
Krajevni urad zapira vrata
Znova čistili Borovnico
Vode nas povezujejo
Učitelji v Turčĳi
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Spomladanski sejem
Draga zima
Žažar odhaja na olimpĳado
Podolnica z butaro velikanko

Omogočeno plačevanje s trajniki
Tudi Šentjošt na olimpĳado
Vel'k pondel'k s folkloristi
Kakšno vodo pĳemo?

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 404. številka                                                                                                                                                           26. april 2013

Naslednja, 405., številka bo izšla v 
ponedeljek, 27. maja 2013.

Prispevke sprejemamo 
do torka, 14. maja.

Uredništvo: 01/750 66 38
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Začetek Cankarjevih dni
Intervju s podžupanom
Pevci odšli na Japonsko
Oktet Raskovec prepeva dvajset let

stran od 2 do 16 stran od 24 do 26 stran od 27 do 36 stran od 37 do 40stran od 17 do 23

Nov zdravstveni center?
Vse manj odpadkov
Protihrupne ograje se 
oddaljujejo
Aktivni v KUD Kosec

40 let z vami

Naš časopis tudi na facebooku.
Aktualno številko Našega časopisa lahko v elektronski obliki 
prebirate na www.zavod-cankar.si

Ker so nekatera 
besedila 

prispela že 
po zaključku 

redakcĳe, 
vsem pisnim 
prispevkom 
nismo uspeli 

zagotoviti 
jezikovnega 

pregleda.

GeoAdria d.o.o.
PODJETJE ZA GEODETSKE STORITVE
gsm: 041/513-321      email: info@geoadria.si

Vse geodetske storitve na enem mestu:
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- geodetski načrt
- zakoličba
- vpis stavbe v kataster stavb
- vzpostavitev etažne lastnine
- pridobitev hišne številke

www.geoadria.si

Petek, 14. 6. Svečano odprtje s Simfoniko Vrhnika
Sobota, 15. 6. Noč na Vrhniki: Jan Plestenjak, 

 Big Foot Mama, Manca Špik, Dadi Daz …
Nedelja, 16. 6. Čarobni Argonavtski dan: Čuki …

Petek, 14. 6. Petek, 14. 6. Svečano odprtje s Simfoniko VrhnikaSvečano odprtje s Simfoniko Vrhnika

   14. – 23. 6. 2013

praznuje štirideset let izhajanja

Proslavite ga skupaj z nami v torek, 7. maja, ob 19. uri 
v Cankarjevem domu na Vrhniki s krajšim kulturnim 

programom in razstavo.  

Šentjoška gasilska desetina članov A odhaja na olimpĳado v Francĳo. 
Vstopnico so si prislužili na nedavnem tekmovanju v Slovenski Bi-
strici, kjer so zasedli drugo mesto. Pred odhodom na olimpĳado (od 
15. do 22. julĳa) jih čaka še veliko treningov. Foto: Klemen Zibelnik

Tudi člani A PGD Žažar so si kot zmagovalci kvalifikacĳske tek-
me zagotovili vstopnico za gasilsko olimpĳado, ki bo julĳa v Fran-
cĳi. Več o podvigu, ki se  meri z rekordnim časom, na horjulskih 
straneh. Foto: Klemen Zibelnik

S 1. majem po petih letih 
svoja vrata delovanja za-
pira Krajevni urad Bo-
rovnica. Upravna enota 
Vrhnika ukinitev uteme-
ljuje z drastičnim zmanj-
šanjem obiska borovniške 
izpostave v zadnjih letih.
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Na Vrhniki se bodo s 27. aprilom začeli tradicionalni Cankarjevi dnevi 
in  končali 18. maja. Pečat jim bodo dajali predvsem kulturni dogodki, 
vrhunec pa bodo doživeli s slavnostno akademĳo ob občinskem prazniku 
10. maja.  



NAS CASOPIS 404/26.4. 2013 C M Y K 2

2 26. april 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si	 Občina	 Vrhnika 

Kot	pišejo,	72-letnik	v	jajčne	lupine	izvrta	na	ti-
soče	lukenj,	zaradi	česar	je	jajce	videti	kot	iz	čip-
ke.	»V	vasi	Stara	Vrhnika,	20	kilometrov	južno	
od	Ljubljane,	 je	upokojeni	 električar	v	zadnjih	
20	letih	izdelal	približno	770	jajc	–	s	filigransko	
natančnostjo.	 Vsako	 je	 edinstveno	 umetniško	
delo,	saj	ima		po	navadi	med	1.000	do	3.500	lu-
kenj.		Še	več,	Gromu	je	uspelo	izdelati	jajce	celo	
s	 	24.000	 luknjami.«	Kot	piše	portal,	uporablja	

orodje za zobozdravstvene storitve in obdelavo 
kamna. 
»Gromova	jajca	nekateri	strokovnjaki	postavlja-
jo	ob	bok	jajcem	slavnega	ruskega	zlatarja	Petra	
Carla	 Fabergauerja	 (1846–1920),«	 piše	 portal.	
Na	policah	naj	bi	jih	imeli	Bill	Clinton,	Angela	
Merkel	in	Vladimir	Putin,	in	sicer	so	jih	prejeli	
kot	protokolarna	darila	države	Slovenije.	Tudi	
cesarska	družina	z	Japonske	je	naročila	poseben	

motiv.	Poleg	tega	so	Gromovi	pirhi	del	stalnih	
zbirk	muzejev	po	Sloveniji,	predstavljeni	pa	so	
bili	 na	 razstavah	 obrti	 in	 potujočo	 etnografije	
v	Parizu,	na	Dunaju,	v	Londonu,	Tokiu	in	Los	
Angelesu.
Kot	še	poroča	portal,	je	cena	za	velikonočni	vrh-
niški	pirh	odvisna	od	števila	luknjic,	a	v	nobe-
nem	primeru	ne	manj	kot	650	dolarjev.	

Gašper Tominc

Portal mehiške televizije o Gromovih velikonočnih jajcih
Vrhnika – Na portalu mehiške televizije Noticieors Telelvisa pišejo o Starovrhničanu Francu Gromu, ki že vrsto let izdeluje 
tako imenovane »vrhniške velikonočne pirhe«. 

Poskrbeli bodo za okolico Tržaške 23
Vrhnika	–	Potem	ko	 je	klicala	ogorčena	občanka,	da	občinski	
objekt	na	Tržaški	23,	kjer	je	do	nedavnega	deloval	Primis,	raz-
pada	(odpada	omet),	stopnišče	postaja	shajališče	»nočne«	mla-
dine,	skriti	kotički	pa	mesto	za	odlaganje	odpadkov,	so	nam	z	
občine	 sporočili,	da	 so	na	 teren	že	poslali	komunalno	ekipo,	
ki	 bo	pobrala	 smeti.	 Prav	 tako	 so	 še	dejali,	 da	 so	 s	 pritožbo	
seznanili	tudi	Stanovanjsko	zadrugo	Vrhnika,	ki	z	njim	uprav-
lja,	 ter	 ji	naložili,	naj	v	skladu	s	svojimi	pooblastili	primerno	
ukrepa.(gt)

Tržnica dobiva novo podobo
Vrhnika	–	Od	prvega	marca	deluje	na	Sodnijskem	trgu	nova	ob-
činska	tržnica,	katero	namerava	občina	tudi	uradno	odpreti	10.	
maja,	ob	občinskem	prazniku.	Da	bo	območje	karseda	primer-
no	namembnosti,	so	se	na	občini	odločili,	da	zraven	cvetličarne	
Karmen	podrejo	prostor	za	cisterno,	namesto	tega	pa	postavijo	

zaprte lesene stojnice, 
ki bodo opremljene z 
elektriko, primerne za 
prodajo pokvarljivih 
domačih	 pridelkov	 in	
prehrambenih proiz-
vodov. V neposredni 
bližini	 mlekomata	
bodo postavili še nov 
pitnik	 oziroma	 umi-
valnik	 ter	 klopi.	 »De-

lamo,	da	bi	 tržnica	dobila	neko	zaokroženo	podobo	 in	da	bi	
se	na	njej	ljudje	–	tako	prodajalci	kot	kupci	–	resnično	počutili	
udobno,«	 je	 za	Naš	 časopis	povedal	 župan	Stojan	 Jakin.	Kot	
rečeno,	mora	biti	vse	nared	do	10.	maja.	»Sedanji	odzivi	kažejo,	

da	smo	s	tržnico	stopili	na	pravo	pot,	kajti	ljudje	jo	pohvalijo.	
Odziv	je	celo	boljši	od	pričakovanega.«	Prvi	mož	občine	še	pra-
vi,	da	je	tiha	želje	občine,	da	bi	nekoč	za	tržne	potrebe	uredila	
tudi	arkade	na	Sodnjijskem	trgu	(nekdanji	Mercator).

                     Gašper Tominc, foto: GT 

Tržnica z novim obratovalnim časom 
Zaradi	 izjemnega	 odziva	 tako	 kupcev	 kot	 prodajalcev,	 so	 se	
na	vrhniški	 komunali,	 ki	 upravlja	 s	 tržnico,	 odločili	 poskus-
no	razširiti	obratovalni	čas.	Zato	bo	od	ponedeljka	13.	maja	do	
predvidoma	31.	avgusta	tržnica	obratovala	vse	dni	v	tednu	(v	
nedeljo	je	zaprta)	od	7.	ure	do	13.,	le	ob	sredah	je	urnik	obra-
tovanja	podaljšan	do	17.	ure. Prav	tako	so	se	odločili,	da	bo	od	
maja	dalje	 sejem	namesto	vsakega	14.	v	mesecu	vsako	 tretjo	
soboto.	Prvič	bo	tako	že	18.	maja.	

Čistilna naprava usnjarne ni primerna za občino
Vrhnika	 –	Ob dejstvu,	 da	 se	 občina	 loteva	 gradnje	 nove	 cen-
tralne	čistilne	naprave	na	Tojnicah,	se	je	pri	nekaterih	ponovno	
porodilo	vprašanje,	zakaj	občina	ne	bi	mogla	izkoristiti	že	zgra-
jene	čistilne	naprave	nekdanje	usnjarne.	
Čeprav	smo	o	tem	že	pisali,	smo	se	še	enkrat	obrnili	na	Občino	
Vrhnika.	Župan	 Stojan	 Jakin	 je	 ponovil,	 da	 to	 ni	mogoče,	 in	
nanizal	več	vzrokov.	Med	drugim	zato,	ker	je	bila	čistilna	na-
prava	usnjarne	zgrajena	za	druge	namene	in	zato	ker	celoten	
koncept	gradnje	kanalizacije,	tudi	tiste	že	zgrajene,	temelji	na	
predvideni	čistilni	napravi	na	Tojnicah.Prav	tako	bi	bilo	po	nje-
govem	nesprejemljivo,	da	bi	 tako	rekoč	sredi	mesta	delovala	
osrednja	čistilna	naprava.	»Če	pa	bi	se	že	odločili	za	IUV-jevo	
čistilno	napravo,	potem	bi	morali	narediti	na	Tojnicah	prečrpa-
vališče	ter	potegniti	kanal	nazaj	v	center	Vrhnike.	To	bi	bilo	s	
stroškovnega	stališča	popolnoma	nesmiselno,	verjetno	pa	tudi	

s	praktičnega,	saj	bi	morali	dobiti	na	desetine	služnostnih	do-
voljenj.«	(gt)
Novo parkirišče za vozače
Občina	načrtuje	gradnjo	parkirišča,	in	sicer	na	površini	pri	iz-
vozu	za	Sinjo	Gorico	(desna	stran,	v	smeri	proti	Ljubljani),	kjer	
že	stoji	avtobusna	postaja.	Kot	je	povedal	župan	Stojan	Jakin,	
bo	namen	parkirišča	razbremeniti	center	mesta	z	vozili	vozačev,	
ki	preko	celega	dne	zasedajo	tamkajšnja	parkirna	mesta. Par-

kirišče	 naj	 bi	
zgradili	 do	
konca leta, 
po novem pa 
naj bi na avto-
busni	 postaji	
ustavljal	 tudi	
»Logatčan«.		 
Sicer pa se 
namerava	žu-
pan do konca 

meseca	sestati	s	predstavniki	LPP-ja,	da	se	med	drugim	dogo-
vorijo	tudi	o	morebitnih	novih	povezavah	oddaljenejših	krajev	
občine	s	centrom	s	pomočjo	javnega	prevoza.	Nekaj	besed	naj	
bi	bilo	tudi	o	državni	strategiji	javnega	prometa,	ki	predvide-
va,	da	bi	 bil	 v	občini	nekakšen	P	 +	R	na	 železniški	postaji	 v	
Verdu:	od	 tam	naprej	naj	bi	občani	proti	prestolnici	potovali	
z	vlakom.	A	kot	pravi	župan,	to	za	večino	občanov	ni	življenj-
sko,	zato	bodo	poskušali	zagovarjati	prevoz	z	avtobusom,	 in	
še	doda:		»Žal	mi	je,	da	so	ob	Tržaški	cesti	zgradili	ograjo,	ki	
varuje	kolesarsko	stezo.	Zgraditi	bi	morali	dodatni	vozni	pas,	
ki	bi	ga	lahko	uporabljala	javna	prevozna	sredstva.	Tako	bi	bil	
promet	hiter	in	kot	tak	uporaben	za	občane.«	

Gašper Tominc, foto: GT

Občina	Vrhnika	 je	na	uradnih	stra-
neh	 (na	 koncu	 vrhniških	 strani)	
objavila javni razpis za oddajo ne-
profitnih stanovanj v najem na 
Vrtnariji, Krpanovi in Opekarski 
cesti.	Rok	za	oddajo	vlog	je	14.	junij	
2013. 
Občina	 poziva	 tudi	 zainteresirane	
za najem prostorov na Tržaški 23. 
Več	 informacij	 dobite	 na	 uradnih	
straneh.

C A N K A R J E V I

D N E V I

2 0 1 3Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,  

dragi prijatelji!

Spet sta tu najlepša pomladna meseca  
in tradicionalno praznovanje Cankarjevih dni.  

Naš veliki pisatelj, kateremu je občinski praznik tudi posvečen,  
je dejal: »O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te blagoslovil  

z obema rokama, je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje!«

Tudi letos smo pripravili pisano paleto prireditev in dogodkov, 
med katerimi boste zagotovo našli tudi nekaj zase. 

Ob občinskem prazniku Vam iskreno čestitam  
in Vas vabim na obisk svečanih prireditev.

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin

(27. april – 25. maj 2013) 
 
 

27. april 
D a n  u p o r a  p r o t i  o k u p a t o r j u

1. maj 
P r a z n i k  d e l a

6. maj 
D a n  o s v o b o d i t v e  V r h n i k e

9. maj 
D a n  E v r o p e

10. maj 
C a n k a r j e v  r o j s t n i  d a n  - 

-  p r a z n i k  O b č i n e  V r h n i k a
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Zvesti obiskovalci Cankarjevega doma se ver-
jetno spomnite, da sta v preteklosti na njego-
vem odru nastopila japonska pevska zbora, 
zato so se tudi gostitelji – Mešani pevski zbor 
Ivana Cankarja – odločili, da bodo vrnili obisk. 
Prejeli so namreč povabilo direktorja Zavoda za 
šolstvo mesta Abiko in zbora Oggi iz Nagoje. 
Proti Deželi vzhajajočega sonca so odpotovali 
v soboto, kjer se bodo mudili  v različnih me-

stih, med drugim bodo nastopili tudi v Abiku 
in v Nagoji. Kot je dejala Nadja Malovrh, pred-
sednica zbora,  je bil to velik finančni zalogaj, 
zato se vsi pevci niso odločili za turnejo. »Kljub 
temu pa nismo odšli pevsko podhranjeni, saj se 
nam je pridružilo kar nekaj pevcev iz drugih 
zborov.« 
Na revĳi pevskih zborov v Abiku so imeli kar 
40 minut lastnega programa, prisluhnilo pa jim 

je okoli petsto gostov. Pozdravila jih je tudi ve-
leposlanica RS na Japonskem njen.eksc. Helena 
Drnovšek Zorko. Posebni gostje so bili tudi  ne-
kaj dni pozneje v Nagoji. Na obeh koncertih pa 
so zapeli skupaj z japonskimi zbori Avsenikovo 
Slovenĳa, od kod lepote tvoje, ob spremljavi 
harmonike, v ritmu valčka pa se je zavrtel dudi 
plesni par v narodni noši, v Nagoji pa še Hay-
dnovo Misso brevis. Obe koncertni dvorani sta 
bili že dva meseca razprodani.
Seveda na tako oddaljeno potovanje ni moč 
oditi brez spominkov. Malovrhova je dejala, 
da bodo s seboj odnesli dva Gromova vrhniška 
velikonočna pirha, enega je županu mesta Abi-
ko podaril župan Stojan Jakin oziroma občina, 

drugega pa je poklonil gospod Grom.
Kot je dejala Malovrhova, na turneji niso pred-
stavljali le Vrhnike, ampak kar celotno Sloveni-
jo, zato so bili med spominki tudi takšni – obče 
slovenski. 
Kaj vse so počeli v Deželi vzhajajočega sonca, 
boste lahko spoznali na videoprojekcĳi 11. maja 
v mali galerĳi Cankarjevega doma. 

Gašper Tominc

Cankarjevci odšli na Japonsko
Mešani pevski zbor Ivana Cankarja z Vrhnike se je v začetku aprila podal za do-
ber teden v deželo cvetočih češenj na mini pevsko turnejo.

Zlati plaketi bosta prejela Simon Seljak, dolgo-
letni novinarski sodelavec Našega časopisa in 
zadnja leta njegov urednik, ter Karol Jurjevčič, 
dolgoletni predsednik KS Vrhnika – Vas ter 
član številnih odborov in združenj na lokal-
nem in širšem nivoju. Predlagatelj priznanja 
za Seljaka je Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
za Jurjevčiča pa KS Vrhnika – Vas.
Srebrne plakete bodo prejeli Mešani pevski 
zbor Mavrica, ki decembra letos praznuje 20 let 

delovanja, Orkester Simfonika, ki je omenjeni 
jubilej praznoval lani, in Benjamin Svenšek, ki 
ga številni poznajo v vlogi nadvse aktivnega 
gasilca (letos postal poveljnik Gasilske zveze 
Vrhnika), sodeloval pa je tudi v svetu verdske 
krajevne skupnosti. Predlagatelj priznanja za 
Mavrico in Simfoniko je Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika, za Svenška pa KS Verd, PGD Verd in 
MŠK Verd. (gt)

Cankarjev zbor na odru na Japonskem

Predsednik organizacĳe zborovskega festivala Abe je tako 
sprejel vrhniški pevski zbor. Zraven so še Chinatsu Nakaji-
ma iz Nagoje in predsednica zbora Hibiki iz Abika Yukiki 
Inaba ter predsednica Cankarjevega pevskega zbora Nadja 
Malovrh in zborovodja Lovro Grom. Cankarjeve goste so 
sprejeli na letališču Haneda, ker letalo, zaradi zelo močnega 
bočnega vetra, kljub trem poskusom, ni uspelo pristali na 
letališču v Nariti, kot je bilo načrtovano.

Zlati pavilĳon Kinkakuji v Kyotu

Občana Rudolfa moti neprĳeten smrad z do-
mnevno ene od vrhniških kompostarn, spom-
nil pa je tudi na gost tovorni promet skozi sre-
dišče občine. Sprašuje se, zakaj občina na tem 
področju ne ukrepa.
Odgovor:
Na Občini razumemo stisko Vas in občanov, še 
zlasti tistih, ki živĳo na območju Zlatice in Vrt-
narĳe. Že vrsto let si prizadevamo, da bi obči-
na pridobila sodobno in tranzitnemu prometu 
primerno obvoznico, s katero bi se zmanjšala 
prometna obremenitev t.i. stare ceste Ljubljana 
– Vrhnika – Logatec. Žal, država, ki je zadolže-
na za reševanje tovrstne problematike, nima 
potrebnih sredstev. Poleg tega na Vrhniki pred-
stavlja veliko oviro tudi obsežen del arheološko 
in naravovarstveno varovanega območja, ki 
onemogoča določitev trase obvoznice. 
Kar se tiče neprĳetnega vonja – za reševanje 
tovrstne problematike je pristojna Inšpekcĳa 
RS za okolje in naravo (ljubljana.irskhg@gov.
si). Nanjo redno oz. ob pojavljanju neprĳetne-
ga vonja posredujemo pritožbe in opozorila v 
zvezi s tem. Tako smo v lanskem letu večkrat 
urgirali s prošnjo za ustrezen nadzor in ukre-

panje. Inšpekcĳa pri poslovanju domnevnih 
povzročiteljev neprĳetnega vonja po naših po-
datkih ni našla nepravilnosti in v zvezi s tem 
ni bilo nikakršnih vidnejših ukrepov. Občina 
sama na tem področju nima pristojnosti, niti ne 
znanja in zmožnosti preverjanja poslovanja in 
delovanja gospodarskih družb. Iz navedenega 
tudi ne moremo ukrepati na način, ki bi določil 
povzročitelja neprĳetne emisĳe in ga zavezal k 
ustreznemu ravnanju. 
Občina je domnevne povzročitelje večkrat opo-
zorila na nevšečnosti, ki jih povzročajo s svo-
jo dejavnostjo, je pa to lahko zgolj opozorilne 
narave, ki nima posebne teže in veljave in ki 
gospodarske subjekte ne sili k obveznemu rav-
nanju. 
Predlagamo, da se tudi občani sami obrnete na 
pristojno inšpekcĳo za okolje in opozarjate na 
nevšečnosti, ki jih doživljate zaradi neustrezne 
zakonodaje oz. ukrepanja pristojnih organov. Le 
s skupnimi močmi bomo zmogli narediti našo 
Vrhniko lepšo in prĳetno za življenje. Občina se 
na področjih, za katere je pristojna, trudi in ver-
jamemo, da nam v določeni meri tudi uspeva. 

Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika

Komunalno podjetje Vrhnika je s prvim apri-
lom prešlo na štiritedensko pobiranje ostankov 
komunalnih odpadkov, kar bi lahko nekaterim  
povzročilo tudi težave. Predvsem družinam, 
ki zaradi manjših otrok ali zdravstvenih te-
žav starejših ljudi potrebujejo plenice,  ki so 
zato lahko glavnina odpadkov – tudi več kot 
je  prostornina zabojnika. Na Komunalnem 

podjetju Vrhnika smo se pozanimali, kako je s 
tem,  in dobili razveseljujoč odgovor. Pojasnili 
so nam, da v takih primerih občani lahko za-
prosĳo za dodaten zabojnik, praznjenje in iz-
posoja pa sta brezplačna. Ko ga ne potrebujejo 
več, ga komunala odpelje. Seveda pričakujejo 
»fer« odnos v  pomenu, da občani te možnosti 
ne bi izkoriščali po nepotrebnem. (gt)

Glavobol občinskega proračuna

Zimska služba stala več kot milĳon evrov!
Letošnja rekordna zima je pustila globoko luknjo tudi v občinskem proračunu 
na področju financiranja zimske službe. Lansko sezono je odštela zanjo 353 
tisočakov, letos pa je njen strošek znašal rekordnega 1,12 milĳona evrov. 

Župan Stojan Jakin pravi, da se s tem sooča večina občin, zato družno pritiskajo na državo, da 
zagotovi dodatna sredstva. »Posledica visokih stroškov bo krčenje ostalih programov na podro-
čju komunale. Sicer pa pripravljamo analizo, da bi spremenili standarde zimske službe, obenem 
pa bomo poskušali v sodelovanju s policĳo doseči, da bo čim več voznikov imelo obvezno zim-
sko opremo.« 
O razsežnosti zime se je za Naš časopis razgovoril Matej Kuharič, ljubiteljski vremenar, ki je 
dejal, da je na Vrhniki v letošnji zimi zapadlo preko 300 centimetrov snega. »Skupaj je bila to 
zimo na območju Vrhnike snežna podlaga prisotna kar 84 dni. Sicer pa tako obilna zima ni imela 
škodljivih posledic na okolje ali rastlinstvo v širšem pogledu. Njene posledice pa so na žalost 
hudo vidne na naših dotrajanih cestah. Vodne zaloge so se preko zime obogatile, nekoliko pa se 
je pomaknil tudi razvoj vegetacĳe.« Kuharič še pravi, da je bila letošnja zima v meteoroloških 
oziru ena bolj sneženih v zadnjih 50 letih. Primerljiva je z zimami 68/69 in 69/70. (gt)

Povprašali ste občino

Neprĳeten smrad in gost promet

Občinska priznanja

Zlati plaketi bosta prejela Jurjevčič in Seljak
Na slovesni akademĳi ob občinskem prazniku 10. maja bodo med drugim 
podelili tudi občinska priznanja: dve zlati in tri srebrne plakete.

Dodaten brezplačen zabojnik za plenice
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S pravim žarom pa Skodlar govori 
tudi o Bevkah, ki so bile včasih zelo 
»oddaljene« od Vrhnike, saj so morali 
Bevčani sami, tudi s samoprispevki, 
urediti marsikaj, kar je Vrhničanom 
samoumevno, da uredi občina s pro-
računskimi sredstvi. Skodlar omenja 
Športni park Bevke, ki so ga zgradili 
pred leti, vrhniški občinski možje pa 
so le zmajevali z glavami, češ, le kako 
bo to živelo?. »Pa smo dokazali, da 
zmoremo, da se da. Sami smo prevze-
li organizacĳo celotnega projekta  od 
priprave dokumentacĳe in pridobiva-
nja dodatnih finančnih sredstev na-
prej pa vse do pridobitve uporabnega 
dovoljenja. Prvotna zamisel je bila, 
da bi naredili le rokometno igrišče v 
rednosti 100.000 evrov, ko pa smo do-
bili dovolj veliko parcelo in možnost 
novih virov financiranja, pa so se naše 
ambicĳe povečale,« pravi Skodlar.

Kako?
Zasnovali smo kompleks športnega 
parka z rokometnim, košarkarskim, 
teniškim  in odbojkarskim igriščem 
ter z asfaltno ploščadjo za prireditve 
v krajevni skupnosti ob različnih bev-
ških in drugih praznikih. Jasno je bilo, 
da stroški vzdrževanja ne bodo ravno 
majhni. Zato smo zgradili še objekt z 
nekaj čez  200 kvadratnimi metri upo-
rabne površine v dveh etažah, kjer so 
garderoba, buffet in prostori za žen-
ski fitnes ter otroško igrišče. Če hočeš 
moške dobiti na športni park, moraš 
ponuditi nekaj, kar uporabljajo žen-
ske, mar ne? Z oddajanjem prostora 
za buffet in za fitnes center dobi kra-
jevna skupnost od 14 do 18.000 evrov 
na leto. Športni park, ki ga imamo v 
Bevkah, je nekaj izjemnega, saj boste 
težko našli še primerljivo krajevno 
skupnost,  kot je bevška, s športnim 
parkom takega obsega. Na Vrhniki so  
z dvomom gledali na naše prizadeva-
nje, ker niso verjeli, da nam bo z zdru-
ževanjem sredstev iz več virov zares 
uspelo zgraditi takšen kompleks.  Pa 
smo uspeli. Tudi s samoprispevkom 
vaščanov, kar dandanes tudi redko 
kje najdete. Zgodbo smo  končali v 
letu 2007. Celotna investicĳa je znaša-
la nekaj  več kot 600.000 evrov, kar je 
za krajevno skupnost s 40.000 evri let-
nega proračuna za koga neverjetno. 

