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

Naslednja številka bo izšla v 
ponedeljek, 27. junija. 

Gradivo bomo zbirali do 13. junija. 
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Dobrova - Polhov Gradec

Zabrneli bodo 
stroji
Središče Polhovega Gradca

Začenja se urejanje širšega območja avtobu-
snega postajališča v Polhovem Gradcu. Ob-
močje bo oblikovano kot javni trg z novo 
avtobusno postajo, sočasno bodo obnovili 
tudi križišče. Izvajalec bo začel s prenovo 
križišča, v nadaljevanju pa bo zgradil še 
nov objekt. V času del bo na obravnavanem 
cestnem odseku polovična zapora 
ceste. 

Log - Dragomer

Bližje domski 
enoti
Ministrov podpis 

V prostorih občinske uprave so minister za 
delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti Janez Cigler Kralj, župan Miran Sta-
novnik in predstavnica Doma upokojencev 
Vrhnika Nika Kavkler Gorenc podpisali pi-
smo o nameri oziroma sporazum o gradnji 
domske enote Log - Dragomer. O vložkih 
in zneskih je še preuranjeno govo-
riti, prav tako o časovnici gradnje.

Vrhnika

Čebela namesto Goloba?
Volitve v Državni zbor
Na državnozborskih volitvah je v vrhniškem volilnem okraju, ki vključje občine Vrhnika, Borovnica in 
Log - Dragomer, z 38,08 % glasovi slavila stranka Svoboda, sledili sta ji SDS z 21,66 % in NSi s 7,06 %. 
SD je prejela 5,29 %, Levica 4,61 % in LMŠ 4,31 %. Poslansko mesto Roberta Goloba bo v primeru, če 
bo slednji zasedel premierski položaj, prevzel borovniški župan Bojan Čebela iz stranke Svoboda. Kdo 
bo zasedel županski stolček v Borovnici, pa v prihodnji številki. 

V sklopu Kulturnega društva Borovnica sta dru-
žina Debevec s prijatelji in Otroška folklorna 
skupina Coklarčki naredili mnogo veselja ukra-
jinskim otrokom, ki so nastanjeni v Logatcu. V 
letu obletnice rojstva pisateljice Ele Peroci so jim 

predstavili pravljico Muca copatarica, ob zvokih 
harmonike pa so Coklarčki najprej zaplesali nekaj 
plesov, nato so medse povabili še druge otroke, ki 
so z veseljem sodelovali. Muca copatarica pa je s 
pomočjo sponzorjev poskrbela za utrujene noge 

ukrajinskih otrok. Mnogi so namreč zanje daro-
vali copate, prav tako so se razveselili polne mize 
sladkih dobrot.
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Tokratna številka Našega časopisa 
je zelo obsežna – tako kot že dolgo 
ne. Konec je epidemioloških omejitev, 
posledica česar je bila organizacija 
številnih prireditev, o katerih lahko berete 
v tokratni številki. Novinarji in novinarke 
smo se kar pošteno »nadelali«. Videti 
je, da so društva kljub pesmizmu 
vendarle preživela, morda so številčno 
okrnjena, a delujejo naprej. Upajmo, 
da jesen ne bo prinesla novih omejitev, 
ki bi zabile še kakšno žebljico v njihovo 
krsto. Kako in kam bodo zabijali na 
lokalnem političnem parketu, pa bo 
tudi kmalu znano, kajti za november 
so razpisane lokalne volitve. Bodo 
rezultati državnozborskih volitev, ki so 
bili za nekatere razočaranje, za druge pa  
veliko slavje, prinesli nov veter v občinske 
svete? Sodelovanje Našega časopisa z 
vodstvi lokalnih skupnosti je bilo vedno 
dobro. No, morda je kdaj zaškripalo, 
a različni pogledi so se hitro zgladili. 
Če je obojestranska pripravljenost za 
posluh, so se še vedno zgladila čisto vsa 
nesoglasja. Nemara bi se medsebojnega 
poslušanja morali učiti še kje, recimo 
v hramu demokracije. Ah, ta politika. 
V juniju nas čaka še en izid Našega 
časopisa, potem pa »se bomo brali« 
šele konec poletja. Kajne, 
kako čas beži? Pa ravnokar 
smo na naslovnicah 
gostili zimske radosti …

Cankarjeva misel:

Srce ve, 
da »zavratnež ubija s pogledom, 

z mečem junak«; 
in rajši bi dalo odvezo meču 

nego pogledu. 

Ivan Cankar, Skodelica kave

Poslušanje

Za nasmehe ukrajinskih otrok
Med nami so begunci
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Gašper Tominc, urednik Našega časopisa  

Horjul

Gradnja prizidka k 
vrtcu 
V zaključni fazi

Dela pri prizidku vrtca napredujejo. Izvajalci so 
končali notranja inštalaterska dela, položili so 
stenske obloge, mojstri so končali tudi fasado. Po 
montaži sanitarne opreme sledi še ureditev oko-
lice, da bodo septembra najmlajši lahko uživali v 
novih prostorih. Več o gradnji si pre-
berite na horjulskih straneh. 
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KVALITETEN ZRAK, KVALITETNO ŽIVLJENJE

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

Lokalno prezračevanje z rekuperacijo

+3 Različne cenovne ponudbe

BREZPLAČEN OGLED

Z vgradnjo prezračevalnega sistema:
Se lahko znebite plesni in vlage

Izboljšate zdravstveno stanje

Zmanjšate stroške ogrevanja

Z naprednimi filtri prečistite notranji zrak

Ste upravičeni do subvencije EKO SKLADA

SVEŽ ZRAK, KVALITETNO ŽIVLJENJE

Tel: 031 746 819       www.sanacijavlage.si    Email: info@sanacijavlage.si
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Prve novice
Slovesen podpis pogodbe o izgradnji kolesarske povezave
Občina Borovnica je v  četrtek, 12. 5., slovesno podpisala pogodbo z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo in izvajalcem del podjetjem Komunalne gradnje, d. o. o., 
za ureditev kolesarske povezave Barjansko kolesarsko omrežje  na območju Občine 
Borovnica, odsek Borovnica–Breg. S podpisom pogodbe, ki je plod petletnega postopka 
priprave projektne dokumentacije, bo zagotovljena izvedba večjega dela kolesarske 
povezave med  P + R in B + R parkiriščem pri železniški postaji Borovnica in odcepom za 
gasilski dom na Bregu pri Borovnici z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste 
Vrhnika–Borovnica–Podpeč od km 8 + 740 do km 10 + 000.

Zelena luč za izgradnjo kanalizacije v Žažarju 
Izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec Komunalne gradnje, d. o. o. Pogodbo 
za izvedbo del je skupaj s predstavniki izvajalca podpisal župan Janko Prebil 10. maja. 
Investicija sodi med večje v občini in znaša v skupni vrednosti 2.582.015,82 z DDV. Z 
gradnjo naj bi začeli že v juniju. Župan Janko Prebil je ob podpisu pogodbe z izvajalcem 
dejal, da s tem v občini končujejo zavezo, da bo povsod poskrbljeno za čiščenje odpadnih 
voda.

Nov zdravnik in novi ambulantni prostori
Občini Dobrova - Polhov Gradec je bilo dodeljenega 0,5 tima za splošno ambulanto 
oz. ambulanto družinske medicine. Na zadnji seji občinskega sveta so že sprejeli Odlok o 
podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec, na podlagi katerega bo novemu zdravniku ali zdravnici lahko 
podeljena koncesija v postopku javnega razpisa, ki je trenutno v pripravi. Novi zdravnik 
bo svoje delo predvidoma začel opravljati jeseni 2022 v Polhovem Gradcu.  Na Dobrovi 
pa tudi že poteka urejanje novih prostorov za ambulanto družinske medicine Neli 
Grosek, dr. med. spec., ki bo po končanih delih na naslovu Ulica Vladimirja Dolničarja 
11; zaenkrat se bo preselila le nadstropje višje.

Občinski praznik na Vrhniki
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je župan Daniel Cukjati podelil 
občinska priznanja in pohvale zaslužnim posameznikom in organizacijam. Ker je letošnje 
leto razglašeno za evropsko leto mladih, so program oblikovali mladi – učenci glasbene 
šole in osnovnih šol. Pohvalo je prejelo Muzejsko društvo Vrhnika, bronasto Cankarjevo 
plaketo Janez Kogovšek in PGD Podlipa Smrečje, srebrno plaketo prostovoljni gasilski 
društvi Blatna Brezovica in Bevke ter prevajalec in pesnik Jože Brenčič.

Nadaljuje se gradnja kanalizacije
Izvedba evropsko sofinanciranega projekta izgradnje kanalizacije v Občini Log 
- Dragomer in čistilne naprave sledi načrtu. Položenih je že več kot dvajset kilometrov 
kanalizacijskih cevi, v zaključni fazi je tudi čistilna naprava. Omrežje naj bi sicer začeli 
graditi tudi na Lukovici, a so gradnjo nekoliko zamaknili zaradi sklepanja dogovora o 
sočasni gradnji plinovodnega omrežja.

Za varno in enakopravno uporabo koloparka
Župan Bojan Čebela je zaradi nekaj primerov trkov in resnih poškodb ter 
medvrstniškega nasilja v Koloparku Borovnica sklical sestanek, ki se ga je poleg ravnatelja 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Daniela Horvata in policista Vilija Jereba udeležilo tudi 
nekaj staršev. Ugotovili, da so omenjeni pojavi nastali v prvih tednih po izgradnji steze 
pump-track, ko je bil naval res velik in da se je v zadnjem času stanje precej izboljšalo.
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FRIZERKA
META

Poletje trka na vrata.

Z obiskom našega frizerskega salona si še pred
dopustom zagotovite, da bodo vaši lasje pripravljeni na

vroče in sončne dni.

Za vse ki se boste udeležili kakšne zabave ali poroke pa
ponujamo tudi ličenje in urejanje
pričeske za posebne priložnosti.

Dekleta v My Beauty studiu bodo poskrbele za urejene
nohte na rokah.

Poleg urejenih rok pa se lahko oglasite na depilacijo ali
oblikovanje telesa z body wrapingom in

madera terapijo.

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

Lahko nas poiščete tudi na Facebooku
Frizerka Meta inMy Beauty

ali pa na Instagramu
@frizerkameta in@mybeauty_vrhnika.

Dobrodošli VSI!

Računovodski servis
poslovanje: VRHNIKA / LJUBLJANA 

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

Prepustite številke nam, vi pa se posvetite poslu

Z vami že

35 
let

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

OKULISTIČNI PREGLEDI
V DOPOLDANSKEM IN POPOLDANSKEM ČASU

(tudi za podaljšanje vozniškega dovoljenja)
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PREDSEZONSKI POPUST
NA SONČNA OČALA

PREDSEZONSKI POPUST
NA SONČNA OČALA

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

Trg Karla Grabeljška 2A, 1360 Vrhnika
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KK Vrhnika, 1972
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Junija se začne 
obnova ceste v 
Podlipi

Vrhnika, 24. maj – Občina je 
popisala pogodbo z izvajalcem 
za obnovo ceste v Podlipi v 
dolžini 300 metrov.

 »Z deli, v višini skoraj 450.000 €, se namera-
va pričeti 20. 6. 2022, t. j. le dan po kolesarski 
dirki. Predvideno je, da se z deli zaključi v 120 
dneh. Uporabnike ceste v tem času prosimo za 
razumevanje in strpnost, saj bo promet moč-
no oviran,« so sporočili z občine. Dela med 
drugim obsegajo tudi 115 metrov dolg oporni 
zid, visok do 4 metre. 

(gt, foto: arhiv občine). 

S pravilnim 
vključevanjem 
do zmanjšanja 
zastojev

V jutranjih urah se promet na 
vrhniški avtocesti v smeri proti 

Ljubljani skoraj popolnoma ustavi. 

Stanje bi se lahko izboljšalo tudi s pravilnim 
vključevanjem voznikov z vrhniškega uvoza, 
zato DARS svetuje: »Poskušajmo doseči hi-
trost vozil na desnem voznem pasu v celotni 
dolžini pospeševalnega pasu. Pri tem pozor-
no spremljamo hitrost in oddaljenost drugih 
vozil. Pri vključevanju v gostem prometu nam 
drugi vozniki lahko pomagajo – umaknejo se 
na levi prometni pas. Voznik, ki pozna bon-
ton varne vožnje in vozi po desnem voznem 
pasu, nam bo z zaviranjem omogočil varno 
vključitev v promet. Če se nam ne uspe varno 
vključiti do konca pospeševalnega pasu, sme-
mo nadaljevati vožnjo z nezmanjšano doseže-
no hitrostjo po odstavnem pasu. S smernimi 
utripalkami prosimo za pomoč, na vozni pas 
pa zapeljemo takoj, ko lahko.« (gt)

Vrhnika, 10. maj – Na slavnostni 
akademiji ob občinskem prazniku je 

župan Daniel Cukjati podelil občinska 
priznanja in pohvale zaslužnim 

posameznikom in organizacijam. 

Ker je letošnje leto razglašeno za evropsko leto 
mladih, so program oblikovali mladi – učenci 
glasbene šole in osnovnih šol. 

Slavnostni govornik je bil župan Daniel Cu-
kjati, ki je spomnil na veličino Ivana Cankarja, 
čigar rojstni dan si je občina pred leti izbrala za 
občinski praznik. »Vendar naše družbe ni obli-
koval samo Ivan Cankar, ampak tudi posame-
zniki in organizacije. Njim v zahvalo vsako leto 
podeljujemo občinska priznanja,« je dejal Cukjati 
v svojem govoru in naštel prejemnike priznanj. 
»Vsem čestitam, naj bodo priznanja v zahvalo in 
spodbudo. Sem pa v času svojega županovanja 
spoznal tudi številne posameznike, ki jih ni na 
seznamu prejemnikov priznanj, a so s svojim po-

klicnim in prostovoljnim delom veliko doprinesli 
k razvoju in dobrobiti Vrhnike. To so direktorji 
in direktorice javnih zavodov ter njihovi zapo-
sleni, različna društva, Civilna zaščita in konec 
koncev tudi zaposleni na občini, ki so večkrat po 
krivici spregledani.« Še posebej pa je župan izpo-
stavil dve vodji zavodov, in sicer Polonco Šurca 
Gerdina, ravnateljico OŠ Ivana Cankarja, ki je 
kljub težavam z epidemijo uspešno sodelovala pri 
gradnji prizidka in obnovi šole, ter Mileno Kon-
čina, direktorico Doma upokojencev Vrhnika, ki 
je bila v času epidemije s svojimi zaposlenimi v 
prvi bojni vrsti ter uspela na Vrhniko pripeljati 
dve novi domski enoti. »Za dobrobit Vrhnike pa 
ni zaslužen samo javni sektor, ampak tudi go-
spodarstvo. To so številni uspešni podjetniki in 
obrtniki, ki ne omogočajo samo delovnih mest, 
ampak del svojih prihodkov namenjajo tudi lo-
kalni skupnosti. Vsem skupaj iskrena hvala.« 

V nadaljevanju je župan s kuliso multivizije 
Lada Jakše podelil pohvalo in občinska priznanja

zaslužnim posameznikom in organizacijam. 
Pohvalo je prejelo Muzejsko društvo Vrhnika, 
bronasto Cankarjevo plaketo Janez Kogovšek 
in PGD Podlipa Smrečje, srebrno plaketo pro-
stovoljni gasilski društvi Blatna Brezovica in 
Bevke ter prevajalec in pesnik Jože Brenčič.

Uro in pol trajajočo prireditev so kulturno 
obogatili mladi: učenci Cankarjeve in Slomško-
ve osnovne šole in Glasbene šole Vrhnika. To so 
bili: Pia Govekar, Luka Maklin, Andrej Velkavrh, 
Meta Hočevar, Ana Biček, Iza Malovrh, Žaklina 
Prebil, Teo Žabot, Nino Koritnik, 

Ajda Jelovšek (Olga Zalokar – klavirska spre-
mljava), Tarisa Debevec, Tiana Debevec in Neža 
Humej. Prireditev, ki so ji s slovesnim mimoho-
dom dali poseben pečat lokalna društva in orga-
nizacije, je povezovala Sanja Rejc. 

Gašper Tominc

Podelitev občinskih priznanj

»So gonilo, zgled in navdih«

>>

Spoštovani 
občani in 
cenjene občanke 
Občine Vrhnika
25. junija praznujemo državljani in 
državljanke Republike Slovenije, 
zato vam iskreno čestitam 
in vam želim prijetno praznovanje! 

Župan Daniel Cukjati
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Na Občini Vrhnika so prejeli sklep 
Ministrstva za infrastrukturo, da je 
bila prijava projekta energetske sa-
nacije Osnovne šole Ivana Cankarja 
Vrhnika uspešna. Ministrstvo bo za 
obnovo primaknilo skoraj en mili-
jon evrov in tako omogočilo, da bo 
občina lahko po dolgih letih končno 
obnovila zunanjost starega dela šole, 
telovadnice in nekdanje knjižnice. 
Poleg obnove fasade, strehe in oken 
bodo obnovili tudi notranjo razsve-
tljavo in zagotovili prezračevanje 

učilnic. Kot so dejali na občini, tre-
nutno poteka javno naročilo za izbor 
izvajalca del, z obnovo dotrajanih 
stavb pa bi začeli že to poletje. (gt, fb)

PGD Podlipa - Smrečje letos praznuje 100. 
obletnico delovanja. Društvo je bilo ves čas veli-
ko več kot le protipožarna varnost: vedno je bilo 
tudi vezno tkivo med krajani na različnih podro-
čjih. Društvo je ob naravnih in drugih nesrečah 
vedno priskočilo na pomoč krajanom, v primeru 
klica po pomoči pa tudi v druge regije v državi. 
Posebno pozornost namenjajo mladim in tekmo-
valnim ekipam, ki s svojimi dosežki povečujejo 
ugled društva. 

Bronasta plaketa

Janez Kogovšek je dolgoleten član Sveta KS 
Ligojna in aktiven občan. Delovne obveznosti 
izvaja strokovno in korektno. Je marljiv, natan-
čen in zanesljiv sokrajan in občan, ki je vedno pri-
pravljen priskočiti na pomoč tako na poklicni kot 
osebni ravni. Ima poklicne in organizacijske spo-
sobnosti, tako da uživa veliko zaupanje krajanov.

PGD Blatna Brezovica – Mineva sto let od 
ustanovitve društva, ki je že eno leto po usta-
novnem sestanku začelo graditi gasilski dom. 
Le-ta je bil z gledališkim odrom več kot le stičišče 
gasilcev. Društvo je ves čas stremelo k čim boljši 
tehnični opremi in hkrati za izobrazbo svojih čla-
nov. Ob naravnih in drugih nesrečah so se vedno 
odzvali klicu po pomoči, člani pa so na vrhniškem 
koncu znani tudi kot odlični organizatorji velikih 
veselic in tisti, ki radi sodelujejo pri različnih ak-
tivnostih v krajevni skupnosti. 

Srebrna plaketa 

PGD Bevke praznuje 110. obletnico delovanja. 
Od samega začetka je stremelo k razvoju in na-
predku, zato mu tudi obe vojni vihri nista prišli 
do živega. Dobro strokovno izobraženi gasilci so 
vedno poskrbeli za dobro in uspešno ukrepanje 
ob intervencijah. Že od nekdaj vlagajo veliko 
truda v vzgojo mladih gasilcev in gasilk – tudi v 
obliki priprave ekip za gasilska tekmovanja, kjer 
posegajo po najvišjih mestih. 

Jože Brenčič že od zgodnje mladosti goji lju-
bezen do pisanja pesmi in slovenskega jezika 
nasploh. Najprej je pisal pesmi v obliki rime, po-
zneje v prostem stihu. Avtor ocenjuje, da je napi-
sal okoli tisoč pesmi, s katerimi je sodeloval na 
različnih festivalih in natečajih poezije. Pesmi so 
izšle v številnih zbornikih v Sloveniji in tudi v dr-
žavah nekdanje Jugoslavije in še kje. Jože Brenčič 
vrsto let tudi prevaja lastna literarna dela in dela 
tujih avtorjev iz srbskega jezika v slovenski in 
obratno. Za svoja dela je prejel številna priznanja 

– domača in mednarodna. 

Županovo priznanje

Muzejsko društvo Vrhnika obeležuje 30-le-
tnico delovanja. V tem času je upravičilo svoj 
namen ustanovitve: domoznanstvo, založni-
štvo, zbiranje in ohranjanje informacij o Vrh-
niki, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
postavljanja spominskih obeležij pomembnim 
Vrhničanom, prirejanje razstav, izobraževalnih 
ekskurzij ... Največji prispevek društva kraju so 
zagotovo Vrhniški razgledi; to je zgodovinski 
zbornik, ki izhaja od leta 1996. Letos bo izšla že 
22. številka. Pomemben dosežek društva je tudi 
izdelava projektne naloge Muzej Vrhnika, ki je 
ena od glavnih spodbud za Doživljajsko razstavi-
šče Moja Ljubljanica.

Vrhnika, 14. maj – Župan Daniel 
Cukjati in Jerneja Čepon iz Komunal-
nega podjetja Vrhnika sta v sobotnem 
dopoldnevu prerezala slavnostni trak 
pokrite tržnice na Sodnijskem trgu. 
175 m2 velik prostor bo lahko gostil po-
nudnike z različnimi prehrambnimi 
izdelki, tudi s svežim mesom. V sklo-
pu tržnice so še nove javne sanitarije, 

ki bodo trenutno odprte le ob tržnih 
dneh, pozneje pa tudi druge dni. Pre-
nova prostorov je stala dobrih dvesto 
tisoč evrov, občina pa načrtuje, da bo 

v podhodu (proti trgovini Mercator) 
odprla tudi ribarnico. Pokrita tržnica 
potrebuje še nekaj detajlov, tako da bo 
zaživela v mesecu, dveh. (gt)

PROMETNO OBVESTILO

Na primorski avtocesti bo zaradi ureditve 
južnega dela obvoznice zaprt izvoz Vrhnika 
iz smeri Kopra od ponedeljka, 16. 5., 
do 24. 6. 2022. 
Obvoz bo prek priključka Logatec.

Milijon evrov od države
za obnovo Cankarjeve šole

Odprli pokrito tržnico



NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 6

30. maj 2022 6
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Vrhnika, 8. maj – 
Nagrajenka je prejela 
nagrado za dramsko 
zbirko Tri igre za punce 
(Beletrina), v ožji izbor 
pa sta se uvrstili še 
deli Nine Dragičević s 
pesniško zbirko To telo, 
pokončno (Center za 
slovensko književnost) 
in Dušan Šarotar z 
romanom Zvezdna 
karta (Goga). 

Nagrado, ki so jo soustano-
vili SC PEN, SAZU, Univerza 
v Ljubljani in ZRC SAZU, fi-
nančno pa (nagrajenec prejme 

deset tisoč evrov) podpirata 
Občina Vrhnika in Cankarje-
va knjižnica Vrhnika, so letos 
podelili tretjič.

Petčlanska žirija je imela 
težko delo, je bilo slišati na ob-
razložitvi nagrade, saj so bila 
vsa tri nominirana dela enako-
vredna. Kljub temu se je žirija 
na koncu soglasno odločila, 
da lavreat tokratnega razpisa 
postane Simona Semenič, ka-
tere delo tematizira vprašanje 
spola. Avtorica v dramskem 
delu spremlja socialno, politič-
no in telesno vprašanje žensk 
stoletnega  podrejanja in zati-
ranja do zdajšnje osvoboditve. 
»Vsekakor sem ganjena, kajti že 
biti nominirana v taki družbi, 

kot sta Dušan Šarotar in Nina 
Dragičević, je čast, da pa na 
koncu še zmagam, je nepred-
stavljivo.« 

Slavnostna govornica je bila 
Alojzija Zupan Sosič, odlič-
na poznavalka Ivana Cankarja 
in podpredsednica upravnega 
odbora za Cankarjevo nagra-
do. Spomnila je na veličino na 
Vrhniki rojenega pisatelja, ki ga 
je označila za »genialca«. »Ivan 
Cankar je za nas tisto, kar je 
Shakespeare pomenil v angle-
ški literaturi in Nietzche v naši 
misli. Cankar je naredil spre-
membo določenih razume-
vanj. Menim, da tudi nekateri 
filozofi niso bili tako prodorni, 
kot je bil on.« Župan Daniel 
Cukjati pa je kot gostitelj iz-
razil naklonjenost Cankarjevi 
nagradi: »Vrhnika je Cankarjev 
rojstni kraj in mesto navdiha, 
zato s ponosom in odgovorno-
stjo podpiramo razvoj pisane 
besede. Zavedamo se, da na-
grada ni motiv za vaše ustvar-
janje, je pa vsekakor priznanje 
slovenskim in pisateljem, da 
ste opaženi.« 

Na prireditvi so se predsta-
vili vsi trije nominiranci. Z 
njimi se je pogovarjala Diana 
Pungeršič, literarna kritičar-
ka in Stritarjeva nagrajenka. 
Predstavili so svoja dela, pre-
brali odlomek in spregovorili 
o Cankarju. 

Na prireditvi v Cankarjevem 
domu na Vrhniki, ki so jo v 
živo predvajali na Radiu Slove-
nija, sta za glasbeno kuliso po-
skrbela glasbenika Inti Pucihar 
in Alenka Jezernik, povezoval 
pa jo je dramski igralec Blaž 
Šef. 

Gašper Tominc

Ljubljana, 13. april – V 
preddverju dvorane 

Državnega sveta RS je v 
počastitev svetovnega 

dneva Zemlje potekalo 
odprtje razstave 

Razstava preoblikovanih 
predmetov iz ostankov 

pri proizvodnem 
procesu, ki so jo 

pripravili v vrhniški 
komunali – v oddelku 

Depo. 

Razstavljeni so različni pred-
meti, ki so z domiselnim in 
ustvarjalnim dotikom šivilje 
in ustvarjalcev dobili novo na-
membnost. Odpadek, čeprav 
na komunali temu raje rečejo 
»ostanek«, tako postane suro-
vina za nov izdelek blagovne 
znamke Depo. 

Razstavo je z nagovorom po-
spremil predsednik Državnega 
sveta RS Alojz Kovšca, ki je 
dejal, da zavržene, a še vedno 
uporabne stvari zelo obreme-
njujejo naše okolje. »Ustanovi-
tev centrov ponovne uporabe v 
katerih lahko potrošniki prido-
bimo drugačne, okolju prijazne 
in domiselne izdelke za vsakda-
njo rabo, ideje za poslovna in 
zasebna darila, krepi gospodar-
stvo in socialno podjetništvo 
tako v lokalnem kot širšem oko-
lju. Zato polagam na srce vse: ko 
boste naslednjič iskali 

kakšno darilo, obiščite center 
ponovne uporabe. Naredite ne-
kaj dobrega zase, bližnje, za svet 
in za naravo, na katero smo tako 
upravičeno ponosni.« Direktor 
komunale Tomaž Kačar pa je 
dejal, da je razstavljen samo del-
ček tistega, kar premore Depo. 
»Ta skromna predstavitev, s 
katero smo se komaj dotaknili 
površja, kaže, kaj vse je mogo-
če narediti. Letno na tak način 
spremenimo v drugo, drugač-
no obliko okoli 35 ton. Projekt 
Depo je bil sprva odvisen od 

podpore občin družbenic, sedaj 
pa se vedno bolj pokriva s svo-
jim delom, kar kaže, da je vedno 
bolj prepoznaven v domačem in 
širšem okolju.« 

Zbrane na razstavi sta nago-
vorila še državna svetnika Bo-
jan Kekec in Marko Zidanšek, 

odprtja pa sta udeležila tudi 
župan Daniel Cukjati in držav-
ni svetnik z Vrhnike Miroslav 
Ribič. Odprtje razstave je vodi-
la podžupanja Bernarda Kropf. 
Razstava bo odprta do 29. aprila. 

Gašper Tominc, foto: GT

V zadnjem času opažamo vse več 
primerov neodgovornega ravnanja 

lastnikov oziroma skrbnikov psov, ki 
na javnih krajih svojih psov nimajo 

na povodcih. 

Vsak skrbnik psa mora poskrbeti za njegovo 
varnost in tudi za varnost vseh v njegovi bliži-
ni, zato je treba skladno s tretjim odstavkom 
11. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, 
št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – 
ZNOrg, 92/20 in 159/21) na javnem mestu za-
gotoviti fizično varstvo psa tako, da je le-ta ves 
čas na povodcu. Izjemoma lahko lastnik oziro-
ma skrbnik psa vodi brez povodca, če v njegovi 
bližini ni oziroma ne gre pričakovati več ljudi. 
Povodec je priporočljiv v vseh okoliščinah, še 
posebno, kadar pes ni ustrezno šolan oziroma 
vzgojen. 

Zakon o zaščiti živali v drugem odst. 11. člena  
tudi določa, da: «morajo skrbniki živali z ustre-
zno vzgojo in šolanjem oziroma drugimi ukrepi 
zagotoviti, da žival ni nevarna okolici«. Nadzor 
nad tem, ali imajo skrbniki psa na javnem mestu 
na povodcu, opravljajo policisti in občinski re-

darji. Globa za ugotovljeno kršitev znaša od 200 
do 400 evrov (določba 4. odstavka 46. a člena).

Medobčinski redarji Skupne občinske upra-
ve Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, 
Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - 
Dragomer, Horjul  v vseh navedenih občinah re-
dno nadzorujejo spoštovanje navedenih določil 
in v primeru ugotovljenih nepravilnosti, proti 
kršiteljem tudi ustrezno ukrepajo. 

Medobčinski redarji na terenu opažajo, da 
lastniki oziroma skrbniki psov pri sebi nimajo 
vrečk za pobiranje oz. čiščenje pasjih iztrebkov, 
kot določajo Odloki občin. 

Občane pozivamo, naj pasje iztrebke odlagajo 
v za to primerne vrečke, in hkrati obveščamo, da 
lahko le-te odvržejo v temno sive zabojnike za 
mešane komunalne odpadke.  

Lastniki nevarnih psov morajo imeti pse na 
povodcu z nagobčnikom, lahko jih imajo zapr-
te v pesjaku ali v ograjenem prostoru, ki je pri 
vhodu ustrezno označen z opozorilnim znakom. 

In ne na zadnje, ne pozabimo: »Žival je ogle-
dalo svojega skrbnika.«

SOU MIRED

Nagrajenka Simona Semenič

Košček Vrhnike 
v preddverju Državnega sveta

Cankarjevo nagrado 
prejela dramatičarka 
Simona Semenič

Odgovorno ravnanje lastnikov psov
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Mladi, starejši, društva in 
NVO-ji, mladi start upi, vsi 
z idejami, energijo in željo 
sooblikovanja svoje pri-
hodnosti in prihodnostii 
občine Vrhnika! Vabljeni 
na soustvarjanje koncepta 
Rokodelskega doma (»Ro-
kodelc« ali bivši »Primis«, 
na Tržaški cesti 23) v pone-
deljek, 6. junija, ob 17. uri v 
mali dvorani Cankarjevega 
doma na Vrhniki. 

V odprti, a strukturirani 
delavnici po metodi Open 
space, bomo opredelili za-
snovo in vizijo delovanja 
Rokodelskega doma, ob tem 
pa postavili tudi osnove za 
vključevanje mladih, starej-
ših, društev in NVO-jev v 
druga področja ZIC-a. 

V preteklih mesecih je 
Občina Vrhnika vodila pro-
ces priprave Strategija ra-
zvoja občine Vrhnika 2030. 
Po javni predstavitvi, 11. 
maja 2022, so v teku zadnje 
uskladitve, sledi obravnava 
na občinskem svetu Občine 
Vrhnika. Ta pomemben stra-
teški dokument postavlja 
jasno vizijo Vrhnike kot ka-
kovostnega bivalnega okolja 
za vse generacije na zelenem 
stičišču Ljubljanskega barja 
in kras – smer, ki ji bomo pri 
svojem delovanju sledili tudi 
v Zavodu Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem 

(ZIC).
Z junijem pristopamo k 

pripravi strategije kultu-
re, športa in turizma, ki bo 
na temeljih občinskega ra-
zvojnega načrta nadgradila 
in akcijsko konkretizirala 
delovanje na teh področjih, 
kot upravitelj Rokodelskega 
doma (Rokodelca) pa bo ZIC 
naslovil tudi področje med-
generacijskega sodelovanja, 
mladih, društev in nevla-
dnih organizacij. V okviru 
procesa so načrtovane 4 fo-
kusne delavnice, ločene za 
vsako področje, s ključnimi 
deležniki in zainteresirani-
mi posamezniki. O načinih 
sodelovanja in datumih vas 
bomo obveščali.  

Naš cilj je pripraviti ope-
rativni načrt, ki bo opredelil 
aktivnosti in sinergije med 

temi področji – hkrati pa 
tudi ponudil pot, kako okre-
piti temeljno in kulturno 
identiteto Vrhnike – tako 
za domačine, za bolj zele-
no, kulturno bogato in živo 
skupnost kot tudi za večjo 
privlačnost Vrhnike kot tu-
ristične destinacije. 

Vabljeni k udeležbi.
Marija Zakrajšek 

Martinjak, direktorica 
Zavoda Ivana Cankarja 

za kulturo, šport in 
turizem 

INFORMATIVNE PRIJA-
VE ZA NAJEM PROSTO-
ROV V ROKODELSKEM 
DOMU BODO ODPRTE 
NA SPLETNI STRANI 
WWW.VISITVRHNIKA.
SI OD 8. DO 20. JUNIJA. 

Športna društva, klube ter rekreativne skupine 
obveščamo, da do 1. julija 2022 sprejemamo 
vloge za najem Športne dvorane Ivana Cankarja 
Vrhnika, Telovadnice Partizan Vrhnika in Večna-
menske športne dvorane Antona Martina Slom-
ška Vrhnika za sezono 2022/2023.

Najem dvoran je mogoč od ponedeljka do petka 
v popoldanskem in večernem času od predvidoma 
16. do 22. ure v Športni dvorani pri OŠ Antona 
Martina Slomška in od 16.30 do 23.00 v Telova-
dnici Partizan in Večnamenski športni dvorani 
Ivana Cankarja Vrhnika. Ob sobotah in nedeljah 
je najem mogoč ves dan, razen v Večnamenski 
športni dvorani Antona Martina Slomška, ki je 
rezervirana samo za tekme klubov.

Obdobje najema dvoran je od 1. septembra 
2022 do 31. avgusta 2023 oziroma najmanj od 1. 
oktobra 2022 do 30. aprila 2023.

Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo 
prednostno pravico društva in posamezniki, ki:
• so izvajalci letnega programa športa v ob-

čini,
• uporabljajo dvorano za programe vadbe 

otrok ali mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport, programe kakovostne-
ga športa in programe vrhunskega športa,

• so občani Občine Vrhnika,
• uporabljajo dvorano osem mesecev ali več, 
• dvorane najemajo že več let in so redni 

plačniki.
Cenik za najem dvoran se določi na podlagi 

Metodologije za izračun cen za uporabo in najem 

športnih dvoran v upravljanju Zavoda Ivana Can-
karja za kulturo, šport in turizem Vrhnika in je 
objavljen na spletni strani: https://www.visitvrh-
nika.si/si/zavod-ivana-cankarja/najem-dvoran-
-in-opreme/ceniki.

Vlogo za najem športnih dvoran za sezono 
2022/2023 in Pravilnik o uporabi športnih objek-
tov v upravljanju Zavoda Ivana Cankarja za kul-
turo šport in turizem Vrhnika najdete na spletni 
strani: https://www.visitvrhnika.si/si/zavod-iva-
na-cankarja/razpisi/sport. Vlogo lahko dvignete 
tudi v tajništvu zavoda v času uradnih ur. 

Izpolnjene vloge posredujte do 1. 7. 2022 na 
naslov Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov 
sport@zavod-cankar.si s pripisom oz. zadevo: 
»NAJEM ŠPORTNE DVORANE«.

Zaradi lažjega in hitrejšega poslovanja vas prosi-
mo, da ob izpolnjevanju vloge izberete prejemanje 
računov po e-pošti.

Dodatne informacije dobite na telefonski šte-
vilki 051 661 061 ali po elektronskem naslovu 
sport@zavod-cankar.si.

Številka dokumenta: 73-3-01-22 
Datum: 12. 5. 2022 

Višji svetovalec področja II
Gašper Stržinar

Javni poziv k oddaji vlog
za najem športnih dvoran

v upravljanju Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika za sezono 2022/2023

Vrhnika, 12. maj – V veliki dvorani 
Cankarjevega doma je potekala 
razprava o strategiji razvoja 
Občine Vrhnika do leta 2030, v 
kateri so sodelovali občani, župan 
s predstavniki občine in izbrani 
izdelovalec strategije.

Zadnja strategija je bila narejena za obdobje 
2006–2020. Kot je bilo slišati, je bilo kar veliko 
uresničenega, nekaj pa se je tudi preneslo v novo 
strategijo. Gre za precej obsežen dokument, ki 
je opora občini in občinskemu svetu, v katero 
smer se bo razvijala občina, kakšni bodo njeni 
ukrepi in kateri bodo najpomembnejši javni 
projekti. Izhodišča strategije so podlaga za na-
črtovanje občinskega proračuna v naslednjih 
letih in usmerjanje razvoja na različnih delov-
nih področjih v pristojnosti lokalne skupnosti. 
V ta namen je občina pripravila anketni vpra-
šalnik in pozvala občane, naj podajo predloge 
in pripombe. Prispelo je sedemsto odgovorov 
in predlogov. Na podlagi tega je podjetje Nov’na 
razvoj, d. o. o., oblikoval dokument strategije, ki 
je bil predstavljen v veliki dvorani Cankarjevega 
doma, nanj pa je bilo mogoče do 20. maja po-
dati pripombe. Predvidoma naj bi strategijo kot 
dokument sprejeli na junijski seji Občinskega 
sveta Občine Vrhnika. Strategija temelji na sed-
mih stebrih: čisto in varno okolje, prostorsko in 

prometno urejena občina, zadostne in privlačne 
storitve za vse generacije, aktivna skupnost, go-
spodarsko odpornejša občina, turistično zelena 
destinacija in pametna občina. Skupna vrednost 
projektov strategije je ocenjena na 78 milijonov 
evrov, od katerih naj bi bili dve tretjini občinskih 
sredstev, preostalo pa državnih in evropskih. 

Na razpravi je bilo med drugim slišati, naj ob-
čina zviša indeks transparentnosti, ki ga merijo 
tri nevladne organizacije, iz sedanje sredine na 
med deset najboljših ter naj bi na občini obli-
kovali nekakšno službo za komuniciranje z ob-
čani. Organizirati bi bilo treba mrežo pomoči 
za starejše in vanjo vključiti mlade, želja so tudi 
varovana stanovanja. Občina mora še bolj pri-
sluhniti invalidom, da bo »po meri invalidov«, 
pa tudi mladim, ki si želijo mladinski svet, mla-
dinski center in nekoga, ki bi se na občini ukvar-
jal samo z mladinsko problematiko. Občina naj 
bi v prihodnosti še bolj prizadevala na prepo-
znavnosti Ivana Cankarja in prek njega tržila tu-
ristične produkte, ki bi pritegnili pozornost tudi 
tujcev. V poltretji uri dolgi razpravi je bilo slišati 
številna vprašanja in predloge, na katere je bilo 
odgovorjeno že na razpravi sami in kot taki ne 
sodijo v dokument strategije. Kot rečeno, jo 
bodo sprejemali na junijski seji občinskega sve-
ta. Potem pa je smiselno, so dejali predstavniki 
pripravljavca dokumenta, da bi jo vsakih nekaj 
let pregledali in glede na okoliščine dopolnili. 

Gašper Tominc

V Cankarjevem domu o strategiji
razvoja občine

ZIC napoveduje fokusne delavnice 
za turizem, kulturo in šport – 6. junija 
začenja z delavnico za Rokodelski dom 

Veljavnost od 21. 4. do 6. 6. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob 
predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. 
Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 21. 4. do 6. 6. 2022 oz. do prodaje zalog.

izbrano iz kataloga ugodnosti

Male 
skrivnosti 

večne 
mladosti.

Za več informacij prelistajte 
nov katalog ugodnosti ali 
nas pokličite

080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

B-KOMPLEKS
Prehransko dopolnilo z vitamini 
skupine B v obliki žvečljivih 
tablet, z okusom pomaranče, s 
sladkorjem, 60 žvečljivih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MALČEK NEGOVALNA KREMA
Z mandljevim oljem in izvlečkom 
prave kamilice je namenjena 
vsakodnevni negi občutljive otroške 
kože. 50 ml. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

SILVER CARE
Zobne ščetke 
za otroke. Na 
voljo zobne 
ščetke 6-36 
mesecev, 2-6 
let in 7-12 let.

MAGNEZIJ 300 MG
Prehransko dopolnilo z 
magnezijem z okusom 
pomaranče, s sladili, 
20 šumečih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

ALOE VERA X2, 
ALOE INTIMNI GEL
S prebiotiki, probiotiki, hialuronsko 
kislino, oljem čajevca, izvlečkom
grenivke in muškatne kadulje, 80 ml.

redna cena: 7,19 €

cena s Kartico zvestobe

5,75 €
2

POPUST: 
20 %

redna cena: 3,53 €

cena s Kartico zvestobe

2,82 €
1

POPUST: 
20 %

redna cena: 2,97 €

cena s Kartico zvestobe

2,38 €
1

POPUST: 
20 %

20%
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

zv
es

to
be

redna cena: 10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,72 € 2
POPUST: 
20 %

THERMO THERAPY 
NASTAVLJIV TRAK 
PRI BOLEČINAH V 
VRATU IN HRBTU
Toplota se enakomerno 
razporedi v globino telesa, 
kar pomaga blažiti bolečine 
v mišicah in sklepih.
Medicinski pripomoček.

20%
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

zv
es

to
be
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Zadnji dve leti zaradi razglašene epidemije ni bilo 
prijazno za dogodkovne organizacije. Mar to pomeni, 
da je vaš zavod v tem času miroval?
Ne, nikakor ne, samo pozornost smo preusme-
rili in se posvetili projektom, za katere ponava-
di zmanjkuje časa. Še vedno pa smo izvedli tudi 
nekaj prireditev, kolikor so jih dopuščale dane 
okoliščine. Na področju turizma smo se še bolj 
usmerili v digitalno promocijo naše občine, uve-
dli smo mobilno turistično aplikacijo, prenovili 
spletno stran, kjer sedaj vzpostavljamo tudi sple-
tno trgovino, prenovili TIC, zaključili projekt 
arheoloških točk po Vrhniki, vzdrževali in nad-
grajevali obstoječe tematske in kolesarske poti ter 
planinske v sodelovanju s planinskim društvom. 
Iz rok propadanja smo iztrgali nekdanjo železni-
ško postajo, vzpostavili smo blagovno znamko in 
prireditev »Odlično je, vrhniško je« in prenovili 
Cankarjevo spominsko hišo do te mere, da ima 
lahko odprta vrata v vseh letnih časih. Pridobili 
smo dokumentacijo za Kuclerjev kamnolom, kjer 
se načrtuje izobraževalni paviljon in idejno za-
snovo za oživitev ribnikov. Prisotni smo bili tudi v 
številnih objavah v medijih, gostili tuje novinarje, 
blogerje …
Na področju kulture smo se morali nenehno pri-
lagajati, dnevno spremljati in spreminjati načrte 
glede prireditev, včasih smo naredili pet možnih 
scenarijev, na koncu pa izpeljali desetega. Dokaj 
nemoteno smo delali na področju založništva, 
kina, izpeljali večino razstav in manjših dogod-
kov, a skupno število obiskovalcev je bilo bistve-
no nižje, kar je logično. Kar nekaj aktivnosti na 
kulturi smo izpeljali digitalno, preko spleta, na 
kar prej ne bi niti pomislili. Vesela sem, da so v 
Cankarjevem domu prav v tem obdobju vzklili 
tudi zametki lastne produkcije.

To je na področju turizma in kulture, kaj pa na športu?
Šport je bil morda najbolj na udaru zaradi epide-
mioloških ukrepov, saj so bile telovadnice velik 
del tako leta 2020 kot 2021 zaprte. A naši zaposle-
ni tudi na področju športa niso mirovali. Vzdrže-
vali in (pre)urejali smo športne in turistične javne 
površine in objekte, za katere skrbimo po Vrh-
niki in okolici. Sodelovali smo pri pridobivanju 
dokumentacije za ureditev športnega parka, (so)
organizirali vse tradicionalne športne dogodke in 
»vklope«, skratka ni bilo mirovanja. 

Argonavtski festival je lani in predlani odpadel. Kaj pa 
pripravljate za letos?
Zaradi korona situacije smo zadnji dve leti skozi 
celo poletje izvajali le manjše dogodke, ki smo jih 
združili pod imenom Poletje na Vrhniki. Odzivi 
so bili izjemno pozitivni, zato s tem nadaljuje-
mo, posledično pa smo tudi spremenili koncept 
priredive Argonavtski festival. Ta bo sedaj krajši, 
od četrtka do nedelje, a bo še vedno vseboval vse 
glavne dogodke, ki pritegnejo največ ljudi. Name-
sto kvantiteti dogodkov pa smo tokrat dali pred-
nost kvaliteti in se bolj poglobili v samo vsebino, 
kamor smo hoteli vplesti čimveč vrhniškega. Ve-
lik del programa prireditve se bo tako prepletal z 
zgodovino kraja, predstavljal edinstveno naravno 
in kulturno dediščino ter na prijeten način oza-
veščal občane in druge obiskovalce o pestri pre-
teklosti in sedanjosti kraja.

Kaj bi izpostavili na Argonavtskih dneh?
Še vedno imamo štiri tradicionalne dogodke, ki 
pritegnejo največ pozornosti. V četrtek bo v špor-
tnem parku slovesna otvoritev festivala z dalma-
tinskimi klapami, sledi petek z dogajanjem na 
Stari cesti in nato v soboto »Noč na Vrhniki«. Na 
nedeljo bomo prvič izvedli izredno zanimiv in te-
matsko obarvan program, ki smo ga poimenovali 

Argo-navt, zaključek festivala pa bomo začinili z 
vrhniškim Big bandom in Leo Sirk. Vmes pa bo 
še kopica manjših dogodkov ter vodenih ogledov, 
ki so vredni pozornosti in obiska, kot rečeno, po-
vezanih z identiteto, preteklostjo in sedanjostjo 
občine.

Argonavtski festival je kot nekakšen uvod v poletje …
Da, zaziba nas v vroče poletje, ki pa za nas kot or-
ganizatorja še ne pomeni, da lahko odložimo delo 
in odhitimo na morje. Za Vrhničane in okoliča-
ne pripravljamo še kar nekaj dogodkov, ki bodo 
popestrili poletje. Prvi bo že naslednji vikend za 
Argonavtskim festivalom, in sicer bo to kolesarski 
spektakel, ko bo na Vrhniki potekal start zadnje 
etape kolesarske dirke Po Sloveniji. V zadnjem 
tednu v juniju bomo praznovali Dan državnosti, 
kjer je kot slavnostni govornik napovedani pred-
sednik Borut Pahor. V juliju in avgustu bo sledil 
niz družabnih dogodkov – Poletje na Vrhniki, ki 
se bodo odvijali ob koncih tedna. 

Vi ste tukaj že od samega začetka, ko je bil Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika pred petnajstimi, šestnajstimi 
leti ustanovljen. Dolga leta ste na zavodu skrbeli za 
področje turizma. Lahko primerjate zavod tedaj in 
danes. 
Začeli smo nebogljeno, brez jasne vizije, kaj in 
kako bomo delali. Kader je bil potegnjen iz raz-
ličnih strani, proračunska sredstva pa so bila 
skromna. Kadrovsko in proračunsko podhranje-
ni smo težko delali v smeri razvoja posameznih 
področij. Tako smo kar nekaj časa opravljali le 
sprotne zadolžitve in tipali, kakšno vlogo sploh 
ima zavod, kje mu je mesto na Vrhniki. Mislim, 
da tudi ustanovitelj, to je občina, ni povsem ve-
del ali pa v praksi njegov namen ni zaživel. Šele 
zadnja leta, ko smo se kadrovsko okrepili in raz-
polagamo z večjimi sredstvi, lahko uresničujemo 
svoje poslanstvo. 

To pa je? 
To je ustvarjati pogoje za razvoj športa, kulture in 
turizma. To v praksi pomeni zagotavljati znanje 
in strokovnost pri opravljenih nalogah, urejati in 
skrbeti za infrastrukturo, spodbujati napredek in 
dvigati kvaliteto, skrbeti za ugled (radi rečemo 
tudi promocijo) občine ... Zmotno je mišljenje, 
da z ustanovitvijo tovrstnega zavoda kraj ne po-
trebuje več društev ali da so si društva in zavod 
konkurenca. Edina prava pot je sodelovanje in 
povezovanje. K temu je nujno treba dodati še so-
delovanje s turističnimi ponudniki, kjer nas čaka 
še precej dela, a verjamem, da bo trud poplačan.

Deležni ste številnih pohval, sem ter tja pa se sliši tudi 
kakšnega nezadovoljneža, češ da se na Vrhniki nič ne 
dogaja. Kaj porečete na to?
Prihajam iz Kranja, ki je skoraj trikrat večji od 
Vrhnike, pa si upam trditi, da nima trikrat več do-
godkov. Tudi če primerjam druge kraje po Slove-

niji, ki se po velikosti lahko primerjajo z Vrhniko, 
lahko mirne vesti zaključim, da je Vrhnika eno 
bolj živahnih mest. Tu moram pohvaliti aktivne 
posameznike in številna društva, ki še vedno živi-
jo in v mnogočem pripomorejo k živahnosti kraja. 

Torej je sodelovanje z lokalnimi deležniki dobro?
Absolutno, so eden od pomembnih stebrov doga-
janja in promocije občine. Takšnega sodelovanja 
in pobud si želimo čim več in jih v največji možni 
meri tudi uresničujemo. Odlično sodelujemo s 
kulturnimi in športnimi društvi, tudi nekatere 
gostilne bi pohvalila, res pa je, da pri gostinski po-
nudbi pogrešam več izstopanja v smeri višje kva-
litete in ponudbe lokalne hrane. Pogrešam tudi 
več drobnih turističnih lokalnih ponudnikov, ki 
bi gostu na terenu pričarali okus in občutje vrh-
niškega, kot so različne domače dobrote, izdelki 
in storitve.

Kaj pa lahko vaš zavod v tej smeri stori? 
Nastavke, več pa morajo izpeljati posamezniki 
sami. Kot omenjeno, lahko pripravimo pogoje za 
razvoj dejavnosti, slednje pa morajo opraviti zain-
teresirani sami. Tako organiziramo izobraževa-
nja, promocijo, spodbujamo in animiramo, kjer je 
možno poskrbimo tudi za prostorske pogoje. Ne 
moremo pa delati namesto ponudnikov.

Kje pa vi vidite potencial turizma na Vrhniki?
Vrhniki manjka klasični turistični magnet, kot je 
morje, gore, toplice … in turistična tradicija. To 
lahko nadomestimo na dva načina. Prvi je, da 
sami ustvarimo večjo turistično atrakcijo. To je 
ena možnost. S tem se število obiskovalcev čez 
noč dvigne, učinki so takojšnji. Druga rešitev pa 
je, da delamo na trajnostnem turizmu, ki ga tudi 
sama zagovarjam. To pomeni, da delamo projek-
te, ki v prvi vrsti zadovoljujejo želje in potrebe 
domačinov, torej da urejamo pohodniške, kole-
sarske poti, sankališča, smučišča, kopališča, posa-
mezne točke in območja, ki jih v prvi vrsti upora-
bljajo za oddih in rekreacijo domačini, obenem pa 
je ta ponudba dovolj zanimiva, da privablja tudi 
obiskovalce in turiste od drugje. Takšen pristop 
zahteva več dela, a je smiseln in vzdržen, sploh 
za Vrhniko, ki ni izrazito turistično usmerjena. 

Marija Zakrajšek Martinjak, 
direktorica ZIC Vrhnika

»Edina prava pot 
je sodelovanje 

in povezovanje«
Marija Zakrajšek Martinjak je 
v lanskem letu zasedla mesto 

direktorice Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika (v nadaljevanju ZIC), pred 

tem pa je bila na omenjenem 
zavodu vodja področja za turizem. Z 

njo smo se pogovarjali o prihajajočih 
Argonavtskih dnevih, projektih, ki 
jih vodi ZIC in o njeni viziji kulture, 

športa in turizma na vrhniškem.  

Veliko ljudi zamenjuje ZIC 
in TIC. ZIC je kratica za Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika, TIC pa 
je turistično-informacijski center, 
ki je del ZIC-a. Veliko ljudi tudi 
ne ve, da je Visitvrhnika blagovna 
znamka ZIC-a, pod katero dela 
promocijo za Vrhniko.
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Vrhnika, 23. april – Sedaj 
je znano, kje se lahko 
pohvalijo s kulinarično 
ponudbo, ki zadovolji tudi 
zahtevnejše okuse. 

To je v Gostilni Bajc, v žganjeku-
hi Kržič, v pražarni kave Escobar 
in v slaščičarni Berzo. Prvi trije so 
prejeli znak kakovosti »Odlično je, 
vrhniško je!«, Berzo pa posebno 
priznanje, ker je pred časom prejel 
naziv Naj krof Slovenija 2022.

Znak kakovosti »Odlično je, 
vrhniško je!« je bil prvič podeljen 
leta 2019, z namenom, da bi po-
trošniki lažje prepoznali odlično 
kakovost lokalnih prehrambnih 
izdelkov. Na razpis so se lahko 
prijavili lokalni ponudniki pre-
hrane, katerih prijavljene izdelke 
je ocenila Biotehniška fakulteta 
v Ljubljani in lokalna gurmanska 
komisija v sestavi Milan Selan, 
Tomo Grom in Lina Celarc. Znak 
kakovosti je prejela prva mikro 
pražarna v Sloveniji - pražar-
na Escobar za hišno mešanico 
»Skodelica kave«, v kateri, kot je 
zapisano v obrazložitvi, »… pre-
vladujejo sadne arome in okusi, 
čuti se priokus medu, ki je nežno 
pikanten. Dodatek mleka prebudi 
aromo ingverja.« Žganjekuha 
Kržič je prejela znak kakovosti 
za slivovko, sadno žganje s suhim 
sadjem, gin s klanca in orehovec; 
Gostilna Bajc pa za štruklje s 
suhimi slivami, Cankarjev bur-
ger, piškote Cankarjevi brki, hišni 
metin sirup, zeliščni čaj Anti-
stresko in mediteransko zeliščno 
sol. Posebno priznanje pa je pre-
jela tudi slaščičarna Berzo, ki 
se sicer ni prijavila na razpis, je 
pa Turistično gostinska zborni-
ca Ljubljane njihov krof razgla-
sila za »naj krof Slovenije 2022«.  
»'Odlično je, vrhniško je!' je raz-
meroma nov projekt, za katerega 
si želimo, da bo v naslednjih letih 
dobil še več vetra v svoja jadra in 
resnično postal kazalnik dobre 
ponudbe na Vrhniki. Želeli bi si, 
da bi se prijavilo še več ponudni-
kov, saj jih poznamo, a nekako ne 
najdejo poguma ali motivacije, da 
bi se potegovali za omenjeni znak. 
Zato apeliram na vse, da naj se 
prijavijo na razpis, ki ga običajno 
objavimo na naši spletni strani 
in v Našem časopisu pozno jese-
ni,« je pojasnila Lina Celarc, ki na 
Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika 
skrbi za področje turizma. Preje-
mniki znaka poleg samega »pri-
znanja«, ki ga lahko izobesijo na 
vidnem mestu v svoji poslovalnici, 
prejmejo tudi celoletno zalogo na-
lepk z omenjenim znakom, ki jih 
potem lepijo na nagrajene izdelke 
ali pa z njimi kako drugače obe-
lodanijo kakovost svojih izdelkov. 
Podelitev znaka je potekala v 
športnem parku sredi mesta, kjer 
je za glasbeni program poskrbel 
vrhniški Big Band, zbrane sta na-
govorila župan Daniel Cukjati in 
direktorica ZIC Vrhnika Marija 
Zakrajšek Martinjak. Dogajanje je 
bilo zelo sproščeno, saj je dogodek 
minil kot čisti gurmanski užitek, 
kajti vse naštete dobrote je bilo 
mogoče za simbolično ceno tudi 
poskusiti.

Gašper Tominc, foto: GT 

Posebno priznanje pa je prejela tudi slaščičarna Berzo, ki se sicer ni prijavila na razpis, je pa Turistično 
gostinska zbornica Ljubljane njihov krof razglasila za »naj krof Slovenije 2022«. 

Katja Turk Escobar v družbi župana Daniela Cukjatija in direktorice ZIC-a Marije Martinjak Zakrajšek.

Žganjekuha Kržič je prejela znak kakovosti za slivovko, sadno žganje s suhim sadjem, gin s klanca in orehovec.

Gostilna Bajc pa za štruklje s suhimi slivami, Cankarjev burger, piškote Cankarjevi brki, hišni metin sirup, 
zeliščni čaj Antistresko in mediteransko zeliščno sol. 

Podelitev znaka kakovosti »Odlično je, vrhniško je!«

Odlično je pri Bajcu, Kržiču, Escobarju in Berzu!To ne pomeni, da se kraj turistično ne razvija, a toliko, da je v 
prvi vrsti prijeten za bivanje domačinov, nato pa so dobrodošli 
tudi turisti. Spomnimo se Bleda in Benetk – ni sicer bojazni, da 
bi Vrhnika to postala, a dejstvo je, da se s turizmom ukvarja le 
nekaj odstotkov populacije in ne vsi.

Če bi imeli čarobno paličico, kaj bi naredili na področju turizma? 
Hmm, če bi imela čarobno paličico, bi uredila Furlanove toplice 
in letno-zimski center na Ulovki. A žal je nimam. Tako bomo 
morali razvijati obstoječe potenciale, ki jih kraj premore: Lju-
bljanica, Ivan Cankar, Močilnik, ribniki, tematske pohodniške 
in kolesarske poti, barje in arheologija. 

Ko že omenjate Ivana Cankarja, tu se čutijo premiki, kajne? 
Da, menim, da je bilo leto 2018, ko smo obeleževali njegovo stoto 
obletnico smrti, prelomno. Ljudje so ga začeli brati, dojemati 
tudi v drugačni luči, kot so ga imeli iz osnovnošolskih klopi, kjer 
so jim ga nemalokrat prej priskutili kot priljubili. Morda bo kdo 
kritično pripomnil, da smo ga preveč popularizirali. A upam si 
trditi, da če ne bi prišlo do popularizacije, tudi ne bi bilo zani-
manja za njegove ideje, bogat jezik, pronicljivost, kritičnost in 
aktualnost. Na račun popularizacije in aktualnih razmer pa si je 
Cankar v zadnjih letih izboril posebno mesto med Slovenci, tega 
včasih ni bilo, Cankar je bil samo »zatežen« pisatelj z Vrhnike. 
Trdim, da ni Cankarja brez Vrhnike, kot ni Vrhnike brez Can-
karja. Danes je verjetno del identitete vsakega Vrhničana. Naša 
naloga je, da ga ne le populariziramo, ampak predvsem neguje-
mo in častimo. Skrbimo, da se bodo ljudje z njim lažje identifici-
rali, a pri tem pazimo, da ga ne zbanaliziramo, temveč primerno 
in spoštljivo predstavimo. 

ZIC nekateri enačijo s prireditveno agencijo, ampak temu ni tako. ZIC 
tudi vodi projekte. Lahko opišete, na čem delate v teh mesecih?
Delamo res veliko število prireditev, zato ta ideja ni nenavadna. 
Ves čas se ZIC ukvarja tudi z večjimi in manjšimi projekti, tre-
nutno so to športni park - projekt, ki ga sicer vodi občina, kot 
upravljavec parka smo soudeleženi pri njegovi ureditvi, urejamo 
rokodelski dom, delamo na kolesarskih poteh, snujemo novo te-
matsko pot v Lintvernu, za najmlajše se načrtuje še en kolopark 
za poganjalčke in za njihove starejše sovrstnike skatepark. 

Omenjate Rokodelski dom … Ste lahko natančnejši?
Objekt je bil v slabem stanju, tako da smo najprej opravili naj-
bolj nujna vzdrževalna dela, da ne bi naprej propadal, tako smo 
sanirali ostrešje in okna, trenutno obnavljamo fasado. Opravili 
bomo tudi nekaj del v notranjosti, kot rečeno, da se bo objekt 
ohranil in ne propadal. Objekt bo po novem namenjen dru-
štvom in startupom, da bodo imeli v njem svoje pisarne, ter sku-
pni prostor za delo, druženje, izmenjave izkušenj, izobraževanja, 
itd. Zamišljeno je, da se bodo v njem prepletale različne ideje in 
generacije. Ena od sob bo celo namenjena za tuje umetnike, da 
bodo lahko tu nastanjeni. 

Ta umetnik iz svoje rezidence ne bo imel pogleda na Ljubljanico, me pa 
zanima kakšnega imate vi na omenjeno reko.
Kjerkoli po svetu vodni svet vedno pritegne pozornost. Zato mi 
je žal, ker se na Vrhniki bolje ne izkorišča Ljubljanica. Cokla 
pri tem je uredba o plovnosti, ki onemogoča turistične plovbe, 
razen plovbe na vesla. Na srečo se počasi premika. Predlani smo 
uredili dostop do Ljubljanice, s čimer so se odprle možnosti za 
ureditev pristana in izposojo kanujev, supov, čolnov in podob-
nega. Samoiniciativno nekateri že supajo po Ljubljanici, mi bi 
pa radi spodbudili ta segment dodatne turistične ponudbe in 
organizirali izposojo supov. 

Kje vidite ZIC čez deset let? 
Želim si, da ZIC nadaljuje delo po začrtani poti. Smo dovolj am-
biciozni, da izpeljemo zastavljene projekte, pri čemer pa potre-
bujemo podporo občine. Želim si, da bi bila taka, kot je zadnja 
leta, tudi v prihodnje. 
Trenutno nas je zaposlenih 19, od tega je le šest strokovnih ka-
drov, vse ostalo je tehničen kader, pretežno vzdrževalci. Gle-
de na obseg dela, ki ga opravljamo in v primerjavi s sorodnimi 
zavodi, smo kadrovsko izredno skromen zavod. Pomagamo si 
s projektnimi sodelavci, še posebej pri prireditvah, kar pa ima 
svoje pluse kot minuse. Vsako leto dobivamo v upravljanje nove 
površine in objekte, izvajamo številne razvojne projekte in pro-
grame, delamo izredno veliko število dogodkov, ki bogatijo kraj 
ali nudijo sprostitev in zadovoljstvo občanom, uspešno kandi-
diramo in izvajamo projekte na razpisih, pomagamo številnim 
drugim deležnikom pri njihovih projektih, skratka - uresničuje-
mo svoje poslanstvo. Trenutno smo v fazi intenzivnega razvoja, 
s sodelavci neredko delamo več kot 8 ur, naše delo pogosto pote-
ka tudi izven uradniških ur. Res smo javni zavod, a smo predani 
skupnim ciljem in nam ni vseeno, kaj bo z Vrhniko čez 10 ali več 
let. Ogromno truda vlagamo v vsak projekt, zato včasih zmanj-
kuje časa za tisto najpomembnejše delo ZIC-a, to je koordinacija 
deležnikov. Upam zato, da bodo čez 10 let vsi pomembni projek-
ti izvedeni in da bo ZIC deloval predvsem kot vezni člen, koor-
dinator številnih deležnikov, jih usmerjal in vodil v pravo smer.

Gašper Tominc
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Rekreacijska pot 
je dokončana. 

Združen otroški in učiteljski pevski zbor

Vrhnika, 13. april – Na prvi, verjetno 
najtoplejši letošnji dan, se je na prostem 
v okolici OŠ Antona Martina Slomška 
odvila prireditev »Diši po pomladi«, ki so jo 
pripravili učenci skupaj z učitelji.

Pri
Slomškovi

šoli je zadišalo
po pomladi

Dogajanje se je začelo s kul-
turnim programom na šolskem 
dvorišču, nato pa so se starši 
lahko sprehodili med različni-
mi stojnicami v okolici šole, na 
katerih so osnovnošolci v za-
meno za prostovoljne prispev-
ke ponujali svoje ustvarjalne in 
kulinarične izdelke. 

Tudi za ozelenitev vrta se je 
kaj našlo, za kar gre zahvala 
vrtnarijam Kržič, Hlebec in Za-
lar, ter Kalii. Zbrane prispevke 
bodo namenili v šolski sklad za 
obogatitev šolskih dejavnosti. 

Ravnateljica Darja Guzelj je 
dejala, da je to prva javna pri-
reditev po mesecih zaprtja za-
radi epidemije, zato je bilo na 
prizorišču čutiti prav posebno 
energijo. (GT)

 Na velikem odru Cankarje-
vega doma se je zaključil tečaj 
dramske igre (pod nazivom 
Gledališki atelje JSKD in ZIC 
Vrhnika) na Vrhniki, ki sta ga 
vodila igralca Ivan Gorbunov in 
Uršula Vratuša. Sodelujoči so 

pripravili predstavo Pohujšanje 
v skodelici hrušk, v kateri so na 
dramski način predstavili izbor 
Cankarjevih besedil. 

Petnajst udeležencev in ude-
leženk je na tečaju spoznalo 
osnovna gledališka znanja – od 
posvečanja umetniški osebno-
sti, igralčevemu telesu, glasu, 
atmosferi, domišljiji, kompozi-

cijam do nekaterih drugih ele-
mentov sodobnega dramskega 
gledališča. 

Če ste tečaj zamudili, a vas 
odrske deske še vedno mikajo, v 
Cankarjevem domu iščejo igral-
ce za komedijo Moj ata, sociali-
stični kulak. Razpis za avdicijo 
najdete pod kulturnimi stranmi 
Našega časopisa. (gt)

Poteka po celotni Podlipski dolini od 
ceste za v Kote (Ligojna) pa vse do centra 
vasi Podlipa. Del poti je ob potoku, del 
pa poteka ob gozdu. Namenjena je spre-
hajalcem, tekačem in tudi kolesarjem. 
Ob poti so nameščene tudi klopce, ki so 
namenjen počitku in uživanju v naravi.

VABLJENI na uradno otvoritev 11. 
6. 2022. Dobimo se pri igrišču v Ža-
bji vasi in potem skupaj krenemo na 
ogled poti. Pohodniki se zberemo 
ob 10.uri, kolesarji ob 11.uri. Pot je 
nezahtevna in je primerna tudi za 
otroke.

Vsi sodelujoči prejmejo spominske 
majice, na koncu pa poskrbimo tudi za 
malico in tudi kakšno presenečenje za 
najmlajše ne bo manjkalo. 

Pohujšanje 
v skodelici hrušk

Podlipska rekreacijska pot – 
vabljeni na odprtje

Vrhnika, 4. maj



NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 12

30. maj 2022 12
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

19. junija se bodo na Vrhniko zgrnila vsa 
zveneča kolesarska imena, domača in tuja, ki 

bodo nastopila na dirki Po Sloveniji. 

V Cankarjevem mestu bo po-
tekal start zadnje etape, nastop 
pa je potrdil tudi že kolesarski 
as Tadej Pogačar. 

Največji kolesarski dogodek v 
Sloveniji bo potekal dopoldne, 
že zjutraj pa bodo ulice zasedli 
kolesarji tradicionalnega Argo-
navtSkega maratona. 

Kolesarska dirka Po Sloveniji 
je največji kolesarski dogodek 
pri nas, ki ga iz leta v leto spre-
mlja več ljudi, tako ob progi kot 
tudi preko medijev. Prva »slo-
venska pentlja« je bila organizi-
rana v maju leta 1993. Od takrat 
je kolesarska dirka Po Sloveniji 
uspešno prestala že 27 izvedb, 
se pri tem nenehno razvijala v 
organizacijskem in tekmoval-
nem smislu ter danes predsta-
vlja vrhunski športni dogodek, 
ki vsako leto na slovenske ceste 
pritegne zveneča imena sloven-
skega in svetovnega kolesarstva.

Lanski zmagovalec dirke je 
trenutno najboljši kolesar na 
svetu Tadej Pogačar, ki je na-
stop na dirki potrdil tudi le-
tos. Poleg njega, bomo v živo 
na delu lahko videli in srečali 
nekatere najboljše naše in tuje 
profesionalne kolesarje, ki kro-
jijo sam svetovni kolesarski vrh. 
Srečali se boste lahko tudi s 5. 
uvrščenim na svetovni lestvici 
Matejem Mohoričem, z Lukom 
Mezgecom in mnogimi drugi-
mi zvezdniki svetovnega kole-
sarstva. Na štartu bodo poleg 
KK Adrie Mobil še: UAE team 
Emirates, Team BikeExchange 
- Jayco, BORA - Hansgrohe, Ba-
hrain-Victorius, Alpecin-Fenix, 
Uno-X Pro Cycling Team in še 
mnoge druge.

Letošnja dirka Po Sloveniji bo 
potekala od 15. junija do 19. ju-
nija. V petih dneh bodo kolesar-
ji na petih etapah prevozili 791,4 
kilometrov. Vseh pet etap leto-
šnje dirke boste lahko spremljali 
v prenosu v živo na televizijskih 
ekranih in sicer na programih 
Eurosporta in Televizije Slove-
nija, vabimo pa vas, da si štart 
zadnje, pete etape ogledate v 
živo.

5. etapa, nedelja, 19. junij 
2022: VRHNIKA – NOVO MESTO

Zadnja etapa je bila v zadnjih 
letih tradicionalno namenjena 
hitrim kolesarjem, zna pa se 
zgoditi, da bo tokrat drugače. 
Prvi del etape bo zagotovo hiter, 
predvidena je tudi kar visoka 
povprečna hitrost. Kolesarji 
bodo najprej naredili krog po 
Ljubljanskem barju, se vrnili 
na Vrhniko, nato pa bodo skozi 
Ljubljano, Škofljico, Grosuplje in 
Ivančno Gorico nadaljevali pot 
proti cilju, ki bo že tradicional-
no na prenovljenem novome-
škem Glavnem trgu. Da etapa 
ne bi bila preveč lahka, kolesarje 
v zaključku etape čaka še krajši 
vzpon na Trško goro in tehničen 
spust, kar bi lahko premešalo 
karte ne samo za etapno ampak 
tudi za končno zmago na dirki. 
Koncentracija najboljših na dir-
ki bo potrebna vse do ciljne črte.

Odločilni dan dirke Po Slo-
veniji se bo torej začel na Vrh-
niki. Start etape je ob 11.10 iz 
Športnega parka na Vrhniki. 
Kolesarji bodo najprej naredili 
ogrevalni krog po ulicah Vrhni-
ke (Tržaška cesta – Stara cesta 

– Voljčeva cesta – Tržaška ce-
sta), nato pa bodo krenili proti 
Verdu, kjer bo tudi uradni, leteči 
štart etape. Po dobri uri dirke 
bodo kolesarji iz smeri Horju-
la ponovno prišli na Vrhniko 
(Horjul – Stara Vrhnika - Ro-
bova cesta – Delavsko naselje 

– Jelovškova ulica – Ljubljanska 
cesta), od tukaj pa bodo nada-
ljevali dirko po stari cesti proti 
Ljubljani in naprej proti Nove-
mu mestu. Priložnosti za ogled 
dirke in spodbujanje kolesarjev 
na Vrhniki bo tako več kot do-
volj.

Več o dirki Po Sloveniji si 
lahko preberete na: tourof-
slovenia.si in www.facebook.
com/TourOfSlovenia. Za ak-
tualne informacije o dogodku 
pa spremljajte spletno stran in 
družbena omrežja Visit Vrhni-
ka.

Gašper Stržinar

AKTIVNOST DIRKA LOKACIJA
8:30:00 AM START ARGONAVTSKEGA MARATONA ARGONAVTSKI MARATON TRGOVSKI CENTER MERCATOR - LOKA
09:00:00 - 10:00:00 ANIMACIJSKI PROGRAM DIRKA PO SLOVENIJI PARKIRIŠČE PRI »MRAKOVI« ŠOLI
10:00:00 - 11:15:00 URADNA PREDSTAVITEV KOLESARJEV & ODŠTEVANJE DO STARTA DIRKA PO SLOVENIJI PARKIRIŠČE PRI »MRAKOVI« ŠOLI
10:30:00 AM PREDVIDEN PRIHOD NAJBOLJŠIH V CILJ ARGONAVTSKI MARATON TRGOVSKI CENTER MERCATOR - LOKA
11:10:00 AM START ETAPE DIRKA PO SLOVENIJI PARKIRIŠČE PRI »MRAKOVI« ŠOLI
11:15:00 - 12:10:00 GLASBENI GOST PRESENEČENJA PARKIRIŠČE PRI »MRAKOVI« ŠOLI
12:10:00 - 12:20:00 PREMIK GLEDALCEV OB DRUGI DEL TRASE DIRKA PO SLOVENIJI DELAVSKO NASELJE IN JELOVŠKOVA ULICA
12:20:00* KOLESARJI PRIDEJO PONOVNO NA VRHNIKO DIRKA PO SLOVENIJI DELAVSKO NASELJE IN JELOVŠKOVA ULICA
12:40:00 - 16:00:00 OGLED NEPOSREDNEGA PRENOSA DIRKE NA PLATNU DIRKA PO SLOVENIJI TRGOVSKI CENTER MERCATOR - LOKA

ANIMACIJSKI
PROGRAM
BREZPLAČNA NAVIJAŠKA ZASTAVICA ZA PRVIH 300 OTROK
BREZPLAČNA KAVICA ZA PRVIH 100 STARŠEV
SLADKANJE S PALAČINKAMI S STOLPA
DRUŽENJE Z IVANOM CANKARJEM
SPRETNOSTNI POLIGON ZA NAJMLAJŠE KOLESARJE
POSLIKAVA OBRAZA
PREDSTAVITEV LOKALNIH KOLESARSKIH DRUŠTVEV
FOTOGRAFIRAJ SE S CANKARJEM - NAGRADNA IGRA 
DJ

Tadej Pogačar (foto: Olimpics.com)

Začetek etape – start ob 11.10: Start etape na parkirišču pri Mrakovi šoli -> Tržaška cesta -> Stara cesta -> Cesta 6. maja -> Na klisu -> 
Voljčeva cesta -> Tržaška cesta -> Sternenova cesta -> Verd

Kolesarski spektakel v Cankarjevem mestu

Na Vrhniko prihaja 
Tadej Pogačar

Start dirke Po Sloveniji na Vrhniki so omogočili: 

* točna ura je 
odvisna od hitrosti 
vožnje kolesarjev

Dogajanje, vključno s predstavitvijo vseh 
kolesarjev pred dirko in zabavnim spremljevalnim 
programom, bo potekalo na asfaltnem parkirišču 
med športnim parkom, vrtcem Želvica in »Mrakovo 
šolo«. Program dogajanja si lahko preberete na 
časovnici, ki jo objavljamo na teh straneh. 
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Po premoru zaradi omejitve 
organizacije rekreativnih prireditev 
v 2020 in okrnjeni izvedbi v 2021, 
se bo v nedeljo, 19. junija 2022 
s startom ob 8.30, odvijal že 11. 
Argonavtski maraton. 

Letos se vračamo s polnim programom s 
tremi trasami različne zahtevnosti, ki so spe-
ljane po Ljubljanskem barju in Polhograjskih 
dolomitih tako, da lahko vsakdo najde traso, 
primerno svoji fizični pripravljenosti.

Argonavtski maraton v dolžini 80 km – na-
menjen dobro pripravljenim rekreativnim ko-
lesarjem,

Mali argonavtski maraton v dolžini 63 km – 
primeren za srednje pripravljene kolesarje,

Družinski argonavtski maraton v dolžini 32 
km – primeren za družine in slabše pripravlje-
ne kolesarje.

Seveda nismo pozabili na naše najmlajše. V 
sodelovanju z lokalnima kolesarskima klubo-
ma KK JAN SPORT in ŠKD SUPERPOTEN-
CIAL bomo poskrbeli za brezskrbno kolesar-
jenje. Pripravili smo BREZPLAČEN program 
animacije in varstva za najmlajše, tako da 
bodo starši brezskrbno kolesarili na izbrani 
trasi. Program je zasnovan za malčke, ki ob-
vladajo poganjalček in vse do 6. leta starosti. 
Vsi udeleženci Argonavtskega maratona bodo 
deležni praktičnih nagrad, okrepčil na poti in 
na cilju, ter spominske medalje. Posebno na-
grado bomo podelili najmlajšim, najstarejšim 
udeležencem in udeleženkam, ne bomo pa po-

zabili niti na najštevilčnejšo ekipo.
START IN CILJ – JELOVŠKOVA CE-

STA
Start in cilj vseh na vseh razdaljah bo na Je-

lovškovi cesti - pri Mercatorjevem Trgovskem 
centru Vrhnika.

Tudi v letošnjem letu smo pri Kolesarski zve-
zi Slovenije uspeli s kandidaturo za umestitev 
naše prireditve na koledar kolesarskih dirk, 
ki štejejo za razvrstitev Pokala Slovenije. 
V letošnjem letu pričakujemo poleg najboljših 
slovenskih rekreativnih kolesarjev tudi šte-
vilčno udeležbo kolesarjev iz Italije in Avstrije. 
Dirka bo potekala na 80km trasi, na dirki pa 
lahko nastopijo le kolesarji z licenco Kolesar-
ske zveze Slovenije. Start dirke za Pokal Slove-
nije bo ob 8:30, start Argonavtskega maratona 
za rekreativne kolesarje pa bo ob isti uri ven-
dar v ločenem štartnem boksu.

Po prihodu v cilj vas vabimo na ogled štarta 
zadnje etape 28. Dirke po Sloveniji, ki bo tokrat 
premierno na Vrhniki. 

Na prireditvenem prostoru pa bomo za čas 
trajanja etape, poskrbeli tudi za neposredni 
prenos etape na velikem ekranu in seveda za 
okrepčila. 

Vse informacije o prireditvi in prijave najde-
te na: www.argonavtskimaraton.si in na www.
facebook/argonavtskimaraton

Vljudno vabljeni, da se nam na 11. Argonavt-
skem maratonu pridružite kot udeleženec ali 
gledalec!

Leon Malovrh

Drugi del etape po vrhniških ulicah - približno ob 12.20: Horjul -> Stara Vrhnika -> Robova cesta -> Delavsko naslje -> Jelovškova ulica -> 
Ljubljanska cesta

3
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11. Argonavtski maraton

Prenos dirke 
Po Sloveniji
Vseh pet etap letošnje dirke boste lahko seveda spremljali tudi v prenosu 
v živo in sicer na Eurosportu in Televiziji Slovenija.
Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v.d. direktorja Slovenske turistične 
organizacije: »Slovenska turistična organizacija pri dirki sodeluje že peto 
leto zapored, saj dirka pomeni odlično priložnost za predstavitev lepot 
Slovenije in destinacij, skozi katere vodi trasa dirke ter aktivnih doživetij, 
ki jih naša dežela obiskovalcem nudi. 
Slovenska turistična organizacija bo ob letošnji dirki na kanalih 
Eurosporta izvedla kampanjo z 238 televizijskimi oglasi, 3,2 milijona 
prikazi oglasov na eurosport.com, vsebinskimi prispevki o Sloveniji na 
spletnih straneh ter objavami na družbenih omrežjih tega medijskega 
velikana. 
Zaradi neposrednega televizijskega prenosa dirke na Eurosport 1 
v skupnem trajanju 10 ur in Televiziji Slovenija in oglaševanja na 
Eurosportu tudi letos pričakujemo izjemno medijsko pozornost tuje 
in domače javnosti za dirko, kar predstavlja priložnost za promocijo 
Slovenije.« 
Prva etapa (15. junij) se bo zaključila okoli 17. ure popoldan, prenos v 
živo se bo začel ob 14-ih. 
Vse ostale etape se bodo zaključile okoli 15. ure, prenos pa bo trajal dve 
uri. 
Poleg prenosa boste na Eurosportu in Televiziji Slovenija spremljali tudi 
posebne oddaje o dirki.
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grebencb@gmail.com // www.grebencevaklet.si
      /GrebencevaKletPodpec
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Aprila je v objektu 
Sanikerja ob Ljubljanski 

cesti odprla svoja 
vrata pisarna podjetja 
Bivamo, ki se ukvarja z 

nepremičninskimi posli 
s prepletom dejavnosti 

gradbenega inženiringa 
in projektiranja. 

Da gre nemara za drugačno 
agencijo, čeprav nočejo slišati 
te besede, priča že dejstvo, da je 
nastanjena v stari, a z občutkom 
obnovljeni, hiši, ki ima posebno 
energijo. Irena Biščak, gonilna 
sila in srce podjetja, je dejala, da 
je tod našla svoj mir in ugoden 
preplet energij, kar občutijo tudi 
stranke, ki se rade vračajo. 

Takoj na začetku me je popra-
vila. »Nismo klasična agencija, 
ki prodaja, pri tem kuje dobiček 
in pozabi na stranko. Smo mno-
go več, predvsem pa drugačni,« 
je dejala sogovornica, ki prihaja 
iz pol poti med Verdom in Bi-
stro. »Beseda nepremičnina je 
golj formalizem, mi pa poskr-
bimo, da ta postane dom, kjer 
ti je prijetno in se vedno znova 
vračaš. Za to sem okoli sebe 
zbrala skupino strokovnjakov, 
s katerimi poskrbimo za vse in 
rešimo prenekateri problem, od 
nakupa nepremičnine, do pro-
jektiranja, vodenja gradnje in 
na koncu celo do opremljanja. 
Naša stranka je tako ves čas na 
varni strani in je deležna števil-
nih prednosti, nenazadnje tudi 
nekaterih ugodnosti, ker ima 
opraviti z minimalnim števi-
lom izvajalcev.«  

Od ptice do 
nepremičninarke

Irena Biščak je po svojem srcu 
kreativka. To je vidno že po tem, 
kakšno hišo si je izbrala za svoj 
poslovni prostor, saj vas bo tež-
ko pustila ravnodušnega. Njena 
ustvarjalnost se je kazala že od 
otroških dni, do izraza pa je pri-
šla pred leti, ko je kreirala lastne 
linije mladinskih in otroških 
oblačil pod blagovno znamko 
Bird. Kupci so jih lahko kupili v 
Centromerkurju, Nami, Maxi-
marketu in še kje, pa seveda 
tudi na Vrhniki. Hitra rast pod-
jetja, nemara celo prehitra, mla-
dostna neizkušenost in neko-
rektnost poslovnega partnerja 
so botrovali, da je leta 2004 mo-
rala podjetje zapreti. »V tistem 
trenutku se ti seveda zruši cel 
svet, a ker sem pozitivna oseba, 

nisem obupala. Dokončala sem 
študij gradbeništva in pridobila 
licenco za prodajo nepremičnin 
ter se vrgla v prodajo pri večji 
nepremičninski agenciji.« 

Bivamo kot krona družinske 
tradicije

Pokop lastne blagovne znam-
ke je bila zanjo zelo trpka izku-
šnja, iz katere pa je, kot pravi, 
potegnila največ, kar je lahko. 
Naučila se je prisluhniti svo-
jim notranjim občutkom in 
dvignila poslovno previdnost 
na najvišjo mogočo raven, kar 
ji pri nepremičninskem poslu 
pride še kako prav. Še vedno pa 
je ohranila kreativno igrivost, 
ki se kaže skozi njen sproščeni 
pristop do strank. »Opažam, da 
številni nepremičninski agen-
ti zelo radi hitijo in ustvarjajo 
pritisk na stranko, da se odloči. 
Pri nas tega ne boste dožive-
li, saj se še kako zavedam, kaj 
pomeni nepremičninski posel. 
Gre za življenjske prihranke in 
prihodnost posameznika, mor-
da celo družine. Zato je pogla-
vitno, da pri nas dobijo občutek 
varnosti, nato pa jih popeljemo 
skozi proces nakupa ali prodaje 
nepremičnine. Nepremičnino 
preverimo po dolgem in po-
čez z vseh vidikov ter z njimi 
seznanimo stranko. Nobenih 
skrivalnic. Če želijo, poskrbimo 
tudi še za vse ostalo, kar sledi: 
projektiranje, gradbeni del in 
opremljanje.« Kot je povedala 
sogovornica, je njena družina že 
tretja v generaciji , ki se ukvarja 
z gradbeništvom, projektira-
njem, začrtano pot pa nadalju-
jeta tudi hčerki.  

Smo dosegli vrh rasti cen 
nepremičnin?

Prodajo nepremičnine lahko 
opravi posameznik tudi sam, 
brez nepremičninarja, a vedno 
znova se pokaže, da je njegovo 
znanje omejeno. »Razpolagamo 
z bazo najrazličnejših podat-
kov in imam krog poslovnih 
partnerjev, ki lahko preverijo 
ta ali oni podatek o nepremič-
nini. Nepremičninarji imamo 
tudi uvid na nepremičninski 
trg, zato lahko zelo hitro oceni-
mo, kakšna je realna cena.« Te 
se zdijo zadnje čase vse prej kot 
realne, bo mogoče kdo dejal. A 
sogovornica meni, da cene do-
segajo vrtoglavi vrh. »Ljudje ne 
kupujejo več brezglavo. Pristo-
pajo zelo preudarno. Zavedati 
se moramo, da se nepremičnine 

marsikdaj ne prodajo za ceno, 
kot se oglašujejo. Vsekakor pa 
je odvisno od primera. Teh-
tneje kot pristopimo k prodaji, 
optimalnejše in finančno ugo-
dnejše se nam lahko prodaja iz-
ide. Poudarjam pa, to strankam 
velikokrat povem, nakup nepre-
mičnine ni nakup čevljev, pač 
pa je treba imeti veliko znanja, 
občutek, včasih tudi intuicijo.« 

Nepremičninar je tudi
psiholog

V sproščenem pogovoru z 
Ireno je pogovor nanesel tudi 
na profil nepremičninarja ozi-
roma njegove značajske poteze. 
Sogovornica je dejala, da mora 
biti dober nepremičninar pred-
vsem v dobri duševni in telesni 
kondiciji. »Velikokrat imamo 
opraviti s težkimi življenjskimi 
zgodbami kot razlogom, s kate-
rimi se nekdo želi znebiti ali ku-
piti nepremičnino. Ta čustveni 
nahrbtnik, ki ga nosi stranka s 
seboj, narekuje strankine želje, 
ki niso vedno najbolj racional-
ne. Zato je v takih primerih po-
membno, da agent nastopi kot 
blažilec stresa, miri situacijo in 
poskuša kupca ali prodajalca 
varno prepeljati čez čeri poslov-
nega procesa. Upam si trditi, da 
si petdeset odstotkov časa psi-
holog, petdeset pa prodajalec.« 
To terja od nepremičninskega 
agenta zbranost in umirjenost, 
ki jo vsak išče na svoj način. 
»Moja katedrala sprostitve je 
narava. Vsak dan se vračam k 
njej, ji prisluhnem in iz nje čr-
pam energijo. Druga strast pa je 
ustvarjanje. Izdelujem kerami-

ko, mila, sveče. Cilj je, da nekoč 
zaživim gor zadaj, ob živi vodi, 
kozah in se predam samo tem 
stvarem.«  

»Ne jemlji, ampak tudi dajaj«
Irena ima ogromno znanja 

gradbene stroke in nepremič-
ninske stroke, vrhunskih pri-
poročil pri vodenju projektov, 

prodaji nepremičnin, inženi-
ringa … To je posledica več let 
sodelovanja v gradbeno-prodaj-
ni stroki, ki pa ga ne želi ljubo-
sumno skrivati zase. Povedala 
je, da bi rada družbi tudi nekaj 
dala. »Ne želim le jemati, am-
pak tudi dajati. Zato sem se od-
ločila, da bom ob sredah vrata 
svoje pisarne odprla na stežaj za 

vsakogar, ki ima kakšen nepre-
mičninski problem, razmišlja o 
prodaji ali nakupu le-te, bi rad 
legaliziral objekt, cenovno ana-
liziral nepremičnino … Lahko 
se obrnejo name po telefonu 
ali pa se zglasijo kar osebno pri 
meni.« In kar je najpomembnej-
še, svetovanje bodo brezplačna. 

Gašper Tominc

Ekipa Bivamo: gonilna sila in srce Irena Biščak, arhitektki Nataša Hodnik Korinšek in  Sara Biščak ter gospodarski inženir Andy Jamšek

Irena Biščak

Pomladna revija Bivamo, ki jo izdajajo v podjetju, in prinaša nasvete s področja bivanjske kulture.

Ne obisku pri nepremičninarki, gradbenici agencije Bivamo

»Petdeset 
odstotkov časa si 
psiholog, preostali 
čas pa prodajalec«
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Sapienti sat! Naj razume, kdor 
more!

(Prispevek  k strategiji trajnostnega 
razvoja Občine Vrhnika do 2030+ - 
kultura in identiteta)

Javna razprava Vrhnika 2030+ se ni 
podaljšala, ker bi kdo zamudil prvotno 
predvideni čas: zato se je,  da bi več lju-
di, ki niso bili pravočasno naslovljeni 
(ali vsaj ne dovolj), imelo možnost, da 
še kaj povedo. To se je na čast občinske 
politike in civilne družbe zgodilo. Vrh-
niške svetnice in svetniki na junijski seji 
ne bodo imeli težav glede sprejemanja 
dokončnega dokumenta. Široka legiti-
mnost je zagotovljena.

Ker me je civilna družba »pooblasti-
la«, da prispevam k strategiji za podro-
čje kulture in identitete, sem se odločil 
za kratek in jedrnat prispevek o bistvu.

Kulturo je treba najprej potegniti iz 
konteksta »programov za preživljanje 
prostega časa« iz raznovrstnih spreg 
s športom, turizmom, gospodarstvom, 
medgeneracijskim povezovanjem itn. 

Slovenska organizacija izvršne obla-
sti ne pozna »Ministrstva za preživlja-
nje prostega časa«.

Kultura je najprej ožji pojem, s pre-
mislekom se širi, na koncu obsega vse. 
Kultura je identiteta, povezovanje v 
temelju različnih, v sebi nedeljivih po-

sameznikov, je dialog in vse naše biva-
nje kot skupnosti.

Šele ko njene izstopajoče točke »po-
notranjimo«, jo lahko uspešno tržimo v 
poljubnih navezavah. 

»Ponotranjimo« našega Ivana Can-
karja.

Poimenovanje »vsega mogočega« po 
njem – od institucij do artefaktov te 
ali one vrste (kava, brki, spominki …), 
njegovo »burkaško« utelešenje – je ne-
skončno daleč od pristnega ponotranje-
nja.

Ivan Cankar bo lahko uspešen, kul-
turni,  turistični, gospodarski … »pro-
dukt« šele takrat, ko ga bo vrhniško 
prebivalstvo vseh svetovnih nazorov in 
generacij, vključno z oblastmi vseh barv, 
sprejelo za svojega v vsej njegovi kom-
pleksnosti. Takrat nam bo njegov duh 
»dovolil«, da se osvobodimo »šentflor-
janskosti« in z njim ter z njegovo pomo-
čjo preoblikujemo zaspano spalno na-
selje v Cankarjevo mesto ob Ljubljanici, 
sredi cvetočih vasi, odprto in prijazno 
do vseh, na zelenem stičišču Ljubljan-
skega barja in krasa.

 Cankar ni le »Mati, Domovina, Bog« 
iz njegovih Podob iz sanj, kar moramo 
vsi spoštovati kot najvišje vrednote. Tudi 
če v Boga ne verjamemo, ga kot vredno-
to spoštujemo, ker vanj verjamejo drugi.  
Cankar je tudi »Narod si bo pisal sodbo 
sam, ne frak mu je ne bo in ne talar.« 
Občani si zaslužimo vsakršno neposre-

dno obliko sodelovanja v skupnih rečeh, 
vključno z ostro in neprizanesljivo kriti-
ko tako »fraka« kot »talarja«, kadarkoli  
se kateri od njiju inkarnira ali infiltrira 
v občinsko in državno oblast.

 Je apologet strpnosti (gl. njegov od-
nos z globoko vernim in v Cerkev vpetim 
bratom Karlom).

 Je zagovornik poguma, državljanske 
drže: “Prvikrat je človek oskrunil mla-
dost, kadar je prvikrat molčal, ko mu 
je srce ukazovalo, naj govori. Iz živalske 
sebičnosti se je rodila strahopetnost.” 
Ponotranjenje tega stavka pomeni v 
praksi, da smo občani Vrhnike dolžni 
slediti svoji vesti in naglas povedati, kar 

mislimo. Naša oblast mora to sprejeti, 
rada ali nerada. Cankar bo na Vrhniki 
ponotranjen, ko oblast ne bo več cen-
zurirala svobodne in kritične besede 
občank in občanov, temveč se bo nanje 
brez odlašanj, zavlačevanj ipd. spoštlji-
vo in argumentirano odzivala.

 Ponotranjen bo, ko se vrhniške bitke 
za oblast ne bodo več bojevale s prete-
žno ideološkimi predznaki akterjev in 
negativnimi kampanjami, češ, kaj vse je 
tisti, ki je zdaj na oblasti »zaj….«, tem-
več izključno na temeljih znanja, spo-
sobnosti, močnih programov in projek-
tov ter kakovostnega, transparentnega 
in demokratičnega upravljanja občine 

v korist vseh.
Cankar je nadpovprečen duh.  Po-

notranjen bo, ko Vrhnika ne bo več od-
ganjala od sebe pameti samo zato, ker 
ni naša, ker je tuja. Tuja po političnem 
predznaku ali po izvoru iz ne vrhni-
škega okolja. Cankar bo ponotranjen, 
ko se bo na Vrhniko vrnilo Doživljaj-
sko razstavišče Moja Ljubljanica in ga 
bodo vodili in upravljali tisti, ki so za to 
sposobni ne glede na politični predznak, 
in na to, da so morda pametnejši od ti-
stih vrhniških politikov, ki ne vidijo prek 
meja takojšnjega dobička. Po tej poti bi 
Slovenija zaprla vse muzeje, galerije in 
celo gledališča, sploh vse, kar ni stvar 
zgolj tržne logike.

In tako bi lahko nadaljevali … Dolgo, 
dolgo.

Pa bomo rekli samo: sapienti sat!

Marjan Geohelli

P. s. Z vsem dogajanjem okrog javne 
razprave Vrhnika 2030+ se po mojem 
trdnem prepričanju naša občina od-
pira demokratični preobrazbi. Njen 
temelj je javni dialog brez strahu pred 
oblastniki. Pot ne bo lahka. Vendar: nič 
težja od odločitve in prvih korakov! 

Protipravnosti Občine Vrhnika 
pri spreminjanju ureditve KPV

Od zadnjih volitev in napovedi pre-
vzemanja, urejanja in »delanja reda« 
na Komunali se je zvrstilo več mojih 
člankov, ki so polemizirali z razpisi in 
zakonitostmi sprejetih odločitev vrhni-
škega občinskega sveta, zato bom bralce 
za ta del dobrohotno prikrajšal. Upam 
tudi, da  bo odgovor g. Kukca brez po-
novitve argumenta moči, da prihaja iz 
liste, ki je dobila največ glasov v občini, 
kar pomeni več kot 20 % volivcev, ki so 
volili, in ima s tem pravico, da kadru-
je, predlaga in sprejema sklepe, kot jih 
želi. Dvotretjinska večina v občinskem 
svetu Vrhnike mu daje legalnost spre-
jemanja sklepov, ki se nato vsilijo pre-
ostalima občinama solastnicama, po 
navadi brez razprave, kaj šele sporočila 
za javnost.

Kot predstavnik opozicije želim voliv-
ce le obvestiti, da je:
1. Revizor je pri sestavljanju poročila o 

JP KPV ugotovil, da ni jasno, ali velja 
nova družbena pogodba, vsiljena po 
v uvodu opisanem načinu, ali  Odlok 
o ustanovitvi, ki je krovni akt JP KPV. 
Pobudnik spremembe družbene po-
godbe je g. Kukec, predsednik nad-
zornega sveta komunale. Ker mu po 
manevrih lani ni uspelo spremeniti 
Odloka o ustanovitvi KPV, se je odlo-
čil za spremembo družbene pogodbe, 
ki je podrejena odloku o ustanovitvi, 
vendar je njegov predlog v vsebin-
skem nasprotju z veljavnim odlokom. 
Z novo pogodbo želi zmanjšati vpliv 
občin solastnic v nadzornem svetu. 
Ker na skupščini KPV ni dobil pod-
pore, je bilo odločanje preneseno na 
OS Vrhnike. 

2. 13. 1. je vrhniški občinski svet sprejel 
novo družbeno pogodbo, in to  brez 
obvezne navzočnosti notarja, s čimer 
so kršili predpise.  Ker nove pogodbe 
občinska uprava v roku enega mese-
ca ni vložila  v AJPES,  so zamudili 

rok. Da bi to vseeno izvedli, je občina 
od direktorja komunale zahtevala, 
da spremeni datum sprejetja. Zah-
tevala je torej, da goljufa. Direktor 
se je temu uprl in občini Log - Dra-
gomer in Borovnica sta zato sprožili 
kazenski pregon. O tem je g. župan 
na seji OS molčal. 

3. Na zadnji seji OS Vrhnike je bil spre-
jet sklep o razrešitvi direktorja KPV 
iz krivdnih razlogov, čeprav za to ni 
pogojev, saj je revizijsko poročilo za 
lani pozitivno, komunala pa je imela 
več kot 400.000 € dobička. Ali je šlo 
za maščevanje zaradi nepokorščine? 

4. Za novega v. d. direktorja so tik pred 
volitvami želeli imenovati Boštjana 
Krefta, nekdanjega lastnika revije 
Reporter, skratka človeka, ki o ko-
munali nima znanja, je pa kader 
stranke SDS. 

Zanima nas:
a) Ali bo za to župan Daniel Cukjati 

odgovarjal,  ali pa se bo zadeva po-
metla pod preprogo, podobno kot v 
primeru sodbe za tiskanje Našega 
časopisa minulo leto?

b) Kakšen manever bo sedaj izvedel g. 
Kukec? Nova družbena pogodba je 
poleg legitimnosti s potrjenim po-
tvarjanjem datuma izgubila še le-
galnost. Zanima nas končni namen 
vpletanja v komunalno podjetje. 

c) Prosim, predstavite razloge za pre-
dlaganje g. Boštjana Krefta za v. d. 
in pojasnite, kako boste izvedli sklep 
o krivdni razrešitvi direktorja, če 
krivda ni dokazana. 

Lep pozdrav vsem, 

Marko Močnik, Levica

Odgovor g. Močniku

V Občinskem svetu Občine Vrhnika 
smo zavezani k zakonitemu in tran-
sparentnemu delovanju. Tako je Druž-
bena pogodba JP KPV spremenjena na 
podlagi priporočila KPK in Združenja 
nadzornikov Slovenije in je skladna z 
zakonom. Prejšnja družbena pogodba 
ni bila. Izhajajoč iz odločbe Ustavnega 
sodišča je bila ena največjih nevarno-
sti za korupcijo. Odlok o ustanovitvi 
ni krovni akt podjetja. Po zakonu je za 
upravljanje merodajna družbena po-
godba in ni podrejena odloku. Dodatno 
je Odlok o ustavitvi JP KPV v neskladju 
z več zakoni, predvsem z Zakonom o 
integriteti in preprečevanju korupcije. 
Vpis nove družbene pogodbe v register 
je sprejelo sodišče in je tako veljavna.

O direktorju
Nadzorni svet JP KPV o imenovanju g. 

Krefta za direktorja JP KPV ni niti raz-
pravljal niti ga predlagal niti imenoval, 
na občinskem svetu pa podpore ni dobil. 

Sodelovanje v občinskem svetu
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja 

nikakor ne »kadruje, predlaga in spre-
jema sklepe, kot jih želi«, je pa res, da 
v občinskem svetu delujemo aktivno in 
velikokrat pripravimo predloge, ki so 
pozneje sprejeti.  Vsi sklepi so bili spreje-
ti skladno s procedurami in jih je občin-
ski svet sprejel z veliko (večinoma vsaj  
3/4) večino. Na Vrhniki velika večina 
od enajstih svetniških skupin sodeluje v 
dobro Vrhnike ne glede na svetovni ali 
politični nazor. Drugje mogoče ne, na 
Vrhniki pač. Tudi Nadzorni svet JP KPV 
je odločitve sprejemal soglasno z glasovi 
članov vseh treh občin in tudi s podporo 
delavcev. 

In še nekaj o redu
V letih 2011–2018 je šlo iz vseh treh 

občin na KPV brez javnega razpisa za 
20.781.350€ (brez DDV) poslov – torej 
skoraj 21 milijonov evrov, od tega je KPV 

izvedla le 39 %, preostalo je bil nakup 
materiala oz. so posle izvedli podizva-
jalci, tudi za (pre)visoko ceno. To se v 
taki obliki ne dogaja več. Na občini se 
ne izvajajo več zelo predragi projekti kot 
npr. zdravstveni dom. Rezultat? Ko je g. 
Cukjati postal župan, je moral najprej 
najeti posojilo, da so se lahko izplačale 
plače. Zdaj je na občinskem računu, ob 
vseh izvedenih investicijah, za več kot 2 
mio evrov sredstev (skoraj proračun za 
investicije enega leta), ki se bodo lahko 
porabila v dobro občanov Vrhnike. Jaz 
temu rečem red. 

Končni in edini namen sprejetih 
ukrepov glede KPV je preprečiti mo-
žnost privatizacije, zmanjšati možnost 
za korupcijo ter uvesti zakonito in učin-
kovito upravljanje, katerega posledica 
bodo bolj kakovostne storitve za občane 
vseh treh občin.

Grega Kukec, LRVP

Spoštovani g. Marko Močnik

Zaradi nenamernega ali namernega 
zavajanja bralcev Našega časopisa sem 
primoran odgovoriti na vaše pisanje.

1. Do spremembe družbene pogod-
be je prišlo zaradi večkratnega poziva 
KPK po zakonski ureditvi stare neza-
konite družbene pogodbe. Zaradi ovi-
ranja spremembe družbene pogodbe in 
odloka s strani manjšinskih lastnikov 
JP KPV d. o. o., smo po dolgem času le 
uspeli uskladiti in na občinskem svetu 
Občine Vrhnika sprejeti novo družbe-
no pogodbo. Ta je bila sprejeta z veliko 
večino. Sam vpis družbene pogodbe v 
sodni register izvede sodišče na predlog 
notarja. Vpisa ne izvede občina. Čudim 
se, da kot predstavnik Levice zagovar-
jate nelegalno delovanje javnih podjetij. 

2. Da sta župana predstavnika manj-
šinskega družbenika sprožila kazenski 
pregon, mi ni znano. Znano mi je samo 
to, da sta se v preteklosti večkrat neu-

spešno posluževala pritožb na pristoj-
nih sodiščih.

3. Nadzorni svet je dolžan nadzira-
ti delovanje javnega podjetja in tudi 
sprejemati letne  delovne načrte. Člani 
nadzornega sveta (predstavniki vseh 
treh občin in delavcev) so soglasno ugo-
tovili in odločili, da trenutni direktor 
ne vodi podjetja učinkovito in v letu 
in pol ni sprejel ustreznih odločitev, s 
katerimi bi bilo podjetje pripravljeno 
na negotove čase, ki so nastopili. Glede 
na to, da ima vaša stranka občinskega 
svetnika, bi tudi morali vedeti, da je 
dobiček, ki ga omenjate, bil ustvarjen 
na obvezni gospodarski javni službi. V 
praksi to pomeni, da je podjetje zara-
čunavalo občinam preveč, v končni fazi 
davkoplačevalcem, torej občanom. Edi-
ni dobiček, ki je sprejemljiv, je dobiček, 
ustvarjen z delom za tretje osebe. Tega 
pa praktično ni.

4. Na predlog nadzornega sveta sem 
kot predsedujoči Skupnega ustanovi-
teljskega organa (člani smo župani treh 
občin) pozval oba župana k iskanju 
kandidata za začasnega direktorja. V 
želji po ustrezni rešitvi smo sejo več-
krat prekinili in šele po 4. nadaljevanju 
sejo zaključili. V tem času smo prejeli 
dva predloga za začasnega direktorja: 
g. Krefta in g. Nučiča, ki pa nista bila 
potrjena na občinskih svetih.
a) Vsa gradiva so javno dostopna, prav 

tako sodba v zvezi z Našim časopi-
som in vsak občan, ki je vsaj malo 
vešč uporabe računalnika, si lahko 
gradivo sname z interneta.

b) Do sedaj je g. Kukec izvajal izključno 
legalne manevre, kar je pritrdilo tudi 
sodišče, KPK in Združenje nadzor-
nikov Slovenije.

c) Direktorja ne razrešuje župan, tem-
več nadzorni svet po predhodnem 
soglasju občinskega sveta, ki ga se-
stavljajo legalno izvoljeni predstav-
niki ljudstva.

Župan Daniel Cukjati

P R E J E L I  S M O
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Nezavzetje letališča Brnik, 
ne postavitev zračnega 
mostu z Beogradom in 
neuspešen helikopterski 
desant v Trzinu so prisilili 
JLA k pogajanjem. Jasno je 
bilo, da se je  RS Slovenija  v 
drugem valu napada JLA (2. 
7. 1991) učinkoviteje uprla v 
ljubljanski pokrajini, seveda z 
novim poveljnikom Janezom 
Lesjakom. 

Predsedstvo RS je namreč na pre-
dlog načelnika republiškega štaba Ja-
neza Slaparja 29. 6. 1991 dalo soglasje 
za zamenjavo Mihe Butara; vzrok ni 
naveden.

Dr. Borisa Žnidariča sem spoznal 
leta 1979, ko sva  bila udeležena v 
prometni nezgodi. Dve leti pozneje je 
postal moj nadrejeni načelnik inšpek-
torata Milice Ljubljana mesto. Prišel 
je s Ptuja, kjer je bil komandir postaje 
Milice. Izredno samodiscipliniran, av-
toritativen, strokoven in spoštovan v 
krogih Milice. Leta 1985 je vodil eno 

največjih vaj Milice v njeni zgodovi-
ni na Krasu. Na Višji šoli za notranje 
zadeve je bil predavatelj predmeta Vo-
denje enot in tudi njen dekan. V pri-
pravah  na osamosvojitveno vojno in v 
času vojne ter moratorija je bil ključna 
oseba v takratni Milici: namestnik po-
veljnika Milice, pomočnik ministra za 
notranje zadeve in od 18. 3. 1991 član 
republiške koordinacije, posebne sku-
pine različnih strok, ki je vodila pri-
prave in nato osamosvojitveno vojno. 
V oktobru 1991 mu je bila zaupana or-
ganizacijsko izredno zahtevna naloga: 
odhod zadnjega vojaka iz Slovenije. 

3. 7. 1991 je Predsedstvo republike 
Slovenije ustanovilo posebno pogajal-
sko komisijo v sestavi Miran Bogataj, 
Dušan Plut in Boris Žnidarič, ki se je 
v največji tajnosti sestala  s pogajalsko 
skupino JLA v Zagrebu, ki jo je vodil 
general Rašeta. Si predstavljate takrat 
priti do Zagreba? Pogajanja so bila trda, 
pa vendar je morala JLA popustiti in 
so bile vse oklepne enote do 17. ure 5. 7. 
1991 vrnjene v vojašnice.

Prvi bataljon I. oklepne brigade je 
prišel v vojašnico na Vrhniko z Brnika 
že 4. 7. 1991. Brigada je bila poražena 

tako na Brniku kot 2. 7. 1991 na Vrhni-
ki, ki ni dovolila, da bi bataljona, ki sta 
ostala na Vrhniki, krenila ponovno na 
agresorski pohod. Že 2. 7. 1991 zvečer, 
ko bataljona nista uspela prebiti bari-
kad, ki jih je postavila in branila Vrh-
nika, je v togoti in besu poveljniški štab 
brigade poslal vod vojakov v Gostilno 
Polž (neposredno pred vhodom v vo-
jašnico), vdrla v stanovanje Marjana 
Čelca, postrojila družino pred zid, da 
so otroci in žena z dvignjenimi rokami 
stali, preiskali in premetali celotno go-
stilno, Marjana pretepali in ga na silo 
odpeljali v vojašnico,- čeprav je bilo že 
od 20. ure tistega dne razglašeno pre-
mirje. Z Marjanom sva se neposredno 
pred dogodkom pogovarjala po tele-
fonu, saj me je prosil, če mu lahko po-
šljem pomoč, da je utrujen. Ravno sem 
mu povedal, da mu bom poslal nečaka 
Grega, ko mi je zavpil po telefonu: »Ne 
pošiljaj, cel vod vojakov gre proti naši 
hiši.« Zveza je bila nato prekinjena. No, 
Marjan je imel srečo, da je že od da-
leč videl, da proti njegovi hiši prihaja 
vod vojakov, približno 35 jih je bilo, in 
poskril najpomembnejše stvari, ki bi 
dokazovale, da je sodelavec Lovšinove 
varnostne obveščevalne službe. Po za-
pisniku, ki ga je napisala I. Oklepna bri-
gada (v nadaljevanju OKBR), mu je bilo 
odvzeto 24 predmetov, uspelo pa mu 
je skriti napravo za nočno opazovanje, 
radijsko zvezo, revolver Kolt 45 in do-
kumentacijo z obveščevalnimi podatki.

Iz zaseženega je razvidno, da je I. 
OKBR napravila dosledno preiskavo, 
ker hiša je velika in so bili predme-
ti po različnih kotih. Pri preiskavi so 

povzročili tudi veliko materialne ško-
de, njega odvlekli v vojašnico, kjer so 
ga pretepali, ustrahovali z grožnjami 
likvidacije njega in družine. Ker niso 
našli ničesar oprijemljivega, so ga po 
polnočni 3. 7. 1991 izpustili. Naslednji 
dan je Marjan moral zaradi poškodb in 
stresa poiskati zdravniško pomoč, ki jo 
je dobil od dr. Primoža Rusa. Napad je 
prijavil na postajo Milice na Vrhniki, 
vendar se ni zgodilo nič – čeprav je bil 
tipičen primer napada na civilno osebo, 
ustrahovanje in neopravičena uporaba 
prisilnih sredstev.

Ko mi je naslednji dan Marjan pri-
povedoval, kaj se mu je zgodilo, sem se 
zamislil tudi sam. Doma sem počistil 
z zaupnimi dokumenti, saj sem se do-
bro zavedal, da se to lahko zgodi tudi 
meni. Vendar sem imel na Poštni ulici 
preveč svojih virov iz vrst upokojenih 
slovenskih oficirjev in seveda Milice. 
Na občinski upravi za notranje zadeve 
sem pridobil popis vseh vojaških sta-
novanj na Vrhniki, tako da sem vedel 
za vse poveljujoče iz vojašnice I. OKBR, 
kje živijo, člane njihovih družin in to so 
v poveljstvu tudi vedeli. Vehementno 
so mislili, da se bodo malo sprehodili 
do Brnika in bo zadeva končana. Samo 
zelo ozek štab vodstva brigade je z Vrh-
nike poslal na varno člane svojih dru-
žin v Medulin, Vipavo, Novi Sad itn., 
nižji častniki pa ne. In tu se čudim, da 
so prav 2. 7. 1991 načrtovano uporabili 
letala za raketiranje barikad, saj bi prav 
lahko izstrelki zadeli stanovanja svo-
jih častnikov. Seveda so morali piloti 
imeti točno določene cilje, ki pa jih je 
mogoče določiti samo z natančnimi 

koordinatami. Pred raketiranjem je 
bila v dopoldanskem času v ambulanti 
vojašnice I. OKBR kar gneča obvešče-
valcev, upokojenih oficirjev, oficirjev 
na »bolniški« (imam imena – polovica 
je že pokojnih), ki so natančno poro-
čali, kaj raketirati, da bodo bataljoni 
lahko prebili barikade. Seveda je moral 
koordinate natančno določiti oficir za 
obveščevalno in izvidniško dejavnost 
in jih dostaviti poveljstvu korpusa, ki 
je koordiniral sinhronizirano akcijo I. 
OKBR in vojaškega letalstva na Vrhni-
ki 2. 7. 1991 ob 15.45.

Ko sem se pozneje zaposlil v Ob-
veščevalni varnostni službi, sem delal 
tudi pri varnostnih preverjanjih za 
pridobitev državljanstev oficirjev JLA. 
V glavnem sem z njimi opravljal tudi 
razgovore, preden sem podal mnenje. 
Kako so fantje eden drugega »namaka-
li«, kdo je kaj počel – človeška narava 
pač za preživetje.

Bodite prepričani, spoštovani bralci 
Našega časopisa, da imam za vsak na-
pisani stavek v članku dokazni materi-
al, na katerem so tudi imena in priimki, 
vendar to ni moj namen. Živimo v času 
in prostoru, ki si ga ne izberemo sami 
in s tem se moramo sprijazniti – pa 
vendar bi lahko šlo brez uporabe sile.

Preden objavim članek, se pogovo-
rim s kolegi in v razgovoru sem zopet 
uporabil pojem »agresija JLA«. Toda 
kolega in nekdanji sodelavec je dejal: 
»Kaka agresija? Agresor pride od zunaj, 
ti pa so živeli z nami!« 

Vid Drašček, 
predlagatelj zlatega častnega 

znaka svobode Vrhniki

Vrhnika junaško mesto (13.)

Vabilo

Kakorkoli boste bralci presojali mojo knjigo, ostaja dejstvo, da tovrstna vsebina 
knjige 
ni bila še nikjer drugje tako obsežno napisana in obelodanjena. Knjiga prikazuje 
kronološki prikaz zgodovine nogometa na Vrhniki. Mnoge dogodke, opisane v 
knjigi, sem tudi sam doživel. Vse to je zajeto v knjigi

Zgodovina nogometa
na Vrhniki
Vljudno vabljeni na predstavitev knjige 
v sredo, 15. junija 2022, ob 18. uri 
v Cankarjevo knjižnico Vrhnika.
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Vrhnika, 6. maj 
– Po dveh letih 
prireditvene suše 
zaradi epidemije, se 
je tržaški partizanski 
pevski zbor Pinko 
Tomažič vrnil v 
Cankarjevo mesto. 

Nastopil je v športni dvorani 
OŠ Antona Martina Slomška, s 
čimer je vrhniška organizacija 
združenja borcev za vrednote 
NOB obeležila 77. obletnico 
osvoboditve Vrhnike. Slavno-
stni govornik je bil zgodovinar 
dr. Martin Premk. 

Ta je v svojem govoru dejal, 
da je resnica o drugi svetovni 
vojni enostavna in ena: samo 
slovenski partizani so bili med-
narodno priznana svojska za-
vezništva združenih narodov. 
»Resnica je samo ena, čeprav 
je na njo dovoljenih več pogle-
dov, tudi izkrivljenih. »Sloven-
sko domobranstvo ni in ne bo 
nikoli del naše državotvorne 
zgodovine.« Spomnil je na dol-
žnost politike, da ne sme izko-
riščati iz izrabljati zgodovine v 
politične namene. »Politika je 
tista, ki mora skrbeti za mir, na 
žalost pa je politika zadnje dve 
leti izkoriščala dogodke druge 
svetovne vojne za sejanje laži. 
A ljudje so nasilju, lažem, so-

vraštvu, hujskanju in izdajstvu 
na volitvah rekli množičen ne.« 
Po Premkovem mnenju je treba 
človeške vrednote, za katere se je 
borila partizanska vojska, ohra-
njati v kolektivnem spominu, 
v nasprotnem primeru lahko 
pride do ponovitve zgodovine.  
Zbrane v dvorani je nagovo-
ril tudi gostitelj večera Miran 
Štupica, ki je bil nedavno izvo-
ljen za predsednika vrhniškega 
združenja borcev za vrednote 
NOB. Zahvalil se je svojemu 
predhodniku Janezu Kiklju, 
ki je dolga leta vodil omenjeno 
organizacijo, ter prebral spo-
mine vrhniškega terenca Karla 
Štirna – Dakija in tedaj 10-le-
tne deklice Terezije Nikolčič o 
osvoboditvi Vrhnike. Spomnil 
je na nesmiselnost vojne, tudi 
tiste, ki danes divja v Ukraji-

ni ter izrazil razočaranje nad 
ministrstvom za kulturo, ki ni 
prisluhnilo združenju borcev, 
da bi razglasilo letošnje leto za 
Kajuhovo leto, saj mineva sto let 
od pesnikovega rojstva. 

Prireditve se je udeležil tudi 
župan Daniel Cukjati, poz-
dravno besedo zbranim pa je 
namenila podžupanja Bernar-

da Kropf, ki je izrazila ponos 
nad vrhniškim združenjem 
NOB. »To je združenje, ki uspe 
združevati mlado in manj mla-
do. Vedno znova nas spominja 
na pogum vseh tistih, ki so tve-
gali življenja za našo domovino 
in vseh tistih, ki so žrtvovali 
svoja življenja, da sedaj živimo 
v miru in lastni državi.« Poleg 

predstavnikov lokalnih organi-
zacij so se prireditve udeležili 
še olimpionik Miroslav Cerar, 
filozof Tine Hribar s Spo-
menko, pater Bogdan Knavs, 
predstavniki pobratenega dru-
štva v Gonarsu in še edini živeči 
partizan (tedaj star 15 let), ki je 
osvobodil Trst, Andrej Bolči-
na. Sledil je glasbenopevski ve-

čer s tržaškimi pevci Partizan-
ski pevski zbor Pinko Tomažič, 
ki so prepevali partizanske in 
domoljubne pesmi. Pred pro-
slavo so predstavniki občine in 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrhnika položili venec pri 
spomeniku padlim na Drči. 

Gašper Tominc, foto: GT

Vrhnika je bila 6. maja 
1945 osvobojena 

izpod nacifašističnega 
okupatorja. 

Zjutraj so partizani vstopili 
v osvobojeno Vrhniko in oku-
patorje pregnali proti Ljubljani. 
Za svobodo je bilo ubitih pre-
cej Vrhničanov in okoličanov, 
ki so dobili veličasten spome-
nik na Drči. Tako že tradicio-

nalno na dan osvoboditve pri 
spomeniku polagamo venec v 
spomin na vse mrtve in ubite 
zavedne Slovence. 

Tudi letos ob 77. obletnici 
osvoboditve Vrhnike sta dele-
gacija ZZB za vrednote NOB 
Vrhnika in Občina Vrhnika 
položili venec v spomin na vse 
padle Vrhničane in Slovence. 
Zbrane je v kratkih besedah 
nagovoril tudi novi predse-

dnik ZZB NOB Vrhnika Mi-
ran Štupica in poudaril, da se 
takih dogodkov ne smemo sra-
movati, temveč jih moram še 
bolj častiti in obeleževati ter se 
na take načine spominjati na 
naše prednike, ki so pomagali 
osvoboditi Slovenijo in takrat 
še nekdanjo Jugoslavijo. Zato 
slava jim.

Simon Seljak

Do sedaj še 
neugotovljenem storilcu 

je uspelo že tretjič v 
obdobju nekaj let razbiti 

marmornato ploščo na 
Golem vrhu (Pokojišče) 
posvečeno opazovalni 

točki 7. korpusa 
imenovano OT-8. 

Prav tako je uničena plošča po-
stavljena nad bunker Okrožne go-
spodarske komisije za Vrhniko na 
Blatnem dolu, ki ima celo status 
nepremične kulturne dediščine, 
vnesene v register pod številko 
23365.

Seveda je junaku, ki svoje fru-
stracije izraža na tak vandalski na-
čin, popolnoma vseeno, da sta obe 
plošči pravzaprav v lasti Občine 
Vrhnika. Združenje borcev za vre-
dnote NOB Vrhnika zgolj občasno 
skrbi za urejenost okolice le-teh.

Glede na to, da je do sedaj še 
neznan junak dejanje storil že več-
krat, smo člani ZB Vrhnika samo-
iniciativno postavili lovske kame-
re. Zadnje posnetke smo odstopili 
pristojnim organom. Upamo, da 
jim uspe ugotoviti identiteto tega 
junaka, kar bomo z veseljem obja-
vili takoj, ko bo to mogoče.

Miran Štupica l.r, predsednik 
ZB NOB Vrhnika

Polaganje venca na Drči

Do sedaj še neugotovljenem storilcu je uspelo že tretjič v obdobju nekaj 
let razbiti marmornato ploščo na Golem vrhu

Tabla na Blatnem dolu

Uničenje obeležij iz časov NOB

Proslava s tržaškim zborom

Minilo je 77 let
od osvoboditve Vrhnike

Dr. Martin Premk 
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Člani Turističnega 
društva Blagajana 

Vrhnika so imeli 19. 
aprila v mali dvorani 

Cankarjevega doma na 
Vrhniki redni Občni zbor, 

ki se ga je udeležilo več 
kot 30 članov društva in 

precej gostov. 

Uvod so pripravile učenke 8. 
razreda OŠ Antona Martina 
Slomška. Predstavile so svoj 
projekt, s katerim so prejele sre-
brno priznanje na tekmovanju 
Turizmu pomaga lastna glava. 

Po izvolitvi organov občne-
ga zbora so sledila poročila o 
delovanju društva v letu 2021. 
Predsednica društva Mirjam 

Suhadolnik je predstavila delo 
v minulem letu ter med drugim 
poudarila: »Leto 2021 se je zače-
lo tako, kot se je končano pred-
hodno. S številnimi omejitvami 
zaradi aktivnega koronavirusa.

Organizirali smo naslednje 
prireditve:
– Živel 1. maj, 1. in 2. maja v 

Starem malnu,
– 10. maja smo bralci Cankar-

jevih besedil občinski praznik 
obeležili v Starem malnu z 
gostjo dr. prof. Vesno Mikolič,

– sodelovanje na prireditvi Po-
letna južna na Stari cesti v or-
ganizaciji ZIC,

– slikarska delavnica ARTY 
PARTY v Starem malnu v 
dopoldanskem času za obis-
kovalce SM, popoldne na isti 

lokaciji v okviru Poletja na 
Vrhniki,

– na pikniku v Starem malnu 
smo se družili z glasbeniki: 
Big band Vrhika, s Kris-
tino Oberžan in njenimi 
učenkami solo petja, slišati je 
bilo harmoniko …

– v Starem malnu smo ob 
obisku Vrhnike v sode-
lovanju med TIC in Turiz-
mom Ljubljana gostili znano 
blogerko in pevko Hajdi Klun 
z družino, odziv na družbe-
nih omrežjih je bil izjemen,

– v enaki povezavi je Star maln 
obiskal tudi nemški novinar, 
ki je pohvalil našo ponudbo,

– 21. 4. 2021 smo še vedno brali 
Cankarjeva besedila prek Zo-
oma,

– 28. 4. 2021 smo se bralci vrnili 
v Močilnik ob upoštevanju 
ukrepov za varovanje zdravja,

– brali smo v knjižnici pod 
krošnjami v sodelovanju s 
Cankarjevo knjižnico Vrh-
nika,

– septembra smo praznovali 
peto obletnico branja v 
Močilniku,

– Grabeljškov večer s Ferijem 
Lainščkom – sodelovali smo 
tudi bralci.
Vse našteto v poročilu in 

tudi tisto, kar ni izpostavljeno, 
pa je bilo narejeno, je delo lju-
di, članov društva, sodelavcev, 
podpornikov, tistih, ki pridejo, 
naredijo in spet pridejo, tistih 
nevidnih podpornikov v pra-
vem trenutku …

Hvala najboljši ekipi Star 
maln, UO, aktivnim članom za 
delovni prispevek, podpornim 
članom in nečlanom za moral-
no oporo, sodelavcem, ki ste tu 
in ste stalnica našega delovanja, 
ZIC, občini, TZS …«

Po predstavitvi še drugih po-
ročil so prisotni člani soglasno 
sprejeli vsa poročila. Nato je 
predsednica društva še predsta-
vila načrt za leto 2022, ki je že v 
polnem zamahu. Tako predsta-
vljamo samo naloge za drugo 
polletje 2022:

– podpis pogodbe z občino o 
prodaji stavbe in funkciona-
lnih zemljišč Močilnika po 
sklepu Občnega zbora 19. 10. 
2021 v duhu vključevanja v 
programe turizma v Močil-
niku in na Vrhniki,

– Sanacija skale, kjer sta Can-
karjevo obeležje in Jazono-
va pest, sanacija kapelice sv. 
Antona, redno vzdrževanje 
stavbnega dela, dokler je še v 
lasti društva, in redno vzdr-
ževanje parka, ki je v lasti 
društva,

– obeležitev 300. branja v Mo-
čilniku, ki bo 25. maja 2022,

– še naprej bomo sodelovali s 
Cankarjevo knjižnico in dru-
gimi sorodnimi organizaci-
jami in društvi, dan Zemlje, 
Noč knjige,

– z ekipo Star maln in podporo 
UO in članstva ter sodelavcev 
bomo še naprej ustvarjali ze-
leni turizem, domačo tradici-
onalno kulinariko in promo-
virali ter ustvarjali kulturni 
turizem za domače in bolj 
oddaljene obiskovalce, 

– pridobiti gradbeno dovoljenje 
za postavitev kuhinje,

– pridobivanje soglasij za po-
stavitev mlina, kot je bil ne-
koč,

– končna postavitev informa-
tivnih tabel oz. začetek zma-
jeve poti,

– končna ureditev prostora ob 
balinišču in igral,

– neodvisno od gradbenega do-
voljenja bomo takoj, ko bodo 
na voljo finančna sredstva, 
prenovili sanitarije v koči Star 
maln, zamenjati moramo 
tudi hladilne naprave v kleti 
in sanirati streho na jurčku, 
vse v skladu z načrti prenove 
Starega malna,

– Komisija za lepše okolje bo 
ponovno ocenjevala po pro-
gramu, ki ga je pripravila,

– septembra bo srečanje članov 
društva in podeljevanje bla-
gajan,

– pomlad in poletje v Starem 
malnu oblikujemo na osnovi 
naštetih in sproti dodanih 
prireditev, ki jih bomo zdru-
žili pod skupni naslov Tu smo 
doma,

– izvedli bomo tudi več delav-
nic, zagotovo bo ena izmed 
njih slikarska delavnica, tudi 
zeliščarska,

– v programu je dan za pravlji-
ce, dan folklore, harmonike …
Tudi program dela so navzoči 

soglasno sprejeli. Nato je pote-
kala zanimiva razprava o delu 
in aktivnostih urejanja Močil-
nika in Starega malna. Prvi se je 
oglasil podžupan Jože Malovrh. 
Pohvalil je delovanje TD Blaga-
jana, saj je vloženega veliko dela, 
predvsem prostovoljcev. Obči-
na se zaveda pomena delovanja 
društva in ga bo podpirala še 
naprej. Damjan Debevec je po-
vedal, da so v Borovnici delali 
učno pot in so imeli podoben 
primer padajočega kamenja, 
kot je bilo to v Močilniku. Imeli 
so izvajalca, ki bi tudi v Močil-
niku lahko saniral situacijo, saj 
je Močilnik dobro obiskan in je 
to zadevo nujno treba urediti. 
Lado Horvat pa je predlagal, da 
bi v Močilniku nujno uredili sa-
nitarije in del stavbe, ki je bila v 
lasti TD Blagajana.

Oba predloga so prisotni 
podprli z lepim aplavzom in 
tako še bolj poudarili, da je Mo-
čilnik naš, vrhniški in si zaslu-
ži pravo turistično podobo kot 
pred »mnogimi leti«.

Simon Seljak

Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika že vrsto let prireja 
srečanje 1. in 2. maja v Starem 
malnu z nazivom Živel 1. maj.

Čeprav je vreme na 1. maja nekoliko zmanjša-
lo obisk, pa so se najzvestejši za delavske pravice 
prireditve tudi udeležili. Prvi jutranji obiskoval-
ci so dobili rdeči nagelj, saj tako veleva tradicija. 
Nato so se prišleki izmenjevali in se prilagajali 
slabemu vremenu. Za jedi z žara, golaž in do-

mače sladice je dobro poskrbela ekipa Stari 
maln, ki že nekaj let skrbi za dobro pogostitev. 
Za glasbo na kitari in harmoniki je bilo tudi 
poskrbljeno. Turistično društvo Blagajana Vrh-
nika se zahvaljuje županu Danielu Cukjatiju za 
prispevek za nageljne. Društvo ohranja tradici-
jo praznika dela tako, da obiskovalcem pripenja 
simbol slovenstva. Ta skromna pozornost res 
polepša praznik dela in delavcev. Naj živi 1. maj 
tudi v naše nadaljnje življenje.

Simon Seljak

Na prsi so pripenjali rdeče nageljne.

Prisotni člani in gostje na rednem Občnem zboru TD Blagajana

Predsednica Mirjam Suhadolnik in delovno predsedstvo

Pred dežjem je bilo kar nekaj obiskovalcev.

Rdeči nageljni 
v Starem malnu

Vrhniški
turisti zborovali
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Stanovanjska hiša (vpišete naslov):

Najlepše urejena kmetija (vpišete naslov): 

Najlepše urejen vrt 
 (zelenjavni, zeliščni, rožni in skalnjaki (vpišite naslov): 

 Najlepše urejen poslovni objekt
 (vpišite naslov oziroma lokacijo):
 
 
 Najlepše urejen javni objekt in površine 
 (vpišite naslov oziroma lokacijo): 

Vaš naslov: 

Glasovnico do 1. julija 2022 pošljite na naslov: Turistično društvo Blagajana, Cankarjev trg 4, 
1360 Vrhnika. Glasovnica je tudi na internetni strani TD Blagajna /www.blagajana.si/, lahko jo pošljete 
tudi po e-pošti na naslov: drustvo.blagajana@gmail.com .
IZJAVA: Turistično društvo Blagajana izjavlja, da bo podatke, zbrane na  obrazcu, uporabljalo izključno za potrebe organizacije in 
izvedbe akcije Blagajana.   

V aprilu smo člani Komisije 
za lepše okolje na Občnem 
zboru TD Blagajana  podali 
poročilo o delu v letu 2021. 

Tako kot vsako leto smo ocenjevali 
našo okolico in v jeseni podelili pri-
znanja blagajana.

Naše delo se začne v pomladnih me-
secih z opazovanjem naše okolice in z 
organizacijo sejma. Letos smo tradici-
onalni sejem Vse za dom in vrt preselili 
v Star maln. Odločili smo se, da se le-
tos posvetimo zeliščem in poudarimo 
njihov pomen v zdravilstvu in kuhar-
stvu. 29. aprila smo gostili zeliščarke 
z namenom, da vam predstavijo moč 
zdravilnih rastlin in zelišč. Nasvete so 
delile: ga. Terezija Nikolčič, naša do-
mača zeliščarka, ki jo Vrhničani prav 
dobro poznamo, ga. Margita Vehar in 
ga. Metka Maček. Veseli nas, da so se 
odzvale povabilu in se družile z obi-
skovalci Starega malna.

Člani Komisije za lepše okolje smo 
letos še posebno veseli, saj smo se po-
vezali s člani KUD Kosec, ki bodo za-

čeli z opazovanjem okolice v sosednji 
občini. Prav zato boste v tokratni šte-
vilki Našega časopisa lahko izpolnili 
glasovalni listič tudi na straneh Obči-
ne Log - Dragomer. Naš namen je, da 
opazimo in nagradimo trud vseh, ki 
neutrudno in z ljubeznijo skrbite, da je 
naš kraj prijetnejši.

Letos bomo opazovali:
1. najlepše urejene hiše in kmetije,
2. najlepše urejene vrtove (zelenjavni, 

zeliščni, rožni) in skalnjake,
3. poslovne objekte (k poslovnim 

objektom štejemo objekte, v katerih 
poteka kakršnakoli poslovna dejav-
nost: obrtne delavnice, biroji, gostinski 
lokali, banke, trgovine, prostori dru-
štev in klubov); naše opazovanje bomo 
usmerili v najlepše urejene gostinske 
lokale in trgovine, ocenjevali bomo 
njihovo zunanjo in notranjo urejenost, 

4. javne objekte in površine (med 
javne objekte in površine prišteva-
mo vse površine javnega značaja: šole, 
vrtci, različni javni zavodi, admini-
strativni objekti državnih in lokalnih 
inštitucij, muzej, knjižnice, galerije in 

druge , med javnimi površinami pa so 
trgi, ulice, parki, območja naravnih in 
kulturnih znamenitosti, spomeniki, 
spominska obeležja, rekreacijske in 
sprehajalne površine ...). Letos bomo 
v kategoriji javnih objektov ocenjevali: 
učne in kolesarske poti, kapelice, cer-
kve, kašče in spominska obeležja.

Spoštovani občani Vrhnike, tudi 
letos vas vabimo, da nam poma-
gate pri opazovanju naše občine. 
Prijave zbiramo do 1. julija  2022. 
Obvestite nas lahko z izpolnjenim 
glasovalnim lističem ali po elek-
tronski pošti na naslov: drustvo.
blagajana@gmail.com.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za 
sodelovanje in pozdravljamo vse ljubi-
telje lepega in čistega okolja. Uživajte 
v pomladi.

Predsednica Komisije za lepše 
okolje, Anita Čretnik

Komisija za lepše
okolje TD Blagajana

Zgolj po slučaju sem nad 
Staro Vrhniko v smeri proti 

Ulovki odkril »kamnito ovalno 
svetišče«, katerega namen mi 

ni znan. 

Ohranjen kamniti tempelj se na-
haja na neobičajnem prostoru v manjši 
vrtači. Komu je bil namenjen in komu 
je služil mi ni uspelo ugotoviti, lahko 
pa samo ugibam.

Kot prvo sem pomislil na bajno 
bitje imenovano »Čatež«. Po izročilu 
naj bi živelo v gorah in po gozdovih. 
Drvarjem naj bi prinašalo čisto vodo. 
Na mestih kjer se je zadrževalo, naj bi 
odkrili izvirke s pitno vodo. Bil pa je 
Čatež tudi nevaren in ko se je razjezil 
je nekatere popotnike spravil v strah 
in jih speljal v neznan kraj. Lahko so 
tu častili Čateža, da jim ne bi nagajal 
ali kako drugače škodoval. Istovetili so 
ga tudi z grškim Panom. Bolj verjetna 
možnost bi bila, da so na tem prostoru 
naravoverske svečenice izvajale ini-
ciacijo – obred, saj je svetišče ovalne 
(jajčne) oblike in se torej nanaša na 
atribut ženskega božanstva. Prav tako 
tudi vrtača spominja na žensko glo-
bino. Razmišljal sem tudi ali se je v 
bližini svetišča nekdaj nahajala votlina, 
katere vhod je danes zasut in so tukaj 
častili podzemno božanstvo? Morda 
pa so žrtvovali semena, živali ali kaj 
drugega.

Nedaleč stran od ovalnega svetišča 
sem odkril na ravnem delu večje vrtače 
še en dobro ohranjen »kamniti krog« 
v premeru 2,40 m. Do tega svetišča je 
dostop po stari poti, ki se uporablja še 
danes. Nasprotno od skritega ovalnega 
svetišča je tukaj lokacija pregledna in 
na ravnem prostoru, kamor je lahko 
prišlo na čaščenje vsaj sto ljudi. Kaj so 
častili tukaj je težko ugotoviti, vendar 
zaradi odprtosti in preglednosti te lo-
kacije mislim, da so tu častili sonce. To 
svetišče je mlajše, kot ovalno. Dejstvo 

je, da so ponavadi vsa svetišča – tičnice 
v bližini gradišč. V tem primeru pa je 
oddaljenost do najbližjih gradišč pol 
ure hoda. Vsekakor je na tem prostoru 
»svečenik« vodil obred in imel glavno 
besedo.

Potrebno je omeniti, da je tudi po-
leg Stare Vrhnike viden prastari izvir 
vode, ki je obdan s skalami. Tu v času 
močnega deževja še vedno priteče 
voda. Nekoliko višje sto metrov od 
podskalnega izvira pa so vidni kamniti 
ostanki, ki kažejo na to, da je bilo tudi 
tukaj nekoč prazgodovinsko svetišče. 
V bližini ostankov svetišča se nahaja 
še en izvir vode, poleg katerega je bil 

nekoč postavljen menhir, danes pa leži 
podrt v gošči v bližini tega izvira.

Nedaleč stran od lokacije ovalnega 
svetišča poteka komaj vidna stara pot, 
na kateri sem našel pet predmetov iz 
različnih obdobij, kar potrjuje uporabo 
te stare poti. Premer kamnitega ovala 
je 6 m x 5 m. Postavljen je v smeri sever 
– jug.

Nenavaden v gozdu skriti “ovalni 
tempelj” je edinstven na tem sloven-
skem prostoru in bi moral biti širše 
obravnavan pri naravovercih (poganih, 
ajdih) in tudi pri državnih kulturnih 
institucijah.

Dimitrij Kebe

Sledovi treh prastarih svetišč pri Stari Vrhniki

Ovalno svetišče - tempelj

wKamniti krog - vsi kamni so vkopani v zemljo.

Podrti menhir pri drugem izviru.

G L ASOVALNI  LISTIČ
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Enajsta šola pod smrekami

Vrhnika, 3. maj – Vrhniški taborniški rod Enajsta 
šola je v Cankarjevem domu z razstavo in 
programom obeležil deseto obletnico obstoja. 

Taborništvo je na Vrhniki si-
cer starejše, saj je bilo prisotno 
že v času Jugoslavije, a je potem 
za nekaj let poniknilo. 

Dandanes vrhniška tabor-
niška organizacija šteje okoli 
80 članov, ki priznavajo, da ta-
borništvo ni samo ljubezen do 
narave in preživetja v njej, am-

pak tudi ljubezen do življenja 
nasploh. 

Kot je pojasnila Petra Jelov-
šek, starešina rodu Enajsta šola, 
se je vse skupaj začelo pred do-
brimi desetimi leti pri uri fizike, 
ko je učiteljica povabila nekaj 
tabornikov iz Logatca, da so 
predstavili dejavnost. »Par nas 

je dvignilo roko in še isto jesen 
smo bili že na jesenovanju. Na-
slednje leto nas je pet opravilo 
vodniški tečaj. Kmalu se je poja-
vila ideja, da bi na Vrhniki imeli 
svoj rod.«
Taborniki že v Jugoslaviji

Petra je dejala, da so tabor-
niki obstajali na Vrhniki že v 
šestdesetih letih kot Odred Iva-
na Cankarja, nato pa je njihovo 
delovanje v osemdesetih zamr-
lo. »Leta 2010 je Ljubica Jelovšek 
dala pobudo, da bi se taborniki 
obudili,« je povedala. Kot reče-
no so na pomoč priskočili lo-
gaški taborniki iz rodu Srnjak, 
v okviru katerih so Vrhničani 
delovali kot četa Mnogoterih 
izvirov, leta 2012 pa so se osa-

mosvojili kot samostojen rod 
Enajsta šola. »Bilo je kar nekaj 
idej, kako bi se imenovali: po 
Barju, močvirskih tulipanih … 
Nato je prevladala ideja, da se 
poimenujemo po Cankarjevi 
črtici Enajsta šola pod mostom. 
Vemo, da je bila zanj 'šola za ži-
vljenje', tudi za nas je taborni-
štvo šola za življenje. Kar nekaj 
otrok smo že vodili skozi to šolo 
in upam si trditi, da so ti danes 
na drugih poteh, kot bi bili, če 
ne bi bili pri tabornikih.«
 
Taborništvo je več kot le 
preživetje v naravi

Mark Dolenšek je načelnik 
rodu Enajsta šola. Meni, da je 

taborništvo po eni strani lju-
bezen do narave, želja po prak-
tičnih znanjih in veščinah, po 
drugi strani pa način življenja, 
skupek vrednot in načel, ki čez 
leta oblikujejo človeka v samo-
stojnega, angažiranega, avto-
nomnega in odgovornega po-
sameznika. »S preprostejšimi 
besedami: v dobrega človeka, ki 
se postavi zase in za druge, sto-
ri vse, kar je v njegovi moči za 
dobro skupine in skupnosti ter 
pri tem še uživa.« Sogovornica 
Petra je delila osebno izkušnjo, 
kako ji je taborništvo spremeni-
lo življenje. »Če bi mi kdo pred 
enajstimi leti dejal, da bom ne-
koč stala tu na odru in hkrati 
vodila osemdesetčlansko orga-

nizacijo, bi mu rekla, ali je nor. 
Taborniki so mi dali priložnost, 
da sem se iz tihe punce, zabu-
bljene v knjige, prelevila v ose-
bo, ki se je sposobna spopasti 
s sodobnim svetom in reševati 
izzive, s katerimi samo rastem.«

 
Jubilej obeležili s fotografsko 
razstavo

Tabornike in obiskovalce 
dogodka so nagovorili tudi go-
stje, med njimi župan Daniel 
Cukjati, ki je bil tudi sam dol-
ga leta član sorodne – skavtske 
organizacije. »Učite se veščin 
za preživetje v naravi, kuhanja, 
pospravljanja in podobnega, 
največja šola pa je to, da se učite 
živeti skupaj, skrbeti za šibkejše 
in mlajše ter skupaj premagova-
ti težave. To je pravo tovarištvo, 
ki vam bo v življenju prišlo še 
kako prav.« Rok Pandel, načel-
nik Zveze tabornikov Slovenije, 
ki je vrhniški organizaciji izro-
čil posebno plaketo, pa je dejal, 
da je vrhniški rod »… pomem-
ben del taborniške zveze in ob-
čine. Tukaj, v lokalnem okolju, 
ste vidni, aktivno in z zgledom 
izboljšujete svet.« Zveza tabor-
nikov Slovenije je hkrati pode-
lila tudi kipec skavta Petra kot 
priznanje rodu Enajsta šola za 
najboljšo taborniško akcijo v 
letu 2020, ko so organizirali 
različne tekmovalne izzive in 
na tak način popestrili epide-
miološke razmere.

Dogodek v Cankarjevem 
domu, kjer so zbirali tudi ma-
terial za pomoč Ukrajini, so 
kulturno obogatili Gal Žabot 
na trobenti, Ajda Jelovšek na 
violončelu in Nikolaj Oblak 
Brown na klarinetu. Prireditev 
je povezovala Maša Milčinski. 
Razstava je na ogled v galeriji 
Cankarjevega doma, kjer je raz-
stavljenih na desetine fotografij, 
ki odslikavajo taborniško življe-
nje. Odbrala jih je Hana Štepec, 
sicer tudi avtorica logotipa de-
setletnice rodu Enajsta šola.

Gašper Tominc

Razstava je bila na ogled do 22 maja.

Plaketo rodu Enajsta šola je iz rok načelnika Roka Pandela sprejela 
starešina Petra Jelovšek.

Načelnik Mark Dolenšek: »Taborništvo je več kot le ljubezen do narave, saj te oblikuje v dobrega človeka, ki se 
postavi zase in za druge, stori vse, kar je v njegovi moči za dobro skupine in skupnosti.«

Deset let taborniškega rodu Enajsta šola

Od ure fizike 
do življenja pod 
smrekami

Tretjega maja smo proslavili 
10-letnico našega rodu. Hvala 
vsem, ki ste praznovali z nami, 

hvala tudi za ves darovani ma-
terial za pomoč Ukrajini. Na še 
10-krat toliko!

Društvo tabornikov rod 
Enajsta šola Vrhnika

Uroš Čuden
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Že po tradiciji je zanimiv dogodek 
potekal v organizaciji Moto kluba Na-
uportus Vrhnika v sodelovanju z dru-
štvom Motoristi za motoriste. Celotna 
prireditev je potekala skoraj šest ur, saj 

se je dogodilo kar nekaj dogodkov, ki 
naj bi vplivali na varno vožnjo števil-
nih udeležencev v prometu. Za prikaz 
varne vožnje so poskrbeli Policijska 
postaja Vrhnika in policisti motoristi 
s Postaje prometne policije Ljubljana. 
Spretnostne in seveda varne vožnje se 
je udeležilo skoraj 30 motoristov. Ob 
tem moram poudariti, da so se vožnje 
udeležili predvsem že starejši motori-

sti, ki jim je varna vožnja že nekako v 
krvi. PGD Stara Vrhnika pa je z dvema 
voziloma prikazovala posredovanje in 
reševanje ob prometni nesreči z ude-
ležbo osebnega vozila in motornega 
kolesa. Rešili so tri poškodovance, dva 
so celo izrezali iz prevrnjenega avta. 
PGD Vrhnika je prikazala gasilsko vo-
zilo z lestvijo, ki jo je ob požaru mogo-
če dvigniti do 32 metrov visoko. Rdeči 

križ Vrhnika pa je prisotne poučeval 
in prikazoval temeljne postopke oži-
vljanja. Za učenje najmlajših kolesarjev, 
uporabnikov tudi skirojev, pa so poskr-
beli člani ZŠAM Vrhnika s Franjem 
Čretnikom na čelu. Resnično zanimiva 
prireditev Dan varne vožnje 2022, tudi 
vreme je bilo naklonjeno, ne bi uspela 
brez številnih sponzorjev, ki so prispe-
vali finančna sredstva. Zato se organi-
zatorji zahvaljujejo: Občini Vrhnika, 
Društvu MzM, Podjetju Akrapovič, 
Podjetju Rotoks, Podjetju Trans Felix, 
Podjetju Špan, Podjetju Avtovleka Če-
pon, Podjetju IT 100, Podjetju Siliko, 
Podjetju Avtotrade, Podjetju BS Center 
in Gostilni Pri Kranjcu.

Prav tako velja zahvala vsem, ki so 
sodelovali in pomagali pri izvedbi 
varne vožnje. To so bili: Zavod Ivana 
Cankarja, KP Vrhnika, CZ Vrhnika, 
Zveza šoferjev in avtomehanikov Vrh-
nika, RK Vrhnika, PGD Vrhnika, PGD 
Stara Vrhnika, PGD Log pri Brezovici, 
Trgovina M-Orel in Policijska postaja 
Vrhnika.

Simon Seljak

Največji razlog, da smo z vso vnemo in 
odgovornostjo poprijeli za preventivno delo, 
sta seveda pomladansko vreme in dokončna 
sprostitev vseh zdravstvenih ukrepov na 
terenu.

V veliko veselje nam je ponov-
no sproščeno stopiti med otro-
ke in krajane ter začeti z akci-
jami. Vsako leto se na cestah v 
lepem vremenu pridružijo tudi 
vozniki enoslednih vozil – mo-
toristi.

Motoristi so ena bolj ogrože-
nih skupin voznikov, zato je bila 
njim in preostalim voznikom 
namenjena akcija ozaveščanja 
o nevarnostih, ki pretijo pri vo-
žnji z motorjem. Tako smo se v 
ponedeljek, 11. 4. 2022, zbrali v 
Cankarjevem domu in prisluh-
nili policijskemu inšpektorju 
PU Ljubljana, g. Tomažu Toma-
ževiču. V dobri uri predavanja 
in nazornih videoposnetkih 
se lahko zamislimo nad posle-
dicami ob trku z motorjem in 
na njem. Zahvalo namenjamo 
Cankarjevem domu Vrhnika 
in Policijski postaji Vrhnika pri 
organizaciji preventivne akcije.

V četrtek, 21. 4. 2022, smo v 
sodelovanju z OŠ Ivana Can-

karja Vrhnika, SPV Vrhnika in  
Policijsko postajo Vrhnika izpe-
ljali tradicionalno tekmovanje 
Kaj veš o prometu. Članice in 
člani smo ponovno, tako kot 
vsako leto, sodelovali v ocenje-
valni komisiji na spretnostnem 
poligonu in v sodelovanju s 
PP Vrhnika tudi pri ocenjeva-
nju praktične vožnje. Namen 
tekmovanja je tudi  privabiti 
osnovnošolce k tekmovanju, ki 
je izobraževalno in preventivno 
naravnan.

V ponedeljek, 25. 4. 2022, 
smo obiskali OŠ Ivana Can-
karja Vrhnika, POŠ Drenov 
Grič. Pripravili smo zabavno in 
poučno delavnico o varnosti v 
prometu. Učenci so z vožnjo na 
motoričnem prometnem poli-
gonu s skiroji osvajali znanje o 
praktični vožnji, preizkusili so 
se v  prepoznavanju prometnih 
znakov in reševali konkretne 
prometne situacije. Na “prome-
tnem vrtiljaku” so preizkušali 

svoje cestnoprometno znanje 
ob pomoči učiteljic. Na koncu 
smo poskrbeli za manjše darilo: 
odsevni trak, ki bo poskrbel za 
varno pot v šolo v slabem vre-
menu ali ponoči.

2. in 3. maja smo varovali po 
prvomajskih počitnicah. Otro-
ci so med potjo v šolo klepetavi, 
zvedavi in nepazljivi. Osredoto-
čenost na promet je tako zmanj-
šana, žal je osredotočenost 
zmanjšana tudi pri odraslih, ki 
svojo pozornost prevečkrat na-
menjajo telefonom. Še večja ne-
varnost pa je pri otrocih, ki so 
na skirojih in kolesih. V ZŠAM 
Vrhnika smo se prav zato ob 
začetku pouka odločili za varo-
vanje kolesarskih in pešpoti na 
najbolj ranljivih točkah. Tako 

opozarjamo voznike, da je prvo-
majskih počitnic konec. Otroci 
in mladostniki do 18. leta pa si 
le zapomnite, da je uporaba za-
ščitne čelade na kolesu in elek-
tričnem skiroju obvezna;  le-ta 
vas lahko zaščiti pred najhušimi 
posledicami nesreč, predvsem 
pri poškodbah glave.

V ZŠAM Vrhnika ne skrbimo 
samo za prometno kulturo. Na 
povabilo Občine Vrhnika in ZB 
Vrhnika smo se  s praporom in 
delegacijo v počastitev  osvobo-
ditve Vrhnike, 6. maja,  udeležili 
proslave v Športni dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška. Slav-
nostna udeležba s praporom je 
bila tudi 10. maja v Cankarjevi 
dvorani na Vrhniki ob občin-
skem prazniku in podelitvi pri-

znanj zaslužnim Vrhničanom, 
ki skrbijo za prepoznavnost in 
krepitev Občine Vrhnika.

Večletno sodelovanje z Moto 
klubom Nauportus je postalo 
že kar zavezujoče, da ob dnevu 
varne vožnje stopimo skupaj 
na poti k varnosti na cesti. Na 
sončno soboto, 14. maja 202,2 
smo članice in člani v Športnem 
parku na Vrhniki poskrbeli za 
varovanja prireditve in izvedbo 
prometnega poligona za mlade. 
Prikazali smo tudi našo novo 
pridobitev, didaktični prometni 
poligon, ki sedaj dopolnjuje tudi 
motoričnega.

Aktivnosti smo izpeljali tudi v 
Športnem parku Bevke, in sicer 
med 17. in 19. majem.

Z OŠ Log - Dragomer, POŠ 

Bevke smo za vse osnovnošolce 
pripravili prometne delavnice 
in izpeljali kolesarski izpit za 
učence petih razredov.

V ZŠAM Vrhnika se trudimo 
po najboljših močeh s svojim 
delom prispevati kar največ k 
varnosti v cestnem prometu. 
Svoj delež lahko prispevate tudi 
sami.

Članice in člani, v maju in ju-
niju nas čaka še kar nekaj dela, 
zato se vam vsem, ki ste aktivno 
vključeni v delo, iskreno zahva-
ljujem za vaš prispevek k večji 
varnosti v prometu. Povezuje 
nas geslo: » S skupnimi močmi 
se prometna preventiva gradi.«

Srečno!                                                                  
Franjo Čretnik, 

ZŠAM Vrhnika

V ZŠAM Vrhnika 
na polno zavihali rokave

Prikaz postopka oživljanja

Že najmlajši se učijo varne vožnje. Reševanje motorista ob nesreči z avtom

Motoristi preizkušajo svojo varno vožnjo.

Dan varne vožnje na Vrhniki
Na asfaltni ploščadi 

športnega centra na 
Vrhniki je bil v soboto, 

14. maja, dan varne 
vožnje. 
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Vrhnika, 10. april – Na 
cvetno nedeljo je bil 
pri cerkvi sv. Pavla 
na Vrhniki blagoslov 
butaric in zelenja. 

Poseben pečat slovesnosti 
je tudi letos dala butara veli-
kanka, ki jo je naredila skupina 
fantov in mož. Pri jutranji slo-
vesnosti je blagoslov doživela v 

cerkvi, pri slovesnosti ob 10.30 
pa so jo prestavili iz cerkve na 
prosto. Ocenili so, da je visoka 
15 metrov, saj se je v cerkvi do-
tikala svoda. (gt)

V večnamenski dvorani na Drenovem 
Griču smo 9. apr. 2022 pripravili 
delavnico za prihajajoče velikonočne 
praznike in jo pospremili z razstavo 
domačih ročnih del. 

Čas izolacije, ki se ga ne bomo spominjali z ve-
seljem, je, upajmo minil. Tako smo z veseljem iz-
delovali velikonočne slovenske butarice, mlajši pa 
tudi okraske. Marsikdo si je čas covida-19 krajšal 
z ročnimi deli, ki smo jih ob tej priložnosti nekaj 
tudi tudi razstavili.

Anže Zdešar je 
študent gostinstva 

in turizma na Višji 
strokovni šoli 

Biotehniškega 
izobraževalnega 
centra Ljubljana, 

ki se je udeležil 
mednarodnega 

tekmovanja Biser 
mora 2022 pod 

mentorstvom Boštjana 
Humskega. 

Tekmovanje je potekalo od 
8. do 11. 4. 2022 v Supetru na 
Braču. Pomeril se je v dekanti-
ranju vina in pripravi tatarske-
ga bifteka pred gosti, ki velja za 
eno izmed zahtevnejših panog 
tekmovanja. Anže je svoje delo 
opravil z odliko, kar so pre-
poznali sodniki, gostje in vsi 
obiskovalci, ki jih je preprosto 
navdušil in pustil velik pečat. 
Strokovno komisijo je očaral 
s strokovnim delom, izjemno 
komunikacijo ter šarmom, ki 
ga premore le malokdo in tako 
osvojil ZLATO MEDALJO. 
Seveda pa je bilo za takšen na-
stop potrebno veliko priprav in 
odrekanja. 

Anžeta še posebej veseli delo 
z ljudmi in odkrivanje novih 
okusov. Prav tako si želi bolje 
spoznati čudoviti svet vina. V 
prihodnosti želi delati v vr-

hunski restavraciji, vseskozi 
izpopolnjevati svoje znanje, 
postati uspešen gostinec in 
nekega dne želi svoje znanje 
predajati drugim. Glede na to, 
da Anže končuje šele prvi let-
nik študija in glede na prika-
zano na tekmovanju ga v svetu 
gostinstva in turizma zagoto-
vo čaka svetla prihodnost. 

Na tekmovanju Biser 
mora 2022 je tekmovalo več 
študentov gostinstva in turiz-
ma VSŠ BIC Ljubljana, in sicer 
v različnih disciplinah. Skupaj 
so osvojili kar osemmedalj, od 
tega tri zlate, trisrebrne in dve 
bronasti pod mentorstvom 
Boštjana Humskega, Andreja 
Molka in Neli Selan.  

Pia in Kris Prek, člana 
Športnega kluba 
Vrhnika, sta mlada 
nadebudna smučarja, 
ki sta v letošnjem 
Notranjskem pokalu 
v alpskem smučanju 
dosegla velik uspeh. 

Med deklicami v kategoriji 
U-10 je Pia osvojila skupno 
tretje mesto, njen starejši brat 
Kris pa je v konkurenci dečk-
ov do 12. leta starosti postal 
viceprvak. 

Ob tem velja omeniti, da 
sta oba v sezoni 2021/2022 
tekmovala kot vhodni letnik 
v svojih kategorijah. Podel-
itev priznanj, ki je bila v 
začetku maja, sta popestrila 
Ana Bucik in Štefan Hadalin, 
dva naša najboljša smučarja, 
ki izhajata iz regije, kjer tek-
mujejo otroci v kategorijah 
od U-8 do U-16. Notranjski 
pokal namreč sodi med eno 
od štirih regijskih tekmovanj 
za mlade v Sloveniji, ki je po 
jakosti drugo najmočnejše 
tekmovanje, torej takoj za 
državnim prvenstvom in šteje 
sedem tekem v veleslalomi, 
ki je osnova za tehnične dis-
cipline v alpskem smučanju. 
Kris, ki naslednje leto cilja na 
sam vrh v omenjenem po-
kalu, se je letos že pomeril z 
najboljšimi v državi in čeprav 
je bil med mlajšimi, je dosegel 
najboljši rezultat, 21. mesto. 
Aleš Prek, njun oče, ki je pred 
svojo bogato kariero v kartingu 
in gorskih hitrostnih dirkah z 
avtomobili uspešno tekmoval 
tudi v alpskem smučanju, kljub 
lepim rezultatom poudarja, 

da je treba pri mladih gledati 
predvsem na to, da v športu 
uživajo in napredujejo brez 
pritiska po rezultatih. ''Otroški 
šport je nekaj povsem drugega 
kot vrhunski šport in zato tudi 
doma v družini na vse skupaj 
gledamo kot na vzgojo otrok 
v športnem duhu in druženju. 
Poleg tega, da sem njun oče, 
sem seveda, kolikor mi to 
dopuščajo obveznosti v službi, 
tudi njun trener. Pri treningih 
in logistiki pa nam pomaga 
tudi moj oče in njun dedek 
Lojze Prek, ki je praktično vse 
življenje povezan s smučanjem, 
kar nam bistveno olajša delo 
na treningih, saj se lahko 
pridružimo večjim klubom, ko 
je na vrsti trening med vratci.'' 

Po uspešni smučarski sezoni 
je po počitku prišel čas za suhe 
treninge. Smučke, ki jih pred 
vsako tekmo in treningom 
skrbno pripravi dedi Lojze, 
sta otroka zamenjala za at-
letsko opravo, snežne strmine 
pa z atletskim stadionom na 
Vrhniki, kjer trenirata skupaj 
z vrstniki atletskega društva. 
Čeprav uživata tudi v atletiki, 
pa vseeno v en glas pravita, da 
jima je zima ljubša, saj je na 
tekmah v smučanju zabavno, 
veliko adrenalina in hitrosti. 
No, hitrost je prav gotovo tisto, 
kar ima družina Prek v krvi in, 
kot kaže, že v tretji generaciji.

Peter Kavčič, Foto: arhiv 
Športni klub Vrhnika

Butara velikanka
tudi na Vrhniki

Velikonočna delavnica z razstavo ročnih del

Pika in Kris Prek z Ano Bucik in Štefanom Hadalinom

Mlada smučarja prejela priznanji
za uspehe v Notranjskem pokalu

Zlata medalja za mladega
Vrhničana  Anžeta Zdešarja 



NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 24

30. maj 2022 24
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

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.

JUNIJ 2022
PONEDELJEK:
– 9.00–11.00: KVAČKARIJA
– 16.00–17.00: BRALNO-USTVARJALNE URICE

TOREK:
– 11.00–12.00: POGOVORNA SKUPINA MLADE MAMICE

PETEK 
Ob petkih po učni pomoči bodo občasno potekale tudi različne aktiv-
nosti–- od ustvarjalnih delavnic in izvajanja eksperimentov do igranja 
družabnih iger. 

Za več informacij o občasnem druženju ob petkih spremljajte našo na 
Facebooku VGC Skupna točka.

Vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 poteka SKUPNA KVAČKARIJA –  
ustvarjalna skupina za začetnike in izkušene kvačkarje. Za več informacij 
in prijave smo dosegljivi na naš telefon ali e-naslov.
Vsak ponedeljek od 16.00 do 17.00 PROGRAM RASTEMO SKUPAJ 
(delavnice za predšolske otroke in njihove starše): USTVARJALNE URI-
CE Z IRENO. Prijave na:  vgcvrhnika@gmail.com
Vsak torek potekajo še srečanja POGOVORNA SKUPINA MLADE 
MAMICE, in sicer ob 11.00. Prijave na:  vgcvrhnika@gmail.com. 

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

UČNA POMOČ V SKUPNI TOČKI
Nudimo tudi učno pomoč za osnovnošolce! Skupaj bomo reševali doma-
če naloge, se učili in see vmes še malo nasmejali. 
V juniju bo učna pomoč potekala po dogovoru, za več informacij pa nam 
lahko pišete na naš e-naslo ali pokličete po telefonu ter spremljate našo 
stran na Facebooku.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Na Drenovem Griču je 
22. 4. 2022 potekalo 13. 
ocenjevanje suhomesnatih 
izdelkov – salam. 

V Sloveniji je domača tradicija izde-
lovanja različnih predelanih mesnatih 
dobrot še vedno cenjena. V predelavo 
mesa je bil v preteklosti prisiljen vsak 
kmet, saj je le tako predelano meso 
zaščitil pred kvarjenjem. Tunka, meso 
v svinjski masti ali v olju, sušenje v 

dimu ali na zraku – vse to so metode, 
ki podaljšujejo obstojnost mesnatih 
izdelkov. V zdajšnjem času je lažje, saj 
uporabljamo hladilne in zamrzovalne 
omare ali pa se odločamo za vaku-
miranje.  V kategoriji svinjska salama 
se je letos v boj podalo 20 prijavljenih 
proizvajalcev.  Tekmovalci so se zbrali 
ob 18. uri v PGD Drenov Grič - Lesno 
Brdo.

Pod taktirko predsednika komisije 
Janeza Podboja in komisije v sestavi: 
Milan Velkavrh, Tone Povše in Bojan 

Smuk se je končalo še eno prijetno 
druženje in ocenjevanje salam.  Razli-
ke med salamami so bile v nekaterih 
primerih zelo majhne in so odločali 
detajli. Ob prijetnem vaškem klepetu, 
odličnem pasulju, ki sta ga pripravila 
Jože Podboj in Tone Mihevc, so se v 
gasilskem domu poveselili zbrani kra-
jani. Kaj dosti od salam, razen vrvic, ni 
ostalo, kar pomeni, da so se vsi proi-
zvajalci zelo potrudili. Tako kot se za 
vsako pravo tekmovanje spodobi, smo 
razglasili tudi zmagovalce. Prvo mesto 
je osvojil Janez Podboj, drugo Andrej 
Gutnik in tretje Žiga Rus.

Na tem mestu naj se zahvalimo 
vsem darovalcem za nagrade in celotni 
ekipi za organizacijo. Zbrana denarna 
sredstva na salamijadi so namenjena 
gasilski mladini v domačemu gasilske-
mu društvu.

Zvesti sponzorji na salamijadi so bili: 
Avtovleka Čepon, s. p., Alarm, d. o. o, 
Tolea, d. o. o, DG 69, d. o. o, Šampinjoni 
Smuk Bevke, Suzana Hodnik, Anton 
Mihevc. Naš občan, Anton Mihevc 
(Drenov Grič), je na prestižnem tek-
movanju, ki ga organizira Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, v Velikih 
Laščah (1. 4. 2022) v hudi konkurenci, 
kjer je bilo prijavljenih 40 proizvajalcev, 
osvojil SREBRNO PRIZNANJE za sa-
lamo.

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke, 
še naprej veliko znanja in dobre volje 
pri izdelovanju tradicionalne svinj-
ske salame.               Franjo Čretnik

Ne dovolite, da bi vas 
kdorkoli popeljal skozi 

najpomembnejši trenutek 
v zgodovini stvarstva 

uspavane in mlačne, z 
edinim fokusom, da 

ohranjate svoj položaj 
udobja. 

Gre za odgovornost, da se zavedate, 
kako s svojim mišljenjem, obnašanjem, 
odločitvami in ravnanjem prispevate 
k temu, kar se godi. Ste aktiven član 
skupnosti? Ste poskrbeli, da ste pra-
vilno obveščeni? Ste si na jasnem, kaj 
se dogaja? Kaj delate, da bi širili dobro 
voljo, optimizem in upanje med ljudi? 
Ste opravili vsak napor, da se operete 
strahopetnosti in zaživite pogum srč-
nosti? Ste se pripeljali do točke, v ka-
teri si upate izraziti svojo svobodo? Si 

dovolite živeti svoje veselje in ljubezen? 
Ste si nabrali dovolj miru, da vidite prek 
lastnih misli? Ste se izurili v vstopanju 
v svetost duše in odpustili vsem vse?

Na tokratnem urjenju:
– tekoče dogajanje
– osnove upodabljanja, raba namere in 

vstavljanje podob v notranjo tišino
– prebuditev parasimpatičnega živčev-

ja
– kolektivna namera novega sveta idr.

Uglasitev na novo dobo, delavnice 
ob sobotnih jutrih.

Koledar srečanj na https://solaho-
sta.com/, traja dve uri, naslednjič 4. 
6. 2022 ob 9. uri.

Lokacija: naša jasa na Sv. Trojici na 
Vrhniki.

Info in prijava: 031 481 014, info@
solahosta.com

Sijte in ostajajte sijajni, 
Marjeta Šumrada

Vabilo

VESELICA NA 
DRENOVEM 
GRIČU
z Ansamblom SMEH

Člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Drenov Grič - Lesno Brdo 
Vas vabimo na gasilsko veselico
v petek, 24. junija, ob 20. uri.

Vabljeni na DRENOV GRIČ!

Vabilo

V počastitev okroglega jubileja, 
70-letnice delovanja našega gasilskega društva 
in uradnega slavnostnega prevzema 
nove gasilske avtocisterne z oznako AC 25/60, 

Vas v nedeljo, 12. 6. 2022, 

vabimo v Ligojno.  
Ob 15. uri bomo imeli gasilsko parado pred gasilskim domom, 
nato pa 

veselico, 
kjer bomo za hrano, pijačo in srečelov poskrbeli ligojnški gasilci, 
za zabavo pa Ansambel Banovšek.

Veselimo se druženja z vami in vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom:

NA POMOČ!
Vabljeni!

13. Salamijada na Drenovem Griču 

Urjenja v naravi
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Prostovoljno gasilsko 
društvo Bevke je bilo 
ustanovljeno 12. julija 
leta 1912 in je na dan 
ustanovitve štelo 28 
mož. 

Sprva so svoje orodje shranje-
vali v manjši baraki, prvi gasil-
ski dom pa je bil zgrajen v letu 
1913. Gasilski dom ni bil name-
njen zgolj hrambi gasilske opre-
me, ampak je v njem potekalo 
tudi družabno življenje, prire-
jali so veselice in igrali različne 
dramske igre.

Prva večja društvena pridobi-
tev je bil nakup nove motorne 
brizgalne, ki so jo uradno pre-
vzeli in blagoslovili ob 20. oble-
tnici ustanovitve društva. Ne 
glede na vojno situacijo ali dru-
ge dogodke delo v PGD Bevke 
ni nikoli zamrlo. Prvotni gasil-
ski dom so večkrat obnavljali in 
dograjevali. Prav tako se je dru-
štvo razvijalo tudi na področju 
pridobivanja opreme in nakupa 
vozil. Leta 1969 so kupili motor-
no črpalko znamke Rosenbau-
er, pozneje istega leta pa tudi 
rabljeno gasilsko vozilo Dođge. 
Slednjega so zaradi prevelike 
porabe goriva hitro zamenjali 

z novim vozilom – kombijem 
IMV Austin (1971), ki so ga 
slavnostno sprejeli ob 60. oble-
tnici društva skupaj z razvitjem 
prapora. Ker pa je društvo ves 
čas želelo svoje posredovanje 
na intervencijah še izboljšati, je 
leta 1987 s pomočjo OGZ Vrh-
nika kupilo novo orodno vozilo 
TAM 80 T5. Želja po pridobitvi 
avtocisterne se je uresničila leta 
1989, ko so bevški gasilci in va-
ščani končali s predelavo rablje-
nega tovornega vozila Petrolove 
cisterne. 

Gasilsko društvo se je nepre-
stano razvijalo in bogatilo, zato 
je nastala želja po gradnji nove-
ga in večjega gasilskega doma. 
Odločitev se jim je uresničila, 
ko so se krajani na referendu-
mu odločili za samoprispevek. 
Skupaj s krajevno skupnostjo 
so oblikovali gradbeni odbor, 
pridobili potrebno dokumen-
tacijo in leta 1998 tudi začeli z 
gradbenimi deli. Nove prostore 
s fasado in kipcem sv. Florjana 
so slovesno prevzeli ob 90. oble-
tnici, leta 2002. Celoten projekt 
z dokončno ureditvijo vse po-
trebne dokumentacije, uredi-
tvijo gasilske učilnice s projek-
tom ZID in nakupom zemljišča 
ter ureditev parkirišča pa je bil 
končan leta 2011. 

PGD Bevke se skozi celotno 
svojo pot trudi in želi slediti 
standardom ustreznega ukre-
panja na gasilskih intervencijah 
in pomoči krajanom ob more-
bitnih nesrečah, zato je vedno 
skrbelo za razvoj svoje potrebne 
opreme. Leta 2006 so prevzeli 
novo orodno vozili GVC 16/25, 
ob 100. obletnici delovanja pa 
so slavnostno sprejeli še novo 
gasilsko vozilo GVM-1. 

Ker pa je društvo ponosno 
tudi na vso opremo, ki so jo 
uporabljali njihovi predniki, se 
člani lotijo tudi popolne obno-
ve opreme, nato pa jo hranijo v 
vitrini gasilske garaže, ki je sedaj 
že pravi društveni muzej. Nanj 
so člani in članice še posebno 
ponosni. 

Niso pa vozila edino, s čimer 
se društvo razvija. Število mla-
dine PGD Bevke se je s pomočjo 

odličnih mentorjev z leta v leto 
večalo in posegala po najbolj-
ših rezultatih. Večkrat so v vas 
prinašali tudi nazive državnih 
prvakov in podprvakov, s čimer 
je bil poplačan ves trud, ki so ga 
vložili na mladinskih gasilskih 
vajah. Tudi operativno podro-
čje ni nikoli počivalo. Kljub 
manjšim številom intervencij 
so fantje in dekleta vedno znova 
krepili svoje znanje na delovnih 
torkih, kjer se redno srečujejo 
in tedensko urijo na različnih 
vajah, spoznavajo novo opremo, 
utrjujejo že osvojeno znanje in 
se udeležujejo večjih vaj v dru-
štvu in sosednjih društev. 

Delo gasilca je poleg izur-
jenosti tudi skrb za gasilske 
prostore, zato se člani večkrat 
lotijo različnih popravil in ob-
novitvenih del. Klet, ki je bila 
včasih namenjena shranjevanju 

različne opreme, je zdaj pra-
va gasilska delavnica za shra-
njevanje nekaterega orodja in 
popravilo le-tega. Prav tako so 
s svojim znanjem prenovili in 
obogatili garderobo za shranje-
vanje intervencijskih oblek. Za-
radi potrebe večjega prostora je 
društvo leta 2018 kupilo ladijski 
zabojnik, ki stoji na začetku par-
kirišča in vanj lahko shranjujejo 
opremo, ki je ne potrebujejo pri 
vsakodnevnem delu v gasilskem 
domu. 

Tudi članice so v društvu 
zelo aktivne. S svojo prisotno-
stjo znajo vedno poskrbeti za 
številne dejavnosti, ki so včasih 
povsem samoumevne. Prav za-
radi pridnih članic sta gasilska 
domova vedno skrbno urejena. 
Znajo pa si vzeti tudi čas zase 
in se podati na zanimive izlete, 
kjer spoznavajo različne dejav-
nosti, med njimi tudi gasilstvo 
po Sloveniji. Neprestano se 
rojevajo nove ideje, ki društvo 
vodijo po uspešni poti. 

Ne glede na razmere, s ka-
terimi se srečujemo v zadnjih 
letih, društvo nikoli ni opusti-
lo svoje dejavnosti. Ko smo bili 
zaradi številnih ukrepov prisi-
ljeni zapustiti gasilski dom in se 
srečevati zgolj na daljavo, smo 
to tudi uspešno izvedli. Ko se 
je situacija nekoliko izboljšala, 
pa smo nadaljevali s srečanji v 
gasilskem domu ob upošteva-
nju vseh potrebnih varnostnih 
ukrepov. Trenutno je ena izmed 
glavnih ciljev društva zame-
njava starega gasilskega vozila 
GVC 16/25 z novim GVC 1. 

Zadnjih nekaj let se člani tru-
dimo z zbiranjem finančnih 
sredstev pa tudi pridobivanjem 
dokumentacije o želenem tipu 
vozila. V začetku leta 2022 so 
sanje postale resničnost, saj je 
vodstvo podpisalo pogodbo z 
dobaviteljem in nadgraditeljem 
novega vozila za PGD Bevke. 

Tako se je leto, v katerem dru-
štvo praznuje svojo 110. oble-
tnico, začelo z velikim uspe-
hom. 110 let delovanja društva 
je resnično visok jubilej, na 
katerega smo ponosni prav vsi 
krajani. Ob prazniku gasilskega 
društva člani pripravljamo in 
oblikujemo zbornik, s katerim 
želimo predstaviti delovanje 
društva na prav poseben način. 
Zato se izdaje tega zbornika ne-
izmerno veselimo. 

Visoko obletnico društva 
bomo počastili na slavnostni 
akademiji, ki bo 15. avgusta, in 
na slovesnosti z gasilsko parado 
in veselico 20. avgusta. Dobra 
hrana in pijača sta zagotovljeni, 
za glasbeno spremljavo pa bo 
poskrbel Ansambel Banovšek. 
Vabljeni v našo družbo.

PGD Bevke je sicer manjše 
društvo, ki pa združuje veliko 
srčnih in zagnanih članov, ki 
gasilstvo resnično nosijo v svo-
jem srcu. Lahko smo ponosni 
prav na vsakega izmed njih, ki 
prispeva svoj delček v mozaik, 
ki predstavlja gasilstvo v Bev-
kah.

Petra Dolinar, 
tajnica PGD Bevke

9. aprila so se na 
svojem prvem pohodu 

pred gasilskem 
domom v Bevkah 

zbrale gasilke vrhniških 
prostovoljnih gasilskih 

društev. 

Za prvič je bila udeležba soli-
dna, kakšnih dvajset se jih je peš 
odpravilo proti Blatni Brezovi-
ci. V Kurji vasi, starem imenu 
zaselka ob stari poti čez Blatno 
Brezovico, jih je pričakal vodnik 
in avtor Bobrove poti Milan Se-
lan.

Na pot smo se podali v obra-
tni smeri urnega kazalca (in 
seveda tudi označene poti) po 
severnem robu osamelca do 
Kravje doline in krajšega »po-
živitvenega« postanka z do-
mačimi sladkimi dobrotami in 
žganico v športnem parku, na-

daljevali do cerkve sv. Jakoba na 
slovenski Jakobovi poti, mimo 
kozolcev na vrhu osamelca, od 
koder lahko s prostim očesom 
vidimo skoraj trideset cerkev, 
kapelice, kjer se je v času vla-
danja Marije Terezije zgodil t.i. 
»velikonočni čudež«, do gasil-
skega doma PGD Blatna Brezo-
vica, kjer smo pohod končali.

Na poti smo se nekajkrat za-
ustavili, da je vodnik razložil 
nekaj o nastanku Barja, o prvih 
naselbinah v srednji kameni 
dobi, o koliščarjih v bakreni in 
bronasti dobi, o Jazonovi plovbi 
po Ljubljanici mimo osamelca 
ter o prvi omembi cerkve sv. 
Jakoba leta 1526 in vasi do da-
našnjih dni.

V gasilskem domu nas je spre-
jel in v kratkem nagovoru poz-
dravil predsednik PGD Rajko 
Pirc, čakala pa nas je tudi znana 
in priznana prva slovenska zeli-

ščarica Terezija Nikolčič, avtori-
ca knjige Čaji dobre misli. 

Predstavila nam je številne 
zdravilne rastline, ki rastejo 

na Barju v okolici Blatne Bre-
zovice, razložila, čemu služi-
jo in kako jih pripraviti, nato 
pa odgovarjala še na številna 

vprašanja udeleženk pohoda. 
Pravijo, da iz gasilskega doma 
nihče ne odide lačen ali žejen in 
tako so nam tudi tokrat gasilci 

s prizadevnim predsednikom 
prostovoljnega društva Rajkom 
Pircem postregli z golažem in 
palačinkami ter s pivom, vinom 
in sokovi. 

V Bevkah je bilo ravno tistega 
dne gasilsko tekmovanje in tako 
je gostitelj PGD Blatna Brezovi-
ca na pogostitev povabil še so-
dnike GZ Vrhnika.

Gasilke so bile s prvim sreča-
njem in pohodom zadovoljne 
in bodo s podobnimi aktivnosti 
nadaljevale. PGD Blatna Brezo-
vica, ki letos praznuje »prvo« 
stoletnico ustanovitve in KS 
Blatna Brezovica pa veseli, da 
so za svojo prvo aktivnost iz-
brale ravno Blatno Brezovico 
z Bobrovo potjo in zeliščarico 
Nikolčič!

Milan Selan

Pohod gasilk 
vrhniških 

prostovoljnih 
gasilskih društev

110 let 
PGD Bevke

Zbornik PGD Bevke
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Letos smo zopet organizirali strokovno ekskurzijo 
govedorejskega društva, tokrat v Istro. 

Ogledali smo si živinorejsko 
kmetijo Silvana Orbanića v bli-
žini Pazina. Ukvarjajo se z rejo 
krav molznic, rjave pasme,  tre-
nutno imajo 130 živali, molzejo 
pa 65 krav. Krave krmijo samo 
s senom, travo, lucerno in žiti. 
Imajo 70 ha zemlje v najemu, v 
lasti  pa15 ha. Krave so na glo-
bokem nastilju, slamo za na-
stilj kupujejo. Telice imajo tudi 
izpust na bližnjo površino.  V 
hlevu delajo tri osebe. 

Imajo svojo sirarno, v kateri 
so zaposlene tri osebe. Poleg 
mleka proizvajajo jogurt, skuto 
in različne vrste sira: pol trde 
sire – škripavac, poljanac–  in 
trde sire – težak (podoben par-
mezanu). Poleti izdelujejo tudi 
mocarelo. Njihovi jogurti so 
znani po nenavadnih okusih: 
kava, stračatela, vanilija, jabol-
ko, marelice, proizvajajo pa tudi 
standardne okuse, kot so jago-
de, borovnice, breskve … Sire 
izdelujejo na tradicionalen na-
čin, iz nepasteriziranega mleka, 
zato je okus povsem drugačen, 
veliko intenzivnejši kot pri in-
dustrijskih sirih. Tradicionalni 
nepasteriziran siri vsebujejo za 
človeka zdrave bakterije in en-
cime, ki so pomembni za vzdr-
ževanje zdrave črevesne flore in 
imunosti.

Mleko, jogurte in sire pro-
dajajo na družinski kmetiji, na 
domu, odprli pa so tudi trgovi-
no v Pazinu, kjer je zaposlena 
ena oseba. V času zdravstvene 
krize jim je prodajo izdelkov 
uspelo celo povečati s pomočjo 
prodaje prek interneta in dosta-
ve na dom.

Molzejo dvakrat na dan po 
štiri ure, molzišče - ribja kost, 
naenkrat molzejo šest krav. Na-
molzejo približno 1200 l mleka 
na dan. Mleko vsebuje 4,1 % 
mlečnih maščob in 3,7 % belja-
kovin. 

Moške teličke prodajo čim 
prej po rojstvu, ženske teličke 
ostanejo v čredi za naprej. V 
čredi imajo bika za osemenje-
vanje, ki prihaja iz OC Nova 
Gorica. 

Silvano je gospodar s srcem, 
vljudno nas je sprejel, je pa tudi 
dolgoletni prijatelj našega nek-
danjega sodelavca Franca Palči-
ča, ki je to ekskurzijo tudi vodil 
in organiziral. Bili smo deležni 
super degustacije domačih jo-
gurtov in vseh sirov, ki jih pro-
izvajajo, katere smo potem tudi 
kupili v trgovinici. 

Potem nas je pot peljala k 
Mariu Gašpariniju v vas Fabci  
blizu Višnjana, ljubitelju in goji-
telju domorodnega istrskega go-
veda. Mario ima 15 glav govedi, 
od tega sedem govedi  ženskega 
spola ,  zelo lepega plemenskega 

bika, starega pet let, težkega eno 
tono, dva  mlajša  bika, vola,  sta-
rega 12 let, in teličke. Na kmetiji 
se ukvarjajo tudi z rejo drugih 
domorodnih istrskih živali: ima 
dva domorodna istrska osla, tri 

ovce in kozo.  Istrsko govedo je 
pozno zrela pasma, saj odraste 
pri starosti 6 do 7 let. Ima dolgo 
življenjsko dobo,  za delo in raz-
množevanje se lahko uporablja 
do 20 let. Odrasli voli dosežejo 
težo 1200 kg in višino vihra 150 
cm. Poseben videz jim dajejo 
veliki rogovi v obliki lire, ki so 

lahko dolgi do 1,50 m. Istrsko 
govedo je po naravi umirjeno, 
prijazno, vztrajno, ubogljivo 
in skromno. To je odraz več 
100-letne vzreje boškarina  kot 
delovne živali s skromnimi po-
trebami po krmi. Uporabljali 
so ga predvsem za oranje in 
druga delovna kmečka opravila. 

Boškarin  je sicer najpogostej-
še ime za istrskega vola, izhaja 
pa iz italijanske besede bosco 
(gozdovi). Zadnje čase pa s tem 
imenom poimenujejo kar vse 
živali istrskega goveda, kar ni 
pravilno.

Mario in njegova hči sta nas 
zelo lepo sprejela; Mario nam 
je zapel svoje domače istrske 
pesmi o boškarinih in o Istri, 
predstavil nam je  del treninga 
s svojim najstarejšim 12-letnim 
volom in povedal zelo veliko o 
tej pasmi. Vola smo lahko tudi 
pobožali in se z njim fotografi-
rali.

Mario se s svojimi volmi že 
vsa leta   udeležuje tradicionalne 
razstave boškarinov. Razstava 
poteka na tradicionalni »fešti« 
v malem istrskem mestu Kanfa-
naru, vedno vsako prvo soboto 

po sv. Jakobu v juliju. Prireditev 
so poimenovali »Jakovlja« in bo 
letos že dvaintridesetič. Njego-
vi voli dosegajo na ocenjevanju 
najvišje uvrstitve, predvsem v 
kategorijah najlepši in najbolj 
poslušen boškarin. 

Vljudno smo se zahvalili Ma-
riu za obisk, za predstavitev 
kmetije in nasploh za ogled 
prekrasnega domorodnega is-
trskega goveda – boškarina.

Ekskurzijo smo zaključili  v 
gostilni Jadruhi, ki leži v istoi-
menskem naselju med Višnja-
nom in Vižinado, z odličnim 
kosilom, tradicionalno  istrsko 
mineštro,  bobiči  in golažem iz 
boškarinovega  mesa. 

Besedilo in fotografije: 
Ana Pečjak, terenska 
kmetijska svetovalka, 

V sredo, 20. aprila 2022, smo 
v Društvu poljedelskih in 

kmečkih žena organizirali 
strokovno ekskurzijo v Belo 

krajino. 

Najprej smo si ogledali Šokčev dvor v 
Žuničih, ki je edinstven spomenik ohra-
njene stavbne dedščine pri nas. Oprema 
kmetije izhaja iz prve polovice 19. stole-
tja. Skozi navade in življenske razmere 

nekoč v Beli krajini sta nas popeljala 
Boris in Tončka. Prikazala sta, kako so 
nekoč predelovali lan in konopljo s po-
močjo lesenega orodja (tukača, vretena, 
trlice). Okrepčali smo se s pristno belo-
kranjsko pogačo in žganjico. 

Pot nas je naprej vodila v Adlešiče 
na ekološko ovčerejsko kmetijo Vučji 
ogrizek, ki jo vodi družina Grabrijan, 
predvsem mlada kmetovalca Manca in 
lzidor. Na kmetiji redijo predvsem ovce, 

imajo pa tudi pujse, krave, osle in koko-
ši. Preizkušali smo vrhunske mesne in 
medene izdelke.

Na dobrem kosilu smo se ustavilv 
znanem kampu Stari pod ob Kolpi. 
Vrhunec izleta pa je bil obisk Osnov-
ne šole Bistra Buča v Radovici, ki jo je 
ustanovil belokranjski humorist in kul-
turnik Toni Gašperič in je v stari tipični 
belokranjski hiši iz 18. stoletja. Udeležili 
smo se učne ure. Na humorističen in za-

baven način jo je vodil strogi učitelj Jože, 
ki še vedno prisega na palico v roki in 
klečanje na koruzi. Na humorističen in 
hkrati poučen način nas je učil zgodo-
vino in kulturo Bele krajine. Na koncu 
smo vsi prejeli spričevalo z imenom in 
priimkom.

Polni lepih vtisov in prijetnega druže-
nja smo se zvečer vrnili domov.

Maja Jelen, foto: Milan Mastnak

Med belokranjskimi brezami

Strokovna ekskurzija 
govedorejskega društva
dr. Janez Verbič v Istro

Za boškarine so značilni ogromni rogovi.

Domorodno istrsko govedo – boškarin, vol, star 12 let
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Po dveletnem premoru 
zaradi virusa covid-19 
smo se v začetku aprila 
končno odpravile na 
strokovno eksurzijo na 
Bizeljsko. 

Po prvi jutranji kavi na poti 
smo si najprej ogledale  Vinar-
stvo in zbirko majolik Babič. 
Gospa Lea Babič ima eno naj-
obsežnejših in najlepših zbirk 
majolik v Sloveniji, ki krasijo 
stene domače vinske kleti. Raz-
stavljenih je več kot 1500 ma-
jolk. Lastnica nam je slikovito 
predstavila slovenske majolike, 
ki imajo  zgodovinski pa tudi 
umetniški pomen. V nadaljeva-
nju so nam postregli  tradicio-
nalno jed – bizeljski ajdov kolač. 
Na domačiji imajo nekaj hišic, ki 
nudijo zavetje žuželkam. Videle 
smo čebele samotarke, čmrlje in 
druge žuželke, ki so pomembni 
opraševalci cvetja. 

Gospa Lea nas je pospremila 
po krajši krožni poti po Bizelj-
skem. Peljali smo se mimo vi-
nogradov penin Istenič, videle 
sončna vrata – vrata v vinske 
hrame, ki so arhitekturna zna-

menitost Bizeljskega. Seznanila 
nas je o najbolj pisanih ptičih 
čebelarjev, ki živijo pri nas. V 
peskokopu Župjek imajo eno 
večjih gnezdišč. 

Na vrtu Nuječeve domačije v 
vasi Gregovce smo videle najde-
belejši hrast v Sloveniji z obse-
gom več kot 7 m. 

Starost drevesa ocenjujejo na 
več kot 400 let, visok pa je bil, 
pred sanacijskimi posegi v kro-
šnji, prek 27 m. Prispele smo do 
repnice Najger. Na kmetiji nas 
je pričakala vedra in duhovita 
Aljoška. 

Razložila je zahtevno in roč-
no dolgotrajno delo izdelave 
repnice, jame, skopane v kre-
menčev pesek. Povedala je, da 
so repnice namenjene, kot že 
samo ime pove, shranjevanju 
repe in drugih kmetijskih pri-
delkov.  V repnicah so ugodne 
razmere za shranjevanje pri-
delkov, saj je v njih 80 % vlaga 

s stalno temperaturo od 8 do 
11 oC.  Peljali smo se pod  zgo-
dovinsko bogatim bizeljskim 
gradom in se ustavile pri farni 
cerkvi  sv. Lovrenca. Ob cerkvi 
je predstavitev starih fotografij, 
ki prikazujejo nekdanji način 
življenja in nekdanje zgradbe. 

Tedanji župnik Damjan nam 
je na kratko razložil zgodovino 
in zanimivosti farne cerkve in 
pokazal relikvijo. S ponosom je 
predstavil tudi lastno pridelano 
mašniško vino. 

Pot smo nadaljevali do Turi-
stične kmetije Balon. Gospodar 
nam je razložil osnovne dejav-
nosti na kmetiji, način biološke 
pridelave buč golic, česna, ajde 
in drugih žit. Sprejem je pope-
strila hčerka z igranjem na citre.

Biološka pridelava hrane 
terja veliko znanja, strpnosti 
in vztrajnosti. Poizkusile smo  
bučno olje s kruhom, ajdove pi-
škote in ajdovo pecivo. Ajda je 

žito, ki sodi na sezname zdravih 
in dietnih  sestavin v prehrani 
in ne zadnje izvrstnih sladic.  
Ste morda že slišali ali okusili 
česnov čips? Ja, to je Balonov 
ekološki izdelek. Inovativno, 
hrustljavo in zdravo!

Oglede smo končale z na-
biranjem pljučnika in poznim 
kosilom. Najlepša hvala orga-
nizatorki, pomočnici izvedbe 
eksurzije, prevozniku, lokalni 
vodički, gostiteljem in celotni 
družbi za krasen,  prijeten in 

ne stresen dan. S soncem obsi-
jani bizeljski grički s številnimi 
vinogradi nam bodo ostali v le-
pem spominu.

za DKPŽ
Andreja Piskač

Sproščanje ukrepov 
smo z navdušenjem 
pozdravili in tako smo 
lahko k sodelovanju 
povabili starše. 

Z navdušenjem se je odzvala 
mamica Neja in otrokom pred-
stavila jogo. O pravljični jogi 
pa nam je napisala: »Pravljična 
super joga je igra in vadba, ki 
upošteva vse jogijske principe. 
Otroci spoznavajo svojo telo, 
skozi pripovedovanje pravlji-

ce in petje pesmic se prelevijo 
v pravljične junake ter se tako 
naučijo preprostih jogijskih 
položajev, preprostih dihalnih 
tehnik in se ob tem tudi zelo 
zabavajo. 

Otroci so naravni jogiji - di-
hajo globoko, njihova telesna 
drža je pravilna, telesa so pro-
žna, njihov odnos do življenja 
pa je popolnoma odprt. Zani-
ma jih ta trenutek tukaj in zdaj. 
Skozi pravljično super jogo pa 
si želimo, da bi vse to ostalo z 
njimi čim večji del življenja.« 

Otroci so ji sledili, ker jih je 
motivirala in nas za konec nau-
čila še pesmico Majhen pajkec. 
Hčerka Zarja je bila ponosna, 
ko je z vrstniki sledila mamici 
in ji pomagala pri gibanju in 
petju. Druženje je potekalo v 
prijetnem vzdušju in zato se 
mamici Neji še enkrat iskreno 
zahvaljujemo.

Slavica Bjelobrk in Špela 
Kogovšek Koprivec

Vrtec Vrhnika, enota Žabica

Prejšnji mesec je bilo v našem vrtcu 
zelo zabavno, raznoliko, motivirano, 
deževno, tudi sončno in predvsem 

delavno.

Velikonočni prazniki so v našem vrtcu du-
hovno obarvani. Vsi se veselimo vstajenja. Le-
tos smo tematiko povezali s slabimi navadami, 
dejanji ljudi, ki se jih vedno manj zavedamo, a 
so vseskozi prisotne med nami. Vsaka skupina 
je skušala opraviti dobro delo in tako naredila 
»svet« lepši. Tako smo skrbeli za urejenost igral-
nic, zalivanje rastlin, pobiranje smeti v naravi, 
skrbeli za svoje zdravje, obiskali osamljene v 
domu, razveselili bližnje, bili prijazni drug do 
drugega in si nudili medsebojno pomoč.

22. marca smo praznovali dan Zemlje. Ves te-
den smo namenili naravi in navadam, ki pripo-
morejo k ohranjanju čistega življenjskega okolja. 
Vzgojiteljice smo za otroke in starše pripravile 
dejavnosti, ki so se navezovale na skrb za naš 
planet, predvsem pa na ustrezno ravnanje z od-
padki, saj so le-ti najnevarnejši element za pro-
pad obstoječega ekosistema. Otroci imajo že 
zelo dobro privzgojeno skrb za okolje. V vrtcu 
jih vsak dan spodbujamo k ločevanju odpadkov, 
racionalni uporabi vode, brisač in papirja. Na 

panoju pred glavnim vrtcem smo imeli velikan-
sko Zemljo, ki je bila polepljena z »umazanimi« 
lističi. Otroci so lahko s starši vsak dan z deja-
nji pripomogli k ohranjanju čistega okolja in za 
vsako delo odstranili en listek. Ob koncu tedna 
je bila Zemlja že skoraj popolnoma očiščena, za 
kar so poskrbeli vsi otroci in s spodbudo staršev 
pripomogli k vzgoji naših otrok za

    čisto okolje, v katerem živimo. Vsaka sku-
pina v našem vrtcu ima tudi svoj vrtiček. Letos 
si je vsaka skupina izbrala eno vrsto zelenjave, 
ki jo bo spremljala vse od sejanja do končnih 
pridelkov. Otroci imajo v drugem starostnem 
obdobju (3–6 let) privzgojeno že veliko mero 
skrbnosti za rastline.

    Zelo radi pomagajo pri prekopavanju zemlje, 
rahljanju in urejanju podlage, oblikovanju gre-
dic in sajenju sadik ali sejanju semen. V poletnih 
mesecih vedno »žanjemo« pridelke: paradižnik, 
paprika, kumarice, solata, zelišča, lubenice, me-
lone ... Otroci res uživajo v uživanju le-teh.

Za konec naj se vrnem k misli Chief Seatlea, 
ki je dejal: »Zemlja ne pripada človeku, človek 
pripada zemlji. To dobro vemo. Vse je povezano 
med seboj, tako kot družino druži kri. Človek ni 
stvarnik tkanja življenja, ampak samo vlakno v 
njem. Kar naredi s tkanjem, dela tudi s samim 
seboj.«

Strokovna 
ekskurzija
na Bizeljsko

Pravljična super joga za otroke v Sončni sobi

Majski čas v župnijskem vrtcu
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Vandrovke od Strunjana 
do Pirana

V torek, 3. maja 2022, smo Vandrovke ob jutra-
njih sončnih žarkih pričakale avtobus, s katerim 
smo se odpeljale na našo kratko morsko obalo. 
Prvi pogled na mirno morsko gladino in gojišče 
školjk smo doživele že v Strunjanu.

Po kratkem postanku in navdihu smo se od-
pravile čez Strunjanske soline, kjer so lepo vidni 
urejeni kanali in solna polja, ki so sestavni del za-
varovanega Krajinskega parka Strunjan.

Kmalu smo se spustile do Fiese in sladkovodne-
ga jezera, ki je le nekaj metrov od morja. Na tam-
kajšnjem prostoru so bila nahajališča ilovice, ki 
so jo uporabljali za izdelavo opeke. Sedaj je dom 
različnega rastlinstva  in živalstva.

Po lepo urejeni pešpoti smo prišle do Pirana 
in pri cerkvi svetega Jurija imele krajši postanek. 
Od tam je na eni strani mogoče videti morje, v 

jasnem vremenu tudi Triglav, na drugi strani pa 
rdeče strehe starega mestnega jedra, Tartinijev 
trg, na katerem je spomenik violinistu in skla-
datelju, domačinu Tartiniju in še veliko drugih 
kulturnih znamenitosti.

Po ozkih tlakovanih ulicah smo se spustile do 
lepo urejene obale, obdane z velikimi kamnitimi 
bloki, ki služijo kot zaščita ob visokem plimova-
nju. V čisti morski vodi smo lahko opazovale ve-
like klobučnjake in posebno betonsko piramido, 
na kateri je vrisan na glavo obrnjen slovenski grb. 
Tako je označena najgloblja točka slovenskega 
morja, ki je 38 m pod morsko gladino.

Vse, kar je lepo, se po navadi hitro konča. Tako 
se je hitro približala ura našemu odhodu domov. 
Ostala pa sta nam dobra volja in spomin na pre-
krasne razglede in lepo preživet dan.

Vodniku Frenku se zahvaljujemo za vodenje. 
Hvala tudi Andreju, ki nas spremlja in je vedno 
pripravljen pomagati.

Vesna Stare

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Spoštovane upokojenke in 
upokojenci!

Za nami je zelo delaven mesec, saj smo uspeli 
obnoviti vse dejavnosti, ki so potekale pred koro-
no. Le delavnica ročnih del se je nekako izpela in 
iščemo nekaj, kar bi jo nadomestilo. Tako redno 
poteka splošna telovadba ob ponedeljkih za vse 
skupine zunaj. Vse pohodne skupine so izkori-
stile prijazno vreme in si privoščile načrtovane 
pohode. Tudi Vandrovke so se že odpeljale na pri-
ljubljeno Obalo in uživale v svežem obmorskem 
zraku.  Vabim pa vse, ki želijo hoditi po okolici 
Vrhnike, da se priključijo skupini Vandrovk, saj 
se imajo lepo. Žalostno bi bilo, da bi se skupina 
razredčila na nekaj pohodnic. Vabimo vse, ki ste 
kdaj že hodile, da zberete pogum in se spet pri-
družite lahkim pohodom in druženju. Spet bomo 
zapisali, da je druženje zelo pomembno v vseh 
obdobjih življenja, še posebno  v tretjem življenj-
skem obdobju!

Mnogi so bili zelo zadovoljni, ko so lahko šli na 
izlet v Vipavsko dolino. Vabimo vas, da se pravo-
časno odločate za izlete. Obvestila so na oglasnih 
deskah v krajevnih skupnostih, na oglasni deski 

pred društveno stavbo, na naši spletni strani
www.upokojenci-vrhnika.si in po elektronski 

pošti za tiste, ki ste zapisali e-naslove. 
Kaj napovedujemo?
Že 26. maja bo izlet v Šaleško dolino (Velenje 

in okolica).
V maju bo društveni turnir v pikadu.
Balinarji se bodo udeleževali turnirjev v okviru 

Območne zveze društev upokojencev Notranjske.
Pohodi so po programih.
Klekljanje je ob sredah.
Še posebno lepo povabljeni pevke in pevci ob 

četrtkih ob 17.00 v društvene prostore  na vaje 
pevskega zbora, ki ga vodi gospa Majda Smrke 
Kos.

Junijski izlet v Koper je že poln.
Prostovoljke in socialna komisija že pripravljajo 

srečanje starejših od 75 let, ki bo 25. avgusta.
Vabimo pa tudi vse, ki imajo ideje o kakšni ro-

kodelski dejavnosti, da se oglasijo in predstavijo 
dejavnost.

Za vas smo na voljo vsako sredo in petek od 
9.00 do 12.00. Pridite in poklepetajte z nami, za-
mudniki pa nam boste prihranili znamko, če se 
boste odločili in pravočasno poravnali 11 evrov 
članarine.

Za UO Elica Brelih

Valerija Sterle, Dom upokojencev Vrhnika (1923)
Marija Petkovšek, Stara Vrhnika (1926)

Antonija Tomšič, Dom upokojencev Vrhnika (1926)
Marta Seljak, Gabrče (1930)

Polda Gregorka, Sinja  Gorica (1931)
Vladimira Pesek, Dom upokojencev Vrhnika (1932)
Pavel Novak, Kotnikova (1937)
Stanko Savić, Dobovičnikova (1937)
Marija Razdrh, Na zelenici (1937)
Marija Iskrenović, Poštna (1937)
Ivana Zajec, Drenov Grič (1937)
Alojzij Dolenc, Mokrice (1937)
Katarina Jelovšek, Drenov Grič (1942)
Milan Ogrin, Robova (1942)
Roman Štokelj, Drenov Grič (1942)
Naše člane obveščamo, da objavljamo imena članov, ki praznujejo 80, 85, 90 in 
več kot 90 let. 
Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej. Čestitke pa tudi vsem, ki so 
maja praznovali rojstni dan.

Okrogli
jubileji v

maju

Vrhniški upokojenci na 
Lošinju

4. – 9. 4. 2022 – V začetku aprila se je 40 vrh-
niških upokojencev odpeljalo na dopust proti 
morju, na otok Lošinj. Hrvaški otok leži v južnem 
Kvarnerju. V davni preteklosti sta bila otoka Cres 
in Lošinj en otok, z izkopom kanala pri Osorju (v 
rimski dobi) pa sta nastala dva otoka. Vremen-
ska napoved je bila obetavna in je napovedovala 
sončno vreme. Prelepo vreme smo izkoristili za 
raziskovanje otoka in bili navdušeni nad številni-
mi možnostmi, ki jih ponuja Mali Lošinj. Ogro-
mno poti poteka tik ob obali in pohodnikom po-

nujajo osupljive razglede. Povzpeli smo se tudi na 
bližnje vzpetine, na Monte Baston in do cerkve 
sv. Ivana. Vse skupaj smo  prehodili skoraj 50 km.

V hotelu so nas kuharji razvajali z odlično hra-
no in pestro ponudbo. Da se kilogrami ne bi pre-
več kopičili, je vsako jutro poskrbela Nuška, ki je z 
jutranjo telovadbo prebudila naša telesa.  Po spre-
hodu se je prileglo plavanje v bazenu z ogrevano 
morsko vodo ali pa sprostitev v wellness centru 
hotela. Najpogumnejši so zaplavali tudi v zuna-
njem bazenu in se tako pošteno ohladili.

Zadovoljni in polni energije smo se v soboto 
popoldan vrnili domov. Niti sneg, ki nas je prese-
netil, nam ni mogel vzeti zadovoljstva zadnjih dni.

Zapisala: Vanda, fotografija: Stane

Barjani v mitskem parku 
Rodik

12. 4. 2022 – Na stičišču dveh svetov, kraškega 
in brkinskega, leži gručasta vas Rodik. Le redki so 
kraji, kjer se je ohranilo znanje o mitskem izroči-
lu in to izročilo ne živi le v glavah posameznikov. 
Skozi vas Rodik se je 33 Barjanov napotilo po poti 
skozi gozd, ki se je pravkar začel odevati v zeleno. 
Vzpeli smo se na hrib Ajdovščina, kjer se začne 

ena od dveh mitskih poti – Lintverjev krog. Na 
poteh je postavljenih 28 kiparskih skulptur, ki in-
terpretirajo mitsko izročilo. Spoznali smo zgodbo 
o Lintverju, kultnem kačonu, šembilji in hudiču 
na gorečem vozu, ki nam jih je prebrala Cvetka. 
Seznanili smo se z našimi predniki Ajdi in izve-
deli, kaj se skriva na kobilji glavi in kaj se lahko 
zgodi popotniku, če leže na prekratko posteljo. 
Tokratni pohod nam je nudil poleg aktivnosti v 
naravi še zanimiv svet mitologije, po katerem sta 
nas vodila Frenk in Andrej. 

Vanda

Barjani na Špičastem vrhu
10. maj – Na dan, ko se spominjamo rojstva na-

šega velikega rojaka Ivana Cankarja, je 34 Barja-
nov osvojilo Špičasti vrh. S hojo smo začeli v vasi 
Zadlog. Pot nas je najprej vodila po makadam-
ski cesti in potem po kolovozu čez cvetoč trav-
nik do gozda. Po ozki gozdni poti, na nekaterih 
delih precej strmi, smo prišli na 1128 m visoko 
goro Špičasti vrh, tisti, ki so se povzpeli na lese-

ni razgledni stolp, pa še 13 m višje. Z vrha smo 
občudovali divjino Trnovskega gozda, Nanosa 
in Hrušice. Navdušil nas je razgled na Jadransko 
morje in na drugi strani na Julijske Alpe ter velik 
del osrednje Slovenije. Po krajšem počitku smo se 
z vrha spustili po gozdnatem pobočju, kjer nas je 
v zaselku Strmec čakal avtobus. Tokratni pohod 
je organiziral in vodil vodnik Jože Školjc, ki mu je 
pomagal Andrej Velkavrh.

Vanda

Četr tek,   30.  6.  ob 10.00

PRVI SNEG (FINSKI)

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA

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

Prvi šolski dnevi, pustolovščine z najboljšim prijateljem, 
druženja s sosedi, zeleni finski gozdovi in kako osvojiti dekle 
– vse to sestavlja vsakdan 13-letnega Ramina, medtem ko z 
družino čaka na odobritev azila. Tiho negotovost odganjajo 
družinski objemi, spodbudni pogledi in srčni nasmehi. Berlinale 
2021, finska filmska nagrada Jussi (za najboljšo glavno moško 
vlogo), mednarodni filmski festival v Pekingu (nagrada za
najboljšo moško stransko vlogo in za glasbo), ...

Za več informacij obiščite www.kino-vrhnika.si ali pišite na info@kino-vrhnika.si 
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U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Sončki na Škofjem v 
Škofjeloškem hribovju

Na morebiten dež in barjanske meglice nisem 
več  mislila, ko se je avtobus čez Smrečje  spustil 
v Žirovsko kotlino in se skozi Trebijo ter Sovodenj, 
mimo koče na Ermanovcu dvigoval v Škofjeloško 
hribovje do sedla pri domačiji Vrhovec, kjer je ve-
ter razpihoval oblake in nam odprl prve poglede 
na  posejane  zaselke Cerkljanskega hribovja,  na 
nikoli upognjeno Kojco,  na žametno hrbtišče 
Porezna, kar je privabilo nasmehe na obraze po-
hodnikov zaradi tisoč in enega spomina  nekje 
globoko  na levi.

Hoja v melodiji vetra nas je po planinski poti 

vodila mimo ostankov italijanske kasarne na Vr-
hovčevem griču. Na razpotju smo zasopihali ob 
robu gozdne meje v  kratki strmi del do razgledi-
šča in bivaka pod vrhom Škofja, kjer je veter na 
mnoga leta bučno igral slavljencema, ko smo se 
krepčali s sladkimi in slanimi dobrotami ter se 
razgledovali po vrhovih Bohinjsko-Tolminskih 
gora in vasicah pod nami. 

Po travnatem grebenu  z osamljenimi  smre-
kami   in brezami  smo  dosegli  974 m visoki 
vrh Škofje z žigom in se vračali  po kolovozu v 
pobočju hriba, opazovali samotne kmetije in  Ble-
goš. V toploti sonca so zadišale smreke,  ko smo 
na razpotju krenili navzdol v gozd proti prelazu 
Kladje, kjer nas je čakal avtobus.

Marija Dolinar

Zimzeleni obiskali 
Škocjanski zatok

15. maj – Na pragu mesta Koper, obdanega s 
prometnicami in pristaniščem, leži Naravni re-
zervat Škocjanski zatok, naše največje polslano 
mokrišče in priča, da je bil Koper nekoč mesto 
na otoku. Na območju rezervata se prepletajo vo-
dne površine s sladko in polslano vodo s kopnim, 
ki ga poraščajo trstičje, vlažni travniki ali grmi-
čevje. V tem pestrem okolju so našle življenjski 

prostor številne rastlinske in živalske vrste, ki jih 
je mogoče opazovati na krožni poti s številnimi 
opazovalnicami, ki živali nič ne motijo.

Zimzeleni smo se 10. maja odpravili na spo-
znavanje tega življenja, nekateri opremljeni z 
daljnogledi, ki so nam približali podobe znanih 
in neznanih vrst ptic. Razdeljeni v dve skupini 
smo pazljivo prisluhnili vodnicama, ki sta nizali 
podatke o življenju v zatoku in pokazali marsika-
tero zanimivost, ki je brez njunega vodenja ne bi 
opazili. Skozi line opazovalnic smo videli številne 
vrste ptic, največ je bilo črnih lisk, nekatere so že 
vodile naraščaj. Za vzdrževanje travnatih povr-

Barjani na Gočah
29. april – Tik pred prvomajskimi prazniki se 

je 28 Barjanov podalo v Zgornjo Vipavsko dolino 
do slikovite kraške vasice Goče. Vas leži na griču 
in je obdana s številnimi vinogradi. V zgodovin-
skih virih je prvič omenjena v 14. stoletju. Nekoč 
bogato naselje je z vseh strani zaprto in zgrajeno 
v obliki Andrejevega križa, ki je povezan z zave-
tnikom cerkve. Vas je v celoti kulturni spomenik. 
Stavbe krasijo zunanja stopnišča, številni ganki, 
borjači, kamniti portali in ozke ulice ali gase. 
Znamenitost so tudi obokane podzemne goške 

kleti, ki pričajo o pomenu vinogradništva na tam-
kajšnjem območju.

Iz vasi smo se vzpeli na hrib Obelunc (382 m), 
kjer stoji romarska cerkev. Ljudsko izročilo pra-
vi,  da so cerkev posvetili Mariji Snežni, ker je bil 
kraj tudi poleti večkrat zasnežen. Z vrha seže po-
gled na sosednji Erzelj, velik del Vipavske doline 
in Nanoško planoto. Po krajšem postanku smo 
se skozi vinograde spustili v dolino, do vasi Slap. 
Za organizacijo in varnost pohoda sta poskrbela 
vodnik Frenk Petrič in njegov pomočnik Andrej 
Velkavrh.

Vanda

Sončki po Pentlji čez Barje
Najprej, kaj je Pentlja? To je krožna planinska 

pot po obronkih Občine Brezovica v obliki dveh 
zank, ki se stikata v Podpeči. Pot je speljana po 
grebenih nad Brezovico, prečka Ljubljansko barje, 
se vzpne na Krimsko pogorje, se spusti v dolino 
Iške, obkroži Rakitno in se spet spusti na Barje. 
Sončki smo v hladnem in vetrovnem dopoldnevu 
prehodili odsek od Podpeči do Vnanjih Goric v 
dolžini dobrih osmih kilometrov: najprej ob stru-
gi Ljubljanice, nato pa prek travnikov, kjer so cve-

tele logarice. V gozdu ob potoku Drobtinka nas 
je razveselila zelena preproga belo cvetočih pod-
lesnih vetrnic, v jarkih so se že razcvetale prve 
kalužnice. Hoje po ravnem je bilo konec, ko smo 
prišli da vznožja barjanskega osamelca z imenom 
Veliki vrh (375 metrov) s strmimi pobočji in nam 
je vzpon pospešil srčni utrip. Za malico smo po-
iskali zavetje pred nadležnim jugozahodnikom, 
nato nas je čakal le še manjši vzpon na Hrib in 
spust skozi bukov gozd na ravnino proti Vnanjim 
Goricam. 

Sonja Zalar Bizjak

Sončki na Cerkniškem 
jezeru

Aprilske padavine so delno preplavile Cer-
kniško polje in nastalo je presihajoče Cerkniško 
jezero, kjer lahko ob suši hodiš po dnu, sicer pa 
plavaš, veslaš, ribariš, opazuješ vodne ptice ali se 
le sprehajaš ob bregu. Sončki smo se podali na 
učno pot Drvošec, ki je bila leta 2020 razglašena 
za naj tematsko pot; začne se pri požiralnikih Re-
šeto pri Dolenjem Jezeru, nato pa poteka vzdolž 
polotoka Drvošec. Pot se ponaša s tremi opazo-
valnicami in številnimi pojasnjevalnimi tablami. 
Najprej smo se sprehodili do Rešeta, katerega ska-
lovja na dnu nismo videli, ker je bilo zalito z vodo. 
Cesta po nasipu nas je privedla do Pretržja, kjer 
stoji zanimiv prikaz prehranjevalnih spletov med 
živimi bitji jezera. Za ogled jame Skadulca smo 

krenili na breg jezera pod Javorniki in videli vhod 
v podzemni rov, od koder ob dežju voda priteka 
v jezero in ga polni. Vrnili smo se na pot Drvo-
šec, se seznanili z velikimi zvermi naših gozdov 
in se pri leseni opazovalnici Klejni vrh razgledali 
po površini jezera. Tisti z daljnogledi so v dalja-
vi videli bele čaplje in labode, bliže pa črne liske. 
Po malici smo nadaljevali pohod do razglednega 
stolpa Otočec, od tam pa do Pocinovega laza, kjer 
smo na bregu z vodo napolnjene vrtače presene-
tili na desetine žab. Spustili smo se na cesto in ni 
bilo daleč do Otoka, kjer stoji še ena lesena opa-
zovalnica z imenom Orlek. Z nje je mogoče opa-
zovati vodno površino tik pod njo, vendar so se 
ptice poskrile v zavetje trstičja, zato je bila gladina 
prazna.  Vrnili smo se do preliva med Otokom 
in Drvoščem, da smo si prihranili hojo po prašni 
cesti. Na izhodišče je po nas prišel avtobus.