Po volitvah vas je novi župan 
Jakin povabil v svojo ekipo in 
postali ste podžupan.
Moram priznati, da sem bil nad  va-
bilom presenečen, kajti za občinskega 
svetnika sem kandidiral na listi LDS, 
župan pa je nenazadnje neodvisni 
kandidat za župana. Res pa je, da sem 
bil v prejšnjem mandatu  predsednik 
odbora za urejanje prostora, ker so se, 
tako se mi je zdelo, v glavnem vsi iz-
ogibali te dolžnosti, saj je povezana 
tudi z neprĳetnimi zgodbami na tem 
področju. Pa nisem okleval ob župa-
novi ponudbi, le odgovornost se mi 
je zdela na začetku zelo velika, zaradi 
česar res nisem bil prepričan, ali ji bom 
kos. V Bevkah sem se prepričal, da 
lahko naredimo premike v razvoju, če 
vemo, kaj hočemo in kako se lotiti po-
sla. Podprli pa so me tudi številni kra-
jani in občani ter  kolegi v občinskem 
svetu. In moje področje dela je postalo 
vse, kar je povezano z urejanjem ne-
premičnin, torej ustvarjanje  možnosti 

za delovanje konkretnih dejavnosti, 
kulturnih, izobraževalnih, športnih in 
drugih, ki se  dogajajo v občini.  

Ste se morali soočiti 
tudi z zagotavljanjem 
zunajproračunskih sredstev 
za naložbe?
Sam sem zastavil svojo delovno zgod-
bo podžupana najprej z uvajalno fazo, 
ko sem se, skupaj z drugimi seveda, 
dokaj natančno seznanil s težavami, 
ki jih imamo v občini na tem podro-
čju, in ovirami, ki so na poti realiza-
cĳe nekaterih projektov, še posebno v 
zoženih  razmerah gospodarjenja in 
pomanjkanja sredstev na vseh koncih 
in krajih. Toda že nekaj mesecev po  
začetku novega občinskega vodstva, 
maja 2011, smo dobili sporočilo, da je 
155 otrok ostalo pred vrati vrtca. Sam 
dobro vem, kaj to pomeni, saj sem se s  
tako težavo srečal leta 1998, ko je tudi 
skupina bevških otrok ostala brez vrt-
ca. No, takrat smo v Bevkah  v dveh 
mesecih poskrbeli zanje, na Vrhniki pa 
je bila zgodba drugačna, iskanje rešit-
ve pa bolj zapleteno in seveda dražje.  
Jasno je bilo, da gradnja novega  vrtca 
ne pride v poštev, saj je to dolgotrajni 
proces, mi pa smo rabili vrtec danes, 
ne pojutrišnjem. Imeli smo stavbo ne-
kdanjega vrtca, ki jo je občina proda-
jala že tri leta, kupca pa, tudi zaradi 
statusa kulturne dediščine,  ki jo ima 
objekt, ni bilo. Ker nam ga niso  dovo-
lili podreti, smo so odločili za celovito 
prenovo.  Od temeljev do strehe. De-
nar je zagotovila občina, sanacĳa pa je 
bila vredna 950.000 evrov. No, resni-
ci na ljubo je občinski proračun stala 
manj, kajti v času priprave dokumen-
tacĳe je Ekosklad razpisal subvencĳe 
za energetsko sanacĳo javnih objek-
tov. Prĳavili smo naš projekt, vendar 
smo morali, če smo hoteli  dobiti ta 
sredstva, spremeniti načrte prenove. 
Uspeli smo in od Ekosklada dobili 
155.000 evrov subvencĳe. Če k temu 
prištejemo še privarčevano energĳo, 
smo se dobro, čeprav na hitrico, odlo-
čili in pametno ravnali. Konec aprila 
lani, torej le enajst mesecev od začet-
ka do konca zelo zahtevne adaptaci-
je, so bila dela na objektu in okolici 
končana, obnovljena stavba pa zdaj 
krasi podobo vrhniške glavne ceste. 
Ker so se tri krajevne skupnosti lotile 
tudi obnove sosednje stavbe vrtca, ki 
je bila nekoč v resnici konjušnica, torej 
spremljajoči objekt tega, kjer je vrtec, 
pa še Kunstljevo vilo so prenovili, 
imamo zdaj zares lep predel Vrhnike, 
ki ne kazi več podobe mesta.

Zdaj ste zadolženi za 
ureditev šivalnice IUV, ki 
naj bi postala novo kulturno, 
zgodovinsko in izobraževalno 
središče Vrhnike, saj je občina 
ta objekt s spremljajočim 
zemljiščem že kupila v 
stečajnem postopku. 
Da, to je nova, zahtevna in za Vrhniko 
lepa zgodba, ki nam bo, če bo vse  po-
tekalo po predvidevanjih, zagotovo v 
ponos. Kar precej časa smo se odločali 
o nakupu stavbe. V njej je namreč 4086 
kvadratnih metrov uporabnih površin 
in ob tem še 7000 kvadratnih metrov 
zemljišča. Po mojem bi bil greh, če ši-
valnice ne bi kupili, saj bomo lahko 
vanjo, po preureditvi seveda, preselili 

Cankarjevo knjižnico, kjer že več kot 
dvajset let tarnajo zaradi prostorske 
stiske. V njej bo lahko šest oddelkov 
osnovne šole, ki jih bomo predvidoma 
potrebovali že čez leto in pol, v medeta-
ži bo skladišče za knjižnico in v pritlič-
ju bo poleg športne dvorane še  Inter-
pretacĳski center naravne in kulturne 
dediščine. V stavbi sta dve dvigali, je 
statično ustrezna, saj prenese 1,8 tone 
na kvadrati meter obremenitve, za 
knjižnico pa je zahtevana obremenitev 
800 kg  na kvadratni meter. Stavba je 
bila zgrajena leta 1986, ko je bila IUV še 
v razcvetu in se ni varčevalo pri sodo-
bnih materialih tedanjega časa. Kupili 
smo jo, skupaj z zemljiščem, za 1,1 mili-
jona evrov, po adaptacĳi pa bo njena 
vrednost, upoštevaje kupnino, znašala 

4,2 milĳona evrov, kar je res velik za-
logaj za Vrhniko. Zato si prizadevamo 
zagotoviti še dodatne vire financiranja 
in temu prilagajamo način prenove  in 
ne nazadnje tudi umeščanje progra-
mov v posamezno etažo tako velikega 
objekta.

Velik denar,  pojdiva lepo 
počasi. Od namembnosti do 
namembnosti prostorov v 
šivalnici. Najprej Cankarjeva 
knjižnica! 
Konec  minulega leta smo se prĳavili 
na razpis Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologĳo s projektom Kul-
turni center s knjižnico, pri katerem 
gre za sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj s sofinanciranjem 
države.  Pri tem razpisu je procedu-
ra drugačna kot drugod, saj mora biti 
vsak program predhodno uvrščen 
na prednostno listo v Izvedbenem 
načrtu Regionalnega razvojnega pro-
grama, potrjen mora biti na Svetu 
Ljubljanske urbane regĳe, da pride 
projekt sploh med tiste projekte, ki 
lahko kandidirajo. Z umeščanjem v 
Izvedbeni načrt smo bili uspešni že 
do sredine  minulega leta, kvota de-
narja pa je bila v naprej razdeljena po 

posameznih občinah. Ker sosednje 
občine Log - Dragomer, Borovnica in 
Horjul niso prĳavljale vsaka svojega 
projekta, vrednega vsaj 600.000 evrov, 
ki bi izpolnjeval pogoje razpisa, smo 
se z njimi  dogovorili, da njihove de-
leže sredstev namenĳo za naš projekt 
knjižnice, ki s svojo dejavnostjo pokri-
va tudi njihova območja. Pričakovana 
vrednost sofinanciranja se je tako  po-
večala na 457.409,70 evra. Vrednost 
celotnega prĳavljenega projekta je 
2.018.000,00 evrov, v kar je vštet tudi 
nakup stavbe IUV v vrednosti 1.10-
0.000,00 evrov.
Seveda smo morali  z našim projek-
tom zadostiti tudi nekaterim drugim 
pogojem. Pogoj za prĳavo na razpis 
Ministrstva je bil še naše lastništvo 

objekta in izdano gradbeno dovolje-
nje. 9. 11. 2012 se v Zemljiški knjigi 
vodi kot datum vpisa lastninske pra-
vice šivalnice IUV na Občino Vrhnika. 
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 
20. 12. 2012 in je po odpovedi pravice 
do pritožbe postalo pravnomočno že 
naslednji dan. Tako smo z 21. 12. 2012 
imeli izpolnjene pogoje za prĳavo pro-
jekta Kulturnega centra s knjižnico na 
razpis, ki se je sicer  končal z 31. 12. 
2012. Sklep o sofinanciranju projekta 
Kulturni center s knjižnico imamo že 
v rokah. 

Namesto prizidka k sedanji 
stavbi ste se raje odločili za 
selitev Cankarjeve knjižnice v 
šivalnico?
Tako je. Zdaj imamo za poslovanje v 
dveh stavbah skupaj 600 kvadratov, 
za optimalno delovanje pa rabĳo vsaj 
1500 kvadratov. Pred šivalnico  so bile 
tudi druge rešitve za knjižnico. Pred-
log o velikem prizidku k sedanji stav-
bi bi zahteval pilotiranje temeljev, kar 

bi stalo več kot 400.000 evrov.  Ko smo 
gledali številke, je vsota kar naenkrat 
za prizidek znašala nekaj  več kot tri 
milĳone evrov za 1200 kvadratnih me-
trov. Pa še nefunkcionalno bi bilo vse 
skupaj, saj bi bilo kar pet medetaž. Po-
leg tega bi z novo stavbo pred sedanjo 
knjižnico posegli v park  in parkirišče, 
za ureditev novega trga in parkirišča 
na drugi strani bi spet rabili najmanj 
300.000 evrov. Zdaj bo knjižnica imela 
1400 kvadratnih metrov, bo v eni etaži 
in organizacĳa dela bo na površini 48 
metrov v dolžino in 33 metrov v širi-
no preprostejša. V medetaži bo ureje-
nih še 300 m2 skladiščnih prostorov s 
tremi pisarnami.

Kar naenkrat naj bi Vrhnika 
dobila v šivalnici nekakšen 
center, kjer bi skrbeli za 
promocĳo in ohranjanje 
kulturne in naravne 
dediščine? 
Kaj naj bi bilo v pritličju šivalnice, kjer 
so stropi visoki več kot šest metrov, 
se je kar vrstilo predlogov. Potema pa 
se je pojavila pobuda o Interpretacĳ-
skem centru naravne in kulturne de-
diščine, ki mu sam dodajam še atribut 
doživljajski spoznavni center naravne  
in kulturne dediščine. V februarju 
sem dobil informacĳo, da na Direk-
toratu za kulturo pripravljajo razpis 
za dodelitev sredstev t. i. Norveškega 
mehanizma, zanje pa bodo lahko kan-
didirali lastniki ali upravljavci s pro-
jekti obnove in interpretacĳe naravne 
in kulturne dediščine državnega po-
mena. V naši občini je tak spomenik 
državnega pomena samo reka Ljub-
ljanica, okrog nje in v njej pa je pravo 
bogastvo naravne in kulturne dediš-
čine. Povezali smo se z Mestnim mu-
zejem iz Ljubljane, saj smo z njim že 
sodelovali pri arheoloških raziskavah 
rimske ladje in evidentiranja kulturne 
dediščine na območju naše občine v  
minulem letu.  
Njihova kustosinja Irena Šinkovec je 
iz podatkov, ki so jih dobili  ob lanskih 
raziskavah in ob dejstvu, da imamo še 
nezasedene prostore v pritličju šival-
nice, zanjo pa gradbeno dovoljenje za 
prenovo, pripravila osnutek izhodišč 
za projekt oživljanja kulturne in na-
ravne dediščine. Šinkovčeva je v za-
snovi tega projekta opozorila, da ima 
vrhniška občina izjemen potencial na 
področju trženja naravne in kulturne 
dediščine, vendar so bili posamezni 
projekti v preteklosti preveč razprše-
ni in nepovezani in niso dovolj učin-
kovito pripomogli k prepoznavnosti 
kraja in njegove dediščine ter s tem 
k povečanju obiska. Doslej nismo 
imeli celovitih in dolgoročnih usme-
ritev za to področje, ki bi temeljili na 
strokovnosti, valorizacĳi in na temelj-
nem poslanstvu, ki pa je ohranjanje 
dediščine za  prihodnje generacĳe ter 
kakovostna predstavitev za lokalne 
prebivalce in turiste. Ljubljanica je kot 
prepoznavni simbol in državni spo-
menik s svojo neprecenljivo kulturno 
in naravno dediščino najprimernejša 
za predstavitev Vrhnike v ožjem in 
širšem prostoru.

Janko Skodlar, podžupan Občine Vrhnika:

»Šivalnica IUV bo vrhniški kulturni hram«
Janko Skodlar je  po poklicu komercialist, ki se je po izgubi službe v Cankarjevi založbi, pred več kot desetletjem, podal na pot nepremičninskega posred-
nika, v zdajšnjem mandatu pa opravlja dolžnosti podžupana Občine Vrhnika. Njegovo delo je tudi tokrat povezano z urejanjem nepremičnin. Zdaj je v 
njegovih rokah prenova šivalnice IUV, ki jo je kupila občina, da bi v njej zaživeli nekateri izobraževalni in kulturni programi. 

»Doslej nismo imeli celovitih in dolgoročnih usmeritev za 
ohranjanje dediščine za  prihodnje generacĳe ter  kakovostne 
predstavitve za lokalne prebivalce in turiste.«
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Bilo je čisto navadno sredino 
popoldne, a v razredu, ki so ga 
zapolnile različne generacĳe, 
je vladalo pozitivno vzdušje. 
Prisotni so želeli narediti ne-
kaj zase in za svoje  prihodnje 
rodove. Kot je dejala Sonja 
Rihar, učiteljica kemĳe in bio-
logĳe ter vodja projekta na 
šoli, se je OŠ Ivana Cankarja z 
veseljem odzvala na pobudo 
nevladne organizacĳe Eko-
civilna iniciativa Slovenĳe, 
da tudi najmlajši poskrbĳo 
za ohranjanje in izmenjavo 
domačih, avtohtonih semen. 
To je le ena od podobnih ak-
tivnosti, ki potekajo po  vsej 
državi. 
V čem je pravzaprav težava? 
Slovenci smo namreč izgubili 
že 85 %  domorodnih semen, 
zato je skrajni čas, da nekam 
na varno shranimo vsaj njihov 
preostanek in si za negotovo 
prihodnost zagotovimo sa-
mozadostnost. Meta Vrhunc, 
znana po biološko-dinamični 
metodi pridelovanja zdrave 
hrane, je zbranim na kratko 
pojasnila razlog »izginotja« 
semen. Na eni strani gre za 
preusmeritev kmetov v ozko 
usmerjene pridelovalce mo-
nokultur, s čimer se je izgubi-
la semenska pestrost, na drugi 
pa so firme s semeni le-ta kri-
žali v hibridne vrste, ki imajo 
sicer velik pridelka, a izgublja-
jo na prehranski vrednosti ter 
na odpornosti glede na okolje. 

Kot vemo, hibridne vrste ne 
obrodĳo semen, iz katerih bi 
pozneje zopet vzklile rastli-
ne. Tako so počasi stare vrste 
rastlin »utonile v pozabo«, 
na kar so nekateri opozarjali 
že dolgo, a se ni nič zganilo. 
Posledica tega je vzpostavitev 
semenske banke, ki bo poskr-
bela za ohranitev avtohtonih 
slovenskih vrst in tako bila 
slovenskemu narodu temelj 
prehranske  podlage v more-
bitni krizi v prihodnosti. 
Prisotni na Štafeti semen so si, 
kot rečeno, izmenjali semena. 
Nekateri so prišli tudi praznih 
rok in odšli z različnimi vrsta-
mi semen  domorodnih ras-
tlin. Vse skupaj je spominjalo 
na otroke, ko si izmenjujejo 

sličice albumov: jaz ti dam to, 
ti daš meni ono. Riharjeva je 
pojasnila, da bodo domnevno 
redkejše vrste semen poslali 
v genetsko banko, kjer bodo 
raziskali vrsto in jo po potrebi 
shranili. Sicer pa so nekateri 
otroci skupaj s starši in stari-
mi starši semena tudi že kar 
posadili, lončke pa položili na 
okenske police v razredu. Sla-
bi dve uri je minilo, kot bi tre-
nil; mnogi so se domov vrnili 
z novimi spoznanji in semeni, 
zagotovo pa so se prav vsi do-
bro imeli, saj so preživeli pri-
jetno družabno popoldne, ki 
so ga popestrili še petošolci s 
kulturnim nastopom. 

 Gašper Tominc, foto: GT  
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Stičišče novega dojemanja in 
delovanja na področju naravne in 
kulturne dediščine bo interpretacĳski 
center v šivalnici?
Program je zasnovan tako, da vključuje dolgoroč-
ne rešitve, vendar s faznim pristopom realizacĳe 
glede na finančne, vsebinske, organizacĳske in 
infrastrukturne možnosti in tudi glede na ureja-
nje premoženjsko-pravnih zadev na zemljiščih 
in objektih, kjer naj bi v  prihodnje uredili dopol-
nilne interpretacĳske centre  posebej za naravno 
in posebej za kulturno dediščino. Bistveno pa je, 
da izpolnjujemo vse zahteve in merila za pred-
videni razpis sredstev Norveškega mehanizma. 
Interpretacĳski center v pritlični etaži  nekdanje 
šivanice IUV bi tako postal centralna infotočka 
vse naravne in kulturne dediščine z doživljajsko 
spoznavnim centrom, s katerim bi se začeli vsi 
turistični programi na Vrhniki. 
V naslednjih fazah bi uredili še dve središči 
interpretacĳskih centrov, in sicer: za naravno 
dediščino v Močilniku (izviri Ljubljanice, Kras 
…) z navezavo na turistične destinacĳe s  pred-
stavitvĳo naravne dediščine (Cerknica, Postojn-
ska jama, Lipica, Barje itn.) ter center za inter-
pretacĳo kulturne dediščine ( Ljubljanica, Barje, 
podvodna in eksperimentalna arheologĳa ...) z 
navezavo s sorodnimi ustanovami in lokacĳami 
(Ljubljana, Bistra, Zaplana, osrednja Slovenĳa 
itn.) na lokacĳi Kotnikovih bajerjev. 

Poleg primarne predstavitvene dejavnosti bi 
se lahko obe lokacĳi usmerili še v aktivno pre-
življanje prostega časa za najširšo populacĳo, za 
šolske in obšolske dejavnosti, turizem in aktiv-
no vključevanje lokalne skupnosti z možnostjo 
odpiranja novih delovnih mest na področju na-
stanitvene dejavnosti, pridelovanja zdrave hra-
ne, izposojanja športne opreme, izvedbe progra-
mov, vodenja, pohodništva, plezanja itn. 
Razpis za denar iz norveškega sklada na bi bil 
objavljen v jeseni letos, v Slovenĳi pa bo na  vo-
ljo štiri milĳone evrov, s katerimi bo mehanizem 
financiral po vsej verjetnosti tri izbrane projekte 
obnove kulturne dediščine v naši državi. Mi se 
nadejamo, da bomo dobili okrog en milĳon ev-
rov. S tem denarjem bi uredili brežine desnega 
brega Ljubljanice, nadaljevali arheološke razis-
kave na reki in uredili depozitorĳ za moker les 
v enem od Kotnikovih bajerjev na parceli, ki je 
v državni lasti, uredili interpretacĳski center v 
pritlični etaži šivalnice in neposredni okolici, 
postavili interaktivne table v središču Vrhnike. 
Vrednost del znaša okrog 1,2 milĳona evrov, 
delež financiranja opravičljivih stroškov iz Nor-
veškega mehanizma pa bo znašal predvidoma 
85 %. Seveda v tem projektu računamo tudi na 
sredstva  Občine Vrhnika, Ministrstva za kultu-
ro in ARSO, vsakega na svojem področju. 

V najvišji etaži šivalnice bodo oddelki 
Osnovne šole Ivana Cankarja?
Za zdaj imamo dovolj kapacitet za osnovnošol-
sko dejavnost. Imamo petdeset oddelkov, ven-
dar bomo po predvidevanjih leta 2018 potrebo-
vali kapacitete za šestdeset oddelkov. Tako bi 
se morali v najkrajšem času  odločiti za gradnjo 
prizidka k OŠ Ivan Cankar v velikosti 900 m2, 
v delu sedanjega parka, ki se razprostira ob 
Tržaški cesti, pred knjižnico in šolo. Vrednost 
take investicĳe bi bila  več kot dva milĳona ev-
rov. Šolniki ugotavljajo, da bi z novimi zmog-
ljivostmi v šivalnici in tudi v prostorih sedanje 
knjižnice zadovoljili potrebe in imeli kar precej 
časa mir z dodatnim zagotavljanjem  kapacitet 
za osnovno šolanje, saj se tudi nataliteta umir-
ja. Sicer pa so prostori v sedanji knjižnici, če ne 

bo potrebe po novih oddelkih, lahko namenjeni 
praktičnemu pouku učencev v osnovni šoli, ker 
na Cankarjevi šoli zdaj nimajo najboljših  mož-
nosti za ta pouk oziroma pomožni telovadnici. 
Tudi šolski prostori v šivalnici, če čez leta ne bo 
dovolj otrok za  toliko oddelkov, se lahko na-
menĳo za različne druge dejavnosti, denimo 
za različne oblike udejstvovanja občank in ob-
čanov  na področju izobraževanja za tretje živ-
ljenjsko obdobje in druge aktivnosti, ki jih zelo 
uspešno razvĳa in izvaja knjižnica. 

Dela v šivalnici so se pravzaprav že 
začela.
V začetku marca smo začeli z načrtnim od-
stranjevanjem opreme, inštalacĳ in oblog, ki 
jih ne bo mogoče uporabiti, ter čiščenjem in 
ločevanjem odpadkov, razmetanih vsepovsod 
po objektu. Najprej so celoten objekt pregledali 
predstavniki projektantov, Muzejskega društva 
in Cankarjeve knjižnice. Vso izbrano opremo in 
blago so označili ali odpeljali na drugo lokacĳo 
in tam skladiščili. Njim so sledili delavci Komu-
nalnega podjetja Vrhnika, ki so iz stavbe odpe-
ljali opremo in blago za potrebe Centra ponovne 
uporabe. Zdaj delavci  samostojnega podjetnika 
Rajka Mivška iz Zaplane za nas brezplačno de-
montirajo vso nepotrebno inštalacĳo, les, plasti-
ko, smeti in papir in skupaj z delavci JP KPV, d. 
o. o., pospravljajo stavbo. Stekle so aktivnosti 
za zagon projekta energetske sanacĳe stavbe, 
izbran je projektant opreme za interpretacĳski 
center in knjižnico. To je Delavnica, d. o. o., z 
Vrhnike, ki tesno sodeluje tudi z drugimi pro-
jektanti, saj posamezne rešitve glede opreme 
vplivajo tudi na projektiranje inštalacĳ in obra-
tno. Hkrati pa je to podjetje vzpostavila zelo do-
bro sodelovanje s predstavnico Mestnega mu-
zeja iz Ljubljane Ireno Šinkovec, ki strokovno 
usmerja načrtovanje opreme Interpretacĳskega 
centra naravne in kulturne dediščine.
Ko bo dokumentacĳa glede energetske sanacĳe 
končana, sledi objava javnega razpisa v naj-
krajšem mogočem času, saj želimo izkoristiti 
vse poletne mesece in dneve brez padavin za 

izvedbo energetske sanacĳe strehe, fasade in 
vgradnjo stavbnega pohištva. V predvidoma 
tudi slabem vremenu pa bomo izvajali sanacĳo 
tlakov v pritličju, izvedbo kurilnice in drugih 
notranjih inštalacĳ, povezanih z energetsko sa-
nacĳo objekta. Vrednost del je ocenjena na sko-
raj 1.130.000  evrov z DDV.

Po dosedanjih ocenah znaša naložba 
v prenovo šivalnice, skupaj z 
nakupom stavbe in zemljišča, 4,2 
milĳona evrov? Od kod še denar?
Nekaj  sva o tem že povedala. Tudi o utemelje-
nosti  projekta  v primerjavi z drugimi o tem, 
kako rešiti stisko knjižnice, šole itn. Da, celoten 
projekt je vreden 4,2 milĳona in pričakujem, da 
bomo iz raznih neobčinskih virov uspeli dobiti 
okrog 40 odstotkov potrebnega denarja. Z vse-
mi  prihodnjimi programi v šivalnici sodeluje-
mo na razpisih države in evropskih skladov. Za 
projekt  Energetske sanacĳe šivalnice IUV nam 
je tako že uspelo pridobiti 864.136,99  evra iz 
Kohezĳskega sklada. Skupaj s sredstvi Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj za projekt z 
naslovom Kulturni center s knjižnico smo tako 
doslej uspeli pridobiti skupno že 1.321.546,69 
evra, kar  je že več kot 31 % potrebnih sredstev. 
Programe prĳavljamo na razpise kot celovite 
zaključene celote tako, da se med seboj ne pre-
krivajo.
Tudi lastna sredstva občine so za to naložbo za-
gotovljena. In če bi se kje kaj zalomilo, imamo 
še eno možnost: smo namreč občina brez evra 
dolga, čeprav vsako leto načrtujemo posojila za 
kakšen projekt, pa smo doslej uspeli vse izpe-
ljati brez bančnih posojil. Letos bomo energet-
sko sanirali stavbo in vanjo umestili knjižnico. 
Prestali programi čakajo na prihodnje leto, do-
končno pa bo programsko šivalnica  po načrtih 
zaživela v letu 2015.