Sonja Zalar Bizjak

Zimzeleni iz Mirne na 
Debenec

26. april – Zimzeleni pohodniki smo se tokrat 
odpravili po dolenjki do Trebnjega in nato naprej 
do Mirne. Avtobus nas je odpeljal do primernega 
izhodišča, od koder smo pot nadaljevali po vino-
gradniškem območju skozi vas Reber in Stan do 
547 m visokega hriba in vasi Debenec, kjer stoji 
Koča na Debencu. Prijazen oskrbnik nas je po 
predhodni najavi (ob torkih je koča zaprta) sprejel 
in postregel s toplimi in hladnimi napitki. Malico 
smo si privoščili iz nahrbtnika. Ob poti v dolino 

smo občudovali čudovito urejene vrtove, hiše, 
umetniške skulpture ob hišah in vrtovih, strme 
vinograde, cvetlice in cvetoča drevesa ter v daljavi 
daleč vidno pokrajino tja do Gorjancev. Zapeljali 
smo se tudi do vznožja pod gradom Mirna, kjer 
nam je Elica povedala o zgodovini gradu, obnovi, 
preprodaji, dedovanju ... Gradu si žal ni mogoče 
ogledati, ker je v fazi prodaje. Veseli smo bili, da je 
vremenska napoved zdržala in je začelo deževati, 
ko smo bili že na varnem na avtobusu. Prijetno 
utrujeni in dobre volje smo v zgodnjih popoldan-
skih urah prispeli na Vrhniko. Hvala vodnikom, 
šoferju, Elici, predvsem pa Ivanki za dobro orga-
nizirano in izbrano traso poti.

Jerneja Telban

Svizci na Hmeljni poti
Na drugi pomladni pohod smo se Svizci odpra-

vili 21. aprila. Pot nas je vodila v Spodnjo Savinjsko 
dolino, v dolino zelenega zlata, kot pravijo hmelju 
zaradi velike vloge v  kmetijstvu tamkajšnjega dela 
Slovenije. Že ime tematske krožne poti pove, da 
vodi skozi obsežna hmeljišča, obišče pa še nekaj 
drugih zgodovinskih in naravnih znamenitosti.  
Na pot smo krenili pri baročnem dvorcu Novo 
Celje v bližini Žalca, kjer je grajski oskrbnik Bilger 
uredil prvi nasad hmelja in pripeljal to kulturno 
rastlino v naše kraje. Do vasi Vrblje smo hodili 
mimo hmeljnih nasadov, kjer so iz podzemnih 
korenik že odganjali nekaj decimetrov dolgi po-
ganjki in iskali oporo ob napetih vrvicah. Preč-

kali smo potok Strugo, v okolici občudovali  buj-
no cvetoča drevesa prave čremse in prispeli do 
ribnika Vrbje. Po krajšem počitku z malico smo 
pot nadaljevali po nasipu med ribnikom in stru-
go Savinje in presenetili par čopastih ponirkov 
tik ob bregu. Nasip ob Savinji je lepa sprehajalna 
pot, kjer so ozeleneli  grmi in drevesa  že nudili 
nekaj sence. V bližini smo kmalu zagledali zvo-
nik cerkve sv. Petra v Šempetru, kjer smo rahlo 
utrujeni pot zaključili ob nekropoli iz časov rim-
skega mesta Celea. V 3. stoletju je hudourna Sa-
vinja nekropolo odnesla in prekrila s prodom ter 
tako ohranila rimske grobnice in nagrobnike do 
ponovnega odkritja v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja. 

Besedilo in fotografija: Sonja Zalar Bizjak

šin skrbijo kamarški konji in boškarini, istrsko 
govedo.

Na poti domov smo se ustavili še pri ruševinah 
gradu Haasberk pri Planini z zanimivo preteklo-

stjo in si ogledali zbirko starega orodja v bližnjem 
nekdanjem gospodarskem poslopju.

Besedilo: Sonja Zalar Bizjak, foto: Željko J.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah  (Ur. list RS, št. 11/11-
UPB, 14/13-popr.,101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS16/17, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 430/2015) je Občinski svet Občine 

Vrhnika na 21. redni seji, dne 19. 5. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA 

ZA LETO 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2021. 

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2021 sestavljata splošni in poseb-
ni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Vrhnika za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih pro-
gramov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika 
so bili v letu 2021 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      v EUR
Skupina/Podskupina kontov                                                                             Zaključni račun 2021
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.051.227,99

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.441.885,14
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 12.535.441,23

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 10.438.613,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.852.288,72
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 237.795,41
706   DRUGI DAVKI 6.744,10

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)            2.906.443,91
     710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.015.194,33

     711   TAKSE IN PRISTOJBINE 25.093,70
     712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 240.174,97

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.428,31
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 622.552,60

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 190.803,21

     722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV

190.803,21

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.418.539,64
740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.361.674,54

     741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

56.865,10

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 15.619.936,77
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.910.547,89
     400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.204.392,12
     401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 194.930,45
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.462.733,67
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.730,07

409   REZERVE 39.761,58
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 6.577.195,94

410   SUBVENCIJE 38.377,09
     411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.669.890,27

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 785.344,21
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.083.584,37

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.988.847,17
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.988.847,17

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 143.345,77
     432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 143.345,77

III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)

1.431.291,22

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov                                                                    Zaključni račun 2021

IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov                                                                   Zaključni račun 2021
VII ZADOLŽEVANJE (50) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 330.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 330.000,00

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 330.000,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) 1.101.291,22
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) -330.000,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) -1.431.291,22
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.161.201,82

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2021 se objavi v uradnem glasilu 
občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka:    410-5/2022 (4-01)
Datum:       19. 5. 2022  

 OBČINA VRHNIKA
 Župan
 Daniel CUKJATI, l. r.

Na podlagi 115. in 119. člena ZUreP-2 
(Ur. l. RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) 

je Občinski svet Občine Vrhnika na 21. 
redni seji, dne 19. 5. 2022, sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za poslovno 

– storitveni center v območju 
urejanja L1K/1 Drenov Grič 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – teh. 
popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. 
popr., 53/15, 75/15 – teh. popr., 9/17, 9/17 
– teh. popr., 79/17 – teh. popr., 12/18 – 
teh. popr., 60/19, 81/19 – teh. popr., 83/21 
– obv. razl.) (v nadaljnjem besedilu: 
OPN) sprejmejo spremembe in dopol-
nitve Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za poslovno – sto-
ritveni center v območju urejanja L1K/1 
Drenov Grič (Naš časopis, št. 411/13) (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN vse-
bujejo tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje 
grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz izvedbenega prostorskega 

akta 
 z mejo območja OPPN M 1:2000
2.  Vplivi in povezave s sosednjimi 

enotami urejanja prostora
2.1  Vplivi in povezave s sosednjimi 

enotami urejanja prostora 
M 1:2000

3.  Načrt območja z načrtom parcela-
cije 

3.1  Katastrski načrt s prikazom meje 
območja OPPN M 1:1000

3.2  Geodetski načrt s prikazom meje 
območja OPPN M 1:1000

3.3 Načrt parcelacije – prikaz na kata-
strskem načrtu M 1:1000

3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parce-
lacije 

  – prikaz na geodetskem načrtu 
M 1:1000

4.  Načrt arhitekturnih, krajinskih in 
oblikovalskih rešitev prostorskih 
ureditev

4.1 Arhitekturna zazidalna situacija  
M 1:1000

4.2 Značilni prerezi in pogledi 
M 1:1000

4.3 Prometno tehnična situacija in idej-
na višinska regulacija M 1:1000

4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in 
naprav M 1:1000

4.5 Prikaz ureditev, potrebnih za var-
stvo pred naravnimi in 

 drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom M 1:1000.

3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev OPPN 
so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega 

akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. prva in druga mnenja nosilcev ureja-

nja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev spre-

memb in dopolnitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

II.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

4. člen
V 2. členu se črta 10. alineja.

5. člen
V 5. členu se črta priloga 6. program 
opremljanja stavbnih zemljišč. Doseda-
nja priloga 7. postane priloga 6.

6. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Površina območja OPPN znaša 
16.821 m2.
(2) Območje obsega zemljišča s parcel-
nimi številkami: 2591/1, 2590/1, 2588/38, 
2588/25 (del), 2588/27, 2588/29, 2588/22 
in 2588/39, vse v katastrski občini (1997) 
Blatna Brezovica.«.

7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Meja območja OPPN je določena v gra-
fičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s 
prikazom meje območja OPPN«, št. 3.2 
»Geodetski načrt s prikazom meje ob-
močja OPPN«, št. 3.3 »Načrt parcelacije 
– prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 
»Zakoličbeni načrt z načrtom parcelaci-
je ter površine javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.«.

8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN je razdeljeno na tri 
prostorske enote: 
- prostorski enoti PE1 in PE2 sta površi-

ni, namenjeni proizvodno-skladiščni, 
trgovski in poslovni dejavnosti, 

- prostorska enota PE3 je površina, na-
menjena dostopu za stanovanjsko ob-
močje.«.

9. člen
V 10. členu:
- se prvi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) Območje je prometno dostopno po 
obstoječi cesti Brezovica–Vrhnika. Ob-
močje OPPN se na severnem delu nave-
zuje na to cesto z obstoječim priključ-
kom v prostorski enoti PE2. Prostorska 
enota PE1 se na to cesto navezuje pre-
ko obstoječega priključka in zemljišča 
zahodno od območja OPPN. Južno od 
območja OPPN poteka avtocesta A1. 
Najbližji priključek na avtocesto je pri-
ključek Vrhnika. Pešcem je zagotovljen 
hodnik za pešce ob cesti Brezovica–
Vrhnika. Najbližje postajališče javnega 
avtobusnega prevoza potnikov je ob 
cesti Brezovica–Vrhnika v neposredni 
bližini območja.«;
- se v drugem odstavku navedba ceste 

»Vrhnika–Ljubljana« spremeni tako, 
da se glasi »Brezovica−Vrhnika«;

- se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Poplavna varnost območja OPPN, 

ki je ogroženo s stoletnimi visoki-
mi vodami, bo izboljšana po izvedbi 
celovitih protipoplavnih ukrepov na 
območju Drenovega Griča.«;

- šesti odstavek postane sedmi odsta-
vek.

10. člen
V 11. členu se tretja, četrta in peta alineja 
spremenijo tako, da se glasijo:
»- rekonstrukcije obstoječih objektov,
- spremembe namembnosti v okviru 

dopustnih vrst objektov in dejavnosti 
na območju OPPN, če je na gradbeni 
parceli zagotovljeno zadostno število 
parkirnih mest, 

- gradnje, dozidave in nadzidave v okvi-
ru dopustnih gabaritov in ob upošte-
vanju pogojev za oblikovanje novogra-
denj na območju OPPN,«.

11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(dopustne dejavnosti)

(1)V prostorskih enotah PE1 in PE2 so 
dopustne dejavnosti:
- proizvodne dejavnosti,
- obrt,
- skladiščenje (le kot sestavni del osnov-

ne dejavnosti),
- promet,
- trgovina,
- poslovne dejavnosti.
(2) Gradnja objektov, sprememba na-
membnosti obstoječih objektov, rekon-
strukcija, nadzidava ali prizidava obsto-
ječih objektov in postavitev naprav niso 
dopustne, če: 
- je zanje po veljavni zakonodaji in 

podzakonskih aktih potrebno izdelati 
presojo vplivov na okolje oz. pridobiti 
okoljevarstveno soglasje oz. okoljevar-
stveno dovoljenje;

- naprave ali dejavnosti, ki se opravljajo 
v objektih, povzročajo tresenje tal oz. 
vibracij, ki lahko povzročijo poškodbe 
na bližnjih objektih.«.

12. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostorska enota PE1
V prostorski enoti PE1 je načrtovana gra-
dnja stavbe z oznako A, ki je v prostor 
umeščena pravokotno na smer avtoceste 
in regionalne ceste. Ob stavbi so vozne 
in manipulacijske površine, parkirišča in 
dostopi. Ob severozahodni in jugozaho-
dni meji prostorske enote je zeleni pas 
zasajen z drevesi. Ob jugovzhodni meji 
prostorske enote je zeleni pas zasajen z 
obvodno vegetacijo. V priobalnem ze-
mljišču je treba urediti zeleno površino 
z obvodno vegetacijo kot del zelenega 
pasu ob vodotoku. Ograditev parcel je 
dopustna pod naslednjimi pogoji:
- ograja ne sme segati v priobalno ze-

mljišče,
- zeleni pas ob cesti Brezovica–Vrhnika 

ne sme biti ograjen.
(2) Prostorska enota PE2 
V prostorski enoti PE2 se nahaja obsto-
ječa stavba z oznako O. Vzporedno z 
obstoječo stavbo in pravokotno na smer 
regionalne ceste in avtoceste je načrto-
vana stavba z oznako B. Stavbi se lahko 
dotikata in sta lahko med seboj funkci-
onalno povezani. Ob stavbah so vozne 
in manipulacijske površine, parkirišča 
in dostopi. Ob severozahodni in seve-
rovzhodni meji prostorske enote je zele-
ni pas, ki je ob cesti Brezovica−Vrhnika 
zasajen z drevesi. Ob jugovzhodni meji 
prostorske enote je zeleni pas zasajen z 
obvodno vegetacijo. V priobalnem ze-
mljišču je treba urediti zeleno površino 
z obvodno vegetacijo kot del zelenega 
pasu ob vodotoku. Ograditev parcel je 
dopustna pod naslednjimi pogoji:
- ograja ne sme segati v priobalno ze-

mljišče,
- zeleni pas ob cesti Brezovica–Vrhnika 

ne sme biti ograjen.
(3) Prostorska enota PE3
Do ureditve dovozne poti za stanovanj-
sko območje je dopustna ureditev zele-
nice.
(4) Dopustna izraba in zasaditev dreves:
- faktor zazidanosti (FZ) lahko znaša 

največ 80 %,
- faktor odprtih bivalnih površin 

(FOBP) mora znašati najmanj 15 %,
- v posamezni prostorski enoti mora 

biti zasajenih najmanj 25 dreves/ha.
(5) Zazidalna zasnova in zunanja uredi-
tev sta določeni v grafičnem načrtu št. 
4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.«.

13. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(pogoji za gradnjo pomožnih objektov)

(1) Na območju OPPN, razen v območju 
protipoplavnega omilitvenega ukre-
pa poglobitve terena, so nad terenom 
dopustni pomožni objekti v skladu z 
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določili 12, 13., 15. in 16. člena tega 
odloka. Pri umeščanju, dimenzio-
niranju ter oblikovanju pomožnih 
objektov je treba upoštevati tudi dru-
ga določila tega odloka.

(2) V območju protipoplavnega omili-
tvenega ukrepa poglobitve terena so 
nad terenom dopustne ograje, ki ne 
smejo segati na priobalno zemljišče 
in morajo biti izvedene tako, da omo-
gočajo pretakanje poplavne vode pre-
ko območja OPPN.

(3) Na celotnem območju OPPN je 
dopustna gradnja pomožnih infra-
strukturnih objektov v skladu z do-
ločili, opredeljenimi v pogojih glede 
priključevanja objektov na gospodar-
sko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro.

(4) Postavljanje objektov za obveščanje 
in oglaševanje v območju državne 
ceste je prepovedano.

(5) Območje protipoplavnega omilitve-
nega ukrepa poglobitve terena je do-
ločeno v grafičnem načrtu 4.5. »Pri-
kaz ureditev, potrebnih za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi ter za zaščito pred hrupom«.«.

14. člen
V 15. členu se:
- v prvem odstavku za prvim stavkom 

doda besedilo: »Horizontalni in ver-
tikalni gabarit morata biti prilagojena 
tehnološkemu procesu dejavnosti in 
optimalni izrabi prostora v povezavi 
s funkcijo posameznih objektov in 
prostorskimi karakteristikami loka-
cije. Določitev vertikalnega gabarita 
objektov pomeni tudi smiselno izbiro 
višine, ki omogoča določeno vizualno 
zaključenost območja.«;

- v tretjem odstavku beseda »Ljubljana« 
nadomesti z besedo »Brezovica«;

- v tretjem odstavku na koncu doda 
stavek: »Barve fasad stavb, ki mejijo 
na stanovanjsko območje, naj bodo 
svetlih tonov s ciljem po nevsiljivem 
vklapljanju v stanovanjsko okolje.«.

15. člen
V 16. členu se:
- na koncu prvega odstavka pika nado-

mesti s podpičjem in doda nova aline-
ja, ki se glasi:

»- podporni zid mora biti od sosednjih 
zemljišč oddaljen najmanj 0,50 m, ob 
pisnem soglasju lastnikov sosednjih 
zemljišč pa se lahko gradi tudi na 
parcelni meji, vendar se s tem ne sme 
poslabšati stanja na sosednjih zemlji-
ščih«,

- v drugem odstavku črtajo druga, tre-
tja in četrta alineja ter nadomestijo z 
novimi drugo, tretjo in četrto alinejo, 
ki se glasijo:

»- na jugovzhodni strani parcel, na sti-
kih s stanovanjskim območjem ter 
na meji med prostorskima enotama 
je dopustna postavitev protihrupnih 
ograj, ki morajo biti na celotnem ob-
močju OPPN oblikovane enotno in v 
umirjenih barvnih odtenkih. Višina 
protihrupne ograje je največ 2,20 m;

- ograje se lahko gradijo do meje 
zemljiške parcele, vendar tako, da 
se z gradnjo ne posega na sosednje 
zemljišče. Ograja, ki je medsosed-
ska in označuje potek meje, se lahko 
gradi na meji, vendar le, če se lastniki 
zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno 
sporazumejo;

- ograje na protipoplavnem območju 
morajo biti izvedene tako, da omogo-
čajo pretakanje poplavne vode preko 
območja OPPN.«.

16. člen
V 17. členu se:
- v prvem odstavku na koncu pika na-

domesti s podpičjem in dodajo nove 
tri alineje, ki se glasijo: 

»- varovalni pas avtoceste (VPA) ome-

juje 40 m širok pas, merjeno od roba 
cestnega sveta, v katerem je raba pro-
stora omejena. Za gradnjo v varoval-
nem pasu avtoceste je treba pridobiti 
mnenje upravljavca ceste;

- varovalni pas regionalne ceste (VPC) 
omejuje 15 m širok pas, merjeno od 
roba cestnega sveta, v katerem je raba 
prostora omejena. Za gradnjo v varo-
valnem pasu regionalne ceste je treba 
pridobiti mnenje upravljavca ceste;

- ožji varovalni pas ob avtocesti (PA) 
omejuje 10 m širok pas ob cestnem 
svetu avtoceste, kjer gradnja stavb in 
komunalne infrastrukture, razen iz-
tokov padavinske vode v odprti jarek, 
niso dopustni. Dopustna je izvedba 
zelenih in tlakovanih površin ter lah-
ke montažne varovalne ograje.«;

- spremenita drugi in tretji odstavek 
tako, da se glasita:

»(2) Regulacijski elementi so določeni v 
grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna 
zazidalna situacija«. 
(3) Točke za zakoličbo GM so določene 
v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni 
načrt z načrtom parcelacije – prikaz na 
geodetskem načrtu«. Točke za zakoličbo 
GM so opredeljene v Državnem koordi-
natnem sistemu (D96/TM) in so sestav-
ni del obrazložitve odloka.«.

17. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tlorisne dimenzije stavb obsegajo 
vse dele stavbe nad terenom, vključno z 
ložami, brez balkonov, napuščev in kon-
zolnih nadstreškov nad vhodi. Tlorisne 
dimenzije stavb so:

– Stavba A:
dolžina: 55,00 m
širina: 25,00 m
– Stavba B:
pritličje dolžina 49,60 m, širina 35,00 m
prvo in drugo nadstropje d o l ž i n a 
55,00 m, širina 35,00 m
(2) Tlorisne dimenzije novo predvidenih 
stavb so določene v grafičnem načrtu št. 
4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.
(3) Lega in tlorisne dimenzije stavb so 
s točkami za zakoličbo določene v gra-
fičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt 
z načrtom parcelacije – prikaz na geo-
detskem načrtu«. Točke za zakoličbo so 
opredeljene v Evropskem koordinatnem 
sistemu in so sestavni del obrazložitve 
odloka.«.

18. člen
V 19. členu se spremeni tretji odstavek 
tako, da se glasi »(3) Višinski gabariti 
stavb so določeni v grafičnih načrtih št. 
4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija« in 
št. 4.2 »Značilni prerezi in pogledi«.«.

19. člen
V 20. členu se spremenijo drugi, tretji in 
četrti odstavek tako, da se glasijo:
»(2) Kote utrjenega terena ob stavbah so:
- v prostorski enoti PE1: 
 na severozahodni strani stavbe A: 

291,30 m. n. v., na jugovzhodni strani 
stavbe A: 289,60 m. n. v.,

- v prostorski enoti PE2: 
 na severozahodni strani stavbe B: 

291,50 m. n. v., 
 na jugovzhodni  strani stavbe B: 

291,30 m. n. v., 
 na parkirišču na jugovzhodni strani: 

289,30 m. n. v. 
(3) Kote zaključnega tlaka v pritličjih 

stavb so:
- v prostorski enoti PE1: 291,40 m. n. v.
- v prostorski enoti PE2: 291,50 m. n. v. 
(4) Višinske kote terena in pritličja so 
določene v grafičnem načrtu št. 4.3 
»Prometno tehnična situacija in idejna 
višinska regulacija«.«.

20. člen
V 21. členu se:
- v prvem odstavku število 20.290 na-

domesti s številom 16.821,

- spremenijo drugi, tretji in četrti od-
stavek tako, da se glasijo: 

»(2) Površina prostorske enote PE1 
4.834 m2

- BTP nad terenom 4.200 m2
(3) Površina prostorske enote PE2 

11.734 m2
- BTP novih stavb nad terenom 

5.800 m2

(4) Površina prostorske enote PE3 
253 m2«;
- črtata peti in šesti odstavek,
- v dosedanjem sedmem odstavku, ki 

postane peti odstavek, beseda »oziro-
ma« nadomesti z besedo »in«,

- dosedanji osmi odstavek spremeni v 
šesti odstavek.

21. člen
Za 21. členom se doda nov 21. a člen, ki 
se glasi:

»21.a. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih 

objektih)

»(1) Na obstoječi stavbi O so dopustni:
- vzdrževalna dela,
- rekonstrukcija in posegi za izboljšanje 

energetske zaščite stavbe ter 
- dozidave znotraj GM.
(2) Nadzidava in dozidava objekta se 
mora prilagajati osnovnemu objektu po:
- naklonu strehe,
- razporeditvi fasadnih elementov, zla-

sti oken in vrat,
- barvi strehe in fasad ter
- višini.«.

22. člen
V 22. členu se:
- spremeni drugi odstavek tako, da se 

glasi: 
»(2) Območje OPPN se deli na naslednje 
parcele:
Prostorska enota PE1:
- P1: parcela, namenjena gradnji stavbe 

A 
Prostorska enota PE2:
- P2a: parcela, namenjena gradnji stav-

be B 
- P2b: parcela, namenjena obstoječi 

stavbi O 
Prostorska enota PE3:
- P3: parcela, namenjena dostopu za 

stanovanjsko območje.«;
- v tretjem odstavku črtata besedili »ter 

površine javnega dobra« in »- končna 
ureditev«.

23. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V območju OPPN ni javnih površin.«.

24. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ureditev prometne, okoljske, ener-
getske in elektronske komunikacijske 
infrastrukture je dopustno izvajati v 
posameznih ločenih etapah.
(2) Objekti se lahko gradijo postopoma 
v več etapah. Dopustne so naslednje ča-
sovno neodvisne etape:
- etapa 1: gradnja stavbe A v prostorski 

enoti PE1,
- etapa 2: gradnja stavbe B v prostorski 

enoti PE2,
- etapa 3: posegi na obstoječi stavbi O v 

prostorski enoti PE3.
(2) Vsako etapo je dopustno razdeliti v 
več podetap. 
(3) Pred izvedbo stavbe A in stavbe B 
so v prostorskih enotah PE1 in PE2 na 
parcelah, namenjenih gradnji stavb, do-
pustni:
- preoblikovanje in utrditev terena v 

skladu z usmeritvami iz Hidrološko 
hidravlične študije (št. IV-164/19, iz-
delal Hidropro, inženirske storitve, 
Zoran Fujs s. p., julij 2020, novelacija 
november 2021),

- ureditev parkirnih mest.«.

25. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
(pogoji za gradnjo v posameznih 

etapah)

(1) Za vse etape in podetape gradnje je 
treba znotraj prostorske enote zago-
toviti potrebne pripadajoče objekte, 
naprave in ureditve. Zagotoviti je 
treba tisti del komunalne, energetske 
in elektronske komunikacijske  infra-
strukture, ki je potreben za priključi-
tev stavb znotraj posamezne etape ali 
podetape. 

(2) Pogoj za gradnjo v posameznih eta-
pah je ureditev zelenih pasov in pri-
obalnega zemljišča znotraj parcele, 
namenjene gradnji.

(3) Pred pričetkom gradnje stavb v posa-
mezni etapi je treba izvesti protipo-
plavne omilitvene ukrepe, določene 
s Hidrološko hidravlično študijo (št. 
IV-164/19, izdelal Hidropro, inže-
nirske storitve, Zoran Fujs s. p., julij 
2020, novelacija november 2021).«.

26. člen
V 26. členu se v drugem odstavku:
- beseda »Zavodu« nadomesti z besedo 

»Zavod« ter
- za besedilom »predpisi s področja 

varstva kulturne dediščine« doda be-
sedilo »obvestiti pred pričetkom grad-
benih del ter mu«.

27. člen
V 27. členu se v prvem odstavku:
- pred piko na koncu četrtega stavka 

doda besedilo »in izvedba zasaditev v 
priobalnem pasu« ter 

- spremeni zadnji stavek tako, da se gla-
si: »Pas priobalnega zemljišča je dolo-
čen v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhi-
tekturna zazidalna situacija«.«.

28. člen
V 31. členu se spremenita prvi in drugi 
odstavek tako, da se glasita:
»(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 je 
treba zagotoviti prostor za zbiranje in 
prevzem odpadkov.
(2) Do prevzemnih mest je treba zagoto-
viti dostop za komunalna vozila.«.

29. člen
Drugi in tretji odstavek 34. člena se čr-
tata.

30. člen
V 35. členu se:
- v prvem odstavku besedilo »po cesti 

1 in cesti 2« nadomesti z besedilom 
»preko obstoječega uvoza in načrto-
vanih uvozov v območje«;

- spremeni tretji odstavek tako, da se 
glasi: »(3) Intervencijske poti so dolo-
čene v grafičnem načrtu št. 4.5 »Pri-
kaz ureditev, potrebnih za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter za zaščito pred hrupom«.«.

31. člen
V 36. členu se:
- v drugem stavku prvega odstavka  za 

besedo »javnega« doda besedilo »in 
internega«;

- v četrtem odstavku črtata drugi in 
tretji ter nadomestita z novim drugim 
stavkom, ki se glasi: »Dalje je evaku-
acija mogoča preko obstoječega in 
načrtovanega uvoza do ceste Brezovi-
ca–Vrhnika.«.

32. člen
V 37. členu se:
- v prvem odstavku drugi in tretji stavek 

spremenita tako, da se glasita: 
»Del območja OPPN se glede ogroženo-

sti z visokimi vodami uvršča v razred 
majhne, srednje in preostale poplav-
ne nevarnosti. Del območja na seve-

rovzhodni in severozahodni strani ni 
poplavno ogrožen.«;

- tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»(3) Gradnja je dopustna pod naslednji-
mi pogoji:
-  na južni strani stavbe A je treba s po-

globitvijo terena na koto 289,60 m n. v. 
in na južni strani stavbe B s poglobi-
tvijo terena na koto 289,30 m n. v. za-
gotoviti približno 888 m3 dodatnega 
prostora za razlivanje poplavnih vod, 
da s predvideno gradnjo in ureditva-
mi ne bo povzročeno poslabšanje sta-
nja poplavnih vod na območju;

- za zagotovitev zadrževanja volumna 
meteorne vode je treba načrtovati 
ustrezni cevni zadrževalnik s pro-
stornino 47,7 m3 (objekt A) in 53,8 
m3 (objekt B);

- za zagotovitev varnosti objekta in lju-
di pred škodljivim vplivom visokih 
vod je treba koto pritličja dvigniti vsaj 
na koto 291,40 m n. v. pri objektu A in 
na koto 291,50 m n. v. pri objektu B;

- pri projektiranju je treba upoštevati 
študijo HH Elaborat, št. IV – 164/19, 
julij 2020, novelacija november 
2021izdelal HIDROPRO, inženirske 
storitve, Zoran Fujs s. p.«;

- četrti odstavek črta, dosedanja peti in 
šesti odstavek pa postaneta četrti in 
peti odstavek;

- v dosedanjem petem odstavku, ki po-
stane četrti odstavek, beseda »oprede-
luje« zamenja z besedo »opredeljuje«.

33. člen
V 38. členu se:
- spremeni tretji odstavek tako, da se 

glasi: »(3) Pred vsakim posegom v 
varovalni pas avtoceste je treba prido-
biti soglasje upravljavca ceste (DARS, 
d. d.). Varovalni pas avtoceste (VPA) 
je določen v grafičnem načrtu št. 4.1 
»Arhitekturna zazidalna situacija«.«;

- dodata nova četrti in peti odstavek, ki 
se glasita:

»(4) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme 
biti onemogočena ali ovirana izvedba 
rednega vzdrževanja, investicijskih 
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del 
v javno korist na avtocesti in na njenih 
spremljajočih objektih, prometnicah 
in vgrajeni infrastrukturi.

(5) Pred vsakim posegom v varovalni 
pas in cestno telo regionalne državne 
ceste R2-409/0300 Brezovica–Vrhnika 
je treba pridobiti soglasje upravljavca 
ceste (Direkcija RS za infrastrukturo). 
Varovalni pas regionalne ceste (VPC) je 
določen v grafičnem načrtu št. 4.1 »Ar-
hitekturna zazidalna situacija – nivo 
strehe«.«.

34. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje OPPN je dostopno po 
regionalni cesti R2-409/0300 Brezovi-
ca–Vrhnika. 
(2) Dostop do prostorske enote PE2 je 
zagotovljen preko obstoječega priključ-
ka. Dostop do prostorske enote PE1 je 
zagotovljen preko obstoječega priključka 
in zemljišča zahodno od območja OPPN. 
Znotraj prostorskih enot je treba zago-
toviti ustrezne dostope do vseh stavb 
preko internih voznih površin. Zagoto-
viti je treba dostope za osebna, tovorna, 
komunalna in intervencijska vozila.
(3) Na parcelah, namenjenih gradnji 
stavb, mora biti zagotovljen prostor za 
obračanje vozil, tako da le-ta ne bi pripe-
ljala vzvratno na vozišče državne ceste. 
(4) Pri nadaljnjem projektiranju je treba 
upoštevati Prometno študijo nove na-
vezave storitvenega centra Drenov Grič 
na obstoječe prometno omrežje R2 409 
odsek 300 Brezovica–Vrhnika v km 9.4 
+ 30 m in km 9.5 + 26 m, št. 310/19-PS, ki 
jo je izdelalo podjetje PRO-INI d.o.o. no-
vembra 2019 in idejno zasnovo zunanje 
in prometne ureditve, št. 310/19, ki jo je 
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izdelalo podjetje PRO-INI d.o.o. septem-
bra 2020.«.

35. člen

V 40. členu se:
- preglednica v drugem odstavku nado-
mesti z novo preglednico:
druge upravne in 
pisarniške stavbe (mešani 
poslovni programi)

1 PM/30 m2 BTP, min 2 PM

industrijske stavbe (več 
kot 200 m2)

1 PM/50 m2 BTP

rezervoarji, silosi, 
skladišča (brez strank)

min. 3 PM

rezervoarji, silosi, 
skladišča (razstavni in 
prodajni prostori)

1 PM/80 m2 BTP

trgovski lokal (pod 100 
m2)

1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM 
na objekt

trgovske stavbe (med 100 
in 500 m2)

1 PM/50 m2 BTP, min. 4 PM

- doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na vseh parcelah, namenjenih gra-
dnji, je treba od števila PM, določenega 
v tem členu, zagotoviti še najmanj 20 % 
PM za kolesa in druga enosledna vozila 
(vendar ne manj kot 2 PM), ki morajo biti 
zaščitena pred vremenskimi vplivi.«.

36. člen
V 41. členu se:
- predmet člena spremeni tako, da se 

glasi »(pogoji za komunalno, energet-
sko in elektronsko komunikacijsko 
urejanje)«;

- v osmi alineji prvega odstavka beseda 
»telekomunikacijskih« nadomesti z 
besedilom »elektronskih komunika-
cijskih«;

- spremeni drugi odstavek tako, da se 
glasi:

»(2) Komunalna ureditev je določena v 
grafičnem načrtu št. 4.4 »Zbirni načrt 
komunalnih vodov in naprav«.«.

37. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obstoječe javno vodovodno omrež-
je PE fi 110 poteka po južnem robu re-
gionalne ceste Brezovica–Vrhnika do 
zemljišča s parcelno številko 2588/21, 
k. o. Blatna Brezovica, kjer se zaključi s 
hidrantom. 
(2) Obstoječi objekt z oznako O je pri-
ključen na obstoječe javno vodovodno 
omrežje preko vodomernega jaška s pri-
ključkom PE d50. 
(3) Načrtovana objekta z oznakama A 
in B se priključi na javni vodovod PE 
fi 110, ki je načrtovan ob južnem robu 
regionalne ceste Brezovica–Vrhnika od 
obstoječega hidranta do gradbene par-
cele stavbe z oznako A. Načrtovani javni 
vodovod je zaključen s hidrantom. Vsaka 
stavba ima svoj vodovodni priključek z 
vodomernim števcem.
(4) Minimalni odmik objektov od vo-
dovoda, ki poteka po parceli, je 5,00 m. 
Nad vodovodom niso dovoljeni nobeni 
gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz 
materiala nad cevovodom, gradnja ograj, 
podpornih zidov in ostalih komunalnih 
vodov.
(5) Pred priključitvijo na javno vodo-
vodno omrežje je treba zaprositi upra-
vljavca javnega vodovoda za soglasje za 
priključitev objektov in predložiti izved-
beno dokumentacijo.«.

38. člen
V 43. členu:
- se v prvem odstavku na začetku doda 

stavek: »Območje gradnje se nahaja v 
aglomeraciji Drenov Grič (ID 4879).« 
ter besedilo »stavbe B1, C1 in C2« na-
domesti z besedilom »zunanje uredi-
tve«;

- se za prvim odstavkom doda nov dru-
gi odstavek:

»(2) Odvod komunalne odpadne vode iz 
obstoječega objekta v območju OPPN je 
speljan v malo komunalno čistilno na-
pravo. Odvod čiste padavinske vode s 

strehe je speljan v cevni zadrževalnik in 
naprej v odprti jarek. Padavinske odpa-
dne vode z utrjenih in povoznih površin 
se pred iztokom v cevni zadrževalnik 
očistijo v lovilcu olj.«;
- dosedanji drugi, tretji in četrti odsta-

vek postanejo tretji, četrti in peti od-
stavek;

- dosedanji peti odstavek, ki postane 
šesti odstavek, se spremeni tako, da se 
glasi:

»(6) Pri nadaljnjem projektiranju je tre-
ba upoštevati idejno zasnovo Načrt ka-
nalizacije«, številka projekta 1509-K/13, 
ki jo je v avgustu 2020 izdelalo podjetje 
Kono-B, d.o.o.«;
- dosedanji šesti odstavek postane sed-

mi odstavek;
- dosedanji sedmi odstavek, ki postane 

osmi odstavek, se spremeni tako, da se 
glasi:

»(8) Odvajanje padavinskih voda je treba 
urediti tako, da bo hipni odtok z urbanih 
površin v čim večji možni meri zmanj-
šan, kar pomeni, da je treba predvideti 
zadrževanje padavinskih voda pred izto-
kom v površinske odvodnike (zatravitev, 
travne plošče, suhi zadrževalnik ...). Šte-
vilo načrtovanih iztokov v vodotok naj 
bo optimalno.«;
- dosedanja osmi in deveti odstavek po-

staneta deveti in deseti odstavek;
- dosedanji deseti odstavek, ki postane 

enajsti odstavek, se spremeni tako, da 
se glasi:

»(11) Padavinska in druga odpadna voda 
z objektov in pripadajočih ureditev ne 
sme biti speljana v naprave za odvodnja-
vanje državnih cest in njihovega cestne-
ga sveta. Izvedba odvodnjavanja ne sme 
poslabšati ali ogroziti obstoječega siste-
ma odvodnjavanja državnih cest.«;
- se na koncu doda nov 12. odstavek, ki 

se glasi:
»(12) Če bo na območju zgrajena ka-
nalizacija za padavinske vode, se odvo-
dnjavanje padavinskih odpadnih vod 
z območja OPPN v odprti jarek ukine, 
padavinske vode pa se vodi v kanalizaci-
jo za padavinske vode pod pogoji upra-
vljavca.«.

39. člen
V 44. členu:
- se za prvim odstavkom doda nov dru-

gi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po izgradnji javnega plinovodne-
ga omrežja se objekte, ki se ogrevajo s 
plinom, priključi na javno plinovodno 
omrežje.«;
- dosedanji drugi odstavek postane tre-

tji odstavek.

40. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objekti v bližini obravnavanega ob-
močja se napajajo preko NN-omrežja iz 
TP Drenov grič - Kavčič. 
(2) Na obravnavanem območju že stoji 
lastniška transformatorska postaja Dre-
nov Grič Ipros za napajanje obstoječega 
objekta O.
(3) Stavbo B se preko elektrokabelske 
kanalizacije priključi na obstoječo trans-
formatorsko postajo Drenov Grič Ipros. 
Stavbo A se priključi preko novega iz-
voda iz obstoječe transformatorske po-
staje Drenov Grič Kavčič z zemeljskim 
kablom Al 4 x 150 + 1,5 mm2 do priključ-
no-merilne omarice.«.

41. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:

»46. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Dograditi je treba kabelsko kanali-
zacijo za elektronske komunikacije do 
objektov A in B ter jo navezati na pri-
ključno točko na obstoječem omrežju 
operaterja Telekom, ki poteka preko 
območja OPPN ob državni cesti Brezo-
vica–Vrhnika. 

(2) Pri nadaljnjem projektiranju je treba 
upoštevati Idejno zasnovo elektronskih 
komunikacij številka 1710927, ki jo je v 
septembru 2020 izdelalo podjetje Deka-
tel, d.o.o.«.

42. člen
V prvem odstavku 47. člena se zadnji sta-
vek črta.

43. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Parcelacija:
- pri poteku parcelnih mej in pri povr-

šinah parcel so dopustna odstopanja 
v okviru dopustnih odstopanj pri ge-
odetskih meritvah;

- znotraj parcele P2b je dopustno dolo-
čiti parcelo transformatorske postaje 
in parcelo dovozne poti za stavbi z 
oznakama B in O.

(2) Gabariti stavb:
- pri tlorisnih gabaritih stavb v prostor-

skih enotah PE1 in PE2 so dopustna 
odstopanja znotraj GM ob upošte-
vanju FZ in FOBP ter ob zagotovitvi 
zadostnega števila parkirnih mest;

- višina stavb lahko od največje dopu-
stne višine h odstopa navzdol.

(3) Odstopanja pri GM:
- preko GM lahko segajo le konzolni 

nadstreški nad vhodi in napušči stavb.
(4) Višinska regulacija terena in višinska 
kota pritličja:
- pri višinskih kotah pritličja so dopu-

stna odstopanja navzgor do + 0,50 m;
- višinska kota terena lahko odstopa 

navzdol do – 1,00 m. Odstopanje 
navzgor do + 0,50 m je dopustno le na 
severozahodni strani stavb A in B.

(5) Kapaciteta območja:
- bruto etažne površine se lahko spre-

menijo.
(6) Vhodi in dostopi:
- mikrolokacijo vhodov in dostopov do 

stavb je mogoče spremeniti.
(7) Prometne, komunalne in energetske 
ureditve:
- pri realizaciji OPPN so dopustna 

odstopanja od poteka tras, objektov, 
naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske 
in elektronske komunikacijske infra-
strukture, če so pri nadaljnjem po-
drobnejšem proučevanju pridobljene 
rešitve, ki so primernejše s tehničnega 
ali okoljevarstvenega vidika ali omo-
gočajo boljše prometno funkcionira-
nje in dostopnost celotnega obmo-
čja načrta, ki pa ne smejo poslabšati 
prostorskih in okoljskih razmer. Ta 
odstopanja ne smejo biti v nasprotju 
z javnimi interesi in morajo z njimi 
soglašati upravljavci posamezne in-
frastrukture;

- mikrolokacijo zbirno-prevzemnih 
mest za odpadke je mogoče spreme-
niti pod pogojem, da je predvidena 
ustrezna rešitev za dostop s komunal-
nimi vozili.

(8) Ukrepi za varstvo pred poplavami: 
- območje protipoplavnega omilitvene-

ga ukrepa poglobitve terena in drugi 
ukrepi za varstvo pred poplavami 
lahko odstopajo le na podlagi nove 
hidrološko hidravlične študije in vo-
dnega soglasja.«.

44. člen
Črtajo se 50., 51. in 52. člen.

45. člen
Grafični načrti iz Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za po-
slovno – storitveni center v območju 
urejanja L1K/1 Drenov Grič se nado-
mestijo z novimi grafičnimi načrti iz 2. 
člena tega odloka, ki so sestavni deli tega 
odloka.

III.  PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

46. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovolje-
nja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega 
odloka, se končajo po določbah pro-
storskih aktov, veljavnih v času vložitve 
popolne vloge za izdajo gradbenega do-
voljenja.

47. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini 
Vrhnika, pristojnemu oddelku za prostor 
in Upravni enoti Vrhnika. 

48. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izva-
jajo pristojne inšpekcijske službe.

49. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnih objavah Našega časo-
pisa.

Številka: 3505-5/2019 (5-08)
Vrhnika, dne 20. 5. 2022
 Župan

Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, l.r.

 

Na podlagi 61.in 62. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list 

RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 
76/2016-odl. US), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ura-

dni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010, 57/2011-OR-

ZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni 

list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 4., 
10. in 11. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah (Ur. l. RS, št. 71/95) in 

87. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Vrhnika je občinski svet Občine 
Vrhnika na svoji 21. redni seji dne 19. 5. 

2022 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne 

službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe v občini Vrhnika

I. Splošne določbe

1. člen
 (javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja obve-
zne občinske gospodarske javne službe 
24-urne dežurne pogrebne službe (v na-
daljevanju: javna služba) na območju ob-
čine Vrhnika  (v nadaljevanju: Občina).

2. člen
 (vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravlja-
nja javne službe, ki obsega:
• organizacijsko in prostorsko zasnovo 

opravljanja javne službe,
• vrsto in obseg storitev javne službe ter 

njihovo prostorsko razporeditev,
• pogoje za zagotavljanje in uporabo ja-

vnih dobrin,
• pravice in obveznosti uporabnikov,
• vire financiranja javne službe in način 

njenega oblikovanja,
• cene storitev javne službe,
• nadzor nad izvajanjem javne službe..

3. člen
(uporabniki)

Uporabnice oziroma uporabniki storitev 
javne službe (v nadaljevanju uporabniki) 
so naročnice oziroma naročniki pogre-
ba.

4. člen
 (izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo 
enak pomen, kot je določen v zakonu, 
ki ureja pogrebno in pokopališko dejav-
nosti in v podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njegovi podlagi.

5. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne 
službe iz drugega člena tega odloka, ki 
niso posebej urejena s tem odlokom, se 
uporabljajo določila zakona, ki ureja po-
grebno in pokopališko dejavnost.

II. Organizacijska in prostorska zasnova 
opravljanja javne službe

6. člen
 (oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Občina, ki je skladno s 68. členom 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/15) samostojna oseba javnega pra-
va, zagotavlja opravljanje javne službe 
kot koncesionirano gospodarsko javno 
službo.
(2) Koncesijo podeljuje Občina (v nadalj-
njem besedilu: koncedent).
(3) Koncesionarje pridobiva koncedent 
na podlagi javnega razpisa. 

7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)

Opravljanje javne službe se izvaja na ob-
močju celotne občine Vrhnika. 

III. Vrsta in obseg storitev javne službe

8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

S storitvami javne službe se zagota-
vlja 24-urna dežurna pogrebna služba, 
ki obsega vsak prevoz od kraja smrti 
do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi 
obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku 
in nato do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe.

IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo 
storitev javne službe

9. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo 

storitev javne službe)

Izvajalec javne službe opravlja 24-urno 
dežurno službo s spoštovanjem in pie-
teto do pokojnikov ter v skladu z zako-
nom, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost, tem odlokom in odlokom, s 
katerim se ureja pokopališki red v občini.

V. Pravice in obveznosti uporabnikov 
storitev javne službe

10. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, 
nemotenega in kvalitetnega zagotavlja-
nja storitev javne službe, ki je enako do-
stopna vsem uporabnikom na območju 
občine Vrhnika.

11. člen
 (obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev javne službe morajo 
izvajalcu javne službe opravljeno stori-
tev iz osmega člena tega odloka plačati 
po ceni, ki jo določi občinski svet.

VI.Viri financiranja javne službe

12. člen
 (viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva 
za izvajanje javne službe:
• iz plačil uporabnikov storitev javne 

službe,
• iz drugih virov določenih z zakonom 

ali predpisom Občine.
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VII. Cene storitev javne službe

13. člen
 (oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se določijo s 
Sklepom župana na podlagi metodolo-
gije za oblikovanje cen 24-urne dežurne 
službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.

VIII. Nadzor nad izvajanjem javne službe

14. člen
 (nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega 
odloka izvajata pristojni občinski in-
špekcijski organ ter občinska uprava 
Občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni 
občinski inšpekcijski organ izdaja od-
ločbe ter odreja druge ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka.

(3) Pristojni organ občinske uprave Ob-
čine ima pravico kadarkoli vpogledati v 
evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec 
javne službe, pri čemer je dolžan spo-
štovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

IX. Prehodne in končne določbe

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha ve-
ljati Odlok o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na 
območju Občina Vrhnika (ur. l. RS št. 
6/1999).

16. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Našem časopisu.

Številka: 007-4/2017
Datum:

župan
    Daniel Cukjati l. r.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list 

RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40; v 

nadaljevanju: ZGJS), 11., 36. in 40. člena 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 

(Uradni list RS, št. 127/06), 58.  in 61. 
člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list 
RS, št. 204/21; v nadaljevanju: ZOP), 1. in 
3. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne 

gospodarske javne službe distribucije 
zemeljskega plina v Občini Vrhnika 

(Uradni list RS, št. 56/07, 102/07), ter  
13. in 22. člena statuta Občine Vrhnika 

(Naš časopis, št. 430/15), je Občinski svet 
Občine Vrhnika na 21. redni seji, dne 

19.5.2022 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje 

izbirne lokalne gospodarske 
javne službe operaterja 

distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Občini 

Vrhnika 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok kot koncesijski akt vsebuje 
odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za podelitev koncesije za izvajanje iz-
birne lokalne gospodarske javne služ-
be operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Občini Vrhnika in 
opredeljuje optimalne obliko javno-za-

sebnega partnerstva.
(2) S tem odlokom Občina Vrhnika, kot 
koncedent, določa predmet in pogoje za 
izvajanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina (v nadaljeva-
nju: javna služba) na območju Občine 
Vrhnika.

2. člen
    (javni interes)

(1) Občina Vrhnika skladno z določilom 
pete alineje drugega odstavka 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPD-
SLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) v povezavi z 58. in 
61. členom ZOP ter skladno z določba-
mi Odloka o načinu izvajanja izbirne go-
spodarske javne službe distribucije ze-
meljskega plina v Občini Vrhnika s tem 
odlokom sprejema odločitev, da obstaja 
javni interes za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe operaterja di-
stribucijskega omrežja zemeljskega pli-
na v Občini Vrhnika ter za morebitno 
razširitev energetske infrastrukture za 
distribucijo zemeljskega plina v skladu 
s prostorskimi odloki Občine Vrhni-
ka, slednje glede na potrebe oz. interes 
uporabnikov.

3. člen
     (model javno-zasebnega partnerstva)
(1) Najučinkovitejši in najgospodarnejši 
način za zadovoljitev javnega interesa je 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva v 
obliki koncesije storitev za izvajanje iz-
birne lokalne gospodarske javne službe 
operaterja distribucijskega omrežja ze-
meljskega plina. 

4. člen
(definicije)

(1) Izrazi v tem odloku imajo enak po-
men, kot so definirani v predpisih, ki 
urejajo energetsko dejavnost ter varova-
nje okolja.
(2) Za potrebe tega odloka se uporabljajo 
tudi naslednje definicije:
- javna agencija Republike Slovenije za 

energijo: Agencija za energijo,
- koncedent: Občina Vrhnika,
- koncesionar: izvajalec izbirne lokalne 

gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina,

- operater: izvajalec izbirne lokalne 
gospodarske javne službe distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina na 
podlagi koncesije,

- uporabnik: je pravna, fizična ali druga 
oseba, ki je priključena in/ali upora-
blja storitve izbirne lokalne gospo-
darske javne službe operaterja distri-
bucijskega omrežja zemeljskega plina 
v Občini Vrhnika,

- sistem ali omrežje pomeni vse objekte, 
naprave in omrežja, ki se uporabljajo 
za izvajanje koncesionirane dejavno-
sti.

II.  PREDMET IN VSEBINA JAVNE 
SLUŽBE

5. člen
(predmet in vsebina javne službe)

(1) Predmet javne službe po tem odloku 
je dejavnost izbirne lokalne gospodarske 
javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina morebitno 
razširitev energetske infrastrukture za 
distribucijo zemeljskega plina v skladu 
s prostorskimi odloki Občine Vrhni-
ka, slednje glede na potrebe oz. interes 
uporabnikov.
(2) Javna služba v Občini Vrhnika obse-
ga dejavnosti in naloge, ki so določene 
v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja 
oskrbo s plini, ostalih področnih pred-

pisih, odloku občine ali v vsakokratnem 
predpisu, ki na podlagi zakona določa 
vsebino javne službe, ki je predmet te 
koncesije, obsega pa vsaj sledeče naloge:
- izvajanje distribucije;
- varno, zanesljivo in učinkovito obra-

tovanje in vzdrževanje distribucijske-
ga sistema v ekonomsko sprejemljivih 
pogojih z obveznim upoštevanjem 
varovanja okolja in energetske učin-
kovitosti;

- razvoj distribucijskega sistema ob 
upoštevanju predvidenih potreb upo-
rabnikov sistema ter zahtev varnega 
in zanesljivega obratovanja sistema;

- zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti 
distribucijskega sistema, da omogoča 
razumne zahteve za priključitev na 
sistem in dostop do njega;

- zagotavljanje zanesljivosti dobave in 
prevzema plina z ustrezno zmogljivo-
stjo in zanesljivostjo omrežja;

- zagotavljanje nujne oskrbe;
- zagotavljanje potrebnih podatkov 

uporabnikom sistema, da lahko učin-
kovito uveljavljajo dostop do sistema 
in njegovo uporabo;

- vzpostavitev in nadzor mehanizmov 
za upravljanje kakovosti plina v sis-
temu v primeru prevzema plina od 
proizvajalca v distribucijski sistem.

III.  OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZ-
MERJA DO UPORABNIKOV

6. člen
(območje izvajanja javne službe)

(1) Dejavnost javne službe se izvaja na 
celotnem območju Občine Vrhnika.

7. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabni-

kov)
(1) Uporabniki na območju Občine 
Vrhnika, na katerem se izvaja javna 
služba, imajo pravico do priključitve 
na distribucijsko omrežje in do oskrbe 
z zemeljskim plinom na pregleden in 
nepristranski način pod pogoji, dolo-
čenimi z energetskim zakonom in na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s 
splošnim odlokom, sprejetim po javnem 
pooblastilu.
(2) Priključitev na distribucijsko omrežje 
ni obvezna. 

8. člen
(izključna pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesij-
ske pogodbe na celotnem območju Ob-
čine Vrhnika izključno pravico opravlja-
ti gospodarsko javno službo iz 5. člena 
tega odloka.
(2) Koncesionar ima na podlagi konce-
sijske pogodbe na celotnem območju 
Občine Vrhnika dolžnost zagotavljati 
uporabnikom kontinuirano oskrbo z 
javnimi dobrinami in kvalitetno opra-
vljati gospodarsko javno službo, v skladu 
s predpisi in v javnem interesu.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJE-
VATI KONCESIONAR

9. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizič-
na oseba, če izpolnjuje pogoje za izvaja-
nje dejavnosti, ki je predmet koncesioni-
rane javne službe. 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar za izvajanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe so:
- da je registriran za izvajanje dejavno-

sti, ki je predmet javne službe,
- da je organizacijsko, kadrovsko in teh-

nično usposobljen za izvajanje javne 
službe,

- da razpolaga s tehničnimi sredstvi za 
izvajanje javne službe,

- da ima ustrezna dovoljenja za izvaja-
nje dejavnosti, če so z zakonom pred-
pisana,

- da ne obstajajo obvezni izključitveni 
razlogi za izključitev koncesionarja 
skladno s predpisi o javnem naroča-
nju,

- da v zadnjih 12 mesecih ni imel bloki-
ranih poslovnih računov,

- da ima ustrezne reference,
- da predloži finančen načrt, iz katere-

ga so razvidni stroški projektiranja, 
gradnje, obnove, vzdrževanja, obrato-
vanja in upravljanja energetske infra-
strukture ter da navede vire financira-
nja za pokritje predvidenih stroškov,

- da bo pripravil in predložil končno 
ceno in strukturo cene ter projekcijo 
finančnih obremenitev uporabnikov 
za ves čas trajanja koncesijskega raz-
merja, pri tem pa bo kot  izhodišče 
upošteval veljavno zakonodajo,

- da bo podal izjavo, s katero se bo za-
vezal, da bo ves čas koncesijskega raz-
merja upošteval prednost zagotavlja-
nja javnega interesa pri izvajanja javne 
gospodarske službe na dolgi rok pred 
pridobivanjem dobička na vložena 
sredstva,

- da bo podal pisno izjavo s katero se 
bo zavezal, da bo sklenil zavarovanje 
proti odgovornosti za škodo, ki jo pri 
opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem 
koncesije povzročijo pri koncesionar-
ju zaposleni tretjim osebam, občini ali 
državi,

- da bo podal pisno izjavo s katero bo 
potrdil, da sprejema vse obveznosti 
določene s tem odlokom, razpisno 
dokumentacijo in vzorcem koncesij-
ske pogodbe,

- da bo podal pisno izjavo, s katero se 
bo zavezal vzdrževati energetsko in-
frastrukturo skozi celotno koncesijsko 
obdobje,

- da bo podal pisno izjavo, s katero bo 
potrdil, da je sposoben zagotavljati 
izvajanje javne službe na kontinuiran 
in kakovosten način ob upoštevanju 
tega odloka, predpisov, normativov in 
standardov,

- da bo predloži elaborat o opravljanju 
dejavnosti z vidika kadrov, organi-
zacije dela, strokovne opremljenosti, 
finančno - operativnega vidika in 
razvojnega vidika, s katerim dokaže 
izpolnjevanje pogojev iz tega člena 
odloka. 

(3) Koncedent lahko v fazi javnega raz-
pisa bolj natančno opredeli zgoraj nave-
dene pogoje za priznanje sposobnosti in 
po potrebi dodatno opredelit pogoje, ki 
so potrebni, da se zagotovi učinkovito 
izvajanje javne službe.

10. člen
(dolžnosti koncesionarja)

(1) Dolžnosti koncesionarja so pred-
vsem:
- izvajati koncesijo s skrbnostjo stro-

kovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi 
predpisi in koncesijsko pogodbo in za-
gotavljati uporabnikom enakopravno 
kontinuirano oskrbo z javnimi dobri-
nami ter kvalitetno opravljanje javnih 
služb, v skladu s predpisi in v javnem 
interesu,

- upoštevati tehnične, zdravstvene in 
druge normative in standarde, po-
vezane z izvajanjem koncesionirane 
gospodarske javne službe,

- zagotavljati dežurno službo 24 ur na 
dan vse dni v letu,

- kot dober gospodarstvenik uporablja-
ti, upravljati in/oziroma vzdrževati 
objekte, naprave in druga sredstva, 
namenjena izvajanju dejavnosti,

- vzdrževati objekte in naprave konce-
sije tako, da se, ob upoštevanju časov-
nega obdobja trajanja koncesije, ohra-
nja njihova vrednost,

- po izteku koncesije prenesti v last kon-

cedenta omrežije in infrastrukturo 
brez dodatnih obveznosti za konce-
denta,

- sklepati pogodbe za uporabo javnih 
dobrin, oziroma opravljanje storitev, 
ki so predmet koncesije ali v povezavi 
z njo,

- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti 
o dogodkih v zvezi z izvajanjem go-
spodarske javne službe,

- oblikovati predloge cen oziroma spre-
memb tarife storitev,

- obračunavati pristojbine in druge 
prispevke, če so le-ti uvedeni s pred-
pisom,

- pripravljati projekte za pridobivanje 
finančnih sredstev iz drugih virov,

- voditi evidence v zvezi z javnimi služ-
bami, usklajene z občinskimi eviden-
cami,

- voditi kataster omrežij in infrastruk-
ture, ki jih upravlja, vključno z zbirko 
podatkov o odjemalcih, o uporabni-
kih in trošilih in navedeno posredo-
vati koncedentu na njegovo zahtevo,

- ažurno in strokovno voditi poslovne 
knjige,

- pripravljati ustrezne poslovne načrte, 
letne programe in dolgoročne plana 
izvajanja javne službe, letna poročila, 
kakor tudi druge kalkulacije stroškov 
in prihodkov dejavnosti,

- poročati koncedentu o izvajanju kon-
cesije,

- v prvotno stanje povrniti nepremični-
ne, na katerih so se izvajala obnovitve-
na in druga dela,

- omogočati koncedentu nemoten nad-
zor nad izvajanjem gospodarskih jav-
nih služb in

- obveščati druge pristojne organe (in-
špekcije …) o kršitvah.

11. člen
 (dolžnosti koncedenta)

(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
- da zagotavlja izvajanje vseh storitev 

predpisanih z zakonom, predpisi o 
načinu izvajanja javnih služb in s tem 
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so 
navedeni v tem odloku,

- da zagotavlja takšno višino plačil in 
ceno storitev, da je ob normalnem 
poslovanju možno zagotoviti ustrezen 
obseg in kakovost storitev ter vzdrže-
vanje objektov in naprav koncesije da 
se lahko, ob upoštevanju časovnega 
obdobja trajanja koncesije, ohranja 
njihova vrednost,

- da zagotovi sankcioniranje uporab-
nikov zaradi onemogočanja izvajanja 
storitve koncesionirane javne službe,

- pisno obveščanje koncesionarja o mo-
rebitnih ugovorih oziroma pritožbah 
uporabnikov.

12. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo od koncesionarja 
zlasti pravico:
- do trajnega, rednega in nemotenega 

zagotavljanja storitev koncesionarja,
- pravico do enake obravnave glede ka-

kovosti in dostopnosti storitev,
- pravico do v koncesijski pogodbi zago-

tovljenih cen storitev,
- uporabljati storitve javnih služb pod 

pogoji, določenimi z zakonom, s tem 
odlokom in z drugimi predpisi,

- vpogleda v evidence oziroma v zbirke 
podatkov, ki jih vodi koncesionar in se 
nanašajo nanje.

(2) Uporabnik storitev javne službe se 
lahko v zvezi z izvajanjem javne služ-
be pritoži koncesionarju in konceden-
tu, če meni, da je bila storitev javne 
službe opravljena v nasprotju s tem 
odlokom ali veljavnimi predpisi.

13. člen
(dolžnosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja 
zlasti dolžnost:
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- upoštevati navodila koncesionarja in 
mu omogočiti neovirano opravljanje 
storitev javne službe,

- omogočiti neoviran dostop do vseh 
prostorov in naprav, kjer se opravljajo 
storitve javne službe, 

- redno plačevati storitve v skladu z ve-
ljavnimi tarifami,

- prijaviti vsa dejstva, pomembna za iz-
vajanje javne službe oziroma sporočiti 
koncesionarju vsako spremembo,

- nuditi koncesionarju potrebne podat-
ke za vodenje obveznih zbirk podat-
kov.

(2) Če uporabnik storitev koncesionar-
ju, ki ima namen opraviti dela v okviru 
zagotavljanja izvajanja storitev javne 
službe, ne dovoli ali ne omogoči vsto-
pa v svoje prostore ali mu ne omogoči 
neoviranega dostopa do naprav, ali mu 
drugače onemogoči izvajanje javne služ-
be, je koncesionar o tem dolžan obvesti-
ti pristojno inšpekcijo ali drug nadzorni 
organ.
(3) Nadzorni organ lahko na pobudo 
koncesionarja odredi uporabniku dol-
žnost, da zagotovi vse, kar je potrebno 
za izvedbo storitev javne službe.

V.  JAVNA POOBLASTILA KONCESI-
ONARJU

14. člen
 (javno pooblastilo)

(1) Koncesionar ima poleg javnih po-
oblastil iz 6. člena Odloka o načinu 
izvajanja izbirne gospodarske javne 
službe distribucije zemeljskega plina v 
Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 56/07, 
102/07) tudi naslednje javno pooblastilo:
- da prevzema vodenje vseh evidenc, ki 

so za opravljanje predmetne gospo-
darske javne službe potrebne, skladno 
z veljavnimi predpisi.

(2) Poleg javnih pooblastil iz prvega od-
stavka tega člena ima koncesionar tudi 
druga javna pooblastila, ki jih določa 
oziroma v času trajanja koncesije določi 
zakon ali drugi predpisi.

VI.  SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE

15. člen
 (splošni pogoji izvajanja javne službe)

(1) Koncesionar je dolžan izvajati javno 
službo, ki je predmet koncesije, na način, 
kot je določen v vsakokratnem zakonu, 
ki ureja oskrbo s plini ter drugih področ-
nih predpisih, ki urejajo način izvajanja 
javne službe, ki je predmet koncesije po 
tem odloku, sistemskih obratovalnih 
navodilih, splošnih pogojih za dobavo in 
odjem in drugih predpisih ter splošnih 
odlokih, izdanih po javnem pooblastilu.

VII. OBSEG MONOPOLA

16. člen
 (obseg monopola)

(1) Koncesija za izvajanje dejavnosti jav-
ne službe iz prvega člena tega odloka se 
podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi izključno pravi-
co za izvajanje dejavnosti javne službe 
na območju Občine Vrhnika.

VIII.  ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA 
KONCESIJE

17. člen
 (začetek in trajanje koncesije)

(1) Koncesijsko obdobje začne teči z 
dnem sklenitve koncesijske pogodbe. 
Obveznosti, ki izhajajo iz koncesije se 
izvedejo skladno s terminskim planom, 
ki je opredeljen v koncesijski pogodbi. 
Koncesionar je dolžan pričeti z izva-
janjem koncesije v roku, določenem v 

koncesijski pogodbi. 
(2) Koncesija se podeli za obdobje do 30 
let. Trajanje koncesijskega obdobja je 
opredeljeno s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesijsko razmerje preneha iz ra-
zlogov navedenih v tem odloku in iz ra-
zlogov navedenih v koncesijski pogodbi.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lah-
ko podaljša zgolj iz razlogov določenih 
z zakonom.

IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE 
SLUŽBE

18. člen
 (viri financiranja javne službe)

(1)Vse naloge in dejavnosti, ki pred-
stavljajo javno službo, se financirajo iz 
omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki 
omrežja operaterju.
(2) Višino omrežnine določi operater v 
skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
Pred objavo omrežnine v Uradnem listu 
RS mora pridobiti soglasje Agencije za 
energijo.
(3) Operater zaračunava uporabnikom 
omrežnino, v skladu z vsakokrat veljav-
nimi predpisi.
(4) Operater pridobiva prihodke tudi od 
priključitev in ostalih prihodkov,  ki izvi-
rajo iz opravljanja dejavnosti operaterja, 
npr. plačil uporabnikov za storitve jav-
ne službe in izvajanje javnih pooblastil 
(stroški projektnih pogojev, soglasij…).
(5) Vire financiranja za morebitno razši-
ritev energetske infrastrukture zagotovi 
koncesionar.

X.  ZAVAROVANJE ODGOVORNO-
STI

19. člen
(zavarovanje odgovornosti)

(1) Za izvajanje gospodarske javne službe 
je odgovoren koncesionar. Koncesionar 
je v skladu z zakonom odgovoren za tudi 
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
upravljanjem gospodarske javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali 
pogodbeni (pod)izvajalci Občini Vrhni-
ka, uporabnikom ali tretjim osebam.
(2) Koncesionar je pred sklenitvijo kon-
cesijske pogodbe, dolžan iz naslova 
splošne civilne odgovornosti (vključ-
no z razširitvijo na druge nevarnostne 
vire), z zavarovalnico skleniti zavaroval-
no pogodbo za škodo z najnižjo višino 
enotne zavarovalne vsote, določeno s 
koncesijsko pogodbo – zavarovanje de-
javnosti (za škodo, ki jo povzroči občini 
z nerednim ali nevestnim opravljanjem 
gospodarske javne službe, za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
gospodarske javne službe povzročijo pri 
njem zaposlene osebe uporabnikom ali 
drugim osebam), infrastrukture ter ri-
zikov, ki so povezani z izvajanjem dejav-
nosti operaterja. 

XI. OBVEZNOST VODENJA LOČE-
NEGA RAČUNOVODSTVA

20. člen
(ločeno računovodstvo)

(1) Koncesionar mora za izvajanje go-
spodarske javne službe voditi ločeno 
računovodstvo skladno z veljavno za-
konodajo. Smiselno enako tudi v prime-
ru, ko koncesionar opravlja posamezno 
gospodarsko javno službo na območju 
drugih lokalnih skupnosti.
Koncesionar lahko izvaja tudi druge de-
javnosti, za katere je registriran, vendar 
pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na 
opravljanje gospodarske javne službe in 
zanje mora koncesionar voditi ločeno 
računovodstvo.

XII. NAČIN PLAČILA KONCESIO-
NARJA

21. člen
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu kon-
cesijsko dajatev za izvajanje javne službe, 
v višini in pod pogoji, kot je določeno s 
koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska dajatev se lahko obraču-
nava in plačuje tudi v odstotkih od cene 
storitve koncesionarja, način obračuna 
in plačila pa se podrobneje določi v kon-
cesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah 
zagotoviti podatke o osnovah, na podla-
gi katerih se obračunava in plačuje kon-
cesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje 
javnega interesa zagotavljanja javne služ-
be, se lahko koncedent v javnem intere-
su in v korist uporabnikov odpove pla-
čilu koncesijske dajatve, kar se posebej 
opredeli v koncesijski pogodbi.

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

22.člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe izvaja koncedent.
(2) Poleg inšpekcijskega in drugega s 
predpisi določenega nadzora, ima kon-
cedent tudi pravico neposredno pri 
koncesionarju nadzirati izvajanje javne 
službe, ki je predmet koncesije in dru-
gih obveznosti koncesionarja, določenih 
s koncesijsko pogodbo.
(3) Podrobnejši način izvajanja nadzora 
se določi v koncesijski pogodbi. 
(4) Koncedent lahko za posamezna stro-
kovna in druga opravila nadzora poobla-
sti pristojno strokovno službo ali drugo 
institucijo.
(5) Koncesionar mora koncedentu omo-
gočiti nadzor, vstop v svoje poslovne 
prostore, pregled objektov in naprav 
koncesije ter omogočiti vpogled v doku-
mentacijo (letne računovodske izkaze, 
bilance, ipd.), v vodene zbirke podatkov, 
ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahteva-
ne podatke in pojasnila.
(6) Nadzor mora potekati tako, da ne 
ovira opravljanja redne dejavnosti kon-
cesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec 
nadzora se izkaže s pooblastilom konce-
denta.
(7) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga 
podpišeta predstavnik koncesionarja in 
koncedenta oziroma koncedentov poo-
blaščenec.

23. člen
 (dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora na zahtevo konce-
denta predložiti poročila o stanju, opra-
vljenih in potrebnih delih, potrebnih 
investicijah in organizacijskih ukrepih 
in kvaliteti izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto 
pripraviti predlog letnega programa za 
nemoteno izvajanje javne službe za pri-
hodnje leto in ga skupaj s poročilom o 
poslovanju in izvajanju gospodarske 
javne službe, najkasneje do 15.11. vsake-
ga tekočega leta predložiti pristojnemu 
organu. Letni program potrdi občinski 
svet.
(3) Koncesionar je dolžan najkasneje do 
28.02. (vsakega naslednjega leta) pristoj-
nemu organu predložiti poročilo o po-
slovanju in izvajanju gospodarske jav-
ne službe za preteklo leto in z vsebino  
seznaniti občinski svet. Letno poročilo 
mora, poleg vsebine določene z odloki o 
načinu izvajanja javne službe in drugimi 
predpisi, vsebovati zlasti podatke o:
- izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima 

koncesionar po koncesijski pogodbi,
- pritožbah uporabnikov storitev kon-

cesionarja in o reševanju le teh,

- zavrnitvah uporabnikov storitev,
- oddaji poslov podizvajalcem,
- spremembah v podjetju koncesionar-

ja,
- škodnih dogodkih, 
- spremenjenih pogojih izvajanja kon-

cesijske pogodbe, 
- koriščenju zavarovanj, 
- zadolževanju koncesionarja za potre-

be izvajanja javne gospodarske službe 
in 

- o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko 
neposredno ali bistveno vplivajo na 
izvajanje koncesijske pogodbe.

(4) Podrobnejša vsebina programov in 
poročil iz tega člena se lahko določi v 
koncesijski pogodbi. 

24. člen
(nadzorni ukrepi)

(1) Če pristojni organ koncedenta ugoto-
vi, da koncesionar ne izpolnjuje pravil-
no obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži iz-
polnitev teh obveznosti, oziroma drugo 
ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega odlo-
ka ali koncesijske pogodbe.

25. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 

(1) Koncedent ima pravico, ko je to nuj-
no potrebno, da se zavaruje javni interes 
in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da z enostranskim ukrepom 
poseže v vzpostavljeno koncesijsko raz-
merje in zavaruje javni interes.
(2) Kot enostranski ukrep v javnem inte-
resu lahko koncedent uporabi:
- uvedbo izrednega nadzora nad izvaja-

njem koncesijske pogodbe,
- izdajo izrednih obveznih navodil kon-

cesionarju,
- začasni prevzem omrežja v upravlja-

nje,
- izvedbo investicijskih ali vzdrževal-

nih ukrepov za zavarovanje vrednosti 
omrežja,

- odvzem koncesije,
- uveljavljanje odkupne pravice.
(3) Ukrep koncedenta mora biti skladen 
z načelom sorazmernosti in ne sme pre-
komerno obremenjevati koncesionarja.
(4) Način in pogoji uveljavitve eno-
stranskih ukrepov v javnem interesu 
se podrobneje opredelijo s koncesijsko 
pogodbo.

26. člen
 (začasni prevzem objektov in ukrepov 

v upravljanje) 
(1) Koncedent ima pravico, ko je to nujno 
potrebno, da se zavaruje javni interes in 
doseže namen sklenjene koncesijske po-
godbe, da začasno prevzame omrežje v 
upravljanje in/ali da izvede investicijske 
ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje 
vrednosti vzpostavljene infrastrukture.

XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA 
RAZMERJA

27. člen
 (redno prenehanje) 

(1) Koncesijsko razmerje redno prene-
ha z izpolnitvijo vseh pogodbenih ob-
veznosti pogodbenih strank oziroma s 
pretekom časa, za katerega je bila kon-
cesijska pogodba sklenjena.

28. člen
 (predčasno prenehanje) 

(1) Koncesijsko razmerje predčasno pre-
neha na načine in pod pogoji, kakor so 
opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa 
v koncesijski pogodbi.

29. člen
 (sporazumna razveza koncesijske 

pogodbe) 
(1) Pogodbeni stranki lahko med traja-
njem koncesije tudi sporazumno razve-
žeta koncesijsko pogodbo.

(2) Koncedent in koncesionar se lahko 
sporazumeta za razvezo koncesijske po-
godbe v primeru, če ugotovita, da nadalj-
nje opravljanje dejavnosti iz koncesijske 
pogodbe ni smotrno ali mogoče. V tem 
primeru s pisnim sporazumom določita 
vse medsebojne pravice in obveznosti, ki 
izvirajo iz sporazumne razveze koncesij-
ske pogodbe ter tudi postopek prevzema 
omrežja.

30. člen
 (odvzem koncesije) 

(1) Koncesijska pogodba lahko zaradi 
odvzema koncesije s strani koncedenta 
predčasno preneha:
- če koncesionar ne začne z opravlja-

njem nalog iz tega odloka v za to, s 
koncesijsko pogodbo določenem roku,

- če je v javnem interesu, da se opravlja-
nje nalog iz tega odloka preneha izva-
jati v koncesijski obliki,

- če je proti koncesionarju uveden po-
stopek prisilne poravnave ali stečaja 
ali drug postopek, ki ima za posledico 
prenehanje obstoja koncesionarja ali 
drugo obliko ugotovljene insolven-
tnosti koncesionarja,

- če je bila koncesionarju izdana sodna 
ali upravna odločba zaradi kršitve 
predpisov, koncesijske pogodbe ali 
upravnih aktov, izdanih za izvajanje 
koncesije, na podlagi katere utemelje-
no ni mogoče pričakovati nadaljnjega 
pravilnega izvajanja koncesije,

- če obstaja utemeljen dvom, da konce-
sionar v bistvenem delu ne bo izpolnil 
prevzetih obveznosti,

- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe 
ugotovljeno, da je koncesionar dal za-
vajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

- če se uveljavlja protikorupcijska kla-
vzula iz koncesijske pogodbe.

(2) Odvzem koncesije ni dopusten v pri-
meru, če je do okoliščin, ki bi odvzem 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih in nepremagljivih oko-
liščin.
(3) Postopek za odvzem koncesije v pri-
meru iz tretje alineje prvega odstavka 
tega člena koncedent ustavi, če je pre-
dlog za začetek stečajnega postopka 
pravnomočno zavrnjen in če je prisilna 
poravnava sklenjena ali potrjena.
(4) Pogoji iz četrte alineje prvega odstav-
ka tega člena, na podlagi katerih lahko 
začne koncedent postopek za odvzem 
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko 
postane sodna ali upravna odločba, s 
katero je bila koncesionarju izrečena 
kazenska ali upravna sankcija, pravno-
močna.
(5) Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, 
šeste in sedme alineje prvega odstavka 
tega člena se podrobneje določi v kon-
cesijski pogodbi.
(6) Koncedent mora koncesionarju o od-
vzemu koncesije izdati upravno odločbo, 
ki jo izda občinska uprava. Koncesijsko 
razmerje preneha z dnem dokončnosti 
odločbe o odvzemu koncesije.
(7) V primeru odvzema koncesije je kon-
cesionar dolžan prenesti v last konce-
denta omrežje, koncedent pa je koncesi-
onarju dolžan plačati vrednost omrežja, 
izračunano po metodologiji, določeni v 
koncesijski pogodbi, zmanjšano za na-
stalo škodo koncedenta.

31. člen
 (odkupna pravica)

(1) Koncesionar se s koncesijsko pogod-
bo zaveže, da bo koncedentu pod pogoji, 
opredeljenimi s koncesijsko pogodbo 
(odkupna pravica koncedenta), na njego-
vo zahtevo prodal koncesijo in omrežje.
(2) Koncedent in koncesionar s koncesij-
sko pogodbo opredelita vsebino in pogo-
je uveljavljanja odkupne pravice.
(3) Pogoji odkupa se določijo s konce-
sijsko pogodbo. Z odkupom koncesije 
preneha koncesijsko razmerje z dnem 



NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 35

30. maj 2022 35
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

dokončnosti odločbe o odvzemu konce-
sije, v katerem se določita najmanj obseg 
odkupa koncesije ter vrednost odkupa 
koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe 
koncesionar preneha opravljati naloge 
iz tega odloka, ki so predmet koncesije, 
koncedent pa v dogovorjenem obsegu 
prevzame omrežje.
(4) Odkup je lahko tudi prisilen. Za 
prisilen odkup koncesije se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. 
Ob prisilnem odkupu je koncedent dol-
žan plačati koncesionarju odškodnino, 
ki se določa po predpisih o razlastitvi.

32. člen
 (razdrtje koncesijske pogodbe) 

(1) Če bodisi koncedent bodisi koncesio-
nar ne izpolnita svoje obveznosti, lahko 
druga stranka zahteva izpolnitev obve-
znosti ali pa pod pogoji, določenimi z 
zakonom, tem odlokom in s koncesijsko 
pogodbo, odstopi od pogodbe z nava-
dno izjavo.
(2) Koncesijska pogodba lahko z (eno-
stranskim) razdrtjem oziroma odsto-
pom koncedenta preneha predvsem:
– če koncesionar javne službe ne izvaja 

redno, strokovno, pravočasno ter zato 
povzroča motnje v izvajanju nalog iz 
tega odloka ali koncedentu povzroča 
škodo,

– zaradi ponavljajočih in dokumentira-
nih kršitev predpisov ali koncesijske 
pogodbe s strani koncesionarja,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo 
krši tako, da nastaja ali bi lahko nasta-
la večja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, koncedentu ali tretjim ose-
bam,

– če koncesionar kljub pisnemu opozo-
rilu koncedenta ne izpolnjuje prevze-
tih obveznosti na način, določen s tem 
odlokom in koncesijsko pogodbo,

– v drugih primerih, določenih s konce-
sijsko pogodbo.

(3) V primeru izpolnitve katerega izmed 
pogojev iz prejšnjega odstavka lahko 
začne koncedent postopek za enostran-
sko razdrtje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesionar lahko razdre koncesij-
sko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje 
svojih obveznosti iz koncesijske pogod-
be tako, da to koncesionarju ne omogoča 
izvajanje koncesijske pogodbe.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske 
pogodbe ni dopustno v primeru, če je 
do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali 
drugih nepredvidljivih in nepremaglji-
vih okoliščin.
(6) Ob razdrtju koncesijske pogodbe je 
koncesionar dolžan prenesti v last kon-
cedenta izvedene omrežje, koncedent 
pa je koncesionarju dolžan plačati vre-
dnost omrežja po metodologiji, določeni 
v koncesijski pogodbi in v roku, določe-
nem v koncesijski pogodbi, zmanjšano 
za nastalo škodo koncedenta.
(7) S koncesijsko pogodbo se lahko po-
drobneje opredeli način in pogoje, pod 
katerimi je dopustno enostransko raz-
drtje koncesijske pogodbe s strani kon-
cedenta.
(8) S koncesijsko pogodbo se določijo vi-
šina pogodbene kazni (penali) in pogoji 
za unovčenje finančnega zavarovanja za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbe-
nih obveznosti v primeru, da je krivda 
za razdrtje pogodbe na strani koncesi-
onarja.
(9) Za razdrtje koncesijske pogodbe po 
tem členu se uporabljajo določbe zako-
na, ki ureja obligacijska razmerja glede 
odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.

33. člen
 (prenos koncesije) 

(1) Koncesionar ne sme brez predhodne-
ga pisnega soglasja koncedenta prenesti 
koncesije na tretjo osebo.
(2) Prenos koncesije je brez soglasja kon-
cedenta dopusten le v primeru, ko nov 

koncesionar, ki izpolnjuje prvotno dolo-
čene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, 
v celoti ali delno nasledi prvotnega kon-
cesionarja po prestrukturiranju podje-
tja, vključno s prevzemom, združitvijo, 
pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne 
vključuje drugih bistvenih sprememb 
pogodbe, skladno z določili tega odloka. 
O statusnih spremembah ter pomemb-
nejših spremembah v strukturi članstva, 
vodenja ali nadzora je koncesionar dol-
žan koncedenta obvestiti.

34. člen
 (izločitvena pravica) 

(1) V primeru stečaja oziroma drugega 
načina prenehanja koncesionarja (likvi-
dacija, izbris) ima koncedent pravico, da 
za omrežje, ob plačilu ustreznega dela 
vrednosti izločenega premoženja v ste-
čajno oziroma likvidacijsko maso, na teh 
uveljavlja izločitveno pravico.

35. člen
 (višja sila in nepredvidljive okoliščine)

 (1) Višja sila in druge nepredvidljive 
okoliščine so izredne, nepremagljive in 
nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo 
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so 
zunaj volje pogodbenih strank (v celoti 
tuje pogodbenim strankam). Za višjo 
silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter 
druge elementarne nezgode, stavke, voj-
na ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje 
nalog iz tega odloka ni možno na način, 
ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektiv-
nih možnosti nadaljevati z opravljanjem 
nalog iz tega odloka in sklenjene konce-
sijske pogodbe tudi ob nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 
O nastopu okoliščin, ki pomenijo viš-
jo silo, se morata stranki v roku največ 
treh delovnih dni medsebojno obvestiti 
in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega 
odloka in koncesijske pogodbe v takšnih 
okoliščinah.
(3) Koncesionar ima pravico zahtevati 
od koncedenta povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi opravljanja nalog iz tega 
odloka in koncesijske pogodbe zaradi 
višje sile oziroma nepredvidljivih oko-
liščin.
(4) V primeru višje sile in drugih ne-
predvidljivih okoliščin lahko župan po-
leg koncesionarja aktivira tudi Občinski 
štab za civilno zaščito ter enote, službe 
in druge operativne sestave za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini. V tem pri-
meru prevzame nadzor nad izvajanjem 
ukrepov Občinski štab za civilno zaščito.

36. člen
 (spremenjene okoliščine)

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske 
pogodbe okoliščine, ki bistveno otežuje-
jo izpolnjevanje obveznosti ene stranke 
in to v takšni meri, da bi bilo kljub po-
sebni javnopravni naravi koncesijske 
pogodbe nepravično pogodbena tvega-
nja prevaliti pretežno ali izključno zgolj 
na enega pogodbenega partnerja, ima 
stranka, ki zaradi spremenjenih okoli-
ščin ne more uresničiti namena pogod-
be, pravico zahtevati spremembo konce-
sijske pogodbe na način, da se ustrezni 
pogodbeni pogoji pravično spremenijo.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega 
odstavka niso razlog za zahtevo po raz-
vezi pogodbe in za enostransko prene-
hanje koncesijske pogodbe. Kljub spre-
menjenim okoliščinam je koncesionar 
dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega 
odloka in koncesijske pogodbe.
(3) O nastopu spremenjenih okoliščin 
se morata stranki v roku največ treh de-
lovnih dni medsebojno pisno obvestiti 
in dogovoriti o izvajanju koncesijske po-
godbe v takšnih okoliščinah.
Kolikor koncedent in koncesionar ne 
dosežeta dogovora o spremembi konce-
sijske pogodbe na način, da se ustrezni 
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, 

je koncesionar dolžan izpolnjevati obve-
znosti iz tega odloka in koncesijske po-
godbe, ima pa pravico, da po sodni poti 
zahteva pravično spremembo ustreznih 
pogodbenih pogojev.

XV.  NAČIN PODELITVE KONCESIJE

37. člen
 (postopek podelitve koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli 
po ustreznem postopku, kot ga določajo 
predpisi, ki urejajo področje javno-za-
sebnega partnerstva in gospodarskih 
javnih služb.
(2) Koncesija se podeli na podlagi javne-
ga razpisa. Sklep o javnem razpisu sprej-
me župan.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in v Uradnem glasilu 
EU, lahko pa tudi v dnevnem časopisju. 
(4) V postopku izbire mora koncedent 
zagotoviti transparentno in enakoprav-
no obravnavanje kandidatov.  

38. člen
 (merila za izbor koncesionarja)

(1) Koncedent mora v javnem razpisu 
oblikovati jasna in transparentna merila 
za izbor koncesionarja, ki bodo omogo-
čila izbor ekonomsko najugodnejšega 
kandidata.

39. člen
 (sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dol-
žnosti iz koncesijskega razmerja s skle-
nitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska 
pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta 
koncesionar in koncedent 
(2) Odločba o izboru koncesionarja pre-
neha veljati, če v roku 30 dni od njene 
dokončnosti ne pride do sklenitve kon-
cesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja.
(3) Koncesijska pogodba, ki je v bistve-
nem nasprotju s koncesijskim odlokom, 
kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je ne-
veljavna. Če gre za manjša ali nebistvena 
neskladja, se uporablja koncesijski odlok.

40. člen
 (strokovna komisija)

(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpi-
sa postopka javnega razpisa, pregled in 
oceno prispelih vlog oz. prijav ter za pri-
pravo strokovnega poročila imenuje žu-
pan Občine Vrhnika strokovno komisijo, 
ki jo sestavljajo predsednik in štirje člani. 
Predsednik in ostali člani strokovne ko-
misije morajo imeti najmanj visokošol-
sko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih 
izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo vlog oz. prijav. Dva člana komi-
sije morata biti člana občinskega sveta 
Občine Vrhnika.
(2) Strokovna komisija sodeluje v po-
stopku izbire koncesionarja tako, da 
pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali iz-
polnjujejo razpisne pogoje, sestavi poro-
čilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo 
razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, 
da je razvidno, katera od vlog najbolj 
ustreza postavljenim merilom oziroma 
kakšen je nadaljnji vrstni red glede na 
ustreznost postavljenim merilom, ter 
posreduje poročilo koncedentu. 
(3) Predsednik in vsi člani strokovne 
komisije morajo izpolnjevati pogoj iz 
drugega odstavka 52. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu, kar potr-
dijo s podpisom izjave o izpolnjevanju 
tega pogoja. Člana strokovne komisije, 
za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje 
postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka 
se nemudoma izloči iz strokovne komi-
sije in se imenuje nadomestnega člana.
(4) Za izvedbo posameznih dejanj v po-
stopku izvedbe javnega razpisa morajo 
biti navzoči najmanj trije člani strokov-
ne komisije (npr. javno odpiranje prijav). 
Poročilo o ocenjevanju prispelih prijav 

oz. ponudb pripravijo in podpišejo vsi 
člani strokovne komisije. 
(5) Za strokovno-tehnično pomoč in 
svetovanje v postopku priprave in iz-
vedbe javnega razpisa  lahko strokovna 
komisija uporabi strokovne službe kon-
cedenta ali zunanje strokovnjake. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neod-
visni zunanji strokovnjaki, ki razpolaga-
jo s specifičnim znanjem potrebnim za 
uspešno izbiro koncesionarja. 
(6) Na podlagi poročila strokovne ko-
misije odloči, v imenu koncedenta o iz-
boru koncesionarja z upravno odločbo, 
občinska uprava. Poročilo se posreduje 
v vednost občinskemu svetu.

41. člen
 (pooblastilo občinski upravi)

(1) Za objavo javnega razpisa, izvedbo 
postopka izbire koncesionarja in izbi-
ro koncesionarja se pooblasti občinsko 
upravo.
(2) Koncedent po pridobitvi poročila 
strokovne komisije, odloči o izbiri kon-
cesionarja z odločbo v upravnem po-
stopku. 
(3) O pritožbi zoper odločbo o izbir od-
loči župan.

42. člen
 (organ, pooblaščen za sklenitev konce-

sijske pogodbe)
(1) Za podpis koncesijske pogodbe ter 
ostala dejanja v postopku sklenitve in 
izvajanja koncesijskega razmerja se po-
oblasti župana. 

XVI.  DRUGE SESTAVINE, POTREB-
NE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE

43. člen
 (obveščanje koncedenta in Agencije za 

energijo)
(1) Poleg podatkov in dokumentov, ki jih 
mora koncesionar po zakonih in drugih 
predpisih pošiljati državnim organom 
Republike Slovenije in Agenciji za ener-
gijo, mora pisno poročati koncedentu 
o vseh pomembnih dogodkih in okoli-
ščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na 
izvajanje te javne službe, kot so prime-
roma:
- odločitve Agencije za energijo o spo-

rih v zvezi z dostopom do distribucij-
skega omrežja,

- postopki poravnave, arbitražni po-
stopki ali sodni spori koncesionarja v 
zvezi s koncesijo,

- stavke in drugi dogodki, zaradi kate-
rih pride do motenj v izvajanju javne 
službe, tudi če ne predstavljajo višje 
sile,

- poškodbe infrastrukture, ki onemo-
gočajo izvajanje koncesionirane de-
javnosti, tudi če ne predstavljajo višje 
sile.

XVII. PREHODNA IN KONČNA DO-
LOČBA

44. člen
 (uporaba prava)

(1) Za vse spore, ki izhajajo iz sklenje-
nega koncesijskega razmerja, se uporabi 
izključno pravo Republike Slovenije.

45. člen
 (reševanje sporov)

Vse spore povezane s sklenitvijo, iz-
polnitvijo ali prenehanjem koncesijske 
pogodbe bosta stranki skušali rešiti po 
mirni poti.
V kolikor prizadevanja za mirno rešitev 
spora ne bi bila uspešna, je za reševanje 
sporov, povezanih s sklenitvijo, izpol-
nitvijo ali prenehanjem koncesijske po-
godbe ali v zvezi izvajanjem koncesije 
pristojno krajevno in stvarno pristojno 
sodišče.

46. člen
 (sprememba predpisov)

V Odloku o načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe distribucije 
zemeljskega plina v Občini Vrhnika se 
spremeni:

- 5. člen tako, da se glasi:
Izvajanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe operaterja distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina v Občini 
Vrhnika se zagotavljanje s podelitvijo 
koncesije.«
- drugi odstavek 15. člena tako, da se 

glasi:
»Sistemski operater ima na podlagi pri-
dobljenih služnostnih pogodb in skle-
njene koncesijske pogodbe pravico povr-
šinske in podzemne uporabe površin, ki 
so v lasti Občine Vrhnika, za izgradnjo 
in vzdrževanje plinovodnega omrežja in 
naprav.«

- 19. člen tako, da se glasi:
»Objekti, omrežje in naprave plinskega 
sistema (osnovna sredstva), ki se nahaja-
jo na območju Občine Vrhnika so lahko 
v lasti koncesionarja ali občine, kar se 
opredeli s koncesijsko pogodbo.
Za gradnjo novih plinovodnih objektov, 
naprav in omrežij na območju Občine 
Vrhnika, ki bodo omogočali normalno 
in zanesljivo oskrbo odjemalcev, zagota-
vlja sistemski operater distribucijskega 
omrežja potrebna finančna sredstva.«

- tretji odstavek 22. člena tako, da se 
glasi:

»Stroške izvedbe in vzdrževanja plin-
skega priključka nosi odjemalec ali kon-
cesionar, kar se opredeli s pogodbo o 
priključitvi«.

- drugi odstavek 24. člena tako, da se 
glasi:

»Pred priključitvijo skleneta koncesionar 
in uporabnik omrežja pogodbo o pri-
ključitvi, s katero uredita vsa medseboj-
na razmerja v zvezi s plačilom priključka, 
njegovo izvedbo, premoženjskimi vpra-
šanji v zvezi s priključkom, vzdrževa-
njem priključka in druga medsebojna 
razmerja, ki zadevajo priključek in pri-
ključitev.«

47. člen
 (kolizija določb)

V primeru morebitnega neskladja med 
določbami tega odloka in Odloka o na-
činu izvajanja izbirne gospodarske jav-
ne službe distribucije zemeljskega plina 
v Občini Vrhnika veljajo določbe tega 
odloka. 

48. člen
 (začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 354-55/2021
Datum: 19.5.2022

Daniel Cukjati
Občina Vrhnika

župan

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
− uradno prečiščeno besedilo s spre-
membami), 27. člena Zakona o zaščiti 

živali (Uradni list RS, št. 38/13 − uradno 
prečiščeno besedilo s spremembami) ter 
13. in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 

(Naš časopis, št. 430/15), je Občinski svet 
Občine Vrhnika na 21. redni seji dne 19. 5. 

2022 sprejel

O D L O K 
o ureditvi javne službe 

zagotavljanja zavetišča za 
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zapuščene živali na območju 
občine Vrhnika

l. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se za območje obči-
ne Vrhnika ureja obvezna lokalna javna 
služba zagotavljanja zavetišča za zapu-
ščene živali (v nadaljevanju: javna služ-
ba).

(2) S tem odlokom se določi predmet, ob-
močje in način opravljanja javne službe, 
pogoji opravljanja javne službe, pričetek, 
čas trajanja in prenehanje koncesijskega 
razmerja, viri in način financiranja javne 
službe, postopek imenovanja predstav-
nika Občine Vrhnika v svet zavetišča ter 
nadzor nad izvajanjem javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v 
skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, 
obsega: 
 sprejem prijav o zapuščenih živalih,
 zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
 zagotavljanje ulova, prevoza, namesti-

tve in oskrbe zapuščenih živali v zave-
tišču, 

 skrb za iskanje skrbnikov teh živali 
oziroma prodajo ali oddajo živali no-
vim lastnikom,

 zagotavljanje označevanja in registra-
cije zapuščenih živali v skladu s pred-
pisi,

 druge naloge, določene z Zakonom o 
zaščiti živali in Pravilnikom o pogo-
jih za zavetišča za zapuščene živali ter 
drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo 
to področje.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE

3. člen
Območje izvajanja javne službe iz pr-
vega člena tega odloka obsega območje 
občine Vrhnika.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE

4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli 
koncesija.

(2) Koncesija se s tem odlokom skladno 
s predpisi, ki urejajo postopek podeli-
tve koncesije, za obdobje, določeno v 
tretjem odstavku tega člena, podeli ne-
posredno javnemu zavodu Živalski vrt 
Ljubljana (v nadaljevanju: koncesionar), 
ki ima na podlagi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 48/03 s spremem-
bami; v nadaljevanju: Odlok) v zvezi z 
opravljanjem nalog zavetišča za zapu-
ščene živali na območju Mestne občine 
Ljubljana, organizirano notranjo organi-
zacijsko enoto javnega zavoda Zavetišče 
za živali Ljubljana, ki javno službo opra-
vlja na sedežu notranje organizacijske 
enote Gmajnice 30, Ljubljana.

(3) Občina Vrhnika in koncesionar v zve-
zi z opravljanjem javne službe skleneta 
koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let, 
s katero podrobneje uredita izvajanje 
koncesioniranega razmerja.

(4) Koncesionar pridobi pravice in ob-
veznosti iz koncesijskega razmerja s 
sklenitvijo koncesijske pogodbe.

V. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE

5. člen
Javno službo mora koncesionar opra-
vljati skladno z zakonom, ki ureja zašči-
to živali, pravilnikom, ki ureja pogoje za 
zavetišče za zapuščene živali, drugimi 
veljavnimi predpisi ter v skladu s konce-
sijsko pogodbo.

6. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno 
službo nepretrgoma.

7. člen

(1) Koncesionar je dolžan v okviru javne 
službe izjemoma opravljati tudi dodatna 
dela oziroma naloge, ki s koncesijsko po-
godbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potreb-
na za izvajanje javne službe. Koncesionar 
je za opravljanje takšnih del oziroma na-
log iz prejšnjega odstavka upravičen do 
nadomestila.

(2) Z aneksom h koncesijski pogodbi se 
določi:
 uskladitev cen skladno s Pravilnikom 

o načinu valorizacije denarnih obve-
znosti, ki jih v večletnih pogodbah 
dogovarjajo pravne osebe javnega 
sektorja (Uradni list RS, št. 1/04),

 spremembo cene zaradi spremembe 
cenika v posledici spremenjenih pred-
pisov in protokolov, ki določajo pogoje 
in način oskrbe živali, plačilo dela ter 
dviga življenjskih stroškov,

 obseg, čas trajanja, višina nadomesti-
la in druga vprašanja v zvezi z izvaja-
njem dodatnih del oziroma nalog ter 
vprašanja v zvezi z izvedbo posebnih 
projektov, ki jih stranki dogovorita v 
času izvajanja koncesijske pogodbe,

 vprašanja, povezana s spremembami v 
predpisih, ki jih je dolžan koncesionar 
upoštevati pri izvajanju koncesije.

8. člen
Koncesionar je dolžan voditi knjigo-
vodstvo za dejavnost, ki je predmet te 
javne službe, ločeno od knjigovodstva 
za svojo drugo dejavnost.

9. člen
Koncesionar mora skladno z veljavnimi 
predpisi, skrbno, natančno in ažurno vo-
diti predpisane evidence, ki jih je dolžan 
kadarkoli dati na vpogled Občini Vrh-
nika.

10. člen
Koncesionar Občini Vrhnika najmanj 
dvakrat letno poroča o izvajanju javne 
službe, kadarkoli na zahtevo Občine 
Vrhnika pa je dolžan predložiti tudi 
vmesna poročila.

11. člen

(1) Koncesionar je neposredno odgovo-
ren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
javne službe povzročili fizičnim in prav-
nim osebam pri njem zaposleni ali nje-
govi podizvajalci. Odgovornost koncesi-
onarja je podana tudi v primeru stavke 
pri njem zaposlenih ljudi.

(2) Koncesionar mora biti zavarovan 
proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko 
povzroči zaradi napak pri izvajanju jav-
ne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi 
višje sile.

12. člen
Koncesionar ne sme prenesti koncesije 
na drugo pravno ali fizično osebo, lahko 
pa za posamezne storitve v okviru izva-
janja javne službe sklepa pogodbe s po-
dizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, 
ki urejajo javna naročila, in ki navedene 
storitve izvajajo v njegovem imenu in za 
njegov račun.

VI. PRIČETEK, ČAS TRAJANJA IN 
PRENEHANJE KONCESIJSKEGA 
RAZMERJA

13. člen
(1)Občina Vrhnika in koncesionar v zve-
zi z opravljanjem javne službe skleneta 
koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let, 
s katero podrobneje uredita izvajanje 
koncesioniranega razmerja, naloge in 
dejavnosti koncesionarja ter medseboj-
ne pravice in obveznosti.

(2)Koncesionar pridobi pravice in obve-
znosti iz koncesijskega razmerja s pričet-
kom veljavnosti koncesijske pogodbe.

14. člen
Koncesionar pridobi na podlagi konce-
sijske pogodbe na celotnem območju 
občine Vrhnika izključno pravico opra-
vljati javno službo ter dolžnost zagota-
vljati kontinuirano izvajanje in kvalite-
tno opravljanje javne službe skladno s 
predpisi in v javnem interesu.

15. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
 s pretekom časa, za katerega je bilo 

sklenjeno,
 s sporazumom občine in koncesionar-

ja,
 z odstopom,
 z odvzemom.

16. člen
Občina Vrhnika in koncesionar lahko s 
pisnim sporazumom razveljavita kon-
cesijsko razmerje. V tem primeru mora 
dosedanji koncesionar izvajati javno 
službo, dokler Občina Vrhnika njenega 
izvajanje ne zagotovi na drug način v 
skladu s predpisi.

17. člen
(1) Koncesionar lahko samo zaradi iz-
jemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz 
utemeljenih razlogov ne more več izva-
jati javne službe, odstopi od koncesijske 
pogodbe, pri čemer odstop od pogodbe 
prične učinkovati po preteku šestme-
sečnega roka po prejemu izjave koncesi-
onarja o odstopu od pogodbe pri občini.

(2) Občina Vrhnika v primeru, če konce-
sionar ne opravlja javne službe v skladu 
s predpisi, tem odlokom, ali če krši do-
ločbe koncesijsko pogodbe, odstopi od 
te pogodbe.

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
JAVNE SLUŽBE

18. člen

Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se 
financira iz:
 proračuna Občine Vrhnika,
 plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi 

živalmi,
 drugih virov.

19. člen
(1) Pri izračunu sredstev, ki se zagotovi-
jo v občinskem proračunu za izvajanje 
javne službe, se upošteva predvsem na-
slednje:
 podatke pooblaščenih veterinarskih 

organizacij o številu registriranih ži-
vali v občini,

 kriterije, ki jih določajo pravni pred-
pisi glede zagotavljanja števila mest 
v zavetišču na določeno število regi-
striranih živali v občini,

 uradni cenik Ministrstva RS za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
Veterinarske zbornice Slovenije, ki 
vsebuje postavke “oskrbni dan za psa”, 
“oskrbni dan za mačka” ter “režijsko 
uro veterinarskega pomočnika”,

 stroške veterinarskih ukrepov,
 stroške najema potrebnih mest v zave-

tišča.

(2) Oblikovanje in kalkulativni elemen-
ti cene celotne oskrbe zapuščene živali 
ter obseg in način financiranja javne 
službe se podrobneje določi s koncesij-
sko pogodbo.

VIII. SVET ZAVETIŠČA TER IMENO-
VANJE PREDSTAVNIKA OBČINE 
VRHNIKA V SVET ZAVETIŠČA

20. člen
(1) Svet zavetišča je ustanovljen in deluje 
v skladu z določbami Pravilnika o pogo-
jih za zavetišča za zapuščene živali (Ura-
dni list RS, št. 45/00 s spremembami) ter 
Odloka in ga sestavljajo:
 predstavnik Občine Vrhnika oziro-

ma predstavniki lokalnih skupnosti, 
katerih območja s svojim delovanjem 
pokriva zavetišče,

 predstavnik Veterinarske uprave RS, 
ki ga določi predstojnik uprave,

 predstavnik društva za zaščiti živali, 
ki deluje na območju, kjer je zavetišče,

 predstavnik koncesionarja, razen če je 
koncesionar društvo za zaščiti živali.

(2) Člani zavetišča so v skladu z določ-
bami Odloka imenovani za mandatno 
dobo 5 let.

21. člen
Predstavnika Občine Vrhnika v svet za-
vetišča imenuje župan Občine Vrhnika.

22. člen
Predstavnik Občine Vrhnika v svetu 
zavetišča je dolžan Občini Vrhnika po-
ročati o sklepih sej sveta zavetišča.

23. člen

Svet zavetišča v skladu s predpisi opra-
vlja naslednje naloge:
 nadzoruje delo zavetišča
 določa višino prispevkov, ki jih pla-

čujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi 
živalmi,

 skrbi za promocijo zavetišča in za pri-
dobivanje sponzorskih sredstev.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM 
JAVNE SLUŽBE

24. člen

(1) Občina Vrhnika ima pravico izvajati 
nadzor nad opravljanjem javne službe. 
Nadzor opravlja občinska uprava. Kon-
cesionar mora kadarkoli med delovnim 
časom posredovati informacije o poslo-
vanju in omogočiti pooblaščeni osebi za 
nadzor vpogled v poslovne knjige in evi-
dence v zvezi z izvajanjem javne službe.

(2) Podrobneje se nadzor uredi s konce-
sijsko pogodbo.

X. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta odlok se objavi v občinskem glasilu 
Naš časopis in začne veljati naslednji 
dan po objavi. Odlok se objavi tudi na 
spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 007-4/2022 (2-03)   
Datum: 19. 5. 2022
 

OBČINA VRHNIKA 
ŽUPAN

Daniel Cukjati, l.r.

Na podlagi 14., 15., 40. in 41. člena 
Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, 

št.10/05 – UPB, 95/09 – odl. US, 21/13 
– ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o 

določitvi volilnih enot za volitve pred-
stavnikov lokalnih interesov v državni 
svet (Uradni list RS, št. 48/92) ter 13. 

člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list 
RS, št. 430/15) je Občinski svet Občine 

Vrhnika na 21. redni seji dne 19. 5. 2022 
sprejel 

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v 
volilno telo za volitve člana 

Državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana Državnega 

sveta

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
S temi pravili se ureja postopek za iz-
volitev predstavnikov Občine Vrhnika 
v volilno telo 17. volilne enote za izvoli-
tev člana Državnega sveta ter postopek 
določitve kandidata za člana Državnega 
sveta. 

Na podlagi zakonskih določil in v skladu 
s temi pravili izvoli Občinski svet Ob-
čine Vrhnika (v nadaljevanju: občinski 
svet) v volilno telo za volitve člana Dr-
žavnega sveta 4 (štiri) predstavnike (v 
nadaljevanju: elektorje) ter lahko določi 
1 (enega) kandidata za člana Državnega 
sveta. 

2. člen
Volilno telo za volitve člana državnega 
sveta v 17. volilni enoti sestavljajo izvo-
ljeni predstavniki občin: Bloke, Borov-
nica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, 
Vrhnika in Log Dragomer.

3. člen
Postopek izvolitve elektorjev in pre-
dlaganja kandidata za člana Državnega 
sveta je potrebno izvesti v rokih, ki jih 
opredeljuje rokovnik volilnih opravil za 
volitve v Državni svet. 

II. VOLITVE ELEKTORJEV OBČINE V 
VOLILNO TELO

4. člen
Volilno telo za volitve člana Državnega 
sveta v 17. volilni enoti sestavljajo izvo-
ljeni elektorji občin, ki sestavljajo volilno 
enoto. 
Skladno z zakonom ima Občina Vrhni-
ka v volilnem telesu štiri (4) elektorje. 

5. člen
Kandidat za elektorja je polnoleten drža-
vljan Republike Slovenije, ki ima volilno 
pravico v občini. 

6. člen
Kandidate za elektorja lahko predlagajo: 
• vsak član občinskega sveta, 
• svetniška skupina. 

Posamezni predlagatelj lahko predlaga 
največ toliko elektorjev, kolikor se jih 
voli. 
Predlogi morajo biti pisni in morajo 
vsebovati naslednje podatke o kandida-
tu: ime in priimek, rojstni datum, na-
slov stalnega prebivališča in delo, ki ga 
opravlja. Predlogu mora biti priloženo 
soglasje kandidata. 
Predlogi se posredujejo Komisiji za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju: komisija) najkasneje 15 dni 
pred rokom, določenim za posredovanje 
predloga volilni komisiji volilne enote. 
Komisija in občinski svet morata biti 
sklicana v rokih, ki omogočajo pravoča-
sno oddajo kandidatur volilni komisiji. 
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7. člen
Komisija ugotovi popolnost predlogov 
in pripravi seznam predlaganih kandi-
datov za elektorje in za člana državne-
ga sveta po abecednem vrstnem redu 
prvih črk njihovih priimkov, z označbo 
predlagatelja. Tako pripravljen predlog 
komisija posreduje občinskemu svetu na 
sejo, na kateri se volijo elektorji in član 
državnega sveta. 

8. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta 
s tajnim glasovanjem. 
Tajno glasovanje vodi tri članska komisi-
ja, ki jo imenuje občinski svet.
Kandidat za elektorja ali kandidat za 
člana državnega sveta ne more biti član 
komisije za izvolitev elektorjev oziroma 
določitev kandidata za člana državnega 
sveta.
Na glasovnici so kandidati navedeni po 
vrstnem redu, ki ga je določila komisija v 
skladu s 7. členom teh pravil. 
Član občinskega sveta glasuje za po-
sameznega kandidata tako, da obkroži 
zaporedno številko pred največ toliko 
kandidati, kot se voli elektorjev. Izvolje-
ni so tisti kandidati, ki so dobili največje 
število glasov. 
Če sta dva kandidata dobila enako šte-
vilo glasov oziroma če je več kandidatov 
dobilo enako število glasov, se kandidata 
določi z žrebom takoj na seji občinskega 
sveta. 

9. člen
Župan posreduje sklep občinskega sveta 
o izvolitvi elektorjev volilni komisiji 17. 
volilne enote z vsemi potrebnimi prilo-
gami. 

III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA 
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

10. člen
Občinski svet lahko določi enega kandi-
data za člana državnega sveta. 

11. člen
Kandidata za člana državnega sveta lah-
ko predlaga vsak član občinskega sveta 
ali svetniška skupina. Vsak predlagatelj 
lahko predlaga enega kandidata za člana 
državnega sveta.
     

12. člen
Kandidat za člana državnega sveta je 
polnoleten državljan Republike Sloveni-
je, ki ima stalno prebivališče na območju 
17. volilne enote. 

13. člen 
Predstavnik kandidature izvoljenega 
kandidata za člana državnega sveta je 
župan Občine Vrhnika.

14. člen
Na glasovnici so kandidati navedeni po 
vrstnem redu, ki ga je določila komisija v 
skladu s 7. členom teh pravil. 
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje 
za največ enega (1) kandidata. Za kandi-
data se glasuje tako, da se obkroži zapo-
redna številka pred njegovim priimkom. 
Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil naj-
večje število glasov. 
Če sta dva kandidata dobila enako šte-
vilo glasov oziroma če je več kandidatov 
dobilo enako število glasov, se kandidata 
določi z žrebom takoj na seji občinskega 
sveta. 
Za postopek in način oblikovanja pre-
dloga ter določitev kandidata za člana 
Državnega sveta se smiselno uporabljajo 
določbe teh pravil, ki opredeljujejo izvo-
litev elektorja. 

15. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred 
dnem glasovanja predložiti pristojni vo-
lilni komisiji seznam izvoljenih elektor-
jev ter kandidaturo za člana državnega 

sveta s potrebnimi prilogami. 

16. člen
V kolikor je za kandidata za člana držav-
nega sveta določen župan, se za pred-
stavnika kandidature določi podžupana.
V kolikor je za kandidata za člana dr-
žavnega sveta določen tudi podžupan, 
se za predstavnika kandidature določi 
najstarejši član občinskega sveta, ki ni 
na kandidatni listi.

17. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške 
narave, zato jih sprejema občinski svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih 
članov občinskega sveta. 

18. člen
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo 
veljati Pravila za izvolitev predstavnikov 
v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta, sprejeta na 26. seji Ob-
činskega sveta dne, 26. 9. 2002.

19. seja 
Ta pravila se objavijo v uradnem glasilu 
Naš časopisu in začnejo veljati naslednji 
dan po objavi. 

Št. 007-2/2022 (2-02)  
Datum:  19. 5. 2022 

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 

11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika 
na 21. redni seji dne 19. 5. 2022 sprejel 

naslednji

SKLEP 
O IZBRISU STATUSA 

GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
IN UKINITVI DRUŽBENE 

LASTNINE

I.
Pri nepremičninah z ID znaki: parce-
la 2003 1811/4, parcela 1997 3077/15, 
parcela 2002 2907/10, katerih izključna 
lastnica je Občina Vrhnika, status graje-
nega javnega dobra, preneha.

II.
Pri nepremičninah z ID znaki: parcela 
2003 1070/55 in parcela: 1998 655/13, 
pri  katerih je v zemljiški knjigi vpisana 
družbena lastnina – Občina Vrhnika, se 
družbena lastnina ukine in se lastnin-
ska pravica vknjiži v korist in na ime 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, matična številka 5883407000.

III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi 
v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-46/2022 (6-03)
Datum:   19. 5. 2022

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o 
urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, 
št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine 

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

S K L E P
o pripravi Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 
za kamnolom Verd

1. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za 
pripravo OPPN kamnolom Verd, ki jih 
je pripravil LUZ d.d., št. 8646, maj 2022.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

1) Obstoječi kamnolom Verd se nahaja 
južno od naselja Verd, med pobočjema 
Javorča in Tisovca, na vzhodni strani 
avtoceste Maribor - Ljubljana - Koper 
ter na vzhodni strani in neposredno ob 
glavni železniški progi Ljubljana - Di-
vača - Koper, ob železniški postaji Verd. 
Območje je dostopno po lokalni cesti 
Verd - Pokojišče in javni poti proti žele-
zniški postaji ter po železnici.
2) Območje OPPN zajema enote urejanja 
prostora: VE_293 (PŽ), VE_294 (LN), 
VE_296 (LN), VE_298 (LN), VE_1995 
(LN), VE_1996 (LN), VE_2004 (LN), 
VE_2005 (LN), VE_2142 (LN), VE_2283 
(LN), VE_2303 (LN) in VE_297 (IP) ter 
dislocirano območje v enoti VR_1629 
(SK).
3) Območje obravnave, velikosti okoli 53 
ha, obsega zemljišča s parc. št. (dele ali 
celote) 1419/10, 1419/11, 1419/2, 1419/3, 
1419/4, 1419/5, 1419/50, 1419/51, 1419/6, 
1419/65, 1419/67, 1419/68, 1419/69, 
1419/7, 1419/70, 1419/74, 1419/76, 
1419/77, 1419/78, 1419/8, 1419/80, 
1419/81, 1419/82, 1419/83, 1419/84, 
1419/85, 1419/86, 1419/9, 1419/91, 
1419/92, 1420/88, 1420/89, 1421/1, 
1710/1, 1710/7, 1740/2, 1740/5, 1740/19, 
1740/20 in 2016/3, vse k.o. Verd.
4) Predmet načrtovanja je širitev ka-
mnoloma Verd za namen pridobivanja 
in predelave mineralne surovine z vsemi 
spremljajočimi objekti in napravami ter 
sončno elektrarno, ureditev črpališča 
oz. umestitev vodne vrtine za tehnolo-
ško vodo za potrebe tehnoloških pro-
cesov v kamnolomu ter rekonstrukcija 
dela lokalne ceste Verd – Pokojišče (pri 
hišni številki Verd 121 in 122 v dolžini 
cca 80 m v tehnični rešitvi kakor izhaja 
iz IDP za lokalno cesto 468041 na Ver-
du – dovozna cesta do kamnoloma, re-
konstrukcija, IDP, št. projekta 8846, LUZ 
d.d., 2021).

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo na pod-
lagi:
- usmeritev iz Občinskega prostorskega 

načrta Občine Vrhnika,
- usmeritev, smernic in mnenj nosilcev 

urejanja prostora,
- strokovnih podlag:
- geodetski načrt območja urejanja 

OPPN,
- elaborat ekonomike,
- prikaz stanja prostora,
- IDZ Kamnolom Verd, idejna zasno-

va, Adkrajine d.o.o., Ljubljana, št. 02-
03/2020, marec 2020,

- Idejna zasnova za širitev pridobivalne-
ga prostora kamnoloma Verd, Sempre 
d.o.o., Ljubljana, št. 2018/011, maj 2018,

- hidrogeološko poročilo;
- IDP za lokalno cesto 468041 na Ver-

du – dovozna cesta do kamnoloma, 
rekonstrukcija, IDP, št. projekta 8846, 
LUZ d.d., 2021,  

- Mnenje o vplivu širitve tehnološkega 
dela Kamnoloma Verd na kraško pod-
talnico in izvire Ljubljanice (Gabrov-

šek, F. Inštitut za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU, avgust 2021),

- drugih strokovnih podlag, izhajajoč iz 
60. člena predpisa o urejanju prostora 
(ZUReP-2).

4. člen
(vrsta postopka)

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) 
se za pripravo sprememb in dopolnitev 
OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za postopek priprave in sprejetja 
občinskega prostorskega načrta (108. – 
115. člen). 

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih 

posameznih faz)

FAZA OKVIREN ČAS
Izhodišča, sklep o pripravi OPPN maj 2022
Mnenja varstvenih NUP, konkretne 
smernice, odločitev o CPVO

julij 2022

Dopolnitev strokovnih podlag na 
zahtevo NUP, izdelava okoljskega 
poročila

september 2022

Osnutek OPPN, prva mnenja NUP januar 2023
Dopolnjen osnutek OPPN marec 2023
Javna razgrnitev in javna 
obravnava

april 2023

Predlog OPPN, druga mnenja NUP oktober 2023
Usklajeni predlog, sprejem na 
občinskem svetu

februar 2024

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja 

prostora)
Državni nosilci urejanja prostora, ki po-
dajo smernice in mnenja za načrtovanje 
prostorske ureditve iz njihove pristojno-
sti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Di-
rektorat za prostor, graditev in stanova-
nja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat 
za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Lju-
bljana
3. Uprava RS za zaščito in reševanje, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in 
lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Lju-
bljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Lju-
bljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
8. Direkcija RS za infrastrukturo, Di-
rektorat za kopenski promet, Sektor za 
ceste in cestni promet, Tržaška cesta 19, 
1000 Ljubljana
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Direk-
torat za kopenski promet, Sektor za že-
leznice in žičnice, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljubljana
10. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor 
za investicije v železnice, Kopitarjeva 5, 
2000 Maribor
11. Slovenske železnice, SŽ - Infrastruk-
tura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljublja-
na
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Di-
rektorat za energijo, Sektor za rudarstvo, 
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
13. Direkcija RS za vode, Mariborska ce-
sta 88, 3000 Celje
14. DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljublja-
na
15. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska 
enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 
58, 1516 Ljubljana
16. Telekom Slovenije d.d., Regionalna 
enota TK Omrežje Zahod, Stegne 19, 
1547 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora, ki po-
dajo smernice in mnenja za načrtovanje 
prostorske ureditve iz njihove pristojno-
sti so:
1. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in 
komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhni-
ka

3. Občina Vrhnika, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika
4. Občina Vrhnika, Civilna zaščita, Tr-
žaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
Državni nosilci urejanja prostora, ki po-
dajo mnenja o verjetnosti pomembnej-
ših vplivov na okolje so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Lju-
bljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 
1000 Ljubljana
5. Direkcija RS za vode, Mariborska ce-
sta 88, 3000 Celje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

1) Javnost je bila prvič v postopek pripra-
ve OPPN vključena pri pripravi izhodišč 
z javnim pozivom za podajo predlogov 
in pripomb. 
2) Javnost bo drugič vključena v po-
stopek priprave OPPN v fazi priprave 
osnutka OPPN. Občina o pripravi OPPN 
obvesti širšo javnost z javnim naznani-
lom v Našem časopisu in na spletni 
strani Občine Vrhnika, pisno z dopisi 
pa tudi vse lastnike zemljišč v območju 
OPPN ter krajevno skupnost Verd.
3) Javnost je tretjič vključena v postopek 
priprave OPPN z javno razgrnitvijo in 
javno obravnavo. Javna razgrnitev bo 
trajala najmanj 30 dni. V tem času ima 
javnost možnost ogleda dopolnjenega 
osnutka OPPN ter podaje pripomb in 
predlogov nanj. V času javne razgrnitve 
se izvede tudi javna obravnava, na ka-
teri je dopolnjen osnutek OPPN javno 
predstavljen. Javnost bo o kraju in času 
javne razgrnitve in obravnave obveščena 
z javnim naznanilom v Našem časopisu 
in na spletni strani Občine Vrhnika.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag 

ter obveznosti udeležencev pri 
urejanju prostora glede njihovega 

zagotavljanja)

1) Potrebni podatki za izdelavo OPPN so 
zbrani v GIS Sistemu Občine Vrhnika, 
iObcina oz. jih zagotovijo nosilci ureja-
nja prostora.
2) Pripravljene strokovne podlage za pri-
pravo OPPN so:
- IDZ Kamnolom Verd, idejna zasno-

va, Adkrajine d.o.o., Ljubljana, št. 02-
03/2020, marec 2020,

- Idejna zasnova za širitev pridobivalne-
ga prostora kamnoloma Verd, Sempre 
d.o.o., Ljubljana, št. 2018/011, maj 2018,

- IDP za lokalno cesto 468041 na Ver-
du – dovozna cesta do kamnoloma, 
rekonstrukcija, IDP, št. projekta 8846, 
LUZ d.d., 2021,  

- Mnenje o vplivu širitve tehnološkega 
dela Kamnoloma Verd na kraško pod-
talnico in izvire Ljubljanice (Gabrov-
šek, F. Inštitut za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU, avgust 2021).

9. člen
(objava)

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
Objavi se tudi na spletni strani Občine 
Vrhnika in v državnem prostorskem in-
formacijskem sistemu.

Številka: 3505-9/2020 (5-08) 
Vrhnika, dne 25. 5. 2022 

Župan
Občine Vrhnika

Daniel Cukjati, l.r.



NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 38

30. maj 2022 38
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Borovnica

Čestitka ob Dnevu državnosti
Na dan, ko sta bili leta 1991 v takratni Skupščini Republike Slovenije sprejeti Temeljna 
ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Deklaracija o ne-
odvisnosti Republike Slovenije, praznujemo Dan državnosti. Slovenija je takrat postala 
neodvisna država, se ubranila agresije Jugoslovanske ljudske armade, si s spretno di-
plomacijo zagotovila prekinitev spopadov in mednarodno priznanje ter kasneje postala 
članica atlantskega obrambnega vojaškega zavezništva in Evropske unije. 

Vsem občanom in občankam v prepričanju, da bomo prav z uspešnim trajnostnim 
gospodarskim in splošnim družbenim razvojem na eni ter mednarodnim sodelovanjem 
na drugi ohranili in okrepili našo samostojnost in neodvisnost, ob tem dnevu iskreno 
čestitamo za njihov doprinos k uspešnem razvoju naše domovine.

Občina Borovnica

Vabilo 

Praznovanje Dneva državnosti
Ob 25. juniju, Dnevu državnosti, bo na tradicionalnem prizorišču pod lipo samostojnosti, 
na parkirišču pred vrtcem (v primeru slabega vremena pa v večnamenskem prostoru OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica) potekala tradicionalna proslava z veteranskim dejanjem in 
kulturnim programom, ki ji bodo prisostvovali predstavniki in praporščaki veteranskih 
in drugih združenj ter društev. 

Vabljeni! 

Prva epizoda letošnje 
supervolilne trilogije 
je za nami in rezultat 
volitev je posebej 
zanimiv tudi za 
Borovnico. 

Obeta se namreč, da bo 
kraj dobil poslanca v državni 
zbor. 

 V času pisanja tega članka 
to sicer še ni uradno, a že dlje 
časa je znano, da se poslan-
ski stolček nasmiha županu 
Bojanu Čebela. Zanj sta po-
sebno ugodna velika zmaga 
in rekordni poslanski man-
dati stranke Gibanja Svoboda, 
predvsem pa to, da bo položaj 
mandatarja najverjetneje zase-
del predsednik Robert Golob, 
namesto katerega naj bi Čebela 
sedel v poslansko klop. 

Poglejmo sicer podrobnejše 
rezultate volitev. V volilnem 
okraju Vrhnika je Bojan Čebela 
dobil 5.873 glasov (38,08 %), za 
Domna Cukjatija, SDS, je gla-
sovalo 3.341 (21,66 %) volilnih 
upravičencev. Se pa odstotek 
glasov, ki jih je prejel Čebela 

v Borovnici, razlikuje po voli-
ščih. Največ glasov je dobil na 
volišču Lovski dom (43,73 %), 
sledijo volišče v osnovni šoli 
(40,06 %), Dom krajanov Dol-
-Laze (39,22 %), Gasilski dom 
Breg (32,57 %), Hiša Jožeta Ko-
rošca (Brezovica pri Borovnici) 
(32,27 %) in volišče na občini 
(30,75 %). Je pa zanimivo to, da 
Čebela ni zmagal na volišču na 
območju, kjer je doma, torej v 
»Kačeniji«, kjer ga je prehitel 
SDS-ov kandidat Cukjati. Tu 
je zanimiv tudi splošen rezul-
tat, ki se močno razlikuje od 

»nacionalne ravni«. Namreč 
takoj za SDS, Gibanje Svoboda 
in NSi je četrto mesto zasedla 
stranka Povežimo Sloveni-
jo, katere kandidat je bil Nejc 
Škof. Nekaj večjo podporo je v 
Borovnici dobila tudi stranka 
LMŠ s kandidatko Jerco Korče.

Kaj si z izvolitvijo poslanca 
lahko obeta Borovnica in kaj 
morebitni prazen županski 
stolček pomeni za delovanje 
občine do oktobrskih lokalnih 
volitev, pa v prihodnji številki, 
ko bo vse tudi črno na belem.

Rok Mihevc

V parlament namesto Goloba Čebela?

Občina Borovnica je v četrtek, 12. 5. 2022, ob 
9.00, v sejni sobi Občine Borovnica slovesno pod-
pisala pogodbo z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo in izvajalcem del podjetjem 
Komunalne gradnje d. o. o. za Ureditev kolesar-
ske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na 
območju občine Borovnica, odsek Borovnica – 
Breg. 

V imenu Občine Borovnica je pogodbo podpi-
sal župan Bojan Čebela, v imenu DRSI direk-
torica Lilijana Herga in v imenu Komunalne 
gradnje d. o. o. Grosuplje direktor Viktor Do-
linšek. 

S podpisom pogodbe, ki je plod pet letnega 
postopka priprave projektne dokumentacije, bo 
zagotovljena izvedba večjega dela kolesarske 
povezave med P+R in B+R parkiriščem pri 
železniški postaji Borovnica ter odcepom 
za gasilski dom na Bregu pri Borovnici, z 
rekonstrukcijo pripadajoča dela regionalne ceste 
R3-642/1146 Vrhnika - Borovnica - Podpeč od 
km 8+740 do km 10+000.

Za izvedbo te povezave je Občina Borovnica 
v okviru Dogovora za razvoj Osrednjesloven-
ske regije II dobila možnost črpanja 622.050,00 
evrov sredstev iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. 
Ob izvedbi kolesarske povezave bo prišlo do re-
konstrukcije pripadajočega dela regionalne 

ceste Vrhnika – Podpeč – Borovnica, ki bo 
v celoti financirana s sredstvi iz proračuna RS. 
Prav tako pa sočasno izvedena tudi zamenja-
ve dotrajanega centralnega vodovodnega 
omrežja na tem odseku, za kar so zagotovljena 
sredstva v proračunu Občine Borovnica.

Kot rečeno je vso projektno dokumentacijo od 
idejnih zasnov dalje pripravila Občina Borovnica. 
Pod eno streho bosta združena za občino dva po-
membna projekta – gradnja kolesarske povezave 
z rekonstrukcijo pripadajočega dela ceste in gra-
dnja pomembnega odseka vodovoda. Direkcija 
RS za infrastrukturo je izkazala veliko razume-
vanje tako glede združitve obeh projektov v okvir 
ene pogodbe kot tudi glede operativnega vodenja 
procesa izbora izvajalca ter samega operativnega 
spremljanja izvedbe projekta. 

Z izvedbo 2,34 milijonov evrov vredne in-
vesticije bomo temeljito izboljšali varnost 
na prometno zelo obremenjenem in ne-
varnem odseku omenjene regionalne ceste, 
predvsem za kolesarje in pešce in druge ranljive 
udeležence v prometu ter zanesljivost oskrbe s 
čisto pitno vodo.

Predvideni pričetek gradnje je julija 2022, iz-
vedba pa naj bi bila končana v roku enega leta. V 
času gradnje bo promet na tem odseku potekal 
po enem voznem pasu in ga bo urejal semafor. 
(ob)

Slovesen podpis pogodbe 
o izgradnji kolesarske povezave

Namesto Goloba Čebela?

Za izvedbo prireditve 
bo letos poskrbelo 

podjetje Prozvok d. o. o. 

Prireditev bo v soboto, 16. 
7. 2022, pri vhodu v poslov-
no-obrtno območje Struge, 
prizorišče za otroke pa bo 
v Športnem parku Borovni-
ca, kjer bo na voljo tudi mini 
»luna park« in bosta otroke 
zabavala klovn Žare in čaro-
dej Jole Cole. 

Sejem borovnic (in osta-
lega, kot novost tudi sejem 
rabljenih gramofonskih plošč) 
se bo letos začel ob 12:00 
in bo trajal do večernih ur, 
ko bodo na narodno-zabav-
nem odru nastopili Prebri-
sani muzikantje in se bo od 
nas s poslovilnim koncertom 
poslovil Ansambel Livada. 
Na rock odru bodo nastopi-
le skupine Bo!, Warm up In 
Charlie Brown Band, vrhu-
nec pa bo nedvomno nastop 

skupine Big Foot Mama. 
Pomemben poudarek leto-

šnje prireditve bo tudi na ra-
znoliki kulinariki za vse 
okuse in žepe, tako da obi-
skovalcem ta dan ne bo treba 
niti pomisliti na pripravo kosi-
la ali večerje doma. Na voljo bo 
tudi več vrst piva, svoj vinski 
kotiček pa bo imel mariborski 
Vinag. Kot vse kaže, pa nas 
bodo tudi letos obiskala sta-
rodobna vozila in popestrila 
dogajanje. (ob)

Napoved praznika borovnic
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Zavod Danes je nov dan 
je v aprilu 2022 objavil 
rezultate raziskave 
o transparentnosti v 
slovenskih občinah v 
letu 2021. 

Občina Borovnica se je 
uvrstila med prvo četrtino 
občin in sicer na 52. mesto. 
Najbolje smo se odrezali pri 
dostopnosti ter preglednosti 
spletnega mesta in dostopa do 
informacij, najslabše pa glede 
transparentnosti delovanja ob-
činskega sveta ter vključevanja v 
delovanje občine in obveščanja. 
Slednje nas sicer preseneča, saj 
so vse informacije glede delo-
vanja občine redno in sproti 
objavljene na spletni strani ob-
čine, veliko pa tudi na naši FB 
strani, najpomembnejše pa tudi 
v medobčinskem glasilu Naš 
časopis. 

Skupno se je tako kot lani 
najbolje odrezala Mestna 
občina Ljubljana, ki ji sledita 
Ptuj in Postojna. Tudi pri tran-
sparentnosti delovanja občin-
skega sveta je na prvem mestu 
Ljubljana, ki si prvo mesto deli 
z Novo Gorico, sledi pa ji Log 
- Dragomer. Pri preglednosti 
spletnega mesta in dostopnosti 
do informacij so na vrhu Med-
vode, drugo mesto pa si delijo 
Ivančna Gorica, Ljubljana in 
Radovljica. Ptuj je na vrhu glede 
transparentnosti in vključeno-
sti v sprejemanje proračuna, za 
njim pa so izenačeni Ajdovšči-
na, Cerknica, Nazarje in Podče-
trtek. Pri dostopnosti do sple-
tnega mesta je spet na vrhu 
Ljubljana, sledita ji Sevnica in 
Ankaran. Ajdovščina je na vrhu 
glede vključenosti v delovanje 
občine in obveščanje, sledita ji 
Postojna in Krško. 

Kako so se odrezale sose-
dnje občine? Cerknica je na 93. 
mestu, Vrhnika je na 101. mestu, 
Brezovica pa na 188. mestu. Če 
pogledamo še tretjo izmed ob-
čin, ki so bile nekdaj sestavni del 
Občine Vrhnika pa vidimo, da 
nam je občina Log - Dragomer 
blizu in sicer na 56. mestu. 

V povprečju so slovenske 
občine v pričujoči raziskavi 
odprtosti in transparentnosti 

njihovega delovanja dosegle 
34,9 od 100 točk. To pomeni, 
da je povprečna občina dosegla 
le tretjino vseh kazalnikov, tudi 
najbolje uvrščena občina pa je 
dosegla le približno dve tretjini 
točk. Iz tega je Zavod Danes je 
nov dan potegnil sklep, da ima-
jo prav vse slovenske občine 
v odnosu do občank in obča-
nov še precej možnosti za iz-
boljšanje svojega delovanja. 

Raziskava zaobjema 5 vsebin-
skih sklopov, v katerih so z 80 
indikatorji ocenjevali:
•  Transparentnost delovanja 

občinskega sveta, kar vklju-
čuje zagotavljanje pravoča-
snih in ustreznih informacij 
ter javne narave lokalnih pro-
cesov odločanja.

• Preglednost spletnega mesta 
in dostop do informacij, kjer 
so se osredotočili predvsem 
na enostavno in uporabniku 
prijazno prikazovanje javnih 
občinskih podatkov.

•  Transparentnost in vključe-
nost v postopek sprejemanja 
občinskega proračuna, kjer 
so preverjali prizadevanja 
občine, da ta sicer tehnično 
in vsebinsko zapleten posto-
pek poenostavi in približa ob-
čanom ter jim s tem omogoči 
participacijo.

•  Dostopnost občinskega sple-
tnega mesta, s čimer so pre-
verjali, ali občina zagotavlja 
enostaven dostop do infor-

macij in funkcij spletnega 
mesta čim večjemu številu 
oseb, ki imajo zelo različne 
sposobnosti.

• Vključenost javnosti v de-
lovanje občine in ustrezno 
obveščanje, kjer so preverjali, 
v kolikšnem obsegu in kako 
občina o svojem delovanju 
obvešča javnost ter katerih 
procesov vključevanja javno-
sti se poslužuje.

Pridobljeni podatki so poka-
zali signifikantno korelaci-
jo med številom doseženih 
točk in populacijo ter tudi 
med številom doseženih 
točk in višino proračuna. To 
pomeni, da so občine z večjim 
številom prebivalcev in viš-
jim proračunom praviloma 
bolj odprte in transparen-
tne ter obratno - manjše obči-
ne so v večini primerov manj 
transparentne in odprte. Pri 
tem izvajalci raziskave predvi-
devajo, da je v manjših in bolj 
ruralnih občinah za razliko 
od urbanih središč spletno 
mesto manj prepoznan ka-
nal obveščanja, nizko število 
točk pa je lahko tudi posledica 
nezadostnih kadrovskih kapaci-
tet in finančnih sredstev.

Podrobnejše informacije in 
analize so na voljo na: https://
danesjenovdan.si/lestvica-tran-
sparentnosti/.

Prikaz Zdravje v 
občini 2022, ki ga 
pripravlja NIJZ, je 

namenjen pregledu 
ključnih kazalnikov 

zdravja v občini v 
primerjavi s slovenskim 

in regionalnim 
povprečjem.

 Tudi v letu 2022 občina 
borovnica negativno izsto-
pa po številu poškodova-
nih v prometnih nezgodah, 
deležu prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzroči-
telji in boleznih, ki so nepo-
sredno pripisane prekomer-
nemu uživanju alkohola. 
Slabše od povprečja se je ob-
čina odrezala tudi pri odziv-
nosti v programu DORA. 
Pozitivno pa občina odstopa 
glede števila bolnišničnih 
obravnav zaradi srčne kapi 
in bolniških odsotnosti.

Nekaj dejstev o zdravju v 
občini:

Zdravstveno stanje in 
umrljivost
• Bolniška odsotnost delovno 

aktivnih prebivalcev je tra-

jala povprečno 16,8 koledar-
skih dni na leto, v Sloveniji 
pa 18,0 dni. 

• Delež oseb, ki prejemajo 
zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je bil blizu 
slovenskemu povprečju, za 
sladkorno bolezen pa višji 
od slovenskega povprečja. 

• Stopnja bolnišničnih obrav-
nav zaradi srčne kapi je bila 
1,2 na 1000 prebivalcev, sta-
rih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 
2,1. 

• Pri starejših prebivalcih 
občine je bila stopnja bol-
nišničnih obravnav zaradi 
zlomov kolka 5,3 na 1000, v 
Sloveniji pa 6,5. 

• Delež uporabnikov pomoči 
na domu je bil blizu sloven-
skemu povprečju. 

• Stopnja umrljivosti zara-
di samomora je bila 14 na 
100.000 prebivalcev, v Slove-
niji pa 18. 

 
Dejavniki tveganja za 
zdravje in preventiva:
 • Stopnja bolnišničnih obrav-

nav zaradi poškodb v tran-
sportnih nezgodah je bila 
1,8 na 1000 prebivalcev, v 
Sloveniji pa 1,3. 

• Delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzroči-

telji je bil višji od slovenskega 
povprečja. 

• Odzivnost v Program Svit – 
presajanju za raka debelega 
črevesa in danke je bila 65,2 
%, v Sloveniji pa 64,4 %. 

• Presejanost v Programu 
Zora – presajanju za raka 
materničnega vratu je bila 
69,3 %, v Sloveniji pa 69,5 %.  
Prikaz Zdravje v občini 

2022 je namenjen pregledu 
ključnih kazalnikov zdravja v 
občini v primerjavi s sloven-
skim in regionalnim povpre-
čjem. Okolje, v katerem ljudje 
bivajo in delajo, pomembno 
vpliva na njihovo zdravje. S 
prikazom zdravstvenega stanja 
želi NIJZ spodbuditi deležnike 
na lokalni ravni, zlasti odlo-
čevalce, pri njihovih aktivno-
stih za promocijo in krepitev 
zdravja svojih prebivalcev.

Podatke za vse sloven-
ske občine, dodatne grafične 
prikaze in definicije kazalni-
kov najdete na spletni strani 
http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa 
lahko najdete na spletni strani 
https://podatki.nijz.si.

Več informacij o Covid-19 
najdete na https://www.nijz.
si/sl/koronavirus-2019-

-ncov.

Občina Borovnica 
je iz lastnih sredstev 

kupila še dva 
defibrilatorja (AED) 
– napravi za pomoč 

pri oživljanju v 
primeru srčne kapi. 

En je nameščena pri vhodu 
v gostišče Pekel, druga pa pri 
vhodu do AMT24 d.o.o. najem 

in prodaja rabljenih vozi v Za-
bočevem. 

V prilogi spodaj si lahko ogle-
date seznam vseh lokaciji defi-
brilatorjev AED v naši občini. 
Obe napravi sta vneseni tudi v 
mrežo o ozaveščanju javnosti 
o AED, ki jo vodijo študenti 
Medicinske fakultete Univerze 
v Ljubljani, kjer lahko najdete 
tudi navodila za uporabo na-
prav AED. (ob)

Občina glede transparentnosti
delovanja občin v zgornji četrtini

Zdravstveno stanje v občini v letu 2022 

Največji problem – 
prekomerno uživanje alkohola

Dva nova defibrilatorja

Seznam AED naprav v 
Občini Borovnica z lokacijami  >
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Za varno in 
enakopravno 
uporabo 
koloparka 
Župan Bojan Čebela je zaradi 
nekaj primerov trkov in resnih 
poškodb ter medvrstniškega 
nasilja v četrtek, 12. 5. 2022, 
v Koloparku Borovnica 
sklical sestanek, ki se ga je 
poleg ravnatelja OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica Daniela 
Horvata in policista Vilija 
Jereba udeležilo tudi nekaj 
staršev. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je 
do prej omenjenih pojavov prišlo zlasti 
v prvih tednih po izgradnji pump-track 
steze, ko je bil naval res velik in da se 
je v zadnjem času stanje precej iz-
boljšalo. 

Starši so bili obveščeni, da se občina 
zaveda, da bo treba obstoječi pump-

-track nadgraditi še z gorsko-ko-
lesarsko stezo, ki bo po meri starej-
ših otrok in mladostnikov, s čimer se 
bodo zmanjšale razlike v teži, fizični 
moči in adrenalinskih pričakovanjih 
uporabnikov uporabnikov pump trac-
ka. Občina je s SŽ Infrastruktura d. 
o. o. že dosegla načelni dogovor, da 
se sosednja parcela v smeri proti 
P+R parkirišču pri železniški po-
staji lahko uporabi za izgradnjo 
gorsko-kolesarske steze. Vendar bo 
to mogoče šele, ko bo (predvidoma 
do konca prihodnjega leta) končana 
obnova železniške proge med Pre-
serjami in Borovnico, saj omenjeno 
parcelo do takrat železnice potrebuje-
jo za skladiščenje materiala, strojev in 
opreme. 

Policist Vili Jereb je mlade nade-
budne kolesarje in “skirojiste” najprej 
pohvalil, ker svoj prosti čas aktiv-
no preživljajo na kolesih in skiro-
jih. To ni dobro le za njihovo sedanje 
zdravje, ampak jim bo prav prišlo tudi 
pri obvladovanju koles in drugih dvo-
slednih vozil v prometu. Opozoril je 
na to, da čelada ob padcih ščiti nji-
hove glave, da pa mora biti tudi 
ustrezno pripeta. Neroden padec na 
glavo lahko ima tudi pri majhnih hitro-
stih hude posledice, tudi vseživljenjsko 
nepokretnost. Na srce jim je tudi polo-
žil, da se morajo naučiti upoštevati 
drug drugega in spore reševati na 
miren način. Prav tako tudi odgovor-
nosti za vzdrževanje čistoče na otro-

ških in športnih igriščih. 
Ravnatelj Daniel Horvat je izrazil 

svoje prepričanje, da bo pump-track 
steza pripomogla tudi k temu, da 
bodo tisti, ki se pripravljajo na kolesar-
ski izpit prej in bolje razvili spretnost 
obvladovanja kolesa ter tako tudi lažje 
opravili kolesarski izpit. 

Andrej Klemenc je navzoče sezna-
nil, da je občina zjutraj z DRSI in iz-
branim izvajalcem podpisala pogodbo 
o izgradnji kolesarske povezave ob 
regionalni cesti od mostu pri Lju-
bljanici do odcepa za gasilski dom 
na Bregu. Zdaj bo pripravila tudi jav-
no naročilo za izvedbo izgradnje 

kolesarske poti ob Borovniščici 
med mostovoma na Mejačevi ulici in 
Ljubljanski cesti. V samem koloparku 
pa bodo v kratkem postavljeni koši za 
ločeno odlaganje odpadkov, klopi, 
stojala za kolesa, zračna tlačilka in 
komplet osnovnega orodja za po-
pravilo koles ter igralo za majhne 
otroke. 

Starši so izrazili željo da se postavi 
tudi “obešalnike” za nahrbtnike, da se 
zagotovi pitnik za vodo ter ustrezna 
osvetlitev koloparka v večernem času. 

Razgovor, ki so mu prisostvovali tudi 
številni mladi uporabniki pump track 
poligona, je potekal v mirnem in kon-
struktivnem vzdušju. (ob)

Visit-borovnica v soboto, 
4. junija ob 16:00, na 

nogometnem igrišču Dol 
pri Borovnici organizira Igre 

mladosti.
Igre mladosti, igre brez 

meja, smešne ekipne igre, 
... lahko bi jih imenovali z 

različnimi imeni. 

Ne glede na ime, so to igre polne 
smeha, druženja in zabave. Gre za 
igre podobne tistim, s katerimi so si 
številne generacije v mladosti kraljša-
le svoje popoldneve. Tekmovalni na-
boj, kondicijska pripravljenost in tak-
tika so sekundarnega pomena. Igre 
so tako namenjene vsem - ženskam 
in moškim, mladim in starim, suhim 

in močnejšim, majhnim in visokim, 
fizično vrhunsko pripravljenim in 
tudi tistim, ki šport raje gledajo s 
kavča. Tako da vabljen tudi ti! Sesta-
vi ekipo s 5 tekmovalci in se pomeri 
v 9 kratkih igrah, v katerih bodo na 
preizkušnji hitrost, moč, iznajdljivost 
in pamet. Da bo tekmovanje še bolj 
zabavno, potrebujemo tudi navijače! 
Zato vabljeni, 4. junija od 16:00 dalje 
na Dolansko tribuno tudi vsi prijatelji, 
znanci, sorodniki in vsi, ki bi se radi 
vrnili nazaj v neke drugačne čase. Po-
leg tekmovanja bo poskrbljeno tudi 
za hrano in pijačo, glasbo z največjimi 
hiti 90ih in otroški ustvarjalni koti-
ček. Smeha in zabave zagotovo ne bo 
manjkalo. 

Več informacij in prijave na www.
visit-borovnica.si.

OŠ dr. Ivana Borovnica je 11. 5. 2022 prvič izvedla športni 
dan na prenovljeni atletski stezi v Športnem parku Borov-
nica, katere prenovo sta v letu 2021 sofinancirala Funda-
cija za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. S prenovo dotrajane in nevarne atletske steze je 
Občina Borovnica zagotovila normalne pogoje za atletski 
del športne vzgoje na šoli, prav tako pa seveda tudi sodobno 
tekalno površino za rekreativne tekače v občini. (OB)

Prvi športni dan 
na prenovljeni atletski stezi

Igre mladosti

Občina Borovnica se je tudi v letošnjem 
letu prijavila na razpis Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za pridobitev 
nepovratnih sredstev tokrat namenjenih 
izgradnji plezalnih centrov in plezalnih sten. 

Na ta način nam je uspelo pridobiti podporo v višini 

20.000 evrov za izgradnjo plezalne steze pri telovadnici OŠ 
dr. Ivana Korošca Borovnica. Plezalna stena bo postavljena 
na Z strani telovadnice, pri parkirišču nasproti Gostilne 
Godec. 

Pri tem ne bo treba posekati oz. odstraniti tam rastočih 
dreves. S postavitvijo stene se bo povečala kakovost in šte-
vilo javno dostopnih športnih površin v Borovnici. (OB)

Ministrstvo odobrilo 
sredstva za gradnjo plezalne stene
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Zavod Tri-niti je ob podpori 
in v sodelovanju z Občino 

Borovnica ter v sodelovanju z JP 
KPV d. o. o. v prvi polovici aprila 

izvedel tradicionalno čistilno 
akcijo čiščenja okolice v občini 

Borovnica. 

Ker ni bilo mogoče natančno predvideti 
začetka in konca napovedanih padavin, je 
glavnina akcije potekala tako v soboto, 9. 
aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ 
Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca 
Borovnica so se akciji pridružili kasneje in 
čistili ob Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 
23. 4. 2022. Skupaj je do bilo pobrano dobre 
pol tone odpadkov, ki jih je na deponijo na 

Vrhniko odpeljalo JP KPV d.o.o. Med naj-
bolj pogostimi odpadki so bile pločevinke 
(predvsem piva), plastenke, ostala plastična 
embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpad-
ki smo našli najdejo tudi številne zaščiten 
obrazne maske ter precej polivinila.

Našli pa smo celo straniščno školjko. Evi-
dentirana so bila 3 divja odlagališča: ob 
bregu Borovniščice, nasproti trgovine Spar 
in za Petrolom ob bajerju. Okoli 100 m od 
Pivkovega ovinka proti Bistri smo zabeležili 
tudi lokacijo večje količine salonitk, za ka-
tere še ugotavljamo njihov lastniški status.

V akciji je do sedaj sodelovalo okoli 200 
prostovoljcev, v kar so vključeni tudi vr-
tčevski otroci. Akcije so se poleg članov 
društev udeležile predvsem mlade družine 
z otroki, pogrešali pa smo udeležbo nekate-

rih društev in še posebej mladih med 15. in 
25. letom starosti. Na manjšo udeležbo kot 
sicer je gotovo vplivalo tudi muhasto vreme.

Posebna pohvala gre ekipi Petrola, ki je 
prišla čistiti Borovnico in različnih koncev 
Slovenije po tem, ko smo podjetje obvestili, 
da pločevinke, plastenke in ostala embala-
ža, ki jo vozniki kupijo na njihovem ben-
cinskem servisu, v veliki meri po uporabi 
konča kar ob cesti. S Petrolom smo že začeli 
aktivnosti za ozaveščanje voznikov, da tega 
v prihodnje ne bi počeli več. Del ozavešče-
valna akcije bo tudi postavljena skulptura 
iz odpadkov.

Še enkrat hvala vsem ki ste in tistim, ki še 
boste sodelovali.

Občina Borovnica

Pravijo, da je pes 
človekov najboljši prijatelj. 

A prijateljstvo z živaljo 
in lastništvo pomenita 
tudi, da prevzemamo 

odgovornost, spoštujemo 
pravila in se trudimo 
za mirno sobivanje z 

drugimi. 

V zadnjih letih je število lajajočih 
kosmatincev v naši kotlini občutno 
naraslo. V občini imamo pasje igrišče, 
kjer se lahko psi prosto gibajo in igrajo. 
Izkušnje namreč kažejo, da je v sodob-
nem življenju sobivanje s psi lažje tam, 
kjer imajo lastniki psov skupen prostor, 
na katerem se psi ne le sprehajajo, tem-
več tudi učijo sobivanja z drugimi psi 
in ljudmi.

Trudimo se, da je ob poteh, kjer se 
sprehajajo lastniki s psi, nameščenih 
več košev za pasje iztrebke. A kljub 
temu nas občani opozarjajo, da je ne-
pospravljenih pasjih iztrebkov veliko in 

da nekateri lastniki psov ne spoštujejo 
pravil. Ne poskrbijo za pasje iztrebke, 
živali nimajo na povodcu, pse preveč 
svobodno sprehajajo po travnikih, 
gozdovih, poljih, preganjajo divjad … 
Iztrebki se najdejo na vrtovih, njivah, 
ostalih kmetijskih površinah, travni-
kih, gozdnih zemljiščih, na otroških 
igriščih. Še več, nekateri celo pobere-
jo iztrebke v vrečko, a to odložijo ali 
vržejo ravno tako na površino, kamor 
ni dovoljeno. Takšen primer kaže ob-
javljena slika, se je pa dogodilo tudi to, 
da je nekdo “odloži” vrečko s pasjimi 
iztrebki kar na mlekomat na občinski 
tržnici.

Neustrezno ravnanje nekaterih la-
stnikov psov med občani povzroča ne-
jevoljo, zgražanje, jezo in odklonilen 
odnos do živali. Zavedati se moramo, 
da so mnoga zemljišča lastniška, ljudje 
jih urejajo in skrbijo zanje. Poljedelci 
svoje travnike kosijo in pomečkana 
trava pomeni oteženo delo. Trava je 
hrana govedu in okuženi pasji iztrebki 
ter plastične vrečke so lahko vzrok za 
kakovost in uporabnost krme ter šte-

vilne bolezni in smrt goveda. Psi so 
lahko pomembni prenašalci šte-
vilnih bolezni, ki se prenesejo na 
domače živali in povzročijo večjo 
škodo. Zbolimo lahko tudi ljudje. 

Občina Borovnica je pred meseci 
sprejela Odlok o javnem redu in miru 
v občini Borovnica, v katerem je pred-
pisano:
1. Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora 

imeti psa, ki se giblje v naselju 
ali na javnih poteh, pod nadzo-
rom. 

2. Lastnik, vodnik ali skrbnik psa ne 
sme voditi ali spuščati psa na 
zasebnih zemljiščih in prosto-
rih brez soglasja lastnika ali 
posestnika. 

3. Lastnik, vodnik ali skrbnik ne sme 
voditi ali spuščati živali v javnih 
objektih, kot so prostori državnih 
organov in organov lokalne sku-
pnosti ter nosilcev javnih pooblastil, 
vrtci, šole, knjižnice, športni objek-
ti in podobno, razen v primeru, da 
je to izrecno dovoljeno, pri čemer 

način uporabe živali določi lastnik 
ali upravljavec objekta. Psi – vodiči 
slepih in psi – pomočniki invalidov 
imajo skupaj s svojim skrbnikom 
vstop na vsa javna mesta in v sred-
stva javnega prevoza in jim ni treba 
imeti nagobčnika. 

4. Lastnik, vodnik ali skrbnik psa 
mora v naselju, na obdeloval-
nih kmetijskih površinah in 
na uhojenih pešpoteh, za psom 
počistiti iztrebke in jih na pri-
meren način odložiti v zabojnik 
za živalske iztrebke ali jih zavite v 
plastično vrečko odložiti v zabojnik 
za ostanke komunalnih odpadkov, 
če na območju ni zabojnika za ži-
valske iztrebke. 

5. Lastnik, vodnik ali skrbnik ko-
nja mora odstraniti iztrebke, ki 
jih na javnih poteh in uhojenih peš-
poteh pušča konj. 

6. Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki 
krši prvi, drugi, tretji, četrti ali peti 
odstavek tega člena, se kaznuje z 
globo 100 EUR. 

Ponovno prosimo lastnike psov in 
drugih živali, da spoštujejo tako za-
sebno lastnino kot tudi javne površine 
in poskrbijo za kulturno obnašanje in 
čistočo. Spoštovanje pravil je koristno 
namreč za vse. Na tak način bomo 
dosegli spoštljivo sobivanje ljudi in 
živali, skrbeli za zdravje in naravo ter 
se izognili nejevolji. Okolje je prostor 
vseh nas in vsi si želimo, da je urejeno 
in čisto. A zanj moramo poskrbeti tudi 
sami. 

Občina Borovnica

Na podlagi županovega Sklepa, št. 410-0023/2022-2, z dne, 
12. 5. 2022 ter Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 

2022 (Ur. list RS, št. 207/21, 11/22 in 43/22) Občina Borovnica 
objavlja 

JAVNI POZIV ZA 
sofinanciranje udeležbe osnovnošolskih otrok v 

programih aktivnih poletnih počitnic v letu 2022

1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov ude-
ležbe osnovnošolskih otrok s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v Občini Borovnica v programih aktiv-
nih poletnih počitnic kateregakoli izvajalca na obmo-
čju Republike Slovenije v času od 25. 6. 2022 do 31. 8. 
2022.

2. Kot aktivne počitnice se štejejo organizirane dnevne 
aktivnosti za več otrok, ki se v večji meri dogajajo na 
prostem in vključujejo različne aktivnosti, namenjene 
igri, učenju in druženju, na primer športne aktivnosti, 
organizirana igra, izleti, delavnice ipd., v trajanju naj-
manj šest ur na dan.

3. Upravičencem se sofinancira udeležba v programih do 
največ 6,00 EUR na dan za največ deset dni udeležbe, 
pri čemer je otrok lahko vključen v več različnih pro-
gramov.

4. Sofinanciranje se zagotovi v obliki izplačila na transak-
cijski račun upravičenca, ki mora vlogi priložiti račune 
ali druge listine, s katerimi izkaže udeležbo svojega 
otroka v programu, višino cene programa in da je stro-
ške programa že poravnal.

5. Vloge za sofinanciranje bodo od objave tega javnega 
poziva do zaključka na voljo v sprejemni pisarni Občine 
Borovnica v času uradnih ur ali na spletni strani Obči-
ne Borovnica http://www.borovnica.si. 

6. Vloge se lahko odda osebno na sedežu ali na naslov: 
Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica od 
25. 6. 2022 do najkasneje 15. 9. 2022. 

7. Vse vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. O upravičenosti do 
sofinanciranja bo odločeno z odločbo občinske uprave 
najkasneje v 30 dneh od prejema vloge.

8. Vse dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom 
zainteresirani dobijo na e-naslovu obcina@borovnica.
si ali na tel. št. 01 75 07 460.

9. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Borovni-
ca za leto 2022 na proračunski postavki 418028. 

Številka: 410-0017/2022-3
Datum:   12. 5. 2022

Občina Borovnica
Bojan Čebela 

župan

Petrolovci na čistilni akciji

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija 

Letos tudi z udeležbo skupine 
prostovoljcev iz Petrola

Neodgovorni lastniki psov,
njihovi iztrebki in nejevolja občanov
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Vojna v Evropi, ki 
je bila še nedavno 
nepredstavljiva, je 
posegla tudi na naš 
konec domovine. 

Med nami so begunci, ki 
samo upajo, da se bo vsa stvar 
čimprej končala in se bodo lah-
ko končno vrnili na svoje domo-
ve. Slovenci smo se zopet izka-
zali za človekoljubne in mnogi 
so spet pokazali svojo dobro 
plat. Med njimi so tudi Borov-
ničani. Tokrat predstavljamo 
dogodek, ki se je zgodil v soboto, 
9. aprila, v nastanitvenem cen-
tru v Logatcu.

 V sklopu Kulturnega društva 
Borovnica so družina Debevec 

s prijatelji in Otroška folklorna 
skupina Coklarčki pod vod-
stvom Sare in Kristine Košir 
naredili mnogo veselja ukrajin-
skim otrokom, ki so nastanjeni 
v Logatcu. V letu obletnice roj-
stva pisateljice Ele Peroci so jim 
predstavili pravljico Muco co-
patarico, ob zvokih hramonike 
pa so Coklarčki najprej zaplesali 
nekaj plesov, nato so medse po-
vabili še ostale otroke, ki so z 
veseljem sodelovali. 

Kot je povedala idejna vodja 
Marjeta Debevec, je bila ideja 
za predstavo želja najmlajšim 
narisati nasmeh. »Da bi za pet 
minut pozabili na bedo tega 
sveta, v katerem so se znašli 
zaradi pohlepa in egoizma, ki je 
otroke in njihove mame pognal 

v beg za preživetje. Pa tudi, da 
bi vedeli, da dobro res obsta-
ja za vse! Čutim, da ni prav, da 
nerešena bremena odraslih no-
sijo otroci, ki s svojimi možgani 
sploh niso sposobni dojeti vseh 
razsežnosti zla.«

Ideja o Muci copatarici je 
prišla spontano, zraven pa tudi 
želja, da bi junakinja s copa-
ti polepšala dan ukrajinskim 
otrokom in jih razbremenila 
utrujene noge od bega. Po be-
sedah Marjete so podobno ču-
tili mnogi, zato so se z veseljem 
odzvali s svojimi donacijami. 
Predvsem pa je bila vesela, da so 
ji prikimali tudi otroci, ki so so-
delovali v predstavi. »Da so re-
kli svoj »da« v polni svobodi in 
podobni želji narisati nasmeh 
za pet minut.«

Ukrajinski otroci in njihove 
mame so z vso pozornostjo gle-
dali predstavo, saj so se igralci 
in igralke prav dobro naučili 
ukrajinskih besed in izrazov. 
Pri prevajanju sta jim pomagali 
Lučka Leben in njena mama, ki 
prihaja iz Ukrajine. Muca copa-
tarica pa je s pomočjo sponzor-
jev poskrbela za utrujene noge 
ukrajinskih otrok. Mnogi so 
namreč darovali copate za njih, 
prav tako so se razveselili polne 
mize sladkih dobrot. Zahvala za 
to gre podjetjem: Žito, keksar-
na Adamič, slaščičarna Berzo, 
Brodi, Cicibam Vučko, URH, 

Vrabec, Hudo copati, mizarstvo 
Novak, Alenka copati in Pavli 

Petrič, Alenki Zorec, Marjanu 
Fajfarju ter mnogim ostalim 

dobrotnikom. 
Rok Mihevc

V mesecu aprilu so 
si skupine Klobučki, 
Mačkoni, Murenčki 
in Kapljice z veseljem 
odzvale povabilu 
članov D BRINCL 
BEND-a, da nas 
obiščejo v vrtcu in 
nam predstavijo svojo 
glasbo. 

Igrajo irsko tradicionalno 
glasbo, ki ji dodajajo melodične 
utrinke slovenske ljudske glasbe 
in tako spretno povezujejo obe 
kulturi. Gospod Jure Preglau, 
dolgoletni član skupine, je za 
to priložnost pripravil zanimiv 
glasbeni program, ga spretno 
povezoval in za konec otroke 
naučil novo pesem, ki jo je za 
to priložnost prepesnil. Otroci 
so spoznali irski boben, violino, 
kontrabas, flavto, ustno har-
moniko in kitaro. Po koncertu 
so instrumente lahko spoznali 
tudi od blizu. Ob podarjenem 
CD-ju pa otroci lahko podo-
življajo nastop in plešejo ob 
živahni irski glasbi. Otroci in 
strokovne delavke vrtca Borov-

nica se prijazno zahvaljujemo 
članom skupine za popestritev 
našega bivanja v vrtcu. Takih 

presenečenj si želimo še več.
Za vrtec Borovnica napisala 

Pia Janja Kranjez

Na predvečer 1. maja - Praznika 
dela, smo člani Društva dolanskih 
fantov in deklet organizirali 
kresovanje, katerega so se v velikem 
številu udeležili mnogi prebivalci 
Borovniške kotline in njene okolice. 

Kres, ki je bil ograjen z varnostno ograjo, je 
zagorel kmalu po 20. uri. Obiskovalci prireditve 
so ob druženju poskusili tudi kulinarično spe-
cialiteto našega masterchefa Klemena in hladno 
pijačo, saj nam je bil jasen večer z visokimi tem-
peraturami zelo naklonjen. Za veselo počutje je 
ob odsotnosti Romana, frontmena legendarne 

skupine Slavčki iz Kužnce, poskrbel njegov ne-
čak Damijan, ki je s harmoniko zažigal pozno v 
noč. Požarna varnost je bila na prizorišču kresa 
v domeni PGD Borovnica. Svoje delo so z ga-
silskim vozilom trije gasilci ter gasilka Polonca 
opravili profesionalno, do konca, dokler ogenj ni 
varno dogorel. Zato se jim člani Društva dolan-
skih fantov in deklet najlepše zahvaljujemo in se 
priporočamo za sodelovanje še vnaprej. Hkrati 
pa se zahvaljujemo tudi vsem obiskovalcem, ki 
ste nas z obilnim obiskom prijetno presenetili. 
Obljubljamo vam, da bo prihodnje leto še boljše, 
zato prisrčno vabljeni!

Za OO prireditve Boštjan Zakrajšek

Prvomajski kres na Dolu pri Borovnici

Imela sva boben in lajno ... 
Lajno … lajno …
 
Tudi letos vabi kresni čas, da se srečamo pri nas! Pod kozolcem na eko-
loški kmetiji Pr’Laškarju v Zabočevem pri Borovnici, se 
dobimo v petek, 24. junija ob 20.uri.
Naš gost bo Vlado Nunčič, edini izdelovalec lajn v Sloveniji.

Po prireditvi bomo zakurili kres.

Zaplesali so tudi ukrajinski otroci

Copate so darovala mnoga podjetja

Družina Debevec s prijatelji ter Otroška folklorna skupina Coklarčki

Borovničani narisali nasmeh 
ukrajinskim otrokom

D Brincl bend v vrtcu
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V Borovnici se obeta 
leto visoke kulture. 

Natančneje, festival »Glas-
bena fabrka 2022«. Njen idejni 
in umetniški vodja je domačin 
Tadej Kenig, priznan in odličen 
klarinetist ter predsednik dru-
štva Adrias, ki je tudi organiza-
tor celotnega dogajanja. 

 
Ideja festivala »Glasbena 
fabrka 2022«

Društvo Adrias deluje že 18 
let, člani društva pa so nosilci 
mnogih glasbenih dogodkov, 
njihov glas seže tudi čez mejo. 
Po dvoletnem koronskem kul-
turnem premoru po besedah 
Tadeja Keninga še nikoli ni iz-
kazovalo toliko navdušenosti 
in zanosa kot pri pripravi prve-
ga festivala »Glasbena fabrka«. 
Njihov prvi cilj je, da vrhunske 
glasbenoumetniške dogodke 
predstavijo kar v Borovnici. »S 

koncertnim ciklom, želimo tu, v 
Borovnici, pri nas doma, vzpo-
staviti stik z vrhunskimi glas-
beniki, katerih koncertov smo 
se do zdaj lahko udeleževali le, 
če smo se namenili v enega od 
centrov kulturnega dogajanja v 
Sloveniji. Ljubljana sicer res ni 
tako daleč in ni tako nedosto-
pna. Je pa v domačem okolju 
in med domačnostjo kraja, v 
katerem živimo ter z ljudmi, s 
katerimi se veliko srečujemo ali 
pa prav zaradi tempa življenja 
malo manj, gotovo to doživlja-
nje vrhunske umetnosti še pri-
jetnejše.«

Enkratna izvedba »Stabat 
Mater«

Tako sta prva dogodka že za 
nami, obetajo se nam še trije. 
Otvoritev festivala je bila na 
cvetno nedeljo, 10. aprila, v le-
pem ambientu v farni cerkvi sv. 
Marjete. Celjski godalni kvartet 
je izvedel velikonočno kantato 

Giovannija Battiste Pergolesi-
ja, Stabat Mater. Avtor je delo 
napisal malo pred smrtjo, ko 
se je preselil v frančiškanski 
samostan v Pozzuoliju. Gre za 
obsežno kantato za dva glasova 
in godala, napisana na besedilo, 
ki opisuje trpljenje Marije med 
križanjem Jezusa Kristusa. 

Celjski godalni orkester je bil 
ustanovljen leta 1945 kot sekcija 
Kulturno umetniškega društva 
Ivan Cankar. V začetku so na-
stopali predvsem na mitingih in 
drugih prireditvah, povezanih s 
koncem druge svetovne vojne, 
sledila so različna tekmovanja, 
na katerih so dobivali laskave 
ocene vodilnih glasbenih kri-
tikov. 

Posneli so tudi ploščo in 
predstavili lastni abonma, ki 
je še danes redni način dela. 
Celjski godalni orketer uspešno 
predstavlja celjsko kulturno ži-
vljenje v slovenskem in evrop-
skem prostoru. 

Za svoje delo je prejel najvišje 
priznanje Mestne občine Ce-
lje in častni znak občine Bled. 
Njihov dirigent je Nenad Firšt, 
med drugim tudi prejemnik 
Prešernove nagrade. 

Stabat Mater sta izvedli dve 
solistki. Rebeka Pregelj, sopran, 
redno sodeluje s komornim go-
dalnim orkestrom in godalnim 
kvartetom NOVA. Dokončala 
je dodiplomski študij petja na 
Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni, je tudi prejemnica številnih 
nagrad. Mezzosopranistka Inez 
Osina Rues se je prav tako šola-
la na akademiji, sodelovala je v 
zboru SNG Opera in balet Lju-
bljana, kot solistka je debitirala 
v vlogi Paoluccie v Puccinijevi 
operi Nikogaršnja hči. »Ravno 
prvi koncert simbolno nami-
guje na razcvet in dolgo dobo 
festivala. 

Želimo si, da bi nas še leta 
navdihoval, nam lepšal večere 
ter nas povezoval na različnih 
ravneh skupnega življenja v 
našem kraju,« pa je v nagovoru 
pred koncertom dejal vodja Ta-
dej Kenig. 

Pokalo je!
Še ena glasbena poslastica se 

je zgodila v nedeljo, 15. maja, v 
večnamenski dvorani v osnovni 
šoli. Zanjo je posrkbel Trobil-
ni kvnintet Contrast, v sestavi 
Gregor Turk (trobenta), Blaž 
Avbar (trobenta), Jože Rošer 
(rog), Žan Tkalec (pozavna) in 
Uroš Vegelj (tuba). Izvedli so 
delo Sergeja Rachmaninovega 
»Bodoroditse Devo«, pri kate-
rem gre za postavitev znanega 
besedila Ave Maria. Sledil je 
»Kvintet št. 3« avtorja Victor-
ja Ewalda, nato še »Trobilni 
kvintet št.1« Tilna Slakarja, 
posvečen tudi času pandemije 

covida-19, spored pa je zaokro-
žilo delo Wernerja Pirchnerja 
z naslovom »Ali poznaš delo 
cesarja Jožefa?«. Kot so vabili 
že pred koncertom, tako je tudi 
bilo. Pokalo je!

In kaj nas še čaka?
Godalni kvartet Disso-

nance v župnijski cerkvi 
sv. Marjete (12. 6. 2022), 
Chicharito jazz quartet v 
Gradu Bistra (18. 6. 2022) 
in U35-tolkatronika na plo-
ščadi pred podjetjem Graft 
Polymer v industrijski coni 
(3. 9. 2022). 

Rok Mihevc

 
27. aprila, na 

Dan upora proti 
okupatorju, smo se 

člani Občinskega 
društva ZB za vrednote 

NOB Borovnica in 
somišljeniki zbrali pri 

spomeniku padlim 
žrtvam fašizma med 

NOB, pri Belem potoku. 

Počastili smo spomin na sto-
letnico rojstva pesnika Karla 
Destovnika Kajuha, partizana 
in domoljuba, ki je s svojo li-

rično besedo pozival k uporu 
proti silam zla. Recitirali smo 
njegovo poezijo, katere misel je 
še danes živa tudi v naših srcih. 
Ob zvokih kitare je Domen 
zapel revolucionarne pesmi, ki 
so nam ulivale občutja uporni-
škega duha, navdiha svobode 
in veličastne, brezmejne moči, 
ki lahko premaga vsakega zati-
ralca človeštva. 

V soboto, 7. maja, smo se 
tradicionalno spomnili na 
ustanovitev faškarske čete na 
Malem Srebotniku. Vendar 
letos je bilo napovedano sla-
bego vreme in tudi v resnici je 

deževalo. Zato smo spominsko 
slovestnost izvedli v gasilskem 
domu Breg - Pako.To se je iz-
kazalo za dobro dločitev, saj se 
nas je zbralo nepričakovano 
veliko število. Andrej Ocepek 
je kot govorec orisal pot, ži-
vljenje in smrti posameznih 
fantov te partizanske enote. S 
podpisom priložnostne čestit-
ke smo poslali pozdrave edine-
mu še živečemu članu faškar-
ske čete, 101-letnemu Viktorju 
Kirnu. Sledil je kratek kulturni 
program in prijetno druženje.

Občinsko društvo ZB za 
vrednote NOB Borovnica

Visoka kultura 
v Borovnici

ZB Borovnica 

Počastili dan upora 
in ustanovitev Faškarske čete
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Topli dnevi so nas vabili 
na igrišče, na sprehode 
in na različne izlete. 

Mlajši otroci so se veselili igre 
na igrišču in terasi, starejši otro-
ci pa so se odpravili na daljše 
pohode do bližnjih in oddalje-
nih krajev. V mesecu aprilu smo 

obeležili tudi dan Zemlje. Stro-
kovne delavke smo se potrudile, 
da smo na najrazličnejše nači-
ne otrokom približale dejstvo, 
kako pomembno je poskrbeti, 
da je naša okolica čista in da jo 
moramo varovati. 

Naše igrišče pa ni samo pro-
stor za igro, ampak se lahko 
spremeni tudi v gledališče. 

Ogledali smo si lutkovno 
predstavo o krtku Zlatku, ki se 
je srečeval s prav posebno teža-
vo. Vendar krtek Zlatko ni bil 
od muh … prav taisti težavi je 
prišel do dna in otroci so mu na 
koncu navdušeno zaploskali. 

Uredil se je tudi naš vrtiček. 
Del v zeliščni kotiček, kjer bodo 
rasle najrazličnejše dišavnice in 

zelišča, ki jih bomo strokovne 
delavke pridno nabirale in jih 
shranjevale za čaje in zeliščne 
paketke. Drugi del pa se je spre-
menil v »čutno pot«, kjer bodo 
otroci usvajali senzomotorične 
spretnosti preko naravnih ma-
terialov.

Natalija Strmšek

Letno poročilo o pitni vodi je pregled 
rezultatov preskušanja parametrov pitne 
vode za  leto 2021 na oskrbovalnem 
območju, kjer je upravljavec vodovodnega 
sistema Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 
22, 1353 Borovnica (v nadaljevanju Občina 
Borovnica). 

Obveznost priprave letnega 
poročila izhaja iz 34. čl. Pra-
vilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, 
št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09, 74/15, 51/17 v nadalje-
vanju Pravilnik), ki obveznost 
nalaga upravljavcu sistema za 
oskrbo s pitno vodo. Uporabni-
ki morajo biti o vsebini poročila 
seznanjeni prek sredstev javne-
ga obveščanja.

Uporabniki so tako obveščeni 
v občinskem glasilu Naš časopis. 
Letno poročilo je uporabnikom 
pitne vode stalno dostopno na 
spletni strani www.borovnica.
si. Temeljna naloga upravljav-
cev vodovodnih sistemov je 
zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo, k čemur prišteva-
mo zagotavljanje nemotene 
oskrbe, zagotavljanje ustreznih 
količin in tlakov v vodovodnem 
sistemu ter skladnosti in zdra-
vstvene ustreznosti pitne vode. 
Upravljavcem vodovodnih sis-
temov Pravilnik nalaga polno 
obveznost zagotavljanja skla-
dnosti in zdravstvene ustrezno-
sti vode kot živila, nad katerim 
mora upravljavec izvajati notra-
nji nadzor na osnovah sistema 
HACCP (Hazard Analysis by 
Critical Contol Points). Le-ta 
omogoča pravočasno prepo-
znavanje mikrobioloških, ke-
mičnih in fizikalnih tveganj, ki 
lahko pomenijo potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi, iz-
vajanje potrebnih ukrepov ter 
vzpostavljanje stalnega nadzora 

na tistih mestih (kritičnih kon-
trolnih točkah) v oskrbi s pitno 
vodo, kjer tveganja lahko na-
stanejo. Notranji nadzor v letu 
2020 je potekal po novo posta-
vljenih postopkih na osnovi na-
črta HACCP, ki vsebuje mesta 
vzorčenja, vrsto preskušanj in 
najmanjšo frekvenco vzorčenja, 
kar se določa na osnovi ocene 
tveganj za vsako oskrbovalno 
območje posebej. Preskušanje 
vzorcev v okviru notranjega 

nadzora izvaja Nacionalni la-
boratorij za zdravje, okolje in 
hrano. Poročilo se nanaša na 
kakovost pitne vode na vodo-
vodnem sistemu Brezovica pri 
Borovnici. Podatki so pridoblje-
ni iz poročil o opravljeni nalogi 
Spremljanje zdravstvene ustre-
znosti pitne vode

– Občina Borovnica (vodo-
vod) in se hranijo na Občini 
Borovnica.
Občina Borovnica upravlja z vodo-
oskrbnim sistemom Brezovica pri 
Borovnici.
1.1 Vodovodni sistem Bre-
zovica pri Borovnici

Prebivalci naselja Brezovica 
pri Borovnici in del naselja Dra-
žica so priključeni na vodovo-
dni sistem Brezovica pri Borov-
nici. Oskrbujejo se iz vodnega 

vira Šumnik. Vodo od avgusta 
2020 redno dezinficirajo.

2. KAKOVOST PITNE VODE
2.1 Vodovodni sistem Bre-
zovica pri Borovnici

Kakovost vode se ugotavlja 
z notranjim nadzorom in dr-
žavnim monitoringom v skla-
du s Pravilnikom o pitni vodi 
(Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki 
določa mejne vrednosti para-
metrov pitne vode. Osnova za 
zagotavljanje kakovosti pitne 
vode je načrt HACCP. Notra-
nji nadzor opravlja Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano – NLZOH v skladu 
z letnim načrtom. Le-ta je pri-
pravljen tako, da se opravljajo 
redne in občasne analize vode 

(mikrobiološke, kemijske in 
fizikalne) na predvidenih odje-
mnih mestih, ki se določijo tako, 
da so v čim večji meri vključeni 
večji deli vodovodnega sistema. 
Za vsako opravljeno analizo 
NLZOH izda poročilo z izvidi 
preiskav in podanim mnenjem 
ter predlaganimi ukrepi v pri-
meru odstopanja. Iz opravlje-
nih analiz notranjega nadzora 
je razvidno, da so bili v letu 
2021 za mikrobiološko analizo 
odvzeti štirjr vzorci (iz omrežja 
in vodohrana), štirje vzorci pa 
za občasen preskus. V letu 2020 
ni bil izdan preventivni ukrep 
prekuhavanja vode za prehran-
ske namene.

Mikrobiološka preskušanja
Rezultati mikrobioloških pre-

skušanj kažejo, da je bila voda 
skladna s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06 in 25/09). 

Rezultati vzorcev pitne vode, ugoto-
vljenih pri monitoringu – spremlja-
nje pitne vode

Monitoring ni bil izveden.
Predvideni ukrepi

Redno vzdrževanje vodovo-
dnih objektov in vodovodnih 
armatur na sistemu.
Nadzor

V prilogi je Preglednica 1, v 
kateri so vsi zbirni rezultati fi-
zikalno-kemijskih in mikrobio-
loških preskušanj vzorcev pitne 
vode za leto 2021, odvzetih v 
okviru notranjega nadzora.

Občina Borovnica
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Tabela 1: Rezultati mikrobiološkega in fizikalno-kemijskega preskušanja v okviru notranjega nadzora v letu 2020 - redna in občasna preskušanja 

OSNOVNI PODATKI INTERNI NADZOR 
                  mikrobiološka preskušanja kemijska preskušanja 
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257 46331 1 2 / 1 0 4 0 / 0 / 0 0 0 0 0 / 0 / 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 

 

Letno poročilo o pitni vodi za leto 2021 za vodovodni sistem Brezovica pri Borovnici

Pomlad v vrtcu Borovnica

Tabela 1: Rezultati mikrobiološkega in fizikalno-kemijskega preskušanja v okviru notranjega nadzora v letu 2020-redna in občasna preskušanja
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Županova beseda 

Praznični in vesel 
junij

 
Upam, da bomo vztrajali v 
sproščenem vzdušju in bodo 
ukrepi za preprečevanje 
epidemije samo še spomin, 
predvsem pa si želim, da se ne 
bi ponovili lanskoletni jesenski 
scenarij. 

Zato vam najprej zaželim, 
da se poveselite, zabavate na 
prireditvah, ki jih v maju in 
juniju ne bo manjkalo. 

Ob tej priložnosti vas vabim, 
da se udeležite slovesnosti ob 
praznovanju občinskega pra-
znika. Prav je, da se zavedamo 
in izkažemo hvaležnost, da 
imamo svojo občino in da lah-
ko tudi zato sami bolj angaži-
rano in konkretno soustvar-
jamo projekte in skrbimo za 
napredek ter kakovost življe-
nja v horjulski občini. Zato je 
21. junij velik in pomemben 
dan za vse nas in prav je, da ga 
temu primerno počastimo. 

Gasilci bodo v tem času or-
ganizirali številne veselice in 
upam, da se ob tej priložnosti 
tudi srečamo in v sproščenem 
vzdušju kakšno rečemo. Po 
dveh letih smo končno do-
čakali razmere, ko se lahko 
družimo kot pred pandemijo, 
kar je vsekakor dober razlog za 
proslavljanje.

Razlog za dobro voljo imajo 
tudi v Osnovni šoli Horjul, ki 
je postala ekošola. Malo je ta-
kšnih šol, ki se nahajajo v tako 
lepem in z naravo obdanem 
okolju. Imamo učilnice na 
prostem, čebelnjak, v katerem 
smo ravnokar natočili 40 kilo-
gramov medu, ki ga bodo po-
rabili v šoli. Imamo čudovito 
šolsko učno pot in medgene-
racijsko središče. Skrb za oko-
lje je v naši občini visoko na 
prioritetnih lestvicah. Ob tem 

naj še omenim, da smo tudi 
tik pred začetkom gradnje še 
zadnjega dela kanalizacijske-
ga omrežja s čistilno napravo 
v naši občini. V Žažarju je 
namreč vse pripravljeno, da 
se začne graditi. S tem pro-
jektom pa ne bomo poskrbeli 
samo za okolje, ampak se bo 
hkrati uredila vsa pripadajo-
ča infrastruktura, od sistema 
odvodnjavanja meteornih 
voda, do vodovoda, izgradnje 
telekomunikacijskega omrežja, 
javne razsvetljave in asfaltira-
nja cest. 

Končno je tudi prišlo do as-
faltiranja ceste med Dobrovo 
in Horjulom. Zaradi dvojnih 
zapor in obvozov ter vreme-
na je vse skupaj trajalo dolgo 
in se vam ob tej priložnosti 
tudi zahvaljujem za potrpe-
žljivost. Že junija pa naj bi se 
začela gradnja naslednjega ve-
likega projekta, širitev ceste in 
gradnja kolesarske steze med 
Horjulom in Vrhniko. Ko bo 
projekt zaključen, se boste 
lahko tudi z majhnimi otroci 
odpeljali na Vrhniko s kolesi 
na 2 metra široki in varno iz-
peljani kolesarski stezi. 

Čeprav smo nekatere velike 
projekte že zaključili ali pa jih 
bomo v kratkem času, se seve-
da z uigrano ekipo sodelavcev 
pripravljamo že za naslednje 
projekte, ki pa so tako kot ve-
dno v službi vas občanov. 

Župan, Janko Prebil

Dobre novice za Žažar! 
Izvedeno je bilo javno 

naročilo in izbran 
izvajalec Komunalne 

gradnje d.o.o.  

Pogodbo za izvedbo del je 
skupaj z direktorjem izvajalca 
podpisal župan Janko Prebil 
10. maja.  Investicija sodi med 
večje v občini Horjul in znaša v 
skupni vrednosti 2.582.015,82 z 
ddv. Z gradnjo naj bi začeli že 
v juniju. 

Izvedla se bo novogradnja ka-
nalizacijskega sistema s čistilno 
napravo. Sočasno se bo izvedla 
tudi rekonstrukcija vodovoda, 
gradnja meteorne kanalizacije, 
postavila javna razsvetljava ter 
uredilo ceste. 

Investicijo financira občina 
Horjul, ki je kandidirala na javni 
razpis za dodelitev sredstev na 
ukrepu: zeleni prehod – kom-
ponenta čisto in varno okolje, 
podukrep: izboljšanje ukrepov 
na področju ravnanja z vodo in 
okoljske infrastrukture (c1 k3), 
operacija: »investicije v sisteme 
odvajanja in čiščenja odpadne 

vode, ki ležijo na manjših aglo-
meracijah od 2.000 PE« – Mini-
strstvo za okolje in prostor.

Župan Janko Prebil je ob pod-
pisu pogodbe z izvajalcem dejal, 

da s tem v občini zaključujejo 
zavezo, da bo povsod poskrblje-
no za čiščenje odpadnih voda. 
Evropska zakonodaja nam nala-
ga, da to uredimo do leta 2024. 

Kjer kanalizacije ni možno izve-
sti, bomo zadeve reševali z ma-
limi čistilnimi napravami. 

Peter Kavčič
Foto: Občinski arhiv

Dela na prizidku lepo 
napredujejo in sedaj se v 
notranjosti že lahko vidi, 

kako bo vrtec izgledal 
od znotraj. 

Prav tako pa so ravno sredi 
maja mojstri tudi že zaključili 
s fasado, tako da vsi mimoido-
či že lahko opazujejo končno 
podobo. Tako so v zadnjem 
mesecu mojstri zaključili z deli 

na strojnih in elektro inštalaci-
jah, kotlovnica že kaže končno 
podobo. Položili so tudi vse 
suhomontažne stenske obloge 
in prepleskali stene ter strope. 
Vgradili so tudi luči po celo-
tnem objektu in nekatera vrata, 
ki jih čaka zasteklitev. Po mon-
taži sanitarne opreme in kom-
paktnih plošč sledi še montaža 
opreme in ureditev okolice, da 
bodo otroci lahko uživali in se 
igrali tudi v zunanjih prostorih.

Župan Janko Prebil je z de-
lom izvajalcev zadovoljen: ‘’Za 
uspešno izvedbo je najprej po-
trebna dobra priprava doku-
mentacije, ki je temelj vsega, če 
želimo črpati sredstva, ki nam 
jih je namenila država. Potem 
se z izbiro ustreznega izvajalca 
vse skupaj hitro sestavi in dela 

lahko napredujejo v začrtanem 
roku. Veseli me, da je pri tem za 
našo občino in mlade družine 
tako zelo pomembnem projek-
tu vse potekalo brezhibno in 
bodo septembra otroci že lahko 
uživali v novih prostorih.’’ 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Kotlovnica z vso najsodobnejšo opremo.

Zunanja podoba prizidka, izvajalce čaka še ureditev okolice.

Zelena luč za izgradnjo 
kanalizacije v Žažarju

Gradnja prizidka vrtca
Horjul je v zaključni fazi

Vabilo!  

Praznični junij 2022 – 
praznujmo skupaj

 

Junij je za našo občino praznični mesec, zato se bodo v 
okviru občinskega praznovanja zvrstile različne prireditve. 
Vabimo vas, da se jih udeležite. To bo namreč čas za druženje, 
klepet in zabavo. Praznični junij bomo začeli že v petek, 3. 
6., z otvoritvijo slikarske razstave, končali pa na občinski 
praznik v torek, 21. junija, ko bo na sporedu svečana podelitev 
priznanj v Prosvetnem domu Horjul in muzikal Levji Kralj v 
izvedbi otrok Glasbene šole Vrhnika – kjer nastopajo mladi 
horjulski glasbeniki.  

  
• Petek, 3. 6. 2022, ob 13. uri na Občinskem trgu 1 v 

Horjulu: Otvoritev slikarske razstave Branka Lipnika in 
predstavitev njegovega Kataloga 1968–2022, 

• Petek, 17. 6. 2022, ob 9. uri na Občinskem trgu 1 v 

Horjulu: Dan odprtih vrat ČD Dolomiti Polhov Gradec, 
• Petek, 17. 6. 2022, ob 18. uri v Prosvetnem domu Hor-

jul: Predstavitev knjige »Draga Kristina« (monografije o 
Kristini Brenk) z gosti: Anja Štefan, Jelka Reichman, 
Peter Svetina, Alenka Veler, Andrej Ilc, Sanja Janša, 

• Torek, 21. 6. 2022, ob 18:30 v Prosvetnem domu Hor-
jul: Slavnostna podelitev občinskih priznanj, 

• Torek, 21. 6. 2022, ob 19. uri v Prosvetnem domu 
Horjul: Muzikal Levji kralj, prireditev ob občinskem pra-
zniku, horjulski učenci GŠV. 

Občina praznuje občinski praznik v spomin na 21. junij 
1998, ko so se prebivalci sedanje Občine Horjul na referen-
dumu večinsko odločili za ustanovitev samostojne Občine 
Horjul. Razpis za občinska priznanja je »odprt« do 3. junija. 
Besedilo slednjega objavljamo v Našem časopisu, podrobnejše 
informacije pa najdete na občinski spletni strani. 

Besedilo in foto: Peter Kavčič
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Spoštovani, o cerkvici, 
ki stoji na vrhu pobočja 
vasi Koreno nad 
Horjulom v Občini 
Horjul, ni potrebno 
posebej pisati, saj jo 
namreč prav vsi od blizu 
in daleč dobro poznate. 

Zavetnika Sv. Mohor in For-
tunat godujeta v mesecu juliju, 
sicer pa je sveta maša tudi 4. ne-
deljo po veliki noči, preko leta 
pa se zvrsti še nekaj maš. Če-
tudi nismo vsako nedeljo v njej, 
pa da nje čutimo spoštovanje in 
navezanost.

Glede na to, da stoji na vrhu 
grebena, kjer praviloma skoraj 

vedno piha jo počasi skozi leta 
najeda zob časa. Bolj ali manj 
uspešno se borimo z njim in 
poskušamo cerkev ohranjati v 
dobrem stanju. V preteklih ne-
kaj letih smo uredili drenažno 
nasutje okrog obzidja, preu-
redili pokopališče, dobavljene 
so bile nove varčne svetilke, ki 
osvetljujejo le silhueto cerkve, 
izvedena je bila kompletna pre-
nova elektro inštalacije v cerkvi, 
izvedli smo zamenjavo strešne 
kritine na ladji cerkve, leta 2009 
pa smo zamenjali stare železne 
zvonove z novimi bronastimi.

Vsi ti posegi so bili izvedeni z 
veliko angažiranostjo vaščanov, 

dobrotnikov in donatorjev, fi-
nančno pa je na pomoč prisko-
čila tudi Občina Horjul.

Od leta 2018 pa na nas čaka 
največja investicija, ki pa je neiz-
bežna in nujno potrebna- zame-
njava strehe na zvoniku. V za-
dnjih letih so se na kritini začele 
pojavljati vedno večje razpoke, 
pri čemer je padavinska voda 
vdrla v ostrešje in les ostrešja 
poškodovala do te mere, da ga 
je potrebno v celoti zamenjati. 
Kritina zvonika po pridoblje-
nem soglasju ZVKDS je pred-
videna kot troslojno kritje s 
klanimi macesnovimi skodlami.

Vse od leta 2018 smo se več-

To je velik in pomemben korak v 
vzgoji in izobraževanju mladih in za 

prihodnost horjulske občine. 

Priključitev v mrežo šol in vrtcev, kjer dajo 
dodaten pomen skrbi za okolje je zaveza strate-
giji, ki krepi stik z naravo in skrb za okolje. Nekaj 
kar želimo vsi, saj živimo v čudovitem naravnem 
okolju kjer lahko tudi najmlajši aktivno sodelujejo 
pri skrbi za okolje. Program Ekošola je mednaro-
dno uveljavljen program celostne okoljske vzgo-
je in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju 
in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju 
med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni 
in izobraževalni program ter skozi aktivno udej-
stvovanje v lokalni skupnosti in širše. OŠ Horjul 
je umeščena v mirno in vzpodbudno podeželsko 
okolje, ki vzpodbuja k ohranjanju kvalitetnega 
učnega okolja. Zaposleni in učenci izvajajo dejav-
nosti, ki krepijo stik z naravo, budijo razmišljanje 
o razvoju strategij, ki bodo tako lokalno kot širše 
okolje ohranjale kljub neizbežnim spremembam, 
ki jih človek z načinom bivanja povzroča Zemlji. 
Priključitev Ekošoli pomeni vključitev v mrežo 
717 slovenskih vrtcev, osnovnih ter srednjih šol 
in fakultet, ki s svojim delovanjem krepijo kom-
petence in znanje bodočih ter sedanjih rodov o 
trajnostnem razvoju.

Ravnatelj Aleksander Gube pojasnjuje: ‘’S ko-
rakom smo potrdili našo skupno odločitev, da 
bomo vzgajali in negovali naslednje vrednote: 
• ločeno zbiranje odpadkov in recikliranje, izko-

riščanje naravnega okolja za proces učenja in 
razvijanja zdravja z načrtovanimi športnimi in 

sprostitvenimi aktivnostmi, varčna raba vode 
in električne energije, 

• ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti 
in izdelava načrta šolskih prevozov,razvijanje 
odnosa do hrane in ekološke osveščenosti.’’
Z aktivnim delovanjem si šola pridobi med-

narodno priznanje – zeleno zastavo. To je edino 
javno in mednarodno priznanje slovenskim šo-
lam za okoljevarstveno delovanje, skladno z med-
narodnimi kriteriji FEE (Foundation for Enviro-
nmental Education) pa pojasnjuje vodja projekta 
Alenka Krušič.

Ravnatelj osnovne šole Horjul Aleksander gube 
je podal tudi nekaj dodatnih informacij kaj ta na-
ziv pomeni zanj in za celotni kolektiv:

‘’Kar nekaj časa je v nas nastajala ideja, da bi 
naša šola pričela delovati na področju varovanja 
in zaščite našega okolja, nato pa smo s pripravami 
za pridružitev k projektu začeli v preteklem letu. 
Ko smo 11. maja podpisali ekolistino je bil to velik 
dan. Ta bo s ponosom krasila našo šolo. V avgu-
stu pa bomo prejeli še eko zastavo. 

Pobudnikov za vključitev v eko šolo je bilo več, 
zagotovo pa je gonilna sila ga. Krušič, ki je zagna-
no pristopila k uresničevanju zastavljene ideje in 
k sodelovanju vsak dan privablja vedno več za-
interesiranih posameznikov. Vključitev v projekt 
je za šolo in kraj izjemnega pomena, saj nas ta 
odločitev zavezuje, da svoje delo na omenjenem 
področju opravljamo še naprej in se trudimo ure-
sničevati te cilje.’’

Peter Kavčič
Foto: Občinski arhiv 

Osnovna šola Horjul je
od sredine maja naprej tudi Ekošola

Slavnostni podpis listine.

Cerkev Koreno z novo streho na ladji cerkve

Na Koreni nujno potrebna nova streha cerkvenega zvonika

Datum: 25.5.2022
Štev.: 081-0001/2022-1

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 
št. 63/2010, 100/2011 in 80/2013) in 9. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Horjul (Naš časopis, št. 263 z 

dne 15.5.2000), objavljamo

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE HORJUL

ZA LETO 2022
1.

Občina Horjul podeljuje naslednja priznanja:
- naziv častni občan

- plaketo občine
- priznanje občine 

    
2.

Naziv častni občan:
Naziv častni občan se podeli posameznikom, ki so s svojim delom pomembno in trajno prispevali k razvoju 

družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju 
občine.

Plaketa občine
Plaketa občine se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim 

osebam za izjemne dosežke in uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem, špor-
tnem in drugih področjih.

Plaketa občine se lahko podeli tudi posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne 
dosežke trajnejšega pomena.

Priznanje občine
Priznanje občine se podeli posameznikom, društvom, zavodom, podjetjem in drugim organizacijam in skupno-

stim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo 
ugled občine.

3.
Kandidate za priznanja predlagajo fizične in pravne osebe: občani, politične stranke, podjetja, zavodi, društva 

ter druge organizacije in skupnosti.

4.
Predlog za podelitev mora vsebovati:

- naziv in ime predlagatelja 
- osnovne podatke predlagane fizične ali pravne osebe

- obrazložitev predloga
- vrsta priznanja

5.
Pisni predlogi se pošljejo v zaprti kuverti z oznako » Ne odpiraj - razpis za priznanja« do vključno 3. junija 2022 

na naslov: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul. 

6.
O izbiri kandidatov, ki prejmejo priznanje se odloča na občinskem svetu. Predlogi za priznanja, ki so bili podani v 

preteklih letih in niso bili uvrščeni v izbor, se ne upoštevajo. 

Priznanja bodo podeljena na slovesnosti ob občinskem prazniku.

Občina Horjul
Župan

Janko Prebil
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 V pogovoru nam je zaupal, da vedno 
črpa ideje iz življenja, z izbranimi deli pa 
je želel zaokrožiti neko obdobje v njegovem 
življenju oziroma ustvarjalnem obdobju. V 
zbirki del najdemo tako slike, risbe nare-
jene z različnimi tehnikami, kjer se avtor 
ne omejuje. Pri fotografiji pa ostaja zvest 
svojemu pravilu, kjer ne stremi toliko k 
popolnosti in ostrini, ampak bolj k vsebini 
in sporočilu fotografije. Pogovarjali smo se 
tudi o tem, kako na današnjo mladino vpli-
va digitalizacija. Vesel je vsakega mladega 
umetnika, ki v sebi začuti klic po ustvar-
janju, a pri tem kot pedagog opozarja, da 
prevečkrat pozabljamo na osnove, recimo 
na risanje z roko, saj pišemo prek računalni-
kov, namesto na roke, in se tako izgublja do-
ločena motorika in s tem tudi rokodelstvo. 
Zato je prav, da negujemo in ne pozabimo 
na naš rokodelski del in spodbujamo mla-
de, ki imajo željo po risanju in ustvarjanju. 
Kaj lahko naredi spretna roka, umetnikov 
pogled in veselje do ustvarjanja vizualnih 
podob si lahko ogledate v knjigi, oziroma v 
razstavi, ki bo odprta 3. junija v prostorih 
občinske avle. 

Kaj vas je motiviralo, da ste ustvarili knjigo, 
ali s tem želite skleniti neko ustvarjalno 
obdobje ali je preprosto prišel pravi čas tudi 
za ta projekt?

Razlog za izdajo kataloga je bil izbor sli-
karskih del (od približno 450 do 500) in ga 
predstaviti. Odločil sem se za »razstavo v 
knjižni obliki«.

V knjigi so dela, ki segajo vse od leta 1968 do 
danes. Kaj se je v vašem pogledu na umetnost 
spremenilo v tem času? Ali lahko to tisti, ki 
bo vzel katalog v roke ali si ogledal razstavo, 
začuti oziroma opazi?

Morda je to res »pika na i« dosedanjega 
obdobja, vendar se vsak dan rojevajo novi 
načrti. Tako kot v naravi se tudi v naših ži-
vljenjih stvari spreminjajo in razvijajo.

Kako dolgo ste pripravljali ta katalog, kaj je 
bilo najtežje? Morda določiti izbor slik ali vse 
skupaj povezati v zgodbo?

Že od študijskih let dalje se učim in se še 

danes. Moje slikarstvo je »demokratično«. 
Sprejemam vse: umetnostna slogovna ob-
dobja, likovna področja, motive, tehnike, … 
do fotografije. V izboru je to vidno. Pred-
vsem sem se vedno trudil, da likovno delo 
ne bo dolgočasno.

Kako danes vidite mlade, imajo umetniško 
žilico? Vemo, da ima vsak v rokah pametni 
telefon in je na družabnih omrežjih resnično 
veliko zanimivih fotografij in za dobro sliko 
danes ne potrebujemo več tako drage opreme? 
Je s pravim pristopom in sporočilnostjo lahko 
tudi to umetnost?

Časi se spreminjajo, danes smo bombar-
dirani od jutra do večera z vidnimi sporo-
čili, doma in na ulici. Nove tehnologije niso 
problem. Vendar moramo nenehno ločeva-
ti zrna od plev. To je danes izziv za mlade.

V prazničnem juniju bo v Horjulu v občinski 
avli tudi razstava vaših del. Gre za vsa dela, ki 
bodo v katalogu, kaj vam ta dela pomenijo? 

V katalogu je 107 del. To je mojih 107 
otrok, kot se reče. Junija jih bo v občinski 
avli razstavljenih samo deset, simbolično 
ob predstavitvi kataloga. Ob tej priložnosti 
se želim tudi zahvaliti, saj so natis in izdajo 
občani lepo podprli. 

Za konec vas vse lepo vabim na ogled 
razstave, da si pogledate nekaj mojih del, ki 
sem jih izbral za to priložnost

Peter Kavčič, foto: Peter Kavčič, 
Branko Lipni

Umetnik se lahko izraža na več načinov, 
ne samo s slikanjem in fotografijo. Takole je 
Branko Lipnik zapisal nekaj vrstic o aktual-
ni tematiki v svetu: 

Velika noč 
Zbudilo me ni pritrkavanje zvonov, Velika 
noč je, zbudile so me moreče sanje. 

Vozil sem se z liftom gor in dol, iskal 
gumb za tretje nadstropje pa ga nisem 
našel. Bilo je temno, okrog mene nestrpni 
potnki, v tretjem nadstropju so me čakali 
učenci 7. b. Po likovnem pouku so imeli 
na urniku angleščino. Učiteljice ni bilo 
in sem jo šel iskat v zbornico. Nisem je 
našel, povsod sem jo iskal, takrat sem se 
spomnil, da učencev ne bi smel pustiti 
same v razredu. To me je zbudilo.

Vstal sem, odprl okno, čudovit dan se je 
začel. Zvonjenje bronastih zvonov, čisto 
plavo nebo, belo cvetoče drevje. Pomlad! 
Gledam v to podeželsko spokojnost, gori 
na Koreni danes ne delajo, ravnokar 
imajo praznični zajtrk. Misli takoj zaidejo 
k mojim ljudem v Horjulu, Ljubljani in 
v Mariboru. Vsi bodo imeli bogat zajtrk, 
verujoči ali ne. Molili bodo ali prosili 
usodo, da povrne zdravje svojcem, ki 
trpijo tako ali drugače. Nekateri so imeli 
težko operacijo, drugi jemljejo kup tablet, 
nekdo je padel in zdaj leži polomljen 
v bolnišnici. Marsikje so tudi psihične 
težave.

A narava se zato ne zmeni, vse brsti, 
ptice pojejo, potoki veselo žubore … Kot 
da tam za hribi, no, za kar nekaj hribov, 
ne divja človeška neumnost, vojna. Po 
desetletjih se je zopet naselila v našo 
bližino. Kot je rekel naš kmet, da je 
za ekološko katastrofo kriva človeška 
požrešnost, bo veljalo tudi za to današnje 
norenje. In ko pogledam kamnite obraze 
teh protagonistov, se mi zdi, da so imeli v 
otroštvu veliko pomanjkanje ljubezni. 

V naravi mora biti ravnotežje, in na 
tehtnico pridejo kdaj tudi težke uteži 
in krute rešitve. Da zopet zavlada mir, 
Velika noč in Veliki dan.

krat prijavili na razpis ZVKDS 
za pridobitev sredstev za zame-
njavo strehe, vendar smo vsakič 
ostali tik pod pragom za prido-
bitev sredstev ( Veliki in znani 
objekti sakralne dediščine ima-
jo običajno prednost) in tako 
so nujno potrebni posegi ostali 
nerealizirani.

V letošnjem letu pa smo 
uspešno kandidirali na javnem 
razpisu o financiranju obnove 
nepremične kulturne dediščine 
v Občini Horjul. Prejeli smo do-
bro polovico finančnih sredstev 

za realizacijo projekta, za kar 
smo nadvse hvaležni. 

Kljub temu da skrbimo, da se 
denar ne troši po nepotrebnem 
iz svojih sredstev za dokonča-
nje projekta v celoti denarja ne 
moremo zagotoviti, saj imamo 
tekoče stroške, ki skoraj v celoti 
poberejo pridobljen denar od 
nabirk in donacij.

Celotna vrednost investicije 
je ocenjena na 80.000 eur z ddv, 
pri čemer predstavlja znesek za-
menjavo ostrešja, dobavo mace-
snovih skodel ter delo, ki ga bo 

ob tem potrebno opraviti. Poleg 
zamenjave strehe bo nujno po-
trebno izvesti novo ozemljitev 
zvonika, izvedbo požarne plo-
šče v zvoniku ter obnovo fasa-
de, saj se bodo ob demontaži 
določeni deli fasade odstranili 
oziroma poškodovali.

Do sedaj smo s pomočjo Žu-
pnije Horjul rezervirali les za 
izdelavo skodel ter žeblje za pri-
trditev, nabavljen in razžagan 
je bil les za ostrešje, v preteklih 
dneh se je v dveh delovnih akci-
jah vaščanov les v celoti skobilo 

in impregniralo.
Vsa tesarska dela je prevze-

lo podjetje Skodlarstvo Koželj 
d.o.o. iz Stahovice, ki ima kot 
edino podjetje v Sloveniji prido-
bljen certifikat za izvedbo tako 
specifičnih del.

V kolikor menite, da nam bi 
tudi vi lahko priskočili na po-
moč bodisi finančno ali v obliki 
katere od storitev, ki jih opra-
vljate predlagamo, da nas kon-
taktirate na elektronski naslov 
vo.koreno@gmail.com oziroma 
041/291-895 Bogdan Marolt 
vsak dan po 17.00 uri, kjer se 
boste lahko dogovorili vse po-

trebno in tudi oddali svoj dar. 
Vaš finančni prispevek lah-

ko oddate tudi na tekoči račun 
Župnije Horjul št: SI 56 0202 
7008 8740 165 odprt pri NLB 
d.d., namen nakazila: ZVONIK 
KORENO.

Naša želja in tudi cilje je, da 
dela izvedemo v veliki večini 
do žegnanjske nedelje v me-
secu juliju 2022, ko bomo tudi 
ustrezno obeležili to veliko pri-
dobitev.

Do tedaj pa nas čaka veliko 
dela in dobrih odločitev, h ka-
terim nam lahko pripomorete 
tudi vi. Veselimo se pozitivne-

ga odziva in trenutka, ko bomo 
lahko naznanili, da so dela kon-
čana in ima naša cerkev novo 
kvalitetno ter lepo streho na 
zvoniku.

Za vašo donacijo se vam že 
vnaprej zahvaljujemo,

Lep pozdrav,

Koreno nad Horjulom, 
12.04.2022

ODBOR ZA ZAMENJAVO 
STREHE ZVONIKA 

PODRUŽNIČNE CERKVE 
SV. MOHORJA IN 

FORTUNATA NA KORENI 
NAD HORJULOM

VABLJENI NA VESELICO V HORJUL
25. 6. 2022 ob 20. uri

vas horjulski gasilci vljudno vabimo na

PLES OB POTOKU
Zabaval nas bo ansambel 
Prebrisani muzikanti

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.

VABLJENI NA VESELICO NA VRZDENEC

Prostovoljno gasilsko društvo Vrzdenec 

vas vabi na 

gasilsko veselico 
ob 90. obletnici društva 
v nedeljo, 19. 6. 2022.

Proslava z gasilsko parado in prevzemom novega 
vozila bo ob 14. uri. 

Sledi veselica z bogatim srečolovom in 
Ansamblom Jureta Zajca.

Vabljeni!

Intervju: Branko Lipnik 

Umetnik se ves čas uči in razvija

Branko Lipnik med eno od svojih razstav

Cerkniško jezero

Ob posebni priložnosti, 
tik pred izdajo knjige, kjer 

je zbral svoja umetniška, 
dela smo se pogovarjali 

z Brankom Lipnikom, 
nekdanjim učiteljem likovne 

umetnosti v Osnovni 
šoli Horjul.  Gre za knjigo 

»Lipnikov katalog«, kjer 
najdemo pestrost grafičnega 

ustvarjanja vse od leta 1968 
pa do 2022.  
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Letošnja sezona je 
bila za MePZ Horjul 
prelomna. 

Na začetku sezone smo se 
namreč soočali z eksistencial-
no krizo. Pa ne tisto, ki jo ljudje 
doživijo, ko dočakajo Abraha-
ma, tako kot ga je dočakal naš 
zbor. Šalo na stran, oktobra 
2021 se nas je na uvodnem se-

stanku nabralo vsega skupaj 
ducat pevcev in še mi smo bili 
precej črnogledi glede nadalje-
vanja petja. Epidemija je naredi-
la svoje, zmanjkalo nam je volje. 
Pa vendar nas je iz najnižje toč-
ke dvignila zborovodkinja Ana 
Bizjan, ki nas je bila pripravljena 
voditi dalje, čeprav je veliko pev-
cev prenehalo. Da petje našega 
zbora ni zamrlo je torej njena 
zasluga in zelo smo hvaležni 

za njeno zagnanost. Po novem 
letu se nam je pridružilo nekaj 
novih mladih pevcev, ki so nam 
vlili dodatno motivacijo. Dobro 
smo se ujeli med sabo, tako pri-
jateljsko kot tudi glasovno. Vsi 
smo delali za skupen cilj- obe-
ležiti 50. obletnico delovanja 
zbora z uspešnim koncertom. 

Ideja koncerta je bila, da vza-
memo pesmi iz vseh obdobij 
delovanja zbora in z njimi za-

jamemo vse slovenske pokra-
jine. Slovenske ljudske pesmi 
namreč še najraje prepevamo. 
Koncert smo začeli s simbolom 
Slovenije, s pesmijo Oj, Triglav, 
moj dom. Sledili so Večerna 
pesem Emila Adamiča, Debeli 
kum Rada Simonitija ter Rasti, 
rožmarin. Nato se je predsta-
vil ženski del zbora s pesmijo 
Roža na vrtu in za njimi moški 
del zbora s pesmima Tam na 

vrtu in Spomin na zimski večer. 
Koncert so zatem živahno po-
pestrili člani in članice Godbe 
Dobrova- Polhov Gradec pod 
vodstvom dirigenta Mateja Rih-
terja. Nastop so izvrstno začeli 
s prvo točko, t.i. Andrew sisters 
medley, v priredbi Jake Pucihar-
ja. Na odru so se jim pridružile 
tri naše brhke altistke Neža Pro-
sen, Teja Nagode in Petra Nago-
de, ki so z vlogo sester Andrews 
odlično opravile. Godba je nato 
zaigrala še Slovenija, od kod le-
pote tvoje in Prijatelji, ostanimo 
prijatelji. Po bučnem aplavzu so 
nato poslušalcem zaigrali še 
Golico. 

Po njihovem odhodu iz odra 
je spet sledil nastop Mešanega 
pevskega zbora Horjul. Drugi 
del koncerta smo začeli z mir-
no in intimno pesmijo Jana Ple-
stenjaka En Poljub, ob klavirski 
spremljavi Nadje Rus. Solo je 
odpel naš baritonist Aljaž Na-
gode. Pri naslednji pesmi Peri-
ce nas je Aljaž spremljal še na 
harmoniki. Sledila je koroška 
ljudska Nmau čriez jizaro v pri-
redbi Tineta Beca. Nato je prišla 
na vrsto podelitev Gallusovih 
značk za dolgoletno udejstvova-
nje na področju ljubiteljske vo-
kalne glasbe. Značke je podelila 
vodja območne izpostave Javne-
ga sklada RS za kulturne dejav-
nosti - Tatjana Avsec. Prejemni-
ki Gallusovih značk so Cilka 
Plestenjak za 10 let, ter Marta 
Trček, Pavlina Mole in Andrej 
Nagode za 30 let prepevanja. 

Vsem štirim iskreno čestitamo. 
Za konec koncerta smo zape-
li še poskočni in hudomušni 
Ženka mi v goste gre ter Dajte, 
dajte. Ampak ni prišel še pravi 
konec, skupaj s polno dvorano 
smo nato zapeli še Pevca, ki je 
nekakšna pevska himna našega 
zbora. Pesmi in skladbe je skozi 
koncert v celoto povezal Matko 
Zdešar, ki je kot nekdanji dolgo-
letni pevec in predsednik zbora 
rade volje sodeloval z nami in se 
mu najlepše zahvaljujemo. Po 
koncu koncerta smo se z vese-
ljem po dolgem času podružili s 
poslušalci in bivšimi pevci, ki se 
jih je v 50 letih delovanja zbora 
nabralo zelo veliko. Med poslu-
šalci je bil tudi župan Občine 
Horjul, ki je na začetku koncer-
ta pozdravil poslušalce in nam 
čestital ob jubileju ter poudaril 
kako pomembno je, da se kul-
turna dediščina petja ohranja v 
horjulski dolini.

Za pomoč pri organizaciji 
se zahvaljujemo predsedniku 
Prosvetnega društva Horjul, 
Klemnu Černigoju, za finančno 
pomoč pa se zahvaljujemo Ob-
čini Horjul, podjetjem Kvader 
MT, Metrel d.d., Orodel, Kovi-
nos, Metrel mehanika, Huliot in 
Okrepčevalnici Pr’ Kozinc.

Za MePZ zapisala Nives 
Zamejc, foto Nejc Velkavrh

50. obletnica
Mešanega pevskega zbora PD Horjul

Intervju: Marie Delmet 

Bon jour Horjul 

Mlada francoska učiteljica Marie, ki je spomladi 
delovala v osnovni šoli Horjul prihaja iz severa 
Francije, natančneje iz mesta Calais. V Sloveniji 

deluje kot promotorka francoskega jezika in 
kulture. Ker jo zanima odkrivanje novih krajev in 
kultur je s svojo energijo in željo po poučevanju 
doslej že navduševala za francoščino mlade po 

Sloveniji in Italiji. 

Marie dela kot promotorka za 
francoski inštitut in za sloven-
sko šolsko ministrstvo, s svojim 
programom pa obiskuje raz-
lične osnovne in srednje šole, 
oziroma gimnazije. Z njo smo 

se pogovarjali, ko je ravno za-
ključevala svoje delo v Horjulu 
in se je po pol leta delovanja v 
Sloveniji odpravljala nazaj na 
sever Francije.

Kako ste se počutili v naših krajih, 
vam je Horjul všeč?
Ja absolutno, šola mi je zelo všeč, 
sam kraj pa je majhen, miren in 
obdan s čudovito naravo. Tudi 
ljudje tukaj so zelo prijazni. 
Otroci s katerimi sem delala so 
igrivi in vedoželjni, zelo mi je 
všeč tudi, da so oddelki majhni 
in je tako lažje predajati znanje. 
Na tak način se da dobro delati 
in poučevati. Moram pohvaliti 
tudi učiteljico s katero sva so-
delovali. Všeč mi je, ko se ljudje 
trudijo, da naredijo nekaj do-
brega za druge.

Ste prvič v tujini, ko takole 
poučujete francoski jezik?
Ne, doslej sem že obiskovala 
šole v Italiji, saj govorim tudi 
italijansko. No, v Sloveniji sem 
pa prvič in sem takoj vzljubila 
vašo državo. Opazila sem, da ste 
Slovenci sprva nekoliko zadrža-
ni, toda ko se odprete, ste izre-
dno gostoljubni. Neštetokrat se 
mi je zgodilo, da so mi želeli še 
kaj pokazati, kakšno znameni-
tost ali posebnost v krajih kjer 
sem delovala.

Kaj pa hrana, vam je všeč?
O zelo, ampak Slovenci imate 
eno navado, da goste zasujete 
s čisto preveč hrane. Vedno je 
vsega preveč na mizi, ko sem kje 
na obisku, seveda vedno lepo 
poskrbijo zame in mi ponujajo 
lokalne dobrote. Meni je pa kar 
malo nerodno, ko ne morem 
vsega pojesti in ne želim razo-
čarati mojih gostiteljev. 

Kaj pa Slovenija, ste se navdušili?
Slovenija je čudovita dežela. 
Imate gore, morje, lepo naravo. 
Zelo mi je všeč tukaj. Zagotovo 
se bom še vrnila. V pol leta sem 
spoznala kar nekaj zanimivih 
krajev in z veseljem jih bom še 
več.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Marie med poučevanjem v Horjulu.

Čistilna akcija v 
horjulski občini

Ob svetovnem Dnevu Zemlje so po številnih 
krajih potekale razne čistilne akcije, ki so se jim 
pridružili tudi v naših krajih. 

Na Vrzdencu, Lesnem Brdu in Zaklancu so zato občani za-
vihali rokave in odšli na teren. Občina, ki je priskrbela vreče 
za smeti in rokavice, se vsem sodelujočim iskreno zahvaljuje za 
sodelovanje, trud in čas, ki so ga darovali v skupno dobro. 

Peter Kavčič, 
foto: občinski arhiv
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Otroci so vsak dan komaj čakali, 
da prispe avtobus na vrtčevsko 
parkirišče. 

Na poti so ves čas spraševali, kdaj bomo pri-
speli na bazen in koliko časa bo trajala vožnja. V 
garderobi so se s polno hitrostjo oblekli v kopalke 
in čakali na prvi skok v vodo. Vzgojiteljice so bile 
navdušene nad tem, kako so samostojni in odgo-
vorni. V bazenu so otroci sodelovali s prijatelji 

in na zabaven način spoznavali kopališki red, se 
sproščeno igrali in gradili na samozavesti v vodi. 
Igrali so se številne vodne igre (gusarje, iskanje 
zaklada, vodne štafete, potunkajmo se skupaj, po-
ligoni, spuščanje po toboganu, igralni grad, vodni 
koš, …). Postopoma so osvajali tudi prve plavalne 
elemente (čolniček, delfin, žabice). Na zadnji dan 
plavalnega tečaja so otroci za svoj trud in pogum 
dobili diplomo, s katero so ponosno odvihrali 
domov.