Marjan Horvat

»Zdaj bo knjižnica imela 1400 
kvadratnih metrov v eni etaži in 
organizacĳa dela bo na površini 48 
metrov v dolžino in 33 metrov v širino 
enostavnejša.«

»Šivalnico IUV smo kupili, skupaj 
z zemljiščem, za 1,1 milĳona evrov, 
po adaptacĳi pa bo njena vrednost, 
upoštevaje kupnino, znašala 4,2 
milĳona evrov.«

»Na Vrhniki so  z dvomom gledali na 
gradnjo Športnega parka Bevke, ker 
niso verjeli, da nam bo z združevanjem 
sredstev iz več virov zares uspelo 
zgraditi takšen kompleks.  Pa smo 
uspeli. Zgodbo smo  končali v letu 
2007.«

Soustvarjajmo prihodnost 

Štafeta semen
Vrhnika, 3. april – Nekatera so neznat-
na, druga večja, a iz vseh vzklĳejo ras-
tline, ki nam služĳo kot hrana. A vse 
rastline niso enako odporne glede na 
okolje v katerem živĳo. Vemo, da mu 
najbolje kljubujejo  domorodne (avto-
htone) rastline, toda takih je vedno 
manj. Po nekaterih podatkih naj bi 
izgubili že okoli 85 % semen, zato je 
skrajni čas, da semena preostalih  do-
morodnih vrst shranimo v gensko ban-
ko. Lahko pa tudi poskrbimo, da si jih 
medsebojno izmenjujemo in na tak na-
čin razširjamo. In to so počeli učenci 
na Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrh-
nika skupaj s svojimi starši in starimi 
starši.
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Januarja, februarja in marca 
2013 so praznovali častitlji-
ve in okrogle obletnice člani 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrhnika:
Adolf Malavašič, Vrhnika - 
1910
Miloš Čića, Stara Vrhnika 
– 1921
Viktor Kirn, Vrhnika – 1921
Stanko Peric, Vrhnika – 1921
Marĳa Petkovšek, Stara Vrhni-
ka – 1923
Tine Bradeško, Vrhnika – 1923
Anton Jesenovec, Vrhnika 
– 1923
Frančiška Remškar, Log – 1928
Marĳa Strelec, Vrhnika – 1928
Frančiška Voljč, Vrhnika – 1928
Franc Žužek, Vrhnika – 1928
Fani Gabrovšek, Vrhnika 
– 1938
Vsem jubilantom iskreno če-
stitamo z najlepšimi željami, 
čestitke pa veljajo tudi drugim 

članom združenja, ki so v teh 
mesecih praznovali rojstni dan.
---
Uradne ure pisarne združenja 
so vsako sredo dopoldne od 
10.00 do 11.00 ure in popoldne 
od 16.00 do 18.00 ure. Dobite 
nas tudi na tel.št. 755-20-01, 
lahko pa nam pišete tudi na 
elektronski naslov: zbnob.vrh-
nika@gmail.com. 
Člane združenja obveščamo, da 
smo ob izrednih primerih zunaj 
uradnih ur dosegljivi tudi na 
mobilni številki 030 696-818, 
kjer se vam bo oglasila pod-
predsednica ZB NOB Vrhnika. 
Člane združenja in občane Vrh-
nike tudi obveščamo, da smo 
pred glavnim vhodom v pisar-
no združenja namestili oglasno 
omarico, kjer bomo objavljali 
vse naše aktivnosti in druga 
sporočila.

Skupščino je začel predsednik združenja 
Jani Kikelj, ki je goste naprosil za kratke 
nagovore. Tako je prvi spregovoril žu-
pan Vrhnike Stojan Jakin, ki je poudaril, 
da se ne smemo sramovati zmagovitih 
dejanj borcev v drugi  svetovni vojni ter 
tudi velike enotnosti v  desetdnevni voj-

ni za samostojno Slovenĳo v letu 1991. 
Obenem je zboru zaželel uspešno delo, 
novoizvoljenim pa pogumno in aktivno 
delovanje v naslednjih štirih letih. Spre-
govorili so tudi  drugi gostje in vsi po-
udarjali, da je delo združenja aktivno in 
dobrodošlo v sedanjih kriznih časih. 
Poročilo o delovanju združenja v  mi-
nulem letu pa je  predstavil predsednik 
Jani Kikelj, ki je med  drugim poudaril:
»Udeležba na prireditvah je bila zelo 
dobra. Na vse izlete oziroma organizi-
rane udeležbe proslav smo odšli s pol-
no zasedenim avtobusom (okrog 40 lju-
di). Prav tako moram poudariti odlično 
udeležbo na proslavi 6. maja, ob dnevu 
osvoboditve Vrhnike, saj je bila velika 

dvorana Cankarjevega doma polna. Če-
dalje več ljudi prihaja tudi na komemo-
racĳo na Drčo, kljub slabemu vremenu, 
kot je bilo lani. 
Odmevna je bila tudi »akcĳa« nakupa 
majic Vem kdo je zmagal. Rdeča zvezda 
na vrhniški modri barvi nam je vtisni-

la prepoznavnost (tudi medĳsko) ob 
Pohodu okoli Ljubljane, na Pokljuki, v 
Kopru …
Še nekaj statistike: 1.1.2012 je naše zdru-
ženje štelo 249 članov. V lanskem letu 
se nam je pridružilo 18 novih članov, iz 
takšnih ali drugačnih razlogov je bilo 
iz članstva brisano 12 članov. Ob koncu 
leta 2012 je torej ZB NOB Vrhnika štelo 
255 članov.«
Poročilo je bilo z aplavzom soglasno 
sprejeto. Nato so prisotni člani zdru-
ženja z javnim glasovanjem izvolili 
organe združenja za nadaljnja štiri leta. 
Tako je novi predsednik postal stari 
predsednik Jani Kikelj. V predsedstvo 
so bili izvoljeni še: Andreja Nikolić, 

Lojze Kos, Simon Seljak, Vojko Jerina, 
Leon Plahutnik, Leopold Strajnar in 
Andrej Jerman - Blažič. V glavni odbor 
ZB NOB Slovenĳe pa je bil izvoljen Te-
ofil Bizjak.
Novo vodstvo je zbranim članom pred-
stavilo tudi program dela za leto 2013, ki 
obsega že znane vsakoletne prireditve. 
Še posebno pa bo novo vodstvo skrbelo 
za celoletne pomembne aktivnosti, kot 
so: uresničevanje nalog v javnem inter-
esu pri ohranjanju vrednot NOB, skrb 
za partizanske spomenike in spominska 
znamenja NOB, aktivno sodelovanje s 
pokrajinskim svetom za Notranjsko in 

veteranskimi ter domoljubnimi združe-
nji na lokalni ravni, udeležba na vseh 
pomembnejših dogodkih, ki jih bosta 
organizirali Občina Vrhnika in Občina 
Log -Dragomer ter tudi na prireditvah, 
posvečenih NOB v drugih sosednjih ob-
činah, sprotno dopolnjevanje članstva z 
mlajšimi člani in organizacĳa različnih 
odborov in komisĳ, ki bodo prevzeli 
delo in odgovornost za posamezni del 
obveznosti oz. delovanje združenja.
Na koncu zbora članov združenja je sle-
dilo še tovariško srečanje,  na katerem 
so  udeleženci izmenjevali številne za-
nimive pripovedi in spomine na zgodo-
vinske trenutke druge svetovne vojne.

Simon Seljak

Občanke in občani, bralke in bralci!

ISKRENO VAM ČESTITAMO 
ob
27. APRILU, dnevu upora proti okupatorju, 
1. MAJU, prazniku dela, ter
9. MAJU, dnevu Evrope.
V prihajajočih dneh se bomo spomnili še 6. maja, ko se je leta 1945 z zmago partizanske vojske 
in zaveznikov končala druga svetovna vojna ter je bil iz naših krajev pregnan okupator.
Voščimo vam tudi ob 10. maju, prazniku Občine Vrhnika.

Občinski Odbor SOCIALNIH DEMOKRATOV Vrhnika

Koncert, ki sta ga povezovala Mirjam Suhadol-
nik in Matjaž Žirovnik, je potekal v dveh delih, 
na voljo pa so bile tudi nove zgoščenke, za ka-
tere so večino materiala posneli na Nizozem-
skem, nekaj pa v studiu pri Gašperju Kržman-
cu na Drenovem Griču. Zgoščenka nosi naslov 
»Bela breza« po istoimenski pesmi Alojza Grad-
nika (Zorko Prelovec), ki je posneta na medĳski 

nosilec, predstavili pa so jo tudi na koncertu. 
Na zgoščenki je 18 skladb, ki bodo verjetno za-
dovoljile še tako zahtevne okuse, saj segajo od 
ljudskih in srednjeveških cerkvenih, do črnskih 
duhovnih in celo do mlajši generacĳi znanega 
Billyja Joela. 
Oktet je v dveh desetletjih že večkrat menjal se-
stavo, tudi dirigentske taktirke so si podajali. 

Prvi vodja je bil Tone Jurjevčič, ki ima največ 
zaslug za prepoznavnost okteta. Kasneje ga 
je nasledil Primož Malavašič, že osmo leto pa 

zbor vodi Mitja Drašler, ki so se mu člani okteta 
na koncertu tudi zahvalili s skulpturo Janeza 
Boljke. Danes oktet sestavljajo tenoristi Mitja 
Drašler, Blaž Tomšič, Janez Lenarčič in Miran 
Kržmanc, baritonista Janez Mesec in Aleš Ko-
vač ter basista Franci Končan in Klemen Šiberl. 
Oktet je v 20 letih postal stalni spremljevalec ob-
činskih prireditev in lokalnih dogodkov. Njego-
va razpoznavnost se ne konča na občinski meji, 
marveč sega daleč naprej, celo preko državne 
meje. Tako so fante gostili v različnih televizĳ-
skih oddajah, o njih so pisali tiskani medĳi, po-
sebna izkušnja pa je bil nastop v filmu Osebna 
prtljaga. Vsled vsega tega ne preseneča, da so 
večkrat kot oktet obiskali tudi Nemčĳo, Italĳo, 
Avstrĳo in Nizozemsko. 
Delo in sadove okteta ni ostalo spregledano 
s strani vrhniške izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti,v imenu katerega je pred-
sednica njegovega sveta, Anka Grom, članom 
podelila zlato (Končan, Šiberl) in častno (Draš-
ler, Tomšič, Lenarčič, Kržmanc, Mesec in Ko-
vač) Gallusovo značko, oktetu samemu pa ju-
bilejno priznanje. 

Gašper Tominc, foto: GT

Zahvala
Kulturnemu društvu Raskovec, Občini Vrhnika, 
ZIC-u, Cankarjevemu domu Vrhnika, Javnemu 
skladu za kulturne dejavnosti Območna izpo-
stava Vrhnika, Mihart – Mihi Kržmancu, Edu 
Zupanu, Gostilni Kranjec, Šiviljstvu Matias, Ja-
nezu Drašlerju, Mitji Drašlerju, Jošku Mavriču, 
Damjani Miklavčič, TD Blagajana in Vrtnarstvu 
Hlebec ter kiparju Bojanu Mavsarju.Oktet Raskovec prepeva že dve desetletji

Jani Kikelj ponovno predsednik
V mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki je bila skupščina 
Združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika. Letos je bila še poseb-
no pomembna, saj so  potekale tudi volitve v organe ZB NOB za 
mandatno obdobje 2013–2017.

Volilna skupščina združenja borcev za vrednote NOB Vrhni-
ka

Stari, novi predsednik Jani Kikelj podaja predlog programa 
za leto 2013 pred delovnim predsedstvom

Nova, tretja zgoščenka: Bela breza

Čestitke oktetu in njegovim članom je v imenu lokalne izpostave 
JSKD izrekla Anka Grom.

20 let Okteta Raskovec
Vrhnika, 13. april – Vsak, ki spremlja vrhniško pevsko sceno, ve, da je Oktet Ra-
skovec glede na svojo kvaliteto razred zase, zato ne preseneča, da je posnel že 
tretjo zgoščenko. Luč sveta je ugledala ob 20. jubileju okteta, ki ga je proslavil s 
celovečernim koncertom, družno z zvestimi spremljevalci in ljubitelji njegovega 
petja v osrednjem vrhniškem kulturnem hramu. 

ZDRUŽENJE BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB VRHNIKA 

v sodelovanju z 

OBČINO VRHNIKA 
in 

ZAVODOM IVANA CANKARJA 
ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA, 

vas vabi na proslavo ob 6. maju, 
dnevu osvoboditve Vrhnike izpod nacističnega okupatorja. 

Proslava s kulturnim programom 
bo v ponedeljek 6. maja 2013 ob 19.00 uri 

v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. 

Slavnostni govornik bo 
gospod BORUT PAHOR, 

predsednik Republike Slovenije. 

V programu, ki ga bo povezovala gospa Mirjam Suhadolnik,
 bo nastopil PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR iz Ljubljane. 

Vstop je prost! 

Po končanem programu vas vabimo v Malo dvorano Cankarjevega doma na 
druženje ob kozarcu pijače in prigrizku v organizaciji 

Gostinstva Dolinar Vrhnika. 

Pred proslavo bodo ob 17.00 uri predstavniki Občine Vrhnika in
 Združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika položili venec 

na spomenik padlim v NOB na Drči.
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BREZPLAČNO VODENJE PO VRHNIKI
bo v soboto 4. maja, ob 9. uri pred TIC Vrhnika.

- prve poselitve na območju sedanje Vrhnike, 
- rimsko obdobje, 
- srednjeveško Vrhniko, 
- 17. stoletje in zlato dobo Vrhnike, 
- pomembnejše stavbe in arhitekturne značilnosti, 
- gospodarstvo, 
- etnološke značilnosti, 
- geološke, geografske in orografske značilnosti 
   krasa, barja in predalpskega gorovja.

Pot bo trajala 2–3 ure lahke hoje. Vodil vas bo izkušen vodič g. Vinko 
Več informacij: TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika, tel.: 01 755 10 54, mob.: 051 661 063. 

Vsako prvo soboto v mesecu se bomo ob 9. uri zbrali 
pred TIC-em Vrhnika in spoznavali bolj ali manj znane kotičke Vrhnike. 
Na vodenju po Vrhniki vam bo vodič predstavil:

Pogled na domači kraj skozi 
fotografski objektiv 
Tak je delovni naslov za pripravo in izdelavo koledarja za leto 2014, ki ga pripravlja Turistično 
društvo Blagajana Vrhnika v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika.
To bo že četrti koledar, posvečen Vrhniki z okolico. Bolj ali manj prepoznavne lepote in zanimi-
vosti, ki jih beležite ljubitelji fotografiranja, bi lahko bile prispevek za koledar 2014.
V oktobru bomo pripravili tudi razstavo fotografij v Cankarjevem domu na Vrhniki.
Vsi, ki želite prispevati svoj pogled na domači kraj in ga deliti z drugimi, se lahko prĳavite na 
Turistično društvo Blagajana, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika ali pišete na elektronski naslov dru-
stvo.blagajana@kabelnet.net ali pokličete na telefon 01 7551 341.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Turistično 
društvo Blagajana Vrhnika

V SOBOTO, 18. MAJA 2013,

Vas vabimo na

RIMSKI DAN NA ZAPLANI
Program:
11.00: vodeni ogled po ostankih poznorimskega obrambnega zidu Claustra Alpium Iuliraum 
(izhodišče pri Smrekovcu - križišče z glavno cesto)
12.00-15.00: Rimski vrvež v Gostilni Mesec z naslednjim programom
Rimsko kosilo po Apicĳevih receptih (3 menĳi)
Rimske namizne igre
Ogled in oblačenje rimske vojaške opreme Ustvarjalna delavnica za družine Predvajanje filmov
Brezplačno: vodeni ogled, rimske namizne igre, otip rimske vojaške opreme, ogled filmov Plač-
ljivo: Rimsko kosilo, ustvarjalna delavnica

Dogodek je organiziran v sodelovanju s TD Blagajana Vrhnika, Inštitu-
tom Ivan Michler in Gostilno Mesec in poteka v sklopu turistične desti-
nacĳe Dežela kamnitih branikov.

Zaželjeno je, da se prĳavite na TD Blagajana, tel. št. 01 7551 341 ali 
elektronski naslov: drustvo.blagajana@kabelnet.net 
ali kar v Gostišče Mesec Zaplana tel. 01 7541 424.

V soboto, 11. maja, ob 16.00 
se bo pred kozmetičnim salonom Lišparija na 
Opekarski cesti 16 na Vrhniki odvijala 

MODNA REVIJA Z NASLOVOM 
BURLESKA.

Predstavile se nam bodo zabavne in inovativne umetnosti vizažistk 
in frizerjev. Za popestritev pa bodo poskrbeli tudi glasbeni gostje in 
plesalke sodobnega plesa.

Ime podjetja/društva/posameznika: ______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Naslov: _______________________________________________

______________________________________________________

Kontaktna oseba:_______________________________________

______________________________________________________

Kontaktni telefon: ______________________________________

______________________________________________________

E-pošta:_______________________________________________

Opišite, kako se boste predstavili oz. sodelovali? ____________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Kaj potrebujete s strani organizatorja?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Število vaših sodelavcev na prireditvi:______________________

Prijavnica za sodelovanje

Kdaj Dogodek Kdo sodeluje Kaj/kako želim/o sodelovati

14. 6., 
15. 6., 
16. 6., 
21. 6.

Svečano odprtje
Noč na Vrhniki
Čarobni argonavtski dan
Stara cesta

fantje, moški 
od 18 do 40 let

oživljanje lika Argonavtov  

Ne,
16. 6.

Čarobni argonavtski dan
Tek očkov
Testna vožnja z električnim 
avtomobilom

društva, ustanove, 
posamezniki

predstavitev na stojnici, delavnica, 
dogodivščina, petje, ples, prikaz veščin, 
tekmovanje, spretnostni preizkus, 
predstava, oz. z lastno idejo

 

Ne,
17. 6.

Turnir v namiznem 
nogometu

mlajši (do 15 let)
starejši (nad 15 let)

udeležba na turnirju v namiznem 
nogometu

Pe, 
21. 6.

Festival hrane
sejem
kratek tečaj grške kuhinje

posamezniki 
društva, ustanove, 
podjetja

priprava, prikaz in degustacija  
lokalne kulinarike
Sejem domače in umetnostne obrti            

 

9. – 
23. 6.

več dogodkov prostovoljci administracija, prevajanje, spremstvo/
usmerjanje VIP gostov in nastopajočih, 
vnašanje na spletno stran, anketiranje 

 

. JUNIJ 

»Festival Hrane Na Vrhniki 2013«

Bližajo se 21. Argonavtski dnevi - Noč na Vrhniki. Festival, ki 

privablja vse več obiskovalcev od vsepovsod in postaja to, kar 

je že vseskozi njegov namen: osrednja zabavno-turistična prire-

ditev na Vrhniki in v njeni okolici. Tudi tokrat se trudimo za za-

nimiv in raznolik program. Vabimo vas, da ga kot posamezniki, 

skupine, društva ali podjetja soustvarjate.

Veseli bomo vašega sodelovanja v navedenih aktivnostih. Iz-

berete lahko eno ali več dejavnosti. Rok za prijave: čimprej, 

najkasneje pa do 3. 6. 2013 na naslov: Zavod Ivana Cankarja 

Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Info: TIC Vrhnika, 051 

661 063, 01 755 10 54, tic@zavod-cankar.si. Vstop na vse pri-

reditve je prost. Sodelovanja ne honoriramo. Več informacij in 

razpisi na www.zavod-cankar.si.

Bližajo se 21. Argonavtski dnevi - Noč na Vrhniki. Bližajo se 21. Argonavtski dnevi - Noč na Vrhniki. Festival, ki Festival, ki 

   14. – 23. 6. 2013

Program sofinancira Evropska Unija
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»V letu, ki je za nami, je bilo opravljenih veli-
ko nalog na organizacĳskem, preventivnem in 
operativnem področju, tako v zvezi kot v po-

sameznih prostovoljnih gasilskih društvih v so-
delovanju z občinami, drugimi organizacĳami, 
donatorji in krajani, ki nas še vedno podpirajo 
– finančno in moralno. Lahko rečemo, da smo 
program dela uspešno opravili, kljub dejstvu, 
da se odgovornost, naloge in delo v gasilski 
organizacĳi nenehno povečuje,« je na zboru 
skupščine dejal sedaj že bivši predsednik zveze 

Brikcĳ Trček. Zveza, ki združuje 15 gasilskih 
društev treh občin (Vrhnika, Borovnica in Log 
– Dragomer), je vnesla v svoj seznam interven-

cĳ 121 posredovanj. »Na 121 intervencĳah je so-
delovalo 2126 gasilk in gasilcev, ki so opravili 
dobrih 54 tisoč prostovoljnih delovnih ur,« je na 
kratko povzel operativno dejavnost prav tako 
sedaj že nekdanji poveljnik zveze Vinko Kerš-
manc. Največkrat so gasilska društva interve-
nirala zaradi nudenja tehnične in druge pomoči 
ter prometnih nesreč. Pogosti so bili še travni-

ški požari in požari na sredstvih cestnega pro-
meta. Največkrat so bili na terenu člani vrhni-
škega, starovrhniškega in verdskega gasilskega 
društva, in sicer v povprečju enkrat na teden. 
Vsako posredovanje na intervencĳah mora 
imeti dobro strokovno podlago, ki jo gasilci 
pridobivajo na različnih izobraževanjih. Lani 
se jih je udeležilo kar 198 tečajnikov, največ za 
pridobitev naziva gasilec, pa tudi za rokovanje 
z dihalnimi aparati. Številni od teh so tudi del 
tekmovalnih ekip, od katerih so nekatere do-
segle vrhunske rezultate – tudi na državnem 

nivoju. Kot je pojasnil Keršmanc, naj bi porabili 
za vaje in tekmovanja kar 160 tisoč prostovolj-
nih ur, »pridelali« pa so jih vsi: od mlajših pio-
nirjev do veteranov. Vendar pa se niso vsi samo 
preskušali v tekmovanjih, marveč so se večkrat 
znašli tudi v vlogi organizatorjev tekmovanj. 
Velja še omeniti, da je lansko leto minilo v zna-
menju dveh pomembnejših dogodkov. Prvi je 

bila vsekakor ta, da je po 19. letih predsedova-
nja zvezi umrl Ivan Turk, drugi pa sodelovanje 
zveze na veliki dvodnevni občinski vaji »zašči-
ta in reševanje«, v kar je mogla vložiti veliko 
tako organizacĳskega truda kot operativnega 
na terenu. 
Vsi ti napori niso ostali spregledani s strani žu-
panov in drugih gostov, ki so pohvalili delo zve-
ze. Prav tako ni skoparil z besedami pohval Mat-
jaž Klarič, poveljnik slovenske gasilske zveze. 
Sicer pa so na skupščini izvolili tudi novo vod-
stvo. Brikcĳ Trček, ki je prevzel enoletno pred-

sedovanje za Ivanom Turkom, je postal namest-
nik predsednika. Vinko Keršmanc, dosedanji 
poveljnik zveze, je zasedel mesto predsednika 
zveze, na njegovo mesto pa je prišel Benja-
min Svenšek. Keršmanc je menil, da bo novo 
vodstvo zmoglo nadaljevati začrtane smernice 
zveze, »… kajti smo ekipa, ki je pripravljena na 
izzive.« (gt, foto: gt)

Benjamin Svenšek, novi poveljnik 
GZ Vrhnika, sicer član PGD Verd.

Posebno priznanje sta Keršmanc in Trček izročila Viktorju Razdrhu, ki je 
na vrhniški občini dolga leta skrbel za področje civilne zaščite. 

Skupščino Gasilske zveze Vrhnika je v zaplaninskem gasilskem domu vodila pred-
sednica PGD Borovnica Saša Mevec.

Skupščina GZ Vrhnika

Novo vodstvo gasilske zveze
Zaplana, 22. marec – Skupščina vrhniške gasilske zveze je postregla s spremembo 
v njenem vodstvu. Če se omejimo samo na poveljnika in predsednika, prvo mesto 
po novem zaseda Benjamin Svenšek, predsedniško pa Vinko Keršmanc.

Novo vodstvo PGD 
Bevke ruši gasilski dom
Tako nekako je izgledalo v soboto, 13. 4. 2013, v Bev-
kah. V gasilskem domu se je ves dan nekaj dogajalo. 
Moški so izbĳali najprej z električnimi, nato s pnev-
matskima in nazadnje še z goseničnim pnevmatskim 
udarnim kladivom. Povsod sam prah, ropot in polne 
prikolice betona. Ženske gasilke smo poskrbele, da 
delavci niso bili lačni niti žejni.
Kaj se je pravzaprav dogajalo? Začela so se dela za prepotrebno 
menjavo tlaka znotraj gasilskega doma. Kljub počasnim jutra-
njim začetkom je bilo tisto soboto narejenega več, kot smo upali, 
da nam bo uspelo. Do konca aprila bo nameščen nov, sodoben 
tlak in tudi stene bodo sveže prepleskane. Gasilski dom bo tako 
pripravljen na nove izzive.
Vse skupaj se je začelo z volitvami. Tako kot v ostalih prostovolj-
nih gasilskih društvih so tudi na občnem zboru v Bevkah pote-
kale volitve. Celotno staro vodstvo je predalo mesta popolnoma 
novi ekipi. Predsedniško mesto sem zasedla Andreja Lenarčič, 
poveljnik je Andrej Keršmanc, ostali člani upravnega odbora pa 
so Vinko Keršmanc, Nika Dolinar, Marta Lenarčič, Milan Na-
rtink, Miha Keržmanc, Matic Smuk in Ivanka Keršmanc. Člani 
poveljstva PGD Bevke so poleg poveljnika še Stanko Keršmanc, 

Blaž Žakelj, Erik Urbanč, Janez Dolinar, Petra Dolinar in Franci 
Perko.
Po začetnem prilagajanju in urejanju potrebne papirologĳe smo 
začeli z izvedbo ciljev, ki smo si jih zastavili ob nastopu manda-
ta. Naši predhodniki so odlično poskrbeli za primerne društve-
ne prostore in dve moderni ter dobro opremljeni vozili. Želeli 
so urediti še tlak v garaži gasilskega doma, pa smo se tega lotili 
kar skupaj. Odlično so pripravili vse, kar društvo potrebuje za 
uspešno delovanje.
Nam so prepustili delo z ljudmi. V društvu pogrešamo aktivne 
gasilke in gasilce, želimo pa si tudi večjega števila mladih.
Imamo odlično mentorico Niko Dolinar, ki je bevške pionirje 

pripeljala celo do tretjega mesta na državnem tekmovanju, ki je 
potekalo lani v Cerknici. Tudi sicer otroci pod njenim vodstvom 
uspešno spoznavajo osnove gasilstva. Do sedaj še ni bilo tekmo-
vanja brez medalje. Kot nagrado za tako uspešno delo bo bevški 
podmladek letos preživel teden dni kampiranja v Savudrĳi.
Izobraževanje mladincev je letos prevzel Erik Urbanč. V dveh 
mesecih so izvedli teoretični in tudi praktični del izobraževanja 
o radĳskih zvezah, dihalnih aparatih in zavarovanju kraja ne-
sreče in požara.
V društvu smo aktivne tudi ženske. Letos smo se udeležile treh 
tekmovanj, vendar nam medalja vedno za las pobegne. Organi-
zirale smo druženje gasilk in gasilcev ob dnevu žena in dnevu 
mučencev in imele predstavitev Oriflame kozmetike. Ponosne 
smo tudi na dan, ko smo bile mentorice novonastali moški tek-
movalni ekipi.
Letos se je pokazala tudi potreba po obnovitvi znanja iz prve 
pomoči. Petra Dolinar je zato prevzela interno izobraževanje za 
vse, ki želĳo pridobiti ali samo osvežiti svoje znanje. Na dveh 
dosedanjih srečanjih smo ponovili pristop k ponesrečencu in 
pregled z imobilizacĳo.
Moram pohvaliti vse vaščane, ki del svojega časa preživĳo kot 
gasilci. Hvala vsem, ki ste pripravljeni priskočiti na pomoč so-
človeku. Lepo pa ste v našo sredino vabljeni vsi, ki si želite dru-
ženja, tekmovanja, izobraževanja, predvsem pa znanja o tem, 
kako ob različnih neprilikah pomagati sebi in/ali ostalim ude-
ležencem.