A. S.

V soboto, 1. maja, se je 
kolona gasilskih vozil 

tradicionalno zapeljala 
po občini in na tak način 
popestrila praznični dan 

občanom. 

Ob zvokih koračnice so gasil-
ci marsikoga zbudili na prijeten 

– prazničen način.
 Budnica je potekala tako 

kot lani. Najprej so se gasilci s 
svojimi vozili zbrali na Koreni. 
Štart na Koreni je bil točno ob 
6.00, potem pa jih je pot vodila v 
Samotorico. Sledil je spust skozi 
Vrzdenec in nato vzpon ter vo-
žnja skozi Žažar proti Ligojni, 
mimo Lipalice in v Horjul. Gail-
ci so s kolono vozil prekrižarili 
glavne ulice in jo ubrali mimo 

doma starejših proti Ljubgojni 
kjer so obrnili in se vrnili nazaj 
proti Horjulu skozi Vovčne in v 
Zaklanec. Tudi tokrat je kolona 
za zaključek krenila na Lesno 
Brdo kjer je nekaj zahtevnih 
ovinkov in odsekov ceste, ki so 
dodobra preizkusili spretnost 
voznikov in tehnike. Sledil je za-
ključek v Podolnici pri Sv. Urhu 
ob 7:15. 

Ob tem moramo tudi spo-
mniti, da je takšna budnica 
odlična priložnost, da vsa ga-
silska vozila in voznike, da 
ohranjajo kondicijo, da lahko v 
primeru klica na pomoč v naj-
krajšem možnem času pridejo 
na kraj nesreče.

V tradicionalni gasilski bu-
dnici je sodelovalo vseh pet 

društev z 10 gasilskimi vozili, 
koračnice pa se je vrtela v vo-
dilnem avtomobilu PGD Horjul 
in v zadnjem gasilskem avtomo-
bilu, ki ga je vozila ekipa PGD 
Vrzdenec.

Robert Kranjec je takole str-
nil vtise iz tokratne budnice: 
‘’Ljudi letos ni bilo veliko zaradi 
jutranje ure in nedeljskega jutra. 
Praktični vsak, ki smo ga sre-
čali, nas je lepo pozdravil, kar 
je dokaz, da je to ljudem všeč. 
Na koncu bi se rad zahvalil 
tudi županu Janku Prebilu, ki 
je za zbrano ekipo gasilcev pri-
maknil za eno domačo malico, 
postrežba pa je bila kar pri gasil-
skem domu v Podolnici’’

Peter Kavčič, 
foto: GZ Horjul

Stari in dotrajani leseni avtobusni postaji v 
Zaklancu in Podolnici so zamenjali z novimi 
iz barvanega nerjavnega jekla, ki nudita boljšo 
zaščito proti vetru in dežju ter močnemu soncu. 
Dodan je tudi koš za smeti in vitrina za vozni 

red. Želimo si, da bosta postaji še dolgo služili 
svojemu namenu, brez obiska vandalov in 
nepridipravov. 

Peter Kavčič, foto: Občinski arhiv

Za dobro stvar se je vredno potruditi 
in tudi tokrat se je delalo za dober 

namen. 

V nedeljo, 8. maja, je od sedme ure zjutraj 
pa vse do treh popoldne potekal tradicionalni 
dobrodelni  “Šiht na Koreno”. Gre za zaključek 
akcije, ki traja od jeseni do pomladi in spodbuja 
ljudi, da se čim večkrat povzpnejo na 665 me-
trov visok hrib, ki je priljubljena pohodniška 
točka v horjulski občini. V lepem vremenu se 
na Koreno povzpne tudi po 50 ljudi, med viken-
dom pa je ta številka še precej večja. 

 Tudi letos je bil namen prireditve, da se ude-
leženci v osmih urah, kolikor traja ‘’šiht’ vsak 
dan, čim večkrat povzpnejo v predpisanem času 
na Koreno. Na dan prireditve je izhodišče v ga-
silskem domu Horjul in cilj na vrhu v gasilskem 
domu na Koreni. Na obeh lokacijah je potekalo 
kontrolno vpisovanje.

Zbrani prostovoljni prispevki so seveda skla-
dni s številom vzponov tistega dne, vse skupaj 
pa deluje po principu, da vsak vzpon prinese 
dodatna sredstva v blagajno. Zbrana sredstva 
so za potrebe PGD Koreno. Zaključna prire-
ditev je bila le uro po tem, ko je minil časovni 
okvir v katerem je bilo možno opravljati ome-
njene vzpone, tako da so bili sodelujoči prijetno 

utrujeni in še polni vtisov. Sledila je podelitev 
medalj vsem, ki so v obdobju od 1.10.2021 do 
28.2.2022 opravili več kot 100 vzponov na Kore-
no. Predsednik KK Zapravljivček Primož Jereb 
pojasnjuje: ‘’Bistvo te akcije je spodbuda, da se 
čim več gibljemo, poleg tega pa s tem naredimo 
nekaj dobrega ne samo zase ampak tudi za dru-
ge! Vse občane smo želeli motivirati z neke vrste 
tekmovanjem, čeprav ne gre za merjenje časa, 
torej ni tako navit tempo in lahko vsak, ne glede 
na pripravljenost opravi ta vzpon.’’

V tokratni osemurni akciji je sodelovalo 44 
pohodnikov, ki so zbrali skupaj 111 vzponov. 
V moški konkurenci je zmago odnesel domov 
Gorazd Petkovšek z 10. vzponi. Med ženskami 
pa je slavila Tina Malavašič s 6. vzponi. Deset 
sodelujočih v tej večmesečni akciji je opravilo 
več kot 100 vzponov, rekord pa je dosegla Tina 
Malavašič z maksimalnim možnim številom 
vzponov. Zabeležila je neverjetnih 151 vzponov 
na Koreno! Iskrene čestitke in zahvala za vzpod-
budo vsem ostalim.

Člani KK Zapravljivček se ob tej priložnosti 
zahvaljujejo tudi PGD Koreno za zares dobro 
pogostitev tako s doma varjenim pivom in oku-
snimi hotdogi.

Peter Kavčič
Foto: Občinski arhiv

Prvomajska gasilska
budnica v horjulski občini

Tokrat je v budnici sodelovalo 10 vozil, vožnja po občini Horjul pa je trajala uro in 15 minut.

Najboljši v tokratni akciji

Šiht na Koreno tokrat 
‘’oddelan’’  za PGD Koreno

Novi avtobusni postaji 
v Zaklancu in Podolnici

Plavalni tečaj za predšolske otroke
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Pred odhodom v 
Barcelono, na največji 

in najmočnejši evropski 
turnir v inline hokeju, so 
horjulski hokejisti vedeli, 

da so konkurenčni. 

To, da lahko na turnirju, kjer 
se med seboj merijo najmočnej-
še ekipe na stari celini, pa je vse-
eno prvovrstno presenečenje in 
dokaz, da v športu velja le jekle-
na volja in trdo delo od mladih 
nog naprej. Selekciji Dinamitov 
v starostni skupini do 20 in tudi 
do 22 let sta po hudih bojih in 
napetih tekmah vse dni turnirja 
na koncu najvišje dvignili velika 
pokala za zmagovalce.  

 Obe ekipi sta se skupaj s 
trenerji in predstavniki kluba 
odpravili z avtobusom na dolgo 
pot do Barcelone že v torek 12. 
aprila zvečer. Po 17 urah vožnje 
in naporni poti so končno pri-
speli v hotel v Barcelono. Naj-
prej so nastopili mlajši, torej čla-
ni starostne kategorija U20, ki 
so prekrižali palice proti doma-
činom HL Igualada. Na tekmo 
so vstopili resno in jo tudi brez 
težav dobili z 8:0. Zatem je sle-
dila starejša ekipa, U22, ki se je 
pomerila s špansko ekipo . Sexy 
Boys. Kljub začetnemu vodstvu 
Špancev z 0 : 2, je našim uspelo 
zmagati z rezultatom 4 : 2. 

V pozno popoldanskih urah 
je bila na sporedu tekma staro-
stne kategorije U20 z angleško 
ekipo Midland Mooseheads. 
Tekma je bila težka, a so jo naši 
po težki borbi dobili z 1 : 0. Prvi 
dan turnirja je bil tako zelo 
uspešen - z maksimalnim izku-
pičkom.

Drugi dan turnirja je bil po 
številu tekem prizanesljivejši. 

Najprej so nastopili predstavni-
ki U20, ki so se pomerili s špan-
sko ekipo Kachows, pri kateri so 
pokazali zbranost in odločnost 
ter zmagali z izjemnim rezul-
tatom 10 : 2. Starejša ekipa pa 
je nastopila proti belgijski eki-
pi Charleroi Hockey Acadamy, 
katero je premagala z rezulta-
tom 4:0. Uspeh drugega tek-
movalnega dne je že dal slutiti, 
da lahko naši hokejisti posežejo 
zelo visoko. A kljub odličnem 
izkupičku, je bilo do zmage še 
daleč, predvsem pa je v takšnih 
trenutkih odločilna telesna in 
psihična pripravljenost. 

Tretji dan turnirja je bil na 
sporedu najbolj naporen dan, 
saj so jih čakale kar štiri tekme. 
Prva je bila na sporedu ob 11:10 
(starostna kategorija U20), kjer 
je nasproti stala ponovno belgij-
ska ekipa. Tudi tokrat se fantje 
niso zmedli in vrstnike ugnali z 
izjemnim rezultatom 8:1. Prava 
drama pa se je v resnici šele za-
čenjala. Nasproti naši ekipi U22 
je stala španska ekipa HC Rubi. 
Tekma je bila borbena! Naši so 
že vodili z rezultatom 2:0, ven-
dar je Špancem uspelo izenačiti, 
nakar so sledili kazenski stre-
li. Nasprotniki so bili boljši in 

tako so Dinamiti izgubili prvo 
tekmo na turnirju z 2:3. Toda 
minimalni poraz fantov ni pre-
strašil. Sledil je hitri sestanek in 
priprave na novo tekmo. Ekipa 
U22 se je pomerila z glavnimi 
favoriti za osvojitev turnirja, s 
špansko ekipo HL Igualada. 
Tim Fink, ki je kot glavni trener 
vse skupaj spremljal, je tako-
le pokomentiral dogajanje na 
igrišču: ‘’Priznati moramo, da 
so bili Španci boljši nasprotnik, 
pri naših fantih je bila prisotna 
velika utrujenost, vendar so se 
kljub temu dobro držali in bori-
li. Tekmo smo na koncu izgubili 
z rezultatom 4:3.’’ 

Zvečer je sledila še zadnja 
tekma, polfinale v starostni 
kategoriji U22, kjer je našim 
fantom nasproti stala ekipa 
HC Rubi, ki jih je isti dan že 
premagala. Toda naši fantje so 
se skupaj s strokovnim štabom 
dobro pripravili in jih premagali 
z rezultatom 5:1. S to zmago sta 
si obe selekciji priigrali uvrstitev 
v veliki finale. Veselje je bilo ne-
izmerno. 

Zadnji tekmovalni dan,17.4., 
je bil seveda nekoliko specifičen, 
vse se je prilagodilo na nov ur-
nik tekmovanja. Fantje so imeli 

zato podaljšan spanec in pozen 
zajtrk. V dopoldanskem delu so 
sledili sestanki in video analiza 
nasprotnih ekip. Ob 17:50 je 
bilo na sporedu finale U20 proti 
španski ekipi Spartans. Tekma 
je bila težka in napeta do zadnje 
minute, vendar so naši hokejisti 
obdržali gol prednosti do konca 
in tako osvojili prvo mesto v ka-
tegoriji U20. Vriskanje in raja-
nje je bilo nepopisno, a razlogov 
za veselje še ni bilo konec. 

Vsi skupaj so morali hitro 
ohladiti glave in misli osredoto-
čiti v naslednji finale. Po krajši 
pavzi so se ponovno zapeljali 
na igrišče kjer je bilo na vrsti še 
finale v kategoriji U22. Naspro-
tnik je bila visoko motivirana 
domača španska ekipa HL Igua-
lada, ki je nastopala tudi ob buč-
ni podpori navijačev. Tekma je 
bila težka od prvega do zadnje-
ga sodnikovega žvižga. Naspro-
tniki so prvi povedli, vendar jim 
Slovenci niso ostali dolgo časa 
dolžni in kmalu izenačili ter še 
malo kasneje celo povedli na 
2:1. Le kakšni 2 minuti kasneje 
so Španci izenačili in tako je do 
konca tekme ostalo pri izenače-
nem rezultatu 2:2. Sledili so ka-

zenski streli v katerih so bili naši 
boljši od gostiteljev. Horjulci so 
tako osvojili tudi najstarejšo 
starostno kategorijo na tur-
nirju U22. S tem dosežkom je 
horjulski klub HK Dinamiti 
osvojil največji turnir v Evropi 
in si pokoril celotno konkuren-
co. Tim Fink komentira: ‘’S tem 
rezultatom smo dokazali, da v 
klubu delamo odlično z mlado 
kategorijo tekmovalcev. Same-
ga uspeha se tisti trenutek še 
nismo zavedali. Ta občutek, ko 
se zaveš, da si naredil nekaj izje-
mnega, je prišel šele čez kakšen 
dan ali dva, ko sem videl, da mi 
je (kot trenerju) čestitalo preko 
200 ljudi (hokejskih prijateljev) 
iz celega sveta! Seveda je sledi-
lo proslavljanje v hotelu dolgo 
v noč. Čestitke vsem fantom in 
trenerjem ter sodelavcem v klu-
bu za ves trud in podporo, brez 
tega uspeha ne bi bilo!’’ 

Nekateri fantje pa so prejeli še 
dodatna priznanja: V kategoriji 
U20 so bili v najboljšo postavo 
izbrani 3 naši igralci, Jon Škru-
bej (vratar), Prebil Marvel in 
Aljoša Pretnar. V starostni ka-
tegoriji U22 pa Urh Ilič.

Hokejisti so jo v nedeljo zju-

traj z avtobusom mahnili nazaj 
proti domu. V domači Horjul so 
prispeli ponoči, kjer so jim navi-
jači, prijatelji in družine pripra-
vili lep sprejem in pogostitev. 

Španskemu turnirju je sledil 
kratek, dvodnevni regeneracij-
ski počitek, nato pa so bile na 
vrsti že priprave na državno pr-
venstvo v Sloveniji. V državnem 
prvenstvu sta se obe horjulski 
ekipi uvrstili v četrtfinale. Eki-
pi TNT-ja je stala nasproti HK 
Brezovica, ki pa se je izkazala 
kot premočan nasprotnik, saj 
je bila boljša z rezultatom 5:3. S 
tem porazom je ekipa TNT-ja 
končala letošnjo sezono. Ekipa 
Dinamitov pa se je pomerila z 
gorenjsko ekipo HK Luftarji, od 
katerih so bili Horjulci boljši z 
rezultatom 5:1 .Tako so lahko 
napredovali v polfinale. 

V letošnji sezoni sledita še 
dva tekmovalna dneva in sicer 
v soboto, 28.5., in končni turnir 
v nedeljo, 5.6. 

Hokejiste lahko spremljate 
tudi na družabnih omrežjih, 
kjer lahko izveste vse najnovejše 
informacije. 

Peter Kavčič, 
foto: Sparta cup

Po nekaj letih se je tradicionalna 
povorka z godbo in mažoretami 

vrnila v Horjul. 

Mažoretna skupina Horjul je združila moči 
z Godbo Dobrova - Polhov Gradec in s prvo-

majsko budnico prebudila horjulske občane. 
Najprej so z glasbo pozdravili vaščane v Podol-
nic in nato pot nadaljevali do Horjula na Občin-
ski trg, kjer jih je pozdravila zbrana množica. Pot 
so nadaljevali v Šentjošt. 

Peter Kavčič, foto: občinski arhiv

Zgodovinsko - Horjulski Dinamiti 
osvojili največji evropski turnir

Hokejistom so pri poti na turnir izdatno pomagali na občini Horjul## 

Prvomajska budnica z godbo in 
mažoretami v Horjulu
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Delo župana je razgibano in zanimivo, predvsem pa zahteva po-
polno predanost kraju, občanom in njihovim potrebam. Občanom 
zato želim ponuditi vpogled v moje delo župana občine Dobrova 
- Polhov Gradec, ki ga letos z veseljem opravljam že 12. leto. Vsak 
mesec si lahko ogledate izsek iz mojega rokovnika, ki ga redno pol-
nijo sestanki, srečanja z občani in druge obveznosti. 

Franc Setnikar, župan 

1. 4. 2022: Državni sekretar za javno upravo Boštjan Jambrovič je v okviru regijskega obiska 
Vlade RS v južnem delu Osrednjeslovenske statistične regije obiskal Občino Dobrova - Polhov Gradec. 
Na sestanku smo govorili o rešitvi problematike belih lis, delovanju krajevnega urada na 
Dobrovi in spremembah Zakona o financiranju občin ter Zakona o finančni razbremenitvi 
občin.
1. 4. 2022: Udeležil sem se srečanja ob zaključku obiska slovenske vlade v Osrednjeslo-
venski regiji, ki so se ga poleg predstavnikov vlade udeležili tudi župani, gospodarstveniki in drugi 
nosilci razvoja v regiji.
2. 4. 2022: Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju z JZ Poljanska dolina in navijaškima 
kluboma Eme Klinec in Nike Križnar priredila dogodek Poklon polanskim skakalkam za njihove 
izjemne dosežke na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Proslavili pa so tudi uspehe ostalih slovenskih 
skakalk, med drugim dve zlati medalji naše olimpijske prvakinje Urše Bogataj. Dogodek, ki je potekal 
pri Dvorcu Visoko, sem obiskal tudi jaz.
6. 4. 2022: Udeležil sem se seje sveta Krajevne skupnosti Dobrova.
7. 4. 2022: Bil sem na proslavi ob materinskem dnevu, ki so jo pripravili učenci in zaposleni 
na OŠ Dobrova, ter vsem mamam čestital ob njihovem prazniku.
7. 4. 2022: Udeležil sem se seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh.
8. 4. 2022: Prisoten sem bil na dveh gasilskih dogodkih. Slovenija bo letos julija v Celju gostila 
gasilsko olimpijado. 100 dni pred pričetkom olimpijade je pred gasilskim domom v Polhovem Grad-
cu potekalo izobešanje zastave gasilske olimpijade, nato pa pri podjetju Schwarzmann še 
gasilska vaja, na kateri so sodelovala vsa gasilska društva iz sektorja – PGD Polhov Gradec, PGD 
Dvor, PGD Zalog in PGD Črni Vrh.
19. 4. 2022: Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila Javni razpis za dodeljevanje socialnih 
pomoči. Rok za prijavo je 27. maj 2022.
20. 4. 2022: Sestal sem se z več prebivalci Stranske vasi v zvezi z ureditvijo glavne ceste 
skozi naselje.
21. 4. 2022: Udeležil sem se zaključnega srečanja projekta Zaledje podjetnikom, ki je bil na-
menjen spodbujanju podjetništva. Izveden je bil pregled rezultatov projekta in napredka udeležencev, 
dogodka pa so se udeležili tudi mentorji, podjetniki, nosilci podjetniških idej, partnerji projekta in 
župana Daniel Cukjati in Miran Stanovnik.
26. 4. 2022: Ekipa RTV SLO 1 je v sklopu oddaje Dobro jutro obiskala Polhograjsko gra-
ščino z okolico, pri neposrednem prenosu v živo pa sem sodeloval tudi jaz.
1. 4. 2022–30. 4. 2022: Večkrat sem si ogledal gradbišča v naši občini.

Že od leta 2010 ima župan Franc Setnikar v želji po aktivnem in ažurnem reševanju težav in 
izzivov vsako sredo, med 14. in 17. uro, vrata svoje pisarne odprta. Tako vsako leto sprejme 
okrog sto občank in občanov, s katerim poskušajo poiskati rešitev za nastalo težavo. Zaradi lažje 
organizacije se je za termin sestanka potrebno predhodno naročiti na telefonski številki 
01/3601-803.

Županov koledar Pomanjkanje družinskih zdravnikov in 
dolge čakalne dobe za zdravniško obravnavo 
so državni problem, ki pa ga občutimo tudi v 
občini Dobrova - Polhov Gradec. 

Občina je na izraženo potrebno prebivalcev 
po dodatnem zdravniku uspešno odgovorila 
v sodelovanju z državo, saj na podlagi nedav-
no prejete odločbe Ministrstva za zdravje nov 
zdravnik družinske medicine letos prihaja v 
Polhov Gradec.

V pripravi je javni razpis za podelitev koncesije 
novemu zdravniku ali zdravnici

Občini Dobrova - Polhov Gradec je bilo s 
Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 
dodeljenega 0,5 tima za splošno ambulanto oz. 
ambulanto družinske medicine od 1. 10. 2021 
dalje. Na zadnji seji občinskega sveta je bil že 
sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opra-
vljanje javne službe v osnovni zdravstveni de-
javnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec, 
na podlagi katerega bo novemu zdravniku ali 
zdravnici lahko podeljena koncesija v postopku 
javnega razpisa, ki je trenutno v pripravi. 

Lokalne skupnosti so dolžne zagotavljati pri-
marno zdravstveno dejavnost, ki pa jo lahko 
opravljajo ali javni zdravstveni zavodi ali pa za-
sebni izvajalci s koncesijo. Ker Zdravstveni dom 
Ljubljana ne more zagotoviti izvajanja programa 
v naših krajih, bo Občina podelila koncesijo ter 
tako zagotovila prihod dodatnega zdravnika. 

Več prebivalcev – večja potreba po zdravniku
Novi zdravnik bo svoje delo predvidoma za-

čel opravljati jeseni 2022 v Polhovem Gradcu. 
Dodaten, četrti zdravnik družinske medicine 
v naši občini bo pomembno prispeval h kako-
vostnemu izvajanju storitev javnega zdravja v 

občini, saj so obstoječe ambulante v naši občini 
trenutno močno obremenjene in zasedene.

V Občini Dobrova - Polhov Gradec po zadnjih 
podatkih prebiva 6.077 odraslih, ki so stari 19 let 
ali več. V vseh ambulantah družinske medicine 
na območju naše občine pa je skupno oprede-
ljenih 5.508 oseb. Pri tem pa je potrebno upo-
števati, da tu ne gre le za naše občane, temveč 
tudi velik odstotek oseb s stalnim prebivališčem 
v drugih slovenskih občinah, saj zakonodaja pa-
cientom dopušča, da si izberejo osebnega zdrav-
nika ne glede na kraj bivanja.

Zaradi večanja števila prebivalstva pa se je po-
večala tudi potreba po zdravnikih. Po podatkih 
Statističnega urada RS se je število prebivalcev 
v občini Dobrova - Polhov Gradec med leti 2015 
in 2020 povečalo za 3 %, v tem obdobju je bil za-
znan tudi pozitiven naravni in selitveni prirast, 
v letu 2021 pa je število prebivalcev narastlo na 
7.843. Občani si želijo opravljati zdravstvene 
storitve v svojem domačem kraju. 

Na Dobrovi poteka prenova prostorov za 
selitev ambulante družinske medicine

Občina Dobrova - Polhov Gradec poskuša 
zagotoviti zadostne prostorske kapacitete gle-
de na potrebe zdravnikov, omogočiti ustrezne 
delovne pogoje za zaposlene, občanom nuditi 
enake pogoje za zadovoljitev skupnih potreb 
v skladu z razvojnimi cilji države na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti in hkrati ustrezati 
strokovnim standardom ter razvojnim smerni-
cam. Zato na Dobrovi te tedne poteka urejanje 
novih prostorov za Ambulanto družinske me-
dicine Neli Grosek, dr. med. spec., ki se bo sicer 
tudi po zaključenih delih nahajala na naslovu 
Ulica Vladimirja Dolničarja 11; zaenkrat se bo 
preselila le nadstropje višje.                   L. O.

V Polhovem Gradcu jeseni nov zdravnik,
na Dobrovi pa novi ambulantni prostori

Spoštovani,
ob občinskem prazniku 

občine Dobrova - Polhov Gradec
in dnevu državnosti Republike Slovenije

vas vljudno vabimo na proslavo, 

ki bo v petek, 24. junija 2022, ob 20.00 uri 
v parku Polhograjske graščine.

Slavnostni govornik bo župan občine 
Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar.

Kulturni program prazničnega večera 
bo potekal v znamenju glasbe. 

Osrednja gostja večera bo skupina Bepop.

Prireditev bo povezovala Bernarda Žarn.

V primeru slabega vremena bo občinska proslava potekala 
v športni dvorani pri Osnovni šoli Polhov Gradec.

Veselim se srečanja z vami!
 Franc Setnikar, župan

VABILO

 
V stalni rubriki Ali veste? so občanom predstavljene 
koristne informacije, zanimivosti in spremembe, ki 
se nanašajo na življenje v občini Dobrova - Polhov 
Gradec in večinoma odgovarjajo na pogosta 
vprašanja, ki jih občani naslovijo na Občino. 

Ali veste, da Krajevni urad Dobrova ni del občinske uprave Občine 
Dobrova - Polhov Gradec?

 V stalni rubriki Ali veste? so občanom predstavljene koristne informacije, 
zanimivosti in spremembe, ki se nanašajo na življenje v občini Dobrova - Polhov 
Gradec in večinoma odgovarjajo na pogosta vprašanja, ki jih občani naslovijo 
na Občino. 

Krajevni urad Dobrova ni del občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec, ampak je le uporabnik prostorov v stavbi Občine Dobrova - Polhov Gradec 

na naslovu Stara cesta 13, 1356 Dobrova. Krajevni urad Dobrova je organizacijsko del Upravne 
enote Ljubljana in je eden izmed sedmih krajevnih uradov na območju Upravne enote Ljubljana. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec torej ne izdeluje dokumentov, podaljšuje njihove veljavnosti, 
izdaja potrdil iz uradnih evidenc ali o teh zadevah svetuje. To storitve za občane izvaja krajevni 
urad oz. upravna enota. Krajevni urad je na Dobrovi odprt vsak torek, med 8. in 12. uro ter med 
13. in 15. uro. Za obisk Krajevnega urada Dobrova se je obvezno potrebno predhodno naročiti na 
telefonski številki 01/828-16-94.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

  Ali           
veste?
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Podatki so bili aktualni 
ob zaključku redakcije, 

na dan 16. 5. 2022.

Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec obvešča vse občane in dru-
ge uporabnike cest o aktualnih 
zaporah cest zaradi gradbenih 
del:

1. POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK OD KROŽIŠČA NA 
DOBROVI DO KRAJEVNE 
TABLE DOBROVA, IN OBČASNA 
POPOLNA ZAPORA IZVOZA ZA 
HORJUL V KROŽIŠČU DOBROVA
Obveščamo vas, da od aprila 
dalje potekajo dela v sklopu iz-
gradnje nove čistilne naprave 
na Dobrovi (gradnja fekalne 
kanalizacije in vodovodnega 
priključka), zaradi katerih je 

na regionalni cesti Ljubljani-
ca–Ljubljana, na odseku od 
krožišča na Dobrovi do krajev-
ne table Dobrova vzpostavljena 
polovična zapora ceste. Obča-
sno bo vzpostavljena tudi po-
polna zapora izvoza za Horjul 
v krožišču Dobrova. Obvoz bo 
v času zapore urejen na relaciji 
krožišče–Polhograjska cesta–
Ulica Vladimirja Dolničarja–
Horjul. 
Zapora bo predvidoma vzposta-
vljena do 21. junija 2022. Dela 
se izvajajo fazno, zato bo prišlo 
tudi do sprememb v zapori ce-
ste. Za najnovejše informacije 
spremljajte občinsko spletno 
stran www.dobrova-polhov-
gradec.si.
2. POPOLNA ZAPORA CESTE 
ŠUJICA–STRANSKA VAS
Obveščamo vas, da je na ce-
stnem odseku Šujica–Stranska 
vas, od regionalne ceste do novo 
urejenega križišča v Stranski 

vasi, popolna zapora ceste po-
daljšana do 17. junija 2022. Za 
najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.si.

3. POPOLNA ZAPORA CESTE 
ŽEROVNIK–OSREDEK–TOPOL, 
ODSEK ŽEROVNIK–OSREDEK
Obveščamo vas, da je na cesti 
Žerovnik–Osredek–Topol, od-
sek Žerovnik–Osredek, vzpo-
stavljena popolna zapora ceste, 
na odseku od table za konec 
naselja Gabrje do Osredka pri 
Dobrovi. Popolna zapora ceste 
je vzpostavljena vsak delavnik 
med 8. in 17. uro. Za najnovejše 
informacije spremljajte občin-
sko spletno stran www.dobro-
va-polhovgradec.si, kjer je vsak 
četrtek objavljen tudi prometni 
režim za prihajajoči vikend. 

4. POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK DVOR–BELICA
Obveščamo vas, da je na regi-
onalni cesti Ljubljanica–Lju-
bljana, na odseku od Dvora do 
Belice, do 15. novembra 2022 
vzpostavljena polovična zapora 
ceste.

5. POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK HRASTENICE–ŽIROVNIK
Obveščamo vas, da je na regi-
onalni cesti Ljubljanica–Lju-
bljana, na odseku od Hrastenic 
do Žirovnika, do 30. decembra 
2022 vzpostavljena polovična 
zapora ceste.

PRIHAJAJOČE 
ZAPORE CEST V 
OBČINI DOBROVA - 
POLHOV GRADEC
POLOVIČNA ZAPORA 
KRIŽIŠČA REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA 
IN LOKALNE CESTE POLHOV 
GRADEC–KOSMAČAR V 
OBMOČJU AVTOBUSNE POSTAJE 
POLHOV GRADEC
Obveščamo vas, da bo v maju 
2022 na območju križišča regio-
nalne ceste Ljubljanica–Ljublja-
na (od km 8,870 do km 9,020) in 
lokalne ceste LC067091 Polhov 
Gradec–Kosmačar vzpostavlje-
na polovična zapora ceste, ki 
bo predvidoma trajala do 31. 
avgusta 2022. Najprej bo zapo-
ra vzpostavljena na območju 
avtobusnega obračališča, nato 
pa se bo delna zapora ceste pre-
stavljala skladno z napredova-
njem del. 
Polovična zapora ceste bo vzpo-
stavljena zaradi pričetka del za 
prenovo območja avtobusne 
postaje. Najprej se bodo priče-
la dela za prenovo ceste, v na-

daljevanju pa bo potekala tudi 
prenova samega objekta. Vsem 
občanom in drugim uporabni-
kom ceste se vnaprej zahvalju-
jemo za potrpežljivost v času 
zapore in upoštevanje začasne 
prometne signalizacije. 
Za najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.si. 

POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA PRI 
GOSTIŠČU KRAMAR
Obveščamo vas, da bo konec 
maja 2022 na regionalni cesti 
Ljubljanica–Ljubljana (od km 
16,700 do km 16,850), na ovin-
ku pri gostišču Kramar, vzpo-
stavljena polovična zapora ceste 
zaradi rušenja hiše, ki v ovinku 
ovira preglednost. 
Za najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.si.

30-MINUTNA POMIČNA 
POPOLNA ZAPORA CEST ZARADI 
ARGONAVTSKEGA MARATONA
Obveščamo vas, da bo 19. junija 
2022, med 9:40 in 11:00, na ce-
stah v občini Dobrova - Polhov 
Gradec vzpostavljena 30-minu-
tna pomična zapora cest zaradi 
kolesarske prireditve Argonavt-
ski maraton. Zaporo bo urejala 
policija. 
Začasna pomična zapora bo 
vzpostavljena na trasi: 
-  lokalna cesta LC067011 Gor-

janc-Razori in priključki na 
lokalno cesto (v celotni dolži-
ni)

-  regionalna cesta R3 641/1369 
Ljubljanica-Ljubljana (Dolgi 
most) od Dobrove do Polho-

vega Gradca
-  lokalna cesta LC067091 Pol-

hov Gradec-Kosmačar in pri-
ključki na lokalno cesto (od 
križišča z regionalno cesto v 
Polhovem Gradcu do križišča 
z lokalno cesto LC067121 Za-
log-Planina-Suhi dol)

-  lokalna cesta LC067121 Za-
log-Planina-Suhi dol in pri-
ključki na lokalno cesto (v 
celotni dolžini)

-  lokalna cesta LC067041 Pil-
-Šentjošt-Smrečje in priključ-
ki na lokalno cesto (od križi-
šča z R2 407/1144 do križišča 
z JP567931 Šentjošt-Smrečje)

-  javna pot JP567931 Šentjošt-
-Smrečje in priključki na jav-
no cesto (v celotni dolžini)

30-MINUTNA POMIČNA 
POPOLNA ZAPORA CEST ZARADI 
KOLESARSKE DIRKE TOUR OF 
SLOVENIA
Obveščamo vas, da bo 19. junija 
2022, predvidoma med 11:30 in 
12:30, na cestah v občini Do-
brova - Polhov Gradec vzpo-
stavljena 30-minutna pomična 
zapora cest zaradi kolesarske 
dirke Tour of Slovenia. Zaporo 
bo urejala policija. 
Začasna pomična zapora bo 
vzpostavljena na trasi: 
-  lokalna cesta LC067011 Gor-

janc-Razori in priključki na 
lokalno cesto (v celotni dolži-
ni)

-  lokalna cesta LC067021 Do-
brova-Horjul in priključki na 
lokalno cesto (v celotni dolži-
ni)

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Aktualne in prihajajoče 
zapore cest v Občini Dobrova 

- Polhov Gradec

Zapora Šujica-Stranska vas (zapora št. 2)

Novica, ki so jo 
domačini in drugi 
uporabniki ceste že 
težko pričakovali! 

Konec aprila se je v večjem 
delu zaključila prenova cestne-
ga odseka državne ceste v Mali 
vodi, s tem pa je bila odpravlje-
na tudi tamkajšnja popolna za-
pora ceste. Trenutno se izvaja-
jo le še manjša zaključna dela.

Cestni odsek regionalne ce-
ste R3-641/1369 Ljubljanica–
Ljubljana, odsek Briše, je novo 
podobo pričel pridobivati sredi 
lanskega leta. Že pred samim 
pričetkom del je bilo znano, da 
bodo dela potekala v zahtev-
nem okolju, ne le s prometne-
ga vidika, temveč tudi z vidika 
varovanja voda in nepredvidlji-
vega naravnega okolja. 

Dela na cestnem odseku so 
obsegala prenovo makadam-
ske ceste, asfaltiranje, uredi-
tev bankin, odvodnjavanja in 
cestnih prepustov za pretok 
meteorne vode iz hribovi-
tega zaledja v vodotok, gra-
dnjo opornih in podpornih 

konstrukcij, ureditev brežin, 
urejene pa so bile tudi stru-
ge hudournikov in vodotoka 
Mala voda. Postavljena je bila 
nova prometna signalizacija, 
na posameznih delih je bila 
postavljena varnostna odboj-
na ograja, zarisane so bile tal-
ne označbe in izvedene druge 
pripadajoče ureditve. Izvajalec 
del je uredil tudi dostope do 
gozdnih vlak in kmetijskih ze-
mljišč. Dela je izvajalo podjetje 
Gorenjska gradbena družba 
d.d. v sodelovanju s podjetjem 
SŽ – Železniško gradbeno 
podjetje Ljubljana d.d. in pod-

jetjem HNG Hidrotehnika, 
nizke in komunalne gradnje 
d.o.o.

Ob zaključevanju projekta 
je župan Franc Setnikar pove-
dal, da gre za izjemno veliko 
pridobitev za našo občino, saj 
je omenjeni odsek državne ce-
ste pomembna povezava med 
našo občino in sosednjimi. Po 
zaključeni rekonstrukciji ce-
ste pa bo tudi pot šolskega in 
rednega avtobusa, ki poteka 
po tej trasi, veliko varnejša in 
udobnejša.

L.O.

Prenova ceste v Mali vodi je zaključena
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Občane in občanke občine 
Dobrova - Polhov Gradec ponovno 
opozarjamo na obvezno obrezovanje 
in vzdrževanje živih mej, grmičevja, 
dreves in ostale vegetacije na 
površinah ob cestišču tako, da sta 
zagotovljena preglednost ceste in 
prost profil ceste ter da je prometna 
signalizacija vidna in dostopna. 

Prav tako je potrebno obrezati vegetaci-
jo ob pločnikih, saj le-ta velikokrat zaradi 
razraščenosti ovira varnost pešcev in dru-
gih udeležencev v prometu. Skrb za vegeta-
cijo ob cestiščih in pločnikih je še posebej nujna 
v pomladnih in poletnih mesecih, ko se rastlinje 
razraste. 

Hkrati pozivamo voznike, da preden se 
z vozilom vključijo v promet na občinsko 
cesto s kolovozne poti, nekategorizirane 
ceste, individualnega priključka, območja 
izvajanja del ali druge zemljiške površine, 
da odstranijo z vozila zemljo ali blato, ki bi 
lahko onesnažilo vozišče.

Skladno z zakonskimi določbami in drugimi zah-
tevami glede varnosti vseh udeležencev v prome-
tu velja:

 
• da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi 

živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade 
ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste; 

• da višina žive meje zaradi preglednosti ne sme 
presegati višine 75 cm od nivoja vozišča; 

• da morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih 
cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad 
cesto najmanj 4,5 m; 

• da so v krivinah na brežinah drevesa s preme-
rom večjim od 15 cm nevarna ovira; 

• da mora biti grmičevje ali drevje po širini obre-
zano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer 
bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba 
asfalta ceste; 

• da nevarne ovire predstavljajo tudi drevesa s 
premerom večjim od 15 cm, ki rastejo na breži-
nah v krivini ceste (ovinki). V kolikor se drevo 
nahaja na brežini nad cesto in je med niveleto 
vozišča in kotom terena na mestu drevesa vi-
šinska razlika do 2 m, je potrebno drevo ustre-
zno zavarovati, če pa to ni mogoče, je drevo 
potrebno odstraniti. 

• Da je prepovedano po cesti vlačiti hlode, veje, 
skale in podobne predmete, kot tudi pluge, 
brane in ostalo kmetijsko orodje ter druge dele 
tovora; 

• da je prepovedano na ali ob cesti nameščati ali 
odlagati les, opeko, odpadne in druge materiale 
ali predmete, ki lahko poslabšajo ali onemogo-
čijo preglednost ceste oziroma ovirajo ali ogro-
žajo promet, poškodujejo cesto ali poslabšajo 
njeno urejenost; 

• da je prepovedano orati v razdalji 4 m od ceste 
v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzpo-
redno z njo.  
Medobčinski inšpektorat redno izvaja 

nadzor nad onesnaženjem vozišč in ustre-
znostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah. 
Kar ni ustrezno porezano, služba za redno 
vzdrževanje obreže ne glede na vrsto ve-
getacije (okrasne grmovnice, sadno drevje 

…). Občane in občanke zato prosimo, da v 
izogib slabi volji sami redno skrbijo za ure-
jenost svojih živih mej, grmičevja, dreves in 
ostale vegetacije ob cestiščih in pločnikih. 
Hvala, ker skupaj z nami skrbite za urejeno 
in varno okolje!

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) je 
objavil posodobljene 

podatke o zdravju v 
posameznih občinah, 

tudi v občini Dobrova - 
Polhov Gradec. 

Kazalniki na letni ravni ali 
v večletnih povprečjih vklju-
čujejo podatke prvega pande-
mičnega leta 2020, razen pri 
novih primerih raka, ki vklju-
čujejo podatke leta 2018. Prikaz 
Zdravje v občini je namenjen 
pregledu ključnih kazalnikov 
zdravja v občini v primerjavi 
s slovenskim in regionalnim 
povprečjem. Okolje, v katerem 
bivamo in delamo, namreč po-
membno vpliva na naše zdrav-
je. S prikazom zdravstvenega 
stanja želi (NIJZ) spodbuditi 
aktivnostih za promocijo in 
krepitev zdravja. Podatke za 
vse slovenske občine, dodatne 
grafične prikaze in definicije 
kazalnikov najdete na sple-
tni strani http://obcine.nijz.
si. Več podatkov o zdravju pa 
lahko najdete na spletni strani 
https://podatki.nijz.si. Kaj pa 
sporočajo podatki za občino 
Dobrova - Polhov Gradec?

Manj bolniške odsotnosti, 
manj bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi in večja 
odzivnost v presejalnih 
programih

Podatki kažejo, da je bilo v 
obravnavanem obdobju v naši 
občini manj bolniške odsotno-

sti od letnega slovenskega pov-
prečja, ki se nahaja pri 18 dne-
vih, saj je znašala povprečno 
16,4 koledarskih dni. Prav tako 
je bil delež oseb, ki so prejema-
la zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka ali sladkorne 
bolezni, nižji od slovenskega 
povprečja. Stopnja bolnišnič-
nih obravnav zaradi srčne kapi 
je v naši občini znašala 1,0 na 
1000 prebivalcev starih med 
35 in 74 let, v Sloveniji pa 2,1. 
Manj je bilo tudi primerov 
možganske kapi in novih pri-
merov raka dojke v primerjavi 
s povprečjem preostale Slove-
nije. Spodbuden podatek pa je 
tudi to, da je med našimi ob-
čani odzivnost v presejalnih 
programih (npr. v programu 
Svit in Zora) višja od državne-
ga povprečja.

Kazalniki pa so pokazali 
tudi to, da je v naši občini nad-
povprečno število poškodb v 
transportnih nezgodah, zlo-
mov kolka pri starejših prebi-
valcih in pa primerov klopnega 
meningoencefalitisa.

Kako je pandemija covida-19 
vplivala na naše zdravje?

Publikacija Zdravje v občini 
na kratko povzame tudi po-
sledice pandemije covida-19, 
saj je – kot navajajo pri NIJZ 

– ta povzročila ne le globalno 
zdravstveno krizo, ampak tudi 
družbeno in gospodarsko sti-
sko. 

NIJZ je med decembrom 
2020 in decembrom 2021 iz-
vedel vseslovensko raziskavo o 
vplivu pandemije na življenje 

ljudi. Ta je pokazala, da je v 
času pandemije covida-19 pri-
šlo do poslabšanja življenjskega 
sloga, povečal se je čas preživet 
pred različnimi zasloni, kar 
četrtina anketiranih oseb pa 
je poročala o povišanju svoje 
telesne mase. Prišlo pa je tudi 
do zamikov v zdravstvenih 
obravnavah, zaradi česar lahko 
ob hkratnem poslabšanju ži-
vljenjskega sloga pričakujemo 
poslabšanje kroničnih nenale-
zljivih bolezni, slabše duševno 
zdravje prebivalcev in poveča-
no obremenitev zdravstvenega 
sistema, navajajo pri NIJZ.

Pandemija pa je močno vpli-
vala tudi na duševno zdravje, 
predvsem zaradi pogostega 
doživljanja stresa. Kot naj-
pogostejši razlog za stres so 
anketiranci navajali obreme-
nitve na delovnem mestu, za-
skrbljenost zaradi neresničnih 
informacij glede virusa SARS-
-CoV-2 in zaskrbljenost zaradi 
negotove finančne prihodno-
sti. Raziskava je tako pokaza-
la, da smo se srečevali z znaki 
pandemske izčrpanosti, ki je 
bila še posebej prisotna med 
mlajšimi prebivalci. Zato bo v 
odpravljanju teh težav ključno 
vlogo odigralo delovanje na 
lokalnem nivoju, krepitev pro-
mocije zdravega življenjskega 
sloga in ustvarjanje okolja, ki 
spodbuja telesno dejavnost in 
rekreacijo. 

Celotna publikacija Zdravje 
v občini 2022 je na voljo na ob-
činski spletni strani.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Kot smo že poročali, 
je za letošnjo pomlad 
načrtovan pričetek 
urejanja širšega 
območja avtobusnega 
postajališča v Polhovem 
Gradcu. 

Območje bo oblikovano kot 
javni trg z novo avtobusno po-
stajo, infotočko in prenovljeno 
krajinsko ureditvijo, sočasno 
pa se bo izvedla tudi rekon-
strukcija križišča regionalne 
in lokalne in ureditev površin 
za pešce. Občina Dobrova - 

Polhov Gradec pri projektu 
sodeluje z Direkcijo RS za in-
frastrukturo, kar bo zagotovilo 
hitrejšo in celovitejšo prenovo 
osrednjega območja Polhovega 
Gradca. 

Na javnem razpisu je bilo za 
izvajalca del izbrano podjetje 
Trgograd d.o.o., ki bo izvedlo 
izgradnjo nove avtobusne po-
staje, prenovo križišča, ki ga 
tvorita regionalna cesta R3 
641/1369 Ljubljanica–Ljublja-
na (Dolgi most) in lokalna ce-
sta LC 067091 Polhov Gradec–
Kosmačar, in ureditev površin 
za pešce in kolesarje, prehodov 

za pešce, prometne signaliza-
cije, meteorne in fekalne kana-
lizacije, telekomunikacijskih 
vodov, elektro vodov, cestne 
razsvetljave in individualnih 
priključkov na cesto. 

Pričetek del je načrtovan 
za sredino meseca maja 2022. 
Izvajalec bo pričel s prenovo 
križišča, v nadaljevanju pa 
bo izvedel še izgradnjo nove-
ga objekta. V času del bo na 
obravnavanem cestnem od-
seku vzpostavljena polovična 
zapora ceste. 

l. o.

Konec aprila sta bila na območju občine 
Dobrova - Polhov Gradec nameščena dva nova 
prikazovalnika hitrosti, in sicer v Spodnjih 
Razorih in na Hruševem (Selo). 

Pridružila sta se dvanajstim 
prikazovalnikom, ki beležijo 
hitrost voznikov in druge sta-
tistične podatke o prometu na 
območju celotne občine.

Ob soglasju Direkcije RS za 
infrastrukturo je bil na pobu-
do občanov na državni cesti v 
Spodnjih Razorih, natančne-
je v bližini objekta na naslo-
vu Razori 12, nameščen nov 
prikazovalnik hitrosti. Ti so 
zaznali, da veliko število voz-
nikov ne upošteva tamkajšnje 
omejitve hitrosti, ki znaša 60 
km/h v smeri proti Dobrovi, 
zato so s pobudo za postavitev 
dodatnega prikazovalnika hi-
trosti hoteli prispevati k večji 
prometni varnosti v svojem 
domačem kraju. V Spodnjih 
Razorih sicer omejitev hitrosti 
v nasprotni smeri, torej v smeri 
proti Ljubljani, znaša 90 km/h. 
Kaj pa Spodnje Razori čaka v 
prihodnje? V letu 2023 je v 
okviru gradnje Barjanske ko-
lesarske povezave načrtovana 
prenova obeh avtobusnih po-
stajališč, izgradnja kolesarske 
steze ob desni strani cestišča 

z vmesnim zelenim pasom in 
zamenjava mostu čez Selanov 
graben.

Promet pa je bil hkrati 
umirjen tudi na 130-metr-
skem cestnem odseku javne 
poti JP567052 Cesta proti Ko-
sancu v Razorih, kjer je bila 
prav tako na pobudo občanov 
vzpostavljena cona umirjene-
ga prometa z omejitvijo hitro-
sti 30 km/h.

Drug prikazovalnik hitrosti 
pa je bil nameščen v naselju 
Hruševo (Selo) na lokalni cesti 
JP567291, v neposredni bližini 
hišne številke Hruševo 173, 
kjer omejitev hitrosti znaša 40 
km/h. Kolikšen delež vozni-
kov upošteva omejitev hitrosti 
na teh dveh odsekih, bo znano 
po pregledu podatkov, ki jih 
bosta prikazovalnika hitrosti 
zbrala v prihodnjih mesecih. 
Podatke obeh prikazovalnikov 
hitrosti pa lahko spremljate 
tudi sami, in sicer na občinski 
spletni strani pod zavihkom 
Lokalno – Merilniki hitrosti.

l. o.

Kako zdravi smo
v Občini Dobrova - Polhov Gradec?

Pričenja se prenova območja avtobusnega 
postajališča v Polhovem Gradcu 

Vegetacijo ob cestiščih 
in pločnikih je potrebno vzdrževati

Pitnik pri 
OŠ Dobrova 

V vročih poletnih dneh, s kate-
rimi je postregel že letošnji maj, 
je potrebno popiti dovolj vode 
in poskrbeti, da je na razpolago 
tudi otrokom in živalim. 

Zato je več kot dobrodošla 
informacija, da je bil na špor-
tnem igrišču pri OŠ Dobrova 
nedavno nameščen nov zunanji 
pitnik, ki je na voljo šolarjem OŠ 
Dobrova, obiskovalcem zuna-
njih igrišč in drugim občanom.

Nov pitnik je dopolnil preno-
vo zunanjih športnih površin, 
ki je bila zaključena v lanskem 
letu in v sklopu katere je Do-
brova med drugim pridobila 
prenovljeno nogometno igri-
šče, manjše košarkarsko igrišče, 
igrišče za odbojko na mivki, po-
vršine za skok v daljino in atlet-
ski tekalni krog, skupaj pa je 
bilo prenovljenih kar 4000 m2 
športnih površin.

Pitnik že deluje, vsi obisko-
valci igrišča pa so se na njem že 
lahko prvič odžejali.         L. O.

Dva nova prikazovalnika 
hitrosti merita hitrost voznikov v 
Spodnjih Razorih in na Hruševem
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Letos je že peto leto 
zapored potekal projekt 

Vseslovensko petje s 
srci. 

Dogodek se je tradicionalno 
odvil na dan svetega Jurija, ki 
po ljudskem izročilu prinaša 
pomlad, obilje, srečo in veselje. 
23. aprila 2022 so tako vsi, ki 
so se projektu želeli pridružiti, 
med 10. in 11. uro zapeli slo-
venske pesmi.

Med njimi so se znašle tudi 
članice polhograjske balinar-
ske ekipe društva upokojencev, 
ki so v soboto, 23. aprila 2022, 
ravno sodelovale na balinar-
skem turnirju v Lovranu v 
Opatiji. Na turnirju so osvo-
jile odlično prvo mesto, a to 
ni bil njihov edini dosežek. V 
obmorski Lovran so prinesle 
tudi del slovenske kulture, saj 
so se pridružile Vseslovenske-
mu petju s srci, skupaj zapele 

slovenske pesmi in razveselile 
vse udeležence turnirja. 

Ste tudi vi na dan svetega Ju-
rija prepevali slovenske pesmi? 
Javite nam, kako ste v sklopu 
projekta negovali slovensko iz-
ročilo. ‘’Petje je namreč tisto, ki 
nas že od nekdaj druži, pove-

zuje in ohranja kot narod s svo-
jim jezikom,’’ so bistvo projek-
ta povzeli njegovi ustvarjalci.

Več o projektu si lahko pre-
berete na njihovi spletni strani 
www.vseslovenskopetje.si.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

30. Dan pod Lovrencem
nedelja, 19. junij 2022, POLHOV GRADEC

»Dejma u štant«
 kmečka hiša – kruh iz krušne peči

Ansambel RAUBARJI

PROGRAM PRIREDITVE:
– ob 14.30 sprevod konjenikov, vpreg, narodnih noš, godbe Dobrova - Polhov Gradec, 
– ob  15.00 v grajskem parku: 
• igra na prostem »Dejma u štant« – Dramska skupina Neptun 

– nadaljevanje iger in prireditve na prostoru pred Pograjskim domom:
• peka kruha v krušni peči, ponudba domačih izdelkov, jedi  in drugih dobrot  
• srečanje z našimi olimpijci
• kmečke in zabavne igre
• animacija za otroke  in otroške ustvarjalne delavnice 
• klekljarice Klekljarskega društva Polhov Gradec
• srečelov 
• Ansambel RAUBARJI
• prireditev bo povezoval Grega Čuden

Vabljeni!

Tudi letošnjo pomlad 
je, tako kot že nekaj 
let zapored, v parku 

Polhograjske graščine 
zaživela Knjižnica pod 

krošnjami.

Gre za projekt, ki bralcem po 
vsej Sloveniji že 17 let omogo-
ča brezplačno branje, listanje 
in uživanje pod drevesi – ‘’naši 

bralni otoki vznikajo po vsej 
Sloveniji, se vzpenjajo na vrho-
ve planin in ponekod ponosno 
kukajo celo čez mejo,’’ so pov-
zeli pri zavodu Divja misel, ki 
je projekt zasnoval v želji, da bi 
na sodoben in navdihujoč način 
širi ljubezen do knjige in branja. 
In res, knjižnice pod krošnjami 
so se razširile vse od Ljubljane 
do Velike Planine, Lendave in 
tudi Polhovega Gradca, kjer 

knjižnica pod krošnjami pod 
okriljem JZ Polhograjska gra-
ščina domuje že nekaj let, od 
maja do septembra. Knjižnica 
je vsem ljubiteljem branja na 
voljo v grajskem parku vsak dan 
od maja do septembra, med 10. 
in 20. uro. Bralci v polhograjski 
knjižnici pod krošnjami naj-
večkrat posežejo po romanih, 
revijah in pa otroških knjigah 
v primeru, da gre za mlajše 
obiskovalce. Med njimi pa se 
znajdejo tako domačini kot 
drugi obiskovalci Polhovega 
Gradca, ki v park zavijejo, ko 
zaključijo z ogledom Polhove-
ga doživljajskega parka, Muzeja 
pošte in telekomunikacij, druge 
znamenitosti Polhovega Gradca 
ali pa hišice v parku. V Polho-
vem Gradcu se poleg knjižnice 
pod krošnjami sicer nahaja tudi 
stalna knjižnica. Ta se nahaja v 
Polhograjski graščini, odprta pa 
je ob četrtkih (17.00–19.00) in 
sobotah (10.00–12.00).

Vsi ljubitelji branja, vabljeni!
L. O.

Kdor bo sejal, bo lahko žel. 

Sadike in semena so izvor življenja, ne le rastli-
nja temveč  vse naše hrane.  Mesna hrana brez 
semen ne obstaja, saj vse živali jedo rastline.

Ključ do samooskrbe so lastna semena prido-
bljena iz dozorelih rastlin. 

To pa lahko dosežemo tako, da jih z nekaj zna-
nja in potrpežljivosti pridelamo sami, višek pa 
poklonimo ali izmenjamo z drugimi, pri čemer 
dobimo novo vrsto semena, ki se v novem okolju 
na novo kali. Semena so pravo bogastvo naroda in 
z njihovim pridobivanjem ohranjamo avtohtona 
in gensko nespremenjena semena, iz katerih pri-
delamo zdravo lokalno hrano.

V soboto 23. aprila so se po dolgem času spet 
zbrali lokalni pridelovalci hrane in semen na iz-
menjavi sadik in semen v parku polhograjske gra-
ščine. Veliko so jih pridelali v lokalni Deželi zelišč 
in pri članicah Društva podeželskih žena Dobro-
ve – Polhovega Gradca. Obisk pokritih stojnic je 
bil dober in je segel tudi preko meja naše občine.

Prostovoljna akcija na vrtu zelišč 
V četrtek 28. aprila se nas je pol ducata odzvalo 

na povabilo Margite za pomoč pri urejanju njene 
najete njive v Polhovem Gradcu. Zravnali in raz-
vozili smo velik kup zemlje, predvsem se pa dru-
žili, zabavali in bili na koncu tudi pocrkljani, saj 
nam je gostiteljica pripravila malico in še zeliščno 
vrtnarska darila. Prav lep občutek je bil, čutimo 

se izpolnjene in še dober fitnes je za nami! Pose-
bej naj pohvalim Mileno Željeznov, upokojenko, 
ki je stara več kot osemdeset let, pa sta skupaj s 
kolegico, prav tako upokojenko Alenko s Pristave, 
delali do konca! 

Polhkovo razgledišče bodo začinila zelišča 
Je pa pridelovalka semen in zelišč Margita Ve-

har tudi partnerka že odobrenega občinskega 
projekta Polhkovo razgledišče, torej tematske 
sprehajalne poti v centru Polhovega Gradca, ki 
bo zgrajena v letu dni na travnatem bregu nad 
parkiriščem pred trgovino Mercator. Tematska 
pot bo povezovala povsem novo avtobusno po-
stajo s starim vaškim jedrom in je bila opisana v 
časopisu pred letom dni. Jedro tematskega parka 
bo zeliščni vrt v oskrbi Margite Vehar, ki bo do-
stopen zainteresiranim šolskim in ostalim skupi-
nam. Sedanja lokacija njene njive v ravnini je žal 
nedostopna zainteresiranim skupinam. Polhkovo 
razgledišče je zasnovano skladno z urbanistično 
rešitvijo Polhovega Gradca, ki zajema tudi preno-
vljeno avtobusno postajo, pločnike in razsvetljavo.

Za več informacij o semenih in zeliščih je pravi 
naslov Dežela zelišč, Margita Vehar s.p., Srednja 
vas 15, Polhov Gradec, tel. 041 788 175, e-pošta: 
margitav@gmail.com. Isti priimek avtorja tega 
prispevka je pa čisto naključje in nima sorodstve-
ne povezave. 

Sebastjan Vehar

Utrinek z balinarskega turnirja, na katerem so se prepevale slovenske pesmi

Margita Vehar

Branje pod polhograjskimi krošnjami

Izmenjava semen in sadik in javni 
zeliščni vrt v Polhovem Gradcu

Vseslovenskemu petju s srci
so se pridružili tudi naš občani

Dobro jutro v Polhovem Gradcu

Ekipa oddaje Dobro jutro z RTV SLO je v torek, 26. aprila 2022, 
obiskala Polhov Gradec. Pred kamero sta stopila predstavnik JZ 
Polhograjska graščina Bor Bevc, ki je spregovoril o Polhovem 
doživljajskem parku, porokah in drugi ponudbi Blagajeve deže-
le, in župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar, ki 
se je posvetil temu, kaj Polhov Gradec z okolico ponuja druži-
nam in drugim obiskovalcem. V nadaljevanju je s chefom Luko 
Koširjem beseda tekla o kulinariki, z Estero Cerar pa o Muzeju 
pošte in telekomunikacij. Prispevke najdete na spodnji povezavi, 
ob 42:00, 1:20:00 in 2:00:00.

Povezava: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174867841?s=tv
Občina Dobrova - Polhov Gradec
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Godba Dobrova - Polhov Gradec je po dveh 
koronskih letih nadaljevala tradicijo in v 
sodelovanju s Horjulskimi mažoretami in 
lokalnimi Gasilskimi društvi prebudila občane na 
Prvomajski budnici.

 Kar dvakrat je tradicionalna 
Prvomajska budnica ob epide-
mioloških ukrepih potekala le 
preko zvočnikov. Da bo letos 
vendarle vse po starem, je na-
kazala že velika želja na vajah 

Godbe, ko so godbeniki komaj 
čakali, da se vrnejo na nastope. 
Pred dobrim mesecem dni so 
v svoje vrste sprejeli dvanajst 
mladih ukrajinskih glasbe-
nikov, ki so v pred grozotami 

vojne nastanjeni v Sloveniji. 
Začetne jezikovne ovire so hi-
tro premagali in po vajah ko-
rakanja in ukrajinskim glasbe-
nikom povsem novih pesmi, je 
prvi skupni nastop bila ravno 
Prvomajska budnica. 

Morali bi videti njihove za-
čudene obraze, ko so izvedeli, 
da bo potrebno z budnico za-

Deset let trdega 
in vztrajnega dela 
si zasluži posebno 

pozornost.

 Če so v podjetjih to prvi 
jubilanti, so v glasbeni šoli to 
generacije učencev, ki so vsto-
pile v svet glasbe, nekatere že 
zaključile osnovno šolanje, ga 
nadaljujejo naprej … spet drugi 
ohranjajo glasbeno znanje zase 
ali v ljubiteljski kulturi. Veli-
ki koncert Glasbene šole Emil 
Adamič ob prvi okrogli oble-
tnici je pokazal, da vse ure iz-
obraževanja, številni opravljeni 
izzivi ter vložen trud v glasbeno 
izobraževanje otrok in odraslih 
niso bili zaman. V športni dvo-
rani na Dobrovi se je skupno 
predstavilo več kot 200 učen-
cev in učiteljev Glasbene šole 
na čelu z ravnateljem Matejem 
Rihterjem in direktorjem Boru-
tom Dolinarjem.

Trobilni kvartet je s Slovensko 
himno pričel večer slovenske 
glasbe. Anabela nas je z Moj-
čino pesmijo preselila v naše 
otroštvo, Lucija Ana s Concer-

tinom na glasbena tekmova-
nja. V nadaljevanju večera so 
se predstavili še Klavirski duet, 
Pihalni kvartet, Kitarski orke-
ster, Narodno-zabavni kvintet 
s pevcema, Tolkalna skupina z 
otroškim zborčkom in Orkester 
klarinetov. Povezovalec večera 
Tilen Artač je v svojem slogu 
skozi slikovit humor in inter-
pretacijo peljal tok dogajanja ter 
tudi napovedal župana Francija 
Setnikarja, ki je ob tej priložno-
sti Glasbeni šoli Emil Adamič 
podelil posebno priznanje Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec. 

Udaren drugi del koncerta je 
začela Tolkalska komorna sku-
pina s popularnim delom pro-
grama, Trio flavt z ritem sekcijo 
se je temu kaj hitro pridružil. Po 
milozvočnem nastopu Komor-
ne skupine violin in tolkal je bil 
oder z Orkestrom pihal čedalje 
bolj poln. Združeni otroški or-
kester, ki ga sestavljajo učenci 
vseh enot Glasbene šole Emil 
Adamič, je bil odlična napoved 
slavnostnemu zaključku kon-
certa z Godbo Dobrova - Polhov 
Gradec. Solistka Neli in Godba 

so navdušili dvorano; ko pa so 
se na odru pridružili še harmo-
nikaši, pod odrom pa Združeni 
pevski zbor GŠ Emil Adamič, je 

bilo jasno kaj čaka obiskovalce. 
V veličastnem zaključku so nam 
godba in otroci v zboru zapeli 
najprej Venček narodnih in zelo 

povedno “Pustite nam ta svet …”
Zadovoljni obrazi nastopa-

jočih in obiskovalcev so bili 
glavna nagrada po koncertu. 

Vseeno velja posebna zahvala 
vsem nastopajočim učencem in 
učiteljem, godbi in solistom za 
izjemno izveden koncert, kakr-
šnega je le redko videti. Glasen 
aplavz obiskovalcev je pobožal 
duše in razveselil še voditelja 
prireditve, ki se je v pogovoru 
namuzal, da je take dogodke res 
užitek voditi.

Do konca šolskega leta nas 
čaka še nekaj tednov, v jeseni pa 
urno v naslednjih deset let Glas-
bene šole Emil Adamič. Čeprav 
je bil oder že sedaj precej poln, 
ste lahko brez skrbi - za nove 
učence, otroke in odrasle, se bo 
našel prostor. 

Vabljeni k vpisu, da skupaj 
raziskujemo in se učimo glasbe.

Janez Dolinar, GŠEA

Po desetih letih 
delovanja Glasbene 
šole Emil Adamič, ko 
izobraževanje zaključuje 
že tretja generacija 
učencev, priznanja 
na tekmovanjih kar 
dežujejo. 

Po omilitvi ukrepov zara-
di epidemije, smo sprva hitro 
pričeli z javnimi nastopi, saj so 
jih učenci in starši že zelo po-
grešali. Najbolj ambiciozni in 
talentirani učenci pa so pričeli 
tudi s pripravami na glasbena 
tekmovanja. In kakšna je bera 
do sedaj? Na Tekmovanju mla-
dih glasbenikov TEMSIG sta 

Klara Malavašič in Neža Tehov-
nik pod mentorstvom Klavdije 
Feguš v flavti osvojili srebrno in 
bronasto priznanje.

Še posebej se je izkazala Lu-
cija Ana Dragaš, ki je prejela kar 
dve prvi nagradi in zlati prizna-
nji na slovenskem tekmovanju 
“Mladi violinist” v Ljubljani in 
na mednarodnem tekmovanju 
International Music Competi-
tion v Gorici. Pod mentorstvom 
Tine Blaznik je navdušila komi-
siji in postala celo absolutna 
zmagovalka v svoji kategoriji. 
Vse pohvale Luciji Ani in učite-
ljici Tini!

Na Glasbeni olimpijadi v or-
ganizaciji Akademije za glasbo 
Univerze v Ljubljani in Glasbe-
ne mladine Slovenije je klarine-
tist Lenart Dolinar osvojil zlato 
priznanje. Glasbena olimpijada 

je pravi glasbeni mnogoboj, saj 
se tekmovalci pomerijo v zna-
nju glasbene teorije in zgodo-
vine, napisati morajo avtorsko 
skladbo, jo sami izvesti ter po-
kazati še svoje pevsko znanje. 
Večmesečne priprave so pote-
kale v odličnem sodelovanju z 
OŠ Šmarje – Sap in učiteljico 
Nives Kemperle.

Učence v prihodnjih tednih 
čaka še zaključek šolskega leta 
in ustvarjanje načrtov za naprej. 
Glasbena šola Emil Adamič 
tudi letos omogoča vpis novih 
učencev (več na www.gs-emila-
damic.si). Vabljeni otroci, mladi 
in tudi odrasli, ki vas je glasba 
zamikala. Saj veste, kako pravijo 
– glasba je najbolj univerzalen 
jezik na svetu.

Janez Dolinar, GŠEA 

GODBA
DOBROVA
POLHOV
GRADEC

petek, 3. junij 2022  
ob 20.30, Posestvo Frjan

VEČER 
ZIMZELENIH

z Godbo Dobrova – Polhov Gradec
in OTOM PESTNERJEM 

Predprodaja kart: 
•  Eventim  •  Petrol  •  Aljaž Bar, Dobrova  •  Pratcar, Polhov Gradec

Lenart Dolinar na snemanju 
avtorske skladbe (foto Nives 

Kemperle).

Lucija Ana Dragaš in Maruša Frelih

Zlata priznanja učencev 
Glasbene šole Emil Adamič

Več kot 200 nastopajočih na velikem koncertu 

10 let Glasbene šole
Emil Adamič

Prvomajska budnica Godbe Dobrova - Polhov Gradec  prebudila tudi 
najbolj zaspane 

Prvomajska budnica 
Godbe Dobrova - Polhov Gradec

>>
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četi že ob 5. uri zjutraj… A led 
je bil hitro prebit s prvo budni-
co v Brezju, kjer je Godba ta-
koj prejela blagoslov od zgoraj 
v obliki dežnih kapelj. Vendar 
se godbeniki ne ozirajo na take 
malenkosti. Kaj hitro so pot 
nadaljevali v Podolnici in Hor-
julu, kjer so se jim pridružile 
Horjulske mažorete. Župan 
Občine Horjul Janko Prebil in 
predstavniki Občinskega sveta 
so navdušeno pričakali glasno 
in slikovito povorko. Naslednja 
postaja je bila najvišja točka 
budnice v Šentjoštu, kjer so 
Godbo poslušalci pričakali na 
sredi vasi. Sledil je spust v do-

lino proti Polhovemu Gradcu. 
Po mokri cesti z lužami je bilo 
jasno, da je začetni blagoslov 
pomagal in da povorko čaka le 
še suho vreme. Po okrepčilu - 
hop ponovno na avtobus in v 
Gabrje – malo naprej pa še na 
Šujico. Na Dobrovi so godbe-
niki po korakanju čez celo Do-
brovo poslušalce pričakali kar 
pri cerkvi po maši in jim tako 
popestrili nedeljsko dopoldne. 
Sledil je še najbolj množičen 
obisk v Podsmreki in tradici-
onalni zaključek s pogostitvijo 
pod Jarčevim kozolcem v Ko-
maniji, kjer za godbenike po-
skrbi mecen Godbe Janez Jarc.

Prvomajska budnica se je 
tako zaključila šele okoli 13h. 
In ko so se godbeniki dodobra 
sprostili po napornem dnevu, 
je na svoj račun prišlo tudi 
vreme. Na srečo ravno pravi 
čas. Godba Dobrova – Polhov 
Gradec in Horjulske mažorete 
se zahvaljujejo Krajevni sku-
pnosti Dobrova za pomoč pri 
organizaciji budnice ter vsem 
poslušalcem in dobrotnikom 
za prijazen sprejem, pogostitev 
in okrepčilo na vseh postajah 
Prvomajske budnice. Iskrena 
hvala! 

Se vidimo prihodnje leto!!

>>

»Stran pa naumo metal« je 
bil slogan izmenjevalnice, ki je 
že v prvem vikendu novembra 
potekala v prostorih šentjoškega 
kulturnega doma. Eva Malovrh 
in Katarina Oblak, idejni vodji 
in glavni organizatorki, sta se z 
zamislijo o izmenjavi oblačil po-
igravali že kar nekaj časa, ko sta 
ugotovili, da le besede in popite 
kave ne bodo rešile ničesar. Do-
datno spodbudo za organizacijo 
jima je predstavljala Erasmus 
izmenjava, kjer sta videli, da 
so podobni dogodki v tujini že 
kar dobro razširjeni, »tudi med 
‘’mainstream’’ populacijo in ne 
samo med alternativci,« kot je 
situacijo opisala Malovrhova. 
Prav zaradi uspeha, ki ga je 
izmenjevalnica novembra do-
živela, pa sta se odločili, da or-
ganizirata tudi spomladansko 
različico, ki je potekala v Kul-
turnem domu Šentjošt v nedeljo, 
15. 5. 2022

»Včasih je pač treba samo 
reči, okej, kaj lahko jaz naredim 
na področju odgovorne potro-
šnje. Se pravi, kaj lahko najprej 
naredim sama kot posameznica, 
nato pa tudi, kaj lahko naredim 
v lokalnem okolju,« odločitev o 
prvi izmenjevalnici komentira 
Oblakova. 

Namen organizatork ni le 
ozaveščati o ponovni uporabi 
oblačil, ampak širše ozavešča-
nje o odgovorni potrošnji, po 
načelu katere se trudita živeti 
tudi sami. Problem hitre mode 
vidita v tedensko spreminjajo-
čih modnih trendih, ki imajo 
zelo kratko ‘’uporabno dobo’’. 
Dogodki, kot je izmenjevalnica, 
pa po njunem mnenju pokaže-
jo, da obstaja tudi drugačna pot, 
kako priti do uporabnih, lepih 
in zanimivih ter kvalitetnih ko-
sov, ki se nam samim mogoče 
valjajo po omarah, komu druge-
mu pa pridejo prav.

Za organizacijo sta združili 
moči s študentskim društvom 
Silaq, člani katerega nudijo po-
moč pri postavitvi prostora, oni 
dve pa sta se lotili vzpostavi-
tve izmenjevalniškega sistema. 
Glede na število prinesenih 
izdelkov, strokovna žirija pode-

li žetone, s katerimi lahko obi-
skovalci izberejo kose oblačil ali 
izdelke (fokus dogodka namreč 
niso izključno oblačila, spodbu-
ja se tudi menjava obutve, knjig, 
CD-jev, vinilk, torb in sobnih 
rastlin), ki jih je prinesel nekdo 
drug. Edini pogoj je, da morajo 
biti vsi izdelki dobro ohranje-
ni. Izmenjevalnica, po besedah 
organizatork, pač ni prostor za 
kosovni odvoz. 

Z udeležbo na prvi novem-
brski izmenjevalnici sta bili za-
dovoljni, sploh ker je potekala v 
tako majhnem lokalnem okolju. 
Malovrhova dodaja, da je veliko 
ljudi samo darovalo oblačila, 
vzeli pa niso ničesar. »Ampak 
vseeno sem iz srca hvaležna 
vsakemu, ki si je vzel čas in po-
spravil svojo omaro ter obleke 
pripeljal na zbirno mesto.« 

Obe si želita, da bi se izmenje-
valnice poleg mladih, udeležilo 
več starejših ljudi, predvsem iz 
generacije njunih staršev. »Na 
uho so mi prišli razni komen-
tarji, češ, kako bo pa izgledalo, 
če bom imela enak pulover kot 
ga je prejšnji teden nosila sose-
da. To me je res presenetilo,« 
pojasnjuje Oblakova in dodaja, 
da se ji zdi, da smo ljudje slavni 
rek ‘’obleka naredi človeka’’ vze-
li preveč resno ter da je vseeno 

veliko pomembneje, da drug na 
drugem opazimo ter občuduje-
mo vrednote, besede, toplino, 
oči in ne obleke. 

Največji strah, ki pride z iz-
menjevalnico je, da bi na koncu 
dogodka ostal kup neizmenja-
nih oblačil, ki jih bo potrebno 
odnesti na odpad, česar pa or-
ganizatorki nista želeli storiti. 
Zato sta preostanek izdelkov 
prve izmenjevalnice razdelili v 
različne kategorije, kasneje pa 
sta jih podarili raznim organi-
zacijam. »Dogovorjeni smo bili 
z Zvezo prijateljev mladine, kjer 
potrebujejo oblačila za mladi-
no, nekaj oblačoil je šlo Kraljem 
ulice, tisti kosi, ki pa so bili že 
preveč uničeni za uporabo, so 
šli v Center ponovne uporabe,« 
pojasnjuje Malovrhova. Obe-
nem obe upata, da se bo na ta 
način dogodka prijela dobro-
delna nota, saj bodo oblačila šla 
tistim, ki jih zares potrebujejo.

Načrtov za prihodnost imata 
še veliko – poleg konstantnih 
sezonskih izmenjevalnic si želi-
ta tudi začeti izmenjave semen, 
sadik, vrtnih pridelkov, pa tudi 
razne delavnice in predavanja. 
Predvsem pa upata, da bodo 
taki dogodki spodbudili še kako 
potrebne debate o konceptu od-
govorne potrošnje.

V četrtek, 21. aprila 2022, se je s 
zaključnim srečanjem v Starem 
malnu iztekel projekt Zaledje 
podjetnikom, ki je bil namenjen 
spodbujanju podjetništva. 

Projekt je pod vodstvom JZ Cene Štupar po-
tekal v okviru izvajanja strategije lokalnega ra-
zvoja skupine LAS Barje z zaledjem, ki vključu-
je občineDobrova - Polhov Gradec, Brezovica, 
Borovnica, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika. 
Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regional-
ni razvoj.

V okviru projekta so od avgusta 2021 dalje po-
tekale različne brezplačne aktivnosti namenje-
ne manjšim podjetnikom; med drugim je bilo 
izvedenih šest podjetniških zajtrkov in osem 
izobraževanj podjetniške akademije, osmim 
podjetnikom pa so mentorji v ‘’podjetniškem in-
kubatorju’’ pomagali pri razvoju njihove podje-
tniške ideje in prodoru na trg. Samostojni pod-

jetniki in samozaposleni so tako lahko pridobili 
nova znanja, razvili podjetniške kompetence in 
imeli možnost mreženja, svoje delovanje pa so 
lahko nadgradili na področju marketinga, pro-
daje, e-poslovanja, razvoja novih produktov, itd. 
Udeleženci so v sklopu projekta lahko prisluh-
nili tudi številnim uspešnim podjetnikom in 
podjetnicam, med drugim tudi Margiti Vehar, 
ustanoviteljici blagovne znamke Dežela zelišč 
in eni izmed partnerjev projekta Zaledje pod-
jetnikom. Na četrtkovi zaključni konferenci pa 
je bil izveden še pregled rezultatov in napredka 
udeležencev, dogodka pa se je poleg mentorjev, 
podjetnikov, nosilcev podjetniških idej, partner-
jev projekta, Daniela Cukjatija in Mirana Sta-
novnika udeležil tudi župan občine Dobrova 
- Polhov Gradec Franc Setnikar. V edinstvenem 
programu za dvig podjetniškega znanja je sode-
lovalo preko 100 posameznikov. Projekt je tako 
pripomogel k ustvarjanju podpornega podjetni-
škega okolja in marsikoga spodbudil na njegovi 
podjetniški poti.

l. o. 

Foto: JZ Cene Štupar

Foto: Urban Tominc

Izmenjevalnica v Šentjoštu 

Zaključek projekta 
Zaledje podjetnikom

NE SPREGLEJTE: 

S svojimi fotografijami sodelujte pri 
ustvarjanju koledarja Občine Dobrova - 
Polhov Gradec za leto 2023
Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila natečaj, v okviru katerega bo izbranih 12 fotografij, ki bodo krasile 
občinski koledar za leto 2023. 
Kako sodelovati? Kakšne fotografije iščemo? Kakšne so tehnične zahteve? 

Vse informacije najdete v besedilu javnega natečaja, ki se nahaja na straneh Našega časopisa in na spletni strani 
občine Dobrova - Polhov Gradec (https://dobrovapolhovgradec.e-obcina.si/objava/625553). 

Vabljeni k sodelovanju!
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PGD Zalog je v zadnjih 
letih pokazalo velik 
napredek in še večji 
zagon za aktivno 
delovanje. 

Eden izmed njihovih glavnih 
ciljev je tudi posodobitev vo-
znega parka, ki ga postopoma 
več kot uspešno uresničujejo. 
Že v letu 2019 so gasilsko ci-
sterno znamke TAM zame-
njali z rabljenim vozilom GVC 
16/25 Mercedes-Benz, lani pa 
so resneje pristopili še k nakupu 
povsem novega vozila GVGP-1 
znamke Ford Ranger za gašenje 
gozdnih požarov in jeseni že 
prevzeli podvozje vozila. Letos 
spomladi pa je bila zaključena 
še njegova nadgradnja. 

V petek, 22. aprila 2022, se je 
Ford Ranger končno odpravil 
na svojo pot domov – v zaloški 
gasilski dom, kjer so ga številni 
domačini že nestrpno pričako-

vali. Preostala gasilska društva 
iz sektorja, PGD Polhov Gra-
dec, PGD Dvor in PGD Črni 
Vrh, so se PGD Zalog pridružila 
pri sprejemu novega vozila in 
njegovo prvo pot skozi Zalog 
pospremila s špalirjem in ognje-
metom. 

Predsednica PGD Zalog Ana 
Oblak se je vsem prisotnim in 
predvsem vsem krajanom za-
hvalila za pomoč in podporo, 
poveljnik Peter Skopec pa je po-
vedal, da je to za društvo prvo 
novo gasilsko vozilo, in čeprav 
se je vse še lani zdelo kot sanje, 
je sedaj postalo resničnost. ‘’Ve-
seli in ponosni smo,’’ je še dodal, 
njegove besede pa je pospremi-
lo navdušenje ostalih članov do-
mačega gasilskega društva ob 
novi pridobitvi. Ta je prav tako 
pomembna na nivoju celotne 
gasilske zveze, ki je društvu tudi 
finančno priskočila na pomoč 
pri nakupu vozila. Sprejema no-
vega vozila sta se udeležila tudi 

predsednik GZ Dolomiti Franci 
Zibelnik in poveljnik Filip Bo-
žnar, ki sta društvu čestitala ob 
prejemu GVGP-1.

PGD Zalog letos praznuje 
tudi 70-letnico delovanja. Ob 
tej priložnosti v maju načrtuje-
jo prireditev, na kateri bo izve-
den še uradni prevzem vozila in 
njegov blagoslov. Praznovanje 
obletnice pa bo poleg veselja 
ob razvoju društva odlična pri-
ložnost tudi za to, da se krajani 
ponovno zavejo, kako pomemb-
no je, da gasilsko društvo sesta-
vljajo aktivni in usposobljeni 
gasilci s primerno opremo in 
vozili, saj so oni tisti, ki skrbijo 
za varnost v domačem kraju in 
nam v primeru nesreče prvi po-
magajo. Tudi zato je novo vozilo 
GVGP-1 pomembna pridobitev 
za čisto vse prebivalce Zaloga 
in okoliških naselij, in prav je, 
da se je veselimo!

l. o.

V soboto, 9. aprila 
2022, je v občini 

Dobrova - Polhov 
Gradec potekala 

spomladanska 
občinska čistilna 

akcija, ki pa je 
bila zaradi slabe 

vremenske napovedi 
okrnjena. 

Ni potekala v skupinski obli-
ki, kljub temu pa so bili občani 
pozvani, da se ob lepšem vre-
menu lotijo pobiranja smeti 
in od koordinatorjev prevza-
mejo potreben material ter 
tako sami poskrbijo za čisto 
in urejeno okolje. V soboto in 
dneh, ki so sledili, se je zbralo 
kar nekaj posameznikov, ki so 
poskrbeli za čisto okolico in 

pobrali smeti v svojem doma-
čem kraju.

Med drugim so v Brezju kra-
jani očistili območje ob glavni 
cesti od Vodometa do Brezja, 
krajani pa so se v skupni skrbi 
za naravo zbrali tudi v Hra-
stenicah, Dvoru, Dolenji vasi, 
Šentjoštu, na Brišah in še kje, 
v čistilni akciji pa so sodelovali 
tudi člani planinskega društva 
ter drugi posamezniki. 

Največ občanov pa izkaza-
lo skrb za okolje na območju 
Črnega Vrha, kjer se je čistilne 
akcije udeležilo kar 34 kraja-
nov. Kot so sporočili, v Črnem 
Vrhu in Smolniku sicer ni bilo 
veliko smeti, nekaj več pa se jih 
je nabralo v Rovtu in Petače-
vem grabnu. 

Ob lepšem vremenu pa 
krajani nameravajo očistiti še 

spodnji del Petačevega grabna 
in pa območje od Kuzovcove-
ga Griča proti Pasji Ravni in ob 
poti proti Visokem. Zavezujejo 
pa se, da bodo tudi med letom 
redno pobirali smeti in prav 
to je bistvo čistilne akcije – da 
ponotranjimo dejstvo, da smo 
mi sami odgovorni za čisto 
okolje. 

Vsakoletna čistilna akcija 
je le eden izmed načinov, da 
občane spodbudimo k pobi-
ranju smeti in odgovornemu 
ravnanju z odpadki. A naj skrb 
za okolje ne bo le enkratni do-
godek, temveč del našega vsak-
dana.

Vsem, ki so sodelovali v či-
stilni akciji se iskreno zahva-
ljujemo.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec 

Velikonočni 
ponedeljek 

praznuje ponovno 
vstajenje - se lahko 

datum odprtja 
gostilne pri 

Pratkarju zgodi na 
bolj primeren dan?
 

Gostišče pri Pratkarju - gre za 
staro furmansko gostilno z dve-
stoletno tradicijo, ki je bila že od 
nekdaj center vaškega dogajanja. 
Mogočna stavba se prvič ome-
nja že leta 1652 v vasici imeno-
vani Bilichgraz. 

Prvo prenovo je gostilna do-
živela leta 1855, o čemer priča 
tudi napis na kamnitem porta-
lu. Ime Pratkar pa menda izvira 
iz prate, pečenke, morda pa iz 
besed mattra kat - besedi sta 
pisali na starem portalu iz leta 
1652.

Kapaciteta gostilne Pratkar ni 
majhna, notranji obokani pro-
stori so naslednji: kmečka soba 
s pečjo, lovska soba in dve pre-
hodni sobi za skupno do 70 go-
stov. Letni paviljon na vrtu ima 
prostor za 20 gostov, s tremi zu-

nanjimi terasami v treh nivojih 
pa še za dodatnih 50 obiskoval-
cev. Novi najemniki so doma z 
naše občine – Alenka, Tomaž 
in Robi so prekaljeni gostinci, ki 
so nabirali kilometrino izkušenj 
v različnih lokalih in gostilnah, 
a tokrat prvič tako na svojem, z 
veliko mero odgovornosti. 

Alenka je zelo priljubljena 
najemnica in natakarica kavar-

nice Pratcar že leto dni, in, ne, 
ni obupala kot štirje najemniki 
pred njo, ampak se je zavihtela 
skupaj z možem Robijem še v 
gostinstvo, v pripravo hrane, 
kar terja predanost in pogum. 

Glede opreme kuhinje pri 
Pratkarju najemnika nimata 
pripomb, je zelo dobra, še celo 
prevelika glede na velikost same 
gostilne. 

Konkurenca je zdrava
Gostilna je živ organizem, je 

več kot le objekt s prehrano, saj 
diha s svojimi gosti, ki prihajajo 
in odhajajo - kot zrak v pljuča. 
Zato je pomemben člen uspeha, 
poleg kvalitete in domačnosti, 
tudi neprekinjenost delovanja 
ter konkurenca, ki je ni malo. 
7 kilometrov pred Polhovim 
Gradcem je gostilna Kramar 

v Gabrju, kjer sta že dve leti 
najemnika Primorca in imata 
ponudbo pic iz krušne peči ter 
vseh ostalih jedi. 

Kilometer naprej proti Črne-
mu Vrhu uspešno obratuje go-
stilna Pograjski dom. Po mojem 
mnenju je ravno dobra pica tista 
jed, ki ta hip manjka v Polhovem 
Gradcu! Pa smo še pri enem 
konkurentu, kavarni Bambi, ki-
lometer pred Pratkarjem, ki ima 
v ponudbi zamrznjene, delno 
pečene pice Tonač, ki jih dope-
čejo sami v električni peči. 

Planinci so pomemben del 
turizma Polhovega Gradca in 
ker gre za precej tradicionalno 
športno aktivnost, so najbrž 
ravno ti prve ptice pomladi za 
tradicionalnega Pratkarja. Ne-
nazadnje je tik ob terasi vrta 
planinski kažipot, ki vabi na Gr-
mado, Tošč, Katarino ali Belico 

… Seveda se ob sestopu prileže 
domača krača, pica ali pa pijača!

Vrt je odprt
Ko je gostilna Pratkar maja 

2020 po skoraj dveh letih zapr-
tja odprla vrata kot kavarnica 
PraTcar so se lotili prenove sa-

nitarij in vrta, saj imajo vrtnarja 
Gregorja Čuden kar v domači 
hiši - prevelik kostanj je zame-
njal mladi japonski javor, ostala 
drevesa so pomladili, na celotni 
kamniti škarpi so uredili grede 
dišavnic. Sedanjega najemni-
ka čaka revitalizacija velikega 
zunanjega kovinskega žara, v 
katerem so lahko preko veri-
žnega pogona nekoč vrteli kar 
tri odojke hkrati. Je pa že poskr-
bljeno za nove lesene klopi in 
mize ter senco zanje na zgornji 
odprti terasi. 

Jedilniki za vsak okus
Med tednom je gostilna od-

prta med 10 in 15 h, v petek 
10–21 h, za vikende pa od 11 
do 21 h. Prednjači ponudba šti-
rih dnevnih malic, ena od njih 
je tudi sveže pripravljena pica. 
Sicer pa so jedilniki prilagojeni 
gostom in njihovim željam, saj 
gost je še vedno kralj, oziroma 
na polhograjskem - grof! 

Informacije, rezervacije: 040 
315 144, alenka.berzin2@gmail.
com

Sebastjan Vehar

PGD Zalog domov pripeljalo 
povsem novo gasilsko vozilo

Kljub slabemu vremenu 
so številni občani 

sodelovali v čistilni akciji

Gostilna Pratkar spet odprta

Foto: Janko Božnar
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V četrtek, 14. aprila 
2022, smo imeli z 

učenci Podružnične 
osnovne šole Črni Vrh 

prav poseben dan - dan 
dejavnosti z naslovom 

Čebele.

Z jutranjim avtobusom smo 
se odpeljali v Polhov Gradec. 
Po zajtrku na matični šoli smo 
se odpravili v Polhograjsko 
graščino, kjer smo si ogleda-
li razstavo o Eli Peroci, ki so 
jo pripravili učenci in učitelji 

naše šole. Nad njo smo bili nav-
dušeni in jo toplo priporočamo 
v ogled. Nato smo se odpravili 
do Čebelarskega doma. Gospa 
Malči s Hiše medu Božnar nas 
je sprejela in za nas pripravila 
zelo zanimivo in poučno pre-
davanje o čebelah. Izvedeli 
smo veliko novega, nato pa nas 
je čakalo slastno preizkušanje 
različnih vrst medu. Po poku-
šini smo imeli delavnico, vsak 
učenec je izdelal svojo svečko. 
Po delavnici pa nas je čakalo še 
eno presenečenje. Dobili smo 
čebelarska pokrivala in čebelar 

Primož nas je odpeljal do pa-
njev. Pokazal nam jih je in za 
nas našel še matico. To je bilo 
res posebno doživetje. Po obi-
sku njihove trgovinice smo se 
odpravili do avtobusne posta-
je, kjer smo počakali avtobus 
za Črni Vrh. V šoli smo nato še 
ustvarjali. Vsak je izdelal svojo 
panjsko končnico. Slikali smo 
motive iz vsakdanjega življenja 
na kmetiji. Iz njih smo izdelali 
čebelnjak, ki krasi našo šolo. 

Ta dan je bil nekaj posebnega. 
Čebele so res enkratna bitja. 

Lucija Peklaj 

Pred 100 leti se je 
rodila pravljičarka Ele 
Peroci, znana slovenska 
ustvarjalka, ki je pisala 
pravljice in povesti, ki so 
govorile o otrocih in o 
njihovih dogodivščinah.

 Pravila je, da piše otrokom, a 
ko smo letos učiteljice prebira-
le njene zgodbe, smo ugotovile, 
da piše tudi odraslim. Nikoli 
izpete vsebine, vedno aktual-
na problematika. Pogosto nas 
presunejo, navdihnejo ali dajo 
misliti o navadnih, vsakdanjih 

stvareh in o odnosih.
Na OŠ Polhov Gradec smo 

ponovno organizirali bralni 
maraton. Tokrat smo kar cel te-
den posvetili Eli Peroci. Začeli 
smo z branjem njenih zgodb, na 
pustni torek smo razredno sto-
pnjo spremenili v deželo Klo-
bučarijo, sledil je dan branja in 
ostale aktivnosti. Poustvarjanje 
in ustvarjanje likovnih izdelkov 
se je nadaljevalo še v tednih, ki 
so sledili. Z učenci OŠ Polhov 
Gradec smo se podali na pravo 
potovanje po poti njenih zgodb, 
s prebiranjem njenih pravljic pa 
spoznavali pisateljico.

Izdelki so nastajali, zgodbe so 
nam zlezle pod kožo in rodila se 
je ideja, da postavimo razstavo 
posvečeno Eli Peroci in njenim 
delom. Našo idejo je podprl 
Muzej pošte in telekomunikaci-
je in tako smo z njihovim sode-
lovanjem v Polhograjski grašči-
ni postavili razstavo za javnost.

Razstava je polna otroških 
izdelkov, različnih pogledov in 
vtisov. Ker je razstava podprta 
tudi z zvočnimi in video po-
snetki učencev, se lahko obi-
skovalci tudi usedejo, poslušajo 
posnetke pravljic in se sprostijo. 
Tako za kratek čas lahko vsak 

Člani ŠD Setnik smo v nedeljo, 
10. aprila 2022, organizirali tra-
dicionalni spomladanski Pink 
Ponk turnir. 

Medtem ko smo člani špor-
tnega društva ob pomoči DJ 
Sushija poskrbeli za prijetno 
vzdušje, pa so tekmovalci, med 
katerimi je bilo nekaj novih in 
nekaj že poznanih obrazov, po-
skrbeli za zanimivo preseneče-
nje. Pogled na končno lestvico 
tekmovalcev je namreč odloč-
no pokazal, da se za prihodnost 
namiznega tenisa res ni po-
trebno bati, saj so se na najviš-
ja mesta povzpeli predstavniki 
mlajše generacije, ki jim tudi 
najizkušenejši tekmovalci niso 
bili kos. Tretje mesto je dosegel 
Lovro Polajnar, drugo mesto 
Jošt Dolinar, najboljši med vse-
mi tridesetimi tekmovalci pa je 
bil Urban Janša iz Setnika, ki je 
poskrbel, da je pokal ostal v do-
mačem kraju. Iskrene čestitke!

Vsem sodelujočim, obiskoval-
cem in PGD Zalog se zahvalju-
jemo. Se vidimo novembra na 
zimskem turnirju v namiznem 
tenisu, kjer se bomo razveselili 
že poznanih in tudi vseh novih 
tekmovalcev! 

ŠD Setnik

Na Osnovni šoli Polhov 
Gradec letos delujeta 

dva pevska zbora. 

Otroški pevski zbor, v ka-
terem prepeva dvaindvajset 
otrok iz prvega in drugega 
razreda ter otroško-mladinski 
pevski zbor, v katerem prepeva 
dvanajst učenk od tretjega do 
osmega razreda. Po dveh letih 
koronskega premora je končno 
prišel čas za nastopanje v živo. 
To je bil cel dogodek! Učitelji-
ca Meta, ki vodi pevske zbore, 
je pevcem naznanila, da bo 
nastop v Vipavi. Tja se je bilo 

treba odpraviti z avtobusom. 
Tako se je na četrtek, 21. aprila 
2022 po pouku šestintrideset 
otrok in tri učiteljice odpravilo 
proti Vipavi. Ko so prispeli, je 
najprej sledila vaja – generalka, 
ob 17. uri pa se je začel nastop. 
Dvorana kulturnega doma v 
Vipavi je bila polna, poslušat 
so prišli tudi starši. Otroški 
pevski zbor je zapel kar osem 
skladbic, otroško-mladinski pa 
šest. To je bil zalogaj! Naši go-
stitelji so bili pevci Mešanega 
mladinskega pevskega zbora 
Škofijske gimnazije v Vipavi, 
teh je bilo kar petdeset in peli 
so zelo lepo in glasno. Vse zbo-

re je na klavirju spremljal pia-
nist Simon Prašnikar.

Publika je bila nad kon-
certom navdušena, saj so na 
koncu vsi pevci, ki jih je bilo 
čez osemdeset, prejeli stoječe 
ovacije.

Dneva še ni bilo konec, po 
koncertu je namreč za nasto-
pajoče sledila zakuska, na kate-
ri so si pevci prislužili pico. Siti, 
prijetno utrujeni in zadovoljni 
so se pevci odpravili domov, 
kjer so celo pot nazaj prepevali 
in podoživljali celotno popol-
dne. Domov so se vrnili utru-
jeni, a veseli in se že veselijo 
naslednjih nastopov.

Dan dejavnosti Čebele Pravljice žive v velikem
starem mestu, razstava

ob 100. obletnici rojstva Ele Peroci

OŠ Polhov Gradec 

Pomladni koncert zborov ŠD Setnik organiziral 
turnir v namiznem tenisu

Jošt Dolinar, Urban Janša in Lovro Polajnar 



NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 59

30. maj 2022 59
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Dobrova-Polhov Gradec

Na velikonočni 
ponedeljek, 18. aprila, 
so se v gostišču 
Pograjski dom na 
rednem letnem občnem 
zboru zbrali upokojenci 
in upokojenke DU 
Polhov Gradec. 

Zbor je bil po štirih letih  vo-
lilni - mandat za vodenje dru-
štva je prejela dosedanja pred-
sednica Cecilija Jarc z Babne 
Gore. 

 Že 42. zbor društva je odpr-
la predsednica društva Cecilija 
Jarc: »Po dveh letih sej na dalja-
vo, lanski občni zbor prav tako, 
smo letos presrečni, da se lahko 

vidimo osebno. Izredne zdra-
vstvene razmere Covid-19 so 
nam spremenile življenje. Veseli 
smo, da se je stanje izboljšalo in 
tega stanja si v bodoče vsi želi-
mo!« 

Kulturni program je poudaril 
kvaliteto srečanja, saj je Mile-
na Pustovrh prebrala pesem s 
času primernim naslovom Oh, 
ta virus, ki jo je napisala Mile-
na Željeznov s Podrebri. Sledila 
so letna poročila o aktivno-
stih društva v letu 2021. Janez 
Novak je poročal o balinarski 
sekciji, ki je dejavna tudi izven 
meja Slovenije. Poročilo ko-
misije za socialno skrbstvo je 
podal Jože Bizjan in se hkrati 
zahvalil za požrtvovalno delo 
poverjenikov. Tudi predsednica 

nadzornega odbora Andrejka 
Novak in predsednik častnega 
razsodišča Cveto Pustovrh sta 
podala lepa mnenja in občni 
zbor je lahko soglasno sprejel in 
potrdil vsa poročila.

Med gosti je prvi vse prisotne 
lepo pozdravil župan Občine 
Dobrova - Polhov Gradec Franc 
Setnikar, ki je pa tudi konkre-
tno odgovoril na prej sproženo 
temo projekta Prostofer. Gre 
za vseslovenski prostovoljski 
projekt zavoda Zlata mreža, 
kjer navadno občina poskrbi za 
vozilo, vozniki prostovoljci pa 
za brezplačen prevoz starejših 
oseb do zdravnikov, trgovin, le-
karn ... Župan je poudaril, da o 
projektu razmišljajo, vendar tak 
korak zahteva nakup osebnega 
vozila in tudi vzdrževanje, kar 
ni majhen strošek in da mora 
biti res upravičen.

Predsednik in podpredsednik 
Območne ZDU Ljubljana-Vič 
Rudnik Mirko Jarc in Stane 
Hribar sta društvu čestitala za 
dobro delo in optimizem in mu 
zaželela, da tako tudi v bodoče 
ostane.

Ob koncu so izvolili novo 
(staro) vodstvo društva in po-
delili priznanja. Prejeli so jih 
trije: starosta Franci Čeh ob 
častitljivem jubileju – 100 let, 

Franc Trobec in Jože Škof pa za 
dolgoletno delo praporščaka. 

Nova – stara predsednica se 
je zahvalila za dobre želje in 
obljubila, da bo skrbno delala 
tudi v naslednjem mandatu, 
zahvalila se je Občini Dobrova 
–Polhov Gradec, Krajevni sku-
pnosti Polhov Gradec ter Jav-
nemu zavodu Polhograjska gra-
ščina za pomoč in sodelovanje. 

UPRAVNI ODBOR: predse-
dnica Cecilija Jarc, podpred-
sednik Andrej Kralj,poslovna 
sekretarka Anica Zibelnik, 
blagajničarka  Milena Pu-
stovrh. Ostali člani UO: Jože 
Bizjan, Ivan Založnik, Simona 
Založnik,Marjan Plestenjak in 
Franc Kožuh.  Dva namestni-
ka: Janez Novak in Irena Poga-
čar.

NADZORNI ODBOR: An-
drejka Novak, Katarina Kramar, 
Tinca Škof, Nada Strajnar, Mari-
ja Bizjan in Franc Trobec.
 ČASTNO RAZSODIŠČE: 
Cveto Pustovrh, Anton Povše, 
Boris Koritnik, Jože Marolt, 
Francka Kovač in Janko Zavr-
šnik.

Sebastjan Vehar

»Naša pot v Rim 
in Pompeje je bila 
čudovita in bogata ter 
vredna napora.« 

Ta misel odmeva v naših 
srcih in sporočilih, ko pripo-
vedujemo našim prijateljem 
ali vnukom, kaj vse smo lepega 

in zanimivega doživeli na naši 
poti po Italiji.

Že v jeseni 2021 je Upravni 
odbor Društva upokojencev 
Dobrova potrdil predlog za za-
nimivo potovanje v Rim in Ne-
apelj s Pompeji. UI Turizem je 
pripravil na osnovi naših pre-

dlogov bogat program in nam 
zagotovil za vodičko umetno-
stno zgodovinarko gospo Viko 
Šuligoj in zanesljiva šoferja Ja-
nija in Jožeta iz AP Kaič.

Popotnikov nas je bilo 38, 
od tega dve tretjini mladih po 
srcu iz DU Dobrova in tretjina 

Izvedba delavnice izdelave 
suhega cvetja v Osnovni šoli na 
Dobrovi
Delavnica je potekala 31. marca. 
Prisotnih je bilo 17 učencev 3. 
razreda in tri učiteljice. Z veli-
kim zanimanjem smo izdelovali 
spomladansko cvetje – podle-
ske. Želja vsakega učenca je bila, 
da s skupnimi močmi izdelala-
mo šopke za mamice. 
Delavnico je vodila Anica Tom-
šič, mentorica in vodja delavni-
ce, Društva upokojencev Do-
brova.

Drugi dogodki v maju 2022
28. maja bo na Vranskem pote-
kala razstava suhega cvetja. Pri-
reditve se bova udeležili Anica 
Tomšič in Stanislava Kovač. Vse 
ljubitelje lepega cvetja vljudno 
vabimo na razstavo.

Delavnica ročnih del (pletenje, 
kvačkanje)
Pod vodstvom gospe Suzane 
Belak Pungertnik se ustvarjal-
ke - članice DU Dobrova te-
densko srečujejo in izdelujejo 
lepe izdelke. Udeleženke s seboj 
prinesejo material in idejo kaj 
bi ustvarile. Mentorica Suzana 
pomaga idejo izpeljati do konč-
nega, želenega izdelka. 
Uporabljajo se različni mate-

riali: volna, bombaž, različne 
mešanice, ki se kupijo v speci-
aliziranih trgovinah. Na spletni 
strani društva so objavljene ču-
dovite fotografije, izdelki, ki so 
jih ustvarile pridne roke. 
Vabljeni vsi, ki vas mika, da bi 
ustvarjali z rokami in si na ta 
način pomagali k boljšemu po-
čutju in terapevtskemu ustvar-
janju. 

Vodena vadba joge pod 
vodstvom Anje Humljan
Ko so bili koronski ukrepi uki-
njeni, smo zgodaj spomladi pri-

čeli z vodeno vadbo Joge. Vadba 
poteka ob ponedeljkih, traja 
eno uro. Z vado joge premagu-
jemo stres, ki je največji razlog 
za izčrpanost, depresijo in bo-
lezni. Anja že 20 let pomaga 
ljudem pri obvladovanju stresa 
z delavnicami, svetovanjem in 
programi. 

Računalniški tečaj
V mesecu aprilu 2022 so se člani 
društva DU Dobrova izobraže-
vali in usposabljali za uporabo 
IKT tehnologij. Tečaj je potekal 
v Osnovni šoli Dobrova, v raču-
nalniški učilnici, pod vodstvom 
prof. Karin Armič. Po predzna-
nju pisana druščina tečajnikov, 
ki jo je gospa Karin vešče vo-
dila in z dobrim občutkom za 
malo starejše odrasle pripeljala 
do novih znanj. Marsikomu 
se je strah pred napravami na 
ta način zmanjšal. Učili so se 
uporabljati računalnik in pa-
metne naprave. Ob zaključku 
so se dogovorili, da se nadalje-
vanje tečaja izvede v jesenskem 
terminu. Ob tej priložnosti se 
Društvo upokojencev Dobrova 
vsem udeležencem in organi-
zatorjem zahvaljuje za trud in 
priporoča za sodelovanje tudi 
v naprej.

Jelka Ciuha, DU Dobrova

Iz DU Dobrova

Optimizem 
Društva 

upokojencev 
Polhov Gradec

Županov pozdravni govor je bil konkreten in korekten - Prostofer

Podelitev priznanj

Izlet v Rim

>>
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je bilo prijateljev našega društva in/ali ljubiteljev 
antične zgodovine ter umetnosti. 

1. dan, sreda, 20. 4. 2022: Slovenija – Ferrara – 
Orvieto – okolica Rima

V zgodnji jutranji uri smo se odpeljali po avto-
cesti mimo Benetk do zanimivega srednjeveškega 
mesta Ferrara in od tu na jug Italije, do starodav-
nega mesteca Orvieto. Na vrh, v center smo se 
zapeljali z zobato železnico. Sprehodili smo se 
do katedrale in si jo ogledali ter se fotografirali 
pred katedralo. Popoldne smo nadaljevali pot do 
južne okolice Rima do hotela na Via Latina pod 
mestecem Artena. 

2. dan: Rim – Pompeji – Neapelj – Rim
Po zajtrku smo se odpeljali proti Neaplju. Naj-

prej smo obiskali Pompeje, nekdaj premožno me-
sto, ki ga je l. 79 zasul vulkanski pepel in tako do 
današnjih dni ohranil izjemen spomenik rimske 
umetnosti in tedanjega življenja. Počutili smo se 
kot da smo na pripravah na maturo iz umetno-
stne zgodovine, saj je med ogledi in na vožnji pro-
fesorica Vika neumorno razlagala vsako podrob-
nost iz zgodovine in umetnosti. UI Turizem nam 
je namreč zagotovil slušalke za ves čas potovanja. 
Sprehodili smo se mimo glavnih znamenitosti in 
za hip smo začutili utrip enega najbolj »italijan-
skih« mest. Po ogledu smo se vrnili na večerjo v 
naš hotel.

3. dan: Rim
Po zgodnjem zajtrku smo se odpravili v veliča-

stno mesto Rim. Začeli smo z obiskom mogočne 
katedrale Svetega Pavla in si ogledali Kalistove 

katakombe, skrivnostni podzemni del mesta. 
Nato smo se odpravili na dolg pohod po rimskem 
zgodovinskem središču in si vmes med počitkom 
privoščili tudi kosilo. Pot nas je vodila od Koloseja, 
mimo Foruma do Kapitola. Naša pešpot nas je 
pripeljala na Piazza Navona, kjer smo si ogledali 
znamenite vodnjake. Zatem smo si ogledali dva 
tisoč let stari Panteon in se sprehodili do Fontane 
di Trevi ter do Španskih stopnic. Po Rimu smo v 
petek prehodili več kot 12 km, a se je izplačalo, saj 
smo neumorno fotografirali in snemali ter med 
dolgotrajno hojo podoživljali veličino zgodovin-
skega Rima.

4. dan: Vatikan – Slovenija
Po zajtrku smo se odpeljali v Vatikan in si ogle-

dali baziliko Sv. Petra ter se sprehodili od trga 
mimo slovenskega veleposlaništva do Angelske-
ga gradu in do nabrežja Tibere. Zgodaj popoldne 
smo se odpravili domov, na poti smo pojedli ko-
silo in pred polnočjo smo varno prispeli na Do-
brovo.

In naš naslednji cilj v letu 2023? Upamo, da bo 
to pot proti Parizu, saj je Pariz predlagalo kar ne-
kaj naših sopotnikov.

Na naši spletni strani DOBROVČAN: https://
xn--dobrovan-pbb.weebly.com/ je objavljen kole-
dar naših aktivnosti. Preglejte in se prijavite na 
du.dobrova@gmail.com

Vabimo vas, da se nam pridružite na skupnih 
pohodih, na nordijski hoji, na krožkih in delavni-
cah, na rekreaciji, na trgatvi, na izletu 25. maja na 
Pohorje ter na društvenem pikniku 1. junija Pr’ 
Prek na Šujici. 

Zapisala: Alenka in A. G., 
fotografije Al. in A. G.

>>

Republika Slovenija je 28. marca 2022 
začela izdajati biometrične osebne izkaznice, 
skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov 
Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih dr-
žavljanom Unije in njihovim družinskim čla-
nom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega 
gibanja.

Novosti:
- Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem 

sta zapisana biometrična podatka, in sicer po-
doba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa 
se odvzameta državljanom po 12. letu starosti. 
Biometrični podatki so shranjeni samo na čipu 
individualne osebne izkaznice in se lahko upo-
rabljajo samo za preverjanje verodostojnosti do-
kumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri 
prehodu meje.

- Nova osebna izkaznica je obenem tudi ele-
ktronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi 
kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in 
dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in 
nizke ravni zanesljivosti). To velja za osebe od 
dopolnjenega 12. leta starosti.

- Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvali-
ficirano potrdilo za elektronski podpis sta za-
ščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporab-
nik nastavi z začetnim geslom. Začetno geslo 
imetnik prejme po prejemu osebne izkaznice. 
Če imetnik uporabniškega gesla ne pozna, ali 
je neuporabno zaradi prevelikega števila neu-

spešnih poskusov vnosa, lahko pridobi kodo za 
ponastavitev uporabniškega gesla.

- Državljanu omogoča elektronsko identifika-
cijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih 
storitev ter elektronsko podpisovanje.

- Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo (črtna 
koda v obliki abstraktnega črno-belega dia-
grama), ki omogoča preverjanje veljavnosti na 
portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno var-
nost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, 
zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini).

- Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča 
posameznika vsebuje tudi pošto in poštno šte-
vilko, dodan je tudi podatek o državi in kraju 
rojstva.

- Predvidoma osem mesecev po začetku iz-
daje biometričnih osebnih izkaznic bo z bio-
metrično osebno izkaznico mogoča tudi upo-
raba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na 
podoben način kakor s kartico zdravstvenega 
zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene 
storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z 
elektronsko identifikacijo.

Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zame-
njati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporablja-
jo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne 
izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu 
starosti.

Več informacij glede novih osebnih izkaznic 
je dostopnih na povezavi: https://www.gov.si/
teme/biometricna-osebna-izkaznica/.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Modro nebo in veliko 
sonce na obzorju, 
sta v torek, 22. 03. 
2022, obljubljala lep 
spomladanski dan. 

Pohodniki DU Dobrova smo 
si za cilj tokratnega pohoda iz-
brali Limbarsko goro nad Mo-

ravčami. Za udeležbo na poho-
du se je odločilo 48 pohodnikov.

Po slabi urici vožnje smo se 
pripeljali do Moravč, kjer smo 
zavili levo proti zaselku Za-
log. Tu se je pričel naš pohod. 
Po nekaj metrih hoje po cesti 
smo zavili na pešpot, ki je vo-
dila kar strmo v breg. Čeprav 
vseskozi strma, je bila pot sko-

zi gozd lepa, potekala je mimo 
osamljenih hiš, malo po gozdni 
cesti in se vzpenjala vse više in 
više. Kmalu se je začel odpirati 
lep pogled na okoliško hribovje, 
pogled v dolino pa na osamlje-
ne zaselke. V prijetnem klepe-
tu, se je kar kmalu pred nami 
pojavila cerkvica na Limbarski 
gori. Čeprav je malo pihalo smo 

se posedli okoli cerkvice in si 
privoščili malico iz nahrbtnika. 
Uživali smo na prijetnem soncu 
in ob čudovitem razgledu. 

Vse lepo mine hitro in tako 
smo tudi mi morali zopet na 
pot nazaj v dolino, v smeri Gra-
diškega jezera pri Lukovici. Tu 
nas je na parkirišču že čakal 
avtobus, s katerim smo se od-
peljali v Lukovico. V gostišču 
Furman smo imeli kosilo. Po ko-
silu pa smo podelili dva prizna-
nja. Prvo priznanje smo podelili 
Andreju Kozamerniku za ude-
ležbo na stotem pohodu, drugo 
priznaje pa Ljudmili Rožnik za 
njeno kar dvestoto udeležbo na 
pohodih. Lep dan in pohod sta 
bila za nami. 

Pohod v mesecu marcu na 
Primorsko je med našimi poho-
dniki naletel na veliko zanima-
nje. Zato smo se odločili, da ga 
za tiste, ki se niso zaradi zasede-
nosti avtobusa mogli udeležiti 
pohoda, le tega ponovimo. Na 
pohod smo povabili tudi naše 
člane društva, ki se tedensko 
družijo na nordijski hoji. Tako 

se nas je 43 pohodnikov in nor-
dijcev 5. 4. 2022 zopet odpeljalo 
na Primorsko. Tudi tokrat nas 
je na Debelem rtiču pričakalo 
sončno jutro in modro morje. 
Razdelili smo se v dve skupini. 
Večja skupina je odšla na Jur-
jev hrib in v Ressljev gaj, druga 
manjša skupina pa je z vodičko 
občine Ankaran odšla na ogled 
Debelega rtiča. Vsi skupaj smo 
si na koncu ogledali še Ankaran. 

12. aprila pa smo izvedli po-
hod na Sv. Tri Kralje. Triin-
pedeset pohodnikov se nas je 
v jasnem svežem jutru preko 
Šentjošta mimo Račevskega 
jezera odpeljali v Žiri. Na par-
kirišču v Žireh smo si nadeli 
nahrbtnike in se odpravili po 
gozdni poti proti Goropeku. 
Na Goropeku smo si vzeli malo 
časa za počitek in ogled lepo 
urejenega mizarskega podjetja 
Žakelj. Ker smo bili že kar nekaj 
časa na poti, smo se odločili, da 
si vzamemo čas za kratek po-
čitek in malico iz nahrbtnika. 
Počitek se je prilegel, ker pa je 
bilo še kar nekaj poti pred nami 

smo si zopet nadeli nahrbtni-
ke in se podali proti zaselku 
na Krogu. Pot smo nadaljeva-
li malo navzdol, potem zopet 
malo navzgor mimo mizarstva 
Petrač, gasilskega doma, do Pla-
ninske koče. Tu nas je že čakal 
avtobus. Vendar naše poti še ni 
bilo konec. Zavili smo na strmo 
gozdno pot na Sv. Tri Kralje. Na 
razglednem vrhu na višini 884 
m smo uživali v lepem razgle-
du na Rovte, zasnežene Julijske 
Alpe , Triglav, Bleguš in ostalo 
hribovje. Ustavili smo se še v 
Podlipi in si v gostišču Jurca 
privoščili zasluženo kosilo.

Naš že 270. pohod smo v ve-
selem vzdušju ob zvokih har-
monike zaključili s podelitvijo 
priznanja Ivanki Rihar za njen 
stoti pohod. Spomnili smo se 
tudi naše Milene Malovrh, ki 
je pred 22 leti, ravno v mesecu 
aprilu pričela z organizacijo 
pohodov DU Dobrova. Zato 
Milena, od vseh pohodnikov še 
enkrat iskrena hvala!

Tekst in foto: Vinko Kuder

Pohod na Limbarsko goro, Primorsko in Sv. Tri Kralje

Pričetek izdaje
novih biometričnih osebnih izkaznic
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Foto natečaj za 
koledar Občine 
Dobrova - 
Polhov Gradec
Spoštovani fotografski ustvarjalci!
Vabimo vse, ki se ukvarjate s fotografijo, da prizore 
s potepanj po naši lepi občini, ki jih ujamete v svo-
je objektive, delite z drugimi, z nami. Sodelujte pri 
fotografskem natečaju za izbor fotografij za koledar 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 2023. 
Svoje prispevke zainteresirani za takšno sodelovanje 
pošljite na elektronki naslov info@dobrova-polhov-
gradec.si
Pravila in pogoji za sodelovanje v fotografskem na-
tečaju so objavljeni v nadaljevanju.

Organizator
Organizator fotografskega natečaja za 

koledar Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec je Občina Dobrova - Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova (v nadaljevanju: 
Organizator).

Tema in namen
- Aktivni oddih v naravnem okolju, 

ki vključuje udejstvovanje in uživanje 
v svobodi gibanja, v gozdovih, ob in 
v vodi, peš, na kolesu, v ravninah ali 
hribčku, vedno pa v stiku z naravo in 
raziskovanju njenih danosti.

- Doživetja v urbanih središčih in 
doživetja kulture.

- Vsakdanji utrip, ki vključuje ljudi, 
njihovo delo, njihovo ustvarjanje.

- Arhitektura in zgodovinske točke, 
ki izražajo posebnosti in tradicijo naših 
krajev.

- Letni časi, vsako obdobje, vsak čas 
skozi leto.
V natečaju bo izbranih najmanj 12 naj-

boljših fotografij, ki bodo objavljene v ob-
činskem koledarju za leto 2023.

Časovnica
Trajanje natečaja do: 31. avgust 2022
Pogoji sodelovanja
Državljanstvo uporabnikov ni določe-

no v nobenem od pogojev za sodelovanje.
Vsak udeleženec lahko sodeluje z več 

fotografijami.
Z oddajo fotografij vsi udeleženci nate-

čaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in 
da se strinjajo s pravili in pogoji natečaja, 
ki je objavljen na spletni strani www.do-
brova-polhovgradec.si

Udeleženec s prijavo na natečaj brezpo-
gojno sprejme pravila natečaja in prevza-
me vse civilne in kazenske odgovornosti, 
ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami 
do fotografije ali uporabe poslane foto-
grafije pa tudi njihove vsebine in zato 
organizatorja izključuje te odgovornosti.

Vsi udeleženci se z oddajo fotografij 
strinjajo, da se njihova dela lahko upora-
bijo v promocijske namene občine Do-
brova - Polhov Gradec (z navedbo avtorja 
fotografije ob objavi). Avtor z oddajo fo-
tografij na organizatorja prenese vse ma-
terialne in avtorske pravice, zlasti tiste, ki 
mu bodo omogočale uporabo fotografij v 
tiskanih in elektronskih medijih za potre-
be promocije.

Fotografije, ki niso v skladu s pravili 
natečaja ter predpisanimi vsebinskimi in 
tehničnimi zahtevami (v nadaljevanju), 
ne bodo upoštevane.

Organizator si pridružuje pravico do 
dopolnitve in sprememb teh pogojev in 
se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. 
dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje obja-
vil na spletni strani.

Prijava
Pri oddaji fotografij je potrebno oddati 

oz. priložiti prijavnico, ki je dostopna na 
spletni strani občine Dobrova - Polhov 

Gradec in mora vsebovati naslednje po-
datke: 
- ime in priimek avtorja, naslov bi-

vanja, elektronski naslov in datum 
rojstva;

- naziv fotografije, datum nastanka 
(najmanj mesec in leto) in lokacijo 
nastanka (najmanj lokalno krajev-
no ime);

- zaželen je kratek opis fotografije;
- označeno izjavo in podpis avtorja 

(za mlajše od 18 let pa tudi podpis 
starša ali skrbnika).
Prijavnice s fotografijami, ki ne bodo 

ustrezno izpolnjenje in podpisane ali 
bodo oddane po razpisnem roku, bodo 
izločene iz izbora za objavo v občinskem 
koledarju 2023.

Vsebinske zahteve
V ocenjevanje bodo sprejeta samo dela, 

ki bodo/so nastala na območju občine 
Dobrova - Polhov Gradec.

Poslane fotografije v nobenem prime-
ru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je 
mogoče opredeliti kot občutljive, ter ime-
ti moralne spornosti ali protizakonite 
vsebine.

Tehnične zahteve 
Datoteke (fotografije) naj bodo v forma-

tu JPG ali JPEG.
Fotografije naj bodo poslane v digitalni 

obliki na elektronki naslov info@dobro-
va-polhovgradec.si

Dovoljene so izključno horizontalne 
(ležeče) postavitve fotografij. Minimalna 
dimenzija širine fotografij mora biti 3600 
slikovnih pik, minimalna višina pa 2400 
slikovnih pik. 

Dovoljene so tako barvne kot črno-be-
le fotografije. Dovoljena je kreativna raba 
fotografske opreme (zoom efekt, makro 
fotografije), bliskavice in studijske razsve-
tljave.

Vsaka fotografija mora biti označena 
z zaporedno številko vpisa na prijavni-
ci (PRILOGA 1), imenom in priimkom 
avtorja ter naslovom fotografije (primer: 
01_Janez Novak_Grmada).

Na fotografiji ni dovoljeno dodajati 
podpisov in logotipov. Obdelava fotogra-
fij z računalniškimi programi za delo je 
dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva 
na vsebino fotografije. Dovoljene so ko-
rekcije barv, korekcija osvetlitve, korekcija 
kontrasta, obrezovanje kadra in korekcija 
ostrine.

Uporaba tehnike, s pomočjo katere bi 
dodali ali odstranili slikovne elemente, ni 
dovoljena. Dovoljeno je odstranjevanje 
elementov, ki so nastali zaradi lastnosti 
fotoaparata, kot so prah ali digitalni šum.

Organizator natečaja ima pravico, da 
po lastni presoji izloči fotografije, za ka-
tere meni, da so bile računalniško obde-
lane na način, ki ga ti pogoji sodelova-
nja določajo kot nedopustni. Tehnično 
neprimeren fotografije bodo izločene iz 
ocenjevanja.

Udeleženci natečaja se strinjajo z mini-
malnimi popravki oz. retušo fotografij, v 
procesu priprave za tisk.

Fotografije ne smejo biti posnete 
pred 1. januarjem 2021.

Avtorstvo
Udeleženci natečaja z oddajo prijave 

in fotografij organizatorju natečaja zago-
tavljajo, da so sami lastniki in avtorji fo-
tografij oziroma, da so izključni imetniki 
avtorskih pravic in da na teh fotografijah 
ne obstaja kakršnekoli pravice tretjih 
oseb.

Fotografijo lahko pošlje le avtor posla-
nih fotografij (oziroma prijavitelj foto-
grafije posreduje s pisnim pooblastilom 
avtorja, ki ga navede ob oddaji fotogra-
fije). Lažna navedba avtorstva je kazniva 
skladno s področno zakonodajo.

V primeru, da so na oddanih fotografi-
jah upodobljene osebe, ki jim na podlagi 
veljavnih predpisov pridajajo osebnostne 
ali kakršnekoli druge pravice, udeležen-

ci natečaja zagotavljajo, da so pridobili 
ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za 
uporabo fotografij za njihovo podobo.

Vsak avtor je osebno odgovoren za 
predstavljeno delo in obdrži avtorske 
pravice za poslano fotografijo. Z oddajo 
prijave in fotografij udeleženci natečaja 
na oddanih fotografijah na organizatorja 
prenesejo materialne avtorske pravice iz 
22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih 
pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 
56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19- v na-
daljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo or-
ganizatorju omogočile uporabo fotografij  
v tiskanih in elektronskih medijih, javno 
prikazovanje, razstavljanje in reprodu-
ciranje primerkov fotografij, reprodu-
ciranje fotografij v spletnem katalogu, 
razstave, elektronsko reproduciranje na 
spletnih straneh in druge vrste uporabe 
fotografij za potrebe promocije Občine 
Dobrova - Polhov Gradec).

Avtor s prenosom materialnih pravic na 
organizatorja dovoljuje, da organizator (v 
skladu z ZASP) objavi delo brez predho-
dnega soglasja avtorja in brez nadomesti-
la plačila avtorju. Prenos navedenih pra-
vic je neizključen, je časovno in krajevno 
neomejen in vključuje pravico predelave. 
Organizator se zavezuje, da bo spoštoval 
moralne avtorske pravice avtorja in bo v 
primeru javne priobčitve ali objave vsaka 
fotografija avtorsko označena.

Organizator natečaja bo izbral najmanj 
12 fotografij, ki bodo objavljene v občin-
skem koledarju za leto 2023.

Avtorji fotografiji bodo nagrajeni z iz-
vodom koledarja ter simboličnim dari-
lom.

Varovanje osebnih podatkov
Udeleženec pooblašča organizatorja 

za obdelavo osebnih podatkov v skladu z 
Uredbo EU 2016/679, ki se je začela upo-
rabljati dne 25. maja 2018.

S sodelovanjem v javnem natečaju ude-
leženci dovolijo organizatorju zbiranje, 
obdelovanje  in hranjenje posredovanih 
osebnih podatkov, in sicer za potrebe ob-
veščanja udeležencev  o poteku in rezul-
tatih fotografskega natečaja. Upravljalec 
zbirke osebnih podatkov je organizator 
javnega natečaja – Občina Dobrova - Pol-
hov Gradec. Organizator javnega nateča-
ja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči 
posredovali, ne bodo predani v roke tretji 
osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v 
nasprotju z veljavno zakonodajo s podro-
čja varstva osebnih podatkov.

Izbor fotografij za objavo v občin-
skem koledarju

Organizator natečaja bo naredil ožji iz-
bor najmanj 12 fotografij, ki bodo na kon-
cu natečaja vključene v občinski koledar 
za leto 2023. Fotografije bodo izbrane po 
kriteriju:
- skladnost s temo,
- izvirnost,
- sporočilnost,
- kakovost oz. tehnična dovršenost foto-

grafij.
V kolikor fotografije ne bodo ustrezale 

merilom, bodo izločene iz obravnave v 
občinskem koledarju. Odločitve organi-
zatorja natečaja bodo dokončne in nanje 
ne sprejemamo pritožb.

Avtorski honorar
Avtorski honorar za objavo fotografij 

v stenskem občinskem koledarju za leto 
2023 predstavlja izvod koledarja ter sim-
bolično darilo.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite pri 

Sandri Nartnik, na e-naslovu sandra.nar-
tnik@dobrova-polhovgradec.si

Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NL-
ZOH) je tudi v letu 2021 opra-
vljal notranji nadzor in spre-
mljal stanje oskrbe s pitno 
vodo, zdravstveno ustreznost 
in skladnost pitne vode na vo-
dovodnih sistemih v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec. 

Na podlagi odvzetih vzor-
cev je ocenil, da je bila oskrba s 
pitno vodo na vseh vodovodih 
varna za uporabnike, z izjemo 
vodovoda Kurja vas, kjer je bila 
oskrba ocenjena kot pogojno 
varna. Lani je bilo v okviru 
notranjega nadzora pitne vode 
na vseh vodovodnih sistemih 
skupno odvzetih 143 vzorcev 
za mikrobiološke preiskave, 
od tega 5 neskladnih, in 32 
vzorcev za fizikalno-kemijske 
analize, ki so bili skladni s Pra-
vilnikom o pitni vodi. 

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec upravlja s trinajstimi 
javnimi vodovodnimi sistemi 
na celotnem območju občine, 
razen v Podsmreki in delu Ko-
manije, kjer je izvajalec javne 
službe oskrbe s pitno vodo JP 
VOKA SNAGA. Vodovodni 
sistemi, s katerimi upravlja 
Občina, so teritorialno razde-
ljeni v štiri krajevne skupnosti. 
V krajevno skupnost Dobro-
va sodijo vodovodi Dobrova, 
Brezje, Hruševo in Osredek. 
V krajevno skupnost Šentjošt 
sodijo vodovodi Šentjošt, Bu-
tajnova in Kurja vas. V krajev-
no skupnosti Črni Vrh sodita 
vodovoda Črni Vrh – Smolnik 
in Srednji Vrh – Rovt. V kra-
jevno skupnost Polhov Gradec 
pa sodijo vodovodi Polhov 
Gradec, Praproče, Dvor – Do-
lenja vas in Podreber.

Spodnji pregled zbranih 
podatkov po javnih vodovo-
dnih sistemih je pripravljen 
na podlagi letnega Poročila 
o spremljanju zdravstvene 
ustreznosti pitne vode za leto 
2021 v Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec, podatkov držav-
nega monitoringa pitne vode 
za leto 2021, finančnih poročil 
preteklega leta in pa plana za 
letošnje leto.

KRAJEVNA SKUPNOST 
DOBROVA

Vodovod Dobrova s pitno 
vodo oskrbuje 2.601 prebival-
cev. Vodovodni sistem se je 
v letu 2021 oskrboval s pitno 
vodo iz enega vodnega vira, in 
sicer vrtine oz. vodnjaka Ga-
brje.Dezinficiranje pitne vode 
se je izvajalo s kloriranjem, 
tako kot vsa pretekla leta. V 
omrežje se je v letu 2021 dis-
tribuiralo 146.861 m3 vode.V 
notranjem nadzoru za mi-
krobiološke preiskave je bilo 
odvzetih 29 vzorcev, pri fizi-
kalno-kemijskih preskušanjih 
pa 3. Vsi vzorci so bili glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. NLZOH je ocenil, da je 
oskrba s pitno vodo na tem 
vodovodu varna.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Dobrova, ki ga 
je Občina prevzela v upravlja-
nje konec leta 2019, izvajalo 
redno vzdrževanje in odpra-
vljanje okvar, vodne izgube pa 
so bile zmanjšane na 41 % – v 
letu 2020 se te znašale še 53 %. 
V okviru daljinskega nadzora 
SCADA sta bila posodobljena 
in dodatno opremljena objek-
ta na prečrpališču Selo in 
Maček. Izveden je bil podboj 
za glavno vodovodno cev pod 
Gradaščico na Šujici in pod 
državno cesto na območju 
Polhograjske ceste. Ob glavni 
cesti v bližini cerkve je bila za-
menjana glavna cev vodovoda 
in izvedena prevezava objek-
tov na novo cev. V obnovo in 
vzdrževanje vodovodnega sis-
tema je bilo vloženih dvakrat 
toliko sredstev, kot jih je bilo 
zbranih z vodarino in omre-
žnino na tem območju. Za vo-
dovod Dobrova je bilo v letu 
2021 namenjenih preko 140 
tisoč evrov.

Vodovod Brezje s pitno 
vodo oskrbuje 384 prebivalcev. 
Vodovodni sistem se je v letu 
2021 oskrboval iz vrtine Ga-
brje preko prečrpališča Ma-
ček. Dezinficiranje pitne vode 
se je izvajalo s kloriranjem. V 
omrežje se je distribuiralo 
23.407 m3 vode. V notranjem 
nadzoru za mikrobiološke 
preiskave je bilo odvzetih 12 
vzorcev, pri fizikalno-kemij-
skih preskušanjih pa 3. Vsi 
vzorci so bili glede na presku-
šane parametre skladni z zah-
tevami Pravilnika o pitni vodi. 
NLZOH je ocenil, da je oskrba 
s pitno vodo na tem vodovodu 
varna za uporabnike.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Brezje, ki ga je 
Občina v upravljanje prevzela 
konec leta 2019, izvajalo redno 
vzdrževanje in odpravljanje 
okvar. Vodne izgube so bile 
zmanjšane s 55 % na 25 %. S 
preureditvijo starega dela vo-
dohrana se je povečala zaloga 
pitne vode. Izvedene so bile 
dodatne raziskave za vrtino 
Brezje. Na prečrpališču Maček 
je bila nameščena dodatna čr-
palka za prečrpavanje vode iz 
vodovodnega sistema Dobro-
va. V obnovo in vzdrževanje 
vodovodnega sistema je bilo 
vloženih trikrat toliko sred-
stev, kot jih je bilo zbranih z 
vodarino in omrežnino na tem 
območju. Za vodovod Brezje 
je bilo v letu 2021 namenjenih 
preko 32 tisoč evrov.

Vodovod Hruševo s pitno 
vodo oskrbuje 87 prebivalcev. 
Sistem se oskrbuje iz vodne-
ga zajetja Breza ravan, zaradi 
geoloških značilnosti površja, 
pa ima voda nizko vrednost 
raztopljenih mineralnih snovi 
(mehka voda) Dezinficiranje 
pitne vode se je v letu 2021 iz-
vajalo s kloriranjem. V omrež-
je se je distribuiralo 4.517 m3 
vode. V notranjem nadzoru 
za mikrobiološke preiskave je 

Oskrba z vodo 
v letu 2021 je bila varna

>>
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bilo odvzetih 9 vzorcev, pri fi-
zikalno-kemijskih preskušanjih 
pa 3. Vsi vzorci so bili glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. NLZOH je ocenil, da je 
oskrba s pitno vodo na tem vo-
dovodu varna. 

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Hruševo izvajalo 
redno vzdrževanje in odpravlja-
nje okvar. Za vodovod Hruševo 
je bilo v letu 2021 namenjenih 
približno 5,5 tisoč evrov.

Vodovod Osredek s pitno 
vodo oskrbuje 81 prebivalcev, 
iz vodnega vira zajetje Silovci. 
Dezinficiranje pitne vode se je 
izvajalo s kloriranjem. V omrež-
je se je v letu 2021 distribuiralo 
3.938 m3 vode. V notranjem 
nadzoru za mikrobiološke prei-
skave je bilo odvzetih 7 vzorcev, 
pri fizikalno-kemijskih presku-
šanjih pa 3. Vsi vzorci so bili 
glede na preskušane parametre 
skladni z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi. NLZOH je ocenil, 
da je oskrba s pitno vodo na tem 
vodovodu varna.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Osredek izvajalo 
redno vzdrževanje in odpravlja-
nje okvar. Zamenjane so bile 
dotrajane vodne črpalke na vo-
dohranu. Za vodovod Osredek 
je bilo v letu 2021 namenjenih 
približno 7 tisoč evrov.

Katere aktivnosti pote-
kajo oz. bodo potekale na 
vodovodnih sistemih na 
območju krajevne skupno-
sti Dobrova v letu 2022? Na 
vodovodnem sistemu Dobrova 
bo izvedena zamenjava glavne 
dovodne cevi od vrtine do glav-
ne ceste v Gabrju, ob vrtini bo 
zgrajen manjši krmilno-nad-
zorni objekt, ob glavni cesti 
bo v smeri proti Hruševem in 
pa v smeri proti Dobrovi ure-
jen razdelilni jašek z ventili in 
opremo za nadzor nad pripravo 
vode. Urejen bo daljinski nadzor 
nad pripravo pitne vode na vo-
dovodu Osredek, izvedena bo 
sanacija vodohrana na Selu in 
vodovoda ter meteorne kanali-
zacije nad OŠ Dobrova. Izvede-
na bo tudi ureditev vodovoda 
Stranska vas, ki bo potekala 
sočasno z izgradnjo kanalizaci-
je, prenovo ceste in postavitvi-
jo javne razsvetljave. Sproti se 
bodo po potrebi izvajali ukrepi 
za zmanjševanje vodnih izgub, 
odpravljanje morebitnih okvar 
in druga dela na vodovodnem 
sistemu.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJOŠT
Vodovod Šentjošt s pitno 

vodo oskrbuje 267 prebivalcev 
iz zajetja Podolgar. Tudi tu je 
zaradi geoloških značilnosti 
voda mehka. Dezinficiranje 
pitne vode se je v letu 2021 iz-
vajalo s pomočjo UV naprave 
oz. membranske filtracije suro-
ve vode, po principu nadtlačne 
ultrafiltracije. V omrežje se je 
distribuiralo 21.771 m3 vode. V 
notranjem nadzoru za mikrobi-
ološke preiskave je bilo odvzetih 
11 vzorcev, 2 nista bila skladna 
s pravilnikom zaradi zaznane 
prisotnosti koliformne bakteri-
je, zato so bili izvedeni ustrezni 
preventivni ukrepi. Pri fizikal-
no-kemijskih preskušanjih so 
bili odvzeti 3 vzorci, izmed ka-

terih so bili vsi vzorci glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. NLZOH je ocenil, da je 
oskrba s pitno vodo na tem vo-
dovodu varna za uporabnike.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Šentjošt izvajalo 
redno vzdrževanje in odpra-
vljanje okvar. Postavljen je bil 
sistem ultrafiltracije pitne vode, 
s čimer se je uporabnikom pi-
tne vode zagotovilo čisto pitno 
vodo. Za vodovod Šentjošt je 
bilo v letu 2021 namenjenih 
skoraj 85 tisoč evrov.

Vodovod Butajnova s pitno 
vodo oskrbuje 176 prebivalcev 
iz zajetja Lomovec. Dezinfici-
ranje pitne vode se je lani izva-
jalo s pomočjo UV naprave oz. 
membranske filtracije surove 
vode, po principu nadtlačne 
ultrafiltracije. V omrežje se je 
v letu 2021 distribuiralo 10.390 
m3 vode. V notranjem nadzoru 
za mikrobiološke preiskave je 
bilo odvzetih 5 vzorcev, pri fi-
zikalno-kemijskih preskušanjih 
pa 2. Vsi vzorci so bili glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. NLZOH je ocenil, da je 
oskrba s pitno vodo na tem vo-
dovodu varna. V sklopu držav-
nega monitoringa je bil 1 vzorec 
neskladen (prisotnost kolifor-
mnih bakterij).

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Butajnova izva-
jalo redno vzdrževanje in od-
pravljanje okvar. Za vodovod 
Butajnova je bilo namenjenih 
približno 5 tisoč evrov.

Vodovod Kurja vas s pitno 
vodo oskrbuje 62 prebivalcev, 
iz vodnega vira zajetje Črni 
graben oz. Kurja vas. Dezinfi-
ciranje pitne vode se je izvaja-
lo s pomočjo UV naprave oz. 
membranske filtracije surove 
vode, po principu nadtlačne 
ultrafiltracije. V omrežje se je 
v letu 2021 distribuiralo 2.198 
m3 vode. V notranjem nadzoru 
za mikrobiološke preiskave je 
bilo odvzetih 5 vzorcev, pri fi-
zikalno-kemijskih preskušanjih 
pa 1. Vsi vzorci so bili glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. V sklopu državnega moni-
toringa je bil v septembru 2021 
v veljavi ukrep prekuhavanja pi-
tne vode v prehranske namene 
zaradi mikrobiološko neskla-
dnega vzorca (prisotnost koli-
formnih bakterij in E.coli). Na 
vodovodu Kurja vas je NLZOH 
oskrbo s pitno vodo ocenil kot 
pogojno varno, a predlagal še 
večji nadzor nad vodooskrbni-
mi objekti, pogostejše vzdrže-
vanje in izpiranje vodovodnega 
sistema. 

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Kurja vas izva-
jalo redno vzdrževanje in od-
pravljanje okvar. Za vodovodni 
sistem je bilo namenjenih slabih 
2 tisoč evrov.

Katere aktivnosti pote-
kajo oz. bodo potekale na 
vodovodnih sistemih na 
območju krajevne skupno-
sti Šentjošt v letu 2022? Za 
območje Butajnove in Planine 
so bile v letu 2021 naročene ge-
ološke raziskave za pridobitev 
ustrezne lokacije za vrtino za 
pitno vodo, s pomočjo katere bi 

bila zagotovljena zadostna koli-
čina čiste pitne vode tudi v su-
šnih obdobjih. Letos je načrto-
vanja gradnja poskusne vrtine. 
Predvidena je povezava ultrafil-
tracije na vodovodnem sistemu 
Šentjošt s sistemom SCADA 
za daljinski nadzor. Sproti se 
bodo po potrebi izvajali ukrepi 
za zmanjševanje vodnih izgub, 
odpravljanje morebitnih okvar 
in druga dela na vodovodnem 
sistemu.

 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI 
VRH

Vodovod Črni Vrh – Smol-
nik s pitno vodo oskrbuje 402 
prebivalca iz zajetja Trobec. 
Dezinficiranje pitne vode se je v 
lanskem letu izvajalo s klorira-
njem. V omrežje se je distribu-
iralo 10.681 m3 vode. V notra-
njem nadzoru za mikrobiološke 
preiskave je bilo odvzetih 6 
vzorcev, pri fizikalno-kemijskih 
preskušanjih pa 2. Vsi vzorci so 
bili glede na preskušane para-
metre skladni z zahtevami Pra-
vilnika o pitni vodi. NLZOH je 
ocenil, da je oskrba s pitno vodo 
na tem vodovodu varna.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Črni Vrh – Smol-
nik izvajalo redno vzdrževanje 
in odpravljanje okvar. Sanirano 
je bilo tudi večje puščanje pri 
vodohranu. Za vodovodni sis-
tem je bilo namenjenih dobrih 
20 tisoč evrov.

Vodovod Srednji Vrh – 
Rovt s pitno vodo oskrbuje 
112 prebivalcev iz zajetja Mrzli 
studenec. Dezinficiranje pitne 
vode se je v letu 2021 izvajalo 
s kloriranjem. V omrežje se je 
distribuiralo 3.401 m3 vode. 
V notranjem nadzoru za mi-
krobiološke preiskave je bilo 
odvzetih 6 vzorcev, pri fizikal-
no-kemijskih preskušanjih pa 
2. Vsi vzorci so bili glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. NLZOH je ocenil, da je 
oskrba s pitno vodo na tem vo-
dovodu varna.

V letu 2021 se je na vodo-
vodnem sistemu Srednji Vrh 
– Rovt izvajalo redno vzdrževa-
nje in odpravljanje okvar, kar je 
skupaj naneslo na dobrih 2 tisoč 
evrov stroškov.

Katere aktivnosti pote-
kajo oz. bodo potekale na 
vodovodnih sistemih na 
območju krajevne skupno-
sti Črni Vrh v letu 2022? Iz-
veden bo daljinski nadzor nad 
pripravo pitne vode na zajetju 
Trobec, urejena pa bo tudi fil-
tracija pitne vode na prečrpa-
lišču, s čimer bo zagotovljena 
čistejša in kakovostnejša pitna 
voda. Sproti se bodo po potrebi 
izvajali ukrepi za zmanjševanje 
vodnih izgub, odpravljanje mo-
rebitnih okvar in druga dela na 
vodovodnem sistemu.

KRAJEVNA SKUPNOST POLHOV 
GRADEC

Vodovod Polhov Gradec 
s pitno vodo oskrbuje 1.275 
prebivalcev. Vodovodni sis-
tem se oskrbuje s pitno vodo 
iz treh zajetij v Ilovem Grabnu 
in zajetja Ferjač. Del vodovoda 
predstavlja vodovodni sistem 
Babna Gora. Dezinficiranje 

pitne vode se je v letu 2021 iz-
vajalo s kloriranjem. V omrežje 
se je distribuiralo 68.239 m3 
vode. V notranjem nadzoru 
za mikrobiološke preiskave je 
bilo odvzetih 31 vzorcev, 1 ni 
bil skladen z mikrobiološkimi 
zahtevami zaradi povišanega 
števila mikroorganizmov. Pri 
fizikalno-kemijskih presku-
šanjih so bili odvzeti 3 vzorci, 
izmed katerih so bili vsi vzorci 
glede na preskušane parametre 
skladni z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi. NLZOH je ocenil, 
da je oskrba s pitno vodo na tem 
vodovodu varna.Mikrobiološka 
kakovost pitne vode je na vodo-
vodu Polhov Gradec že tretje 
leto zapored na visoki ravni, kar 
dokazujejo laboratorijski rezul-
tati. Na izboljšanje kakovosti 
vpliva tudi stalna priprava pitne 
vode s klorovim preparatom 
kot tudi ustrezno vzdrževanje 
vodovodnega sistema ter vo-
dooskrbnih objektov. Mikrobi-
ološka skladnost pitne vode na 
vodovodu Polhov Gradec v ob-
dobju 2015–2021 je prikazana v 
priloženem grafu – vidimo, da 
mikrobiološka skladnost pitne 
vode že od leta 2018 narašča.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Polhov Gradec 
izvajalo redno vzdrževanje in 
odpravljanje okvar. Poleg tega 
je bila na Pristavi izvedena ob-
nova vodovoda in prevezava 
obstoječih objektov na novo 
cev. Za vodovod Polhov Gradec 
je bilo namenjenih nekaj več kot 
36 tisoč evrov.

Vodovod Dvor – Dolenja 
vas s pitno vodo oskrbuje 348 
prebivalcev, iz vodnih virov 
Graben I, Graben II in Breg. Na 
sistemu ni uvedenega nobene-
ga postopka dezinfekcije pitne 
vode. V omrežje se je v letu 2021 

distribuiralo 15.263 m3 vode. V 
notranjem nadzoru za mikrobi-
ološke preiskave je bilo odvzetih 
9 vzorcev, 2 pa nista bila skladna 
s pravilnikom zaradi prisotno-
sti koliformnih bakterij. Zaradi 
ugotovljene neskladnosti je bila 
predlagana izvedba ustreznih 
preventivnih ukrepov. NLZOH 
je ocenil, da je oskrba s pitno 
vodo na tem vodovodu ob upo-
števanju preventivnih ukrepov 
varna za uporabnike. V sklopu 
državnega monitoringa je bila 
1 vzorec neskladen (prisotnost 
koliformnih bakterij).

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Dvor – Dolenja 
vas izvajalo redno vzdrževanje 
in odpravljanje okvar. V Dolenji 
vasi pa je bilo v sklopu izvajanja 
protipoplavnih ukrepov urejena 
glavna vodovodna cev, ki oskr-
buje uporabnike pitne vode na 
območju Dolenje vasi; izveden 
je bil podboj pod Gradaščico, 
cev pa je bila zamenjana. Za 
vodovod Dvor – Dolenja vas je 
bilo namenjenih slabih 17 tisoč 
evrov. 

Vodovod Praproče s pitno 
vodo oskrbuje 197 prebivalcev 
iz zajetja Srebotnjak. Dezinfi-
ciranje pitne vode se je izvajalo 
s kloriranjem. V omrežje se je 
v letu 2021 distribuiralo 7.180 
m3 vode. V notranjem nadzoru 
za mikrobiološke preiskave je 
bilo odvzetih 6 vzorcev, pri fi-
zikalno-kemijskih preskušanjih 
pa 3. Vsi vzorci so bili glede na 
preskušane parametre skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. NLZOH je ocenil, da je 
oskrba s pitno vodo na tem vo-
dovodu varna.

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Praproče izvajalo 
redno vzdrževanje. Za vodovod 
Praproče je bilo namenjenih do-

brih 5 tisoč evrov.
Vodovod Podreber s pitno 

vodo oskrbuje 98 prebivalcev iz 
istoimenskega zajetja. Na siste-
mu ni nobenega postopka dez-
infekcije pitne vode. V omrežje 
se je v letu 2021 distribuiralo 
4.432 m3 vode. V notranjem 
nadzoru za mikrobiološke prei-
skave je bilo odvzetih 7 vzorcev, 
pri fizikalno-kemijskih presku-
šanjih pa 2. Vsi vzorci so bili 
glede na preskušane parametre 
skladni z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi. NLZOH je ocenil, 
da je bila oskrba s pitno vodo na 
tem vodovodu varna. 

V letu 2021 se je na vodovo-
dnem sistemu Podreber izvajalo 
redno vzdrževanje in odpravlja-
nje okvar. Za vodovod Podreber 
je bilo namenjenih slabih 2 tisoč 
evrov sredstev. 

Katere aktivnosti pote-
kajo oz. bodo potekale na 
vodovodnih sistemih na ob-
močju krajevne skupnosti 
Polhov Gradec v letu 2022? 

V sklopu prenove avtobu-
snega postajališča in križišča 
bo izvedena tudi obnova vo-
dovoda na tem območju. Pri 
prenovi državne ceste na Hra-
stenicah bo sočasno zgrajen 
tudi vodovod ob cesti. Sproti se 
bodo po potrebi izvajali ukrepi 
za zmanjševanje vodnih izgub, 
odpravljanje morebitnih okvar 
in druga dela na vodovodnem 
sistemu.

Poročila o spremljanju zdra-
vstvene ustreznosti pitne vode, 
obvestila in vse druge informa-
cije o oskrbi s pitno vodo so vam 
na voljo na občinski spletni stra-
ni www.dobrova-polhovgradec.
si, pod zavihkom Gospodarske 
javne službe/Vodovodi.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Vir: Poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2021

>>

Obvestilo

Začasna 30-minutna pomična popolna zapora 
cest zaradi kolesarske dirke tour of slovenia
Obveščamo vas, da bo 19. junija 2022, predvidoma med 11:30 in 12:30, na cestah v občini Dobrova - Polhov 
Gradec vzpostavljena 30-minutna pomična zapora cest zaradi kolesarske dirke Tour of Slovenia. 
Zaporo bo urejala policija.   

Začasna pomična zapora bo vzpostavljena na trasi:
- lokalna cesta LC067011 Gorjanc-Razori in priključki na lokalno cesto (v celotni dolžini)
- lokalna cesta LC067021 Dobrova-Horjul in priključki na lokalno cesto (v celotni dolžini)
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21. april, Log – V prostorih 
občinske uprave so minister 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
Janez Cigler Kralj, župan Miran 
Stanovnik in predstavnica Doma 
upokojencev Vrhnika Nika 
Kavkler Gorenc podpisali pismo 
o nameri oziroma sporazum 
o gradnji domske enote Log-
Dragomer. 

S tem so izrazili skupen interes za gra-
dnjo infrastrukture za institucionalno 
varstvo starejših ter soglašali, da si bodo 
aktivno prizadevali za dosego tega sku-
pnega cilja. O vložkih in zneskih je še pre-
uranjeno govoriti, prav tako o časovnici 
gradnje.

 Enota na Logu naj bi bila namenjena za 
namestitev za osebe starejše od 65 let, ki 
potrebujejo neposredno osebno pomoč 
in nego. Na ta način, pa tudi z enoto, ki je 
predvidena na Stari Vrhniki, bi se lahko v 
Domu upokojencev Vrhnika lotili obnove 
matičnega objekta na Vrhniki, ki trenu-
tno ne zagotavljajo ustreznega bivalnega 
standarda za stanovalce. Župan Stanov-
nik je ob podpisu izrazil zadovoljstvo, da 

se projekt premika naprej in da je njegovo 
pomembnost prepoznala tudi država ter 
se ob tej priložnosti tudi zahvalil ministru. 
»Nova enota Log Dragomer bi po obstoječi 
investicijsko projektni dokumentaciji lah-
ko sprejela do 24 oseb. Ocenjena vrednost 
investicije lanskega marca, ko se je projekt 
popravljal, je znašala 1.880.809,26 €, gle-
de na to, da so se od takrat cene občutno 
zvišale, se vsekakor predvideva podražitev 
projekta, za katerega se trenutno tudi pri-
pravlja novelacija projektne dokumentaci-
je,« je za Naš časopis povedala Janja Malis 

iz Doma upokojencev Vrhnika. Podpisan 
sporazum med občino, ministrstvom in 
domom upokojencev izraža namero, da 
o gradnji enote Log Dragomer preko (so)
financiranja investicije bodisi s strani 
evropskih sredstev (v bližnji prihodno-
sti naj bi se namreč obetal nov ustrezen 
razpis) bodisi iz integralnih proračunskih 
sredstev. Vsekakor pa vsak tak korak po-
membno pripomore k uresničevanju naših 
ciljev in ciljev države pri skrbi za starejše. 
(gt)

Dragomer, Na Grivi 5
UPRAVNI CENTER, 
Loška c. 12, Log
p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici
obcina@log-dragomer.si
01 75 07 700

Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
 8.00 - 12.00
  13.00 - 15.00
Sreda 8.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
Petek 8.00 - 12.00
  12.30 - 13.0

Uradne ure: 
Ponedeljek 9.00 - 12.00
 13.00 - 15.00
Sreda 9.00 - 12.00
 14.00 - 17.00
Petek 9.00 - 12.00

Županova beseda

Spoštovane 
občanke in 
spoštovani občani!
V teh dneh praznujemo 
praznik naše občine. Praznik, 
ki ima vrsto pomenov in 
verjamem, da nas večina čuti, 
da moramo biti hvaležni in 
ponosni na jasno odločitev 
naših predhodnikov, da se 
v razvoju naše skupnosti 
posvetimo lastnim ciljem in 
odkorakamo po samostojni 
poti. 

Log - Dragomer, 16. maj 
2022 – Izvedba evropsko so-
financiranega projekta izgra-
dnje kanalizacije in čistilne 
naprave sledi zastavljenemu 
planu.

 Položenih je že več kot dvaj-
set kilometrov kanalizacijskih 
cevi, v zaključni fazi je tudi 
čistilna naprava. Omrežje naj 
bi sicer že začeli graditi tudi na 
Lukovici, a so gradnjo nekoliko 
zamaknili zaradi sklepanja do-
govora o sočasni gradnji plino-
vodnega omrežja.

 Ob regionalni cesti Ljublja-
na – Vrhnika se v območju 
kolesarske steze nadaljuje gra-
dnja kanalizacije, vodovoda in 
druge infrastrukture »V maju 
2022 je Hidrotehnik nadaljeval 
z deli na primarnem kanalu 
vakuumske kanalizacije ob so-
časnem polaganju vodovoda, 
plina in telekomunikacijsko 
omrežja T2. Dela so poteka-
la na trasi regionalne ceste v 
območju kolesarske steze in 

pločnika od naselja Rosovče 
do območja naselja Mole,« so 
nam pojasnili na Občinski 
upravi. Delavci Hidrotehnika 
so kanalizacijo polagali tudi 
na Vrhovčevi cesti, kjer naj bi 
se dela zaključila maja, do ta-
krat naj bi bili položena vsa va-
kuumska kanalizacija z odcepi 
in vakuumskimi jaški hišnih 
priključkov.

KGG pa je aprila kanalizacijo 
gradil na Barjanski cesti, ki so 
jo delavci Trgograda maja pre-
plastili še z asfaltom. Dela naj 
bi se končala maja, ko naj bila 
zgrajena tudi povezava trase na 
regionalni cesti s črpališčem 
Č10 ob podboju tlačnega voda 
pod avtocesto.

V Dragomerju gradnja 
gravitacijske kanalizacije

Delavci Komunalnih gradenj 
so ta mesec zaključili z gradnjo 
gravitacijske kanalizacije med 
Potjo za stan in Potjo ob Sne-
žaku, aprila pa so kanalizacijo 

gradili na Dragomerški cesti 
od hišne številke 46 do 76. 
Maja naj bi traso preplastili še 
z asfaltom.

Konec maja naj bi se začela 
gradnja kanalizacije na Lukovi-
ci, in sicer na ulici Pot na Tični-
co od hišne številke 10 do ulice 
Dolina 1 ter na Vrhniški cesti, 
in sicer od hišne številke 6A do 
8. Kanalizacijsko omrežje naj 
bi sicer že začeli graditi, a so 
gradnjo zamaknili. »Na obeh 
območjih se bo izvajal plino-
vod, za katerega je Energetika 
Ljubljana nedavno pridobila 
izvajalca del s predvidenim 
pričetkom del v juniju. Zaradi 
ozkih in slepih ulic ter posle-
dično s tem povezane težje iz-
vedbe, se izvajalca kanalizacije 
KGG in V# dogovarjata na ka-
kšen način bi istočasno izvajala 
gradnjo,« so nam pojasnili na 
Občinski upravi. 

Povprašali smo jih tudi, ali 
se je zaradi rasti cen surovin 
ter ostalih podražitev, projekt 
podražil. »Občina je zaenkrat 
prejela en zahtevek, ki se nana-
ša na zviševanje cen. Vsak tak 
zahtevek pomeni zviševanje 
vrednosti projekta. Ali bo to 
strošek občine je odvisno od 
tega, ali bo s tem zahtevkom 
presegla kvoto odobrenih sred-
stev za sofinanciranje. Pregled 
nad tem je zagotovljen z upo-
števanjem določil FIDIC, ki 
natančno definira postopke v 
zvezi z zahtevki. Obvladovanje 
tovrstnega tveganja lahko ob-
čina vrši preko izbranega nad-
zora nad izvajalci del in spro-
tnim spremljanjem navodil na 
državni ravni, kako naj občine 
enovito pristopimo k temu.«

Na čistilni napravi še naprej 
obrtniška dela in urejanje 
okolice

»V aprilu 2022 so se nadalje-
vala obrtniška dela in instala-
cijska dela, in sicer je izvajalec 
zaključil vgradnjo kopalniške 
keramike in radiatorjev na lo-
kaciji poslovno tehnološkega 
dela čistilne naprave. Izvajali 
pa so tudi dela na elektro in 
strojnih instalacijah z mon-
tažo polic in kabliranjem v 
upravnem in tehnološkem 
delu čistilne naprave na elektro 
omarah Dobavljen je dizelski 
agregat ter kabli ran NN dovod 
od TP do upravne stavbe in va-
kuumske postaje,« so nam še 
povedali naši sogovorniki. Iz-
vedeli smo še, da naj bi v maju 
v tehnološkem delu čistilne na-
prave izvedli strojna dela, kot 
so dvigalo mešala zalogovnika 
blata, stopnice na SBR bazenu, 
montaža puhal, izvedba opre-
me v prostoru pralnika peska 
in v prostoru dehidracije blata. 

Zaključuje se tudi urejanje 
okolice. Delavci Trgograda so 
aprila zaključili z izvedbo trase 
meteorne vode, vodovoda in 
sanitarnih voda. Začeli so tudi 
že s polaganjem pranih plošč, 
planiranjem in nasipavanjem 
teren ter pripravo za asfalti-
ranje, prav tako je položen že 
grobi asfalt, na območju čistil-
ne naprave pa so že začeli še s 
postavljanjem ograj. Z zunanji-
mi deli naj bi zaključili meseca 
maja

V. L. 
Foto. Občinska uprava

Projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave 

Nadaljuje se gradnja kanalizacije

Osebno se ničkolikokrat spo-
mnim na dogodke izpred dveh 
desetletij, ko so se tkale in pre-
pletale ideje o lastni občini, ki 
so kasneje obrodile sad, katere-
ga smo si ga želeli. Ne upam si 
pomisliti na to, da bi predstav-
niki naše lokalne skupnosti še 
vedno sedeli na mestih v občin-
skem svetu naše večje sosede 
in ob vsakem izražanju potreb 
tvegali hladen tuš preglasovanja 
in posledično zastoj v razvoju 
naših krajev.

Z ustanovitvijo lastne občine 
pa so se upravičeno tudi vse oči 
občank in občanov v duhu ve-
likih pričakovanj in upanja kri-
tično uprle v vodenje in vodstvo 
občine.

Tukaj pa nastopite vi spošto-
vane občanke in občani, ka-
terim se moram zahvaliti za 
iskreno zaupanje in spoštljiv 
prispevek k našim skupnim 
ciljem. Počaščen sem, da ste 
začutili, da so vam vrata v vseh 
naših okoljih vedno odprta in 
da vas osebno s svojimi sode-
lavkami in sodelavci z veseljem 
sprejemamo čeprav včasih raz-
lično mislimo. Vesel sem, da se 
na vsakem koraku čuti krepitev 
spoštovanja, srčnosti in iskrene 
pripadnosti naši resnično butič-
ni lokalni skupnosti. Veliko vas 
je ponotranjilo dejstvo, da smo 
skupaj močnejši in s tem tudi 
bistveno bolj uspešni. 

Ker s skupnimi prizadevanji 
in delom dosegamo zavidljive 
rezultate, se jih seveda lahko 
tudi skupaj veselimo, kar nas 
dela še bolj vedre in ena od 

takih priložnosti je tudi pra-
znovanje občinskega praznika, 
kjer se v sproščenem ozračju 
pojavlja še več priložnosti za 
izmenjavo različnih mnenj, saj 
s svojimi aktivnostmi pri tem 
aktivno sodeluje večina društev 
v občini za kar se vsem iskreno 
zahvaljujem.

Tudi zato, ker je bil moj dedek 
eden od ustanoviteljev prosto-
voljnega gasilskega društva na 
Logu in ker društvo poleg pro-
stovoljnih humanitarnih dejav-
nosti opravlja še izredno vlogo 
pri vzgoji mladine, moram po-
sebej izpostaviti tudi praznova-
nje stoletnice gasilstva na Logu. 
Spoštovane tovarišice gasilke 
in spoštovani tovariši gasilci 
prosim, da ob vašem visokem 
jubileju sprejmete moj globok 
priklon, ki je znak iskrenega 
spoštovanja in srčne zahvale.

V zaključku mi dovolite, da 
se zahvalim vsem svojim sode-
lavkam in sodelavcem, ki  v vas 
drage občanke in dragi občani 
vsakodnevno prepoznavajo člo-
veški potencial in pripadnost 
družbi ter tako skupaj ustvar-
jamo pogoje, da bomo lahko še 
naprej vzajemno tkali preprogo, 
po kateri bodo v prijazno priho-
dnost stopali tudi naši potomci.

Želim vam prijetno prazno-
vanje občinskega praznika, ki 
naj bo letos za vsakega od vas 
nekaj posebnega in nepozab-
nega.

Želim vam vse dobro.
Miran Stanovnik, 

vaš župan

S podpisom pisma o nameri do
nove domske enote

Občina Log - Dragomer
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Log - Dragomer, 13. 
april 2022 – Tako 

so soglasno sklenili 
svetniki, ki so na 

redni seji obravnavali 
predlog sporazuma o 
ureditvi medsebojnih 
razmerij glede igrišča 

Jordanc. 

Sporazuma niso podprli, so 
pa sprejeli dodatne sklepe s ka-
terimi naj bi poskušali priti do 
rešitve problematike. Tokratna 
seja je bila sicer rekordno krat-
ka, na dnevnem redu je bilo le 
devet točk.

 Občinski svet Občine Log 
- Dragomer se je sredi aprila 
sestal na sedemnajsti redni seji. 
Tokrat je bilo na dnevnem redu 
le devet točk. Svetniki so bili 
pri sprejemanju sklepov eno-
tni, sejo pa so zaključili precej 
hitreje kot običajno. Še najdlje 
so se zadržali pri predlogu spo-
razuma o ureditvi medsebojnih 
razmerij glede igrišča Jordanc 
s katerim naj bi poskušali za-
dovoljili tako javni kot zasebni 
interes. Na eni strani poziv za 
prenehanje vznemirjenja la-
stninske pravice, na drugi javni 
interes po uporabi otroškega 
igrišča. Kot smo izvedeli nepo-
sredna soseda otroškega igrišča 
Jordanc v Jordanovem kotu na 
Logu vznemirja zvok, ki pri-
haja z otroškega igrišča. Tako 
menita, da ob uporabi igrišča 
nastaja prekomeren hrup. Žoga 
pogosto pada na njuno nepre-
mičnino, zato želita, da igrišče 
Jordanc odstranijo oziroma do 
odstranitve izvedejo omilitve-
ne ukrepe. Z odstranitvijo ozi-
roma prestavitvijo igrišča pa se 

ne strinjajo stanovalci. Ti so se 
organizirali v civilno iniciativo, 
zbrali preko štiristo podpisov 
s katerimi so Občini poslali 
signal, da želijo, da igrišče Jor-
danc ostane, nasprotujejo pa 
tudi vsem omejitvam njegove 
uporabe. 

Nesoglasja imajo dolgo brado. 
Zgodba se je začela že pred več 
kot dvema desetletjema. Potem, 
ko je takratna Občina Vrhnika 
konec leta 2000 KS Log dovo-
lila uporabo zemljišča za izgra-
dnjo otroškega igrišča, je dve 
leti kasneje dobila zahtevo za 
razveljavitev dveh lokacijskih 
informacij ter zahtevo za usta-
vitev gradnje igrišča, ograje in 
vadbenih objektov v Jordano-
vem kotu. Kot lahko preberemo 
v gradivu, ki so ga na Občinski 
upravi pripravili za svetnike so 
sledili sestanki, odgovori, pri-
pombe na idejni načrt, anoni-
mne prijave na Inšpektorat RS 
za okolje in prostor, ponovni 
zahtevek za razveljavitev loka-
cijskih informacij ter nato poleti 
2006 uradna otvoritev otroške-
ga igrišča. Že manj kot leto po 
odprtju je Občina prejela poziv 
in zahteve glede delovanja igri-
šča. 

V naslednjih letih so poteka-
la usklajevanja, novi pozivi, iz-
vedeni pa so bili tudi določeni 
omilitveni ukrepi, med drugim 
so bile nameščene dodatne 
mreže, montirane gumirane 
obloge, nameščeno sporočilo 
uporabnikom glede spoštova-
nja protihrupnih predpisov in 
odstranjen koš za košarko. So-
seda, ki ju je motil hrup z igrišča, 
kljub temu nista bila popolno-
ma zadovoljna. 

Zadnji poziv za ureditev 
problematike so na Občinsko 
upravo prejeli konec lanskega 
leta. Občina Log - Dragomer 
je po treh mesecih usklajevanj 
podala predlog sporazuma, ki 
so ga v obravnavo dali Občan-
skemu svetu. S sporazumom 
so skušali urediti nastalo si-
tuacijo in najti kompromisno 
rešitev, ki bi bila sprejemljiva za 
vse občane, predvsem lastni-
ka nepremičnine ob igrišču na 
eni strani in uporabnike otro-
škega igrišča Jordanc na drugi 
strani. A kot smo lahko slišali 
na seji, ta rešitev ni prepričala 
niti svetnikov niti občanov, ki 
igrišče uporabljajo. Svetniki so 
tako na koncu predlog rešitve 
zavrnili, obenem pa so Občin-
ski upravi naložili, da preveri 
pravno podlage pritožbe in 
nadaljuje z iskanjem rešitve, in 
sicer tako, da organizira sreča-
nje med predstavniki civilne 
iniciative in prizadetimi sosedi. 
Na sestanku naj bi se poskušali 
dogovoriti o primernih ukrepih, 
ki bi preprečili, da bi z vrnitvijo 
koša in uporabo žoge prihajalo 
do motenja posesti in da bi omi-
lili morebitne negativne vplive 
igrišča. 

Zdravstveni dom Vrhnika leto 
zaključil v zelenih številkah

ZD Vrhnika je v preteklem 
letu močno presegel plan zdra-
vstvenih storitev in bil pri tem 
finančno izredno učinkovit. 
Leto je zavod zaključil s kar 1, 

2 milijona evrov presežka. Kot 
smo izvedeli se je povečal ob-
seg dela, podobno kot leto pred 
tem, so morali delovanje v veliki 
meri prilagajati spreminjajočim 
epidemiološkim razmeram, 
tako pri kurativni in preventivni 
zdravstveni dejavnosti.. Kot je v 
letnem poročilu zapisal direk-
tor, Roman Strgar, so epidemio-
loške razmere vse močneje ne-
gativno delovale na uporabnike 
storitev in na njihove izvajalce. 
»Vse to se je prevečkrat izrazilo 
v neprimernem odnosu ljudi so 
naših sodelavcev. Posledično so 
ti močno obremenjeni in izčr-
pani.« Določenih preventivnih 
zdravstvenih storitev tekom 
leta niso mogli izvajati, izvajalci 
teh storitev so bili zato vključeni 
v dejavnosti cepljenja in testira-
nja na področju Covid 19. 

V lanskem letu so v Zavodu s 
preureditvijo otroškega oddelka 
zaključili večji investicijski cikel, 
ki je prinesel rešitev preteklih 
prostorskih težav, ni pa omogo-
čil veliko prostorskih možno-
sti za razvoj v prihodnje. Zato 
že razmišljajo o novih idejnih 
prostorskih rešitvah v obdobju 
naslednjih desetih let. »Naš naj-
pomembnejši cilj je sodobna, 
strokovna in uporabnikom pri-
jazna zdravstvena oskrba. Za to 
pa so najpomembnejši primer-
no usposobljeni in motivirani 
sodelavci. Kadrovsko področje 
je največji izziv zdravstvenega 
sistema že danes in bo žal še 
večji v prihodnje.«

Občina v lanskem letu z 
zadolževanjem

Občina Log - Dragomer se je 
v letu 2021 zadolžila za en mili-
jon evrov. Prihodkov je bilo kar 
za 7,2 milijona evrov, nekoliko 
več je bilo odhodkov, tako da je 
Občina tekoče leto zaključila s 
primanjkljajem v višini 79 tiso-
čakov. Kljub temu je občina leto 
zaključila s plusom na računu v 
višini 832 tisočakov. Letošnje 
leto je občina prejela bistveno 
več sredstev z naslova trans-
fernih prihodkov. Realizacija 
je bila v primerjavi s preteklimi 
leti višja predvsem zaradi gra-
dnje kanalizacijskega omrežja. 
Občinski svet je dvignil zelene 
kartone za zaključni račun Ob-
čine Log - Dragomer za lansko 
leto ter poslovno poročilo. 

Svet je na seji za predstavnika 
Občina Log - Dragomer v Svet 
Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje za mandatno 
obdobje 2022 do 2026 soglasno 
imenoval Franca Kozjeka. Skle-
nili so še, da bodo v letu 2022 
podeljena tri priznanja. Grb 
Občine Log - Dragomer bo na 
slavnostni seji prejela Anica 
Vengust, priznanje Občine Log 
- Dragomer pa Valerija Smirnov 
ter Društvo DVIG univerza za 
tretje življenjsko obdobje. Ta bo 
tako nadaljeval svoj mandat, ki 
mu je bil podeljen leta 2018. S 
Svetniki so se na seji seznanili 
še s potekom projekta izgradnje 
kanalizacije in čistilne naprave 
ter Občinski upravi zastavili 
vprašanja in podali pobude. 

V. L. 

Uvoz pri Freseniusu bo dokončan 
sredi julija, so sporočili iz občine 
Log – Dragomer, kjer so v drugi 
polovici aprila podpisali pogodbo z 
izvajalcem del – Delta skupina d.o.o. 

Del uvoza je v sklopu ureditve regionalne 
ceste že izdelala država (DRSI), preostali del pa 
bo dokončala občina. Uvoz se bo naslanjal na 
Šolsko ulico, ki vodi do šole. »Dokončan dovoz 
bo močno razbremenil dostop do šole, kjer je 
ob konicah gneča, trpi celo prometna varnost. 
Uvoz je prvi pogoj, da nekoč vzpostavimo eno-
smerni promet in zagotovimo še večjo varnost,« 
je pojasnil župan Miran Stanovnik, ki upa, da 

bo nekoč prometna infrastruktura okoli šole 
urejena do te mere, da staršem ne bo treba od-
ložiti otrok tik pred vrati šole. 

Delež uvoza, ki ga mora zgraditi občina ozi-
roma izbrani izvajalec, je približno 20 metrov z 
enostranskim pločnikom. Kot rečeno, bo dela 
izvajalo podjetje Delta skupina, ki v občini ni 
popolni novinec. »Projekt ni zahteven, a kljub 
temu se ga bomo lotili z vso odgovornostjo, saj 
nikoli ne veš, kaj bodo pokazala nepredvidlji-
va barjanska tla. Sicer pa nismo prvič v občini 
Log - Dragomer, saj smo že sodelovali pri ob-
novi občinske stavbe na Logu,« je dejal njihov 
predstavnik Novak Derajić. Ocenjena vrednost 
pogodbenih del je dobrih 50 tisoč eur z DDV.

Gašper Tominc, foto: GT

Pogodba podpisana, 
uvoz se lahko dokonča

Pogodba je podpisana - predstavnik izvajalca Delta skupina d.o.o. Novak Derajić in župan Miran Stanovnik 

Log - Dragomer, maj 
2022 – Občina Log - 

Dragomer ima novo 
spletno stran. 

S prenovo se je pridružila več 
kot polovici slovenskih občin, 
ki uporabljajo spletno stran e-
-občina. 

Občina bo z novo spletno 
stranjo še bolj povezana s sose-
dnjimi občinami, saj bodo ob-
čani lahko spremljali dogodke 
v svoji občini kakor tudi lokalni 
utrip  v regiji. Omogočen pa je 
tudi sodoben e-stik občanov z 
občino.

 Ena izmed pomembnih no-
vosti, ki jo je prinesla prenova, 
je sodoben elektronski stik ob-
čanov z občino. Po novem lah-
ko elektronske vloge in obraz-
ce preko spleta občani oddajo 
tudi v času izven uradnih ur 
občine. Kot so pojasnili na Ob-
činski upravi lahko odslej 24 ur 
na dan in 7 dni v tednu odprete 
elektronski obrazec, izpolnite 
vlogo, jo podpišete s kvalificira-
nim digitalnim potrdilom, po 
potrebi plačate takso in vlogo 
elektronsko oddate. Nova sple-
tna sran omogoča e-participa-
cijo, saj lahko oddate predloge 
in pobude občanov po katego-

rijah, pri čemer se prejeti pre-
dlogi zbirajo in obdelujejo brez 
neposrednega odgovarjanja na 
prejete predloge. 

Za občane, ki bi želeli na 
svojo pobudo prejeti odgovor 
ali bi želeli na Upravo nasloviti 
vprašanje, so pripravili poseb-
no kategorijo za postavljanje 
vprašanj, kjer kot dodajajo na 
Občinski upravi, se bodo po-
trudili, da bodo na pobudo 
oziroma zastavljeno vprašanje 
odgovorili v čim krajšem času.

Nova spletna stran je prila-
gojena delovanju na mobilnih 
napravah, potrebam občine 
so prilagodili tudi izgled sple-

tne strani. »Sodobne smernice 
oblikovanja spletnih strani so 
osredotočene na minimalisti-
čen izgled, s prevladujočo belo 
barvo in jasno pregledno vse-
binsko strukturo. 

Spletna stran je minimali-
stična in hkrati tudi vsebinsko 
zelo pregledna. Vse vsebine so 
odslej dostopne z enim do naj-
več dvema klikoma v glavnem 
meniju, osrednja stran pa vam 
ponuja hitre ikone za dostop do 
najpogosteje iskanih vsebin.« 

Na spletni strani po novem 
niso objavljene le vsebine, ki 
jih je občina dolžna objaviti, 
ampak so te poskusili razširiti 
tako, da bodo vsebine sovpada-
le tudi z novimi smernicami in 
usmeritvami glede lokalnega 
turizma in razvoja občine. Da 
bi zagotovili transparentnost 
poslovanja, so občinski pred-
pisi hitro in enostavno dosto-
pni, omogočeno je tudi iskanje 
glede na vsebinsko področje, 
glede na tip ter na primer leto 
sprejetja.

Nova spletna stran je dosto-
pna na starem naslovu 

www.log-dragomer.si.
V.L. 

Občina je prenovila spletno stran

Igrišče Jordanc ostaja
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 Dogodek, ki je bil 
organiziran v okviru 
projekta Podaj roko, je 
bil 12.aprila ob 17. uri v 
mansardnem prostoru 
naše Občine.

 Poimenovali  smo ga »od-
klop« za svojce. Zakaj od-
klop?  Srčnim, dobrim osebam, 
ki jim je dano, da so zdrave in 

so se odločile skrbeti za družin-
skega člana smo želeli podariti 
drugačen, vesel dan. Na dogo-
dek smo povabili tudi prosto-
voljce, saj vsi cenimo njihovo 
nepogrešljivo vlogo za graditev 
naše solidarne, sočutne sku-
pnosti.

 V mansardi sta nas pričakala 
direktorica in župan Občine. V 
sproščenem pogovoru smo se 
družili ob jagodah, piškotih in 

tudi nazdravili. Spoznavali smo 
se med seboj, si zaupali težave, 
izkušnje o vsakdanji skrbi za 
svojega dragega in delili razmi-
šljanja, kaj je bolje za onemo-
glega človeka; ali namestitev v 
domu za starejše ali oskrba na 
domu. 

Povabili smo komičarko 
Martino Ipša, ki je soustvarja-
la sceno stand up komedije in 
je po mnenju mnogih kritikov 
najboljša stand up komičar-
ka v Sloveniji. Martina se rada 
pošali na svoj račun, na svoje 

kilograme in pravi, da za mo-
ške ženska ni nikoli predebela, 
lahko ima le premajhne »prsi«. 
Pošalila se je tudi na račun svoje 
mame: »Martina, v naši bolnici 
te ne vzamejo, če nimaš čistih 
spodnjic, najprej to preverijo«. 
Zato se je Martina naučila in 
vedno nosi v torbici čiste »gate« 
s seboj, kot pravi sama v svojem 
šaljivem jeziku. Ali kaj se zgodi, 
če teče predebela ženska po pla-
ži, tudi enodelne kopalke nič ne 
pomagajo. In tako naprej. Na-
smejali smo se in se dobre volje 
poslovili.

Tudi Martina se strinja, da je 
sive dni modro obarvati s hu-
morjem in zaželela nam je ve-
liko smeha za vse.

Z njo se bomo lahko še 
enkrat odklopili, se zaba-
vali in to 1. 6. 2022 ob 18. 
uri v mansardnem prostoru 
Občine Log - Dragomer. Že 
sedaj prisrčno vabljeni vsi, 
ki ste željni smeha in dobre 
volje.

In na svoji FB strani je Mar-
tina že zapisala: Log - Drago-
mer, 1. 6. 2022 ob 18h, RAZ-
PRODANO

Drage, spoštovane družin-
ske oskrbovalke in oskrbovalci, 
hvala za vaše delo, za ves vaš 

trud, odrekanja. Ne pozabite 
nase, le v dobri kondiciji, tako 
telesni kot duševni boste kos 
svoji nadvse naporni, vendar 
tako človekoljubni nalogi, skrbi 
za sočloveka. Mi, ki delamo na 

projektu Podaj roko, pa vam iz 
vsega srca poklanjamo en sam, 
malo drugačen dan, da se za 
trenutek odklopite od vsakda-
njih skrbi. 

Erna Kos Grabnar

Gasilska zveza 
Gorenjske je v 

sodelovanju z GZS, 
URSZiR in Združenjem 

slovenskih poklicnih 
gasilcev organizirala 

v aprilu tradicionalne 
»Stevčijeve dneve«.

Iz PGD Log smo se gasilske-
ga strokovnega seminarja, ki je 
trajal dva dneva, udeležili trije 
člani društva. Osebno menim, 
da so to najbolj poučna, atrak-
tivna in mednarodno aktualna 
predavanja.

Uvodni pozdrav je za udele-
žence pripravil Milan Dubra-
vac, predsednik CTIF, ki je ka-
sneje tudi vodil uvode v same 
strokovne teme.
Predstavljeno je bilo nekaj 
veliki intervencij zadnjega 
obdobja ;
-  pomoč slovenskih gasilcev v 

Severni Makedoniji (požari v 
naravi) avg. 2021– Blaž Turk 
in Tine Juvan

-  huda ura nad Ljubljano ( po-
plave) sep.2021 – B.Turk, T. 
Juvan

-  gozdni požar na Gorenj-
skem ( Potoška gora) marec 
2022 – Tomaž Vilfan
Strokovna predavanja iz tu-

jine ;
- delo ukrajinskih gasilcev v 

vojni- app.Zoom ( marec 
2022)

-  poplave v Nemčiji 2021- app.
Zoom - dr. Lucia Wickert

- uporaba penil po novih zah-
tevah v EU – app.Zoom – 
Christoph Kirbach
Poleg teh predavanj je bilo še 

mnogo zanimivih tem ;
-  primer dobre prakse na po-

dročju požarnega varovanja 
(podjetje-gasilci) – Primož 
Jagrič

-  CTIF gasilska olimpijada v 
Celju – julij 2022 – Zvonko 
Glažar

-  koncept posredovanja v slo-
venskih železniških predo-
rih – Robert Kejžar, Janko 
Sojer

-  velika EU vaja Siquake 2021 
v Sloveniji – Domen Torkar

- droni v gasilstvu ( podjetje 
OneDrone- Janez Nebec in 
Gasilska brigada Ljubljana – 
Jure Dolinar)
Čeprav je bil prvi dan pravi 

snežni metež, nas je drugi dan 
pričakalo pravo zimsko , sonč-
no vzdušje v katerem je podje-
tje OneDrone opravilo zanimi 
prikaz intervencijskega letenja 
z droni in opazovanjem doga-
janja na velikem ekranu.

Prijeten gasilski seminar je 
bil dopolnjen z družabnim ve-
čerom, na katerem so organi-
zatorji pripravili zaprto dražbo 
različnih predmetov, nato je 
sledila še tradicionalna tombo-
la z bogatimi nagradami, tudi 
gasilskimi. Vse skupaj pa je za-
činil znani slovenski humorist 
Boštjan Meglič – poštar Peška.

Upam, da se naslednje leto v 
aprilu vidimo v večjem številu, 
tudi iz GZ Vrhnika.

Foto in tekst : 
Andrej Gubič, PGD Log

Merjenje krvnega 
tlaka in sladkorja
Merjenju krvnega tlaka in sladkorja bo potekalo 1. 6. 2022 
med 9:00 in 10:00 uro, v pisarni za starejše (1. nadstro-
pje, pisarna poleg ambulante). 

Vabljeni!

Na povabilo župnika Jožefa Pojeta, smo se gasilke 
in gasilci iz dveh občin in dveh gasilskih zvez, 
drugo majsko nedeljo, srečali na Logu, v Župniji 
Brezovica, na že 32. 

Florjanovi sveti maši. Letos 
smo se zbrali pri gasilskem 

domu PGD Log, ki je nedavno 
praznovalo 100 letnico krajev-

nega delovanja društva. Taka 
srečanja nam pomagajo, da 
se med seboj bolje spoznamo. 
Ohranja pa se tudi spomin na 
naše prednike in na prvo farno 
gasilsko društvo, ki je bilo v fari 
ustanovljeno leta 1898.

Drago Stanovnik

Na čelu predsednik PGD Log in šest praporov.

Že 32 let majskih srečanj gasilcev

14. strokovni dnevi 
Borisa Stevanoviča na Rogli

Starosti prijazna Občina Log - Dragomer 

Odklop za svojce
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V KUD Kosec smo se povezali 
s Turističnim društvom 
Blagajana Vrhnika. 

Pod okriljem Zeliščne sekcije smo 
ustanovili Komisijo za lepše okolje. 
Cilj tega projekta je izboljšati kakovost 
življenja, spodbuditi sodelovanje ljudi 

pri varovanju in urejanju okolice ter 
bivalnih površin. 

Komisija za lepše okolje spremlja, 
opazuje ter spodbuja urejenost okolja, 
objektov, okolice hiš, kulturne dedi-
ščine. Komisija bo v mesecu juniju in 
juliju opravila ogled, v avgustu poda-
la predloge in septembra na zaključni 
prireditvi podelila priznanja trem naj-
lepšim v vsaki kategoriji. 

Krajani, vabimo vas, da sodelujete 
pri tem projektu in nam pošljete vaše 
predloge. V ta namen smo vam v so-
delovanju s TD Blagajana Vrhnika pri-
pravili Glasovalni listič – IZBOR, ki je 
objavljen v Našem časopisu. Izpolnje-
nega pošljete na KUD Kosec, Na Grivi 
5, 1351 Brezovica pri Ljubljani ali po 
e-pošti na naslov: kud.kosec@gmail.
com.

Na lokalnem nivoju se tako pridru-
žujemo akciji Moja dežela – lepa in 
gostoljubna, vsak od nas lahko pripo-
more k lepemu in urejenemu okolju. 
Veseli bomo vašega odziva, vsi skupaj 
bomo dosegli, da se naša okolica korak 
po korak spreminja v prijaznejše okolje.

KUD Kosec

"To je šola na poljani,
 šola, pesem in veselje, 
kot pomladne lepe želje, 

kot ves svet na sončni dlani, 
je veselega srca, 

da jesen sadove da..."

 

Praznujemo 40 let

Na OŠ Log - Dragomer smo 
v letošnjem šolskem letu v 
okviru projekta Ambasadorji 
nasmeha brali s kužkoma 
Arijem in Poldijem. 

Razredničarki tretješolcev sta iz-
brali 10 učencev, ki so vsak mesec 
prihajali na urice branja. Poslušala 
sta jih kužka Ari in Poldi, ter njuna 

lastnica ga. Sonja Tomšič. 
Ari in Poldi sta zelo prijazna, na-

učena in mirna kužka. Najbolj smo 
občudovali njuno potrpežljivost in 
vse vragolije, ki sta nam jih za uspe-
šno branje pokazala skupaj z lastnico 
Sonjo. Vsi učenci so zelo napredovali 
v branju. Se že veselimo ponovnega 
druženja v naslednjem šolskem letu.
Vodja projekta, Špela Gabrovšek

Log - Dragomer, april 
in maj 2022 – Kulturno 

življenje v Občini Log 
- Dragomer se znova 

prebuja. 

Otroci so aprila lahko uživa-
li ob poslušanju zgodb kamiši-
baj pripovedovalke Tomislave 
Zaletel. Knjigo »O človeku, ki 
je iskal srečo« pa je predstavila 
mladinska pisateljica Zdenka 
Obal.

 Kamišibaj, japonsko ume-
tniško obliko pripovedovanja 
zgodb ob slikah na malem le-
senem odru, že vrsto let neguje 
Tomislava Zaletel, ki v okviru 
Kulturno umetniškega društva 
Kosec za otroke in ostale obi-
skovalce pripravlja predstave 
papirnatega gledališča. Tokrat 

je skupinica otrok in njihovih 
staršev v Domu krajanov v 
Dragomerju lahko prisluhnila 
štirim zgodbam: Buška (Pe-
ter Svetina), Mišek, ptička in 
klobasa (ljudska), O punčki iz 
gline (afriška ljudska), Zakaj je 
volk užaljen. 

Kamišibaj je sicer edinstvena 
oblika pripovedovanja zgodb 
ob slikah, ki so vložene v lesen 
oder, imenovan butaj. Pripove-
dovalka, ki si sama izbere vse-
bino, ki jo izvaja in ilustrira, ob 
pripovedovanju menja slike, ki 
prikazujejo dogajanje v zgodbi. 
Pravljice, basni, miti in legende, 
zgodbe z globokimi arhetipi, 
pesnitve in poezija so odlične 
vsebine za kamišibaj. Zato ima 
ta tudi etnološko funkcijo, saj 
lahko oživlja tudi tisto ljud-
sko izročilo, ki je zaradi svo-
je specifične literarne oblike 

težje uprizorljivo, na primer 
izštevanke, uganke, pregovo-
re in podobno. Kamišibaj si-
cer uvrščamo med predstave 
manjšega tipa, omogoča pa 
prikaz različnih žanrov in lah-
ko nagovarja različno publiko. 
Poleg otroškega, ki si ga lahko 
enkrat mesečno ogledamo v 
prostorih KUD Kosec v Domu 
krajanov v Dragomerju, je zelo 
priljubljen tudi kamišbaj za 
odrasle, ki so prav tako željni 
zgodb. 

Pridružili ste se lahko tudi 
slovenski mladinski avtorici 
Zdenki Obal, ki je predstavila 
pravljico o kateri se sprašuje, 
kaj je to sreča. Pravljica »O člo-
veku, ki je iskal srečo« je nasta-
la ob 100-letnici Cankarjeve 
smrti in 60-letnici Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika, z njo pa so 
želeli otrokom približati Can-
karja preko pravljice in moljčka 
Ivana. 

Če ste tokratno predsta-
vitev zamudili, boste jeseni 
lahko ponovno izkoristiti mo-
žnost, da prisluhnete pisate-
ljici Zdenki Obal in njenemu 
moljčku Ivanu. 

V KUD Kosec pa so najmlaj-
še razveselili tudi s tolažilnimi 
hobotnicami. Kvačkarice so v 
okviru sekcije ročnih spretno-
sti izdelale 14 mehkih igračk, ki 
so jih dobili malčki v jasličnem 
oddelku vrtca. Prikupne hobo-
tnice bodo malčke spremljale 
pri popoldanskem počitku. 

V. L., Foto: KUD Kosec 

Papirnato gledališče 
ponovno razveseljuje

Komisija za lepše okolje 
tudi v naši občini

Projekt Ambasadorji nasmeha 
– branje s kužkoma 

Arijem in Poldijem

     G L A S O VA L N I  L I S T I Č

Stanovanjska hiša (vpišete naslov):

Najlepše urejena kmetija (vpišete naslov): 

Najlepše urejen vrt 
 (zelenjavni, zeliščni, rožni) in skalnjaki (vpišite naslov): 

 Najlepše urejen javni objekt in površine 
 (vpišite naslov oziroma lokacijo): 

Vaš naslov: 

Glasovnico do 17. junija 2022 pošljite na naslov: KUD Kosec, Na grivi 5, 1351 Brezovica pri 
Ljubljani Glasovnica je tudi na internetni strani TD Blagajna/www.blagajana.si/, lahko jo pošljete tudi po 
e-pošti na naslov: kud.kosec@gmail.com
IZJAVA: KUD Kosec izjavlja, da bo podatke, zbrane na  obrazcu, uporabljalo izključno za potrebe organizacije in izvedbe akcije 
Blagajana.
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V Dvigu izdali brošuro 
Dom krajanov Dragomer
Log - Dragomer, maj 2022 – Prva javna stavba v 
Dragomerju, Dom krajanov v Dragomerju, je bila 
zgrajena leta 1979. 
Stavba že več kot štiri desetletja služi občanom. 
Od vsega začetka v stavbi domujejo gasilci, 28 let 
je tu imela svoje prostore KS Dragomer – Luko-
vica, 13 let Občinska uprava Občine Log - Drago-
mer, vmes pa so v stavbi uredili učilnice za prva 
dva razreda osnovne šole. Da bogata zgodovina 

stavbe ne bi utonila v pozabo so poskrbeli v Dru-
štvu Dvig, univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
kjer so letos izdali brošuro Dom krajanov Dra-
gomer. Avtorica je Marta Rijavec, ki je zgodovi-
no stavbe zapisala na podlagi dokumentacije in 
spominov krajanov.
 Brošura Dom krajanov Dragomer vam na 24 
straneh nudi vpogled v pestro zgodovino prve 
dragomerške javne stavbe. Avtorica besedila je 
Marta Rijavec, brošuro je izdalo društvo Dvig s 
finančno podporo Občine Log - Dragomer, opre-
mljeno pa je tudi z nazornim slikovnim gradivom. 
V uvodnih besedah nas avtorica brošure vrne v 
sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega stole-
tja, ko so se na območje današnje občine začele 
precej množično priseljevati mlade družine. Te 
so, kot lahko preberemo, v prostor s tradicional-
nimi manirami vnesle novo in drugačno življenj-
sko energijo in nove poglede na življenje, nara-
ščala je potreba po dobrinah družbene skupnosti 
in drugačnem bivalnem standardu krajanov. Že 
zelo kmalu so na tem območju začele tleti ideje 
o gradnji prve javne stavbe. Dragomerčani in Lu-
kovčani so misel o svojih prostorih in domu jasno 
opredelili že leta 1969 ob ustanovitvi Prostovolj-
nega gasilskega društva Dragomer- Lukovica. Av-
torica nas v brošuri popelje od ideje do začetkov 
gradnje, zbora delegatov in gradbenega odbora, 
z bralci deli spomine na 9. september leta 1979, 
ko je bil uradno odprt Gasilski dom in prostori 
krajevne skupnosti. 
Sledila so leta sobivanja gasilcev in krajevne sku-

pnosti, nato osamosvojitev Slovenije in iskanje 
rešitev za širitev obstoječe stavbe. Kot lahko pre-
beremo v knjižici se je ta ponudila z odločitvijo 
države o uvedbi devetletne osnovne šole, sledila 
je prenova in nekaj letno sobivanje prvih dveh 
razredov osnovne šole z gasilci. Med drugim 
še izvemo, da je bil pravni proces usklajevanja 
uporabe in lastninjenja prostorov dolgotrajen, 
dokončno pa je bil rešen leta 2008. Leta 2021 je 
Občina, po selitvi v nov Upravni center na Logu, 
prenovila prostore in jih v uporabo ponudila dru-
štvom. »Od leta 2022 imajo sklenjeno najemno 
pogodbo z Občino Log Dragomer za uporabo 
prostorov DUDL, Društvo Dvig, KUD Kosec, 
KD Mah teater, Balinarsko športno društvo Dra-
gomer in Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Log - Dragomer,« še v sklepni misli 
dodaja Marta Rijavec, ki optimistično zaključi, 
da bo Dom krajanov Dragomer poln vsebin in 
ustvarjalnega življenja občanov vseh generacij, 
kajti delovanje društev je nadvse pomembno - 
društva so tipalo družbe. 

V. L.
 

 Mah teater se predstavlja 
– Ivica Rajković
Še nekoga od akterjev v Mah teatru bi vam želela 
bolje predstaviti, ker nekako izstopa iz gledališke 
skupine. Tisti, ki ste si ogledali predstavo Pohlep 
v kotlini barjanski, niste mogli spregledati Petra, 
imenovanega Hassan. Visokorasel, vitki mlade-
nič izstopa, ker sodi v mlajšo generacijo igralcev. 
Zanj značilen pa je tudi govor, jasen, glasen, brez 
glasovnih posebnosti, izžareva predanost vlogi in 
dobro interpretacijo. 
Sediva na vrtu restavracije Toskane, razmeroma 
zgodaj zjutraj, zanj zanesljivo, saj je dogovorjeno 
uro prespal in po opravičilu in popiti kavi se je 
razgovoril.

Kdo je torej Ivica Rajković in kaj ga je privedlo v Mah 
teater?

Živim na Logu in osnovno šolo sem obiskoval v 
Dragomerju. V gledališče, amatersko seveda, me 
je pripeljal domačin Jože Čamernik. Ko je snoval 
gledališko skupino, še v okviru Kulturnega dru-
štva Kosec, me je povabil k sodelovanju, če me 
zanima igralsko udejstvovanje. V tistem času še 
nisem bil redno zaposlen, študijske obveznosti pa 
tudi nisem vzel dovolj zares in ker mi je blizu lepa 
slovenska beseda, igralstvo pa me je privlačilo, 
sem se z veseljem pridružil skupini. Ni pomemb-
no samo kvalitetno izkoriščanje prostega časa, 
tako sodelovanje človeku popestri življenje in ga 
obogati. Nisem vedel, da potekajo aktivnosti za 
pridobivanje novih članov, zato sem mu bil hva-
ležen za povabilo. V skupini sem se takoj dobro 
počutil, ljudje, ki so sodelovali v gledališču, so mi 
bili všeč, dobro smo se ujeli in tako se je začelo 
moje igralsko udejstvovanje.

Oprosti, ampak, če vem, da izhajaš iz družine, kjer 
sta starša prišla k nam iz druge države, z drugačno 
kulturo in jezikom, se mi zdi kar nenavadno, kako te 
je pritegnila slovenska beseda in literatura in naši 
avtorji.

Ja, verjamem, da ni povsem običajno. Moram biti 
hvaležen dobremu slovenskemu šolstvu in temu, 
da sem bil prizadeven in priden pri učenju v šoli. 
Predvsem pa imam slovenski jezik rad in rad 
imam slovensko literaturo. 

Sedaj si zaposlen, igranje in vaje pa terjajo kar precej 
časa, disciplino, kontinuirano delo. Kako usklajuješ 
delo in vaje ter nastope?

Ja, zdaj delam v turnusih in včasih je res napor-
no. Potrebno je kdaj menjati izmene, si drugače 
organizirati svoj razpoložljiv čas. Včasih pač ne 
moreš priti na vaje, a poskušaš narediti kar največ 
zato, da je takih situacij čim manj. Zavedam se, 
da s svojim ravnanjem tako ali drugače vplivam 
na delo celotne igralske skupine in zato skušam 
spoštovati dogovore.

Dejavnost Mah teatra se širi na druga področja. V 
zadnjem času smo te opazili kot recitatorja, začenši 
s Prešernovim dnem in Zdravljico na živih nastopih, 
pa na odru Cankarjevega doma pri predstavitvi 
knjige Toneta Krašovca Trnova pot, v Dragomerju pri 
predstavitvi pesmi Lare Mršnik Čemažar. Poseben 
dogodek je bIla Noč knjige v Cankarjevi knjižnici na 
Vrhniki. Kako ocenjuješ te dogodke?

Ja, res je. Užival sem pri teh dogodkih. Posebej mi 
je bilo všeč na predstavitvi Larinih pesmi, izvr-
stni glasbeniki so bili tam in všeč so mi bile njene 
pesmi in tudi na Vrhniki je bil recital kvaliteten, 
domiselen. Ničesar ne bi spreminjal. Žal mi je, da 
je bilo malo poslušalcev, ampak na to ne morem 
vplivati. Ljudje so zamudili lepo pripravljen kul-
turni dogodek.
Uživam na odru, recitiranje v bistvu izvajalca za-
posluje manj časa, kot priprava in izvedba neke 
gledališke predstave. Hitro se lahko menja vse-
bino, s svojim občutkom, poudarki, tonom lah-
ko podoživiš avtorjevo besedilo in ga posreduješ 
poslušalcu. 
V društvu razmišljamo, da bi poezijo bolj pri-
bližali tudi občanom z organizacijo tematskih 
večerov na primerni lokaciji v občini. Popestrili 
bi jih z glasbenimi vložki domačih ustvarjalcev 
in tudi na ta način razgibali in obogatili kultur-
no življenje krajev v naši občini. Zavedam se, da 
bodo začetki težavni, a z vztrajnostjo, pestrostjo 
prireditev in vključevanjem različnih izvajalcev, 
morda tudi s sodelovanjem posameznih avtorjev 
tekstov je možno narediti veliko. Le nekaj zares 
predanih ljudi potrebujemo za začetek in veliko 
dobre volje. Idej ne manjka niti meni, prispevajo 
jih rudi moji »sodelavci« v društvu in upam, da 
čimprej pričnemo z resnim delom. Pomembno je 
tudi nadaljevati s sodelovanjem že znanih skupin 
in izvajalcev.

Se ti zdi, da so pogoji za delo igralske skupine 
primerni?

Največ smo delali v gasilskem domu na Logu. 
Vemo, da ni tam niso najboljšI pogoji za delo, 
svetlobni efekti ne pridejo do izraza, dvorana ni 
primerno ozvočena. A lokacija je blizu in igral-
ci smo se privadili na te razmere. V bodoče smo 
dogovorjeni, da bomo lahko uporabljali prostore 
Cankarjeve dvorane na Vrhniki. Vse potrebno za 
izvedbo dogovora je že v teku in že za naslednjo 
igro bodo pogoji za vadbo precej, precej drugačni. 

Bolj bodo profesionalni in zagotavljali bodo pravo 
gledališko ustvarjanje. Režiser se bo odločil, ka-
kšne vrste predstavo bomo igrali. Za razliko od 
Pohlepa si želimo zdaj igrati komedijo. V tem tre-
nutku še ne vem, kakšna bo izbira režiserja.

Načrti za v bodoče pa so?

Pripravljamo se za dan odprtih vrat Mah teatra, 
ki bo še v maju. Dogovarjamo se za novo predsta-
vo, še vedno je aktualna predstava po Cankarjevi 
predlogi, ki jo je za nas priredil Miran Setnikar. 
Želimo si pridobiti več novih članov, zlasti mlaj-
še navdušence gledališča, recitiranja, izvajalce 
glasbenih točk. Če želimo delati na različnih 
področjih, je potrebno delo enakomerno poraz-
deliti med zainteresirane člane in več kot nas bo, 
lažje bo izvedljivo. Tisti, ki ljubiteljsko opravljamo 
gledališko dejavnost poleg rednega dela, ki nam 
zagotavlja socialno varnost, pač ne razpolagamo 
z neomejenim časom. Potrebno je skrbno orga-
nizirati dogodke in vaje. Potrebna je vztrajati, da 
ljudi nekako navadimo, da se pogosteje pojavlja-
mo na javnih prireditvah in zagotoviti moramo 
pestrost našega programa. Imam dovolj volje, 
ideje sproti vznikajo in potrebujem širšo podporo 
ostalih akterjev, Učimo pa se sproti drug od dru-
gega, v veliko oporo so nam režiserjeva navodila, 
potrebujemo še vzpodbudo in podporo občinske-
ga vodstva in seveda gledalcev in poslušalcev. V 
tem trenutku ocenjujem, da je klima za naše delo 
vzpodbudna.

Dragica Krašovec

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE

I N
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Emilija Erbežnik: Moja Potepanja 

Razstavljenim akvarelom 
v upravnem centru na pot
 
Emilija Erbežnik je tankočutna opazovalka in 
spremljevalka sveta. Odlikuje jo poseben odnos 
do narave, do kulturne dediščine, do različnih 
vrst umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. 
Kot pravi sama, vse vidi in vsega se ji zdi škoda. 
Vse zna vključiti v svoj aktiven način življenja, v 
svojo idejno iskrivo kreativnost, v svoj način izra-
žanja. Številni talenti so ji bili podarjeni, a znala 
jih je nadgraditi, jih oplemenititi z novimi znanji 
in izkušnjami, s popolno predanostjo in vztraj-
nostjo. 
Vsekakor je še posebej izstopajoče in danes v 
središču pozornosti njeno likovno ustvarjanje. 
Emilija Erbežnik se skozi likovni svet sprehaja s 
človeško in likovno občutljivostjo, z izostrenimi 
estetskimi normami, s stremljenji po ubranosti, 
poetičnosti in sporočilnosti. 
Vse to postane intimen odsev realnosti, iz kate-
re črpa snov za svoj čopič. Krajina v najširšem 
pomenu besede, naravna in urbana, upodobitve 
ljudi, pogosto vezane na narodne običaje in zgo-
dovinska dejstva, tihožitja, med katerimi imajo 
posebno mesto cvetlične kompozicije, so njen 
neusahljiv vir navdiha in ohranjanje vsega, kar je 
zapisano spreminjanju in minevanju. Na njenih 
slikovnih poljih je uresničeno z odgovornostjo 
do videnega, pa tudi s spoznanjem, da je življenje 
lepo. 
Dragoceno umetniško poslanstvo avtorica ure-
sničuje v tehniki akvarela, pa tudi olja in akrila. 
Emilija Erbežnik z izborom akvarelnih slik doka-
zuje, da je nenehno na sledi resničnosti, ki jo po-
daja skozi pronicljiv in tankočuten pogled ter jo 
doneguje z mehkobo svoje duše. V akvarelni teh-
niki pride do izraza tako njena disciplinirana po-
teza, kot sproščeni barvni nanosi, ki predstavljajo 
odprto medijsko komunikacijo barvnih zlivanj 
in prelivanj. Snovni realizem, na katerem temelji 
njena barvna paleta, se razpira v tonske gradacije 
in žlahtne nianse, v transparence in belino pod-
lage, s katerimi daje slikam intimen koloristični 
odsev in razpoloženjsko noto. Čeprav je avtorica 
na poti realistične likovne interpretacije, njena 
dela prežema oseben odnos do sveta videnega, ki 
se oblikuje v sporočilo lepega, oplemenitenega z 
univerzalnimi vrednotami. 
(Daljši pripevek si lahko preberete na mojaob-
cina.si/log-dragomer/)

Anamarija Stibilj Šajn, univ. dipl. um. zg.

Dnevniški zapis DVIG-
ovega bralnega krožka 
Barbara Hanuš – Kavni 
krog
Kratke zgodbe Barbare Hanuš, profesorice slo-
venskega jezika, pedagoginje in knjižničarke nas 
popeljejo v dom za starostnike v manjšem ob-
morskem mestu na naši obali. Ob jutranji kavi se 
vsak dan zbere krog posameznih stanovalcev, ki 
se ob pitju pogovarjajo o vsem, kar se jih v tistem 
obdobju dotakne, kar jih je zaznamovalo ali pre-
izkušalo.
Z avtorico knjige smo se srečali po zoomu in pri-
jetno pokramljali o posameznih junakih zgodb, 
njihovih dogodivščinah, razmišljanju, občutenju. 
Vsi prisotni smo bili nad prebranimi zgodbami 
navdušeni in avtorici je laskalo, da smo se lahko 
poistovetili z njenimi knjižnimi junaki.
Hanuševa je poudarila, da je knjigo napisala z na-
menom, da bi ljudem jasno povedala, da odhod 
v dom ne pomeni konec življenja, pač pa človek 
lahko v domu odkrije tudi vedro plat staranja. 
Zato je med junakinjami zgodb poskušala najti in 
opisati vedre in vesele dogodke, ki jih predstavlja 
na humoren način.
Da bi knjigo čimbolj približala starejšim bralcem, 
sta že tisk in izbira papirja drugačna od običajnih. 
Papir se ne sveti, črke so večje in tudi ljudje, ki se 

srečujejo s težavami pri branju bodo lažje prebi-
rali tekste.
Knjiga ni slogovno enotna, avtorica je poskušala 
prikazati raznolikost značajev oseb, ki nastopajo v 
posameznih zgodbah. Spoznavamo različne ose-
be v zadnjem obdobju življenja, ki v svojih pripo-
vedih obujajo spomine na dobre in trpke izkušnje 
iz svojega življenja, o izgubah najdražjih, o zdra-
vstvenih tegobah, o selitvah, o tem, da pravzaprav 
nikomur med nami življenje ne prizanaša tudi z 
najtežjimi preizkušnjami.
Vsi pa so se znašli v domu v podobnih okoliščinah 
in čas, ki jim je ostal, skušajo kar najlepše prežive-
ti. Edino kar zares imajo, je čas. Veliko časa. Po-
membno je, da ga kar najbolje izkoristijo.
Zgodbe te ob prebiranju preprosto posrkajo vase 
in na tihem si zaželiš, da ko prideš na vrsto tudi 
sam, najdeš ob sebi ljudi, ki ti bodo na tak način 
polepšali zadnje dneve, te ohrabrili in popestrili 
pusto vsakdanjost.
Saša Pavček je v spremni besedi zapisala: »Niko-
mur od živahnih in raznovrstnih likov življenje 
ni prizanašalo. Toda najdejo se drug ob drugem, 
v medsebojni podpori in povezanosti , novimi 
spoznanji, ki vlivajo upanje in osmišljajo človeško 
dostojanstvo do zadnjega diha. Nas pa polnijo z 
življenjsko modrostjo in duhovitostjo.« 
Avtorica nekje v zgodbi pravi:« Starost je globoka 
zima. Če dolgo živiš, postaneš odrevenel, bel, tih. 
A ne nujno . Ne vedno.«
Da je starost lahko tudi vznemirljiva, zanimiva 
in prijetna, čeprav na drugačen, lahko povsem 
neobičajen način, dokazujejo junaki pričujočih 
zgodb. Potopite se vanje, morda vam tudi na ta 
način uspe pregnati že nekoliko »zlajnano« trdi-
tev, daje starost grda. Ni, če sami kaj postorimo 
zato, da nam bo prijetno.

Dragica Krašovec, urednica

Noč knjige na Dan zemlje 
v knjižnici na Vrhniki
Kar nekaj kulturnih dogodkov se je 22. aprila zgo-
dilo v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki, vsak po 
svoje je bil zanimiv, vreden ogleda.
Ko se je dan že prevesil v noč smo skupaj nastopili 
bralci Cankarjevih del, ki že vrsto let vsako sredo 
berejo v Močilniku in recitatorji Mah teatra, to so 
člani kulturnega društva iz Dragomerja, ter člani 
Društva DVIG iz Dragomerja.
Idejo je dala in na najlepši možen način poma-
gala uresničiti gospa Sonja Žakelj, direktorica 
Cankarjeve knjižnice, moderatorki programa 
Mirjam Suhadolnik in Dragica Krašovec pa sta 
ob pomoči sodelujočih pripravili program. Pope-
strili so ga tamburaši iz Borovnice, pod vodstvom 
Jožeta Zvera.
Vse je bilo pripravljeno, le poslušalcev je bilo malo. 
Ne vemo, je bila kriva pozna ura – prireditev se je 
začela ob 22h, natrpanost dogodkov, pokoronski 
čas ali kaj povsem drugega. A verjemite mi, za-
mudili ste priložnost spoznati nekatera Cankar-

jeva dela, ki so manj znana, in dosežke literatov 
iz Vrhnike in Dragomerja, predstavljene na svež 
in ustvarjalen način. Prepričana sem, da bo tak 
način predstavitve še kdaj ob kakšni priliki in pri-
dite in se prepričajte v kakovost izvedbe.
V prvem delu programa so se predstavili recita-
torji Mah teatra in Društva DVIG iz Dragomerja. 
Predstavili so Cankarjeve pesmi iz zbirke Erotika, 
odlomke iz Kurenta in še nekaterih del tega veli-
kega literata, in pesmi avtorjev, občanov občine 
Log Dragomer, objavljenih v pesniški zbirki Šepez 
barja, zbirki Lare Mršnik Čemažar Pot k domišlji-
ji, zbirki Angelce Svete Mojih petinpetdeset ter 
zbirki Zdravka Pečana Most in Dragice Krašovec 
Rimarije za mojo dušo.
Izvajalci so izmenjaje recitirali Cankarjeve pesmi 
in pesmi domačih avtorjev, a je celoten izvedbe-
ni program deloval povezano in profesionalno. 
Tamburaši so z izvrstnimi glasbenimi vložki pro-
gram obogatili in popestrili.
V drugem delu so Vrhničani predstavili odlomek 
iz knjige zeliščarice Terezije Nikolčič, ki je do-
bro poznana ne le med Vrhničani, temveč tudi 
med ljubitelji čajev, zelišč in različnih zeliščnih 
pripravkov. Ema Goričan je v jubilejnem letu ar-
hitekta Plečnika podrobneje predstavila krajana, 
sicer stavbenika Ivana Ogrina, rojenega 1875 na 
Stari Vrhniki, ki ga občani premalo poznamo, je 
pa prav tako pomembno prispeval k arhitekturi 
v Plečnikovem času. Sam Plečnik ga je izjemno 
cenil zaradi uporabe kvalitetnih materialov pri 
gradnji.
Cankarjeva dela so brali člani Turističnega dru-
štva Blagajana, pevskega zbora Mavrica; program 
je povezovala Mirjam Suhadolnik, ki je poudarila, 
da bodo v maju obeležili 300 srečanje, kjer ljubi-
telji Cankarja in lepe slovenske besede v Močilni-

ku prebirajo literarna dela. Mirjam je predstavila 
tudi pesmi Lidije Golc in Nika Nikolčiča, Andrej 
Kos je prebiral svoje aforizme. Nekatere od njih 
ste v preteklosti že lahko zasledili tudi v sredstvih 
javnega obveščanja, ki jih občasno objavljajo.
Predstavila se je pesnica Ljubica Dolničar, Lado 
Horvat pa je prebral odlomek iz svoje knjige Rock 
na Vrhniki.
Tamburaši niso le zaigrali, predstavnica ansam-
bla je prebrala še avtorsko pesem vodje, gospoda 
Jožeta Zvera.
Program smo zaključili malo po polnoči z druže-
njem in klepetom.
Tisti posamezniki, ki so si nastop ogledali, so bili 
nad izvedbo nočnega programa navdušeni. Mi-
slim, da je bila podobnega mnenja tudi direkto-
rica knjižnice, ki se je vsem ustvarjalcem toplo 
zahvalila za sodelovanje in vse povabila k ponov-
nemu sodelovanju ob drugi priliki.
Po kar dolgi in mučni odsotnosti vseh javnih 
prireditev v živo zaradi širjenja korona virusa so 
tako ustvarjalci kulture kot poslušalci veseli, da 
se znova vračamo v ustaljene tirnice. Da bo tako, 
kot je bilo pred epidemijo, pa potrebujemo čas, 
vztrajnost in sodelovanje vseh, ki lahko pripomo-
rejo k širitvi kulturne dejavnosti.
Da znamo, da hočemo in da nam aktivnih ustvar-
jalcev ne manjka, smo dokazali na tem večeru.
Hvala vsem, Sonji, Mirjam, Olgi, Slavici, Mira-
nu, Jožetu, Andreju, Ladu, Mariji, Emi in vsem 
igralcem, ki jih je bilo zares veliko, tamburašem, 
in seveda obiskovalcem. Skratka vsem, ki ste za 
to noč pokazali, da vam je kulturno življenje na 
Vrhniki še kako mar.

Dragica Krašovec za Mah teater in 
Društvo DVIG

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE
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Misel je prišla, se 
oblikovala v besedo, 

roka jo je zapisala na 
papir in udejanjila 

športni dan Olimpijske 
igre na OŠ Log - 

Dragomer.
 

V četrtek, 7. aprila, in petek, 8. 
aprila, smo s pomočjo zavzetih 
učiteljic in učiteljev naše šole ter 
nadobudnih učenk in učencev 
izvedli športni dan Olimpijske 
igre. Prvi dan so ga imeli učen-
ci 1. triletja, drugi dan učenci 
2. triletja in podružnične šole 
Bevke. 

V posebno čast in veselje nam 
je bilo, da smo v naši sredi lahko 
pozdravili cenjena predstavnika 

Olimpijskega komiteja Slovenije 
g. Miroslava Cerarja in g. Ale-
ša Šolarja, vrhunska slovenska 
športnika go. Mojco Rode in g. 
Mitjo Petkovška, župana obči-
ne Log - Dragomer g. Mirana 
Stanovnika, podžupana občine 
Log - Dragomer g. Simona Str-
garja. 

Dogodka sta bila nagrada 
vsem nam, ki smo skozi projekt 
Pišem z roko razmišljali, govori-
li, pisali, risali, oblikovali z roko 
na temo Zimske olimpijske igre 
Peking 2022. 

Dan smo začeli z uvodno 
prireditvijo, na kateri so si kul-
tura, vrednote in šport podali 
roke. Po uvodnih pozdravih 
ravnateljice ge. Mihaele Mrz-
likar, pomočnice ravnateljice 

ge. Nine Ciuha Cerkovnik, žu-
pana g. Mirana Stanovnika ter 
podžupana g. Simona Strgarja 
nas je v kitajščini pozdravila ga. 
Petra Šabič Sušec in nam pove-
dala nekaj povedi povezanih z 
olimpijskimi igrami v Pekingu 
v kitajščini. Učenci so v krat-
kem programu predstavili svoje 
ustvarjalno delo in izdelke. 

Skupina tolkalistov in otroški 
pevski zbor, oba pod vodstvom 
ge. Mojce Lorber, sta popestrila 
program z glasbenimi vložki. 
Podrobno smo spoznali g. Mira 
Cerarja, ki je predsednik Slo-
venske olimpijske akademije in 
ustanovitelj Olimpijskega ko-
miteja Slovenije, g. Aleša Šolar-
ja direktorja oddelka Slovenske 
olimpijske akademije in evrop-

skih projektov, g. Mitjo Petkov-
ška dvakratnega svetovnega 
prvaka in štirikratnega evrop-
skega prvaka na bradlji, go. Moj-
co Rode vrhunsko slovensko rit-
mično gimnastičarko. Vsi gostje 
so nas nagovorili in v nas obu-
dili duh olimpizma, ki se odra-
ža skozi vrednote prijateljstva, 
odličnosti in spoštovanja. Ob 
poslušanju olimpijske himne 
s slavnostnim mimohodom 
olimpijske zastave in bakel smo 
otvorili športni program g. Mi-
tje Petkovška in ge. Mojce Rode. 
Sestri Nastja in Mia Podvratnik 

sta predstavili prvine ritmične 
gimnastike. Z olimpijskim kvi-
zom so si vsi oddelki prislužili 
plišasto maskoto Foksija. 