Za PGD Bevke
Andreja Lenarčič

Dokazale smo, da kljub slabim vre-
menskim razmeram zmoremo zdru-
žiti ženski duh. Znamo se poveseliti 
tudi takrat, ko zunaj močno sneži in 
je na koledarju že pomlad. Ob čaju 
smo krajankam pripravili kratek pro-
gram. Na začetku smo se spomnile 
8. marca iz daljnega leta 1857, ko so 
ženske delavke, zaposlene v tekstil-
nih tovarnah v New Yorku, organizi-
rale protest. Uprle so se nečloveškim 
delovnim pogojem in premajhnim 
plačam. Policĳa je takrat protestnice 
napadla in pridržala. Dve leti kasne-
je, prav tako v marcu, so te ženske 
ustanovile prvi delavski sindikat, da 
bi se tako lahko vsaj poskusile zava-

rovati in si pridobiti nekaj osnovnih 
pravic na delovnem mestu. 8. marca 
leta 1908 se je na ulicah New Yorka 
zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo 
krajše delovne ure, boljšo plačo in 
volilne pravice. Njihov slogan se je 
glasil “Kruh in Vrtnice”. Kruh je sim-
boliziral ekonomsko varnost, vrtnice 
pa boljšo kvaliteto življenja. V maju  
je Socialistična stranka Amerike  
razglasila zadnjo nedeljo v mesecu 
februarju za državni praznik žensk. 
Dve leti kasneje, leta 1910, je na med-
narodni socialistični konferenci v 
Kopenhagnu nemška feministka in 
socialistka Clara Zetkin predlagala 
priznanje mednarodnega praznika 

žensk. Njen predlog so sprejeli in 
dan žena namenili počastitvi boju za 
ženske pravice, vključujoč pravico 
do volitev. Na tej konferenci datuma 
za praznovanje še niso izbrali. Leta 
1917, na zadnjo nedeljo v mesecu fe-
bruarju, so ženske v Rusĳi spet pri-
čele s protestom, ki je bil tokrat pod-
krepljen s sloganom “Kruh in Mir”. 
To je bil odziv na več kot 2 milĳona 
ruskih vojakov, ki so umrli v vojni. 
Kljub vsem pritiskom ženske s pro-
testom niso prenehale, dokler ni bil 
car prisiljen k odstopu in je začasna 
vlada ženskam odobrila volilno pra-
vico. To se je zgodilo 23. februarja, 
po julĳanskem koledarju, ki je takrat 
v Rusĳi še veljal. Na gregorĳanskem 
koledarju je ta dan označeval 8. ma-
rec. Druženje je popestril tudi gasilec 
Franjo, ki nam je s toplimi besedami 
o ženskah pobožal dušo. Hvala mu. 
Pecivo izpod rok pridnih žensk je 
bilo slastno, tudi njim iskrena hvala. 

Ob čaju smo veselo klepetale dolgo 
v noč. Veliko smeha in dobre volje je 
bilo v zraku. 
Za vrtnice je poskrbelo PGD Verd,  
za kar se jim v imenu vseh Verjank 
iskreno zahvaljujem.  Brez Milene in 

Dragice v Verdu pač ne gre. Upam, 
da mi bosta tudi v prihodnje pri-
skočili k organizacĳi druženja v naši 
vasi.

Prostovoljna gasilka,
Anita Čretnik

Srečanje krajank Verda
Na materinski dan, 25. marca, je bila v Gasilskem domu Verd 
prava čajanka. Tako kot se za čajanke spodobi, na njih ne smejo 
manjkati ženske. 
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V spomin 
Frenku Petelinu
Ob letošnji pripravi na 40-letnico izha-
janja Našega časopisa sem misli večkrat 
usmeril tudi na Francĳa, saj je bil prvi 
zaposleni na uredništvu. Pred dvema me-
secema sem ga poklical in mu z veseljem 
povedal, da pripravljamo veliko razstavo 
ob tem jubileju, katerega del je bil tudi on. 
Mislil sem, da ima še kakšen starejši tip 
fotoaparata, s katerim je več let uspešno  
fotografiral in urejal Naš časopis, da bi ga 
pokazali na razstavi. Rekel je, da bo pogle-
dal, vendar ve, da je vso fotoopremo pustil 
na uredništvu. 
Kmalu pa me je telefonski klic presenetil 
in povedal, da Frenka ni več med nami. 
Resnično se je njegova življenjska pot pre-
trgala prehitro, saj je življenje ljubil z vseh  
strani resničnosti. Njegova življenjska pot 
se je začela  v Pakem pri Borovnici pred 63 
leti. Tam je živel s starši in mlajšim bra-
tom. V Borovnici je končal osnovno šolo, 
v Ljubljani pa srednjo pedagoško šolo ter 
Fakulteto za družbene vede kot novinar.
Pri časopisu se je zaposlil leta 1974 kot 
tehnični urednik, nato pa leta 1978 kot 
glavni in odgovorni urednik Našega časo-
pisa. To delo je vestno in strokovno oprav-
ljal do leta 1988, ko se je odločil za lastno 
tiskarsko podjetništvo. Prav v tistem obdo-
bju je glasilo pridobivalo na kakovosti, ob-
jektivnosti, razpoznavnosti in berljivosti 
pri takratnih krajanih in občanih. Časopis 
je postal vedno bolj priljubljen in potre-
ben širšemu krogu ljudi. S Frenkom sva 
se spoznala že v osnovnošolskih letih, saj 
sva ljubila isti šport – košarko. Tudi v na-
daljnjih letih sva ji namenjala veliko besed, 
še posebno ob košarkarski poti njegovega 
sina Matevža. Srečevali smo se še v Ter-
mah Čatež, kjer je z družinico preživljal 
vse proste dneve. Tam sva obujala spomine 
na delo v uredništvu Našega časopisa, saj 
sem to delo prevzel ravno za njim. Vendar 
sedaj ob 40-letnici Frenka ne bo več med 
nami. Ne glede na to pa bo ostal v  lepem 
spominu, da je veliko prispeval pri ohra-
nitvi lokalnega glasila Naš časopis, ki je 
štirideset let neprekinjeno izhajalo tudi 
po njegovi zaslugi. Frenk, zato samo moj 
skromni HVALA.

Simon Seljak

Naša ribiška tradicĳa namreč ne pomeni samo 
barve oblačil, ribolova ali prirejanja ribiških 
veselic, po kateri nas pozna večina občanov, 
temveč je to umeščenost ribištva v socialni 
prostor, v katerem  je temeljna celica prav 
Ribiška družina (v nadaljnjem besedilu RD). 
Delovanje RD je zasnovano na prostovoljstvu, 
neprofitnosti, RD je odprta vsem državljanom 
Republike Slovenĳe,  pa tudi  drugim držav-
ljanom EU. To je tisto bistvo, ki ga upoštevamo 
in skrbno negujemo že desetletja, ter bi mora-
lo obstati kot glavno vodilo tudi za zanamce. 
Zavedati se moramo namreč prav vsi, da so 
vode last vseh državljanov Republike Sloveni-
je in jih imamo ribiči samo v upravljanju prek 
koncesĳe, ki nam jo je podelila država.
Prostovoljnost v naši organizacĳi  temelji na 
neprofesionalnosti in nekariernosti, kar je tudi 
podlaga za sodelovanje, soočanje mnenj in 
uspevanje iskrenih nepolitičnih interesov  na 
področju, ki nas združuje.
Neprofitnost v RD ni odsotnost profita, temveč 
pomeni odreči se dobičkonosnosti,  legitim-
nost argumenta. Tako člani RD vsa sredstva, ki 
jih pridobimo s članarinami, donacĳami ali iz 
drugih virov, v prenesenem pomenu vložimo 
nazaj v naše vode.
Lokalna usmerjenost RD Vrhnika v našem 
primeru ne pomeni tudi zaplankanosti, ne-
povezanosti  ali domačĳskosti, temveč visoko 

stopnjo sodelovanja čla-
nov RD z lokalno skup-
nostjo, ne nazadnje pa 
tudi fizično povezanost 
z ekosistemom porečja 
Ljubljanice, ki ga imamo 
v upravljanju. Odprtost 
RD navzven pomeni tudi 
neekskluzivnost, kar daje 
normativno in popolno 
odpoved  posameznim 
interesom. Neposredno 
sodelujemo s krovnimi 

organizacĳami v državi, 
kot so Ministrstvo za kmetĳstvo, okolje in 
prostor, Ribiško zvezo SLO, Zavodom za ribi-
štvo, ki nam nudĳo pomoč stroke, da bi omilili 
degradacĳo voda, narave in seveda samega 
ribištva. Po najboljših močeh se trudimo vzdr-
ževati stanje zaupanih nam voda v mejah, ki še 
omogočajo življenje v njih. Žal moramo ugoto-
viti, da je stanje vsako leto slabše. Seveda sode-
lujemo tudi z občinami na našem  območju in 
krajevnimi društvi, s katerimi si pomagamo, 
izmenjujemo izkušnje ter jim priskočimo na 
pomoč ob njihovih akcĳah, povezanih z nara-
vo in socialnim okoljem.
Člani RD Vrhnika že 56  let izvajamo števil-
ne naloge, povezane z naravo, ki imajo javni 
značaj. Med najpomembnejše sodĳo: naloge 

za ohranitev ugodnega stanja rib, sonaravna 
vzreja domorodnih vrst rib, poribljavanje z 
domorodnimi vrstami rib, intervencĳski odlo-
vi in reševanje rib v primeru različnih posegov 
v ribiški okoliš in vode. Seveda vodimo tudi 
predpisane evidence in poročila o stanju na 
zaupanem nam delu vodotokov, usposabljamo 
in izobražujemo naše člane za potrebe nemote-
nega delovanja družine. Sodelujemo s šolami 
pri dopolnilnem izobraževanju osnovnošolcev 
na področjih seznanjanja z naravo, ekologĳo in 
ne nazadnje ribolovom. Izvajamo tudi ukrepe 
ob reševanjih in poginih rib. Organiziramo 
vsakoletne čistilne akcĳe obrežĳ in vodotokov, 
ki jih organiziramo v sodelovanju z drugimi 
društvi in organizacĳami. Organiziramo in iz-
vajamo ribiško čuvajsko službo; pa da ne na-
števamo, ker je nalog vsako leto več.
Učinki dela Ribiške družine Vrhnika niso bili 
nikoli ovrednoteni, so pa velikega pomena 
za ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih in 
vodnih virov na našem območju.
V naslednjem obdobju se bo ribiška družina 
poskušala še bolj vključevati v vsa dogajanja 
na področjih, ki so nam in vam v skupnem in-
teresu, tako da vas bomo prek našega glasila 
poskušali redno obveščati o dogajanju znotraj 
RD in akcĳah, na katere boste vljudno vabljeni 
z naše strani.

Lep pozdrav člani RD Vrhnika

V petek, 15. marca 2013, smo se skavti BlBl Kla-
na z Vrhnike odpravili na tridnevno zimova-
nje. Proti našemu cilju, letos je bila to planina 
Viševnik nad Bohinjem, smo se odpravili ob 9. 
uri zjutraj izpred vrhniškega župnišča, potem 
pa smo se s krajšim postankom v Ljubljani po 
najkrajši poti odpravili v Bohinj. Izhodišče za 
pot je bilo parkirišče v vasi Stara Fužina, od 
koder smo po malici odločno zakorakali proti 
planini Vogar, kjer smo načrtovali prvi počitek. 
Vreme smo imeli ravno pravšnje za hojo – več-
inoma sončno nebo so sem ter tja prekrivali ob-
laki, tako da nam ni bilo prehitro vroče. Med 
potjo smo lahko občudovali mogočne vrhove 
Bohinjskih gora; Vogel, Rodica in  drugi so bili 
kot na dlani.
Na planino Vogar smo prišli po približno uri in 
pol zložne hoje, postanek pa smo poleg malice 
izkoristili za nastavljanje sončnim žarkom in 
fotografiranje panorame Bohinjskega jezera z 
razgledišča nedaleč od koče. Približno ob pol 
dveh smo nadaljevali pot proti Planini Blato, s 
katere smo kmalu zavili in po bližnjici krenili 
proti Planini Jezero. Med potjo smo imeli prve 

minutke duhovnosti, ki smo jih v tišini izko-
ristili za razmislek o sebi. Če smo do Vogarja 
lahko normalno hodili, saj snega ni bilo veliko, 
smo kmalu zakorakali v pravo zimsko idilo 
–ponekod je bilo snega tudi več kot do pasu in 
gaženje nas je kar upočasnilo. 
Ko smo pozno popoldan prispeli do Planine 
Jezero, smo lahko opazovali prekrasen sončni 
zahod; nebo je čudovito žarelo v tisočih od-
tenkih oranžne. Toda časa za počitek ni bilo, 
saj smo morali izkoristiti še zadnje trenutke 
sončne svetlobe za zadnji del naše poti. Veli-
kanske količine snega in orientacĳske težave so 
povzročile, da smo do koče prispeli šele v trdi 
temi ob osmih zvečer. Ko smo odkopali kočo, 
nas je v njej čakalo prĳetnih –14 stopinj Celzĳa, 
tako da smo se vsi premraženi lotili poganjanja 
improviziranega centralnega sistema (peč na 
drva, dva radiatorja, polnjena z antifrizom in 
vodo). Potem pa smo pojedli že prej pripravlje-
no večerjo in utrujeni zaspali.
Prebudili smo se v še  vedno dokaj mrzli koči 
v prečudovit zimski dan brez oblačka. Odločili 
smo se ga kar najbolj izkoristiti in tako smo se 

takoj po zajtrku odpravili ven, kjer smo izvajali 
razne vragolĳe v neznanskih količinah devi-
škega snega (beri: skakanje s strehe, kepanje 
...). Po kosilu smo imeli delavnico in pogovor 
o ljubezni, saj smo imeli zimovanje ravno v 
času gregorjevega. O tej temi smo si vsi veliko 
povedali, tako da smo se ven vrnili že pozno 
popoldne. Tam smo se igrali zanimivo različico 
igre, ki jo igrajo ljudje na Škotskem. Pravila so 
taka: ljudje gredo na vrh hriba, nekdo zakotali  
navzdol kolut sira in tisti, ki ga prvi ujame, je 
zmagovalec. Mi smo imeli namesto sira nogo-
metno žogo. Igra nas je upehala, tako da smo 
se, ko se je stemnilo, vrnili v kočo, kjer smo po 
večerji  pripravili veseli večer. Ta je vseboval 
petje in igranje pokra, ob katerem smo se vsi 
zelo zabavali.
Zjutraj tretji dan, v nedeljo, smo takoj po zajtr-
ku pospravili kočo in v vse slabšem vremenu 
in zelo močnemu vetru jadrno hitro popihali v 
dolino, noseč s seboj smeti in spomine na nova 
nepozabna doživetja in pogovore v našem kla-
nu.

Vzdržljivi polh I 

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ENAJSTA ŠOLA VRHNIKA PREDSTAVLJA: 

 

PODALI SE BOSTE NA ZANIMIVO ODKRIVANJE VRHNIKE SKOZI SLIKE NA KONCU PA VAS ČAKA 
TURNIR V TABORNIŠKI RAZLIČICI AMERIŠKEGA NOGOMETA 

KDAJ: SOBOTA  18. MAJ OD 8.30 DALJE PRED                         
OŠ IVANA CANKARJA NA LOŠCI DO 14.00 

KATEGORIJE ZA ZUNANJE OBISKOVALCE:                                     PRIJAVITE SE LAHKO DO 11.5.2013 
DRUŽINE (4 člani-najmanj 1ODRASEL +OTROCI)           PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE NA:  

6. -9. RAZRED (4 ČLANI V VSAKI SKUPINI)                    mark.dolensek@gmail.com 

                                  
                                      PRIDITE NE BO VAM ŽAL !!!  

Vrtec Vrhnika in FIT Slovenija 

Vabita na

 FIT igre brez meja, 

15. 5. ob 17.00 uri  v športnem parku Vrhnika.

Na prireditvi nastopa 800 otrok in staršev Vrtca Vrhnika in 
Nuša Derenda, FIT ambasadorka.

V primeru slabega vremena bo prireditev 22. 5. 2013 ob isti uri.

Ribiška družina Vrhnika ima dolgoletno tradicĳo
Člani ribiške družine Vrhnika bi bralcem Našega časopisa radi predstavili vpogled v delovanje našega društva na podro-
čju povezovanja z lokalno skupnostjo in tudi na področju ohranjanja naših voda  in narave.

Zimovanje BlBl Klana Vrhnika 1 
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(Nadaljevanje iz prejšnje številke)
Četrtek je bil rezerviran za ekskurzĳo v prele-
po mesto Teror, kjer smo malo pohajali naoko-
li in odšli v trgovino s spominki, nato smo pot 
nadaljevali proti severu otoka, ustavljali pa 
smo se na številnih razglednih točkah. Čeprav 
nam je bilo vreme večino časa kar naklonjeno, 
je bilo v gorah, ki smo jih obiskali, kar pošteno 
mrzlo.  Pot smo nadaljevali skozi naravni park 
Roque Nublo in se v popoldanskih urah vrni-
li pred šolo, kjer smo se še družili s prĳatelji 
in občudovali rolkarje v bližnjem parku.  Od 
večine prĳateljev smo se poslovili že v petek, 
pri tem smo potočili kar nekaj solz, vendar 
smo vse dogodke zabeležili s fotoaparatom. 
Nejc se je zelo dobro razumel s simpatičnimi 
Islandkami, ki so tudi prišle na izmenjavo v 
Španĳo, Takole je povedal: “Bile so zelo za-
bavne in simpatične, veselilo me je tudi, da 
sem se lahko popolnoma sporazumeval z nji-
mi, saj znajo zelo dobro govoriti angleško v 
primerjavi s Španci.”
V petek Jošt ni odšel v šolo, temveč v glavno 
mesto Las Palmas. Tudi Nejc, Žan in jaz bi lah-
ko počeli kaj drugega, kajti takrat so učitelji 
imeli stavko in pouka sploh ni bilo, vendar 
smo raje ostali na šolskem dvorišču in se dru-
žili s Španci. Mogoče nam je kar malo žal, da 
nismo odšli, potem ko nam je Jošt pripovedo-
val, kako imenitno se je imel: “Sprehodili smo 
se po mestu in si ogledali priprave na karne-
val. Na koncu smo šli še v muzej tehnologĳe 
in naravoslovja, kjer smo se med drugim ogle-
dali tudi planetarĳ. Ob vrnitvi smo pojedli 
kosilo, špansko rižoto s posebno zelenjavo in 
bananami. Nato so me predstavili njihovem 
sosedu, ki ima veliko živali in celo dva pava. 
Pokazal mi je tudi sode z njegovim domačim 
vinom in mi dal eno steklenico za domov.”
V soboto se je vsak s svojo družino gostiteljev  
odpravil na izlet po otoku. Ustavljali smo se  
na plažah in se kopali. Vso pot v avtomobilu 
smo prepevali številne španske pesmi. Naj-
bolj sem si zapomnila pesem Porompompero, 
ki smo jo poimenovali za ''našo pesem''.  Nejc, 

Žan in Jošt pa so skoraj  ves dan preživeli na 
eni izmed najbolj znanih plaž na Kanarskih 
otokih, na Mas Palomas, kjer so si pred plažo 
ogledali manjšo puščavo, ki jo je naredil pesek 
iz Sahare, prinesen z vetrom. Plaža po dolži-
ni meri okoli osem kilometrov in je v obliki 
loka. 
Slovo od njih je bilo pričakovano, a zelo ču-
stveno in žalostno, nekakšno nujno zlo, saj 
smo postali zelo dobri prĳatelji. Najtežje mi je 
bilo prenesti dejstvo, da se z večino spoznanih 
najverjetneje nikoli več ne bomo  videli.  Drug 
drugemu smo tudi namenili pismo za valenti-
novo, ki me bo vedno spominjalo na imenitno 
doživetje na Kanarskih otokih. Na letališču 

smo se poslavljali tako dolgo, da smo se na 
let prĳavili med zadnjimi, zato nismo niti na 
enem izmed treh letov nazaj sedeli skupaj. 
Prejela pa sem tudi  toliko daril za spomin, 
da so mi morali kupiti še eno potovalko, da 
sem vse lahko odnesla domov. Španci so res 
zelo odprti, prĳazni in zabavni ljudje, ki jih 
preprosto moraš imeti rad. Nestrpno pričaku-
jem, da bodo nekateri izmed njih prišli v Slo-
venĳo, kjer jih bomo gostili mi! Seveda smo si 
izmenjali tudi naslove za Facebook in Skype 
in se skoraj vsak dan po več ur  pogovarjamo 
prek teh dveh omrežĳ in se dogovarjamo, kaj 
vse bomo počeli, ko se bomo zopet srečali pri 
nas.

Ana Gotvajn, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

V okviru projekta Comenius so učenci OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika spoznavali Kanarske otoke

Mesec marec naporen 
za domače ritmičarke
Ritmičarke domačega Gimnastičnega društva 
Vrhnika so imele v mesecu marcu zares polne 
roke dela. Poleg vseh napornih treningov, so 
se udeležile tudi treh tekmovanj. Prispevek iz 
1. Prvenstvene tekme A1 programa, ki je bila 
organizirana v okviru Kluba za ritmično gim-
nastiko Narodni dom Ljubljana z dnem 9. 3. 
2013, smo pripravili že v prejšnji številki Na-
šega časopisa, tokrat pa vam ponujamo kratka 
povzetka iz preostalih dveh tekmovanj.
V soboto, 16. 3. 2013 v organizacĳi Športnega 
društva Sokol Bežigrad, je potekalo 2. Prven-
stveno tekmovanje A1 programa. Dekleta so pri-
šla iz prestolnice s širokimi nasmehi, saj so bile 
v treh kategorĳah bogatejše za tri nove medalje. 
Prva ekipa mlajših deklic, v sestavi Maša Gabr-
šček, Neža Podvratnik, Zala Rus, Ula Telban in 
Ajda Garbajs, se je povzpela najviše in osvojile 
zlato. Nastja Podvratnik in Nina Žižmond sta v 
paru kadetinj z obročem osvojile srebro, Meta 
Mramor ter Ajda Ratković pa v paru mladink z 
obročem bron. Rezultati še enkrat več dokazu-
jejo, da dekleta v svoji matični telovadnici OŠ 
A. M. Slomška dobro trenirajo in lahko si samo 
želimo podobnih rezultatov v prihodnje. 
Takoj naslednji vikend pa so se tri naše mla-
de ritmičarke in sicer Ivona Vukičević, Nastja 
Podvratnik in Metka Močilar udeležile 3. Super 

Cup mednarodnega turnirja v Budimpešti na 
Madžarskem. Tekmovanje je potekalo na izred-
no visokem nivoju, saj so v mlajših kategorĳah 
nastopile vse najboljše ritmičarke države gosti-
teljice, povabljene pa so bile tudi ritmičarke iz 
Italĳe, Rusĳe, Norveške in Japonske. 
Metka in Nastja sta tekmovali v kategorĳah 
mladink in kadetinj B programa in sicer obe z 
individualno sestavo z žogo. Žal sta podlegli 
hudi tremi in obe v svojih sestavah naredili 
velike napake. Nastja je z oceno 7.533 zasedla 
9. mesto, Metka pa je z oceno 7.033 zasedla 5. 
mesto. 
Ivona je tekmovala v kategorĳi deklic A pro-
grama. Prikazati je morala kar dve individualni 
sestavi in sicer brez rekvizita in z žogo. Prvo 
sestavo je izvedla brez napake, pri žogi pa je 
naredila eno večjo napako in s skupno oceno 
obeh sestav 16.783 zasedla 6. mesto. Ivona je z 
oceno 8.867 za sestavo brez rekvizita dosegla 
tudi najboljšo oceno vseh treh ritmičark našega 
društva. 
Vsem dekletom GD Vrhnika za dosežene rezul-
tate iskreno čestitamo in želimo dobre nastope 
tudi v nadaljevanju tekmovalne sezone, ko nas 
čakajo še 3. Prvenstvena tekma A1 programa v 
Trstu in Državno prvenstvo v naši matični telo-
vadnici na Vrhniki. Izredno zahvala pa gre na-
meniti tudi podjetju Pro saf d.o.o. iz Vrhnike, 
saj si brez njihove pomoči udeležbe na medna-
rodnem turnirju v Budimpešti nebi mogli pri-
voščiti.

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

OŠ A. M. Slomška dosegla zgodovinski uspeh 
Ekipa starejših učencev se je uvrstila v polfinale državnega šolskega nogometnega prvenstva. 
Ekipa, sestavljena iz kar sedmih vrhniških igralcev in treh igralcev ljubljanskih klubov, je igrala 
v zasedbi: vratarja Lovro Sukič in Jan Malovrh, igralci Dejan Maksimovič, Aljaž Končan, Tadej 
Keršmanc, Jernej Jozič, Tim Kovač, Job, Tilen Ivanovič, Alen Muratagič in Tian Štimec. Vodil jih 

je trener NK Vrhnike Sebastian Zalar, 
nad vsemi pa je budno bdel učitelj 
Matevž Cvetko. V predtekmovanju 
je najtrši oreh predstavljala prav dru-
ga vrhniška osnovna šola, OŠ Ivana 
Cankarja, v kateri prav tako igra več-
ina igralcev NK Vrhnika.
Po tej oviri pa je šlo gladko. Ekipa 
je suvereno in z rezultatskim nasko-
kom pospravila vse nasprotnike v 
predtekmovanju in se kot drugouvr-
ščena ekipa četrtfinala uvrstila v pol-
finale državnega šolskega prvenstva. 
Res lep in izjemen dosežek. Čestitke 
vsem fantom.

Dan za spremembe 
– ohranimo tisto, 
kar je dobro
 
V aprilu smo na Osnovni šoli Antona Martina 
Slomška Vrhnika ponovno stopili skupaj učen-
ci, starši in učitelji. Udeležili smo se dneva za 
spremembe in tako zbrali različne predmete. 
Dobili smo veliko različnih in uporabnih stvari, 
ki smo jih razstavili v avli šole. Šolska tržnica 

je potekala v soboto, 6. aprila, v dopoldanskem 
času.  Obiskovalci, starši in učenci so si lahko 
izbrali predmete v zameno za prostovoljni pri-
spevek, ki bo namenjen šolskemu skladu. Z 
zbranim denarjem bomo omogočili, da se bodo 
učenci lahko udeležili šole v naravi. Udeležen-
ci sejma so z velikim zanimanjem  pobrskali po 

stvareh in našli, kar 
potrebujejo. S skup-
nimi močmi smo 
ohranili tisto, kar je 
dobro, in s svojo so-
lidarnostjo pokazali 
dobro voljo. 
Ob tej priložnosti 
smo pri pouku z 
učenci razmišljali o 
pomenu prostovolj-
stva v vsakdanjem 
življenju. Svoja 
razmišljanja in spo-
znanja so zapisali in 

dodali pečat svoji roki. Nekaj zanimivih misli: 
Ta roka pomaga  pri pospravljanju, učenju, na-
logi, nošenju težkih vrečk, kuhanju, če je kdo v 
nevarnosti, pri čuvanju bratca, pri sodelovanju 
… 
Hvala vsem za solidarnost in pomoč pri ohra-
njanju tistega, kar je dobro, še zlasti učencem 
in staršem prve triade, prostovoljcem Slom-
škove šole in občini, ki nam je omogočila brez-
plačno plakatiranje.  

  Za prostovoljstvo Bojana Petrovčič

Pridobitev častnega 
znaka »šolski ekovrt«
 
V začetku marca 2013 nam je Inštitut za traj-
nostni razvoj podelil častni znak "šolski eko-
vrt", saj smo bili med prvimi šolami v Slove-
nĳi, ki izpolnjujemo vse pogoje za prejetje 
tega znaka. Odpadke ločujemo že vrsto let, v 

zadnjem pa smo dodali kompostnik, da vanj 
lahko dajemo organske odpadke iz kuhinje in 
tako pridobivamo organske snovi za naše vrt-
ne in zeliščne gredice. Uporabljamo kemično 
netretirana semena, vzgajamo svoje sadike in 
kar pridelamo, tudi predelamo v različne zani-
mive jedi. Skratka, skrbimo za kroženje snovi. 
Podpisali smo častno listino, ki nas zavezuje, 
da začeto delo nadaljujemo vsaj še dve leti. Za-
dali smo si nove cilje, ki jih bomo v tem času 
skušali tudi uresničiti. 

Karmen Slana, učiteljica biologĳe in kemĳe 
na OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Sveža zelenjava je kul!
 
V sredo, 3. 4. 2013, so imeli četrtošolci predsta-
vitev in degustacĳo sveže zelenjave. Izvedeli 
so, da zelenjava vsebuje vitamine A, B in C ter 
vlaknine, ki zelo koristĳo našemu zdravju. Iz 
pestrega izbora sveže zelenjave (paradižnik 

češnjevec, rdeča paprika, korenje, bučke, ku-
mare, motovilec, rukola, kislo zelje in repa) so 
izdelali zelenjavkote, ki so jih na koncu tudi 
pojedli. Nekateri so jih pripravili in pojedli 
več, saj so bili zelo okusni.
 
In kako so izkušnjo komentirali učenci? 

– Bilo je zelo lepo, ker smo izvedeli, kaj je              
dobro za naše zdravje. 

– Lahko rečem samo nekaj: MEGA! 
– Bilo je kul, ker smo jedli paprike. 
– Bilo je najboljše, samo več korenja. 
– Bilo je zelo dobro, razen rukole in motovil-

ca. 
– Zelenjava je bila kul! 
 Zelenjava je bolj KUL! 
 Vse je bilo KUL! 
 Popravek: Več kot kul! 

 Tanja Zupan, učiteljica 4. razreda na OŠ 
Antona Martina Slomška Vrhnika

Osnovna šola Antona Martina Slomška
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Vrhnika – Osnovnošolci Slom-
škove šole so ponovno posegli 
po kulinaričnih zvezdah. V pre-
tekli številki smo pisali, da so si v 
Ljubljani na tekmovanju v lokalni 
avtohtoni kulinariki z vrhniško 
ribjo obaro, slivovimi štruklji in 
tremi različnimi namazi iz dim-
ljene postrvi prebili v nadaljnji 
izbor v Koper. Tam so 12. aprila 
ponovno prepričali komisĳo in 
se uvrstili v finale v maju v Ze-
monu. 
Uspešna zgodba mladih kuharjev 
Lare, Mete (Veronike), Tinkare in 
Tĳana, poimenovanih Barjanci, je 
nam lahko vsem za vzgled, kajti 
z domačimi – lokalnimi jedmi so 
osvojili srca in okuse strokovne 
žirĳe. Toda ne prvič. Skupina 
osnovnošolcev je bila v okviru 
projekta Turizmu pomaga lastna 
glava, ki ga vsako leto razpiše 

Turistična zveza Slovenĳe, le-
tos pa je nosil naslov Potujmo z 
jezikom, ravno tako nagrajena. 
V promocĳo domačih krajev so 
namreč tudi ti vtkali kulinarično 
ponudbo Cankarjevih časov, ki je 
že skoraj pozabljena. 
Če so učenci prepričali strokovne 
žirĳe, zakaj ne bi še okuse gostov, 
ki prihajajo na Vrhniko? S tem 
vprašanjem smo se obrnili na Za-
vod Ivana Cankarja, kjer so nam 
pojasnili, da podoben projekt že 
poteka, in sicer že od konca leta 
2011, v okviru katerega sodelu-
jejo še s Turističnim društvom 
Blagajana, lokalnim muzejskim 
društvom in gostinci ter zainter-
esirani posamezniki. Nekaj poza-
bljenih lokalnih jedi se je tako že 
znašlo na jedilnikih vrhniških go-
stiln (gostilni Bajc in Pri Kranjcu). 
Na zavodu so veseli, da so se po-

dobnega projekta v tem času lotili 
tudi na Slomškovi šoli in da tudi 
najmlajši pripomorejo h kulina-
rični promocĳi kraja - da Cankar-
jevo mesto ne bo na kulinaričnem 
zemljevidu označeno s pico, kot 
je bilo do sedaj. »Kulinarične po-
sebnosti boste lahko Vrhničani in 
gosti iz drugih krajev preskusili 

že junĳa na Festivalu hrane v ok-
viru Argonavtskih dni,« je še po-
vedala Marĳa Zakrajšek iz ZIC-a. 
Sicer pa maja meseca vsi držimo 
pesti za naše kuharje, da v Ze-
monu pokažejo Slovenĳi, kdo je 
»chef« na svojem področju!

Gašper Tominc, foto: arhiv OŠ 
Antona Martina Slomška

Slomškovi mladi kuharji so osvojili polfinale, sedaj jih v maju čaka še 
finalna zgodba v Zemonu.

Župnĳski vrtec Vrhnika

Kolektiv, ki ga ne 
povezuje samo delo
  

V vrtcih so dandanes večinsko zapo-
slene samo ženske, kar pa smo znale 
zelo pozitivno izkoristiti vse delav-
ke Župnĳskega vrtca Vrhnika. Vsaka 
izmed nas ima več talentov, eden pa 
nam je zagotovo skupni. To je pevski 
talent, ki smo ga združile in tako se-
stavile Ženski pevski zbor Župnĳske-
ga vrtca Vrhnika. 
Glavna pobudnica je bila vzgojiteljica Špela 
Avšič in je v zbor povabila vse zaposlene, ne 
samo vzgojiteljice, ampak tudi vodjo vrtca, 
računovodkinjo in kuharico. Prvotni namen 
zbora je bil nastop na proslavi ob 20-letnici vrt-
ca, pozneje pa se je izkazalo, da smo se s pet-
jem zelo povezale in zbližale. Tako smo svoje 
pevske sposobnosti vsak teden izpopolnjevale 
in usklajevale na vajah. Nastopile smo na več 
prireditvah v vrtcu, spremljale več svetih maš. 
Ker je naš kolektiv zelo povezan in so med 
vsemi prĳateljske vezi, smo pele tudi na poro-
ki sodelavke, kjer smo dobile mnogo pohval. 
Manjši kot je prostor, bolj akustično je okolje in 
tako se naši glasovi res prešerno razlivajo.      
Največji uspeh zbora  letos je bil zagotovo na-
stop na medobčinski revĳi pevskih zborov, ki 
je potekala v marcu na Vrhniki. Glede na odzi-
ve  drugih zborov, smo nastopale zelo suvere-
no, pozitivno, brez zadržkov in si z veliko zav-
zetostjo in ljubeznĳo do petja prislužile tudi 
pohvalo strokovne žirĳe. Pohvaljene smo bile 

torej z vseh strani. Nekateri so celo rekli, da je 
skoraj nemogoče tako dobro uskladiti glasove 
v tako kratkem času in kilometrini, kot jo ima 
naš zbor. Že sama predstavitev zbora na revĳi 
ni bila običajna. Anica Košir Kropivšek je ena 
izmed vzgojiteljic, ki v vrtcu večkrat sestavlja 
pesmi, nagovore in čestitke ob rojstnih dnevih 
zaposlenih. Tudi za to priložnost je sestavila 
pesem, v katero je vključila vse naslove pes-
mi, s katerimi smo se predstavili. Zapisala je 
takole: 
  
»Koga povezujejo slinčki, plenice, 
kdo bere otrokom slikanice? 
Kdo se srečuje ob kahlicah, loncih, 
kdo tam sedi pri majhnih otrocih? 
Kdo z njimi ustvarja, se smeje in joče, 
kaj pa drugega hoče? 
Je včasih prav narobe svet, 
vzpostaviti je treba red! 
A kaj ti je vzgojiteljica, 
da si tak žalostna? 
Ne pretepamo se mi, 
to se ti samo zdi. 
Sem v kotiček ti pokukaj 
v angele zaupaj, 
saj angeli živĳo, 
močno si zdaj želĳo, 
da na oder prihitĳo pevke 
iz Župnĳskega vrtca Vrhnika. 
  
Vzgojiteljski poklic je res eden najlepših, če pa 
si na delu lahko še sproščen, domiseln, pove-
zan med seboj in se ob skupnih trenutkih raz-
lega v vrtcu vesela pesem, je to res nekaj zelo 
pozitivnega, ki zagotovo prispeva h  kakovost-
nemu delu in dobrim odnosom kolektiva v na-
šem vrtcu, torej Župnĳskem vrtcu Vrhnika. 

Meta Žitko

Območna revĳa predšolskih pevskih zborov

Nagajiva pomlad
Vrhnika, 10. april – Na odru Cankarjevega doma je potekala že  sedemnajsta območna revĳa 
predšolskih pevskih zborov v organizacĳi vrhniške izpostave JSKD. Nastopilo je pet predšol-
skih zborov iz občin Vrhnika (zbor Sončki iz Župnĳskega vrtca in Želvice iz Vrtca Vrhnika), 
Borovnica (zbor Miš – maš iz Vrtca Borovnica), Log - Dragomer (zbor Dragomer iz Vrtca Log 
- Dragomer) in Velike Lašče (zbor Sončni žarki iz Vrtca Sončni žarek), ki so se občinstvu pred-
stavili s po tremi pesmimi. Strokovna spremljevalka prireditve je bila Anka Jazbec, ki je med 
drugim Vrhniki znana kot vodja Mešanega pevskega zbora Svoboda iz Šoštanja, zbora, ki je v 
preteklosti večkrat družno pel z Mešanim pevskim zborom Mavrica z Vrhnike in Orkestrom 
Simfonika. Strokovna opažanja je po koncu prireditve delila z mentorji zborov. Vrhunec Na-
gajivega odra, kot se je prireditev imenovala, je bila istoimenska skupna pesem, ki so jo zapeli 
skupaj vsi prisotni zbori.

Gašper Tominc, foto: GT

Vrtec Vrhnika

Domače živali
Tematski sklop Domače živali 
smo izbrali skupaj po pred-
hodnem soglasju otrok. Otroci 
so od doma prinašali slikani-
ce, enciklopedĳe, reklame, in 
druge  fotografije o domačih 
živalih. Naredili smo plakat,  
na katerem so razvrstili do-
mače živali glede na njihova 
bivališča. Ob tem smo se o njih 
pogovarjali in jih spoznavali. 
Otroci so aktivno sodelovali 
pri vseh ponujenih dejavno-
stih s področja umetnosti in 

jezika. Tako smo izdelovali domače živali iz različne odpadne embalaže, kot so tulci, škatle, 
stekleni kozarci, papir. Prek pantomime so otroci z gibanjem posnemali žival,v glasbeno didak-
tičnih igrah pa tudi z glasom. Na Stari Vrhniki smo si ogledali kmetĳo in pokukali v hlev s kra-
vami, biki in telički. Prebrali smo veliko pravljic o domačih živalih in si ob tem razvĳali besedni 
zaklad,  vključili pa smo tudi  plesno-gibalno igro, pesmico in deklamacĳo.

Polona U. Jerebic

Poprej v starih časih
Pod tem naslovom so v torek, 9. 4. 2013, v OŠ heroja 
Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu na območnem 
srečanju otroških folklornih skupin nastopale skupine 
iz Cerknice, Unca, Nove vasi, Starega trga pri Ložu 
ter skupina iz OŠ A. M. Slomška Vrhnika. Srečanje je 
spremljala strokovna svetovalka za otroške folklorne 
skupine Nina Luša.  Letošnje srečanje je potekalo v 
odlični organizacĳi območne izpostave JSKD Cerk-
nica. Pred krasno pomladno sceno so otroci v svojih 
odrskih postavitvah prikazali otroške igre, zbadljivke, 
pesmi in plese iz starih časov. Prireditev pa je pope-
strila domačinka Pepca Strle z izdelovanjem cvetja 
iz krep papirja po starem. Otroško folklorno skupino 
OŠ A. M. Slomška Vrhnika sestavljajo sama dekleta, 
celo v godčevskem sestavu sta harmonikarica in violi-
nistka. Tokrat so se dekleta predstavila s postavitvĳo 
z naslovom Lépo je jesen na svet. Svoj nastop so za-
čele s petjem naslovne pesmi, potem pa so zaplesale 
tri plese s štajerskega konca (zibenšrit, mašarjanka in 
konjski ples) ter oder zapustile ob zvokih violine in z 
vitjem kače. Otroška folklorna skupina na Slomškovi 
šoli deluje že tretje leto in dekleta vsak teden pridno 
vadĳo za svoje nastope. Tudi tokrat so svoj nastop zelo 
uspešno opravile, zato jim iskreno čestitam. 

Vodja OtFS OŠ A. M. Slomška Vrhnika: 
Tanja Zupan

ZIC in OŠ AM Slomška

S skupnimi močmi v dobro vseh
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Cenjene  upokojenke in dragi 
upokojenci
Končno smo dočakali malo sončka, ki nam polepša razpolože-
nje, saj lahko gremo na krajše ali daljše sprehode. Ne glede na 
vreme pa izvajamo program dejavnosti, kot smo si ga zadali. 
Tako boste lahko brali o zanimivem izletu na Kras, kjer so bili vsi 
udeleženci nagrajeni z dnevom brez dežja.  V mali dvorani Can-
karjevega doma smo prepevali slovenske ljudske pesmi z raz-
logom; gospa Dušica Kunaver je namreč predstavila nastajanje 
naši ljudskih pesmi ob navadah, šegah in običajih iz pradavnine. 
Športnice iz balinarske sekcĳe so pripravile izbirno tekmovanje 
Notranjske koordinacĳe v pikadu in bile zelo uspešne. Vandrov-
ke so uživale ob morju, saj so vandrale od Strunjana do Pira-
na, Zimzeleni so raziskovali greben Vrhe nad Vipavsko dolino, 
Sončki so »odpotovali« po zemljevidu sicer, zaradi slabega vre-
mena, kar v Peru … Nova skupina Barjani se je sestala na spo-
znavnem sestanku in odšla na prvi pohod. Klekljarice že znajo 
veliko stvari, saj kleklje prelagajo po dve uri na teden. Prtičkov 
in drugih stvari, ki jih  ustvarĳo pri ročnih delih, ne znamo več 
prešteti.   Naj omenim še prostovoljke iz socialne komisĳe, ki 
obiskujejo jubilante, ki se še kako razveselĳo obiska, prĳazne 
čestitke in stiska rok. Dejavne so tudi prostovoljke v projektu 
Starejši za starejše, saj vsako leto obiskujejo tiste, ki to želĳo,  in 
izvajajo anketo pri starejših od 69 let. Vsak mesec se odpelje-
mo na kopalni izlet v Šmarješke Toplice, junĳa in septembra pa 
bomo obiskali Strunjan.
Kaj napovedujemo:
V počastitev občinskega praznika bo balinarska sekcĳa pripravi-
la otvoritveni turnir v balinanju,
–  v maju ponujamo izlet v Prlekĳo z ogledom Ptujske Gore, sta-

rega mestnega jedra mesta Ptuj in še veliko ...,
–  če bo dovolj prĳav, štiridnevno letovanje v Strunjanu (zato se 

čim prej prĳavite),
–  zbiramo tudi informativno udeležbo za dvodnevni izlet v Sa-

rajevo in Mostar v septembru,
–  napovedujemo odprtje razstave v začetku maja in zdravstve-

no predavanje v maju.
Torej dovolj razlogov, da se oglasite in še kaj povprašate.
Veseli bomo vašega obiska, pa tudi vaših predlogov.

Za UO: Elica Brelih

Večer z Dušico Kunaver
Vrhnika, 2. april – Komisĳa za kulturne prireditve znotraj vrhni-
škega upokojenskega društva je pripravila še en kulturni večer, 
a tokrat ne v svojih prostorih, pač pa zaradi zanimanja kar v 
Cankarjevem domu. V goste je povabila Dušico Kunaver, znano 
zbirateljico ljudskega izročila. 
Večer je bil pravzaprav nekakšna kombinacĳa petja in preda-
vanja. Kunaverjeva je skupaj z občinstvom prepevala ljudske 
pesmi, obenem pa je za skoraj vsako pripravila tudi uvod, za-
vit v ljudsko zgodbico. Kot je dejala, ni ljudske pesmi ali pri-

povedke, ki v sebi ne bi skrivala vsaj 
delčka resnice, mogoče celo nauka. 
Slovenĳa je po njenem mnenju iz-
redno bogata z ljudskim izročilom, 
a nanj vse prevečkrat pozabimo. »Z 
velikimi tujci se ne moremo kosati 
z gospodarstvom, industrĳo in po-
dobnimi stvarmi, lahko pa se z na-
rodnim izročilom. Tega imamo na 
pretek.« Po njenem mnenju bi ga bilo 
treba zaviti v turistični celofan in trži-
ti, posledično pa bi se  povečala tudi 
samozavest naroda. Številne ljudske 

pesmi in zgodbe so zapisane, nekatere so že pozabljene, neka-
tere pa še čakajo na navdušence, ki bi jih prenesli na papir. Zato 
je apelirala na zbrane, naj tudi sami poskušajo zapisati kakšno 
izročilo, kajti po njenem mnenju lovimo zadnji vlak, saj starejših 
ljudi, ki izročila še poznajo, počasi ne bo več. 

Gašper Tominc, foto: GT

Zimzeleni na Vrheh
Letos je nemalo težav z organizacĳo in načrtovanjem pohodov. 
Kakšno bo vreme na dan pohoda, je vprašanje, ki si ga postav-
ljamo nenehno. Prisluhnili smo ne najbolj obetavni vremenski 
napovedi  za torek, 9. aprila, in se odločili za pohod na Vrhe. 
Dežniki in pelerine so sestavni del naše garderobe in po poti je 
že vse kazalo, da jih bo neizogibno tudi uporabljati. Deževalo je 
vse do Razdrtega, od tam naprej pa se je že kazal svetel žarek 
proti zahodu. Proti Avberju nas je spremljalo sonce, pri Franci-
novih pa smo si privoščili prigrizek, čaj in kavo.
Cilj našega pohoda so bile Vrhe oziroma Gradišče pri Štjaku. 
Vrhe so vzpetine od 500 do 600 m višine, zemljepisci pa jih šte-
jejo med Vipavska brda. Kolovoz po dolini  vodi mimo skupinic 
hiš, po dve ali tri se družĳo in  veljajo za samostojne vasi /Raša, 
Nova vas, Mahniči/. Iz Mahničev smo nadaljevali pot proti Pri-
stavi in Štjaku. Vsa naselja so gručasta s  starimi kraškimi hišami. 
Nekatere  razpadajo, večinoma so lepo obnovljene, novogradenj 
skoraj ni. Videli smo spahnjence, s škriljem krite strehe, borjače, 
portone, suhe zide in kakšno kamnoseško umetelnost. Prebival-
ci krajem ohranjajo pravo kraško podobo, želĳo živeti v tamkajš-
njih lepih krajih in radi rečejo, da so Vrhe Švica v malem.
Štjak, imenovan po sv. Jakobu, je prestolnica grebena Vrhe. Stara 
gotska cerkev je po letu l600 dobila baročno obliko s poslikavo 
Janeza Volfa. V kraju ni gostilne, imajo pa kapucinsko klet, ob-

novljen kal, kapelico, osnovno šolo in lep razgled na vse strani.
Nedaleč je tik nad cesto na višini 602 m vas Gradišče pri Štja-
ku. Straža se imenuje razgledni hrib nad vasjo in je tudi najvišja 
vzpetina na Vrheh. Še vedno so vidne sledi davnih selišč, v času 
turških in beneških vpadov pa so kurili opozorilne kresove. Tod 
smo  končali naš pohod in kar prĳetno se je bilo usesti na avto-
bus. Zapeljali smo se skozi Vrabče v dolino mimo Griž; kot na 
nekakšnem razglednem pomolu nad dolino Raše stoji ta vasica. 
Zanimalo nas je še, kje bomo dobili kozarček dobrega terana in 
pršuta. Ob cestah so vabile osmice, mi pa smo si izbrali vino-
gradniško kmetĳo v Grahovem Brdu in pokušali kraško joto in 
klobaso. Za dobro razpoloženje na celotni poti je pripomoglo 
lepo vreme, prĳazni Kraševci in dobra organizacĳa.

Zapisala: Ivanka Sluga
Foto: Joža Miklavčič, Sonja Zalar Bizjak

Vandrovke  od  Strunjana do Pirana
Končno smo dočakali en lep sončni torek. Čeprav napoved ni 
bila preveč obetavna, se nas je sonce le usmililo in nas v jutra-
njih urah pospremilo na pot proti morju. Zelo rade se podamo 
proti sončni Primorski, saj nam  morsko podnebje  dobro dene. 
Dvaintrideset pohodnic in  za   pogum še Marko in Dušan smo 
se v torek,  9. aprila, z avtobusom,  polni dobre volje, podali na 
lepo nezahtevno pot  od Strunjana do Pirana. Seveda smo se 
med potjo ustavili na obvezni kavici, tako da se je dobra volja še 
stopnjevala.V Strunjanu smo  izstopili pred hotelom Svoboda in 
začeli s pohodom okoli desete ure. Vsi smo bili v pričakovanju 
nekaj novega in Vika, ki nas je tisti dan vodila, nas je kar hitro 
pospremila na pot, ki ji je dobro znana. Najprej smo preizkusile 
novi most čez Laguno, ki je zelo lepo in skrbno izdelan. Pot nas 
je vodila mimo naselja Solinera.  Nato smo nekaj časa hodili po 
asfaltni cesti  in se desno usmerili proti zaselku Pacug. Pot je 
ozka, namenjena  sprehajalcem.  Med potjo smo videli več  po-
čitniških hišic, ki so bolj zasedene v poletnih mesecih. 
Pacug je zaselek nad istoimenskim zalivom v naselju Portorož 
v Občini Piran. Leži na  slovenski obali  med Strunjanom in Fi-
eso. Zaliv je obrnjen na sever, proti Trstu. Zaselek Pacug je bil 

za nas neznan in smo sedaj prvič slišale kaj več o njem. Po pri-
jetni in sproščujoči poti smo  prispele  v Fieso in naredile kratek 
postanek za malico. Ustavile smo se  poleg  jezera, ki je sladko 
in moj fotoaparat je kar pridno  fotografiral in sprejemal lepote 
narave. Pot nas je naprej vodila ob obali. Rahel vetrič je pihljal, 
mirno in čisto morje nas je spremljalo ob poti. Prispeli smo do 
Pirana in se povzpeli do cerkve sv. Jurĳa, od koder je lep raz-
gled na mesto Piran. Opazili smo tudi že nekaj turistov, ki so si 
ogledovali našo slovensko obalo in mesto Piran. Ker smo ime-
le še kar nekaj prostega časa do kosila, smo se na Tar�inĳevem 
trgu ustavili in malo okrepčali v bližnji restavracĳi. Tudi lepo 
skupinsko fotografijo smo naredili pred  spomenikom. Občina 
Piran je turistično najbolj razvita slovenska občina, je eno izmed 
pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega 
in navtičnega turizma. Je pristaniško mesto. Leži na samem rtu 
Piranskega polotoka v neposredni bližini Portoroža. Ura je kar 
hitro minevala in čas je bil za kosilo v Izoli. Okusna hrana nam  
je dalo novih moči, dobra volja je bila prisotna in kar težko nam 
je bilo, ker smo se morali vrniti domov. Nastalo je veliko foto-
grafij  za spomin. Še se bomo vračali v Slovensko Primorje in 
tam uživali.

Zapisala in fotografirala:  Fani Šurca 
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Aprila 2013 so  naši člani praznovali
okrogle jubileje:
Jakob Albreht, Cankarjevo nabrežje, Vrhnika (1919)
Katarina Tešar,  Blatna Brezovica, Vrhnika (1919)
Julĳana Celarc,  Lesno Brdo, Vrhnika (1919)
Frančiška Zalaznik, Stara cesta, Vrhnika (1921)
Marĳa Tomažin, Opekarska cesta, Vrhnika (1921)
Marĳa Hodnik, Dom starejših Vrhnika (1922)
Jožefa Buh, Dom starejših Vrhnika (1923)
Tilka Milek, Brigadirska cesta, Vrhnika (1923)
Ana Zdešar, Na zelenici, Vrhnika (1928)
Ivanka Potrebuješ, Vrhnika (1933)
Gabrĳela Lenarčič, Delavsko naselje, Vrhnika (1933)
Filip Rožmanec, Delavsko naselje, Vrhnika (1933)
Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so aprila praznovali rojstni 
dan. 