V drugem delu športnega dne 
je sledilo delo po postajah. Po 
pet učencev hkrati je hodilo 
z dolgimi smučmi, streljali so 
z lokom, ciljali so z žogicami 
v tarčo, igrali so štafetne igre, 
metali so vortexe, hodili so s 
hoduljami in metali obroče na 
količek. Ob zaključku aktivnega 
dela športnega dne so se oddel-
ki med seboj pomerili še v vle-
čenju vrvi.

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem gostom, ki so nas obiska-
li. Zahvaljujemo se jim, ker so 
nam pomagali ustvariti utrip 
njihovega doživljanja športa in 
olimpijskih iger ter so z nami 
delili svoje izkušnje, znanje in 
pričevanja.

Preživeli smo dva zares po-
sebna dneva. Bilo je nepozabno. 
Vodji projekta Pišem z roko 

in športnega dne Olimpijske 
igre Klavdija Turk Suka in 

Janja Zadnikar

Občni zbor ŠD Dragomer - 
Lukovica

 Med brskanjem po ostankih 
arhiva športnega društva sem 
opazil, da so po navadi aprila 
v Našem časopisu objavili po-
ročila in načrte sekcij, zmag po-
sameznikov in ekip na mnogih 
tekmovanjih, razne realizirane 
investicije v prejšnjem letu in 
planirane v tekočem letu. Vča-
sih so bile poleg obvestil na tabli 
Ten Bara in kozolcu za obvesti-

la KS, ŠD in DUDL, objavljene 
tudi števila pohodnikov na Ključ 
in Triglav, avtobusov na izletih 
in tekmovanjih, udeležencev 
na občinskih in državnih pr-
venstvih, dni delovanja žičnice, 
števila tečajnikov in turnirjev, 
novosti za otroke, nova igrala 
za vrtec in dela v šoli. Pohva-
ljeni so bili tudi zmagovalci no-
tranjskega pokala, kake zmage 
sekcij in posameznikov v tujini 
in nekaj sponzorjev. Na koncu so 
bile za april napovedane akcije 
na igriščih, zaključki v telova-

dnici, vpisi novih članov v Ten-
-Baru, kresovanje in prvomajski 
otvoritveni turnirji. Zdaj sem 
opazil, da je bil letos nek zoom 
občni zbor in da so v edinem 
športnem parku, ki je bil narejen 
brez občinskega denarja, le neki 
upokojenci kaj pospravili in po-
pravili za uporabniki igrišč. Za 
številne vrečke od lačnih, žejnih, 
sladkosnednih, maskiranih in 
ljubiteljev psov bo mogoče po-
trebno nekaj fotografij … 

Ciril Krašovec

P R E J E L I  S M O

Gremo na izlet. Kam? Na 
Vrhniko? 

Ni to preblizu doma in Vrh-
niko pa ja že vsi poznamo. Pa 
jo res? Tako smo se spraševali, 
čeprav je Vrhnika vedno bolj 
obiskana turistična destinacija. 
Vrhnika nam je po kilometrih 
blizu in je tudi naša bivša ob-
čina, vendar je za marsikoga 
precej neraziskana. Prav zato 
smo se v Društvu upokojencev 
Log odločili in organizirali dva 
poldnevna izleta na Vrhniko. 
Najbolj zvedavi smo se takoj po 
prvomajskih praznikih zbrali 
na kavici. Ko smo jo popili, nas 
je pred hotelom že čakal znani 
lokalni vodič Damjan Debevec, 

seveda v opravi Ivana Cankar-
ja. V dvournem sprehodu po 
Vrhniki, smo zvedeli veliko o 
našem največjem pisatelju in o 
Vrhniki, ki je skozi zgodovino 
doživela dobre in manj dobre 
čase. Ustavili smo se pred pi-
sateljevim spomenikom, pogle-
dali kje je bila enajsta šola pod 
mostom, se povzpeli po klancu 
do Cankarjeve spominske hiše 
in še naprej do Sv. Trojice, kjer 
smo se v cerkvi malce odpoči-
li in prisluhnili pripovedi. Izlet 
smo zaključili v župnijski cer-
kvi sv. Pavla. »Ivan Cankar« nas 
je še pospremil v gostilno, kjer 
smo se poslovili in se okrepčali 
s kosilom. 

Sredi maja smo se ponovno 

podali na Vrhniko, da si ogle-
damo stalno razstavo Moja 
Ljubljanica in izvemo več o 
bogati dediščine reke Ljubljani-
ce. Ogledali smo si razstavo, ki 
nam je predstavila skrivnostni 
svet naše ponikalnice, seveda 
pod različnimi imeni. Ura in 
pol je hitro minila in veseli smo 
bili, saj je bilo predavanje zani-
mivo in da smo si uspeli ogleda-
ti razstavo preden, kot smo sli-
šali, jo bodo preselili iz Vrhnike. 

Oba izleta v našo bližnjo 
okolico sta uspela, nekateri naši 
člani pa so že izrazili željo, da si 
porečje Ljubljanice ogledamo 
še z vodne gladine. Tako, da nas 
to v prihodnosti še čaka.

Za DU Log Irena L.

Na Vrhniko

26. 4. 2022 nas je 
obiskala folklorna 
skupina Rožmarin iz 
Vnanjih Goric. 

Letos bodo praznovali 40. 
obletnico svojega delovanja, 
tako kot naša šola. Športni dan 
za 4. razrede je potekal v treh 
delih: ples, predstavitev obla-
čilne kulturne dediščine in na 
koncu je bil še kviz. 

Gospod Edo, vodja skupi-
ne, nas je s svojo pomočnico 

Vanjo naučil tri plese. Šetepa-
ši iz Števerjana, špic polko, ki 
je razširjena po vsej Sloveniji 
in polko, kjer je veliko kleca-
nja, ples z imenom ta čotasta. 
Spremljala sta nas harmonikar 
in klarinetist.

Pri oblačilni kulturi sta nas 
Anka in Mojca popeljali v svet 
šeg, ki jih razdelimo v dve sku-
pini, šege življenjskega kroga in 
letnih časov.

Anka je bila oblečena v belo-
kranjsko narodno nošo, Mojca 

pa v krakovsko narodno nošo, 
ki je predstavljala čas iz 18. sto-
letja. Obe noši sta natanko opi-
sali. Predstavili sta nam tudi 
različna pokrivala in obutev. 
Učenci so se tudi oblekli. Ob 
koncu smo imeli tudi kviz, kjer 
so učenci ponovili vsebine, ki 
so jih spoznali na tem dnevu in 
bili tudi nagrajeni.

Narod, ki neguje svojo kul-
turno dediščino ne bo nikoli 
izumrl. 

Janja Zadnikar, prof. RP

ŠD Ljudski plesi
v OŠ Log - Dragomer za 4. razrede

Olimpijske igre na OŠ Log - Dragomer
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Leta 2017 sta bila na Seznam svetovne naravne dediš-

čine UNESCO vpisana dva slovenska gozdna rezerva-

ta, pragozd Krokar in gozdni rezervat Snežnik, v skupni 

nominaciji Starodavnih in prvinskih bukovih gozdov 

Karpatov in drugih delov Evrope, ki po zadnji širitvi leta 

2021, vključuje 94 območij gozdov v 18 državah. Razlog 

za vpis na UNESCO seznam so odlično ohranjeni, pr-

vobitni bukovi gozdovi, kjer v preteklosti zaradi težje 

dostopnosti ni bilo gospodarjenja ali pa je bilo zelo šibko. 

Postopek nominacije gozdnih rezervatov za vpis na Se-

znam svetovne dediščine UNESCO je v imenu Republi-

ke Slovenije vodilo Ministrstvo za okolje in prostor. Vpis 

je mogoč, če prijavitelj dokaže tako imenovano izjemno 

univerzalno vrednost območja ali vrednote po najmanj 

enem od desetih kriterijev. 

Ti gozdovi nam pripovedujejo zgodbo o širjenju bukve 

po Evropi po zadnji ledeni dobi pred 12.000 leti. Dobro 

ohranjeni prvobitni bukovi gozdovi so primeri izjemno 

kompleksnih gozdnih ekosistemov, ki zagotavljajo habi-

tate za številne ozko specializirane vrste in pomembne 

ekosistemske storitve za človeštvo in njegov obstoj. 

Navadna bukev (Fagus sylvatica) je drevesna vrsta, ka-

tere naravna rastišča se nahajajo le v Evropi. V času 

ledenih dob se je ohranila le v posameznih ledenodob-

nih zatočiščih na območjih južne Italije, Pirinejev, južne 

Slovenije (Borovška gora), Grčije in francoskih Alp. V 

zadnjih 10.000 letih pa se je od tod hitro razširila po vsej 

Evropi in oblikovala prevladujoče gozdne ekosisteme, 

ki odločilno prispevajo k življenju na stari celini. Proces 

širjenja bukve poteka še danes, obenem pa so se ne-

kateri bukovi gozdovi že morali umakniti urbanizaciji in 

kmetijstvu. V Srednji Evropi je bila večina bukovih goz-

dov v preteklosti izkrčena, najbolj ohranjeni in najmanj 

modificirani deli, pa so danes zavarovani. Z varovanjem 

prvobitnih bukovih gozdov hkrati varujemo dolgotrajen 

proces širjenja bukve in dragoceno genetsko bazo te 

ključne drevesne vrste v Evropi. Razširila se je vse od 

območij iz južne Italije, vse do Baltskega morja in celo 

juga Švedske. Najdemo jo na nadmorski višini 0 m 

(Jasmund, Nemčija) pa vse do nadmorske višine 1900 

m (Lumi i Gashit v Albaniji).

Gozdni rezervat Snežnik (občini Loška dolina in Ilirska 

Bistrica) je od leta 1990 največji gozdni rezervat v Slove-

niji. Obsega 720,24 hektarjev veliko površino, ki vključuje 

vrh Snežnika, pas ruševja in najvišje ležeče podalpinske 

in visokogorske bukove gozdove z manjšimi obmo-

čji mraziščnih smrekovih gozdov. Rezervat obkroža 

varstveni pas s površino 128,80 hektarjev. V gozdnem 

rezervatu Snežnik, bukovi gozdovi tvorijo zgornjo 

gozdno mejo, kar je ovrednoteno kot izjemna univerzal-

na vrednost, ki jo ta rezervat prispeva k skupni dediščini 

evropskih bukovih gozdov. Snežnik je edinstveni primer 

v Evropi, kjer bukev tvori zgornjo gozdno mejo.

Pragozd Krokar (občini Kočevje in Osilnica) je zava-

rovan kot gozdni rezervat s strogim varstvenim reži-

mom (vstop vanj ni dovoljen) in pokriva 74,49 hektar-

jev. Obkroža ga gozdni rezervat Borovec s površino 

45,83 hektarjev, ki ima blažji varstveni režim (obisk le 

po označenih poteh). Danes pragozd Krokar velja za 

11. 6. 2022 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

27. 9. 2019 - 13. 9. 2022
TOR.-NED.  10.00-18.00
OBčASNA RAZSTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

18. 6. 2022, 18.00-24.00  
POLETNA MUZEJSKA NOč
Dan odprtih vrat 
Vljudno vabljeni v razstavišče Moja Ljubljanica na 
brezplačni ogled stalne in občasne razstave.

PROgRAM

V Sloveniji gozd prekriva 58,0 % celotnega 
ozemlja, to je 1.176.069 ha (11.176 km2). Od 
tega je gozdnih rezervatov 0,8 % površine 
gozdov oz. 9.426 ha. Skupno predstavljata 
gozdna rezervata Snežnik in pragozd Krokar 
0,08% celotne površine gozdov oz. 0,04% 
celotne površine Slovenije. Ob spoznavanju 
slovenskih gozdov in drugih naravnih 
vrednot upoštevajmo pravila obnašanja v 
teh izjemnih in nedotaknjenih območjih. 
Spoštovanje do teh izjemnih gozdov nam 
narekuje, naj svoje aktivnosti preselimo v 
območja, kjer bomo za naravo manj moteči. 
Če pa se že odločimo za obisk teh območij, 
pa moramo skrbno upoštevati pravila 
obnašanja.

Prikaz območij svetovne dediščine bukovih gozdov

enega redkih nespremenjenih ostankov bukovih pra-

gozdov. Pragozd Krokar je izrednega pomena za celot-

no zgodovino bukve, saj je eno izmed najpomembnejših 

ledenodobnih zatočišč od koder se je bukev razširila po 

vsej Evropi. Večina bukovih gozdov v Evropi, nosi ravno 

Krokarjev genetski zapis.

Vpis dveh slovenskih rezervatov na seznam UNESCO 

svetovne naravne dediščine predstavlja izjemno pri-

znanje slovenskemu gozdarstvu in načinu gospodar-

jenja s slovenskimi gozdovi. Zasluge za ohranitev obeh 

rezervatov in za zavarovanje območij, ki imajo danes 

izjemno vrednost gre pripisati vizionarskemu, premi-

šljenemu in trajnostnemu delu slovenskih gozdarjev. 

V skladu s Konvencijo o svetovni dediščini pa je to tudi 

obveza današnjih generacij, da prepoznamo to izjemno 

univerzalno vrednost območij in ju ohranjamo še nap-

rej za sedanje in vse bodoče generacije človeštva. 

Vpis na UNESCO seznam pomeni med drugim tudi 

večjo prepoznavnost območij in posledično večji obisk 

obiskovalcev. Zaradi ohranjanja naravnih procesov v 

gozdnih rezervatih je pomembno, da so ti primerno za-

varovani na način, ki jim omogoča nemoten razvoj brez 

človeških intervencij in motenj.

Na obeh zavarovanih območjih so prepovedani 

vsakršni gozdnogospodarski posegi in dejavnosti. Gozd 

je tako v celoti prepuščen izključno naravnemu razvo-

ju. Poleg gozdnogospodarskih aktivnosti, so izjemno 

omejene tudi ostale aktivnosti v gozdnih rezervatih. To 

med drugim zajema tudi hojo in obiskovanje, ki je dovo-

ljeno le po označenih obstoječih poteh (npr. markirane 

planinske in učne poti na Snežniku in v gozdnem rezer-

vatu Borovec, ki obdaja pragozd Krokar). Gibanje izven 

teh poti ni dovoljeno, saj bi obiskovalci vplivali na  delo-

vanje naravnih procesov, ki se odvijajo v gozdu.  Rav-

no tako ni dovoljeno nabiranje gozdnih sadežev, zelišč 

in ostalih gozdnih proizvodov ter odlaganje odpadkov. 

Enaka določila veljajo za vse gozdne rezervate v Slo-

veniji. Izjema so gozdni rezervati s strogim varstvenim 

režimom (npr. pragozdni rezervati na Kočevskem, ka-

mor spada tudi pragozd Krokar), katerih obiskovanje 

ni dovoljeno.

Pripravil: Miha Varga, Zavod za gozdove Slovenije

Bukev, ki raste na Snežniku na zgornji gozdni meji v grmičasti obliki 
(Foto: Špela E. Koblar Habič, 2019)

STARODAVNI IN PRVINSKI BUKOVI gOZDOVI KARPATOV IN DRUgIH DELOV EVROPE – 
gOZDNI REZERVAT SNEžNIK IN PRAgOZD KROKAR 

Borovška naravoslovna učna pot, ki poteka ob robu pragozda 
Krokar (Foto: Sašo Gorjanc, 2020)
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Epidemija covid-19 je že drugo leto zapored vplivala na 
življenje in delo slehernega posameznika. Če smo sprva 
dvomili, nas je tako ali drugače spomnila, kako smo 
ljudje v negotovosti nebogljeni in nepredvidljivi. 

Ko smo si spomladi ob prvih sonč-
nih žarkih komaj oddahnili, je v naši 
bližini spet izbruhnilo zlo nasilja in 
oboroženih spopadov. V neznano je 
pognalo nove množice nesrečnikov, ki 
v strahu pred najhujšim iščejo varno 
zavetje. 

Na upravni enoti smo si pri našem 
delu vse od izbruha epidemije priza-
devali, da tudi v razmerah covida-19 
ohranimo kakovost upravnih storitev 
s čim manjšim tveganjem za okužbe 
strank in zaposlenih. Zaradi ukrepov 
za zajezitev širjenja okužb smo pri or-
ganizaciji dela od vsega začetka ravnali 
v skladu s priporočili stroke in pristoj-
nih organov države. Vsem strankam, ki 
so spoštovale naša prizadevanja za var-
no poslovanje, se iskreno zahvaljujemo.

Kljub izrednim razmeram, zaradi 
katerih bi pričakovali kvečjemu manj 
vlog, smo imeli v letu 2021 ponovno 
povečan obseg dela. V različnih zade-
vah smo vodili več kot 27.708 upravnih 
postopkov, kar je 76 % več kot leto prej. 
Ob tem smo se soočali še s povečano 
odsotnostjo z dela, predvsem zaradi 
višje sile oz. epidemije. V določenih 
upravnih postopkih pa se je kljub 
vsemu podaljšal čas reševanja. Dosto-
pnost do upravne enote je bila otežena 
zaradi nastalih okoliščin in izjemnega 
povečanega obsega dela (množična 
menjava osebnih izkaznic, potnih li-
stin in vozniških dovoljenj). Uvedli 
smo sistem naročanja strank. Zaradi 
tega je bila upravičeno slaba volja pri 
kateri od strank, vendar se okolišči-
nam, ki so do tega privedle, žal ni bilo 
mogoče izogniti. Zavedamo se, da je 
dolgo čakanje oviralo ljudi pri urejanju 
njihovih življenjskih situacij in jih spra-
vljalo v slabo voljo. Vsem strankam, ki 
ste predolgo čakale na prosto telefon-
sko linijo oz. prost termin, se opraviču-
jemo in vas prosimo za razumevanje. 

V skladu z veljavnim Gradbenim za-
konom smo v minulem letu  rešili 231 
vlog. Glede na to, da zakon ponuja več 
možnosti tudi za legalizacijo nelegal-
nih, neskladnih objektov ali t. i. črnih 
gradenj, smo obravnavali 72 legalizacij 
objektov. Tudi letos pričakujemo veliko 
vlog za legalizacijo obstoječih objektov. 
Novi Gradbeni zakon, ki se začne upo-
rabljati 1. junija 2022, namreč prinaša 
precej sprememb zlasti na področju 
legalizacije in pridobivanja uporabnih 
dovoljenj. Zato vlagateljem svetujemo, 
naj si pred oddajo vloge zagotovijo 
ustrezno gradivo in strokovno podpo-
ro. Pomemben del našega dela sta tudi 
pomoč in svetovanje investitorjem, kot 
so osnovne informacije o postopkih 
glede veljavnosti prostorskih izvedbe-
nih aktov, o potrebnih mnenjih, doku-
mentaciji za pridobivanje dovoljenj in 
drugih osnovnih podatkih, potrebnih 
za pripravo dokumentacije in pridobi-
tev drugih pravnih aktov.

Na področju vojne zakonodaje ima-

mo v evidenco vpisanih 958 vojnih ve-
teranov, 237 žrtev vojnega nasilja in 17 
vojnih invalidov. Ob tej priložnosti va-
bimo vse vojne veterane, da nam pra-
vočasno sporočijo  spremembe, ki bi 
lahko vplivale na uresničevanje njiho-
vih pravic, npr. menjavo zavarovalnice 
za zdravstveno varstvo, spremembo 
transakcijskega računa, spremembo 
v prejetih dohodkih (zase in za dru-
žinske člane). Konec leta 2020 je bila 
sprejeta pomembna novost za vojne 
veterane, vojne invalide in žrtve voj-
nega nasilja ob pogoju, da so dopolnili 
50 let (doslej 55 let), saj jim od januarja 
2021 na novo zopet pripada pravica do 
zdraviliškega in klimatskega zdravja. 

Pri izenačevanju možnosti invalidov 
je država od leta 2014 sprejela več raz-
ličnih ukrepov, ki osebam s posebnimi 
potrebami omogočajo večjo kakovost  
življenja in samostojnost. Tako se 
preprečuje in odpravlja tveganje dis-
kriminacije invalidov. Na voljo  imajo 
več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na 
upravni enoti, na primer uveljavljanje 
tehničnega pripomočka, prilagoditev 
vozila, pridobitev psa pomočnika in 
pridobitev kartice ugodnosti EU za in-
valide. V letu 2021 smo tako odobrili 
nakup devetih tehničnih pripomočkov 
in dve zahtevnejši prilagoditvi vozila. 
Na področju osebnega dopolnilnega 
dela smo izdali 90 vrednotnic.  

Odločanje o upravnih notranjih za-
devah državljanstva, društev, orožja, 
eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, 
spremembi osebnega imena, osebnih 
listin, matičnih zadev prometa, itn. je  
predmet   najpogostejših in najbolj ra-
znovrstnih postopkov. Podatki kažejo, 
da se je število vlog na področju tujcev 
v zadnjih petih letih zelo povečalo, kar 
je tudi razlog, da so se roki za izdajo 
tovrstnih dovoljevanj podaljšali. V mi-
nulem letu  smo beležili 1.336 različ-
nih vlog, izdanih tujcem za prebivanje 
in delo v Republiki Sloveniji. Letos pa 
zaradi vojne v Ukrajini sprejemamo in 
izdajamo dovoljenja za  zaščito razse-
ljenih oseb. 

V področje upravno-notranjih za-
dev spada tudi prijava prebivališča s 
postopki ugotavljanja stalnega in za-
časnega prebivališča. Veliko tovrstnih 
postopkov, 134, je posledica nastalih 
razmer, osebnih in finančnih stisk ter 
neplačevanja dolgov. Z razumevanjem 
sprejemamo okoliščine, da ljudje v 
stiski potrebujejo več pozornosti in 
potrpežljivosti v postopkih. Temu pri-
merno si prizadevamo, da jim v okviru 
svojih pristojnosti pomagamo. 

Zaradi izrazitega povečanja potreb 
strank glede urejanja e-identitete in 
osebnih dokumentov smo strankam 
omogočili pridobitev digitalnega po-
trdila in mobilne identitete smsPASS 
tudi ob četrtkih, ko na upravnih eno-
tah sicer nimamo uradnih ur. V spre-
jemni pisarni ob četrtkih spreje-

mamo tudi vloge za izdajo osebnih 
izkaznic, potnih listov, opravlja-
mo upravne overitve, prijavo pre-
bivališč in sprejemamo vloge za 
druge upravne postopke s podro-
čja upravno-notranjih zadev, oko-
lja in prostora ter kmetijstva.  

Po predhodnem dogovoru s stranka-
mi smo redno izvajali oziroma izvaja-
mo tudi obiske na domu (za osebe, ki 
so starejše ali težje gibalno ovirane) ter 
v domovih starejših občanov v postop-
kih sprejema vlog za izdajo osebnih iz-
kaznic in overitev podpisov, kolikor je 
to (bilo) mogoče zaradi pojava okužbe 
s koronavirusom.

Zajeten del naših nalog, poleg števil-
nih postopkov z različnimi upravnimi 
akti, odločbami in sklepi, so različ-
na upravna dejanja in opravila, npr. 
različna potrdila iz uradnih evidenc, 
potrjevanje podpor volivcev, pa tudi 
vpis novih dejstev v matični register 
ter sestava smrtovnice. Skupno število 
drugih upravnih nalog Upravne enote 
Vrhnika v letu 2021 znaša 35.739, kar je 
25 % več kot leto prej. Zraven je še nad-
vse spodbudno in razveseljivo število 
poročnih obredov oz. sklenitev zakon-
skih zvez, ki  smo jih, kljub izrednim 
razmeram, v prejšnjem letu sklenili 
natanko 83. 

Na področju upravno-notranjih za-
dev v tem letu ni predvidenih večjih 
spremembe zakonodaje, razen  Zako-
na o voznikih, ki naj bi razveselil šte-
vilne voznike in voznice motociklov 
in skuterjev. Tako bodo lahko vozniki 
z vozniškim dovoljenjem B-kategori-
je, ki niso vozniki začetniki, pravico 
do vožnje z motociklom ali skuterjem 
do 125-kubičnih centimetrov delovne 
prostornine pridobili že po šestih urah 
praktičnega usposabljanja v avtošoli. 
Tako bodo v primerjavi z aktualnim 
protokolom za pridobitev vozniške-
ga dovoljenja A1 zelo skrajšali čas in 
zmanjšali stroške za pridobitev te vse 
bolj potrebne pravice.

Tudi letos pričakujemo največ strank 
zaradi zamenjave osebnih dokumen-
tov, saj poteče veljavnost 2.242 potnim 
listinam in 4.415 osebnim izkaznicam, 
katerih imetniki imajo stalno prebiva-
lišče na območju UE Vrhnika. Če ste 
med njimi, svetujemo, da si s pravoča-
sno vlogo zagotovite zamenjavo oseb-
nega dokumenta, kajti vsak polnoletni 
državljan ga mora imeti. Prav tako v 
tem letu poteče veljavnost večjemu 
številu vozniških dovoljenj, kar 1.310. 
Vsi imetniki rožnatih vozniških dovo-
ljenj, ki jih še niste zamenjali za poli-
karbonatno kartico, morate le-te za-
menjati najpozneje do 19. januarja 
2023, sicer ne boste  smeli  voziti v 
cestnem prometu.

Poudariti je treba tudi, da je pri iz-
daji listin odpravljena krajevna pristoj-
nost, kar pomeni, da na našo upravno 
enoto prihajajo tudi stranke iz drugih 
krajev, predvsem iz Ljubljane, zato si 
pravočasno rezervirajte prost termin. 
Trenutno naročanje za osebne izkazni-
ce in potne listine ni potrebno. Se pa 
zgodi, da je treba malo počakati, pred-
vsem ob sredah popoldne in ob petkih, 

ko je strank največ. Lahko pa se za 
termin naročite na tel. št. 01 7507 
850 ali na e-naslov: ue.vrhnika@
gov.si. Naročanje na termin pri-
poročamo zlasti na področju pro-
meta, kjer imamo trenutno največ 
strank. Naročene stranke imajo 
prednost pred nenaročenimi. 

Želimo, da pridete do potrebnih 
dokumentov vsi, zato svetujemo, da 
spremljate tudi naše spletne strani, kjer 
objavljamo vse pomembne informacije 
o našem poslovanju.

Glede drugih upravnih nalog velja 
posebej poudariti naše delo na podro-
čju prometa s kmetijskimi zemljišči 
in gozdovi ter kmetijami, kamor spa-
da tudi urejanje grafičnih enot rabe 
kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. 
GERK-ov. Podatki o urejenosti GERK-
-ov so dostopni tudi na javnem pre-
gledovalniku RKG. Dne 13. 4. 2022 
je začel veljati Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki ukinja status zaščitenih 
kmetij, skrajšuje objavo ponudb za pro-
dajo kmetijskih zemljišč in gozdov na 
15 dni, povečuje primere prodaje kme-
tijskih zemljišč, ko odobritev pravnega 
posla ni potrebna …

Morda velja še omeniti, da je bil spre-
jet Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o kmetijstvu, uporablja 
se od 13. 4. 2022 naprej. Zakon je po-
memben zaradi reforme skupne kme-
tijske politike, ki se bo začela izvajati 

leta 2023. Med naloge upravnih enot 
sodi tudi potrjevanje podpor volivk 
in volivcev pobudam za vložitev spre-
memb različnih predpisov in razpisov 
referendumov. Lani smo potrjevali 
podpise za šest pobud. Kar zadeva sam 
postopek za izvedbo volitev, upravne 
enote nudimo administrativno-teh-
nično podporo okrajnim volilnim ko-
misijam. Opažamo, da se vedno več 
ljudi odloči za predčasno glasovanje, 
ki se izvaja v prostorih naše upravne 
enote. Lani smo izvedli Referendum o 
vodah, letos pa Volitve v Državni zbor. 
V jeseni nas čakajo še predsedniške 
volitve. 

Za konec želimo poudariti, da je 
k dobrim rezultatom in kakovostne-
mu odnosu do naših strank tudi lani 
prispevalo dobro sodelovanje z vse-
mi državnimi organi, organi lokalne 
samouprave in javnimi ustanovami, 
predvsem na področju okolja in pro-
stora, upravnih notranjih zadev in Po-
licije, centra za socialno delo, zavoda 
za zaposlovanje, geodetske uprave, or-
ganov pravosodja, sodišč in državnega 
odvetništva. Ob tej priložnosti se jim 
za korektno sodelovanje zahvaljujemo. 
Seveda posebna zahvala velja mojim 
dragim sodelavkam in sodelavcem ter 
njihovi predanosti delu, ki ga opravlja-
mo na UE Vrhnika.
Mag. Gabrijela Mlinar, načelnica

Upravna enota
VRHNIKA

Leto 2019 2020 2021

Prebivalci 25.176 25.280 25.383

Rojstva 252 244 227

Smrti 200 231 230

Občina
VRHNIKA

Občina
BOROVNICA

Občina
LOG - DRAGOMER

Leto 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Prebivalci 16.966 17.037 17.134 4.544 4.566 4.548 3.666 3.677 3.701

Rojstva 174 151 150 50 67 38 28 26 39

Smrti 133 149 151 36 46 46 31 36 33

Vir podatkov je Ministrstvo za notranje zadeve na dan 31. 12. 2021.

Delo Upravne enote Vrhnika
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Opaziti je, da se dostikrat 
uporabljajo napačno. Zadnje 
čase je v javnosti zelo pogosto 
zaslediti besedno zvezo trajno-
stni razvoj , ki je med naštetimi 
besedami tudi največkrat »zlo-
rabljena«, saj jo veliko ljudi upo-
rablja, ne da bi natančno vedeli, 
kaj natančno pomeni. 

V nadaljevanju bom poizkusil 
predstaviti, kaj trajnostni razvoj 
pomeni.  Največkrat se povezu-
je z uničevanjem okolja in pod-
nebnimi spremembami. To je 
do neke mere razumljivo, saj 
sta obe področji tisti, na katerih 
se najbolj vidno kažejo posle-
dice naših ravnanj. Kmetijstvo, 
energetika, urbanizem, varova-
nje voda, mednarodni odnosi – 
vse to na tak ali drugačen način 
vpliva na naše okolje, kjer živi-
mo, kjer se naša družba razvija, 
in je kot tako zelo pomemben 
temelj našega bivanja. Upošte-
vanje trajnostnih vidikov nam 
lahko pomaga pri spremembi 
našega načina razmišljanja in 
posredno vedenjskih navad, kar 
bo odločilno pri vključevanju 
trajnostnih vsebin v naša življe-
nja.  Če pogledamo v preteklost, 
moramo v leto 1972. Takrat so 
v Rimskem klubu izdali knjigo 
Meje rast« in v njej postavili 
vprašanje, do kam lahko raste 
gospodarstvo brez posledic za 
okolje. Izid knjige je znanstveni-
ke spodbudil, da so začeli opa-
zovati stanje planeta, podatke, 
povezane s tem, pa vrednotiti 
in jih proučevati. Dokazali so 
pravilnost predvidevanj iz ome-
njene knjige: ozonsko luknjo, 
dvigovanje povprečne globalne 
temperature, količino pridela-
ne hane, velikost človeške po-
pulacije, izginjanje pragozdov, 
gozdne požare, ravnanje z od-
padki in podobno. Vse našteto 
so prikazali kot resne težave, s 
katerimi se bo človeštvo hočeš 
nočeš moralo soočiti.  

Leta 1992 so se na Konferenci 
v Riu resno lotili okoljevarstve-
nih problemov. Takrat se je be-
sedna zveza »trajnostni razvoj« 
prvič pojavila v povezavi z eko-
logijo. 

Omeniti je potrebno tudi 
Amsterdamsko pogodbo (1997). 
V slednji se je zahteva o trajno-
stnem razvoju pojavila v nje-
nem osrednjem delu.

Pomembna je tudi evropska 
pogodba iz leta 2001, ki v dru-
gem členu navaja, da bi družba 
morala delovati in trošiti v skla-
du z načeli trajnostnega razvoja. 

Pomemben oziroma prelo-
men dogodek se je zgodil v letu 
2015 na Pariški podnebni kon-
ferenci, kjer je 150 voditeljev 
držav doseglo soglasje, da bodo 
z ukrepi dosegli, da se povpreč-
na temperatura na planetu do 
konca stoletja ne bo dvignila več 
kot za 2 stopinji glede na tem-
peraturo v predindustrijskem 
obdobju. Velikokrat je slišati, da 
so prizadevanja za vzpostavitev 
trajnostne družbe v nasprotju 
s temelji družbe in ekonomi-
je, v kateri živimo, saj večina 
ekonomistov trdi, da ne more 
obstajati stabilna družba brez 
neprestane rasti.

V povezavi z opisanim lahko 
spoznamo, da trajnostni razvoj 
posega na mnoga področja, 
zato ga je težko predstaviti, še 
posebno, če bi to radi naredili 
v stavku ali dveh. Sam na pre-
davanjih trajnostni razvoj pred-
stavim splošno, z besedami, da 

so to vsa naša ravnanja na vseh 
področjih našega življenja, ki 
pomagajo, da bomo na plane-
tu ohranili razmere, vredne 
dostojnega življenja, krepili 
družbo razumevanja, enakih 
možnosti, etičnega vodenja, 
dostojnega dela in gospodarske 
rasti. Še posebej pa je treba po-
skrbeti, da ohranimo naš pla-
net v stanju, ki bo omogočalo 
življenje in preživetje človeku 
in vsem na planetu živečim ra-
stlinskim in živalskim vrstam. 

V teoriji obstaja 17 ciljev, ki 
naj bi jih udejanjili v trajno-
stnem razvoju družbe. To so:  

odprava revščine, odprava 
lakote, zdravje in dobro poču-
tje, kakovostno izobraževanje, 
enakopravnost spolov, čista 
voda in sanitarna ureditev  vode, 
cenovno dostopna in čista ener-
gija, dostojno delo in gospodar-
ska rast, industrija, inovacije, 
infrastruktura, zmanjšanje ne-
enakosti, trajnostna mesta in 
skupnosti, odgovorna poraba 
in proizvodnja, podnebni ukre-
pi, življenje v vodi, življenje na 
kopnem, mir, pravičnost, moč-
ne institucije in partnerstvo za 
doseganje ciljev.

Uničevanje okolja je uniče-
vanje temelja, ki omogoča naše 

bivanje na planetu. Individua-
lizacija, ki je vse bolj prevladu-
joča, vpliva na nas bolj kot si to 
priznamo. Ljudje smo družabna 
in socialna bitja, zato je treba 
razvoj usmerjati v povezovanje, 
medgeneracijsko sodelovanje in 
iskanje načinov, kako zmanjšati 
razlike in večini ljudi zagotovi-
ti dostojno življenje.  Vse to je 
trajnostni razvoj. Boštjan Vi-

demšek je v knjigi Plan B, zapi-
sal: »To je izjemno težka naloga. 
Če ji ne bomo kos, bo to tudi 
zadnja.«

Posamezniki se večinoma ne 
zavedajo pomembnosti njiho-
vega prispevka k udejanjenju 
trajnostnega razvoja v družbo. 
To je treba spremeniti. Vsa-
ko dejanje posameznika šteje. 
Tako kot je mozaik sestavljen iz 

majhnih kamenčkov, ki na kon-
cu pričarajo lepo celoto, je tudi 
slika trajnostne družbe brez 
aktiviranja vsakega od nas, kot 
sestavnega dela družbe, nemo-
goča. Izgovori, da »se nič ne da« 
in da je vse brez pomena, niso 
na mestu. Potrudimo se – sku-
paj nam bo uspelo. 

Jernej Fefer iur.

Lastniki oziroma uporabni-
ki zemljišč morajo ob občin-
ski cesti ali pločniku redno 
obrezovati in vzdrževati žive 
meje, grmičevje in drevesa ter 
drugo rastlinje  tako, da sta za-
gotovljena preglednost in prost 
profil ceste ter je prometna si-
gnalizacija vidna in dostopna. 
Skica velikosti prostega profila 

je prikazana na spodnji sliki.
Glede na navedeno vse ob-

čane in občanke opozarjamo, 
naj upoštevajo opozorilo in 
obrežejo žive meje in drugo 
rastlinje na svojih površinah 
ob cestah ter tako zagotovijo 
prometno varnost. 

JP KPV, d. o. o.

1 . S R EČA N J E  3 0 . 5 . 2 0 2 2   P O Z N A  N O S EČN O S T ,  P O R O D  
                                   
2 . S R EČA N J E  1 . 6 . 2 0 2 2    R O K O V A N J E  Z  D O J E NČK O M  

3 . S R EČA N J E  6 . 6 . 2 0 2 2    D O J E NČE K  
                                  N E G A  D O J E NČK A

4 . S R EČA N J E  8 . 6 . 2 0 2 2   C E N T E R  Z A  S O C I A L N O  D E L O
                                 D U Š E V N O  Z D R A V J E  V  N O S EČN O S T I  I N  P O  P O R O D U
 
5 . S R EČA N J E  9 . 6 . 2 0 2 2   V A D B A  Z A  N O S EČN I C E
                                 D O J E N J E  I N  U V A J A N J E  G O S T E  P R E H R A N E
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Kaj je 
trajnostni
razvoj?

Besede, kot so: krožno 
gospodarstvo, trajnostni razvoj, 

brez odpadka (Zero waste), 
od zibke do  zibke (creadle to 

creadle) in podobno, se v tisku in 
vsakdanjih pogovorih pojavljajo 

vedno pogosteje.

Zaradi zagotovitve 
čim večje varnosti 

udeležencev 
v prometu želimo 
občane Borovnice, 

Loga - Dragomerja in 
Vrhnike opozoriti na 

ureditev obcestne 
vegetacije.

Vzdrževanje
obcestne vegetacije
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Celotno naše življenje 
oz. delovanje je 
sestavljeno iz niza 
tisočerih navad, ki 
jih ponavljamo v za 
to najbolj ustreznem 
trenutku in na za to 
najustreznejšem mestu. 

Navade so različne: nekatere 
so izvedene povsem podzave-
stno, torej se jih ne zavedamo 
in jih naši možgani izvedejo 
sami od sebe, ne da bi nam bilo 
treba posebej za to razmišljati. 
Primer tega je recimo zaklepa-
nje vrat ob odhodu od doma ali 
sezuvanje čevljev po prihodu 
domov. Spet druge navade iz-
vajamo zavestno, torej za nekaj 
sprejmemo odločitev in to od-
ločitev tudi uresničimo. Skoraj 
vsi med nami oz. velika večina 
ljudi v življenju razvije koristne 
in nekoristne navade za uresni-
čevanje svojih ciljev. Smo le lju-
dje in nismo popolni. Zato nam 
bo, če bomo nekoga vprašali, ali 
lahko opiše nekaj svojih navad, 
zagotovo v odgovor potarnal 
tudi nad kakšno navado, na ka-
tero ni najbolj ponosen. 

Proces spremembe
Ko se zavemo, da nekaj, kar 

počnemo, ni najbolj koristno za 
nas in moramo to spremeniti, je 
to prvi pomemben korak za po-
sameznika. Usvajanje koristnih 
in opuščanje nekoristnih navad, 
ki postopno vodijo do spre-
membe življenjskega sloga oz. 
načina življenja, je namreč dalj 
časa trajajoč proces, ki poteka v 
več stopnjah. 

1. Posameznik ne 
razmišlja o spremembi − ne 
namerava ukrepati v smeri 
spremembe vedenja oz. navade 
v bližnji prihodnosti, saj se ne 
zaveda, da je njegovo vedenje ali 
navada problematična in pov-
zroča negativne posledice. Po-
gosto posameznik podcenjuje 
prednosti spreminjanja vedenja 
in daje večji poudarek slabostim 
sprememb, ki bi jih lahko uve-
del, zato so na tej točki pogosta 
obrambna vedenja.

2. Posameznik začne 
razmišljati o spremembi  
−  namerava nekaj spremeniti v 
bližnji prihodnosti. Preudarno 
premisli o prednostih in slabo-
stih novega vedenja, vendar je 
poudarek enak tako na pred-
nostih kot slabostih in je zato 
spreminjanje vedenja še vedno 
nekako vprašljivo. Velikokrat se 
zgodi, da se posameznik še ne 
zna lotiti spremembe. 

3. Priprava na spre-
membo −  posameznik je pri-
pravljen ukrepati in si postavi 
rok, ko bo začel s spremembo. 
Psihološko je pripravljen na 
spremembo in začne delati 
majhne korake v smeri spre-
membe vedenja. Verjame, da 
lahko sprememba določene-
ga dela vedenja vodi do večje 
osebne zadovoljitve in boljšega 
življenja. 

4. Akcija – posameznik 
je nedavno začel z izvajanjem 

sprememb in namerava nada-
ljevati v smeri popolne spre-
membe delov svojega življenja 
ter gradnje nove osebnosti člo-
veka. 

5. Vzdrževanje spre-
membe –  vztrajanje posame-
znika v spremembi oz. ustvar-
janje spremembe kot navade. 
Posameznik namerava ohraniti 
spremembo vedenja vnaprej, 
zato si prizadeva preprečiti vr-
nitev v prejšnje faze.

Glede na to, da berete naše 
članke in vas očitno zanima 
zdrav življenjski slog, na kate-
ro stopnjo bi postavili sebe, ko 
govorimo o zdravem načinu 
življenja? Ste še bolj v začetnih 
stopnjah ali bolj v akcijski oz. 
vzdrževalni?

Vztrajanje kot ključni del 
sestavljanke

Vztrajanje pri novem vedenju 
ali navadi, ki smo si jo zadali, je 
najtežji del procesa spremembe, 
saj postane s časom psihološko 
zahtevno in velikokrat monoto-
no. To se velikokrat pokaže tudi 
pri osebnih preobrazbah, ki jih 
gibalni strokovnjaki ustvarja-
mo na področju spanja, počutja, 
povečanja zmogljivosti, odpra-
vljanja bolečin ali izgube tele-
sne mase. Ljudje smo po naravi 
zelo neučakani, predvsem pa 
narejeni po načelu najmanjšega 
upora. Z drugimi besedami: ko 
se za nekaj odločimo, mora to 
pokazati rezultate takoj, najbo-
lje že po nekaj minutah našega 
truda. Ker se to ne zgodi, smo 
po navadi razočarani, saj po 
dveh opravljenih vadbenih eno-
tah v lokalnem fitnesu naše telo 
ni nič bolj izklesano, v enem te-
dnu nismo uspeli stopiti vsaj pet 
odvečnih kilogramov oz. nam v 
štirinajstih dneh ni uspelo pri-
dobiti mišic, kakršne vidimo pri 
drugih vadečih. Zato obupamo 
in se vrnemo v stare življenjske 
tirnice. Enak učinek ima tudi 
nedoslednost. Ravnamo se po 
načelih zdrave prehrane in re-
dno telovadimo, potem pa se 
enkrat pregrešimo ali pa izpu-
stimo en trening in za nas je vse 
v trenutku izgubljeno.

Preprosta in učinkovita pravila
Da pri spreminjanju svojega 

življenja na bolje ne bi bili le 
muha enodnevnica in naša za-
grizenost ter motiviranost ne 
bi trajala le dan ali dva, mora-
mo svojo preobrazbo začrtati 
postopno in premišljeno. Vsa-
ko večjo spremembo moramo 
začeti z drobno navado, ki ne 
sme biti preveč zahtevna in 
ne prelahka. Biti mora izziv, ki 
smo ga sposobni opraviti. Če 
je prelahka, se bomo dolgoča-
sili, v nasprotnem primeru pa 
obupali. Prav tako mora biti 
navada vsaj na začetku časovno 
omejena na nekaj minut, npr. če 
želimo postati telesno aktivni, 
lahko našo navado na začetku 
predstavlja petminutni tek ali 
pa deset počepov. Če si zada-
mo, da bomo to opravili vsak 
dan, je veliko večja verjetnost, 
da bomo dosledni pri petminu-

tnem teku kot pa pri enournem 
zahtevnem tekaškem treningu.  
Pomembno je, da smo pri iz-
vajanju konstantni; kratka in 
primerno zahtevna drobna na-
vada pa je v tem primeru voda 
na naš mlin. Navada mora biti 
tudi privlačna, saj jo bomo sicer 
kaj hitro opustili. V ta namen jo 
lahko povežemo z dejanjem, ki 
ga imamo radi in smo ga ozave-
stili kot koristnega. Na primer: 
če smo bili športno aktivni, si 
lahko za nagrado privoščimo 
krajšo masažo, ker v njej uživa-
mo. In kot zadnje, pomembno 
je, da je navada opazna. Bolj kot 
si navado naredimo opazno, več 
možnosti je, da jo bomo izpelja-
li. Če smo si zadali, da bomo 
čez dan popili dva litra vode, si 
lahko v ta namen po stanovanju 
razporedimo steklenice z vodo, 
ki nas opominjamo, da moramo 
piti. Enaka logika velja, če želi-
mo opustiti nekoristno navado. 
V nasprotju s koristno navado 
mora biti le-ta neopazna, zah-
tevna in neprivlačna. Če upo-
števamo ta preprosta navodila, 
smo na zelo dobri poti, da svoje 
vedenje, predvsem pa življenje 
obrnemo sebi v prid in zado-
voljstvo.

Včasih je potrebna pomoč
Kljub prej omenjenim pra-

vilom, ki učinkovito pomagajo 
doseči naše cilje, nekateri vsee-
no potrebujemo pomoč. Včasih 
namreč nismo sposobni videti, 
da je sprememba za nas lah-
ko koristna oz. na vse pretege 
iščemo izgovore, zakaj nekaj 
ne bi spremenili. Prav tako je 
vsak izmed nas gotovo že bil v 
položaju, ko je razmišljal o spre-
membi, pa ni vedel, kako točno 
bi se je lotil. Zato veliko ljudi 
poseže po zunanji pomoči. Na 
področju telesnih preobrazb so 
taka pomoč gibalni in prehran-
ski strokovnjaki. S pravilnimi 
postopki vodenja vadečega, 
pogovorom in treningi, ki so 
prilagojeni željam oz. ciljem po-
sameznika ter njegovim trenu-
tnim zmožnostim, omogočamo, 
da je cilje lažje in hitreje osvojiti, 
spremembe pa so učinkovite in 
trajnostne. Velik vpliv ima tudi 
skupnost, ki jo gradimo in s ka-
tero omogočamo, da ima posa-
meznik poleg naše opore tudi 
oporo drugih  vadečih. Tako 
so koristne navade še lažje in 
hitreje osvojljive, spremembe 
pa trajnejše in bolj kakovostne. 
Sedaj, ko imate več razumeva-
nja o procesu spremembe, si na-
pišite pet navad, ki jih že od nek-
daj želite spremeniti. Pripravite 
načrt spremembe in čim prej 
začnite s stopnjo akcije, dokler 
ste še motivirani.

Avtorica: Maša Eržen, 
kineziologinja

JEKLARNA – Center 
zdravega načina življenja

www.jeklarna.si

Kako z drobnimi navadami 
korenito spremenimo naše življenje?
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Urška svetuje

Kaj je anoreksija 
in kako si lahko 
pomagam?

Anoreksija je duševna motnja, ki spada v eno od skupin 
motenj hranjenja. Najnovejše številke Nacionalnega 
združenja za anoreksijo nervozo kažejo, da se več 
kot 30 milijonov ljudi na svetu bori z eno od oblik 
motenj hranjenja. Skupina motenj vključuje stanja, 
kot so anoreksija nervoza, bulimija nervoza, motnje 
prenajedanja, kot je  kompulzivno prenajedanje, 
ortoreksija, bigoreksija.

Mit
Največji mit je, da so motnje hranjenja 

povezane z videzom ljudi. To ni zgolj na-
pačno prepričanje, temveč je lahko tudi 
zelo sporno. Pri motnjah hranjenja gre za 
občutek nadzora in kontrole nad hrano in 
lastnim telesom. 

Sama kontrola navadno izvira iz mno-
go globljih vzorcev. Motnje hranjenja so 
lahko življenjsko nevarne ali imajo dolgo-
trajne učinke za (duševno) zdravje posa-
meznika. 

Anoreksija lahko na primer privede do 
zdravstvenih stanj, kot so anemija, pod-
hranjenost ali nizek krvni tlak, medtem 
ko lahko prenajedanje škoduje samo-
podobi, hkrati pa poveča tveganje za 
povečanje telesne mase in bolezni srca. 
Anoreksija je duševna motnja, za katero 
je značilna pretirana skrb za izgubo telesne 
teže in strah pred njenimpridobivanjem. 
Najpogostejša je pri mladostnicah in mlajših 
ženskah, pa tudi pri mladostnikih in otrocih 
pred vstopom v mladostništvo ter starejših 
ženskah. 

Oseba, ki trpi za to motnjo, ima neprestane 
misli glede zmanjšanja telesne teže, ki pa ni 
nikoli dovolj nizka, in velik občutek krivde ob 
zaužitju hrane. Simptomi, značilni za anore-
ksijo, so: izbira vedno strožjih diet, pretirana 
telesna vadba, izzvano bruhanje, uporaba di-
uretikov in sredstev za zmanjšanje teka. 

Oseba, ki trpi za anoreksijo, ima tudi mo-
tnjo zaznavanja svojega telesa; sebe vidi de-
belo, čeprav je že pretirano suha.

Izolacija med jedjo
Naravno je, da naši prijatelji in družina 

ponujajo podporo ali izrazijo pomisleke, če 
sprejemamo nezdrave in tvegane odločitve. 
Ravno zato se ljudje, ki se spopadajo s pre-
hransko motnjo, po navadi izolirajo, zlasti pri 
prehranjevanju. Izpuščanje obrokov je način, 
da skrijejo neurejeno  prehranjevanje in skri-
vajo svoje težave. Zato je prvi zelo dober na-
čin preprečevanja ANOREKSIJE in drugih 
motenj hranjenja družinski ritual ali rutina 
(skupno kosilo ali večerja). 

Tako lahko motnjo odkrijemo dovolj zgo-
daj, da lahko ukrepamo in poiščemo pomoč.

Znaki, po katerih lahko prepoznate 
anoreksijo in druge motnje hranjenja

Živčnost, napetost, otožnost, apatičnost, 
nihanje razpoloženja, nezadovoljstvo s sa-
mim seboj, telesno podobo in uspehom v 
šoli/karieri, pretirano ukvarjanje s hrano, 
štetje kalorij, pretirana telesna vadba, kon-
stantno nihanje telesne teže, nenavadni 
vzorci vedenja pri hranjenju, npr. rezanje 
hrane na majhne koščke, prehranjevanje v 
samoti, skrivanje hrane, oblačenje v ohla-
pna oblačila (skrivanje spremembe telesa), 
poškodovanost zob, poškodovanost členkov, 
umik v kopalnico/na stranišče po obroku, 
socialna izolacija, izostanek od pouka, dela, 
vsakdanjih aktivnosti, nezainteresiranost za 

druženje s prijatelji in drugo. Zelo velikokrat 
je pri anoreksiji prisotno tudi samopoškodo-
vanje, kot je rezanje (opazimo lahko ureze na 
koži na kateremkoli delu telesa, po navadi na 
stegnih ali zapestju). 

To je skrajni alarm, da si poiščemo stro-
kovno zdravniško pomoč. Zdravnik veliko-
krat predlaga tudi dodatno psihoterapevtsko 
pomoč.

Pet korakov samopomoči

1. KORAK – Če imate občutek, da ima-
te katero izmed oblik motenj hranjenja, je 
priporočljivo, da si čim prej poiščete stro-
kovno pomoč, saj je v zgodnejših fazah večja 
verjetnost za ozdravitev. Poiščite si dobrega 
strokovnjaka (psihoterapevta), ki mu boste 
lahko zaupali in boste skupaj lahko delali 
spremembe v vašem življenju. Motnje hra-
njenja so duševna motnja, ki imajo veliko 
značilnosti odvisnosti, zato je težko ozdra-
veti sam; potrebujete nekoga, ki vam bo ves 
čas stal ob strani in vas vzpodbujal.

2. KORAK – Pri pomoči imajo velik po-
men tudi skupine za samopomoč, v katerih 
si osebe z motnjami hranjenja delijo podob-
ne izkušnje, s katerimi se lahko pogovarjajo 
o stvareh, o katerih se z drugimi vrstniki in 
bližnjimi ne morejo, ker jih težko razumejo. 
Človeku, ki nima motnje hranjenja, je težko 
razumeti npr. zakaj lahko en košček čokolade 
ali kosilo v gostilni povzroči tako ogromno 
stisko.

3. KORAK – Obstaja tudi kar nekaj knjig, 
strokovnih in izpovedi prebolelih oseb, ki 
vam lahko razložijo vaše dogajanje (Poje-
dla sem anoreksijo: Špela Kranjec; ANA V 
MENI: Danaja Lovrenčič; Anoreksija neizre-
kljiva praznina: Ignac Schmidt).

4. – KORAK Družba je zelo pomembna, 
saj smo ljudje socialna bitja. Poskusite se čim 
več družiti z ljudmi, ki jim zaupate, saj osami-
tev doma povečuje notranjo stisko.

5. KORAK – Pomaga tudi, če lahko svo-
jo stisko napišete na papir. Zato si, ko vam 
je težko in ne najdete nikogar, s komer bi se 
lahko pogovorili, svoje misli zapišite na pa-
pir, v  dnevnik … Morda vam že takrat vsaj 
malo odleže in ko boste pozneje, ko ne boste 
v tako veliki stiski, prebirali svoje misli, jih 
boste lahko videli in razumeli na drug način.

Tudi pri sebi opazite vzorec motenj hra-
njenja? Si želite popraviti trenutno sta-
nje? Za pomoč lahko prosite, le odločiti 
se morate zanjo. 
Za vas sem dosegljiva na spodnjem na-
slovu. 
Lahko mi pišete ali me pokličete. 
Dovolite si živeti vaše sanje, vaše življe-
nje! 
Srečno!

Urška Jesenovec, mag. zakonskih in 
družinskih študijev, zakonska in 

družinska terapija
jesenovecurska@gmail.com,  031544095
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Interclass cars d.o.o., Gorjupova 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 2000 955,   WWW.INTERCLASSCARS.SI    

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 
0,0494 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

D R I V E  TO G E T H E R

I N T E R C L A S S  CA R S  D. O. O.
G O R J U P O VA  1  /  1 0 0 0  L J U B L J A N A

T E L . :  0 1  2 0 0 0  9 5 0
w w w. i n t e r c l a s s c a r s . s i

M A Z D A  C X- 3 0
Ž E  O D  2 3 . 1 9 0 €

GRADNJA Z LESOM   

To poletje uživajte 
na svoji terasi.

Obiščite naš salon ter si oglejte 
najnovejše trende na področju 
terasnih desk.

V ponudbi tudi talne obloge, notranja 
vrata, delovni pulti, lesene fasade in še 
mnogo več.

J.u.A. Frischeis d.o.o. 
Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana Šentvid 
T: +386 1 516 14 60, info@frischeis.si

www.frischeis.si

LES JE NAŠ SVET
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Program 
prireditev za konec 
maja in junij 2022

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, 
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

Tatjana Oblak Milčinski: 
KAŠČE NA VRHNIŠKEM ... DANES
Dokumentarna razstava 
Miklčeva kašča v Verdu (ključ pri družini Žirovnik, Verd 16)

Do 12. junija 2022
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA, MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

50 LET ŠOLE V NARAVI V ISTRI
Dokumentarna razstava Šola v naravi 
Avla Cankarjev dom Vrhnika

Do 12. junija 2022
DRUŠTVO ROD ENAJSTA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ENAJSTA ŠOLA POD SMREKAMI
Fotografska razstava ob 10-letnici taborniškega rodu Enajsta šola
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 30. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT ORKESTROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 31. 5. 2022, ob 18. uri. 
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT ORKESTROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 3. 6. 2022, od 10. do 16. ure.
Vstop prost.
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE; OBČINA VRHNIKA, ZAVOD 
IVANA CANKARJA VRHNIKA

SODOBNI URBANIZEM
Predavateljica: Bogdana Dražič
 Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 5. 6. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA 3 (animirano, novo!)
Animirana pustolovščina, 90 min., 6+, Nemčija, SINHRO.

SOBOTA, 4. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 12 €.
ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA, MePZ MAVRICA VRHNIKA

20. POMLADNI GALA KONCERT
Z Alenko Godec v poletje
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

NEDELJA, 5. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: INVENTURA (novo!, 
slovenski)
Komična drama, režija: Darko Sinko 

TOREK, 7. 6. 2022, ob 19. uri.
KULTURNO DRUŠTVO MAH TEATER, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

AVDICIJA
za igralski nastop v predstavi Moj ata, socialistični kulak
(Tone Partljič/Matija Milčinski)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 8. 6. 2022, ob 19. uri.
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT KITARISTOV
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 10. 6. 2022, ob 20.00 uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOP GUN: MAVERICK (novo!)
Akcijski spektakel, ZDA

NEDELJA, 12. 6. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BARABE (DreamWorks, novo!)
Animirana družinska pustolovščina, 100 min., SINHRO., ZDA

NEDELJA, 12. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BELFAST (novo!)
Komična drama, 98 min., VB

TOREK, 14. 6. 2022, ob 19. uri. 
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Janez Ovsec: AKVARELNA 
PRELIVANJA
Razstava akvarelov bo na ogled do 30. junija in od 1. do 18. septembra 2022.

in 

VEDUTE SLOVENSKIH MEST IN 
POKRAJIN.
18. ex tempore Logatec 2022  
Skupinska slikarska razstava bo na ogled do 30. junija in od 1. septembra do 
2.oktobra 2022.
Galerija in Avla Cankarjevega doma na Vrhnika

ČETRTEK, 16. 6. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ODPUŠČANJE 
Dokumentarni, režija: Marija Zidar, Slovenija
Postavljen v sodobno Albanijo …
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 17. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOP GUN: MAVERICK (novo!)
Akcijski spektakel, ZDA

SOBOTA, 18. 6. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOZMOBLISK (novo!)
Animirana pustolovščina, sinhro., ZDA

SOBOTA, 18. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JURSKI SVET: PREVLADA (novo!)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 19. 6. 2022, ob 17.30. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE 
BIGFOOT (novo!)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO.

NEDELJA, 19. 6. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POLETJE, KO SEM SE NAUČILA 
LETETI (novo!)
Družinski, mladinski film, 87 min., Srbija, Hrvaška, Bolgarija

SOBOTA, 25. 6. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA 3 (animirano, novo!)
Animirana pustolovščina, 90 min., 6+, Nemčija, SINHRO.

SOBOTA, 25. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ELVIS (novo!)
Glasbena drama, Avstralija 

NEDELJA, 26. 6. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOZMOBLISK (novo!)
Disney, Pixar
Animirana pustolovščina, sinhro., ZDA

NEDELJA, 26. 6. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TRIUMF 
Komična drama, 105 min., Francija

ČETRTEK, 30. 6. 2022, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: 
PRVI SNEG (87 min.)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

INVENTURA (5. 6. ob 20.00)
komična drama / režija: Darko Sinko / Slo-
venija / 106 min.
 
Boris Robič je, kot rečemo, običajen človek. A nekega dne po 
večerji, ko bere v svoji sobi, nekdo skozi okno strelja nanj. 
Pride policija, začne se preiskava pod vodstvom kriminalista 
Andreja. Izkaže se, da Boris nima nobenih sovražnikov in ni v 
sporu z nikomer. Ni nobenih osumljencev – Boris zdi se popol-
noma nezanimiv človek za odstrel. Zdi se, da je šlo za nekakšno 
naključje, zato policija čez čas preiskavo ustavi. A Boris se s 
tem ne more sprijazniti, dvom ga črviči in začne raziskovati 
sam. Pri iskanju potencialnih storilcev pa se pred nami odvije 
tragikomedija človeka, ki odkrije, da ga sovraži več ljudi, kot 
si je lahko predstavljal in da so njegove predstave o lastnem 
življenju le iluzija. Štiri »vesne« na Festivalu slovenskega filma 
v Portorožu

BELFAST (12. 6. ob 20.00)
Komična drama / režija: Kenneth Branagh 
/ VB / 98 min.

Severni Belfast, avgust 1969. Devetletni Buddy natančno ve, 
kdo je in kam sodi. Je otrok delavskega razreda, srečen, ljubljen 
in varen. Njegov svet je živahna in zabavna ulica, kjer prebiva 
vsa njegova razširjena družina, kjer sosedje držijo skupaj in kjer 
se je nemogoče izgubiti, saj se v Belfastu vsi poznajo – ali pa 
se tako vsaj zdi. Toda družbeno nezadovoljstvo se stopnjuje, 
in ko na Buddyjevi ulici nazadnje izbruhne nasilje, se njegov 
otroški svet čez noč obrne na glavo. Oskar za najboljši izvirni 
scenarij in nagrada BAFTA za najboljši britanski film.

ODPUŠČANJE (16. 6. ob 19.00)
Dokumentarni / režija: Marija Zidar / Slove-
nija

Celovečerni observacijski dokumentarni film antropologinje, 
novinarke in režiserke Marije Zidar, Odpuščanje, prikazuje za-
kulisje konflikta med moškimi v albanski družbi. V tem sporu 
je življenje izgubilo mlado dekle. Film je prejel nagrado za 
najboljši balkanski dokumentarni film na BalkanDox 2021, 
prejel je nagrado Young Onion nagrado posebne omembe 
na MakeDox, nagrado za najboljši film na ODA tiff 2021, na-
grado za najboljšo žensko režiserko na Documental IFF, …

POLETJE, KO SEM SE NAUČILA LETETI (19. 6. 
ob 19.00)
Družinski, mladinski film / režija: Radivoje 
Andrić  / Srbija, Hrvaška, …

Dvanajstletna Sofija sanjari o kampiranju z ekipo in o prvem 
poljubu. Toda poletne počitnice mora preživeti v razpadajoči 
družinski hiši na Hvaru, pri precej naporni babici Mariji in njeni 
norčavi sestri Luci. Brez družbe, signala in interneta je Sofijino 
življenje na Hvaru »kar nekaj«, toda vsakdanjo monotonost 
kmalu prekine nenavadno vedenje babice Marije. Sofija sumi 
nekakšno skrivno romanco, toda velika preiskava babičinega 
ljubezenskega življenja nazadnje pripelje do odkritja dolgo 
varovane družinske skrivnosti …

TRIUMF (26. 6. ob 20.00)
Komična drama / režija: Emmanuel Courcol 
/ Francija

Večinoma brezposelni igralec Etienne vodi delavnico dramske 
igre v zaporu, kjer jetnike usposablja za uprizoritev slavne gle-
dališke predstave Samuela Becketta “Čakajoč Godota”. Ko sme 
živahno skupino obsojencev odpeljati na izlet iz kaznilnice, 
Etienne končno dobi priložnost, da zacveti v polnem sijaju. 
Vsaka predstava na gledališki turneji pomeni nov uspeh, ko se 
med amaterskimi igralci po sili razmer in njihovim režiserjem 
razvija edinstven odnos zaupanja. Kmalu pride čas njihove 
zadnje predstave, tokrat v Parizu. Bo zadnja uprizoritev gle-
dališke igre tudi njihovo največje zmagoslavje?

PRVI SNEG (30. 6. ob 10.00; Filmsko dopol-
dne)
Doživljajski / režija: Hamy Ramezan / Finska 
/ 82 min.

Režiser je pripoved zasnoval na podlagi lastne begunske izku-
šnje. Film kljub negotovemu razpletu vztraja v optimizmu – s 
toplimi barvami odganja sivo hladnost birokratskega sistema, 
ki v zgodbo skorajda ne vstopi, okolico in ljudi pa slika v pri-
jaznem in človeškem duhu, kot ga občuti glavni junak. Ta ne 
glede na vse najde varnost v toplem krogu družine.

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, obstaja možnost spremembe ali odpovedi programa, 
zato prosimo, da spremljate naše spletne strani.

Hvala za razumevanje!
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Vrhnika, 18. maj – Na odru 
Cankarjevega doma se je 
končal že enajsti festival 
otroške poezije Rima raja, na 
katerem so s 171 pesmimi 
sodelovali učenci in učenke iz 
23 različnih slovenskih šol. 

Na odru Cankarjevega doma so bili 
razglašeni finalisti mlajše (od 1. do 5. 
razreda) in starejše (od 6. do 9. razre-
da) skupine. V mlajši skupini si je prvo 
mesto prislužila Tinkara Jerman iz 5. 
e razreda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 
pesmijo Mak in sončnica. Od domačih 
so se med finaliste omenjene skupine 
zavihteli še Malaika Brdnik iz 5. b, 
Lara Kovačič iz 3. c in Isak Behrič 
iz 5. b razreda OŠ Ivana Cankarja. V 
starejši skupini sta si prvo mesto delila 
Ana Šparl z Brezovice in Julija Plut 
iz Naklega, od domačih pa se je med 
finaliste uvrstila samo še Lucija Malo-
vrh iz 9. b razreda OŠ Antona Martina 
Slomška. 

Festival Rima raja je nastal pred 
enajstimi leti na pobudo pesnika Uro-
ša Vošnjaka, ki je v spremni besedi k 
zborniku festivala ugotavljal, da je letos 
sicer prispelo manj pesniških del, je pa 

mogoče razbrati, da jih je več nastalo 
spontano, brez »prisile« učiteljic. »Pri iz-
biranju trideseterice me vodijo mnoge 
zadeve. Od domišljije avtorja, njegove 
izvirnosti, spontanosti, pa vse do ob-

vladovanja jezika, v katerem zapisuje, in 
obvladovanja forme, s katero naj bi se 
izkazovala poezija, tista prava poezija.« 

Pri projektu festivala so poleg pesni-
ka Vošnjaka sodelovali še Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, OŠ Ivana Cankarja 

Vrhnika, ZIC in Glasbena šola Vrhnika. 
Projekt so podprli tudi Občina Vrhnika 
in Občina Log - Dragomer ter oblikova-
lec Anže Škerjanec. Dogodek na Can-
karjevem odru so z baletno predstavo 
obogatile baletke Tiana in Tarisa De-

bevec ter Neža Kunej in priložnostni 
»zborček« OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
s himno festivala. 

Gašper Tominc, foto: GT

V Miklčevi kašči v Verdu si še vedno lahko ogledate dokumentarno razstavo, 
ki smo jo pripravili med Dnevi evropske kulturne dediščine 2021  
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 

Muzejsko društvo Vrhnika:

Tatjana Oblak Milčinski: 
KAŠČE NA VRHNIŠKEM … DANES.

Do 12. junija je v Galeriji odprta fotografska razstava

ENAJSTA ŠOLA POD SMREKAMI,
ki smo jo ob 10-letnici taborniškega rodu pripravili skupaj z Društvom 

Rod Enajsta šola Vrhnika. 

Do 12. junija je v Avli na ogled dokumentarna razstava:

50 LET ŠOLE NARAVE V ISTRI,
ki smo jo pripravili skupaj z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

14. junija 2022, ob 19. uri

Vas vabimo na odprtje razstave:

Janez Ovsec: AKVARELNA PRELIVANJA.
Razstava akvarelov v Galeriji bo na ogled do 30. junija in od 1. do 18. 

septembra 2022.

Odprta bo tudi skupinska slikarska razstava:

VEDUTE SLOVENSKIH MEST IN POKRAJIN;
18. ex tempore Logatec 2022, 

ki bo v Avli na ogled do 30. junija in od 1. septembra do 2.oktobra 2022.

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki si je mogoče ogledati od 
ponedeljka do petka od 10. do 13. ure (ob delovnih dneh), 

ter ob drugih prireditvah. 
Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka v

 prostorih Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, 
lahko obiščete ob predhodni najavi (TIC Vrhnika, MDV).

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

R A Z S T A V E

v Cankarjevem domu

Vabilo 

Kulturno društvo Mah teater in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika vabita na 

AVDICIJO ZA IGRALSKI NASTOP
v predstavi MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK Toneta Partljiča 
(režija: Matija Milčinski).

Avdicija bo v torek, 7. junija  2022, ob 19. uri v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. 
Za nastop pripravite krajši odlomek (do dve minuti) iz kateregakoli dramskega dela. 

Če boste pripravili dialog, morate pripeljati partnerja s seboj. 
Začetek študija je predviden v septembru, premiera v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki  pa bo  v 
decembru letos. 

Za sodelovanje na avdiciji se prijavite najpozneje do 3. junija na elektronsko pošto kultura@zavod-cankar.si
Prijava naj vsebuje vaš elektronski naslov in številko mobilnega telefona.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji igranja v dramskem gledališču! 

TRIO RUPNIK

Vrhnika  
cerkev sv. Trojice  

11. junij 2022  
ob 19.00

Vstop prost!

RUPNIK
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Katharina Abbühl – goslar
www.cremona-violins.com GORIČANE

GALLUS FEST 2022

Tinkara Jerman iz 5. e razreda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s pesmijo Mak in sončnica

Zaključek festivala Rima raja

Mak in sončnica   
Mak, mak, rdečecveti,
kdo ti lička živo barva?
Je to zemlja,
so to vrači?
Kdo z barvo te označi?

Ni zemlja,
niso vrači,
narava v poletje se oblači.

Sončnica, sončnica, 
zlatorumena,
kdo naredi ti lepa pramena?
Ali je slikar, pisatelj, poet?

Ni slikar, ni pisatelj, ni poet, 
sonce je tisto,
kar barva nam svet. 

Tinkara Jerman, 5. e, OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika
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Cankarjev dom Vrhnika 
je v soboto, 7. maja, 
gostil četrti Mednarodni 
pevski festival, ki ga 
organizirajo Pevsko 
društvo Ivana Cankarja 
in njegovi pevci pod 
nazivom Pod jasnim 
nebom rdeča roža … 

Rdeča nit pevskega festivala 
je bilo mednarodno pevsko po-

vezovanje v ljudski in narodni 
pesmi. Nastopili pa so: domači 
MePZ Ivana Cankarja, Porabski 
trio Zveze Slovencev na Madžar-
skem iz Monoštra in glasbena 
skupina Mimo ritma Slovenske-
ga doma KPD Bazovica z Reke.

Letošnji Mednarodni ljubitelj-
ski kulturni festival je nadalje-
vanje festivalov iz let 2017, 2018 
in 2019. Gostitelji so jih začeli z 
namenom ohranjati slovensko 
kulturno dediščino med rojaki 

v Evropi in širom po svetu. S se-
daj že tradicionalno prireditvijo 
želijo na Vrhniki predstaviti čim 
več tujih skupin, njihovo kulturo, 
hkrati pa navezati stike z organi-

zatorji tujih festivalov in mednje 
ponesti lepoto slovenske kultur-
ne dediščine.

Prvi so se poslušalcem pred-
stavili domači pevci MePZ Ivana 

Cankarja, ki so zapeli šest pesmi 
na ljudski osnovi in med njimi 
tudi z besedilom Ivana Cankarja.

Ponosni so, da nadaljujejo bo-
gato tradicijo zborovskega petja 

na Vrhniki. Zbora ni treba pred-
stavljati, saj deluje že dobrega če-
trt stoletja. Vodi ga zborovodja 
Lovro Grum, ki je prepričan, da 
glasba zmore vse. 

Drugi se je na odru predstavil 
Porabski trio Zveze Slovencev 
na Madžarskem, ki z glasbo in 
petjem prenašajo slovenski ma-
terni jezik na mlajše generacije. 
Zadnji so oder zasedli člani sku-
pine Mimo ritma Slovenskega 
doma KPD Bazovica z Reke, ki 
so zapeli in zaigrali nekaj znanih 
slovenskih popevk. 

Vsi nastopajoči so od poslu-
šalcev prejeli velik aplavz in 
tako preživeli v prelepem slo-
vensko obarvanem sobotnem 
večeru, za kar je poskrbela tudi 
neutrudna povezovalka Mirjam 
Suhadolnik.

Simon Seljak

Cankarjeva knjižnica Vrhnika je petek, 22. aprila 
2022, združila svetovni dan knjige s svetovnim 
dnevom Zemlje z večernim programom pod 
skupnim naslovom Noč knjige na dan Zemlje.

Ob tem dnevu je bila premier-
na predstavitev pesniške zbirke 
Drobni spomini avtorja Pri-

moža Rusa. Pred polno dvo-
rano knjižnice je Rus s svojimi 
glasbenimi prijatelji predstavil 

svojo prvo pesniško zbirko v be-
sedi, petju in glasbi. Vrhničana 
Primoža poznamo kot doktorja 
medicine, izkušenega strokov-
njaka in praktika, priznan pa je 
tudi v mednarodni športni me-
dicini. Je pa tudi vodja svojega 
medicinskega centra Studio R 

Vrhnika. 
Ob vsem delu pa je zaljubljen 

v ustvarjanje prelepe poezije, ki 
mu nudi zadovoljstvo in never-
jetno moč za opravljanje vseh 
njegovih uspešnih del. Tako je 
ob dnevu Zemlje s poslušalci 
delil glasbo in veselje, ob noči 
knjige pa želel deliti še verze in 
ilustracije. Pri tem so mu poma-
gali njegovi zvesti glasbeni kolegi 
in skupaj ustvarjali nove drobne 
in prelepe spomine. Predstavitev 
je povezovala Špela Bašar.

Prve je zbrane nagovorila di-
rektorica Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika Sonja Žakelj, ki je pred-
stavila pomen branja knjig in s 
tem tudi spoznanje ter učenje 
našega maternega jezika – slo-
venščine. Md drugim je pove-
dala tudi:

»Unesco je leta 1995 23. april 
razglasil za Svetovni dan knjige 

in avtorskih pravic, več kot sto 
držav ga tradicionalno praznu-
je vsako leto. Pri Kataloncih pa 
je ta dan že več kot stoletje dan, 
ko si ljudje podarjajo knjige in 
cvetje; še posebej zaljubljeni in 
tisti, ki imajo kako drugače koga 
v srcu. Dan Zemlje se praznuje 
22. aprila od leta 1970 v več kot 
192 državah.

Noč knjige je prostovoljni sa-
moorganizirani nacionalni in 
mednarodni projekt. Nosilca 
projekta sta Založba Sanje in 
Društvo festival Sanje. Njegovo 
prvobitno poslanstvo je preko 
najrazličnejših kulturnih dogod-
kov promovirati branje in knjigo 
v vseh plasteh družbe. Projekt je 

nekomercialne in odprtokodne 
narave, poteka kot družbena ak-
cija in povezuje številne lokalne 
prireditelje, ki samostojno izbi-
ramo in izvajamo kulturne vse-
bine. Naša knjižnica pri projektu 
sodeluje že od začetka. V teh le-
tih smo gostili različne avtorje. 
Predstavili so se Lidija Golc, 
Anton Komat, Matic Slapšak, 
Zdenka Obal, dr. Zalka Drglin, 
Lado Jakša, bralci Cankarjevih 
besedil in mnogi drugi.«

Ob koncu poezije in glasbe 
so prisotni pozdravili z veli-
kim aplavzom, kar so si avtor in 
njegovi glasbeni prijatelji tudi 
zaslužili.

Simon Seljak

Zahvala Primoža Rusa
Za prelep glasbeni večer, ki je kar prehitro minil, se zahvalju-
jem svojim glasbenim prijateljem: Dejanu Mescu (klaviature 
in saksofon), Marti Kržič (klavir), Borisu Bezgu (solo kitara), 
Jožetu Hauku (bas kitara), Petru Ogrinu (bobni), Blažu Kovaču 
(trobenta), Juretu Grimšiču (pozavna) ter Ljudmili Frelih in 
Domnu Knapiču za spremljevalni vokal. Za lepe plesne vložke 
pa je poskrbela Ana Romih. Zahvala velja tudi Tijani Čvorak 
za razstavo knjižnih ilustracij in Andreju Rodetu za predsta-
vitev posnetkov glasbe ter seveda moji hčeri Špeli Bašar, ki je 
lektorirala knjižico in poskrbela za vse prave zadeve pri njeni 
izdaji. Pri predstavitvi pa so pomagali Tomaž in Karmen Mesec 
s svojo ekipo in moja družina, za kar se jim res iskreno zahva-
ljujem. Ob tem lahko še omenim, da je knjiga z vsebujočim 
CD in USB z glasbo in E-knjigo še mogoče dobiti neposredno 
pri meni. Še enkrat resnično lepa zahvala osebju Cankarjeve 
knjižnice s Sonjo Žakelj na čelu ter številnim poslušalcem 
oziroma vsem prisotnim.

Primož Rus

MePZ Ivana Cankarja po dveh letih zopet na odru, čeprav nekoliko okrnjen.

Porabski trio 

Glasbena skupina Mimo ritma Slovenskega doma KPD Bazovica z Reke

Četrti Mednarodni pevski festival

Pod jasnim nebom 
rdeča roža

Drobni spomini Primoža Rusa

Doktorja Primoža smo spoznali 
tudi kot pisca poezije in glasbenika.

Primož in njegovi glasbeni kolegi

Navdušeni poslušalci so zadovoljni zapuščali prelep glasbeni večer.
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Na cvetno soboto, 9. 
aprila, je v Cankarjevem 
domu na Vrhniki potekal 
praznik folklore. 

Na Območnem Maroltovem 
srečanju folklornih skupin so 
sodelovale tri skupine FS Bistra 
iz Borovnice, FS Bloke in FS Rak 
Rakek, ki jih je strokovno ocenil 
Saša Kranjec. Program na pri-
reditvi, ki je potekala pod okri-
ljem Javnega sklada kulturnih 
dejavnosti, Območne izpostave 
Vrhnika, so popestrili tudi bo-
rovniški tamburaši.

Prva je nastopila Folklorna 
skupina Bistra, ki deluje pod 
okriljem Kulturnega društva 
Borovnica. »Člani so dokaz, da 
korenina ne pozebe, da lahko ve-
selje do ljudske glasbe in plesa 
zaživi tudi po 19 letih mirovanja 
in zacveti kot ob prvi pomladi,« 
je bilo slišati na prireditvi. Sku-
pino sestavlja pretežno prvotna 
plesna zasedba leta 1987. »Ne jezi 
se, saj želiva isto si oba« je na-

slov koreografije, ki slika odnos 
med plesalko in plesalcem, »ka-
kor je to v življenju enkrat hitro 
in razigrano, drugič umirjeno 
in počasi«. Avtorica koreogra-
fije je vodja in mentorica Tanja 
Drašler, glasbene priredbe pa 
Klemen Bojanovič.

Naslednji so se predstavili ple-
salci iz Folklorne skupine Bloke 
iz Kulturnega društva Bloke. 
Skupina deluje od leta 2012 in 
spada med veterane. Njihova 
povprečna starost je 65 let, kljub 
temu pa jim ne manjka veselja 
do učenja plesov in nastopanja. 
Doslej so poustvarili plese in na-
vade večine slovenskih pokrajin, 
zlasto pa notranjske šege in na-
vade. Eden najstarejših običajev 
je pustovanje, »teptanje« je bilo 
znano tudi na Bloški planoti. FS 
Bloke ga je postavila v koreogra-
fiji »Le poskoč«, katere avtorji so 
Rok Petrič in člani skupine. 

Zadnja je nastopila Folklorna 
skupina Rak Rakek. Skupina de-
luje 20. leto, plešejo plese štirih 

slovenskih pokrajin, najbolj pa 
se posvečajo Notranjski, zato 
tamkajšnje plese, pesmi, šege 
in navade vključujejo v svoje 
odrske postavitve. Radi se od-
zovejo vabilom drugih skupin, 
gostovali so že v mnogih tujih 
državah. Vsako leto sodelujejo 
tudi na območnem srečanju in 
se večkrat uvrstijo na regijsko 
srečanje folklornih skupin. To-
krat so pripravili koreografijo 
»Dragonar je prijezdil«. Gre za 
zgodbo, ki nas je popeljala na 
plesišče na vasi, kjer so se ljudje 
radi družili. Vodja in mentorica 
skupine je Vida Žogar. 

Z glasbo pa so program za-
okrožili Tamburaši Borovnica, 
ki delujejo pod okriljem Kul-
turnega društva Borovnica. Na 
nastope jih vabijo organizatorji 
različnih prireditev, dvakrat so 
se udeležili tudi revije Napev od-
sev, pa tudi festivala v Šmartnem 
pri Litiji, kjer so prejeli bronasto 
priznanje. 
Rok Mihevc, foto: Eva Križaj

Vrhnika 23. april – 
Zapojmo pesem se je 
imenovala 54. Območna 
revija odraslih pevskih 
zborov in skupin občin 
Vrhnika, Borovnica in 
Log - Dragomer. 

Dogodek je potekal na velikem 
odru Cankarjevega doma, kjer 
je nastopilo sedem domačih 
zborov: Barjanke iz Borovnice 
(zborovodja Rudolf Cerk), 
mešani pevski zbor KUD Dre-
nov Grič - Lesno Brdo (zboro-
vodja Roman Marolt), Moški 
pevski zbor Štinglc iz Boro-
vnice (zborovodja Aleksander 
Mueller), Ženski pevski zbor 
Tonja iz Borovnice (zborovod-
kinja Eva Mori), Oktet Rask-
ovec (umetniški vodja Mitja 
Drašler), Mešani pevski zbor 
Mavrica z Vrhnike (zboro-
vodkinja Darinka Fabiani) in 
Mešani cerkveni pevski zbor 
sv. Pavla Vrhnika (zborovodja 
Primož Malavašič). Na reviji je 

bil tudi strokovni spremljev-
alec, zborovodja Tomaž Pirnat 
iz Domžal, ki je nastope zborov, 
predvsem z namenom spodbude 
h kakovostnemu napredku, oce-
nil ter podal neobvezne pisne 
ocene nastopa s pripombami 
in priporočili, s katerimi je po 
koncu revije seznanil strokovne 
vodje oz. zborovodje pevskih 
zborov. Tovrstna ocena nasto-
pa pevovodjem zagotovo koristi 
pri nadaljnjem delu. Zbrane je 

ob koncu prireditve nagovorila 
vodja območne izpostave JSKD 
Nataša Bregant Možina, ki je 
izrazila veliko zadovoljstvo, da 
se je kljub dveletnemu premoru 
na odru zbralo kar sedem pe-
vskih zborov. No, pravzaprav je 
tistega večera nastopil še osmi 
pevski zbor, Mešani pevski zbor 
Ivana Cankarja Vrhnika, le da na 
logaški območni reviji. 

Gašper Tominc, foto: GT

Prva je nastopila Folklorna skupina Bistra, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Borovnica.

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnika

Moški pevski zbor Štinglc iz Borovnice

Praznik folklore 

Zapojmo 
pesem
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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

Od 1. junija do 31. avgusta je Tehniški muzej Slovenije v Bistri odprt 

od torka do nedelje in ob praznikih od 9.00 do 19.00 
(zadnji vstop ob 18.00).

Občasne razstave 

Na vrhu gora, blizu neba (do 30. 6. 2022)
Gostujoča razstava Slovenskega planinskega muzeja, enote Gornjesavskega muzeja Jesenice, na 
razumljiv in poljuden način predstavlja najpogostejše svetlobne pojave, s katerimi se srečujemo na 
gorniških poteh.

Človek in hrana v začaranem krogu (do 31. 12. 2022)
Pod drobnogled smo vzeli hrano – nekaj tako vsakdanjega, a nujno potrebnega – hrano, ki je bistvena 
za vsakega človeka. Pogledali smo v naše zbirke in našli vrsto zanimivih predmetov, ki še niso bili 
predstavljeni z vidika uporabe in razvoja tehnike v prehranski verigi.

Odločuj in E-cikliraj
S pomočjo implozijske razstave aparatov razkrivamo skrivnosti električne in elektronske opreme. V 
sodelovanju z ZEOS  d. o. o. 

Tehnika za šport (do 31. 12. 2022)
V luči tehnoloških procesov, ki jih pri končnem izdelku skoraj ne opazimo, spoznajte 60 slovenskih pro-
izvajalcev športne opreme za aktivnosti na kopnem, v zraku in vodi. To so: Alpina, Mont, Športoprema 
Ljubljana, Planika, Toper, Rašica, Akrapovič, Goltes, Dedra, Slatnar, Dali …

Robot.si: začetki slovenske industrijske robotike (do 31. 12. 2022)
Na ogled je edinstvena muzejska zbirka s področja industrijske robotike. 

Zakladi iz depojev: medicinski instrumenti in pripomočki (do 31. 12. 2022)
Na manjši razstavi je predstavljen izbor predmetov iz medicinske zbirke, ki so glede na uporabo 
razdeljeni na področja kirurgije, zobozdravstva, porodništva in ginekologije, otorinolaringologije in 
druge predmete. 

Spored prireditev:

Nedelja, 5. 6., med 13.00 in 17.00:  prikaz klekljanja

Od torka, 7. 6., do petka, 10. 6., med 9.00 in 13.00, ter v nedeljo, 12. 6., ob 
14.00, 15.00, 16.00 in 17.00: demonstracija Motorizirana preteklost s Silvom Čemažarjem: 
Spravilo lesa iz gozda
Med tednom je prireditev namenjena skupinam, v nedeljo pa vsem zainteresiranim. 
Za skupine so obvezne predhodne prijave: T: 01 750 66 72 ali programi@tms.si.

Sobota, 18. 6., od 18.00 do 24.00: Poletna muzejska noč
18.00–20.00: Podjetniški inkubator Kočevje predstavlja Kubo robote, delavnica za otroke (6+) in 
družine
19.00: Ta je pa res garač: slovenske ljudske pravljice, pripovedovalska skupina Tu in tam
19.30–21.00: Tehnika za šport, prikaz krojenja s Francem Turnškom
21.00: Chicarito Jazz Quartet, koncert v okviru festivala Glasbena fabr'ka
Prost vstop in brezplačne prireditve.

Nedelja, 19. 6., ob 10.00: Ptice, Barje skozi čas in užitne divje rastline
Vabimo vas na spoznavanje sveta ptic, Ljubljanskega barja in divjih užitnih rastlin, ki bo vključevalo 
predavanje in voden ogled. Program bosta vodili Zlata Vahčič in Valerija Ferk. Cena dvournega progra-
ma: 15 EUR/osebo. Obvezne predhodne prijave do 17. 6. do 12.00: 
elektronski naslov: irena.medle@tms.si,T: 01 750 6670

Nedelja, 26. 6., ob 15.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole (obvezne prijave do 25. 6. 
do 12.00: irena.medle@tms.si ali 01 750 6670)

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Odprto: torek–nedelja in prazniki: 10.00–17.00. Zadnji vstop v muzej eno uro pred zaprtjem. 

Spored prireditev:

Nedelja, 5. 6., ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk

Nedelja, 12. 6., ob 15.00: voden ogled razstave Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v 
Sloveniji

Sobota, 18. 6., od 18.00 do 22.00: Poletna muzejska noč
19.00: S konjičkom po muzeju, delavnica za otroke (6+) in družine
20.00: voden ogled muzejskih zbirk

Prost vstop in brezplačni prireditvi.

Občasne razstave:

Pravljice žive v velikem starem mestu – razstava ob 100. obletnici rojstva 
Ele Peroci (do 1. 7. 2022)
Razstavljena dela so izdelali učenci Osnovne šole Polhov Gradec z mentorji. Navdihnile so jih 
zgodbe Ele Peroci, ki so polne presenečenj in prek katerih so učenci spoznavali avtorico. Zgodbe 
iz starega mesta so tako oživele tudi v sodobnem okolju.

Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji (do 31. 12. 2022)
Prikazan je razvoj slovenske mobilne telefonije, katere začetki sovpadajo z osamosvojitvijo 
Slovenije. Izpostavljamo mejnike v razvoju mobilnega omrežja in novosti v tehnologiji. 

Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko 
(do 3. 7. 2022)
Dopolnitev razstave s poštnimi znamkami in osnutki, ki so izšli v tem prelomnem obdobju, ter 
manjša razstava.

Junij v TMS

Projekt muzikala že 
tretjo sezono po vrsti 
pripravljajo učenci 
horjulskega oddelka 
glasbene šole. 

To osnovno dejavnost glasbenega 
izobraževanja – izvajanje glasbe, ob-
vladovanje inštrumenta, so nadgradili 
še s petjem, plesom in z dramsko igro 
ter vse povezali v čudovito zgodbo o 
lepotah odraščanja in življenja. 

S pripravami in idejami za uprizori-
tev so začeli že v poletnih počitnicah, 
potem pa od začetka šolskega leta vsak 
petek vse popoldne preživljali v glasbeni 
šoli in izdelovali celoto, ki so jo najprej 
trikrat izvedli v Horjulu, nato pa še po-
sebej za vse učence glasbene šole 13. 
aprila v Cankarjevem domu na Vrhniki. 

Težko je zajeti in našteti vse, kar je 
bilo potrebno, da je zgodba zaživela in 
da so jo lahko uprizorili. 

Zato se na tem mestu zahvaljujemo 
vsem, ki ste na kakršenkoli način pripo-
mogli k izvedbi, ki je več kot navdušila 

prav vse, ki so jo imeli priložnost videti. 
Objavljamo enega od mnogih navdušu-
jočih odzivov občinstva.

Muzikal Levji kralj v Cankarjevem 
domu na Vrhniki

V prijetnemu pomladnem večeru sva 
se s sinom brez prevelikih pričakovanj 
in z umirjenim navdušenjem udeležila 
predstave, muzikal “Levji Kralj”, v pri-
redbi Glasbene šole Vrhnika, oddelek 
Horjul. Presenečenje, ki sva ga doživela 
je bilo, vsaj upam – sorazmerno trudu, 
ki so ga učenci glasbene šole, skupaj s 
svojimi mentorji, scenografi in koreo-
grafi, maskerji in kostumografi ter moj-
stri zvoka in svetlobe, vložili v mojstro-
vino, ki sva jo imela priložnost, čast in 
predvsem ogromen užitek pogledati. 

 Eksplozija barv, mladostnega entu-
ziazma in neverjetnega talenta mladih 
glasbenikov in igralcev, natančno in 
brezhibno vodenih s strani njihovih 
učiteljev, je naju in brez pomisleka lahko 
rečem vse prisotne v prepolni dvorani 
Cankarjevega doma – pustila brez be-
sed, brez daha in tudi kakšna solza je 

pritekla. Otroci, od majhnih do kmalu 
odraslih so v življenje prelili kompleksen 
domišljijski svet, glasbeno - vizualno in 
tudi igralsko zahteven muzikal The Lion 
King – Levji kralj. 

Z energijo in brez vidne treme so nam 
seveda v slovenščini, pripovedovali, odi-
grali, odplesali ter odpeli čudovito zgod-
bo z vedno aktualnim sporočilom o ži-
vljenjskemu krogu, predvsem, ker gre za 
muzikal brezčasnih pesmi Eltona Johna 
in ambientalne glasbe Hansa Zimmerja.  

 Skromna tehnična podpora in mi-
nuciozna, vendar bogata scenografija in 
kostumografija bi se lahko brez sramu 
postavila ob rob tudi kakšni manj raz-
vpiti Broadwayski predstavi. 

Le teh smo od nastanka originalne 
zgodbe kot Disneyeve risanke videli 
ogromno, vendar nobena v naših očeh, 
ušes in srcih ne more odmevati tako, kot 
ravnokar izvedena avdiovizualna čarov-
nija naših horjulskih – a srčno upamo 
kmalu svetovnih glasbenikov, igralcev, 
nasploh umetnikov in njihovih učiteljev 
in vodstva. 

 In še ogromna pohvala staršem, ki 
v teh čudnih in težkih časih usmerjajo 
otroke tako, da naredijo svet boljši. 

Lahko ste brez zadržkov ponosni! 

Čestitke vsem.

Davor Pleskina

Muzikal
Levji kralj
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Vabljeni 
na 
naše 
prireditve 
v juniju 2022 

Poletni urnik knjižnice na 
Vrhniki
Od 26. 6. do 31. 8. 2022 vas v knjižni-
co vabimo: pon., sre. in čet.: 13.00–
19.00, tor. in pet.: 7.30–14.00. V 
času, ko bo knjižnica zaprta, lahko 
gradivo vrnete v režo, ki je nameščena 
v pritličju Kulturnega centra Vrhnika. 
Gradivo si lahko predhodno naročite in 
ga prevzamete v paketniku v času, ko 
je knjižnica zaprta. Želimo vam spro-
ščeno poletje, polno lepih doživetij in 
dobrih knjig. 

Predstavitev knjige 
Metamorfoze oljke
Na literarnem večeru Metamorfoze 
oljke bomo prvič predstavili knjižico 
s tem naslovom, ki je v založbi JSKD 
OI Vrhnika izšla v maju 2022. Ponudi 
nam tenkočuten splet upodobitev oljk 
slikarke Žive Agrež in pesmi Vrhni-
ške literarne skupine, ki deluje v okvi-
ru JSKD OI Vrhnika. V sliki in besedi 
bomo spoznali slikarko Živo Agrež. 
Ob diaprojekciji slik iz njenega cikla 
Metamorfoze oljke, ki je bil razstavljen 
oktobra in novembra 2021 v galeriji 
Cankarjevega doma Vrhnika, nas bodo 
zaobjele besede poezije, ki so jo ob sli-
kah ustvarili člani Vrhniške literar-
ne skupine: Jože Brenčič, Marija 
Malovrh, Rozka Saje - Rozi, Mat-
ka Jančec Osojnik, Jože Omerzu, 
Nataša Bregant Možina, Bernarda 
Mrak Kosel, Irena Holozan, Mari-
ja Vesel, Milan Žniderič in Matjaž 
Ocepek. Knjigo je uredila mag. Ana 
Porenta, ki je tudi mentorica Vrhniške 
literarne skupine. Recenzijo slikarkinih 
likovnih del je pripravila Anamarija 
Stibilj Šajn, avtor njihovih objavljenih 
fotografij pa je Luka Markež. Knjižico 
je oblikovala Milena Oblak Erzno-
žnik. Literarni večer bo v torek, 7. 
6. 2022, ob 18.00 v Grabeljškovi 
dvorani CKV. Pesem in podobo bo 
z glasbo pospremil kvartet v sestavi: 
Manja Trček,  violina, Katja Trček,  
violina, Jakob Maklin,  violončelo, in 
Luka Maklin,  klavir. Dogodek pote-
ka v okviru festivala Teden ljubiteljske 
kulture.

Kvantna meditacija po 
Joe Dispenzu
Dogodek bo v četrtek, 9. 6. 2022, ob 
17.00 v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. 

Pripravlja ga Društvo Kneipp, ki skr-
bi za a zdrav in ugoden živlenjski slog. 
»Mi v društvu skrbimo za naše člane 
in ostale, da si opomorejo po Koroni. 
Pripravili smo pogovor in učinkovito 
meditacijo kvantnega polja. Dogodek 
bo vodila  Maja Artenjak, meditatorka 
in psihoterapevtka.  Doživetje bo odlič-
no, počutje še boljše. Vabljeni.« Društvo 
Kneipp Vrhnika.

Zgodovina nogometa na 
Vrhniki – Lado Horvat 
Lac
V sredo, 15. 6. 2022, ob 18.00 vas 
vabimo v Grabeljškovo dvorano na 
predstavitev nove knjige Lada Hor-
vata Laca Zgodovina nogometa na 
Vrhniki. Marsikatero opisano zgodbo 
je avtor tudi sam doživel, zato vabljeni 
tudi vsi takratni in zdajšnji »nogometni« 
in »zgodovinski« navdušenci.

Cankarjev laz
Prijazno vabljeni na 29. Cankarjev laz 
pod cerkvijo svete Trojice na Vrhniki 
(v primeru slabega vremena/dežja bo 
prireditev v Cankarjevi knjižnici Vrhni-
ka). V torek, 21. 6. 2022, ob 19.00. Z 
nami bo glavni urednik Cankarjeve za-
ložbe dr. Aljoša Harlamov, ki je uredil 
tudi knjigo Ivan Cankar: literarni revo-
lucionar. Cankarjevo besedo pa nam bo 
pričarala vrhniška igralka Nataša Ke-
ser.  Dogodek bodo s svojimi glasbenimi 
nastopi obogatile članice Sax Ladies in 
članice ter člani Pihalnega orkestra 
Vrhnika. Povezovala bo Mirjam Su-
hadolnik. Po prireditvi bo pogostitev 
s češnjami in štruklji, kot se je zaključ-
ka slovesnosti na Sveti Trojici spominjal 
Ivan Cankar v svoji črtici Moje življenje, 
VIII. V sodelovanju z Zavodom Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika in Cankarjevo založbo.

UGANKARSKI IZZIV – 
nagrajenci
Ugankarje obveščamo, da smo v APRI-
LU prejeli 48 rešitev ugank, sedem žal 
nepravilnih. Ker bodo tudi tokratne 
pravilno rešene uganke za izžrebane 
srečneže nagrajene z lepo knjižno na-
grado, smo 3. 5. 2022 opravili žreb. Na-
grajenci so: UGANKA ZA NAŠE NAJ-
MLAJŠE – rešitev: Kamela, nagrajenka: 
VITA LENARČIČ, Vrhnika, nagrada: O 
Ivanu in Ani, Tone Partljič. UGANKA 
ZA BRIHTNE GLAVCE – rešitev: (siva) 
čaplja, nagrajenka REBEKA JERINA, 
Vrhnika, nagrada: O človeku, ki je iskal 
srečo, Zdenka Obal. UGANKARSKI 
IZZIV ZA VELIKE BRIHTE –  rešitev: 
Življenje je sen, Pedro Calderón de la 
Barca, nagrajenka LIVIA MALAVAŠIČ, 
nagrada: ZNAMENITNI, Imenitne 
zgodbe znamenitih osebnosti v stripu, 
Žiga X. Gombač in Jaka Vukotič. Vsem 
trem iskreno čestitamo.  Nove uganke 
so že pripravljene in čakajo, da jih re-
šite. Tokratno knjižno nagrado bomo 
izžrebali 1. junija 2022. Nagrajenci bodo 
objavljeni na družabnih omrežjih naše 

knjižnice, na spletu in v naslednji števil-
ki Našega časopisa. Nagrado bodo lahko 
prevzeli v knjižnici; če to ne bo mogoče, 
bomo nagrade poslali po pošti. Vabljeni 
k reševanju, Darja Arsič, CKV.

Knjižnica pod krošnjami 
– vabilo k sodelovanju
Tudi letošnje poletje načrtujemo Knji-
žnico pod krošnjami v Parku pri lipi 
samostojnosti pred TIC Vrhnika (Tr-
žaška cesta 9). K sodelovanju vabimo 
prostovoljce, ki bi pomagali v Knjižnici 
pod krošnjami, saj razmišljamo, da bi 
delovanje morda podaljšali v jesen. Za-
interesirani pišite na sonja.zakelj@ckv.si 
ali pokličite na 041 363 755 in se bomo 
dogovorili o podrobnostih. Rok za pri-
jave je 10. 6. 2022. Želim vam krasno 
poletje, polno dobrih knjig in v najboljši 
družbi, Sonja Žakelj. 

Paketnik – 24- urni 
brezstični prevzem 
gradiva
V Cankarjevi knjižnici Vrhnika je 
uporabnikom na voljo nova storitev 
– PAKETNIK (Direct4.me).  Našli ga 
boste v pritličju knjižnice, nasproti 
knjigomata. Paketnik vam omogoča 
brezstični prevzem naročenega knji-
žničnega gradiva, tudi zunaj delov-
nega časa knjižnice – 24 ur na dan in 
vse dni v tednu. Za uporabo paketnika 
potrebujete prenosni telefon – ni po-
trebno, da je to pametni telefon. Pake-
tnik se polni po 18. uri tekočega 
delovnega dne oziroma po 12. uri ob 
sobotah. Do te ure gradivo prevzema-
te v knjižnici, na oddelku Izposoja. Več 
informacij v posebnem prispevku, ki ga 
je pripravila Darija Arsič.

Ure pravljic na Vrhniki, v 
Borovnici in na Logu
V času, odkar je med nami zaokrožil 
novi virus, smo se preizkusili v iskanju 
novih rešitev in se že dodobra privadili, 
da je vse malo drugače, kot je bilo še 
pred nedavnim. Vabljeni k ogledu novih 
in že objavljenih pravljic na Faceboo-
ku, v skupini Ure pravljic. V obeh 
knjižnicah so za izposojo na voljo tudi 
Moljčkovi pravljični nahrbtniki (za 
tri različne starostne skupine otrok), v 
katere bomo poleg knjig za otroke in 
priročnika za vzgojo dodali še idejo za 
ustvarjanje ter priporočilni seznam 
knjig na to temo. Vabljeni k izposoji in 
ustvarjanju v družinskem krogu. 

E-knjige in zvočne knjige
V naši knjižnici si lahko naši člani na 
daljavo brezplačno izposodite e-knjige 
prek portala Biblos in zvočne knjige 
prek aplikacije Audibook. Več infor-
macij si lahko preberete v članku Eme 
Križič na spletni strani www.ckv.si ali 
na družbenih omrežjih knjižnice. 

Branje Cankarjevih 
besedil
V sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Blagajana vas vsako sredo ob 
17.00 vabimo v Močilnik k branju 
Cankarjevih besedil. Dogodek bo v 
vsakem vremenu. Prijava k branju 
na daljavo oziroma informacije o 
točnem kraju in terminu: mirjam.
suhadolnik@gmail.com. 

RAZSTAVE V  CANKARJEVI 
KNJIŽNICI  VRHNIKA
Razstava slik Marte Božič

»Sem Marta Božič, stara 64 let. Ustvar-
jati sem začela z vnukoma pred leti. 
Skoraj vsakodnevno smo ustvarjali in 
naredili veliko  lepega. Pa so prišla leta, 
ko jima ni bilo več zanimivo in takrat 

sem začela s slikanjem. Na Youtubu sem 
si ogledala video polivanje akrila na pla-
tno, ki me je takoj pritegnilo. Obožujem 
to abstraktno umetnost. Barve mešam z 
vodo, lepilom in tudi z drugimi mediji. 
Nekateri tem sodobnim tehnikam pra-
vijo izlivanje srca. Kar nekaj svojih slik 
sem tudi prodala.« Prijazno vabljeni na 
ogled Martine razstave do konca junija 
v Cankarjev salon naše knjižnice.

Razstava Tijane Čvorak – Drobni 
spomini Primoža Rusa

V Malavašičev kotiček vas vabimo na 
ogled razstave grafik grafične oblikoval-
ke in ilustratorke Tijane Čvorak, ki so 
nastale ob izidu poezij Drobni spomini 
avtorja Primoža Rusa. Grafike, v mešani 
tehniki svinčnik in akvarel, so likovna 
interpretacija poezij od družbeno kritič-
ne do osebno izpovednih tematik. Poleg 
razstavljenih končnih izdelkov iz knjige 
je z originali predstavljen tudi proces 

samega dela odkrivanja in iskanja vi-
zualnih rešitev,  ki na koncu prepletajo 
sporočilo pisane besede z likovno ume-
tnostjo. Razstava bo na ogled do konca 
julija 2022. 

Razstava Vintage art

Lepo vabljeni, da si ogledate razstavo 
Vintage arta, ki se ukvarja z obnovo in 
prodajo unikatnega pohištva. Avtorica 
Pavlinka Mirleva je na ogled postavi-
la obnovljeno mizo in stola, ki jih krasijo 
motivi vrhniške mitologije. »Vrhnika, 
mesto izjemne narave, bogate kulturne 
dediščine, mesto, kjer se prepletata zgo-
dovina in mitologija. Navdušena nad 
Nauportusom in zgodbo o Argo-
navtih sem se odločila, da zgodbo o 
Jazonu predstavim na mizi in stolč-
kih. [..] Zgornji del mize je poslikan z 
motivom Medeje in Jazona. [...] Črna 
Barva opisuje Medejino temno plat in 
mistiko njene osebnosti. Zlati detajli, 
ki so na stolih in mizi, pa predstavljajo 
zlato runo. [...] Žametno zeleno blago, 
predstavlja barvo Močilnika, je ročno 
vezana z zlatimi in srebrnimi nitkami 
– te pa predstavljajo moč in vztrajnost 
Jazon, da nadaljuje svoje popotovanje do 
Grčije.« Več informacij na pavlinkamir-
leva@gmail.com ali 070 475 577. 

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

Na voljo v: TIC Vrhnika, cvetličarni LEPA ROŽA, trgovini z darili LEVČEK
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Ugankarski izziv 
                                  za velike brihte

Osem bratov vrh nebes,
s soncem pleše krožni ples.
Eden dom je nam, ljudem;
komu drugi so – ne vem. 

Rešitev:.............................................................................................................

Takšne in podobne uganke najdete na zloženkah v knjižnici – kot razvedrilo pa tudi kot 
nagrado.

Svetovalno središče 
Ljubljana

Ljubljanske urbane regije

Brezplačno in zaupno informiranje in sve-
tovanje za izobraževanje odraslih:

– INFORMIRANJE: o možnostih učenja 
in izobraževanja (za poklic, strokovno iz-
popolnjevanje ali za prosti čas), o vpisnih 
pogojih, o trajanju izobraževanja, o učni 
pomoči …

– SVETOVANJE: pri odločanju za primer-
no izobraževanje (neformalno, formalno, 
NPK), pri premagovanju učnih in drugih 
težav, povezanih z izobraževanjem (motiva-
cija, učni stili, tipi, vaje za spomin, koncen-
tracijo, načrtovanje učenja, kam in kako…), 
pri načrtovanju in spremljanju izobraževa-

nja, pri izvajanju postopkov ugotavljanja in 
vrednotenja že pridobljenega znanja, spre-
tnosti in kompetenc (Učenje učenja, Na-
črtovanje kariere, digitalna kompetenca, 
državljanska k., socialna k. v osebnem in 
delovnem okolju)…

Dejavnost poteka:
– v Cankarjevi knjižnica na Vrhniki/prek sple-

ta enkrat na mesec – prva sreda v mesecu: 
od 8. do 9. ure: skupinsko srečanje in od 
9. do 11.: individualna svetovanja in infor-
miranje.

Prijave zbiramo na mateja.vurnik@cdi-uni-
verzum.si ali svetovalno.sredisce@cdi-uni-
verzum.si. 

Po prijavi vam bomo sporočili povezavo do 
videokonference/informacijo, ali bo svetova-
nje v knjižnici. 

V maju bo svetovanje v sredo, 
1. 6. 2022.

Naj začnem z mislijo 
o pticah: Če bi bil 

slavček, bi živel kot 
slavček. Če bi bil 

labod, bi živel kot 
labod – Epiktet. 