Pot do Starega malna je trajala skoraj 
eno uro, kar pa za udeležence po-
hoda ni bilo nobena ovira, saj smo  
pot prehodili v prĳetnem vzdušju in 
kramljanju. Naprej od Starega malna 
pa je bila pot vprašljiva, saj je bil te-
ren na nekaterih delih zelo razmočen 
zaradi velike količine snega, ki se je 
talil. Optimisti so težave premagali, 
nekateri od dvomljivcev pa smo po-
tem tudi šli za njimi. Vsi smo srečno 
prispeli do skrivnostnega Lintverna. 
Jaz sem bila na kraju samem malo 
razočarana. Ko smo bili pred leti na 

tistem kraju, mi je  takratni dogodek 
ostal v nepozabnem spominu, saj je 
ravno takrat voda nenadoma priv-
rela na dan izpod odprtine. Na dan 
so prihajale ogromne količine vode, 
komaj smo se umaknili iz zabetoni-
rane struge. Voda je potem zelo po-
časi tekla naprej po strugi navzdol 
proti Vrhniki. Takratni pohodniki 
smo prišli na Vrhniko prej kot tekoča 
Bela. Včasih je Lintveren bruhal dva-
kratkrat na dan, v  zdajšnjih časih pa 
le, ko se v notranjosti nabere dovolj 
vode. Naj omenim še leseno kolo 

v Starem malnu. Kdor koli je za to 
odgovoren, podaljšajte mu žleb, po 
katerem se zliva voda na kolo, toliko, 
da se bo kolo pravilno vrtelo. Tu ni 
potrebno nobenega znanja, le malo 
dobre volje in  občutka za estetiko ter 
odstranite tisti zmazek, po katerem 
curlja voda na kolo. Sicer pa nam 
omenjene pomanjkljivosti niso po-
kvarile prĳetnega vzdušja pohoda. 
Videli smo ga in šli naprej, tako kot  
je že nekoč zapisal Cankar: »Vrhnika 
prečuden kraj…. Kdo te je videl, šli 
so mimo …« Dotaknila bi se imena 

Vojvodina Kranjska, kot je omenjeno 
v naslovu. V knjigi  Janeza Vajkarda 
Valvazorja pod imenom Slava Voj-
vodine Kranjske  avtor sam opisuje, 
kako je izvedel za vodo blizu Vrhni-
ke, ki ima čudne muhe in neverjeten 
ustroj: če se je dotakneš teče, sicer pa 
ne. To je bilo leta 1684, ko sta Valva-
zorja dva kmeta vodila skozi velike 
divjine med visokimi hribi in skala-
mi do vode, ki se imenuje Bela in teče 
enkrat ponoči in enkrat podnevi le 
kake četrt ure in je popolnoma bela. 
Bela  je zato, ker je v jami zmaj. To so 
potrjevali tamkajšnji kmetje ter opra-
vičevali resničnost trditev celo s pri-
čami. Taka priča je bil tudi pastor z 
Vrhnike, ki je mrtvega zmaja prinesel  

celo domov. Na koncu poizvedovanj 
se je izkazalo, da je bil njihov zmaj le 
en kuščar. Prav na mestu, kjer bruha 
lintvern in v okolici, so takrat kopali 
lehnjak ter ga vozili na Vrhniko za 
cerkev sv. Pavla za oboke in zidovje. 
Mi smo šli  naprej in domov po drugi 
poti, čez Blatni Dol, mimo skale, kjer 
je vtisnjena stopnja Ajdovske deklice. 
Nabirali smo telohe, a ne preveč. Šli 
smo mimo partizanskega bunkerja in 
celo pokukali vanj. Pohiteli smo, saj je 
začelo snežiti, ura pa je bila dvanajst. 
Iz narave smo posrkali in se naužili 
veliko pozitivne energĳe, kar je bilo 
za nas še posebno pomembno. Izlet 
je bil zanimiv in za vse udeležence 
nepozaben.      DZA Vrhnika, Marta

Nedeljski izlet po Vojvodini Kranjski z malo nostalgĳe 
Izlet je  bil v nedeljo, 17. 3. 2013, po poti do Starega malna in naprej do Lintverna.

Dušica Kunaver

Zbrani so prepevali skupaj s Kunaverjevo. Za še bolj veselo 
vzdušje so poskrbeli tudi glasbeniki iz društva z igranjem na 
inštrumente. 
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Vrhniški upokojenci na Krasu
Letošnjo pomlad nam že kar naprej načrte kroji  vreme, a tokrat 
smo imeli srečo, da so samo za tisti dan, ko smo načrtovali izlet, 
zadržali dežne kaplje nekje tam gori. Tudi če smo že v začetku 
aprila, narava tudi proti morju in Krasu ne kaže kakšne pomlad-
ne podobe. Ob prihodu v Kozino in  naprej proti Krvavemu Po-
toku  nas je že spremljalo sonce, zato je bil pogled na dolino 
Glinščice še toliko lepši. Čeprav je kanjon dolg le dobra dva ki-
lometra in pol, je prava zakladnica zgodovinskih zanimivosti in 
naravnih lepot.

V Bazovici smo si ogledali sodoben didaktični center, kjer smo 
s pomočjo prikazov naravoslovnih vsebin in s sodobno tehno-
logĳo lahko odkrivali kraško naravo, zgodovino in pomembne  
okoljske tematike. Tam je v 19. stol. potekal velik projekt po-
gozdovanja Krasa.
Naša ekskurzĳa je potekala v zaporedju nekakšne osmice in tako 
smo prišli do Divače in obnovljene Škrateljnove domačĳe, kjer 
smo si v enem delu ogledali stalno razstavo vse slovenske kino-
teke, v drugem delu pa je razstava, posvečena igralki Iti Rini, ki 
se je rodila v Divači z imenom Ida Kravanja.
Po sprejemu in ogledu vinske kleti v Sežani je bila prava prilož-
nost za malo okrepčila ob bogati degustacĳi, kajti brez pršuta in 
dobrega terana ni mogoče doživeti pravega Krasa; tako  menĳo 
Kraševci.
Prek Vrhovelj smo se zapeljali nazaj v Italĳo in si v vasi Repen 
ogledali staro kraško hišo, ki je dobro ohranjen primer značilne 
kraške ljudske arhitekture. Hiša z borjačem je občinska last in  je 
zdaj namenjena raznim prireditvam, prikazom ljudskih običa-
jev, kmečkih ohceti do literarnih nastopov.
V kraju Briščki se je obdelave kraškega kamna lotil samouk Pa-
vel Hrovatin, ki nam je z veseljem prikazal, kaj ustvarja v svoji 
delavnici. Njegova kiparska dela izražajo morje severnega Ja-
drana in Kras, ustvarja pa tudi vodomete, mize, ure, vaze itn. in  
mnogo drobnih predmetov.
Kot zadnja naša točka  za ogled je bilo Marĳino svetišče na Monti 
Grisa. To je izjemna zgradba, ki s svojo grandioznostjo dominira 
nad Trstom in njegovim zalivom. Vredno ga je bilo obiskati že 
zaradi čudovite panorame na celoten Tržaški zaliv.
Za zaključek nas je čakalo še pozno kosilo na vinogradniški 
kmetĳi.
Izlet je bil zanimiv, poučen in v zadovoljstvo vseh izletnikov, k 
čemur je pripomoglo tudi sončno vreme po mesecu oblačnih in 
deževnih dni.

Zapis: Ivanka Sluga
Foto: Fani Šurca in lokalni vodnik Slavko Gerželj

Zimzeleni od Logatca do Vrhnike
V letošnji jeseni (prvi sneg je zapadel 30. oktobra 2012), zimi in 
pomladi nas je narava obdarovala z bogatimi snežnimi pada-
vinami, ki so pokrile tudi zimzelena drevesa in rastline, a nas, 
Zimzelene, ne more ugnati. 

Nori snežni ponedeljek z burjo in žledom na Sežanskem so nam 
preprečili načrtovani pohod, a peté so nas že tako srbele, da za 
nobeno ceno ne bi ostali za zapečkom. Jutranja telovadba z lopa-
tami v roki nas je ogrela in že smo se zbrali na našem običajnem 
mestu ter s pesmĳo Prišla bo pomlad pričakali avtobus. Ravno 
prav velik je bil, da nas je  osemindvajset pohodnikov varno za-
peljal v središče Logatca in, pomislite, kam najprej: na kavico, 
seveda, ki nam jo je še dodatno posladkala s potratno potico 
naša slavljenka  Mari.
Kmalu smo zapustili Logatec in se po stari cesti podali proti 
Vrhniki z zavestjo, da bomo od prehoda preko železniške proge  
naprej pot premagovali z utiranjem gazi.
In res je bilo tako; udarna dvojica je rezala belo snežino. Naj-

prej nam je bila v pomoč traktorska »špura«, ki je nastala pred 
novozapadlim snegom in nam je kazala vsaj smer gibanja. Po-
samezne poseke ali večje jase ob poti pa so pustile vetru prosto 
pot in tam nam je nasul tudi do pol metra snega; mala malica za 
naša »udarnika«. 
Razigranost skupine je bila na višku, kajti vsak počitek smo iz-
koristili, in to ne samo za čaj ali klepet, ampak tudi za opazova-
nje zasnežene okolice in tudi kakšnega »angelčka« smo zapustili 
za seboj v snegu.
Svežih sledi živali je bilo neverjetno malo, le enkrat ali dvakrat 
smo naleteli na srnino sled, marsikdo bi rekel: »Še živali so osta-
le doma.« A mi se nismo dali. Bližali smo se že Logaški jami, ko 
sta nam naproti v polni opremi prigazila dva predstavnika Slo-
venske vojske, ki sta si v nasprotni smeri pridno nabirala kondi-
cĳo, za razliko od nas, ki jo kar redno vzdržujemo.
Po dobrih dveh urah in pol smo bili že na vrhniškem območju, 
najprej na nadvozu nad avtocesto in kmalu za tem pod Štampe-
tovim mostom. Še spust v dolino mimo poplavljenega Grogarje-
vega dola in že smo jo mahnili vsak na svoj dom v prepričanju, 
da čez štirinajst dni opravimo res prvi pohod s spomladanskimi 
razmerami.

Besedilo: Milan Jerman
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Svizci obiskali Vitanje in Šmartinsko 
jezero
Letos nam vreme »programira« pohode, saj nam ne dovoli, da bi 
jih izpeljali po načrtu. Človek – čeprav ni vraževeren, – bi skoraj 
mislil, da je temu kriva trinajstica v letnici. Vreme/narava pač 
dokazuje, da je močnejša od človeka. Tako je bilo tudi 21. marca 
(drugi dan pomladi), ko vremenska napoved spet ni bila pri-
merna za predvideni pohod.  
Nova smer –  Vitanje. Avtocesto smo zapustili v Celju in se sko-
zi Vojnik  usmerili proti našemu cilju. Med vožnjo nas je Elica 
spomnila na premalo znano in cenjeno Almo Maximiliano Kar-
lin (Celje, 1889–1950), pisateljico, svetovno popotnico, poliglot-
ko, polihistorko, predvsem pa pogumno in samostojno žensko, 
ki je kljubovala vsem stereotipom in predsodkom 19. in 20. sto-
letja. 
Pripeljali smo se v Vitanje. Zakaj pa smo šli tja? Zaradi Hermana 
Potočnika Noordunga (Pulj, 1892–1929), enega od najvplivnej-
ših mislecev na področju raketne tehnologĳe in njenega razvoja 
na začetku 20. stoletja. Njegove zamisli so bile  navdih znanstve-
nikom sovjetskega in ameriškega vesoljskega programa, pa tudi 
podlaga za znani film Odiseja 2001.  Zdaj med starimi trškimi 
hišami stoji sodobna zgradba, ki ima obliko bivalnega kolesa 
vesoljske postaje, kakršno si je zamislil Noordung. V tej stavbi 
je KSEVT  – Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologĳ. 
Prostori so namenjeni razstavi, znanstvenemu delu, raziskova-
nju … Predstavljene so številne Noordungove zamisli, pa tudi 
originalna ruska skafandra in spodnje perilo astronavtov, Sput-
nik … 
Iz vesolja smo se spustili v resnični svet in v bližnji Gostilni 
Kuzman poskrbeli za želodce z okusnim pohorskim loncem. Po 
kosilu smo se povzpeli do »letne« cerkve na Hriberci, od koder 
se odpira lep razgled po okolici. Celo sonce se je pokazalo in 

nam polepšalo že tako zanimiv dan. Toda našega potepanja še 
ni bilo konec.
Po cesti ob Hudinji smo se odpeljali do Šmartinskega jezera. S 
svojo površino in 12,5 kilometra razčlenjene obale je to največje 
akumulacĳsko jezero. Poti okoli jezera so lepo speljane in oskr-
bovane, odkrili smo tudi zgledno urejen prostor za piknike z 
zanimivimi hiškami. Jezero kar vabi, da ga obiščemo  poleti in 
se po njem popeljemo z ladjico ali čolnom. Po premnogih sivih 
dneh letošnje zime smo se lahko »martinčkali« na soncu; da pa 
ne bi bilo preveč kičasto, je svoje pristavil veter, ki je bil precej 
neprĳeten. Toda to je bila edina neprĳetnost tistega dne, vse dru-
go je bilo lepo in predvsem zelo zanimivo.

Zapisala: Snježana Rojec
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Sončki na Veliki Špički nad 
Begunjami pri Cerknici
Hojo na  955 m visoki vrh s tremi imeni smo začeli pred trgovino 
v Begunjah in  po  markacĳah med hišami stopili na stezo, ki nas 

je čez zasnežene travnike privedla v gozd.
  Na križišču poti smo zagazili v sneg in se po grapastem terenu 
povzpeli do večje jase, nekakšnega sedla. Sneg se je lesketal po 
pobočjih in gozd na desni, kamor smo krenili, se je rosno svetil 
zaradi dotikov jutranjega sonca na mokra debla in veje jelk in 
bukev. Prostranost gozdov, osamljene jase, ponekod porasle z 
lesko,  so oddajale nadih samote in tišino v njih, dokler nismo 
zastali v strmini pred jaso z novim razcepom poti. Usmerili smo 
se na greben in po licih nas je pobožal hladen veter, ki se je proti 
vrhu še krepil,  tako da so z iglavcev na  nas pršile rosne kapljice 
včerajšnjih padavin. Vrh je bil očiščen in je nudil čist razgled 
proti Blokam, Slivnici, Cerknici in Javornikom. Pod nami  so 

pod zasneženimi strehami počivale vasi  z območja Menišĳe, na 
čigar robu smo bili.  Po isti poti smo se vrnili v zatišje znanega 
razcepa, od tam pa nadaljevali skozi gozd in pred vasjo Stražišče 
prišli na cesto proti Rakitni, kjer smo zavili proti vasi Kožljek. 
Mimo cerkvice sv. Ane na Kožljeku smo se vrnili v Begunje. 
Avtobus nas je  nato skozi Cerknico  pripeljal v vas Dolenje Jeze-
ro, kjer smo med sprehodom občutili divjo lepoto presihajočega 
jezera na Cerkniškem polju. Z valovi nakodrana modro zelena 
gladina je odsevala barvo neba in Javornikov. Na nasprotni stra-
ni je kot na morskem bregu ždela Cerknica z zasneženo Slivnico, 
med hribovji na jugovzhodu pa je izstopala Križna gora. 
Pozneje smo naredili še  en postanek  pod razvalinami gradu 
Hošperk (Haasberg) v Planini pri Rakeku. Grad, nekoč v lasti 
grofov Windischgratzov, in tudi mejni kamen iz leta 1926 pod 
njim sta  nemi priči minljivosti nekega razkošja in časa, od ka-
terega ostajajo le kamni, razvaline in kamniti zidovi, prerasli z 
bršljanom. 
Med vožnjo proti Grčarevcu smo s pogledi spremljali poplavlje-
no Planinsko polje in okoliške gozdove, moje misli pa so nizale 
dotike samotnega, skrivnostnega in neokrnjenega sveta, kjer 
smo hodili,  v želji, da jih ne bi nikoli pozabila.  
Zapisala: Marĳa Dolinar

Aktivni balinarji
DU Vrhnika, ženska balinarska sekcĳa, je v soboto, 6. aprila 
2013, organizirala meddruštveno srečanje upokojenskih ekip 
Notranjske v pikadu.Tekmovalce in tekmovalke je pozdravila 
predsednica društva Elica Brelih in jim v kratkem nagovoru za-
želela čim več točk.
Tekmovanje je potekalo v prĳetnem prĳateljskem vzdušju.
Rezultati: ekipno moški: 1. DU Rovte – 2429 točk, 2. DU Loška 
dolina – 2380 in 3. DU Logatec (2.262 točk)
Ekipno  ženske: 1. DU Vrhnika – balinarke – 2265 točk, 2. DU 
Rovte – 2203, 3. DU Vrhnika – pikado – 2164 in 4. DU Loška 
dolina – 2150. 
Najboljša posameznika sta bila: Janez Kavčič – 770 točk iz Logat-
ca in Vika Buh 725 točk z Vrhnike.
Zaslužena priznanja – pokale – sta podelila člana UO DU Vrhni-
ka  Tone Sluga in Marinka Petkovšek. Po zasluženi malici smo se 
razšli z obljubo, da bomo dobro trenirali in bodo  prihodnje leto 
priznanja drugače razdeljena.

Besedilo: Dragica Pelan

Pokrajinsko tekmovanje v pikadu 
– Ljubljana, 9. aprila 
Povabili so nas iz mestne zveze v Ljubljani, naj se udeležimo 
tekmovanja za Pokrajinski pokal. Seveda smo vedeli, da nima-
mo nikakršne možnosti za dobro mesto in smo šli čisto neobre-
menjeni na tekmo. To nam je pomagalo, da smo metali puščice, 
kot smo najbolj znali in glej – med devetimi ekipami smo ženske 
zasedle tretje mesto in osvojile pokal, moški pa so zasedli šesto 
mesto med dvanajstimi ekipami. Posamezno je bila med ženska-
mi prva Vika Buh s 737 točkami, med moškimi pa Nace Grom na 
10. mestu s 737 točkami.
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V ozadju je vas Stražišče, po kateri Špičko imenujejo tudi Špiča-
sto Stražišče (foto Tatjana Rodošek)

Svizci pred stavbo Kulturnega središča evropskih vesoljskih teh-
nologĳ
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-
ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) ter 33. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) sprejme župan Občine Vrhnika

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve PUP)

1) Pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 
2/95, Naš časopis, št. 319/05, 330/06, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časopis, 
št. 374/10, 400/12; v nadaljnjem besedilu: PUP V3) podaja Občina Vrh-
nika.

2) 10. člen PUP V3 določajo merila in pogoje za območje urejanja VS3/5 
oz. morfološko enoto 2a/3. V območju se nahaja gasilni dom Stara 
Vrhnika, ki načrtuje gradnjo prizidka – garaže za gasilno vozilo.

3) Ker je zemljišče, namenjeno gradnji, premajhno in ne dopušča pozi-
dave v razmerju 40 % pozidano : 60 % nepozidano, se določilo glede 
gradnje na območju gasilnega doma spremeni.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)

Spremembe in dopolnitve PUP V3 se nanašajo na območje urejanja 
VS3/5 oz. morfološko enoto 2a/3.

3. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in njihovih posameznih 
faz)

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Splošnega PUP teče na 
podlagi 57. do 61.a člena ZPNačrt in sicer v naslednjih fazah:

FAZA ROK
Priprava osnutka sprememb in do-
polnitev PUP maj 2013

Pridobitev smernic maj 2013, 15 dni

Obvestilo o CPVO maj - junĳ 2013, 30 
dni

Dopolnitev osnutka sprememb in do-
polnitev PUP junĳ 2013

Javno naznanilo 7 dni pred začetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava junĳ 2013, 15 dni

Priprava stališč do pripomb in pred-
logov javnosti junĳ - julĳ 2013

Priprava predloga sprememb in do-
polnitev PUP julĳ 2013

Zbiranje mnenj nosilcev urejanja 
prostora

julĳ – avgust 2013, 
15 dni

Predložitev usklajenega predloga 
sprememb in dopolnitev PUP odbo-
ru in občinskemu svetu v sprejem

september 2013

Sprejem spremembe in dopolnitve 
PUP z odlokom in objava v uradnem 
glasilu

september – oktober 
2013

4. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje iz njihove 
pristojnosti so:
1. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 

1360 Vrhnika,
2. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave 

izkazalo, da so njihove smernice potrebne.

5. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev 
PUP)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP V3 ne bodo nastali finančni 
stroški.

6. člen
(objava)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Našem časopisu. Sklep 
se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-3/2013 (5-08) 
Vrhnika, dne 15. 4. 2013

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin

•••

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/2011 – ZDIU12) in 22. člena Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na 
svoji 17. seji 4. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 
2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2012.
 

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 sestavljata sploš-
ni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz pred-
videnih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 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 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih pro-
gramov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah  v letu 2012 ter o njihovi 
realizacĳi v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Ob-
čine Vrhnika so bili v letu 2012 realizirani v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov                                     Zaključni račun 2012
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 14.018.794,70

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.919.041,32
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 10.585.381,35

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.528.237,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE704 1.527.080,41

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 530.063,94

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.333.659,97

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 1.339.010,30

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 12.734,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 209.917,92

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 8.507,55

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 763.490,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 210.385,86

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 7.638,21

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV

202.747,65

73 PREJETE DONACĲE (730+731) 14.574,87

730   PREJETE DONACĲE IZ DOMAČIH 
VIROV 14.574,84

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 874.792,65

740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCĲ 874.792,65

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 13.539.132,72

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.149.601,08

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 902.982,08

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 144.026,89

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.072.594,45
409   REZERVE 27.997,66

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 5.210.653,18
410   SUBVENCĲE 224.421,59

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 2.179.196,74

412   TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACĲAM IN USTANOVAM 510.284,14

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.296.750,71
42 INVESTICĲSKI ODHODKI (420) 5.171.278,46

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 5.171.278,46

43 INVESTICĲSKI TRANSFERI (432) 7.600,00

432   INVESTICĲSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 7.600,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) 479.661,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina kontov                                                                            Zaključni račun 2012

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 2012
VII ZADOLŽEVANJE (50) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

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

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0,00

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) 479.661,98

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 0,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) -479.661,98

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.334.162,30

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 se objavi v urad-
nem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-6/2013 (4-01)
Datum:   4. 4. 2013

  OBČINA VRHNIKA
  Župan
  Stojan JAKIN l.r.

•••

Na podlagi 61., 61.a in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 17. 
seji 4. 4. 2013 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA NASELJE BEVKE 

(območje 4a/2 – Na hrbtu)

1. člen
(1) S tem tehničnim popravkom se popravi 4. člen Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje 
Bevke (za območje 4a/2 – Na hrbtu) (Naš časopis, št. 402/13; v nadalj-
njem besedilu: Odlok).
(2) 4. člen Odloka navaja spremembo in dopolnitev 8. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke (Naš časopis, št. 304/
04, Ur. l. RS, št 102/08, 355/08-UPB1, Naš časopis, št. 366/09).

2. člen
(1) V tretjem stavku prve alineje 8. člena se med parc. št. 825/2 in 825/4 
doda parc. št.  825/3. 
(2) Tretji stavek se tako glasi: »Izjemoma se dovoli novogradnja na zem-
ljiščih s parc. št. 827/6, 827/7, 827/8, 1110/1, 1111, 821/1, 821/2, 821/3, 
821/4, 821/5, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 1073/2, 1074 in 1167/1, vse 
k.o. Blatna Brezovica.«

3. člen
Ta tehnični popravek se objavi v Našem časopisu in začne veljati na-
slednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-7/2011 (5-08) 
Datum:   4. 4. 2013 
 ŽUPAN
 OBČINE VRHNIKA
 Stojan Jakin, l. r.

•••

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pra-
vilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 37/09), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
365/09) in Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini 
Vrhnika (Naš časopis, št. 400/12) je Občinski svet Občine Vrhnika na 17. 
redni seji 4. 4. 2013 sprejel

O D L O K
 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O TRŽNICAH 

IN
PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI VRHNIKA

1. člen
V tretjem členu Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v 
Občini Vrhnika se v prvem odstavku besedilo: »in delu parcele 2524/1 
obe parceli k.o. Vrhnika« nadomesti z besedilom: »k.o. Vrhnika in na 
parkiriščih na parcelnih št. 2527/1 in 2524/1, obe k.o. Vrhnika.« 

2. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-20/2012 (2-01)
Vrhnika, 4. 4. 2013

Župan
Stojan Jakin, l.r.

•••

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 22. člena Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika 
na 17. redni seji 4. 4. 2013 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.
Na zemljišču, parc. št. 2863/26, k.o. Vrhnika (2002), se ukine status jav-
nega dobra. 

II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Naš časo-
pis.

Številka: 478-27/2011 (6-03)
Datum:   4. 4. 2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r

•••

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Vrhnika za leto 2013 (Naš ča-
sopis, 400/2012), Zakona o kmetĳstvu (Ur. list RS, št. 45/08), Pravilnika o 
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetĳstva ter podeželja v 
Občini Vrhnika (Ur. list RS, št. 70/07), Mnenja Ministrstva za kmetĳstvo, 
gozdarstvo in razvoj podeželja (št. priglasitve: K-BE053-5883407-2007), 
Mnenja Ministrstva za finance (št. priglasitve: M002-5883407-2007) in 
na predlog Komisĳe za kmetĳstvo Občine Vrhnika, Občina Vrhnika (v 
nadaljevanju občina) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNE POMOČI 
ZA OHRANJANJE

IN RAZVOJ KMETĲSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI VRHNIKA 
V LETU 2013

I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetĳstva in podeželja v Občini Vrhnika v letu 2013.

II. SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRA-
NJE 

Upravičenci: 
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri posameznem namenu raz-
pisa. 

Splošni finančni določbi:
1. Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2013 in bo predmet prĳave na razpis 
za dodelitev sredstev na področju kmetĳstva, je lahko začeta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, 
vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v 
obdobju od izdaje upravnega akta pa do 30. septembra 2013 (skrajni rok 
za oddajo zahtevka za izplačilo subvencĳe).
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2. Dokazila/plačani računi za izvedene naložbe, ki jih upravičenec pri-
loži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj 
navedenega obdobja. 
III. NAMENI RAZPISA

DRUGE POMOČI

H. SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN NJIHOVIH 
ZDRUŽENJ, KI SE UKVARJAJO Z RAZVOJEM KMETĲSTVA, PO-
DEŽELJA IN GOSPODARSTVA

Namen ukrepa:
Društva  so temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, 
ki živi na podeželju, zato jih je treba spodbujati in dolgoročno tudi  tako 
povečati kakovost življenja na podeželju.

Višina razpisanih sredstev: 
2.500,00 evrov

Predmet pomoči:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov 
in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetĳstvom, gozdarstvom 
in razvojem podeželja, za pomoč pri stroških ustrezne infrastrukture, 
potrebne za delovanje društva (najem prostorov/pisarne) in materialnih 
stroških ter stroških dela pisarne ter organov društva.

Pogoji upravičenosti:
– društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na 

območju občine,
– sofinancirajo se lahko izključno društva z nepridobitno dejavnostjo, 
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci 

kmetĳske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja,
– seznam članov društva z območja občine.

Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem kmetĳstva in 
podeželja na območju občine.

Upravičeni stroški: 
–  stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostora/pisar-

ne),
–  materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov.

Finančne določbe:
Višina sofinanciranja ukrepa je do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 700,00 evrov. V primeru večjih ak-
tivnosti ob obletnicah društev se lahko posameznemu prĳavitelju ob 
predložitvi ustreznih dokazil sofinancira do 1.500 evrov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge ustreza namenu ukrepa – največ 50 točk,
– število članov društva – največ 50 točk.

Dokumentacĳa, ki mora biti priložena vlogi:
– izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
– seznam članov,
– fotokopĳa najemne pogodbe (če ima društvo prostore v najemu).

I. SOFINANCIRANJE UREDITVE NEKATEGORIZIRANIH POLJ-
SKIH POTI IN KOLOVOZOV

Namen ukrepa:
Ureditev nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov z namenom iz-
boljšave dostopa do kmetĳskih zemljišč. Naložba se ne izvaja izključno 
samo za enega lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
10.000,00  evrov

Predmet pomoči:
Sofinanciranje ureditve nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kopĳa katastrskega načrta z vrisom poti,
– mnenje pristojne kmetĳske svetovalne službe.

Upravičenci:
Krajevne skupnosti na območju Občine Vrhnika.

Upravičeni stroški: 
Za poljske poti in kolovoze, ki jih koristĳo občani in tudi kmetje, občina 
zagotavlja pokrivanje stroškov za nasipni material, stroške prevoza ter 
ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, nasipanje …). Višina sofinancira-
nja ukrepa je do 100 % upravičenih stroškov.

Finančne določbe:
Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega prĳavitelja je 1.20-
0,00 evrov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge ustreza namenu ukrepa – največ 50 točk in
– dolžina  načrtovanih poti, katerih ureditev se bo sofinancirala s tem 
razpisom – največ 50 točk.

Dokumentacĳa, ki mora biti priložena vlogi:
–  izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
–  kopĳa katastrskega načrta z vrisom poti ter označeno dolžino poti,
–  mnenje pristojne kmetĳske svetovalne službe.

IV. VSEBINA VLOGE

Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje:
– prĳavni obrazec: »Vloga na javni razpis za dodelitev finančnih sred-

stev za ohranjanje in razvoj kmetĳstva ter podeželja v občini Vrhnika 
za leto 2013«, ki vsebuje:

• glavne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, števil-
ko računa za nakazilo sredstev,

• namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev 

iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa 
je, podatek o njeni višini pridobi občina od izplačevalca oz. njeno vi-
šino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacĳo,

– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene kot dokazila k posameznim 
ukrepom.

V. OBDOBJE IN ČAS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI

Naložba oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2013 in bo predmet 
prĳave na ta razpis, se lahko začne pred izdajo upravnega akta (sklepa 
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora 
smiselno zaključiti do 30. 9. 2013. Upravičenci morajo v primeru odo-

britve sredstev dokazila oziroma plačane račune za dokončno  opravlje-
na dela izstaviti najpozneje do 30. 9. 2013, in sicer skupaj z zahtevkom 
za izplačilo sredstev. Upravičeni stroški po tem razpisu so le tisti, ki 
bodo nastajali v obdobju od izdaje sklepa o odobritvi do 30. 9. 2013.
VI. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na na-
slov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, najpozneje z datu-
mom 24. 5. 2013 ali osebno v Oddelku za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, najpozneje do 
15. ure istega dne. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – KMETĲSTVO 
2013«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka 
vloga izpolnjevati naslednje pogoje: 
– pravilno izpolnjen prĳavni obrazec iz razpisne dokumentacĳe,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki 

besedila tega razpisa.

VII. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZ-
IDU RAZPISA

Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisĳa, ki jo za ta 
namen imenuje župan občine. Če komisĳa ugotovi, da je vloga nepo-
polna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog komisĳe 
pozove prosilca, da jo v roku osmih  dni dopolni. Če prosilec vloge v 
roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma 
pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vlo-
ga s sklepom kot nepopolna zavrže. 

Zavržene bodo vloge:
–  ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega 

razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva 

besedilo razpisa in razpisne dokumentacĳe in ne bodo dopolnjene v 
roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). 

Dokončno razdelitev sredstev po dopolnitvi vlog komisĳa predlaga v 
potrditev županu. Na  podlagi potrjenega predloga za razdelitev sred-
stev bo Občina Vrhnika izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval 
določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. 
Občina Vrhnika bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo 
opredeljene izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Komisĳa v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana 
razpoložljiva sredstva, lahko zniža odstotek sofinanciranja oziroma 
določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja.  

VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACĲO

Razpisna dokumentacĳa je od dneva te objave do izteka prĳavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Vrhnika: h�p://www.vrhnika.si ali 
pa na Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, v glavni pisarni, 2. nad-
stropje, in sicer vsak dan med poslovnim časom do izteka prĳave na 
razpis. 

IX. DODATNE INFORMACĲE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM

Vse dodatne informacĳe dobĳo zainteresirani po telefonu na Oddelku 
za družbene dejavnosti in gospodarstvo, tel. št.:  01/755-54-20 ali na 
elektronskem naslovu: sabina.tell@vrhnika.si. 

Datum: 29. 3. 2013
Številka: 330-5/2013-1 (3-02)

OBČINA VRHNIKA
 ŽUPAN
 Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

•••

Na podlagi 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365, z dne 26. 10. 2009) 
in Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinske-
ga sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
– UPB2 (Naš časopis št. 387 z dne 24. 10. 2011) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na svoji 17. redni seji 4. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH 

IN PLAČILIH ZA OPRAVLJANJE FUNKCĲE OBČINSKEGA 
FUNKCIONARJA TER O SEJNINAH ZUNANJIH ČLANOV 

DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH 
OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

1. člen
Prvi odstavek 9. člena Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcĳe občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delo-
vnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov – UPB 2 (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 
tako, da se glasi:
»Sejnine pripadajo tudi zunanjim članom stalnih in občasnih delovnih 
teles občinskega sveta za udeležbo na sejah, razen članom, ki imajo sta-
tus javnih uslužbencev ali funkcionarjev ali so zaposleni v javnih pod-
jetjih ali zavodih, katerih ustanoviteljica je občina in opravljajo naloge 
delovnih teles med delovnim časom ali v okviru delovnih nalog.
Sejnine so določene na sejo, s tem, da za zasedanje na nadaljevanju seje 
upravičencu pripada sejnina v višini 70 % prvega dela sejnine. 
V primeru, da seja traja pol ure ali manj, se izplača samo polovica sej-
nine.«

2. člen

11. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za izplačilo sejnin je mesečna osnovna plača župana za poklic-
no opravljanje funkcĳe brez dodatka za delovno dobo. 
Občinski svet Občine Vrhnika ima po tem pravilniku stalna in občasna 
delovna telesa, Nadzorni odbor in Štab za civilno zaščito Občine Vrh-
nika.
Stalna delovna telesa so:
- Komisĳa za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administra-

tivne zadeve,
- Odbor za gospodarstvo, finance in proračun,
- Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dedišči-

ne,
- Odbor za ekologĳo in infrastrukturo,
- Odbor za družbene dejavnosti,
- Statutarno pravna komisĳa.
Občasna delovna telesa so:
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- Komisĳa za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.

Če občinski svet ustanovi še dodatna stalna ali začasna delovna telesa, 
se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.

Sejnine se določĳo v naslednjih višinah:
- udeležba na redni seji občinskega sveta 6,85 %
- udeležba na izredni seji občinskega sveta  5,48 %
- predsedovanje na seji stalnega del. telesa OS in Nadzorni odbor 
 4,11 %
- udeležba na seji stalnega del. telesa OS in Nadzornem odboru 

2,74 %
- predsedovanje na seji občasnega del. telesa občinskega organa  

3,28 % 
- udeležba na seji občasnega občinskega organa občinskega organa 
 2,20 % 
- udeležba na seji štaba Civilne zaščite 2,46 %

Za udeležbo na nadaljevanju seje Občinskega sveta, Nadzornega odbo-
ra, štaba Civilne zaščite, stalnega ali občasnega delovnega telesa udele-
žencu pripada 70 % sejnine, določene v prejšnjem odstavku.
Vsakemu svetniku, predsedniku ali članu stalnega ali občasnega delo-
vnega telesa pripada sejnina za tisto sejo ali nadaljevanje seje, katere se 
v celoti ali v pretežnem delu udeleži.«

Če seja traja pol ure ali manj, se izplača v tem členu polovica določene 
sejnine.«

3. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občin-
skega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, na sme 
presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delo-
vno dobo župana.«

4. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah začne veljati 15 dni po ob-
javi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 103-1/2003 (2-01)
Datum:   4. 4. 2013 
  Župan
 Stojan Jakin, l. r.

•••

Številka: 3521-1/2013
Datum:   10. 4. 2013

Na podlagi 11. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in po-
slovnih stavb v najem (Naš časopis, št. 259/99 in št. 327/06), objavlja Ob-
čina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,

JAVNI RAZPIS 
ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Predmet oddaje je poslovni prostor v pritličju poslovne stavbe Tržaška 
cesta 23 na Vrhniki, površine 49,71 m2 , ki obsega sobo, površine 20,37 
m2, sobo, površine 10,85 m2, hodnik, površine 13,67 m2, in sanitarĳe, 
površine 4,82 m2.

Poslovni prostor je primeren za opravljanje storitvene ali pisarniške de-
javnosti.

Najemno razmerje se sklepa za določen čas – po dogovoru (predvidena 
je možnost prodaje). Poslovni prostor bo oddan v najem takoj, ko bo v 
celoti končan postopek javnega razpisa. 

Najemnina za poslovni prostor se plačuje mesečno v skladu z 29., 31. 
in 33. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in poslovnih 
stavb v najem.

Ponudnik resnost ponudbe jamči z plačilom varščine na TRR št.: 01340-
0100001093, sklic na št.: 18 76406-7103018-10234211 Občina Vrhnika. 

Varščino, ki znaša 380,28 evra, mora ponudnik vplačati pred potekom 
roka za oddajo ponudbe in ponudbi priložiti potrdilo o vplačani var-
ščini.

Ponudnikom, ki na javnem razpisu niso izbrani, se varščina vrne v roku 
15 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma od-
daji poslovnega prostora v najem, ponudnikom, ki so poslali nepopolne 
ponudbe, pa v roku 15 dni od zaključka zbiranja ponudb.

Za izbranega ponudnika varščina šteje kot avans najemnine,  če pa iz-
brani ponudnik odstopi od sklenitve najemne pogodbe, pa se mu pol-
ožena varščina ne vrne.

Ponudnikom, ki svojo ponudbo umaknejo pred zaključkom postopka 
izbire, se vrne le polovični znesek položene varščine.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj ponudniki v za-
prti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis za oddajo poslovnega prostora« na 
prednji strani in polnim nazivom pošiljatelja na zadnji strani oddajo v 
sprejemni pisarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1 na Vrhniki, ali po-
šljejo na naslov: Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 

Rok za oddajo ponudb je 27. 5. 2012. Za pravočasno ponudbo se bo štela 
tista ponudba, ki bo na naslov Občine Vrhnika prispela do 27. 5. 2012. 
Po preteku roka bomo ponudbe komisĳsko odprli.

Pisna ponudba mora vsebovati:
• ponudnikove podatke s točnim naslovom, če je ponudnik fizična ose-

ba,
• ponudnikovo firmo in sedež, če je ponudnik pravna oseba,
• številko transakcĳskega računa ponudnika za primer vračila varšči-

ne,
• dokazilo o državljanstvu RS – osebna izkaznica ali potni list (fizične 

osebe,
• priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike posameznike oziro-

ma izpis iz sodnega registra za pravne osebe (ki pa ne sme biti starejši 
od 30 dni, šteto od dneva prejema ponudbe na občino),

• opis in program dejavnosti, ki jo ponudnik želi opravljati v najetem 
poslovnem prostoru, ter število oseb, ki jih zaposluje ali jih bo na 
novo zaposlil za potrebe opravljanja te dejavnosti,

• dokazilo o finančnem stanju ponudnika: izkaz prometa na transakcĳ-
skem računu, potrdilo o plačilni sposobnosti, potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi ponudnikov transakcĳski račun, da le-ta v  zadnjih šestih 
mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni, 
šteto od dneva prejema ponudbe na občino, 

• dokazilo o položeni varščini,
• navedbo roka, v katerem namerava ponudnik začeti s poslovanjem v 

najetem poslovnem prostoru.
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Nepopolne ponudbe in nepravočasne ponudbe se ne bodo upoštevale 
in bodo vrnjene ponudniku.
Pri ugotavljanju in izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo na-
slednja določila:
• izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev,
• ponudba najprimernejšega programa v okviru predvidene dejavno-

sti,
• število zaposlenih oseb pri interesentu, upoštevajoč velikost oddane-

ga poslovnega prostora in dejavnost, s katero se interesent ukvarja, 
• rok, naveden za začetek opravljanja dejavnosti,
• finančno stanje ponudnika.

Če pogoje javnega razpisa v enaki meri izpolnjujeta dva interesenta ali 
več, imajo prednost tisti interesenti, ki izpolnjujejo naslednje pred-
nostne pogoje:

• nova in edina dejavnost v kraju,
• dejavnost, za katero se v razvojnem programu občine ugotovi, da jo 

bo občina vzpodbujala,
• število na novo odprtih delovnih mest,
• prva zaposlitev ali zaposlitev brezposelnega, prĳavljenega na Zavo-

du za zaposlovanje,
• občani Občine Vrhnika ali pravne osebe s sedežem v Občini Vrhni-

ka.

Sklep o oddaji poslovnega prostora sprejme župan Občine Vrhnika.

Ponudniki, ki bodo predložili popolne ponudbe, bodo o izbiri obvešče-
ni najpozneje v 15 dneh po izdaji sklepa o oddaji poslovnega prostora. 

Občina Vrhnika si pridržuje pravico, da z nobenim izmed ponudnikov 
ne sklene najemne pogodbe.

Ogled poslovnega prostora, ki je predmet oddaje, je mogoč po predhod-
nem dogovoru. Dodatne informacĳe so na voljo na tel. št.: 01/755-54-21 
(E. Červek). 
 Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad., l. r.

•••

Številka:  352-4/2013
Datum:    10. 4. 2013

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
18/04, 47/06, 57/08, 87/11 in 40/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 
81/11) in Zakona o splošnem upravnem postopku-UPB2 (Uradni list RS, 
št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10) objavlja Občina Vrhnika

JAVNI RAZPIS 
ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa so:
• stanovanje št. 5 v prvem nadstropju stanovanjskega objekta Vrtnarĳa 

6a, v velikosti 62,56 m2. Stanovanje obsega tri sobe, kuhinjo, kopalni-
co z WC, predsobo, hodnik, balkon. K stanovanju spada tudi kletni 
prostor v pritličju objekta v izmeri 1,00 m2,

• stanovanje št. 1 v tretji etaži (mansarda) stanovanjskega objekta, Ope-
karska 14, v velikosti 63,15 m2. Stanovanje obsega predsobo, kopalni-
co z WC, kuhinjo z dnevno sobo in jedilnico ter eno sobo. K stanova-
nju spada pomožni prostor v izmeri 2,16 m2,

• stanovanje št. 1 – garsonjera v prvem nadstropju stanovanjskega ob-
jekta, Krpanova 1. v velikosti 19,57 m2. Stanovanje obsega predsobo, 
sobo, kopalnico z WC. K stanovanju spada tudi kletni prostor v pri-
tličju objekta v izmeri 0,75 m2,

• neprofitna stanovanja v lasti Občine Vrhnika, ki se bodo izpraznila v 
obdobju veljavnosti prednostne liste in morebitna druga neprofitna 
stanovanja, ki jih bo Občina Vrhnika v istem obdobju pridobila v last 
oz. na njih pridobila razpolagalno pravico. 

Stanovanja so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na so-
cialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih sta-
novanj (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11, v nadaljevanju 
pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.

2. Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi 
Uredbe o metodologĳi za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanova-
njih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najem-
nin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08 – v nadaljevanju uredba) 
oziroma na podlagi ustreznega predpisa, ki bo veljal v času oddaje sta-
novanja v najem.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano 
s 320 točkami,  znaša najemnina, izračunana na podlagi sedaj veljavnih 
predpisov, 180,52 evra. 

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do zniža-
ne neprofitne najemnine v skladu z uredbo, navedeno v zgornjem od-
stavku oziroma predpisom, veljavnim v času najema.

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba 
sklenjena za nedoločen čas.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od 
najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
dodelitev neprofitnega stanovanja. Če pogojev ne izpolnjuje več, se naj-
emno razmerje lahko spremeni iz neprofitnega v tržno, po merilih in 
postopku, ki jih določa Pravilnik.

3. Površinski normativi

Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji po-
vršinski normativi: 

Število članov
gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe

1-člansko nad  20 m2 do 30 m2

2-člansko nad  30 m2 do 45 m2

3-člansko nad  45 m2 do 55 m2

4-člansko nad  55 m2 do 65 m2

5-člansko nad  65 m2 do 75 m2

6-člansko nad  75 m2 do 85 m2

• Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in 
zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upra-
vičenec s tem strinja ali če to želi.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravi-
čenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot 
prosto oblikovana najemnina. 
4. Razpisni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do 
dodelitve neprofitnega stanovanja, so naslednji:
• državljanstvo Republike Slovenĳe in ob upoštevanju vzajemnosti, dr-

žavljani članic Evropske unĳe,
• stalno prebivališče v Občini Vrhnika,
• da prosilec ali katera izmed oseb, ki skupaj z njim uporablja stano-

vanje (v nadaljevanju gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega sta-
novanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali 
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki 
presega vrednost 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev 
ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po 
zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,

• da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,

Velikost 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme 
presegati 40 % vrednosti primernega 
stanovanja:

1-člansko 15.148,80 EUR
2-člansko 18.515,20 EUR
3-člansko 23.564,80 EUR 
4-člansko 27.604,48 EUR
5-člansko 31.980,80 EUR
6-člansko 35.347,20 EUR

• da dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2012 ne presegajo v 
spodnji  preglednici določenih odstotkov od povprečne neto plače v 
državi, ki je v letu 2012 znašala mesečno 991,44 evra.

Velikost 
gospodinjstva % Meja neto dohodka v  evrih

1-člansko 90 % do 892,30
2-člansko 135 % do 1.338,44
3-člansko 165 % do 1.635,88
4-člansko 195 % do 1.933,31
5-člansko 225 % do 2.230,74
6-člansko 255 % do 2.528,17

Za vsakega naslednjega člana gospodinjstva se zgornja lestvica nada-
ljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

• da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja 
v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemne-
ga razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in 
zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kazni-
vih dejanj lahko sodelujejo na razpisu tudi, če imajo v Občini Vrhnika 
zgolj začasno prebivališče.
Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno 
pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zapro-
sĳo za pridobitev neprofitnega stanovanja, če imajo v Občini Vrhnika 
večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe 
in zdravstvene storitve.
Do dodelitve stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, 
odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske 
pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve ne-
profitnega stanovanja, ki jih določa Pravilnik.

5. Razpisni postopek

Vlogo za udeležbo na razpisu prosilci podajo na posebnem obrazcu, ki 
ga lahko prevzamejo v sprejemno-informacĳski pisarni Občine Vrhni-
ka, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v času uradnih ur, in sicer ob pone-
deljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 18. ure ter 
ob petkih od 8. do 13. ure. Obrazec vloge je na voljo tudi v elektronski 
obliki na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si – Razpisi, na-
tečaji in naročila.

Izpolnjenemu obrazcu vloge morajo prosilci priložiti naslednje li-
stine:

• potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2012 (za dohodek se štejejo vsi prejemki ki so vir do-
hodnine: osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela 
prek Študentskega servisa, invalidnina itn., pokojninske rente in od-
kupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine, dohodki, prejeti 
na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, razen 
povračil stroškov, dohodki na podlagi pogodbe o vojaški službi v 
rezervni sestavi, razen nadomestila plače oz. izgubljenega zaslužka 
in dohodkov za čas opravljanja, preživnina, nadomestilo preživnine, 
starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, razen 
izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipen-
dĳe, sredstva za tujo nego in pomoč, rente iz življenjskega zavarova-
nja, pogodbeno delo, drugi dohodki po zakonu o dohodnini, ne glede 
na to, ali so oproščeni plačila dohodnine, dohodek iz dejavnosti, do-
hodek iz osnovne kmetĳske dejavnosti,

• odločbo o odmeri dohodnine za prosilca in druge člane gospodinj-
stva za leto 2012,

• izjava o morebitnih obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in pre-
jemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred raz-
pisom,

• če je prosilec uporabnik hišniškega stanovanja, odločbo oziroma po-
godbo (pravica do bivanja pred letom 1991), na podlagi katere je bilo 
prosilcu hišniško stanovanje dodeljeno, in dokazilo, da zaradi upo-
kojitve oz. nezmožnosti opravljanja del lastniki stanovanja zahtevajo 
prosilčevo izselitev,

• dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v prejšnjem 
koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega raz-
merja,

• izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 4. točke 
tega razpisa,

• veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemno ali podnajemno 
pogodbo za stanovanje, kjer trenutno prebivajo oziroma v primeru, 
da le-ta ne obstaja, podpisano izjavo z obrazložitvĳo, zakaj pogodba 
ni sklenjena, z dokazilom o plačevanju najemnine oz. podnajemnine, 
če prosilec ne živi pri starših,

• potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunaj-
zakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Za-
vod RS za zaposlovanje),

• potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let,
• v primeru nosečnosti zdravniško potrdilo o izkazani nosečnosti,
• v primeru, da se prosilec sklicuje na status roditelja, ki sam preživlja 

otroka (samohranilec/ka), potrdilo, da je preživnina neizterljiva ozi-
roma dokazilo, da uveljavlja preživnino iz preživninskega sklada,

• v primeru ločenega življenja roditeljev in mladoletnih otrok zaradi 
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, 
zavodu) odločbo socialne službe, iz katere je razvidno da so razlog 
oddaje neprimerne stanovanjske razmere,

• v primeru trajnega obolenja, pogojenega s slabimi stanovanjskimi 
razmerami, izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da 
prosilec ali kateri od družinskih članov boleha za kronično boleznĳo 
zgornjih dihal ali astmo, in zapisnik o točkovanju stanovanja, v kate-
rem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno, 
pretežno ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, ki 
izkazuje prisotnost vlage,

• v primeru, da gre za žrtve družinskega nasilja, strokovno mnenje 
centra za socialno delo oziroma vladnih in nevladnih organizacĳ, ki 
nudĳo žrtvam nasilja psihosocialno pomoč (materinski domovi, za-
točišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih de-
janj),

• v primeru uveljavljanja bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo 
o  kakovosti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami 
po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotav-
ljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja 
(Ur. list SRS, št. 25/81 s spremembami in dopolnitvami) ali ki je ovred-
noteno z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 
s spremembami in dopolnitvami),

• dokumentacĳo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali 
o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, če gre za osebo iz 3. odstav-
ka 4. točke tega razpisa,

• dokazilo o invalidnosti I., II., III. kategorĳe (odločba centra za social-
no delo ali zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v pri-
meru invalidnosti prosilca oz. odraslega družinskega člana,

• odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe 
glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali 
izvid in mnenje specialistične pediatrične službe v primeru invalid-
nosti otroka,

• izjavo o vseh plačanih obveznostih,  če je prosilec že imel v najemu 
neprofitno stanovanje,

• dokazilo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (odločba, sklep). 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču ter številu 
članov gospodinjstva bo občinska uprava Občine Vrhnika pridobila 
neposredno od pristojnih državnih organov.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega 
roka ne vrača udeležencem razpisa. 

Prosilci naj izpolnjene obrazce s priloženimi dokumenti oddajo osebno 
ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti z označbo »Razpis za oddajo ne-
profitnih stanovanj v najem – NE ODPIRAJ!« na naslov Občina Vrh-
nika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, in sicer najpozneje do petka, 14. 
junĳa 2013.

Za presojo utemeljenosti prispelih vlog, izpolnjevanje točkovalnih za-
pisnikov in morebitne oglede stanovanjskih razmer bo v okviru občin-
ske uprave Občine Vrhnika imenovana posebna komisĳa, ki si lahko 
stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. Ogled se opravi nenapo-
vedano.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni 
upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti 
na prednostno listo.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na 
prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa 
bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno 
listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec ne strinja z odločitvĳo, 
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži. Pritožba se naslovi 
na Občino 
Vrhnika. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Vrhnika. Od-
ločitev župana o pritožbi je dokončna.

Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodeli-
tev neprofitnih najemnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak 
način kot razpis, najpozneje v roku šest mesecev po zaključku razpisa.

V primeru dodelitve stanovanja po 4. alineji 1. točke tega razpisa bo 
razpisnik pred sklenitvĳo najemne pogodbe ponovno preveril, če ude-
leženec razpisa še izpolnjuje pogoje in merila za upravičenost do dode-
litve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, 
ki vplivajo na upravičenost, se postopek lahko obnovi in prosilca črta 
iz seznama upravičencev. 

6. Splošne določbe

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
bo sestavljena na podlagi določĳ, ki jih določa Pravilnik. 

Poleg  določil iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravilnika 
upoštevajo še naslednje prednostne kategorĳe prosilcev:
• družine z večjim številom otrok,
• mlade družine in mladi,
• žrtve nasilja v družini,
• invalidi in družine z invalidnim članom.

Skladno z določili 4. člena Pravilnika razpisnik določa še dodatne po-
goje, in sicer:
• prosilci, ki so bili uvrščeni že na prejšnje občinske prednostne liste za 

dodelitev neprofitnih stanovanj,
• prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Vrhnika. 

Če več prosilcev doseže enako število točk pri ocenjevanju stanovanj-
skih in socialnih razmer, ima prednost pri dodelitvi stanovanja pro-
silec, ki je bil uvrščen že na zadnjo prednostno listo oziroma prosilec z 
daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Vrhnika. Prvi od navedenih dveh 
dodatnih  določil ima prednost pred drugim.

Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine. Za vse upravičence se bo oblikovala ena prednostna lista in 
se bodo upoštevali površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez 
plačila lastne udeležbe in varščine. 