V letu 2022 praznujemo 70. 
obletnico najstarejše knjižne 
zbirke za mladino v Sloveniji, 
v kateri je doslej izšlo več kot 
350 knjig. V Cankarjevi knjižni-
ci Vrhnika imamo 123 del. Leta 
1952  je zbirko Sinji galeb (naj-
demo jo tudi pod imenom Knji-
žnica Sinjega galeba) zasnoval 
in dolga desetletja urejal pesnik 
Ivan Minatti, trenutna urednica  
je Alenka Veler; sama pravi, da 
je stopila v velike čevlje. V zbirki 
je prvič izšel velik del izvirnih 
slovenskih proznih besedil, ki 
so dandanes železni repertoar 
mladinske književnosti. Besedi-
la so namenjena mladim bral-
cem od desetega leta naprej, ob-
segajo priljubljene, kakovostne 
knjige tujih in domačih avtor-
jev. Dela so žanrsko raznolika: 
od pustolovskih, detektivskih, 
fantastičnih pripovedi, med nji-
mi so številne živalske zgodbe, 
biografske pripovedi, mladinski 
potopisi in zgodovinski romani. 
Mnogo zgodb zaobjema odli-
čen preplet vsega naštetega in 
še mnogo več. Glavni junaki so 
večinoma najstniki, zgodbe po-
tekajo po vsem svetu, od Evro-
pe, prek Afrike … do Avstralije. 
Prva knjiga, ki je izšla v zbirki, je 
Mladost v džungli indijskega pi-
satelja Dhana Gopala Mukerd-

jija, druga pa ponatis priljublje-
ne Bratovščine Sinjega galeba 
Toneta Seliškarja, po kateri je 
zbirka dobila ime. V naši knji-
žnici kot najstarejšo hranimo  
11. knjigo po vrsti z naslovom 
Baba Dijen in Košček Sladkorja, 
katere avtor je Francoz Claud 
Aveline (1953), najnovejša 352.  
ponosno zaokrožuje Bleščivka 
Špele Frlic (2022). 

Nekaj priljubljenih naslovov: 
Mali princ / Antoine de Saint-
-Exupéry, Momo ali Čudna 
zgodba o tatovih, ki so kradli 
čas, in o otroku, ki ga je ljudem 
vrnil / Michael Ende, Črni le-
potec / Anna Sewell, Nedeljka 
/ Gudrun Mebs, Naočnik in 
Očalnik : mojstra med detektivi 
/ Leopold Suhodolčan, Dvojči-
ci / Erich Kästner, Kazan, volčji 

pes / James Oliver Curwood, 
Detektivski mojster Blomkvist 
/ Astrid Lindgren, Skrivni 
dnevnik Jadrana Krta, starega 
13 ¾ Sue Townsend … Nekako 
velja: ni slovenskega bralca, ki 
ni prebral vsaj ene knjige iz Si-
njega galeba, sploh če gledamo 
leta nazaj, ko drugih mladinski 
knjig pravzaprav ni bilo veliko, 
naklade pa precej velike. In če 
se ne najdete med temi bralci 
ali pa bi ponovno kaj brali, prav 
lepo povabljeni na mladinski 
oddelek ter nadoknadite zamu-
jeno! Ob tem posebnem jubileju 
smo pripravili »ptico v žaklju«, 
paketek treh knjig iz različnih 
obdobij izdaj. Za najstnike in za 
starejše bralce. 

Tamara Jesenovec, CKV

Letošnje praznovanje 
je bilo posebno 
doživetje. 

Premierno smo spoznali pe-
sniško zbirko Primoža Rusa z 
naslovom Drobni spomini. S 
svojimi prijatelji nam je pripravil 
pravi koncert uglasbenih pesmi. 
Tinkara Jerina nam je z učenci 
OŠ AMS predstavila pesem v 
znakovnem jeziku Na planincah 

sončece sije, katere posnetek bo 
konec maja objavljen na našem 
kanalu You Tube in profilu FB ter 
na ckv.si. V naši knjižnici se je v 
sodelovanju z Založbo Pivec in 
Jano Petelin Zadnik predstavila 
pesnica Bina Štampe Žmavc. 
Poseben zaključek petkovega 
večera pa so nam pričarali čla-
ni recitatorske skupine MAH 
Teater, člani Društva DVIG, 
bralci Cankarjevih besedil in 
Tamburaši iz Borovnice. Neja 

Malavašič Šurca je otroke razve-
selila  s pravljično jogo za lahko 
noč, v soboto zjutraj pa je otroke 
»zbudil« Zavod Škrateljc z glas-
beno pravljico Krškočara. Vsem 
nastopajočim se zahvaljujem za 
imenitne dogodke in si želim, da 
nas bodo knjige, glasba in druže-
nja povezovali tudi v prihodnje. 
Sonja Žakelj, direktorica Can-
karjeve knjižnice Vrhnika. Av-
torji fotografij: Barbara Kuzmič, 
CKV, Zala Čuk in Aleš.

Noč knjige na dan 
Zemlje 2022 

kako se 
poljubljajo 
pesnice
pesnice
se poljubljajo
v maternem jeziku
ker jim ni tuja
nobena želja
in nobeno hrepenenje
in lahko
z odpoljubi verzov
razkrijejo vse
kar še ni bilo zapisano
ker za poljube pesnic
ne obstaja beseda
ki bi deževala

da napoji telesa
za večnost dvojine
saj so bogovi
besedo poljubov pesnic 
shranili le zase
in jo ljubosumno čuvajo
zato obstaja
poljub pesnice
samo v sanjah
vročični odtisi ustnic
zapisani na kožo
med ljubljenjem 
pa so le 
neskončni prepadi
med poljubi pesnice
poljubi pesmi
in poljubom smrti 

Milan Žniderič

Zbirka Sinji galeb
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•  Povabilo mentoricam  
 in mentorjem 
 k sodelovanju v študijskem  
 letu 2022/2023

Univerza za tretje življenjsko obdobje (U3ŽO) 
Vrhnika vabi k sodelovanju mentorice in men-
torje za študijsko leto 2022/2023. K sodelova-
nju vabimo mentorje in mentorice z dokazili 
o ustrezni formalni izobrazbi, ki imajo po-
zitiven odnos do starosti in starejših ter so 
pripravljeni izobraževanje izvajati tudi prek 
spletnih aplikacij. U3ŽO Vrhnika si prizade-
va, da bo omogočala vsem, ki si želijo biti na 
tekočem z razvojem: razviti nova zanimanja, 
utrditi samozavest, z znanjem pomagati sebi 
in drugim, pridobiti znanje za delo, pridobiti 
znanje za nove vloge v družbi, utrditi zdrav-
je, delati prostovoljno, razširiti svoj socialni 
krog in/ali predati svoje znanje drugim. Našo 
Skodelico novega znanja želimo razširiti, zato 
bodo z novim študijskim letom osnovani tudi 
novi študijski programi. K sodelovanju vabimo 
vse zainteresirane, ki želite sodelovati. Prijavite 
se lahko na ckv.u3zo@gmail.com. Prijava naj 
vsebuje kratko pisno biografijo (z navedbo for-
malne izobrazbe, neformalnega znanja, javnih 
dosežkov, usposobljenosti in izkušenosti na 
področju izobraževanja odraslih ali starejših) 
ter okviren izobraževalni program za študijsko 
področje, za katerega želite prevzeti mentor-
stvo. Dodatne informacije glede mentorstva 
so na voljo na spletni strani ckv.si/u3zo/, prek 
elektronskega naslova ckv.u3zo@gmail.com ali 
vsak delovni dan med 12. in 14. uro na tele-
fonski številki: 041 265 126, Jelena Cvetković. 
Lepo vabljeni na vrhniško Skodelico novega 
znanja. Za Upravni odbor U3ŽO Vrhnika Ve-
sna Petkovšek.

•  Univerza za tretje ži 
 vljenjsko obdobje (u3žo)  
 Vrhnika, program 
 SODOBNI PLES
Srečanja potekajo enkrat na teden ob torkih 

dopoldne v prostorih 
Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika pod vodstvom 
mentorice Eme Križič, 
plesalke sodobnega plesa. 
Članice U3ŽO se z vese-
ljem udeležujemo plesnih 
vaj, saj nam to pomeni čas 
za razgibavanje in druže-

nje. V uri in pol se ob prijetni glasbeni spre-
mljavi posvetimo poglobljenemu stiku s tele-
som, izvajamo vaje za gibljivost, koordinacijo, 
ravnotežje in ozaveščanje telesa. Vedno imamo 
tudi možnost plesnega izražanja skozi vodeno 
improvizacijo, kjer lahko vsaka po lastnem nav-
dihu z gibi izrazi svoja občutja, razpoloženje in 
veselje do gibanja. Tako lahko vsaka najde svoj 
gibalni izraz kot tudi možnost sledenja kratkim 
koreografijam, ki jih pripravi mentorica. Vsaka 

izvaja vaje v skladu s svojimi sposobnostmi in 
zmožnostmi brez medsebojnega primerjanja. 
Veselimo se torkovih srečanj, saj je to čas, ki ga 
posvetimo sebi, hkrati pa smo v družbi s kole-
gicami, s katerimi nas povezuje veselje do plesa. 
Kaj menijo udeleženke? Silva: Ples mi pomeni 
razvedrilo, užitek v gibanju in poslušanju glas-
be, sprostitev in zabavo. Po vajah se počutim 
bolj gibljivo, sproščeno in tudi malo utrujeno. 
Minja: Ples je moj eliksir za dušo in telo. Užitek, 
sproščenost, stik same s seboj. Jana: Ples mi 
pomeni skrb za zdravje, druženje in užitek. 
Verica: Pri plesu se popolnoma sprostim, poza-
bim na vse. Glasba vodi moje telo v sproščeno 
gibanje. Ples mi izboljša gibljivost in ravnotežje. 
Po njem se umirim in najdem notranji mir. 
Jana: Ples sem imela rada že kot otrok. V zrelih 
letih ga ponovno odkrivam na nov način. Ple-
sati je osvobajajoče, ustvarjalno in čisto veselje. 
Irena: Ples je eno mojih najljubših razvedril, ki 
me vodi skozi življenje. Dejavnost mi poma-
ga ohranjati ustvarjalnost, sproščenost. Zato 
moje telo začne klicati po »še« več tega, tako 
da rada zaplešem tudi doma. Zahvala gre vsem 
udeleženkam, posebej pa seveda naši mentorici 
Emi. Ema: Poučevanje starejših mi je v navdih, 
ker vidim navdušenje udeleženk ob telesnem 
izražanju ne glede na zmožnosti gibanja in 
pretekle izkušnje. Priča sem transformaciji in 
napredku – od zadržanih teles, ki se hočejo 
izraziti, a si (še) ne upajo, do užitka v plesu. V 
zrelih letih sta pri plesu človekova unikatnost 
in osebni (telesni) izraz še bolj izrazita.

•  Obisk tovarne Krka
Na sedež U3ŽO smo prejeli vabilo na dan 
odprtih vrat tovarne Krka iz Novega mesta. 
Prijavilo se je 21 udeležencev iz vseh progra-
mov U3ŽO. Organiziran je bil avtobusni pre-
voz do tovarne, kjer so nas prijazno sprejeli 
in nas pogostili s kavo in rogljički. Pospremili 
so nas na voden ogled prostorov, predstavili 
so proizvodnjo zdravilnih učinkovin, spreho-
dili smo se skozi tovarno in skozi zasteklene 
stene opazovali proizvodne procese. Sledil je 
ogled Notola 2, nove tovarne trdih oblik far-
macevtskih izdelkov (tablet in kapsul), kjer 
so nam predsatvili potek razvoja in raziskav 
farmacevtskih izdelkov. Sledil je posvet s Kr-
kinimi strokovnjaki, ki je zajemal brezplačno 
meritev holesterola, krvnega sladkorja in krv-
nega tlaka. Nato nas je v veliki dvorani tovarne 
sprejel direktor Jože Colarič, nam v predavanju 
predstavil razvoj tovarne, strategijo poslovanja 
in načrte za prihodnost. Poudaril je, da je to-
varna v večinski lasti Slovencev in da bo tako 

tudi v prihodnje. Čeprav so bili zaskrbljeni 
zaradi vojne v Ukrajini, saj imajo proizvodnjo 
zdravil tudi v Rusiji, pa se je tam prodaja celo 
povečala, saj so zdravila izvzeta iz embarga. 
Po končanem predavanju so nam pripravili 
bogato pogostitev z vsemi vrstami hrane in 
pijače. V tovarniški lekarni smo lahko kupili 
njihove izdelke za nas in za male živali s 15 
% popustom.  Zadovoljni in siti smo prispeli 
domov v zgodnjih popoldanskih urah. 

Zapisala S. K., članica UO U3ŽO 
Vrhnika.

   •  Skodelica 
  novega 
  znanja

C K V

Vsi oddelki spodnje 
Žabice smo v letošnjem 
šolskem letu sodelovali 
v projektu Turizem v 
vrtcu. 

Letošnja rdeča nit projek-
ta je VODA IN ZDRAVILNI 
TURIZEM. V času projekta 

smo spoznavali Ljubljanico iz 
več vidikov. Ljubljanico smo 
raziskovali skozi zgodovino in 
spoznali, kdo so bili Argonav-
ti, kje Ljubljanica izvira, spo-
znavali smo rastline in živali 
ob omenjeni reki, se posvetili 
ekološkemu vidiku, odkrivali, 
v kateri literaturi se pojavi reka 

Ljubljanica, spoznavali smo la-
stnosti vode, se igrali z njo in 
izvajali poskuse z njo. Ob tem 
so nastajali različni likovni iz-
delki, ki jih predstavljamo na 
razstavi. 

Strokovni delavci spodnje 
Žabice

Razstava na mladinskem 
oddelku Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika
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Počasi bo končan spomladanski del tekmovalne 
nogometne sezone 2021/2022. 

Še nikoli doslej niso bili vrh-
niški nogometaši tako uspešni v 
toliko različnih kategorijah. 

Ob koncu sezone se za naj-
višja mesta v ligah borijo vse 
vrhniške selekcije. Zagotovo je 
najbolj napeto pri članih, kjer so 
vrhniški nogometaši v samem 
vrhu in čisto blizu uvrstitvi v 
tretjo slovensko nogometno 
ligo, kar je bil največji športni 
cilj vodstva ob začetku sezone. 
Andrej Šega, predsednik NK 

Dren – Vrhnika: ''Vsak špor-
tnik si mora zastaviti visoke a 
tudi dovolj realne športne cilje, 
da jih lahko s trdim delom tudi 
doseže. Kot vodilni ekipi v pr-
venstvu smo do danes naredili 
vse kar smo lahko, da s člansko 
ekipo osvojimo Ljubljansko 
regijsko tekmovanje in se av-
tomatsko prebijemo v tretjo 
najmočnejšo nogometno ligo 
v državi. V klubu imamo jasno 
začrtano strategijo kateri smo 

podredili vse, vključno s kako-
vostnim trenerskim kadrom in 
vlaganjem v infrastrukturo, da 
lahko dvignemo članski nogo-
met na nivo, ki ga po vseh letih 
želimo pripeljati na Vrhniko. 
Ob tem moram posebej pouda-
riti, da želimo delati na razvoju 
domačih igralcev in na mladih.''

Vrhniški nogometaši so bili 
uspešni tudi v drugi državni 

kadetski in mladinski ligi. Kade-
ti so praktično celotno sezono 
krojili sam vrh lestvice, mla-
dinci pa so ob koncu sezone 
dvignili nivo in zabeležili lepe 
rezultate. S stabilnostjo prihaja 
tudi zagotovilo, da bodo mladi 
nogometaši, ki prihajajo iz mlaj-
ših selekcij, lahko napredovali z 
igranjem v zahtevnejših držav-
nih ligah, kjer je konkurenca 

močna in nivo igranja višje od 
regijskih tekmovanj. Poleg špor-
tnih uspehov v klubu napredu-
jejo tudi na področju urejanja 
infrastrukture, saj so v pričako-
vanju razpisa za nov garderob-
ni objekt, ki bo nogometašem 
nudil odlične možnosti za delo. 
Ob tem pa ne pozabljajo na 
podmladek in že junija vpisu-
jejo nove člane od nogometne-

ga vrtca naprej. Vsak, ki se želi 
ukvarjati z najbolj priljubljenim 
športom na svetu, je vedno do-
brodošel. Vrhniški nogomet 
lahko spremljate tudi na www.
nkdren-vrhnika.si in na družab-
nem omrežju facebook.   

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Končana je naša osma 
sezona, ki je trem 
selekcijam Futsal kluba 
Siliko prinesla naslov 
državnih prvakov in dve 
četrti mesti. 

O uspehu selekcije U-13 smo 
na tem mestu že pisali, zato 
bomo nekaj več besed namenili 
članski in mladinski ekipi. 

Prva ekipa je končala na če-
trtem mestu, kar je mesto nižje 
kot lani, a po vložku prvih treh 
ekip ni razloga za nezadovolj-
stvo. Po izpadu v polfinalu proti 
ekipi Litije naša ekipa ni več na-
šla ne moči, morda pa tudi tiste 
prave volje ne več. Po porazu 
na Ptuju s tremi goli razlike je 
bilo težko pričakovati, da bi do-
mača dvorana lahko prinesla 
uspeh, sploh proti tako kako-
vostni ekipi, kot je bil letos Ptuj.  

Več razočaranja je čutiti v mla-
dinski selekciji, ki je tri leta kra-
ljevala v slovenskem mladin-
skem futsalu. Ekipa je bila, vsaj 
takrat ko je bila popolna, spo-
sobna premagati skoraj vse na-
sprotnike, kadar pa temu ni bilo 
tako, pa je bilo mogoče tudi od 
vsakogar izgubiti. Končno četr-
to mesto je manj od sposobnosti 
naših mladincev, kar bo treba 
temeljito analizirati in sprejeti 
ukrepe, da podobnih napak ne 
bomo delali tudi v prihodnje.  
 Klub zdaj čaka volilna skup-
ščina, zaključni piknik in že 17. 
turnir Siliko futsal open, ki bo 
3. in 4. junija v športnem parku. 
Tudi letos pričakujemo večino 
najboljših igralcev futsala iz 
Slovenije, morda tudi kakšno 
ekipo iz tujine, kar napoveduje 
futsal spektakel, ki jih v Sloveniji 
ni prav veliko. Prav gotovo nas 
čakajo zanimivi boji za 3000 € 

bogat nagradni sklad. Pestro in 
zabavno bo tudi zunaj igrišč. V 
petek se boste lahko zabavali 
na glasbo iz osemdesetih, ki jo 
bo na vinilnih ploščah vrtel DJ 
Marcus. 

V petek in soboto vam ni tre-
ba niti kuhati, saj bo v parku 
Gostilna Gurman pripravljala 
vrhunske specialitete leskovač-
ke kuhinje. Organizatorji oblju-
bljamo še mrzlo pijačo in dovolj 
sence, tako da ne bo nobenih 
zadržkov, da večino prvega ju-
nijskega vikenda ne bi preživeli 
v vrhniškem športnem parku. 
Sicer pa lahko vse informacije 
poiščete tudi na klubski strani 
FB Siliko Futsal. Na koncu vam 
lahko zaželimo le še dolgo in 
vroče poletje, veliko brezskrb-
nih dni, jeseni pa se zopet vi-
dimo.

BE

Naslov državnih prvakov 
in dve četrti mesti

V NK Dren 
Vrhnika končujejo 

tekmovalno sezono 
in vpisujejo nove 

člane



Š P O R T

NAS CASOPIS 504/30. 5. 2022 C M Y K 85

30. maj 2022 85
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Z očetom sodelujeta z italijanskim gokart pod-
jetjem Kart Republic in se udeležujeta prvenstev 
po vsej Evropi, aktivna sta tudi na slovenski sceni 
kartinga. 

Zakaj si se odločil prav za Gimnazijo Jurija Vege Idrija? 
Kakšna je tvoja izkušnja s šolo po štirih letih šolanja?
Vedel sem, da si želim obiskovati nekoliko manjšo 
šolo, na kateri imajo dijaki in profesorji resnično 
priložnost vzpostaviti pristne medsebojne od-
nose, medtem ko mladi na večjih srednjih šolah 
pogosto postanejo le številka, še en obraz med 
mnogimi. Brez dvoma bi se ponovno odločil za 
obiskovanje šole v Idriji, saj je dosedanja izkušnja 
nadvse pozitivna. 

Med drugim si obiskoval tudi glasbeno šolo. Bi lahko 
povedal kaj več o tej izkušnji in svojih dosežkih? Ali 
glasba tudi danes vpliva na tvoje življenje?
Glasbeno šolo sem začel obiskovati v četrtem ra-
zredu osnovne šole. Najprej sem igral klavirsko 
harmoniko, zadnjih nekaj let pa še kromatično. 
Udeležil sem se tudi nekaj tekmovanj, izmed ka-
terih mi je v spominu najbolj ostalo tekmovanje 
Temsig, saj sem na njem osvojil srebrno prizna-
nje. V celoti sem glasbeno šolo obiskoval devet 
let, tako da je glasba brez dvoma pustila veliko 
sled v mojem življenju. Dandanes mi igranje na 
klaviaturo ponudi predvsem nekakšen odklop od 
realnega življenja.

V letu 2020 si se udeležil nagradnega natečaja Audax 
za najboljše projekte, izdelane s programsko opremo 
PTC Creo, in osvojil tretje mesto. Kako je prišlo do 
prijave na natečaj in s kakšnim projektom si sodeloval 
na njem?
Že v prvem letniku mi je profesor Jurij Drev pred-
stavil program Creo, saj je vedel, da se v druži-
ni ukvarjamo s kartingom. S programom sem 
najprej izdelal okvir gokarta z vsemi glavnimi 
komponentami, kar je bilo že samo po sebi precej 
zamudno delo, nato pa sem na okvirju izvedel še 
analizo zavijanja pri gokartu. V drugem letniku 
sem se s projektom prijavil na natečaj Audax, po-
zneje pa sem celoten sistem še dodatno razvil in 
poglobil ter se z njim v tretjem letniku udeležil 
tekmovanja mladih raziskovalcev, na katerem 
sem osvojil srebrno priznanje. 

Kakšni so občutki, da si na natečaju Audax dosegel 
tretje mesto, za raziskovalno nalogo pa prejel srebrno 
priznanje?
Če sem iskren, sem za raziskovalno nalogo pri-
čakoval nekoliko več. Gre namreč za izredno 
kompleksen sistem, v katerega sem vložil ogro-
mno časa, tako da menim, da komisija morda ni 
popolnoma razumela, kakšen je bil dejansko cilj 
naloge. Čeprav sem nekoliko razočaran, pa mi ni 
žal, da sem se projekta lotil, saj gre za temo, ki me 
resnično zanima, naloga  pa je bila konec koncev 
le priložnost, da sem uporabil izdelani sistem.

Sodeluješ tudi z italijanskim gokart podjetjem Kart Re-
public. Kako se je začela tvoja skupna pot z omenjeno 
ekipo? 
Moj oče pri Kart Republic že od leta 2009 opra-
vlja delo mehanika in pred nekaj leti sem se začel 
z njim udeleževati različnih dirk, na katerih sem 
mu pomagal pri raznih opravilih. Trenutno že 
dve leti delam kot telemetrist, kar pomeni, da skr-
bim za telemetrijski sistem, ki med vožnjo beleži 
razne podatke, od hitrosti in lokacije GPS do šte-
vilnih drugih parametrov. Podatke na koncu pre-
gledamo skupaj z vozniki in skušamo na podlagi 
zabeleženega še izboljšati njihove rezultate vožnje.  

Kako ti uspe sodelovanje s Kart Republic združiti z 
vsemi šolskimi obveznostmi?
Z očetom potujeva po vsej Evropi in se udeležu-
jeva tako evropskih kot svetovnih prvenstev, kar 
seveda pomeni, da se mi na leto nabere precej ur 
odsotnosti od pouka. Lani sem na primer štiri 
tedne preživel v Španiji, tri tedne v Italiji, nekaj 
časa pa tudi v Franciji in Belgiji. Definitivno me 
profesorji in šola pri mojem delu podpirajo in mi 
omogočajo, da datume ocenjevanj prilagajam 
svojim obveznostim, kar je konec koncev tudi 
eden izmed razlogov, da sem se odločil za obi-
skovanje šole v Idriji. 

Ali si svoj projekt analize zavijanja pri gokartu pred-
stavil tudi ekipi Kart Republic?
Projekt sem predstavil ekipi. Nad njim so bili 
opazno navdušeni, je pa trenutno vse skupaj še v 
fazi razvoja. Gre namreč za izredno kompleksno 
področje, saj je treba upoštevati obilo spremen-
ljivk, tako da se trenutno še dogovarjamo, kako 
bi vse skupaj lahko nadalje razvijali,  pozneje pa 
tudi uporabili. 

Z očetom sta aktivna tudi na slovenski sceni kartinga. 
S čim točno se ukvarjata? Kako se delo na slovenskih 
prvenstvih razlikuje od sodelovanja s Kart Republic?
Zadnjih nekaj let sva res nekoliko bolj aktivna 
tudi v Sloveniji. Sva zastopnika za gokart okvirje 
znamke Kart Republic in drug material za gokart 
na slovenskem trgu, imava pa tudi lastno eki-
po za podporo na dirkah, s katero se zadnji dve 
leti uspešno udeležujeva slovenskega državnega 
prvenstva. Letos nam je z voznikom Maiem Sa-
darjem uspelo osvojiti naslov državnega prvaka 
v naši kategoriji. 
V naši slovenski ekipi sicer prav tako opravljam 
delo telemetrista, a se moja izkušnja vseeno precej 
razlikuje od tiste v Kart Republic. Medtem ko je 
tam moja edina dolžnost telemetrija, je tu nadvse 
pomemben tudi podjetniški in organizacijski vi-
dik moto športa, saj je ključnega pomena, da za 
svojo ekipo ustvariš pozitiven vtis.

Je tvoj oče pripomogel, da si se usmeril v moto šport?
Brez dvoma, lahko bi namreč rekli, da smo prava 
»dirkaška« družina. Že moj dedek je tekmoval z 
gokarti, prav tako moj oče, ki je večkrat osvojil 
tudi naslov državnega prvaka. Sam sem svoj prvi 
gokart prejel pri šestem letu in od takrat ne mine 
dan, da ne bi razmišljal o kartingu in moto športu. 

Naslednje leto si želiš oditi na študij v Anglijo. Kako 
je tvoj cilj postal študij v tujini in zakaj si se odločil za 
Anglijo?
Pravzaprav je bil od nekdaj moj cilj opraviti sre-
dnjo šolo po programu strojni tehnik in se nato 
vpisati na fakulteto za strojništvo v Sloveniji, pred 
nekaj leti pa sem po naključju izvedel za študij v 
Angliji, ki je povezan s telemetrijo. Tako sem si po-
drobneje ogledal študije na področju moto športa 
v Veliki Britaniji in ugotovil, da je to tisto, kar si v 
bližnji prihodnosti resnično želim. Predvsem za-
dnji dve leti vso svojo voljo in energijo usmerjam 
v to, da mi uspe priti na želeno univerzo. Največja 
težava so sicer finančni stroški, ki so precej veliki, 
še posebnoej po breksitu, tako da upam na štipen-
dijo, morda pa tudi na kakšno sponzorstvo.

Ali nameravaš tudi med študijem sodelovati s Kart 
Republic?
S Kart Republic sicer nameravam še naprej sode-
lovati, vendar nekoliko bolj posredno kot doslej, 
saj to vzame precej časa. V Veliki Britaniji je moto 
šport zelo razvit, tako da se tudi sami povezuje-

mo z raznimi manjšimi regionalnimi angleškimi 
ekipami. Upam, da bom med študijem morda 
lahko sodeloval s katero izmed teh ekip in se med 
drugim udeležil tudi nacionalnega karting prven-
stva v Veliki Britaniji ter si tako še razširil krog 
poznanstev.

Kakšni pa so tvoji načrti po študiju?
Zagotovo je trenutno eden izmed mojih ciljev 
narediti magisterij, vendar se lahko v naslednjih 
letih vse še spremeni. Predvsem pa si želim v pri-
hodnosti priti v Formulo ena. Sicer še nisem pov-
sem prepričan, kaj točno bi si želel delati, vendar 
vem, da želim biti nekje na progi, v akciji.
Kaj bi svetoval drugim, ki si želijo slediti svojim 
sanjam?

V zadnjih letih sem veliko potoval in spoznaval 
različne ljudi ter tako resnično dobil širšo sliko 
vseh izjemnih priložnosti, ki se ti ponujajo v ži-
vljenju. Sam si navadno na začetku postavim nek 
ambiciozen cilj, za katerega sicer vem, da bo težko 
dosegljiv, vendar je to tisto, česar si resnično že-
lim. Tako vem, kaj hočem, čemu je vse trdo delo 
namenjeno, in vso svojo voljo in energijo usmer-
jam v dosego tega cilja. Predvsem pa menim, da 
je ključno, da te stvar iskreno zanima, saj je sicer 
zelo preprosto obupati že ob najmanjših ovirah.

Intervju je izšel v junijski številki dijaškega 
glasila Cajtng Gimnazije Jurija Vege Idrija. Z 
njim se je pogovarjala glavna urednica Cajtn-

ga Neli Petrič.

Intervju s 
Timom Gorencem

»Vem, kaj hočem«
Tim Gorenc prihaja z Vrhnike in obiskuje četrti letnik programa 
strojni tehnik Gimnazije Jurija Vege Idrija. Vsa leta je bil odličen, 
med svojim šolanjem pa je nanizal že vrsto izjemnih dosežkov, 

med drugim je na natečaju Audax osvojil tretje mesto, za 
svojo raziskovalno nalogo pa je v lanskem šolskem letu prejel 

srebrno priznanje. 

Tekmovalni del ekipe 
Kolesarskega kluba 

Jan Sport je na sončno 
nedeljo, 15. maja, 

dočakal prvo dirko 
sezone. 

Cestna dirka je v organizaci-
ji KK Izvir Vipava potekala na 
razgibani, 4,3 km dolgi krožni 
trasi med vasema Slap in Lože. 
Odvisno od kategorije so tek-
movalci morali prevoziti od 10 
do 15 krogov in premagati do 
800 višinskih metrov.

Na ozkih ulicah se je najbolje 
znašel Aleš Hren, ki je zmagal 
v kategoriji Masters E. Janez 
Debeljak je osvojil 2. mesto 
v kategoriji Masters G, Maja 
Cvirn Činku pa 3. mesto v ka-
tegoriji Ženske B.

Uroš Bogša je bil v kategori-
ji Masters B za dolžino kolesa 
prekratek za zmagovalni oder 
in končal na 4. mestu. V kate-
goriji Masters F je na 5. mestu 
končal Milan Černigoj, ki je za 
zmagovalcem zaostal pičlih se-
dem sekund, z enako uvrstitvi-
jo pa je med Amaterji C končal 

Matej Jamnik. V amaterjih sta 
na 6. in 13. mestu končala Ma-
tjaž Hribljan in Ambrož Jilek, 
Blažu Oblaku pa v Masters 
A ni šlo po načrtih in je dirko 
končal predčasno.

Čestitke vsem udeležencem!
Dirkanje je le del dejavnosti 

KK Jan Sport. Velik poudarek 
dajemo doseganju osebnih ci-
ljev, ki niso nujno tekmovalni, 
in druženju. Zato ob torkih 
in četrtkih organiziramo sku-
pinske vožnje, kjer lahko vsak 
kolesar najde svoje mesto. Še 

vedno potekajo priprave za 
Maraton Franjo in domači Ar-
gonavtski maraton, ki bosta 11. 
in 12.junija ter 19.junija, zato 
lepo vabljeni v našo družbo.

Hkrati vas vabimo, da se 
nam pridružite tudi uradno z 
vpisom v KK Jan Sport, saj vam 
na tak način lahko zagotovimo 
veliko ugodnosti in zavarova-
nje za kolesarje.

Kolesarski pozdrav, Mitja 
Kovačič

KK Jan Sport

KK Jan Sport uspešno nastopil 
na prvi dirki za Pokal OMR

Maja z nasmehom do tretjega mesta
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Za vrhniške košarkarje se končuje 
še ena tekmovalna sezona, ki jo 

zagotovo lahko označimo kot zelo 
uspešno. 

Prav vse kategorije (razen članske) so tekmo-
vanje zaključile v 1. SKL. Pri tem lahko izpo-
stavimo selekcijo U-13A, ki je dosegla četrto 
(4!) mesto v Pokalu Slovenije! V rednem delu 
tekmovanja pa se je uvrstila med osem najbolj-
ših ekip Slovenije. Tako si je priborila možnost 
sodelovanja na zaključnem turnirju v Brežicah. 
Prvi nasprotnik bo ekipa Heliosa, ki so jo naši 
fantje letos dvakrat že premagali. Če nam to 
uspe še enkrat, se bomo v nadaljevanju (verje-
tno) pomerili z Olimpijo, ki je realno najboljša 
ekipa in je osvojila tudi slovenski pokal. O tem 
razpletu bomo poročali v naslednji številki …  
Velik napredek je naredila tudi članska ekipa, 
ki je že prvo sezono igranja v tretji ligi (po ne-
srečnem izpadu v četrto pred dvama letoma) 
igrala v končnici za napredovanje v višjo ligo. V 
tem delu tekmovanja nas je izločila Ježica, ki je 

pozneje osvojila prvo mesto in napredovala v 2. 
SKL. Druga slovenska liga pa še naprej ostaja po-
glaviten cilj naslednje sezone. V ta namen smo 
tik pred podpisom pogodbe z dvema okrepi-
tvama na igralskih mestih, kjer imamo najmanj 
možnosti rotacije med samo igro. V drugem 
delu tekmovanja pričakujemo še prihod tretje 
okrepitve, s katero bomo odkrito napadali 2. 
SKL. Ob zaključku sezone se je celotna članska 
ekipa sestala na skupni večerji v gostišču na Ku-
renu, kjer sta nas pozdravili tudi igralski legendi 
Olimpije: Vladimir Boisa in Slavko Kotnik. Ob 
zaključku sezone 2021/22 se lepo zahvaljujemo 
našim zvestim navijačem in seveda tudi spon-
zorjem, še posebno Iprosu in Kemisu, ki nam 
omogočata spogledovanje s postavljenimi cilji. 
Čisto na koncu pa velja zahvala še staršem, ki nam 
zaupajo svoje otroke in naš klub nenazadnje tudi 
finančno podpirajo. Obljubljamo, da bomo še 
naprej izvajali kakovostne treninge z izkušenimi 
trenerji, ki bodo skrbeli, da bodo  vaši otroci (naši 
igralci) tudi v prihodnje igralsko in osebnostno 
rasli.

Andrej Smrekar, KK Ipros Vrhnika

Znanje je dragocenost, 
ki nas bogati, nas dela 
boljše. 

Tega se zelo zavedajo dirkaški 
navdušenci v Autosport Jazon, 
ki v zadnjih letih uspešno pre-
našajo izkušnje in znanje dina-
mične vožnje na mlajše genera-
cije. Nenehno nadgrajevanje in 
izpopolnjevanje se v resnici ni-
koli ne konča, ko enkrat zapelješ 
na pot učenja. 

Ker je treba nekje začeti, so 
se skupaj z vodstvom Osnovne 
šole Ivana Cankarja na Vrh-
niki dogovorili, da mladim, ki 
jih zanima tehnika, omogočijo 
vpogled v drobovje avtomobila. 
Miran Škerjanec je tako opisal, 
kako je vse skupaj potekalo: 
»Veseli, smo, da mlade zanima 

tehnika in kako deluje avtomo-
bil. Učenci osmih razredov so v 
sklopu tehničnega pouka prišli 
v našo delavnico in garažo v 
nekdanjih prostorih vojašni-
ce na Stari Vrhniki, kjer jim v 
sklopu učnega načrta o motoro-
znanstvu razložimo delovanje 
avtomobilskega motorja. Mla-
dim smo tudi predstavili delo-
vanje društva, pogovorimo se 
o varnosti v cestnem prometu 
in razkažemo naše dirkalnike.« 
Osnovnošolcem so v društvu s 
tem omogočili izkušnjo, ki zelo 
dobro dopolnjuje vse, kar piše v 
učbenikih, iz katerih se učijo. 

V začetku aprila, natančneje 
v nedeljo, 3. 4., pa so prvič  iz-
obraževali tudi mlade voznike 

– dirkače, ki bodo tekmovali v 
različnih avtošportih pod okri-

ljem panožne zveze AŠ2005. V 
učilnicah Osnovne šole Ivana 
Cankarja so namreč prevzeli 
organizacijo in vodenje tečaja 
za letošnje novince; torej vse 
tiste, ki prvič opravljajo tekmo-
valno licenco v avtošportu. Na 
Vrhniki so tako izobraževali 
bodoče dirkače iz vse Slovenije. 
Poleg posebnih gostov – izku-
šenih dirkačev, ki se lahko po-
hvalijo tudi z naslovi evropskih 
prvakov in pod vodstvom Jazo-

novih inštruktorjev so predsta-
vili  osnove pravil in varnosti v 
avtošportu pa tudi dragocene 
napotke. V okolici šole so po-
stavili celo označbe, s kateri-
mi se bodo mladi dirkači že v 
aprilu srečali na prvih dirkah 
za državno prvenstvo in razna 
pokalna tekmovanja.

Miran Škerjanec: »Novincem 
smo predstavili praktični vidik 
priprav na dirko, kaj vse mora-

mo postoriti in kako se pripra-
viti pred dirko, kako se obnašati 
na dirki in kako poskrbeti za 
varnost, seveda tudi po dirki 
ni vsega konec. Nato smo pred-
stavili tehnični pregled dirkal-
nika in varnostne opreme, ter 
praktično na poligonu trenirali 
časovne kontrole s pomočjo 
društva Omikron. Upamo, da 
smo predali dovolj znanja, da 
bodo lahko nastopi na prvih 
dirkah čim bolj uspešni!« Ob 

tem se zahvaljuje vsem sodelu-
jočim, še posebno pa želi izpo-
staviti cenjene goste, ki so bili s 
svojim predavanjem ogromna 
dodana vrednost: Tim Novak 
s svojo akademijo, Aleš Prek in 
Jaka Žvab. 

Z vsemi aktivnostmi v dru-
štvu tudi izpolnjujejo poslan-
stvo društva, ki je predajanja 
znanja dirkaških veščin.

Peter Kavčič, 
foto: Autosport Jazon

V športni dvorani OŠ Ivana Cankarja 
je bil v soboto, 23. aprila 2022, finalni 
košarkarski turnir K-40 za sezono 
2021/2022. 

Košarkarji v ligi K-40 (rečeno mi je bilo, da je 
to 20 moških košarkarskih skupin in 20 spon-
zorjev) igrajo v dveh ligah, in sicer v 1. in 2. ligi. 
Zaključek sezone so opravili na Vrhniki v zelo 
zanimivem turnirju, polnem borbenih akcij, 
kontra napadov, neverjetnem zadevanju trojk in 
res lepi košarki. Tudi gledalcev je bilo kar precej, 
ki so navijali za svoje ekipe. Seveda je imela naj-
več navijačev Vrhnika, v kateri igra tudi znani 
glasbenih Challe Salle. 

Kot sem že omenil, je bil to zaključen turnir 
dveh lig: 1. in 2. 

V finalu 2. lige je bil naslednji rezultat:

Champ Kranj : Litus 55 : 62.
V 1. ligi so nastopile tri ekipe, v finale sta se 

po rezultatih uvrstili Vrhnika in Kranjska Gora.
Vrhnika : Dolgi kabli 84 : 69
Kranjska Gora : Dolgi kabli 73 : 54
Tako sta se v finalu srečali:
Vrhnika: Kranjska Gora 80 : 76
Vrhnika je z zmago postala prvakinja 1. lige. 

Nastopali so naslednji igralci: Žan Bazmenjak, 
Alen Đekić (7), Rok Savič (33), Jan Zobec (12), 
Saša Petrovič – Challe Salle (13), Lenart Mrzelju 
(10) in Matej Rozman (5). Tekma je pokazala res 
dobro formo in borbenost vseh igralcev. Vrhni-
ka je prikazala nekoliko boljšo in povezano igro 
ter zasluženo zmagala in tako postala prvak 1. 
lige za sezono 2021/2022. Zato vse čestitke vrh-
niškim igralcem z željo, da nadaljujejo z uspehi 
tudi v prihodnje.

Simon Seljak

Challe Salle z dvignjenim pokalom

Na tečaju za mlade voznike – dirkače

Učenci osmih razredov so v sklopu tehničnega pouka prišli v delavnico in garažo v nekdanjih prostorih 
vojašnice na Stari Vrhniki, kjer so jim v sklopu učnega načrta o motoroznanstvu razložili delovanje avto-

mobilskega motorja.

Autosport Jazon 
izobražuje mlade

Košarkarski turnir K-40

Končuje se zelo uspešna sezona
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50 let od 
uspeha 

vrhniške 
košarke

Največji uspeh 
vrhniške košarke se je 
zgodil 26. aprila 1972, 
ko je na zunanjem 
košarkarskem 
igrišču v finalu 
košarkarskega pokala 
Slovenije Vrhnika 
premagala Olimpijo 
z rezultatom 77 : 72 
(39 : 35). S tem so 
dosegli največje 
presenečenje nad 
favoriziranimi gosti. 

Po koncu tekme je sledilo 
veliko slavje domačih navijačev 
in izvrstnih igralcev Vrhnike. 
Košarkarji Olimpije pa so razo-
čarani in nezadovoljni zapustili 
igrišče, tako da se niso udeležili 
niti podelitve pokala. 

Veselje Vrhničanov je bilo ne-
popisno, tako da so tudi na sku-
pinske zmagovalne fotografije 
čisto pozabili. 

Na 50-letni jubilej osvojitve 
pokalnega tekmovanja v sezoni 
1971/72 so se na takratnem igri-
šču zopet srečali takratni igral-
ci, sedaj že veterani, da obudijo 
prelepe spomine na takraten 
uspeh. 

Zbrali so se naslednji še ži-
veči igralci: Dušan De Gleria, 
Tone in Marjan Gantar, Janko 
Gorenc, Janez Drašler, Franjo 
Modrijan, Janez Muha, Drago 
Mekinda, Simon Seljak in trener 
Viktor Žakelj.

Na srečanje so prišle tudi 
nekatere košarkarice takratne 
ženske ekipe in tako popestrile 
zanimivo srečanje. 

Zbranim je obnovitev in iz-
gradnjo novega športnega parka 
predstavil predstavnik Zavoda 
Ivana Cankarja, odgovoren za 
šport, Gašper Stržinar, sin ene-
ga rednih takratnih košarkar-
skih navijačev, Jožeta Stržinarja 
- Koša. Po kratkem nagovoru 
in razgovoru so se vsi prisotni 
napotili v Cankarjev hram, kjer 
je lastnik Niko Dolinar poskr-
bel za dobro pogostitev in tako 
tudi on prispeval k 50. jubileju 
uspeha vrhniških košarkarjev. 
Spomine in vesele zgodbice so 
obujali kar nekaj ur. 

Tako ni manjkalo veselja in 
smeha ter obljuba, da bodo tako 
neformalno srečanje ponovili 
tudi naslednje leto.

Pokalno košarkarsko tekmo-
vanje v sezoni 1971/72 na nivo-
ju Slovenije se je začelo v jeseni 
1971, finalna tekma pa je bila 26. 
aprila 1972. 

Vrhnika je odigrala šest kol in 
finalno tekmo. Rezultati so bili 
naslednji:

1. kolo: Fructal (Ajdovščina) : 
Vrhnika 65 – 95 (27 : 43)

2. kolo: Koper : Vrhnika – 58 

: 78 (29 : 36)
3. kolo: Vrhnika : Rudar (Tr-

bovlje)  – 86 : 83 (42 : 39)
4. kolo: Trnovo (Ljubljana) : 

Vrhnika – 73 : 76 (37 : 40)
5. kolo: Akademik (Titograd) : 

Vrhnika – 56 : 78 (26 : 48)
6. kolo: Rijeka : Vrhnika – 84 : 

75 (40 : 45) in
Finale SR Slovenija : Vrhnika 

– 26. aprila 1972
Vrhnika: Olimpija (Ljubljana) 

– 77 : 72 (39 : 35)
Strelci: Vrhnika: T. Gantar, 

18, Globočnik, 20, De Gleria, 15, 
Božič, 2, S. Kukec, 4, Modrijan, 
3, Obid, 15.

Olimpija: Zalokar, 2, Lorbek, 
11, Sagadin, 5, Bunderl,a 2, Bo-
žič, 10, Gvardjančič, 10, Fišer, 2, 
Logar, 19, Žorga, 11.

Za prisrčno srečanje in obu-
janje spominov so poskrbeli 
organizatorji: Franjo Modrijan, 
Dušan De Gleria, Silva Pivk in 
Simon Seljak, za kar jim velja 
velika zahvala. 

Zahvala velja tudi Niku Doli-
narju (Cankarjev hram) za do-
bro in okusno postrežbo.

Simon Seljak

V soboto, 2. 4. 2022, 
je Novo mesto 
gostilo tekmovanje 
za slovenski pokal v 
starostni kategoriji U-14 
– starejših dečkov/deklic 
– in U-12 – mlajših 
dečkov/deklic. 

Na tekmovanju je nastopilo 
152 tekmovalcev iz 19 klubov. 
Judo klub Vrhniko je tokrat 
zastopalo devet tekmovalcev. 
Tekmovalci so prikazali odlič-
ne borbe, dosegli pa so nasle-
dnje uvrstitve:

v starostni kategoriji U-12 do 
12 let so se najbolje izkazali:
Tjaša Marjetič je osvojila 2. 
mesto,
Oliver Poglajen Osterman 
je osvojil 2. mesto,
Valter Kenk je osvojil 3. me-
sto,
Matevž Likar je osvojil 3. 
mesto, 
Mina Vrhovec je osvojila 4. 

mesto.
Tai Pirc in Matic Ambro-

žič sta tokrat morala priznati 
premoč nasprotnikoma. Prika-
zala sta dobri borbi in z nekaj 

več športne sreče bi bil rezultat 
lahko tudi drugačen. 

V starostni kategoriji U-14 
do 14 let sta nastopila:

Nejc Kučič, ki je dosegel 

doslej svojo najboljšo uvrstitev, 
5. mesto, in Aljaž Grom je 
tokrat osvojil 7. mesto.

Iskrene čestitke obema za 
prikazane borbe.

V soboto, 26. 3. 2022, je v Novi Gorici 
potekalo Državno prvenstvo za U-16, 

mlajše kadetinje in kadete.

Tekmovanja se je udeležilo 
175 tekmovalcev iz 36 klubov. 
Judo klub Vrhnika sta za-
stopala Bina Fefer in Jaka 
Zupanič.

Državna prvakinja v kat-
egoriji do 48 kg je postala 
Bina Fefer. Bina je vse borbe 
končala predčasno z

Ipponom in tako prika-
zala svoje najboljše borbe 
na najpomembnejšem tek-
movanju v letu. To je prvi 

državni naslov za Judo klub 
Vrhnika v starostni kategoriji 
mlajših kadetinj. 

Jaka Zupanič je v kategoriji 
do 60 kg prikazal odlično bor-
bo proti tekmovalcu iz Kopra. 
Po izenačenem

dvoboju je bil Jaka proti 
koncu borbe za trenutek ne-
pazljiv in nasprotnik je to iz-
koristil ter zmagal z Ipponom. 

Tako je Jaka končal s tek-
movanjem.

Biba Fefer in Jaka Zupančič s trenerjem Dejanov Vogrincem

Oliver Poglajen Osterman na drugem mestu

Judo klub Vrhnika na Pokalu Novega mesta

V Titogradu z leve: De Gleria, Modrijan, Drašler, S. Kukec, Obid, B. Kukec, Gorenc, Mekinda, Globočnik, 
Seljak, Žakelj, M. Gantar

KK Vrhnika po 50 letih: stojijo: De Gleria, T. Gantar, Modrijan, Žakelj (trener), Mekinda, Gorenc, N. Do-
brovoljc, Drašler, M. Maček; čepijo: Muha, M. Gantar in Seljak.

Skupinska slika ob 50-letnici uspeha vrhniške košarke

Bina Fefer – državna 
prvakinja do 16 let
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Po večmesečnih 
treningih smo le 
dočakali prve tekme! 

Nekatera dekleta so se v 
marcu udeležila prvih tek-
movanj, preostale ritmičarke 
in akrobate pa »krstni« tek-
movalni nastopi še čakajo. 
Trenerji smo nad marljivostjo 
naših članov izjemno ponosni 
in upamo, da s takim elanom 
nadaljujemo vse do poletja.

Tekmovalna sezona se je 
začela s prvim nacionalnim 
tekmovanjem v posameznih 
sestavah, ki ga je organiziral 
klub KRG Narodni dom Lju-
bljana. V kategoriji kadetinj je 
Ana z žogo zasedla 5. mesto, 
Ela z obročem 7. in Brina z 
obročem 8. mesto. V kategoriji 
mladink pa so bili rezultati 
naslednji: Klara 7. mesto z 

žogo, Maša 9. s kolebnico in 
Eva 12. z žogo.

Že takoj naslednji vikend, 
18.–20. marec, je potekalo 
naslednje tekmovanje, in sicer 
mednarodni turnir 34. MTM, 
prav tako v organizaciji KRG 
Narodni dom Ljubljana. V 
starejših kategorijah so nasto-
pile Klara, ki je z žogo zasedla 
2. mesto, Ana je prav tako 
z žogo osvojila 4. mesto in 
Ela, ki je bila z obročem peta. 
Prvič je s posamezno vajo tek-
movala naša najmlajša članica 
Lina, ki si je za odličen nastop 
z obročem prislužila 3. mesto. 

Teden pozneje je potekal 
še en mednarodni turnir – 
Bubble Cup Moste 2022 v 
Ljubljani. Vse tekmovalke 
so uspešno prikazale svoje 
ritmične sestave in osvojile 
dve medalji: Liza Grušovnik 
je v vaji z obročem zasedla 2. 

mesto, Maša Plantan pa si je 
za vajo s kolebnico prisvojila 
3. mesto. Mlajši deklici, Neja 
Rovan in Lana Prebil, sta bili z 
obročem četrti, med mladin-
kami pa je Eva Kozole z žogo 
osvojila 6. mesto. 

Iskrene čestitke vsem 
dekletom in le tako naprej! 

V aprilu naše društvo or-
ganizira prvo prvenstveno 
tekmo v ritmični gimnastiki 
2022 v skupinskih sestavah. Se 
že veselimo prihajajočih dni 
in vas vabimo, da spremljate 
dosežke naših pridnih članov 
na spletni strani in našem pro-
filu Facebook.

S športnimi pozdravi,

Meta Mramor, 
Gimnastično društvo 

Vrhnika

Letošnja sezona se je za 
vrhniške atlete začela zelo 

obetavno. 

V pripravljalnem obdobju (zimski čas) smo 
pridno trenirali, kar se je pokazalo že na prvi 
tekmi poletne sezone. Za nekatere se je sicer se-
zona začela že v zimskem delu, ko se je odvijalo 
DP v mnogoboju, kjer je tekmovanje organizi-
ral Atletski klub Krka iz Novega mesta. Na tem 
mnogoboju v kategoriji U14  je sodeloval zelo 
obetaven atlet naše Atletske sekcije Vrhnika, 
Svit Marinčič Zalar. V mnogoboju s štirimi zah-
tevnimi disciplinami si je priboril zasluženo 3. 
mesto in okrog vratu prejel bronasto medaljo. V 
tem časovnem obdobju sta v Novem mestu (po-
krita dvorana) tekmovali še Wallner Iza in Ivana 
Kramarič ter presenetili z odličnimi rezultati na 
200 metrski šprinterski razdalji. 

Več o naših uspehih, ki smo jih zabeležili v teh 
dneh, pa v naslednji številki Našega časopisa. 

Tjaša Železnik

V dvorani Antona 
Martina Slomška na 

Vrhniki smo 8. 5. 2022 
organizirali že 22. 

občinsko prvenstvo v 
namiznem tenisu za 
vse občane Vrhnike 
in druge, ki se z igro 

srečujejo v okviru 
vrhniške občine. 

Tokratno prvenstvo je bilo 
namenjeno še letoma 2020 in 
2021, saj takrat prvenstva za-
radi epidemije koronavirusa 
nismo uspeli izvesti –jeseni pa 
nas čaka še eno prvenstvo, ki 
bo namenjeno potegovanju za 
prvake v letu 2022. 

Tekmovanja se je udeležilo 
41 igralcev in igralk, ki so se 
pomerili v različnih starostnih 
kategorijah. Če temu prišteje-
mo še marsikaterega igralca/ko, 
ki se zaradi različnih razlogov 
ni mogel udeležiti tekmovanja, 
nastane številka, ki kaže na lepo 
prihodnost tega športa na Vrh-
niki. Svoje so dobremu vzdušju 
in napetim dvobojem prispevali 
tudi obiskovalci in navijači.  Na-
vajamo rezultate oz. prvi štiri v 
vsaki kategoriji:

osnovnošolci/ke, 1.–5. 
razred:
1. Matija Voljč 
2. Maj Golob Frank
3. David Pleskina
4. Žan Tkalec
 
osnovnošolci/ke, 6.–9. 
razred:
1. Matic Skubic
2. Krištof Cukjati
3. Aljaž Sajko
4. Eva Sojar Voglar
 
srednješolci/ke:
1. Iztok Jeromel
2. Urban Skubic
3. David Zimšek

moški do 40 let:
1. Matic Kaiser

2. Rok Semič
3. Jan Vrhovec
4. Jernej Ogrin

moški nad 40 let:
1. Miha Košir
2. Črt Sojar Voglar
3. Klemen Frank
4. Danijel Tkalec
 
ženske, absolutna 
kategorija:
1. Tanja Nišavič
2. Eva Sojar Voglar
3. Ira Luskovec

absolutna kategorija:
1. Drago Torkar
2. Smiljan Mekicar
3. Matic Kaiser
4. Uroš Cerar

dvojice, absolutna kat.:
1. Mekicar – Cerar
2. Torkar – Kaiser 
3.–4. Perović – Vrhovec
3.–4. Nišavič – L. Podobnik

Vsem tekmovalcem iskreno 
čestitamo za osvojena, priborje-
na mesta in pogum za udeležbo! 
Nagrade je v mlajših kategorijah 
podeljeval župan Občine Vrh-

nika, Daniel Cukjati.
Za nemoteno izvedbo tekmo-

vanja je poskrbelo vodstvo na-
miznoteniške sekcije, ki deluje 
v okviru Športnega Društva 
Vrhnika. 

Obenem bi se radi zahvalili 
podjetjem Anvina, d. o. o., Mer-
cator-EMBA, d. d., Ljubljanske 
mlekarne, d. d., ki so podprli 
izvedbo tekmovanja z daro-
vanjem nagrad za najboljše in 
poskrbeli za okrepčilo ter tako 
dodali vrednost samemu tek-
movanju. Vsekakor se veselimo 
nadaljnega sodelovanja.

Če vas zanima najhitrejši 
šport z žogico na svetu, se ogla-
site v času treningov pri nas 
(dvorana AMS, galerija zgoraj) 
in dobili boste vse potrebne 
informacije: torek 17.00–-
18.00 in 18.00–19.30, četrtek 
17.00–18:00 in 18.00–19.30. Re-
kreativci imajo svoje termine 
ob ponedeljkih in četrtkih od 
19.30–21.00. 

Vljudno vabljeni. 
Spremljajte nas na Facebooku 

(NTS Vrhnika) in spletni strani 
www.ntenis.si.

MK

Nasmejana dekleta po uspešno opravljenih vajah na mednarodnih turnirjhi 
34. MTM KRG Narodni dom in Bubble Cup Moste

Sezona v polnem teku

Posamezno, absolutna kategorija

Učenci in učenke 6.–9. razred

22. Občinsko prvenstvo
v namiznem tenisu 
v znamenju mladih

ŠD Vrhnika - atletska sekcija

Uspešni začetek 
tekmovalne sezone 

Svit Marinčič Zalar
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Pohod po poti Cvetja v 
jeseni

Topla pomladna sobota je Triglavke zvabila na 
pohod po poti Cvetja v jeseni. Avtor Ivan Tavčar 
v povesti slikovito opisuje svojo prehojeno pot in 
v spomin na izdajo knjige pred 100 leti  je leta 2017 
nastala pohodna pot z istim imenom.

S hojo smo začeli v Poljanah in šli po cesti do 
vasi Volče. Nad vasjo stoji cerkvica  sv. Jurija in 
pred njo največji slovenski kozolec z osmimi 
»štanti«, kot jim rečejo domačini. V vasi smo si 
ogledali velike stare kmečke hiše. Sledili smo 
smerokazu in prišli na cesto proti Malenskemu 
vrhu, ki se vzpenja ob potoku. Ko smo dosegli  
gozd, smo zavili levo  v breg po stari konjski poti. 
Roman nam je ob postanku povedal o cvetlici, ki 
jo je Ivan Tavčar opisal v svoji povesti in je postala 
simbol te poti.  To je  kristusova srajčka – močvir-
ska samoperka, cvetlica s petimi belimi cvetnimi 
listi in rumenimi prašniki. Cveti konec avgusta. Z 
njo so označene markacije.

Skozi gozd smo se vzpenjali po poti proti Ma-
lenskemu vrhu. Ob poti nas je tabla opozorila 
na ptico kobilarja ali vugo, ki je tod pel in na to 
spominja zapis avtorja povesti. Po prihodu iz goz-
da se nam je odprl pogled na Blegoš in vasi pod 
Starim vrhom. Nadaljevali smo levo v vas Lovsko 
Brdo in naprej v breg. Pot se vije med travniki in 
gozdom in prišli smo do table, ki nas je opozorila, 
da se od tam vidi pet cerkva hkrati. To mesto je 
Tavčar imenoval Poklon, ker so se včasih pokloni-
li proti vsaki cerkvi. V povesti je do tu Meta spre-
mljala Janeza ob vračanju v Ljubljano.  Malenski 
vrh ali Goro, kjer stoji cerkev Marijinega vne-
bovzetja, smo si izbrali za postanek za malico, za 
kar sta primerna kozolec in travnik ob njem. Ob 
klepetu nam je čas hitro minil. Pohodnice smo 
bile vesele odločitve vodnika Romana, da načrto-
vano pot nekoliko skrajšamo in se napotimo proti 
dolini mimo Kovačeve domačije. Ustavili smo se 
ob manjšem izviru. Ob poti smo občudovale šte-
vilne trobentice, marijine srajčke  in cele prepro-
ge vijoličnih žafranov na travnikih. Ponekod so 
domačini  pridno napravljali drva. Ustavili smo 
se v najbolj sončni vasi v Sloveniji, v vasi Javorje, 
kjer smo si ogledali obeležje  sredi vasi z repliko 
meteorita Javorje. Leta  2009 sta dva domačina ob 
delu na izkopu za gozdno pot našla izjemno red-
ko najdbo enega izmed štirih meteoritov v Slove-
niji. Vas obdajajo Blegoš, Koprivnik, Mladi vrh in 
Stari vrh.  V vasi stoji zanimiva  gotska cerkev sv. 
Tilna, od koder je lep razgled po okolici. V vasi 
Dolenčice smo si ogledali kip pred rojstno hišo 
slikarja Antona Ažbeta, roj. 30. 5. 1862, ki je bil 
v bavarski prestolnici znana osebnost, saj je tam 
vodil zelo cenjeno slikarsko šolo. V njej je pouče-
val slikarje iz vse Evrope in Amerike. Iz njegove 
šole izhajajo najboljši slovenski impresionisti, on 
je bil slikar realist. Skozi vas Volče smo se po ce-
sti ob potoku Ločivnici vrnili v Poljane, kjer smo 
se še malo poveselili v dobri družbi. Po prehojeni  
poti  smo se zadovoljni in polni vtisov o lepih kra-
jih z neokrnjeno naravo vrnili  domov.

Za odlično organiziran in voden pohod se za-
hvaljujemo vodniku Romanu in Suzani.

Triglavka Jana

Pot sedmih slapov na 
Hrvaškem

Veselim Triglavcem je sobotno aprilsko vreme 
malce ponagajalo, zato smo tokratno izbiro po-
hoda po Poti sedmih slapov v hrvaški Istri izve-
dli v nedeljo, 10. aprila. Zgodaj zjutraj smo se z 
avtobusom odpeljali do Buzeta, do naše začetne 
točke, parkirišča pred znano istrsko pivovarno. 
Kot že samo ime poti pove, smo si na krožni poti, 
dolgi približno 15 km, in opisani kot srednje težki, 
ogledali sedem slapov. Prvi štirje so slapovi reke 
Drage, zadnji trije so na reki Mirni. Sama pot je 
lepo speljana; v začetku večinoma poteka po rav-
nem, ko pa vstopimo v gozd, je predvsem v delu, 
kjer se povzpnemo iz soteske Drage, precej strma, 

zato je treba biti kar pazljiv. Vsi slapovi so izje-
mno lepi, vsak je v nas pustil svoj vtis: od lepih in 
ogromnih tolmunov do prelepe smaragdne barve. 
Voda je bila še precej mrzla, v poletnih mesecih 
pa je v vročih dneh zagotovo prava osvežitev. Pot 
med četrtim in petim slapom nas je vodila po 
ravni makadamski cesti brez razgleda, edino, kar 
na tistem delu poti privlači, je Napoleonov most 
in nekaj starih zapuščenih hiš. Pri petem slapu, 
v opuščeni vasici Kotli z le nekaj kamnitimi hi-
šami, nas je presenetila vodna pravljica. Potok si 
je tam skozi belo kamnino izdolbel prelepo pot 
z malimi tolmuni in koriti. Tistemu delu menda 
rečejo tudi hrvaške »Pamukkale«, kar v prevodu 
pomeni bombažni grad. Naselje Kotli ali Kotle, 
kot se imenuje vasica, je od leta 1994 spomeni-
ško zavarovano, domnevno pa je ime dobilo po 
kamnitem koritu, ki ga je izdolbla voda. Nekdaj 
so tam živeli znani obrtniki, predvsem krojači in 
kovači. V prijetni in edini gostilnici, t. i. »konobi«, 
v vasi smo si privoščili daljši počitek, nato pa nas 
je čakala še pot do našega izhodišča. Ob vrnitvi 
smo v daljavi v stenah kanjona pogledovali za 
plezalci, ki so preizkušali osvojiti vrh mogočnih 
sten, ki jih na tisti poti ni malo, za nas pa je bilo 
ozadje idealno za skupno fotografijo. V poznih 
popoldanskih urah smo se polni lepih vtisov in 
dobre volje vrnili domov. Zahvaljujemo se Borisu, 
Srečku in Jožetu ter vozniku Miru. 

Besedilo in fotografije: Veseli Triglavci

Snežnik je lahko tudi 
sanjski

Bila je sobota sredi marca. Ker se je obdobje 
lepega vremena še kar nadaljevalo, smo se  Tri-
glavke s svojimi vodji odločile za obisk Snežnika, 
najvišjega vrha južne Slovenije. Pred odhodom 
nam je Jože obljubil nagrado na cilju, na 1796 m 
visokem vrhu. Vožnja proti Ilirski Bistrici se je kar 
vlekla, razveselil nas je pogled na zasnežen Sne-

žnik. Lahko bi zavili že prej in se prek Mašuna 
vzpeli na vrh, a smo se odločili za pot iz Sviščakov. 
Proti njim smo zavili sredi Ilirske Bistrice, zave-
dajoč se, da nas čaka 16 km ovinkaste, delno tudi 
makadamske ceste. Kmalu nas je začel spremljati 
sneg ob poti, hitro se je večala njegova debelina. 
Ko smo parkirali, nas je sprejel lep sončen zimski 
dan.  V pričakovanju vsega zanimivega, ki nas je 
čakalo, smo pogumno stopili po deloma zalede-
neli poti. Kmalu smo občutili, kako prav je imela 
Suzana, ko nas je spomnila na dereze. Tako so 
se znašle v vseh nahrbtnikih zraven termovke 
s toplim čajem. Da nismo prav zgodni, so nam 
dajali vedeti tisti, ki so se že vračali z vrha. Veseli 
smo bili novice, da na vrhu ne piha preveč in da 
nas čaka lep razgled. Nekako na polovici vzpo-
na nam je bila ponujena možnost, da nesemo na 
vrh poleno. Še več kot desetletje nazaj sem ga res 
nesla, tokrat pa se za to nisem odločila. Z raz-
gledom na kočo tik pod vrhom smo nadaljevali 
med rušjem. Hoja v času, ko je še sneg, je lažja. 
Na zadnjem platoju pod kočo nam je Jože pokazal, 
kako uporabiti cepin ob zdrsu. Bil je zelo nazoren 
in zanimiv. Bravo, Jože, in hvala ! Do vrha ni bilo 
več pričakovati kaj zanimivega, pa vendar smo 
dohiteli mamo s sinom, ki se je bal zdrsa in ni 
hotel naprej. Suzana mu je dala svoje dereze in 
dovolj poguma, da je prišel do koče. Pogled nanjo 
mi je bil čisto nov. Na vseh prejšnjih pohodih je 
zaradi megle in burje nisem videla. Tokrat pa je 
bilo vse drugače. Vrh nad kočo nam je ponudil  
razgled, ki je bil vreden nagrade, ki nam jo  je 
obljubil Jože. Občudovale smo našo prelepo Slo-
venijo od morja do Triglava. Čajček in druženje 
v koči je vedno nekaj posebnega. Neverjetno je, 
koliko stvari si želimo povedati, vse je prežeto z 
veseljem in zadovoljstvom, na žarečih obrazih pa 
je opaziti srečo. Čakala nas je še vrnitev. Za spust 
smo si vsi nadeli dereze, tako je bila hoja varnejša 
in brezskrbnejša. Preprosto se je bilo spuščati po 
dobro uhojenem snegu. Kar hitro smo prišli do 
avtomobilov. Ker je bilo še dovolj časa, je Bogdan 
predlagal ogled Volovje rebri, ki povezuje Veliko 

Milanjo z Lunjevico. Zanimivo je naravno okno, 
lepa so kraška polja, daleč na obzorju pa smo lah-
ko spet občudovali ali pa le slutili lepote, ki smo 
jih videli z vrha. Po vsem doživetem smo imeli ob-
čutek, da česa lepšega ne more biti več. Pa vendar 
se je na naše obraze prikradel nasmeh, ko smo 
v Pivki ugriznili v sočne mafine. Z njimi nas je 
Bogdan spomnil, da je imel prejšnji mesec rojstni 
dan. Čestitke in hvala, Bogdan!

Prijetno utrujeni smo si pomahali v pozdrav.                    
Triglavka Mateja

Naravovarstveni izlet 
PD Vrhnika v Krajinski 
park Radensko polje

Izstopili smo v vasi Veliko Mlačevo pri cerkvi-
ci sv. Martina, kjer nas je čakala lokalna vodnica, 
gospa Marija Kavšek, in se najprej povzpeli do 
razvalin gradu Boštanj, od koder se nam je odprl 
čudovit razgled na Grosupeljsko kotlino in sever-
ni del Krajinskega parka Radensko polje. Spustili 
smo se po Blagajevi poti do Velikega retja, kamor 
priteče voda Dobravka iz nekraškega sveta. 

Dobravka dokončno ponikne v ponorni jami 
Beznica, ki je bila tokrat zalita z vodo skoraj do 
vrha. V skrivnostni svet podzemlja izginja voda 
Dobravka, prva od treh rečic Radenskega polja. V 
čisti tišini mokrotnih travnikov smo nadaljeva-
li pot do delno zalitih Srednic, kjer iz lijakastih 
globokih kotanj štrlijo apnenčaste ponorne rupe, 
imenovane estavele ali retja, ki delujejo kot izviri 
v deževnih obdobjih in ponori v sušnih. 

Radensko polje  je najmanjše med devetimi iz-
razitejšimi kraškimi polji v Sloveniji in leži sredi 
dolenjskega krasa, bogato z vsemi kraškimi po-
javi, čeprav v dolžino meri 4 km, v širino pa le 
en kilometer, kar je posebnost krajinskega parka. 

Naredili smo postanek pred Družbenim in 
kulturnim domom v vasi Velika Račna in nekaj 
trenutkov uživali v ubranem petju Ljudskih pev-
cev in godcev Zarja in Mlada Zarja, katerim se je 
pridružilo tudi nekaj drugih pevcev in pevk KD 
Franceta Prešerna Račna. Zaplesali so tudi plesal-
ci folklorne skupine prav tako domačega kultur-
nega društva. Nato smo se sprehodili ob okljukih 
vode Šice, ki izvira v Mali Račni ob Žabji hiši in 
potroji svoj tok zaradi meandrov, ob njih pa ob-
čudovali zadnje letošnje močvirske logarice ali 
tulipane. Na severni strani, sredi griča, sta skriv-
nostni studenec, kjer voda nikoli ne presahne, in 
kapela Lurške Marije. Na vrhu huma je romarska 
cerkev Marijinega vnebovzetja z župniščem, kjer 
je kot otrok nekaj let bival France Prešeren pri 
stricu duhovniku, kjer se je učil pisati in brati za 
kamnito mizo, ki stoji še dandanes. 

Tako smo vsak v svojih mislih prečili kolovo-
ze čez rahlo valovit kraški svet do Lazarjeve in 
Zatočne jame, koder so v jamskem podzemnem 
sistemu bučale vse tri narasle vode Radenskega 
polja, ki ponovno pritečejo na dan v izvirih reke 
Krke. Mikala nas je tudi  višje ležeča jama, Viršni-
ca nad Lazarjevo jamo, ampak smo zaradi  mo-
krote terena misel nanjo kmalu opustili.  

Zadnji postanek smo naredili v Mali Račni pri 
izvirih reke Šice. V Žabji hiši smo na slikovni in 
pisni razstavi Krajinskega parka Radensko polje 
podoživljali vse, kar smo videli in slišali o pestro-
sti rastlinstva in živalstva tega bisera.

Ostri vrh, viden izpred Žabje hiše, so zakrili 
deževni oblaki, ploha pa je toliko počakala, da 
smo suhi in zadovoljni vstopili v avtobus ter se 
poslovili od prijazne lokalne vodnice gospe Ma-
rije Kavšek. Med debelimi kapljami, ki so se usule 
po oknih avtobusa, je Radensko polje počasi po-
nikalo za nami, mene pa je prešinila radovednost, 
kako je tu, ko zacvetijo modre sibirske perunike 
s tankimi belorumenimi črtami in roza cvetovi 
francoskega šipka, kakšna so presihajoča jezerca 
in še druga retja (vretja, kot jim rečejo domači-
ni), kakšna so močila, šotišča, poplavni gozdiči, 
kakšen je razgled z Ostrega vrha. Ja, še se bom 
vračala, verjetno niti četrtič niti petič ne bo dovolj. 

Odsek za varstvo narave: Marija Dolinar, 
fotografija Sonja Repnik

P L A N I N S K I  K O T I Č E K
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Storitve 

Pomagam družinam in starejšim 
osebam pri hišnih opravilih. Tel.: 070 
219 044.

Če imate naporni urnik in vam 
zmanjkuje časa ali pa ste starejši in po-
trebujete pomoč pri hišnih opravilih, 
pomivanju oken, sesanju, pospravlja-
nju… pokličite na 040 784 718

Nudim učenje španščine, začetni 
in nadaljevalni tečaj. Za več informacij 
in prijavo pišite na tecaji.spanscine@
gmail.com

Lesene voščilnice različnih pra-
zničnih motivov. Ročno izdelane. Več 
informacij in naročilo na tel. št.: 040 
235 455 (Robert).

Izdelava betonskih visokih gred 
po meri, možne različne barve in 
dimenzije. Primer dimenzije 195 
cmx100 cmx84cm: cena 270€, di-
menzija 285 cmx140 cmx84 cm: cena 
340€. Več info: 041 369 170, Aljoša.

Trajno vam odpravim depresijo, 
razne strahove, tesnobo, izgorelost, 
ljubosumje, anksioznost, nespečnost, 
stres, panične napade ... s terapijo EFT. 
Mojca NENDL, 051-780-724, www.
eft.si, mojca@eft.si.

Kakovostno, hitro in ugodno 
opravljam zaključna gradbena 
dela, slikopleskarstvo ter suhomonta-

žna dela. Vse informacije na telefon-
sko številko: 051 645 529.

Globinsko čiščenje sedežne gar-
niture, cena 50 €. Tel.: 031 648 877, 
Nina.

Nudimo vrtnarske storitve: 
košnja trave, obrezovanje drevja in 
grmovnic, vzdrževanje objektov. Tel.: 
031 802 324.

Zaposlitev

Pekarna Adamič, d. o .o., za-
posli delavca ali delavko, zaželeno 
živilske izobrazbe slaščičar ali pek z 
izkušnjami z delom v živilstvu. Pisne 
prošnje s kratkim življenjepisom spre-
jemamo na e-naslov: pek.adamic@
siol.net

Potrebujem kosca v Sinji Gorici. 
Teren je bolj hrib, tako da je mogoče 
kositi z nitkarico. Tel.: 040 835 060, 
Romana.

Nepremičnine, gradnja

Prodam 200 m2 strešne opeke bra-
mac, rabljene 20 let. Tel: 040 850 104.

Prodam pet notranjih vrat, bele 
barve. Telefon 7556 148. 

Prodam kovačijo, obnovljeno, 
stanovanjski objekt, v okolici Horjula. 
Tel.: 071 259 440.

Kupim gozd na območju Smrečja, 
Žažarja, Podlipe ali Vrzdenca. Tel.: 
031 770 671.

Kupim gozd na območju Smrečja, 
Žažarja, Podlipe ali Vrzdenca. Tel.: 
031 770 671. 

Delavnica, 230 m2, leta 2018 adap-
tirana v stanovanjski objekt: 130 m2 
delovne površine in 100 m2 skladišča, 
parcela 210 m2, vsa infrastruktura v 
stavbi. Delavnica je ob glavni cesti 
Dobrova–Horjul. Prodam za 190 tisoč 
evrov. Janez, 031 819 330. 

Parceli, 4424 m2 (št. 1207) in 
3989 m2 (št. 1212, obe k. o. Za-
klanec), skupaj površine 8413 m2. 
Sta v zazidalnem načrtu, sončna lega 
med Podolnico in Zaklancem, z lepim 
razgledom na okolico, prodam. 031 
819 330, Janez.

Gradbena parcela, 12 km iz Lju-
bljane, v velikosti 846 m2. Na parceli 
je že voda, elektrika in kanalizacija, 
do nje vodi asfaltna pot. Telefon: 041 
631 556.

Najamem več kmetijskih površin 
(travnike in njive) v okolici Vrhni-
ke, Blatne Brezovice, Sinje Gorice, 
Ligojne, Podlipe in Drenovega Griča.  
GSM: 031/436-229. 

Oddam parkirno mesto v kleti več-
stanovanjske stavbe v centru Vrhnike, 
na Cesti gradenj 1. Cena: 50,00 evrov 
na  mesec. Telefon: 041 349 908. 

Mlad poročen par z dojenčkom 
kupi stanovanje na Vrhniki. Tel. št.: : 
031 590 431. 

Kupim travnik, gozd za čebel-
njak. Dobrova - Polhov Gradec, 
sončna parcela ob potoku. Do 8000 
m2. Tel. 070 486 086. 

Oddam parkirni prostor na Vrhni-
ki (zraven Tonka bara). Primerno za 
osebe, ki se vsak dan vozijo iz okolice 
v službo na Vrhniko. Info: 041828455.

Prodam šest nerabljenih bakrenih 
zračnikov za 50 evrov. Telefon: 031 
337 996.

Star les – ostrešje hleva – prodam. 
Tel:  041 612 847.

Kupim gozd na sončni legi. Tel 059 
018 058

Prodam špirovce, različnih dol-
žin. Tel. 031 285 622.
 

Kmetijstvo

Rastlinjak Termoflor, dolžine 3 
m, s polico in z dvema oknoma 
za zračenje, rabljen le eno sezono, 
prodam. Cena 700 evrov. Info: 041 
784 600 Vrhnika.

Prodam tri  velikolistne lipe 
in dve navadni brezi, višina 2 
m, posajeno v loncih, prevzem 

Borovnica. Telefon: 041 499-424.

Prodam traktor Zetor 25/11 in 
nakladalko Šempeter 15. Tel.: 041 
625 044.

Kupim njivo, travnik ali 
sadovnjak na Vrhniki ali Stari 
Vrhniki, do 4000 m2. Tel.: 051 363 359.

Prodam gumivoz z 18-colskimi 
kolesi. Tel.: 040 850 104.

Električno kosilnico (širina 42 cm) 
s košem  in ročno kosilnico na nitko 
prodam. Tel.: 01 75 65 802.

Prodam pet velikih sadik aronije, 
črnega ribeza in črnih malin. Prevzem 
po dogovoru v Borovnici  ali v  nasadu 
ameriških borovnic pri Bistri. Tel.:  
041 499-424. 

V najem vzamem kmetijsko ze-
mljišče (njiva 1 ha ali pašnik oziroma 
travnik od 1,3 do 2 ha) na območju 
Podolnice, Brezij ali Zaklanca. Tel: 041 
344 714.

Traktor, mulčar, prikolico, koso, 
trosilnik, motokultivator, priključke, 
druge stroje, tudi v okvari, kupim (041 
407 130).

Ostalo

Vabimo vas na proučevanje Sve-
tega pisma v majhni skupini na 
Vrhniki. Dobivamo se mladi in stari, 

Interclass cars d.o.o., Gorjupova 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 2000 955,   WWW.INTERCLASSCARS.SI    

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 
0,0494 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

D R I V E  TO G E T H E R

I N T E R C L A S S  CA R S  D. O. O.
G O R J U P O VA  1  /  1 0 0 0  L J U B L J A N A

T E L . :  0 1  2 0 0 0  9 5 0
w w w. i n t e r c l a s s c a r s . s i

M A Z D A  C X- 3 0
Ž E  O D  2 3 . 1 9 0 €
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družimo se, delimo izkušnje 
in proučujemo. Prijave na 040 
475 703.

Kupim manjši, dobro 
ohranjen motor – 25 km/h. 
Ponudbe na: 
041 87 87 39

Prodam električni inva-
lidski voziček – juvo b4, 
širši model, letnik marec 2019, 
zelo malo rabljen.  Cena 2500 
evrov oz. po dogovoru. Tel. 01 
7565286, 041 661 512.

Prodam razne stole, mize. 
Telefon: 041 583 629.

Starinsko omaro, kuhinjsko 
kredenco, mizarsko mizo, skri-
njo, mizo, stole, klop ... kupim 
041 623 165.

Prodam malo rabljena 
drsna vrata iz polnega smre-
kovega  lesa. Borovnica, 041 
276833.

Zaradi upokojitve kot nek-
danja šivilja ugodno pro-
dam 150 čisto novih zadrg, 
imam tudi še zelo veliko različ-
nega blaga. Tel.: 01 3641 288 ali 
070 670 933.

Čaji dobre misli Terezije 
Nikolčič – 101 zelišče za 
ljudi in živali in pesniška 
zbirka Pisma za Nemojo 
Nika Nikolčiča Matužinova 
sta lahko darilo za praznične 
dni. Vrednost obeh je bistveno 

031/244 495 041/688 211
instalacije.bizjan@gmail .com

centralno ogrevanje · vodovodne
inštalaci je · adaptaci je · pl inske

inštalaci je · toplotne črpalke · kotl i na
drva, pelete, sekance · rekuperaci ja

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Čiščenje zaraščenih površin
ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ

Prodaja drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.gozdarstvo@gmail.com www.gozdarske-storitve.si

večja kot njuna cena: knjiga o 
zeliščih, trda platnica, 25 €, in 
pesniška zbirka, trda platnica, 
pa 10 €. Obe knjigi skupaj 30 €. 
Več na terezija.nikolcic@gmail.
com ali tel. 041 537 147.

Prodam sušilni stroj za 
perilo, malo rabljen. Telefon: 
040 714 119.
od 1,5 m2 do 3 m2. Tel.: 071 259 
440.

Hladilni pult, večje korito 
večje in večji hladilnik  pro-
dam. Tel.: 041 670 726.

Prodam krzneno jakno, 
kanadski bizam, elegantno, zelo 
lepo ohranjeno, toplo, št.42–
44. Info 041 828455.

Žensko slovensko narodno 
nošo (gorenjsko) prodam. Tel.: 
041 629 862.

Prodam ostanke volne, po 
en evro za klobčič. Tel.: 040 
784 718. 

Kotel za žganjekuho - 
kompleten - prodam,  cena 
ugodna, tel.  041 612-847.

Nove mize, tri kose, 200 x 
100 cm, aluminijasto ogrodje, 
vodoodporna plošča, monta-
žne noge. Primerne za zuna-
njo uporabo. Na voljo je tudi 
šestnovih kovinskih stolov z 
oblazinjenim sedalom. Tel.: 071 
259 440.

Prešita odeja iz gosjega 
perja, nova, dva kosa, prodam. 
Telefon: 070 670 933 ali 01 
3641 288. 

Termopan stekla, poceni 
prodam, različnih dimenzij. 
Telefon: 041 723 391

Nudim globinsko čiščenje 
preprog, sedežnih garnitur, 
avtosedežev in drugega 
oblazinjenega pohištva. Tel.: 
031 648 877, Nina.

Prodam dnevno sveža prepe-
ličja jajčka. Naročilo: 041 645 
558

Zelo ugodno prodam tridelni 
aparat za magnetno terapijo 
(z navodili) in sobni trenažer 
Orbitrek (zelo ohranjen). Tel.: 
051 353 057.

Steklenice, pletene, 15 l, 10 
kosov, za žganje ali vino, cena 
15 evrov, prodam. Tel.071 259 
440.
 
Trobenta Dignatone, starej-
ša, v kovčku, brezhibna, od go-
renjskega trobentača, prodam. 
Tel.071 259 440.

Barvna slika Broza Tita za 
katedrom v uniformi, v okirju, 
velikosti 58 x 70 cm, prodam. 
Tel.071 259 440.

Ustrojene kože, rdeče-bele 
barve, 4 kose, velikost od 1,5 
do 3 kvadratne metre, prodam. 
Tel. 071 259 440. 

Leseni kolesi velike kočije, 
premera 1,3 m, primerna za 
okras ali lesetenec, prodam. 
071 259 440.
 
Varilni aparat za avtogeno 
varjenje, kisik (200 barov), 
acetilen (8,5 kg), polne velike 
jeklenke na vozičku z mano-
metri, dolge cevi, garniture 
gorilnikov … Vse v kompletu. 
Prodam. 071 259 440. 

Harmonika Zupan, velikosti 
32 cm, CFB, Slakov gumb, 11 
basov, totter midi, lepe barve, v 
kovčku. Prodam. 071 259 440. 

Tri nove mize, 2 m x 1 m, 
aluminijasto ogrodje, monta-
žne noge, vodoodporna plošča, 
in šest novih kovinskih stolov 
z blazinami – prodam. 071 259 
440.
 
Stroj za izdelavo novole-
tnih okraskov (iz stiroporja) 
prodam. Komplet vsebuje vse, 
kar je potrebno za začetek dela. 
041 631 556. 

Moško obleko, novo, sive 
barve, prodam. Ženski lovski 
plašč,  št. 42, pet moških novih 
hlač (pas 105 cm), prodam. 
Prodam tudi zbirko lovskih 
knjig (priročniki). Telefon: 070 
670 933.

Set za 3D odtis dojenčkovih 
rokic in nogic z okvirjem za 
sliko, kpl. velikosti 43,5 x 19 
cm, popolnoma nov, prodam. 
Tel.: 031/350 076.

Ženski usnjen dvodelni 
motoristični komplet, 
znamke Cafe Racer Collection,  
hlače in jakna združljiva, veli-
kost S-M, malo rabljen, odlično 
ohranjen. Cena po dogovoru. 
Telefon: 041  950 162. 

Žensko podloženo, toplejšo 
motoristično jakno, znamke 
FIRST, združljivo s hlačami, 
velikost S-M, malo rabljeno, 
odlično ohranjeno. Cena po 
dogovoru. Telefon: 041  950 
162. 

Slika Marije z Jezusom in 
stenski križ. Ročno izdelano v 
tehniki intarzije v lesu. Tel. 040 
235 455.

Starine

Odkupujem vse vrste 
starin: mizarske ponke, 
skrinje, orodja, kipe in drugo. 
Tel.: 051 258 936.

Kupim stare figurice PEZ. 031 
878351.

Lesena kolesa od velike 
kočije, premera 1,3 metra – za 
okras ali lestenec. Prodam. 
Telefon: 071 259 440.

Kotel za žganjekuho – 
kompleten – prodam. Cena 
ugodna. Tel.:  041 612 847.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, 
z dvajsetletnimi izkušnjami, 
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 šoloob-
veznim otrokom. Po izobrazbi 
sem pedagoginja in imam 
veliko izkušenj ter zagotavljam 
odlične rezultate.    Več infor-
macij: 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 sre-
dnješolec težave pri mate-
matiki? S svojim znanjem in 
izkušnjami na področju pomo-
či pri učenju matematike lahko 
pomagam, da bodo te težave 
hitro mimo. Pokličite na 041 
621 343. Slavica Peševska.
 
Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce, pa 
tudi za srednjo šolo. 040 524 
640.

Ponujam inštrukcije za 
angleščino, slovenščino in 
matematiko. Zagotavljam 

uspeh. Lepo povabljeni. GSM: 
041 878 661, Sabina Mivšek, 
Tičnica 24, Vrhnika.

Ponujam učenje/inštrukcije 
norveščine – začetni tečaj. 
Posamezno ali v skupinah. 
Prijava na norvescina@gmail.
com.

Potrebuje vaš osnovnošolski 
otrok (do 5. razreda) pomoč 
pri učenju in domačih nalogah? 
Z veseljem sem mu pripravlje-
na pomagati. Na voljo sem tudi 
v dopoldanskem času. Katja, 
031/404-809

Nudim pomoč pri 
učenju/domačih nalogah 
osnovnošolskih otrok, pri 
varstvu otrok (tudi starejših) 
ter sprehajanju psov. Vsa 
dela opravljam z veseljem, s 
skrbnostjo. Katja, 031-404-809.

»Ona-on«

Rad bi živel zakonsko 
življenje z urejeno gospo, 
gospodično, ki ji ni bilo dano 
imeti otrok. Imam vse pogoje, 
da nama je lahko resnično lepo. 
Če vas oglas v stiski osamljeno-
sti,  hrepenenja po ljubezni ne 
moti in si želite zrelega dobro-
srčnega partnerja, mi odpišite.
Tel.:  041 282 581. 

52-letni, v ljubezni vsestran-
sko razočaran, veren gospod, 
s poštenim interesom išče sebi 
ustrezno gospodično (42–52 
let). Če si želite pozitivnih spre-
memb, zakonskega življenja, 
mi odpišite. Potrudil se bom, 
da nama bo resnično lepo. Tel.: 
041 230 134.

Podarim

Podarim ortopedske čevlje, 
nizke, številka 37, s povišico na 
levem čevlju. Čevlji so popol-
noma novi, črne barve. Tel.: 
068 636 587.

Leseno dno za jogi plus pena 
jogi 190 x 90cm, oboje solidno. 
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Preverite tudi našo bogato ponudbo kakovostnih rabljenih vozil in jih odpeljite z ugodnim financiranjem!

Samo do 31. maja oz. do odprodaje zalog. Odpeljite takoj!

  

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo 
za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA 
FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB 
Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) 
zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne 
vključujejo kovinske/bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 
najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 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. AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika, Sinja gorica 11, 1360 Vrhnika.

Kia - Največ avta za vaš denar

V R H N I K AVSE ZA VAS AVTO NA ENEM MESTU
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��������

01 755 79 05

줺
Novi Kia Stonic
쟜e od 13.499

do 3.200 줺 popusta ob financiranju

줺
Popolnoma novi Kia Sportage 
쟜e od 22.999

do 6.500 줺 popusta ob financiranju

ZMAGOVALNA
KIA SUV PONUDBA!
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Tako kot reka v daljavo se zgubi,  
odšla si tiho brez slovesa, 
za seboj pustila si spomin

na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,

kako boli,
ko več te ni …

ZAHVALA

MARIJA URBANČIČ, 
roj. Velkavrh

12. 4. 2022 smo se v ožjem družinskem krogu poslovili od nje. Zahvaljujemo se 
vsem sorodnikom, ki ste nam stali ob strani, in zahvaljujemo se tudi  Pogrebni 
službi Lavanda, gospodu župniku Janezu Kvaterniku za  lep opravljen cerkveni 

obred in pevcem za lepo petje.

Vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila močnejša od 
življenja.

ZDRAVKO KRVINA
(17. 10. 1957 – 7. 4. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so se 
prišli poslovit od njega, za podarjeno cvetje in sveče, ter za darove za svete maše. 
Najlepša hvala župniku g. Janezu Smrekarju, vsem številnim gasilcem in pogrebni 

službi Lavanda za lepo organiziran pogreb. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

OOKKEENNSSSSSKKEEEE PPPPPPPPPOOOOOOOOOLICE • STOPNICE
KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHIIIIINNNNNJJJSSSSSKKKKKIII  IINNNNN KKKOPALNIŠKI PULTI
PPPPPOOOOORRRRRTTTTTTTTAAALLII •• BBAAALLLLLLLLLLKKKKKKKKONSKE OBROBE
NNAAAAAGGGGGRRRRRROOOOOOBBBBBBNNNNNNNNNIIIIIIII  SSSSSSSSSPPOOMENIK I

D oooo llll nn iiiii ččččč aaaaa rrrr

DDooooolllllnnnnniičar d.oo..ooooo.., ,, SiSiSiinjnjnjnjnjaaaaaaaa GoGoGoGGoorriririrr cacacacaaa 333333344,44,4,4,4,4,4 VVVVVVVVrhrhrhrhninininikakakka, , teteteell.l.l.l.:::: 0000000000000044444444000000 2222222222233333 1111111000000000000555555555553333
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STANOVANJSKA ZADRUGA VRHNIKA, z. o. o.
Stara cesta 2a
1360 VRHNIKA
išče novega  sodelavca za delo:

Upravljanje stanovanjskih in 
poslovnih stavb

Od kandidata pričakujemo:

- najmanj višjo izobrazbo gradbene, strojne, ekonomske  ali druge tehnične 
smeri

- zaželen strokovni izpit po ZGO
- zaželene najmanj triletne delovne izkušnje
- zaželeno poznavanje predpisov s področja upravljanja in vzdrževanja objektov

- samostojnost, odgovornost, komunikativnost
- računalniško pismenost
- pripravljenost za delo na terenu
- vozniško dovoljenje B-kategorije 

Nudimo:

- dinamično in odgovorno delo v dobro organiziranem in urejenem okolju
- strokovno izpopolnjevanje
- delovno razmerje za nedoločen čas
- šestmesečno poskusno delo.

Informacije na tel. št: 7502-144,   g. Novljan.

Prijave pričakujemo do 10. 06. 2022 na naslov: 
STANOVANJSKA ZADRUGA VRHNIKA z.o.o., 
Stara c.2a, 1360 VRHNIKA
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Ko jutranja zarja temo prebudi, 
nas in naravo zbudi.
On zdaj mrtvih oči
dol na Barje strmi,

nad njim pa škrjanček
žalostinko milo mu žvrgoli.

Namesto sveče ljubezni
luč prižgite in name

in na moje besede ne pozabite!
Sin Barja           

ZAHVALA

IVAN TELBAN 
Z Brega pri Borovnici
(6. 2. 1927–2. 4. 2022)

Ob boleči izgubi očeta, dedka in pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, znancem in vaščanom, ki ste se prišli poslovit od njega,

za ustno in pisno sožalje, za podarjene sveče, maše in denarno pomoč.
Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Pieta in pogrebcem za organizacijo

in izvedbo pogreba. Hvala tudi pevcem in župniku g. Šilarju za lepo opravljen
pogrebni obred!

Žalujoči: vsi njegovi

Usodi nisi sam gospod,
pospravi vse,
pripravi se,

ne veš, kdaj treba bo na pot!

ZAHVALA

FERDINAND  KOPAČ,
upokojeni poštar iz Praproč pri Polhovem Gradcu

(5. 5. 1932 – 11. 3. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za vse dobre besede, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za maše 

in cerkev. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste mu kakorkoli 
pomagali. Hvala župniku Bogdanu Oražmu za lep obred in sočutne besede, vsem 

gasilcem, posebej PGD Zalog, za besede slovesa, Društvu upokojencev Polhov 
Gradec, Pogrebni službi Lavanda za sočutno pomoč ob pogrebu in vsem, ki ste ga 

pospremili na zadnji poti.

Žalujoči otroci: Ana, Francka, Ivanka in Janez z družinami

Kakor valovi na obalni prod
tako trenutki naši v nič hite; 
val valu za seboj napravi pot

in temu drug za drugim vsi slede.
(W. Shakespeare)

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 78. letu 
starosti zapustila naša ljuba žena, mama in nona

HELENA LIKAR,
rojena leta 1945,

z Loga pri Brezovici

 Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, besede tolažbe in sočutja, za podarjene sveče in denarno 
pomoč ter darove za svete maše. Zahvala Podjetju Vrhovec za vzorno organizacijo 
pogreba, pevcem Okteta Raskovec, gospodom župnikom za dostojanstveno 
opravljen obred ter vsem tistim, ki ste našo drago pospremili na njeni zadnji poti.

Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: mož Jakob, sinovi Dejan, Matej in Andrej z 
družinama

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca

z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak 
spremljal v tišini.

ZAHVALA

JERNEJ KOGOVŠEK
iz Brezja pri Dobrovi

(16. 3. 1963 – 22. 3. 2022)

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega sina, moža, očija in dedija se iz srca 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za izrečeno 

sožalje in besede tolažbe. Iskrena hvala za podarjene sveče, cvetje, denarno 
pomoč, darove za svete maše in za vsak topel stisk rok in sočuten objem. Za lepo 

opravljen poslovilni obred se zahvaljujemo župniku Miru Šlibarju in Pogrebni 
službi Lavanda. Zahvaljujemo se tudi gasilcem PGD Brezje za izkazano častno 

slovo in tudi vsem drugim, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala vsem, ki ste njemu in nam v času njegove bolezni stali ob strani in 

nam nesebično pomagali, ga bodrili in zanj molili. Zahvaljujemo se tudi osebju 
Hematološkega oddelka UKC Ljubljana za ves trud in pomoč v boju z boleznijo. 

Kljub tvojemu optimizmu in močni volji do življenja je bila tvoja bolezen žal 
močnejša.

Za vedno boš ostal v naših mislih, besedah in srcu. Zelo te pogrešamo, vendar 
smo neizmerno hvaležni, da smo bili del tvojega življenja. Hvala za vse lepe 

trenutke, ki smo jih preživeli skupaj, za vso dobroto, ljubezen, požrtvovalnost in 
skrb. Radi te imamo in v naših srcih živiš naprej.

Žalujoči: mama Ivanka, žena Dragica, hčerke Nataša, 
Mihaela, Petra s partnerji ter vnuček Marcel

Vzet sem v božje veličastvo, v 
njegovo neskončno lepoto.

Kako majhne so spričo tega 
nekdanje reči. Ostala mi je 

ljubezen do tebe.
Zdaj živim v čistem veselju, tam, 
kjer bomo nekega dne za vedno 

združeni.
 (Avrelij Avguštin)

 ZAHVALA 

FRANČIŠEK HLADNIK
iz Blatne Brezovice

(21. 2. 1940 – 2. 5. 2022)

 Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, strica in svaka, se iskreno 
zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za izrečene besede 
sožalja, za darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se gospodu župniku Mohorju 

Rihtaršiču za lepo opravljen cerkveni obred. Zahvaljujemo se pogrebni službi 
Vrhovec, pevcem in domačim gasilcem za lepo izvedbo pogreba ter gospe 

Bernardi Hozjan za poslovilne besede. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala 
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil dragi mož, ata, dedek, 

pradedek in tast

STANISLAV PETROVČIČ,
Mlinčkov ata z Vrzdenca

(10. 12. 1935 –  29. 4. 2022)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno 

sožalje, topel stisk roke, podarjeno cvetje, sveče in darove za cerkev sv. Kancijana 
na Vrzdencu. Zahvaljujemo se Zavodu Pristan, Studiu R, še posebej patronažni 

sestri Barbari Gabrovšek. Iskrena zahvala zdravstvenemu in medicinskemu osebju 
na oddelku UKC – Travmatološka klinika (intenzivni oddelek in stara travma) 
in bolnišničnemu duhovniku. Zahvala tudi župniku Janezu Smrekarju za lepo 

opravljen pogrebni obred in Pogrebni službi Lavanda za sočutno organizacijo in 
izvedbo pogreba.

Žalujoči: žena Štefanija, otroci: Andrej, Jana, Marko, 
Stanko in Veronika, snahe in zet ter vnuki in pravnuki.

»Jaz sem vstajenje in življenje,«
govori Gospod, »kdor veruje v 
mene, vekomaj ne bo umrl.« 

(Jn 11, 25-26)

V 84. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi 
mož in ata

IVAN ČEŠNOVAR
(1938 – 2022)

Iz srca se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje in besede tolažbe, za darovano 
cvetje in sveče ter darove za svete maše. Hvala vsem, ki ste bili z nami na dan 

slovesa od njega. Hvala Pogrebni službi Lavanda, pevcem in gasilcem. Posebna 
zahvala duhovniku Miru Šlibarju za lep pogrebni obred in sveto mašo ter vse 
njegove večletne obiske na domu našega ata. Hvala duhovniku Ivanu Trnovcu 

za somaševanje.Iskrena hvala negovalki Marjeti, ki nam je bila zadnje mesece v 
veliko pomoč in podporo. Hvala patronažni sestri Cilki, dr. Kušarju iz ZD Polhov 

Gradec ter dr. Kovaču z Onkološkega inštituta.

Žalujoči: žena Helena, hčerki Marinka in Majda ter sin 
Franci z družinami
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PIETAPOGREBNA SLUŽBA

Franci Tršar s.p.

Gabrče 9, 1360 Vrhnika
e-pošta: franci.trsar@siol.net
pieta.trsar@gmail.com
www.pieta.si

24-urna dosegljivost

031 774 939 
051 371 177 
041 930 936

Delujemo na območju občin Vrhnika, 
Borovnica, Log-Dragomer in Brezovica.

Na začetku aprila je za vedno zaspal

ALOJZ ŽEROVNIK
s Šujice pri Dobrovi

(1930–2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, in 
vsem, ki ste ga imeli radi.

Vsi njegovi

V tihem pomladnem večeru,
ko sonce zahaja za goro,

poslednjič ti milo zvonovi
zapojo v slovo.

ZAHVALA

CIRILA  KONČNIK
(1925–2022)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja 
in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
ob smrti naše drage

MILENE ŽIVEC LALIĆ
(9. 12. 1927 – 14. 3. 2022)

Prisrčna hvala vsem, ki ste počastili njen spomin. 

Hči Lucija
Vrhnika, 25. 3. 2022

Odšel si
brez slovesa 

daleč v večnost. 
Vedno boš z nami.

ZAHVALA
Življenjsko pot je sklenil mož, oče, dedek in 

pradedek

FRANC  ŠURCA
(1. 11. 1940 – 2. 5. 2022)

Od njega smo se poslovili 6. 5. 2022 na vrhniškem pokopališču. Zahvaljujemo 
se UKC Ljubljana, abdominalna kirurgija, dr. Ireni Brenčič Petrovčič, sosedom, 

Pogrebni službi Vrhovec za odlično opravljen pokop.

Žalujoči: žena Fani, hčerka Marjetka z družino, hčerka 
Polonca z družino, vnuki in pravnuki.

Vrhnika, Škofja Loka, Verd

»Spomini se rodijo z nami, 
ker razlog konca je v začetku 

samem.«

ZAHVALA 
Ob izgubi naše tete

LUCIJE TOMŠIČ
(24. 5. 1942 – 7. 4. 2022)

Iskrena hvala vsem, ki ste našo teto Lučko imeli radi in jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lep obred, pevcem in vsem za izrečeno 

sožalje. Še posebej pa se zahvaljujemo pevcem Invalidskega pevskega zbora, pri 
katerem je dolga leta tudi sama zelo rada pela, Društvu invalidov in osebju DSO 

Vrhnika. 

Vsi njeni

ZAHVALA
Ob izgubi strica in brata

ALBERTA SOTLARJA
(1944–2022) 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, gasilcem, planinskemu društvu in Emi Goričan za poslovilne besede. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala 
za sveče, cvetje in denarno pomoč, za vsak topel stisk rok.  

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Žalujoči: sestra Pavla, nečaka Boris ter Marjan z družino

D R E N O V G R I Č  1 2 8 , V R H N I K A

NUDIMO VAM TUDI 
LASTNE ŽALNE 

ARANŽMAJE

24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 716 176

01/ 755 14 37

IZVAJAMO CELOTNE POGREBNE STORITVE NA OBMOČJU OBČIN 
VRHNIKA, DOBROVA, POLHOV GRADEC, LOG, HORJUL ...

Obveščamo vas, da je z dnem 1.1. 2021 na podlagi 
sklenjene pogodbe s Komunalnim podjetjem Vrhnika, 
edini pooblaščeni izvajalec pokopališke dejavnosti na 

Vrhniki pogrebna služba VRHOVEC. 

OBVESTILO

www.vrhovec.eu

B R E Z P L A Č N A  D O S T A V A

Ne jokajte ob mojem grobu, 
privoščite mi večni mir.
Izčrpal sem svoje moči,
zaprl sem trudne oči.

JANEZ FRANK 
(14. 6. 1946 – 15. 4. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
ter OOZ Vrhnika za izrečeno sožalje, besede tolažbe in darove. Zahvaljujemo se 
Pogrebni službi Vrhovec in pogrebcem, pevcem Okteta Raskovec, trobentaču, 

gospodu župniku Mohorju Rihtaršiču ter ga. Marinki Kupec za besede slovesa. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Mimi, sin Janez in hčerki Mihela ter Alenka 
z družinami

Mama je angel sama, 
pa angela ne potrebuje.

Njej je naloga dana, 
da druge varuje.

A sreča kot sonce zahaja in z njo 
odidejo mnogi,

le mama vztraja do kraja 
v svoji angelski vlogi.

(T. Pavček)

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustila naša draga mama, 

babica in prababica

IVANKA MALNAR
(10. 2. 1930 – 21. 4. 2022)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje. 
Zahvaljujeva se dr. Evi Gorup Cedilnik, patronažni sestri Ines Gregorčič in Urgentni 

službi ZD Vrhnika za pomoč in nasvete. Posebna zahvala sosedi Jelki Gladek za 
vso njeno skrb in podporo.

Hčerki Majda in Inka z družinama
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Nagradna križanka S U D O K U

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Molek.si z Vrhnike, se je glasilo: »Fotokopiranje in tisk Molek.« Praktične nagrade 
so prejeli: Nada Franković – majico z motivom po izbiri, Franci Kržišnik – skodelico z motivom po izbiri in Ana Količ – USB ključek. Rešitve 
(nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 5. junija preko elektronske (nascasopis@zavod-cankar.si) ali klasične pošte (Naš časopis, Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«). Med tri izžrebane bo pokrovitelj tokratne križanke – Digitalno zdravstvo VBO – podelil 
štiri pakete po tri premium zobne ščetke.

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke.   

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

KONTAKTNI PODATKI:

Kontaktne podatke zbiramo za namene nagradne igre in bodo v 7 dneh po izidu časopisa uničeni. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodajali ali zamenjali z nobenim drugim podjetjem ali fizično osebo.


Miške
Zakaj so računalniški programerji ve-
činoma moški?
Ker se ženske bojijo mišk! 

Kino
Hišni gospodar hvali svojega psa: »Moj 
pes je neverjetno bister. Če mu dam pet 
evrov, mi prinese cigarete iz avtoma-
ta.«
Tedaj eden izmed gostov iz žepa pote-
gne desetaka in ga da psu. Pes izgine, a 
ga ni in ni nazaj s cigareti.

Tedaj pravi gospodar: »Rekel sem pet 
evrov! Za deset evrov je najbrž šel v 
kino!«

Ženitni oglas
Poslanec slovenskega parlamenta je 
objavil ženitni oglas:
»Iščem žensko za resno zvezo. Devet 
let sem poslanec v slovenskem parla-
mentu, moje osebne lastnosti pa so: 
pošten, pripravljen za težko delo, re-
snicoljuben, marljiv.«
Čez nekaj dni dobi odgovor: »Stara sem 

30 let, sem prostitutka, osebne lastno-
sti: sem devica!«

Mali oglas
Mali oglas: prodam šotor za 2 osebi, 
rabljen samo eno noč. Ali pa ga zame-
njam za otroški voziček. 

Le kaj počneta?
Kaj mladoporočenca počneta na njuno 
prvo poročno noč? 
Ženin šteje denar, nevesta pa objavlja 
fotografije na družabnih omrežjih. 

Najmočnejši
Zakaj je Chuck Norris najmočnejši člo-
vek na svetu? 
Ker trenira dva dni na dan. 

Visoka starost
Srečata se dva upokojenca:
»O, Janez, kako si kaj, ti boš pa sigurno 
100 let živel ...«
»Zakaj tako misliš«, vpraša Gregor?
»Že zdaj izgledaš 99, eno leto boš pa ja 
še zdržal.«

Dober vid
Marta hodi po hiši kot zombi. Košir jo 
vpraša: »Kaj je s tabo?«
Marta potrto: »Ko se gledam v ogle-
dalu, vidim postarano žensko, veliko 
gub, koža mi visi, boki se širijo. Zato 
sem strašno žalostna. Prosim te, dragi, 
povej mi kaj, da me bo spravilo v boljšo 
voljo.«
Košir dobrodušno: »Torej vid je še ve-
dno odličen.«

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
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TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net

MOBILNI
PAKETI NAJ
PO AKCIJSKI

CENI!

5GMEGA PHONE VRHNIKA

ŽE OD 

11,99€

V harmoniji z naravo

Vrtni center

VODNI PROGRAM RAMDA

BATERIJSKE VRTNE
KOSILNICE RAMDA

RASTLINA MESECA
JUNIJA - GAZANIJAVSE ZA VAŠ OKRASNI VRT

VRTNO POHIŠTVO

MOTORNE KOSE RAMDA

VSI -12%

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

ŽE OD
139,99€

KAMADO

ŽARI

NE SPREGLEJTE

eurogarden.eu
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