Župan
 Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad., l. r.
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Slovesno odprti Krajevni urad Borovnica je imel leta 
2008, v prvem letu delovanja, 213 postopkov, leto po-
zneje se je to število malce zmanjšalo, na 187, a zato 
leta 2010 doseglo vrhunec s 415 postopki, večinoma 
na račun volitev, referendumov in izdajanja novih 
osebnih izkaznic. V letu 2011 je bil obisk še vedno 
znaten, s 326 postopki, a se je nato v prihodnjem letu 
praktično prepolovil na 156 postopkov, torej jih je bilo 
še manj kot v prvem letu delovanja. Letos pa so do 
konca marca našteli 45 postopkov. V marcu sta se na 
krajevnem uradu na delovni četrtek v povprečju zgla-
sila zgolj po dva Borovničana. In ker so vsi državni 
organi zaradi zaostrene finančne situacĳe podvrženi

strogim smernicam racionalizacĳe delovanja ter var-
čevanju, je drastično zmanjšanje upravnih zadev v 
borovniškem uradu lahko zanj pomenilo le eno – uki-
nitev poslovanja do nadaljnjega. Vsakršna kritika in 
protesti lokalne javnosti (da dopoldanski urnik ne 
ustreza zaposlenim, da se je dalo tu urediti premalo 
upravnih zadev ipd.) so zdaj brezpredmetni. Upra-
vne zadeve bo treba v prihodnje urejati na Vrhniki 
v času uradnih ur; v ponedeljek in torek: 8.00–12.00 
in 13.00–15.00, v sredo: 8.00–12.00 in 13.00–18.00 ter 
v petek: 8.00–13.00. Ob tem pa imajo vsi občani še 
vedno možnost koriščenja brezplačnega avtobusne-
ga prevoza na Vrhniko. Avtobus odpelje z avtobusne 
postaje v Borovnici vsako sredo ob 7.45, z avtobusne 
postaje pred UE Vrhnika na Tržaški cesti pa se vrača 
ob približno 12.05. 
O morebitni vrnitvi urada pa načelnica UE Vrhni-
ka, mag. Gabrĳela Mlinar, nikakor ni pesimistična: 
"Glede zagotavljanja poslovanja Krajevnega urada 
Borovnica – kot oblike dela – so vse opcĳe seveda od-
prte. Največ pa je odvisno od kadrovskih in finančnih
možnosti, ki bodo Upravni enoti Vrhnika na voljo za 
zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja 
nalog na področju, ki ga pokriva." Na to računajo tudi 
na borovniški občinski upravi, kjer sicer razmišljajo, 
da bi enega od dveh prostorov, ki ju je zasedal urad, 
uporabili za občinski arhiv, drugega pa prihranili za 
morebitno poslovanje UE Vrhnika v času predvolilnih 
in predreferendumskih kampanj (zbiranje podpisov, 
oddajanje podpore volivcev).       Damjan Debevec

Na GEOSS-u (središču Slovenĳe) je 7. aprila, ob dnevu slovenske
zastave, že petnajsto leto zapored potekala prireditev v spomin na 
veliko dejanje rodoljuba Lovra Tomana, ki je daljnega leta 1848 v 
Ljubljani prvič izobesil slovensko zastavo. Slavnosti z mašo za do-
movino, ki jo je v cerkvi sv. Andreja na Vačah daroval sam kardinal 
dr. Franc Rode, in s slavnostnim govorom predsednika Boruta Pa-
horja so se udeležili praporščaki in zastavonoše številnih sloven-
skih občin, društev in organizacĳ. Z njimi sem korakal tudi spod-
aj podpisani svetnik. A tokrat žal le z občinsko zastavo, saj je naš 
župan brez vsake obrazložitve prepovedal udeležbo borovniškega 
občinskega prapora na prireditvi. Začudenje nad županovim rav-
nanjem, ki se je v preteklih letih vedno strinjal z udeležbo prapora, 
so z menoj delili tudi drugi udeleženci in še posebno organizatorji 
prireditve. Praznik slovenske zastave na GEOSS-u je namreč name-
njen krepitvi slovenske nacionalne zavesti, prek državne zastave 
pri narodu in prek prapora pri lokalni skupnosti, v kateri živimo. 
"Morda ste opazili, da sem kot predsednik republike na športne in 
tudi druge prireditve začel hoditi z zastavo," je zbrane nagovoril 
predsednik Borut Pahor, svoje dejanje pa pojasnil kot spodbudo lju-
dem, da bi v zastavi videli "inspiracĳo in pripadnost nečemu, kar je
dobrega in nas povezuje". "Da" povezovanju in "ne" umetnim poli-
tičnim razprtĳam ter vaškemu zdraharstvu pa so na to lepo aprilsko
nedeljo vzklikali tudi drugi slavnostni govorniki. 

  Damjan Debevec, občinski svetnik

Obvestilo
Spoštovani občani Občine Borovnica, 
obveščamo vas, da zaradi slabega obis-
ka in posledično premajhnega števila 
upravnih zadev ter skrajno zaostrene 
finančne situacĳe Krajevni urad Borov-
nica od 1. 5. 2013 do nadaljnjega ne bo 
posloval. 
Vse storitve lahko opravite na sedežu 
Upravne enote Vrhnika, Tržaška cesta 
1, Vrhnika, in sicer v času uradnih ur: 
 – v ponedeljek in torek: 8.00–12.00 in 

13.00–15.00, 

– v sredo: 8.00–12.00 in 13.00–18.00, 
– v petek: 8.00–13.00. 
 Ob sredah lahko izkoristite možnost 
brezplačnega avtobusnega prevoza. 
Avtobus odpelje na Vrhniko z avtobus-
ne postaje – izpred viadukta ob 7.45. 
Vrača se ob 12.00 izpred doma upo-
kojencev. Na Tržaški cesti 1 (avtobusna 
postaja pred upravno enoto in Občino 
Vrhnika) ustavi približno ob 12.05. 
Za razumevanje se vam zahvaljujemo 
in vas lepo pozdravljamo. 

  mag. Gabrĳela Mlinar, 
načelnica

Zbiranje ponudb 
za izbiro izvajalca za organizacĳo prireditve
Dan borovnic 2013, dne 26. in 27. julĳa 2013,
ob prazniku Občine Borovnica 

1. Predmet razpisa 
  
Predmet razpisa je izbira izvajalca za organiza-
cĳo in izvedbo zabavne prireditve "Dan borov-
nic 2013" v času od 26. do 27. julĳa 2013.
  
Prireditev Dan borovnic 2013 bo potekala od 
26. do 27. julĳa 2013, in sicer: 
• v petek, 26. 7. 2013, od 17. do 2. ure na parki-

rišču pred vrtcem v Borovnici in na Paplerje-
vi ulici, 

• v soboto, 27. 7. 2013, od 9. do 2. ure na parki-
rišču pred vrtcem v Borovnici in na Paplerje-
vi ulici. 

 
2. Razpisni pogoji 
  
I. Občina Borovnica organizatorju prireditve 
brezplačno zagotovi: 
- prostor na parkirišču pred zgradbo vrtca Bo-

rovnica, 
- dovoljenje za uporabo in za zaporo Paplerje-

ve ulice, 

- obveščanje v sredstvih javnega obvešča-
nja (Radio 1, Naš časopis, občinska spletna 
stran), razen plakatiranja, 

- sofinanciranje programa iz proračuna občine
v višini 5.000,00 evrov. 

  
II.  Od ponudnika organizatorja prireditve se 
pričakuje, da:   
- organizira sejemsko ponudbo na Paplerjevi 

ulici, s poudarkom na pridelavi ameriških 
borovnic, 

- organizira spremljajoči program za otroke in 
odrasle, 

- poskrbi za ureditev prostora za obiskovalce 
(mize, stoli, kemični WC), 

- poskrbi za ureditev prostora za ansambel in 
plesišče, 

- poskrbi za zadostno količino hrane in pĳače,
- preskrbi in financira primeren ansambel,
- poskrbi za prĳavo prireditve,
- poskrbi za redarsko službo in varovanje na 

prireditvi, 
- po končani prireditvi je izbrani organizator 

dolžan prireditveni prostor očistiti ter ga 
tako vzpostaviti v prejšnje stanje, in to naj-
kasneje do 6. ure naslednjega dne, 

- skrbi za urejenost sanitarĳ (čistoča, toaletni
papir), 

- sklene ustrezne pogodbe s posameznimi 

glasbenimi izvajalci ali s posredovalno agen-
cĳo in izpolni vse pogodbene obveznosti,

- poskrbi tudi za ureditev morebitnih razmerĳ
z združenjem SAZAS in poravna morebitne 
zahtevke glede avtorskih pravic, 

- z JP KPV, d. o. o., dogovori način zbiranja in 
odvoza odpadkov, 

- odpadke sproti čisti in odvaža na dogovorje-
ni prostor, 

- pošlje občini poročilo o izvedbi prireditve, ki 
mora vsebovati ustrezne podatke o izvedbi 
prireditve glede na zahteve iz razpisa. 

Sredstva sofinanciranja lahko izbrani izvajalec
dobi: 
-  v 50 % kot avans za stroške ob začetku ogla-

ševanja prireditve, 
-  v 50 % v 15 dneh po potrditvi poročila o 

prireditvi s strani župana ali komisĳe (če bo
imenovana). 

  
3. Merila za izbor ponudnika: 
Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen organi-
zirati prireditve pod navedenimi pogoji, ima 
reference z navedenega področja in bo ponudil 
najboljši spremljajoči program po izboru komi-
sĳe.
Ponudba mora vsebovati vse podatke in prilo-
ge, priložene v javnem razpisu obrazec (OBR 2 
– 4) s priloženo parafirano pogodbo OBR 5.

4. Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje 
društvo, pravna ali fizična oseba.
  
5. Predložitev ponudb: 
Ponudbo je treba oddati na naslov: Občina Bo-
rovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica. 
Na prednji strani ovojnice mora ponudnik na-
vesti: Ne odpiraj! Ponudba – "Dan borovnic 
2013". 
Na hrbtni strani ovojnice mora ponudnik na-
vesti svoje ime in naslov.   

Ponudbe je treba predložiti na Občino Borovni-
ca do 24. maja 2013 do 12. ure. 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 
navedenega roka in bodo pravilno označene. 
Obvestilo o izboru izvajalca za organizacĳo in
izvedbo prireditve Dan borovnic 2013 bo izdal 
župan. Z izbranim ponudnikom bo Občina Bo-
rovnica sklenila pogodbo. 

Obrazci so dostopni na spletni strani Občine 
Borovnica www.borovnica.si in na sedežu ob-
čine. 

Občina Borovnica                                                                                           
                Župan 
 Andrej Ocepek 

Številka: 215-0004/2013-1 
Borovnica, 8. 4. 2013 
































Krajevni urad Borovnica, 2008–2013. Še kdaj?

Z borovniško zastavo v srce 
Slovenĳe

Krajevni urad po petih letih zapira vrata
 
S 1. majem svoja vrata po petih letih delovanja zapira Krajevni urad Borovnica. Upravna enota Vrhni-
ka ukinitev utemeljuje z drastičnim zmanjšanjem obiska borovniške izpostave v zadnjih letih.

PGD BOROVNICA 
 
vabi na

 GASILSKO VESELICO, 
ki bo v petek, 31. maja, od 19. ure dalje 
pred gasilskim domom v Borovnici. 

  
Zabavala nas bosta ansambla Naveza in Livada.
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Spomladanska čistilna akcĳa, ki
jo že od časov krajevne skupnosti 
tradicionalno organizira Občina 
Borovnica, koordinira pa Turistič-
no društvo Borovnica, je ob letoš-
nji muhasti zimi “padla” na ravno 
pravšnji konec tedna, saj je že na-
slednji dan očiščene javne površi-
ne znova pobelil sneg. Rekordno 
so se na akcĳo odzvali v borov-
niškem vrtcu in šoli, ki je z okoli 
tridesetglavo skupino čistila cen-
ter Borovnice. Prisotni ravnatelj 
Daniel Horvat je koordinatorjem 
celo predlagal uskladitev termina 
čistilne akcĳe s šolo, da bi tako
prihodnje leto sovpadala z eno od 
šolskih delovnih sobot. Množično 
so se odzvali tudi v domačih gasil-
skih društvih. Okrog dvajset čla-
nov PGD Breg - Pako je čistilo po 
vaseh Breg in Pako, petnajst članov 
PGD Borovnica se je lotilo čiščenja 
tako barjanske kot regionalne ce-
ste med Borovnico in Bistro, deset 
članov PGD Brezovica pri Borov-
nici pa je pospravljalo po Brezovi-

ci. Lovci so prevzeli čiščenje okoli-
ških gozdov, članice Ajde ter člani 
TVD Partizan, čebelarji in sadjarji 
so čistili ob Borovniščici, borci so 
poskrbeli za okolico spomenikov, 
Lažani za svoj konec, nogometaši 
za okolico igrišča na Dolu, turi-
stično društvo si je zadalo nalogo 
odstranitve zadnje velike deponĳe
na stari progi, na lokacĳi nekdanje
železniške čuvajnice št. 660, tik ob 
občinski meji, dolino pa so čistili 
še številni drugi posamezniki in 
manjše skupine. Nekateri so se 
v akcĳo podali že v petek – med
njimi naša občinska tajnica Slav-
ka Gerdina, ki je skupaj z možem 
očistila bankine regionalne ceste 
od Brega do Goričice.
Po informacĳah Komunalnega
podjetja Vrhnika naj bi prostovolj-
ci in prostovoljke v tej čistilni akci-
ji okolje razbremenili za natanko 
pol tone odpadkov, od tega 250 
kilogramov mešane plastične em-
balaže in 250 kilogramov mešanih 
komunalnih odpadkov, kar pa je 

glede na izjave vodĳ čistilnih ekip
najmanj nenavadno. Ti so namreč, 
poleg navedenega, poročali še o 
večjih količinah najdenega stekla, 
železja, pnevmatik in elektronske 
opreme ter celo nekaj nevarnih 
odpadkih. Ne nazadnje so samo 
z deponĳe na Pakem odpeljali za
poln tovornjak (tako koristnih kot 
nekoristnih) odpadkov. “Podani 
podatki me ne presenečajo, saj so 
takšni vsako leto. Točni na 10, vča-
sih celo na 100 kg ... In dostikrat je 
iz fotografij razvidno, da dejansko

stanje ne ustreza podatkom KPV. 
Na to sem že večkrat opozoril 
organizatorja, občino, kjer so mi 
eno leto rekli, naj pošljem nekoga 
na Vrhniko, da bi nadzoroval od-
voz. Mi kot društvo seveda nima-
mo pristojnosti za kaj takega, to bi 
moral izvajati organizator. Vseka-
kor se ne strinjam s podatki KPV, 
ni pa meni mesto, da bi jim karkoli 
dokazoval,” je zadevo komentiral 
koordinator akcĳe Uroš Jelovšek. 

Damjan Debevec

PEVKE ŽPZ TONJA IZ BOROVNICE

vas vabimo na 
13. letni koncert,
zimzeleno sceno s pridihom poletja!

Prireditev bo 
V SOBOTO, 25. MAJA 2013, 
OB 20. URI
v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Ko-
rošca Borovnica.
Gosta večera bosta Moška vokalna skupina 
DEUM ADORA iz Logatca
in Komorni ansambel mladih glasbenikov 
GŠ Vrhnika.  
PRIDITE IN Z NAMI PREŽIVITE PRĲETEN
PEVSKI VEČER!
VSTOPNINE RES NI, JE PA LEPO, ČE KAK-
ŠEN DROBIŽ PROSTOVOLJNO PRILETI 

Srečanje upokojencev
Društvo upokojencev Borovnica 30. maja 
2013 ob 12. uri za svoje člane organizira 
družabno srečanje v Ohonici, “pod Bizjako-
vim kozolcem”. Za jedačo in dobro voljo bo 
poskrbljeno.

Pridite, ne bo vam žal.

Prĳave sprejemamo v prostorih društva do
21. maja. Ob prĳavi se plača kotizacĳa 10 € 
na osebo.

Društvo upokojencev Borovnica v junĳu
organizira

enodnevni izlet s kopanjem v zdravilišču 
Radenci, kosilom ter ogledom tropskega 
vrta orhidej in oljarne Kocbek.

Cena programa s prevozom je okoli 35 € na 
osebo. Prĳave: v društvu upokojencev do
14. maja.

Organiziramo tečaj 
rolanja

APRIL, MAJ, JUNĲ

PONEDELJEK in SREDA OB 18.00

BOROVNICA, PARKIRIŠČE ZA ŠOLO
 

VSE INFORMACĲE NA:
WWW.EKOLASKAR.COM/PODJETJE-VIVIAN  

e-naslov: VIVIAN@SIOL.COM, telefon: 
040 462 373

S spomladansko odjugo se resda poslovi glavna 
zimska nadloga – sneg, ki ga je bilo letos (s sta-
lišča vzdrževalcev javnih površin) prav zares 
čez vsako razumno mejo, zato pa tedaj na plan 
pokukajo vsa v snežno odejo poskrita “presene-
čenja”. Letošnja pomlad v tem pogledu ni bila 
nič kaj drugačna od prejšnjih; sprehajalci po bo-
rovniških ulicah so se prve tedne ukvarjali z iz-
mikanjem in preskakovanjem malih črnih min 
– pasjih iztrebkov, ki jih brezvestni lastniki psov 
niso pospravili za svojimi štirinožnimi ljubljen-
čki. Resnici na ljubo je treba sicer povedati, da 

tudi v drugih letnih časih ta težava ni nič manj-
ša, in to kljub postavitvi dodatnih smetnjakov 
za pasje iztrebke ob sprehajalnih poteh (zdaj 
jih je že enajst). Ogorčenje občanov, še posebej 
onih, ki so zagazili na tovrstno “mino”, je bilo 
veliko. Sledili so klici in pisarjenja medĳem, ob-
čini, inšpektoratu. In kako oz. na kakšni podla-
gi lahko javne službe ukrepajo proti navedenim 
brezvestnežem?
Občina Vrhnika ima to urejeno v Odloku o var-
stvu javnega reda in miru iz leta 2010; globa 
za kršitelje je 100 EUR. Po tem odloku je lahko 
vodnik psa kaznovan že, če nima pri sebi vrečke 
za odstranjevanje iztrebkov. Borovnica lastnega 
odloka sicer nima, a za nas še vedno velja stari 
vrhniški Odlok o javnem redu in miru iz leta 
1992. Ta prepoveduje, “da žival vznemirja in 
moti prebivalce stanovanjskih naselĳ”, “voditi
in puščati žival v javne lokale, tržne prostore, 
otroška igrišča, na zelenice, v javna kopališča 
in na pokopališča” ter “spuščati pse in druge 
živali na travnike in druge kmetĳske površine
brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičen-
ca”. Za navedene prekrške je zagrožena kazen 
2.000 SLT oz. 8,35 EUR. Medobčinski inšpekto-
rat je pri izvajanju tega odloka omejen na javne 
površine in naselja, v primeru onesnaževanja 
kmetĳskih površin pa je pristojnost v rokah In-

špektorata RS za kmetĳstvo in okolje, ki lahko
ukrepa na podlagi Odloka o načinu opravljanja 
lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Borovnica iz leta 2005 in po-
samezniku izreče globo v višini 208,65 EUR. V 
primeru, da se onesnažuje cestišče javne ceste, 
pa pride v poštev Zakon o cestah (dopolnjen l. 
2012), ki lahko kršitelja olajša za nič manj kot 
1.000 EUR.
Občina Borovnica ima za letošnje leto v načrtu 
sprejem novega, posodobljenega odloka o jav-
nem redu in miru, a kot pravi Stanislav Bele 
iz MIRED-a, lahko “vsaka občina to področje 
ureja specialno, poudarek pa je treba dati pred-
vsem ozaveščanju o tej problematiki; pri tem 
zelo pozdravljam tudi medĳsko ozaveščanje o
tem. Zavedati se je treba, da sama ureditev v 
nekem predpisu ne bo odpravila teh zadev. Je 
le en kamen v mozaiku, ki nalaga dolžna rav-
nanja lastnikom ali vodnikom živali, spoznanja 
o pravilnosti teh ravnanj pa morajo dozoreti 
v nas samih.” Da “zadeve sam po sebi ne bo 
rešil noben odlok”, meni tudi občinska tajnica 
Slavka Gerdina, “težko je namreč dobiti kršilce 
pri dejanju. Mislim, da bi z občasnimi akcĳami
opozarjanja počasi kaj premaknili pri lastnikih 
psov. Predvsem se mi zdi to pomembno v na-
seljih. Občani bi morali tudi sami opozarjati 
nevestne lastnike, ki jih zalotĳo pri takem de-
janju. Prav tako pa prosimo vse lastnike psov, 
naj spoštujejo naštete določbe; ne zaradi mo-
rebitnega ukrepanja redarjev, ampak zaradi 
spoštovanja pravic drugih do čistega okolja.” 
Občinska uprava ob tem občane naproša, da 
pasje iztrebke odlagate v smetnjake, ki so temu 
namenjeni (predlagate ji lahko tudi kako novo 
lokacĳo, kjer bi bili ti potrebni), da imate pse na
vrvici (pa najsi bodo “ta hudi” ali “ta prĳazni”),
če pa jih z vrvice spuščate, naj bodo pod vašim 
strogim nadzorom.                  Damjan Debevec

Vabilo
Vabimo vas na srečanje na Malem 
Srebotniku v soboto, 4. maja 2013.

Dobimo se na 
Lužah ob 9. uri.

Občinsko društvo 
ZB za vrednote NOB 
Borovnica

Želimo vam prĳetno praznovanje

27. aprila, dneva upora proti 
okupatorju,
1. maja, praznika dela, ter
9. maja, dneva Evrope.

Občinsko društvo ZB za vrednote NOB 
Borovnica

Znova smo očistili Borovnico
Čistilne akcĳe Očistimo Borovnico 2013 se je 23. marca udeležilo več kot 150 krajanov, večinoma mladih in otrok. Z ob-
režĳ potokov, s pločnikov, ob cestah in po gozdovih so pobrali za več tovornjakov odpadkov.

Pasji iztrebki vsepovsod – kaj pa zdaj?
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Dosedanji predsednik Jelovšek je poročal, da je 
društvo lani sodelovalo pri izdaji brošur Pojdi-
mo na izlet in Zelene zgodbe regĳe ter izletniške
karte Krajinski park Ljubljansko barje, se udele-
žilo konference NVO in delavnic na temo stro-
kovnih podlag plovnosti Ljubljanice, sodelovalo 
pri postavitvi žiga v Peklu in obnovi žiga E7, 
priskrbelo turistično vodenje v okviru projekta 
Comenius, izvedlo spomladansko čistilno akci-
jo, skrbelo za okolico mlina in parkirišča v Peklu 
ter železniške čuvajnice št. 666, uredilo turistični 
kažipot pod stebrom, pomagalo pri izvedbi po-
hodov na Štampetov most, po Barju in po poteh 
kartuzĳe Bistra, se udeležilo Levstikovega po-
hoda in pohoda Babno polje−Goričica, izvedlo 
druženje na Župenci, na Pokojišču, Borovniški 
semenj in slovo od starega leta na Molkovem 
trgu, sodelovalo pri Kolesarskem festivalu, na 
Dnevu borovnic, tekmovanju koscev in grabljic, 
izdalo koledarček z voznim redom vlakov in iz-
delalo občinski spletni turistič-
ni portal www.vborovnici.si. V 
sklepni besedi se je še "zahvalil 
svoji ekipi, številnim prosto-
voljcem in vsem podpornikom 
društva za realizacĳo zastavlje-
nih ciljev in izvedbo številnih 
projektov, ter seveda županu, 
g. Andreju Ocepku, za uspešno 
sodelovanje, ki je olajšalo naše 
delovanje. Prepričan sem, da 
boste vsi imenovani enako po-
magali tudi novi predsednici 
pri turistični dejavnosti, poži-
vitvi življenja v kraju in pove-

čanju njegove prepoznavnosti navzven." Nova 
predsednica, ki se je zahvalila za izkazano za-
upanje, je s programom za leto 2013 nakazala, 
da bo poskrbela za kontinuiteto dobrega dela 
njenega predhodnika. Poleg rednih prireditev 
društvo tako načrtuje predvsem nadgrajevanje 
spletne strani, ureditev pisarne in skladišča, na-
daljnje urejanje Pekla in železniške čuvajnice 
št. 666, vzdrževanje turistične infrastrukture, 
nabavo novih stojnic, sodelovanje pri ponatisu 
izletniške karte Ljubljanskega barja, tisk kole-
darčkov z voznimi redi za leto 2014, pripravo 
turističnega zemljevida občine ter sodelovanje 
pri prireditvah zunaj občine.
V slovesnejšem delu občnega zbora je Anja 
Strle predstavila raziskovalno nalogo z naslo-
vom Turizem v Borovnici, v kateri obravnava 
turistične potenciale ter predlaga izboljšave na 
področju promocĳe turizma v Občini Borovnica
in za katero je že prejela srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju mladih raziskovalcev 
Slovenĳe, tokrat pa še društveno priznanje za
izjemni prispevek k promocĳi turizma v Borov-
nici. Podelili so tudi bronasto priznanje TZS, in 
sicer Olgi Debevec za dolgoletno delo na po-
dročju turizma.

 Damjan Debevec

Tradicionalnega, 34. "železni-
čarskega" pohoda na Štampe-
tov most, ki ga organizira PD 
Železničar Ljubljana, se je 13. 
aprila udeležilo okrog 300 po-
hodnikov. V zgodnjih jutranjih 
urah je iz Ljubljane pognala 
legendarna parna lokomotiva 
borsig 06-018, zaprežena s kar 
šestimi "pullmani", ki so jih 
do zadnjega kotička zapolnili 
pohodniki in drugi vlakoljub-
ci, med njimi celo ugledna 
ekipa iz Švice. "Lukamatĳa" je
vozila ravno ob pravih urah, 
saj je vso pot od Ljubljane do 
Verda močil dež, na Verdu 
pa se je umaknil dobri volji 
pohodnikov, ki so jo naprej 
mahnili peš (po obveznem 
fotografiranju z okinčanim
hlaponom, seveda). Na prvi 

postojanki, pri Štampetovem 
mostu, je udeležence s toplim 
čajem postreglo vrhniško 
društvo za vrednote NOB, saj 
je bila pot do nekdanje kurir-
ske postojanke TV-17 kljub 
sorazmerno visokim tempe-
raturam še vedno zasnežena, 
o čemer smo se kmalu lahko 
prepričali tudi sami. Nekateri 
so ob tem na glas vzklikali, da 
snega v tem času tu niso vi-
deli že dvajset let, spet drugi 
so se pridušali, da prav toliko 
let že niso imeli tako mokrih 
čevljev … Pot skozi tihe me-
niševske gozdove je bila pri-
jetna, občasno je izza košatih 
smrek celo pokukalo sonce, 
ob prihodu na pokojiško po-
stojanko, kjer so pohodnike 
postregli člani Turističnega 

društva Blagajana Vrhnika, 
pa se je dodobra zjasnilo in 
marsikomu se ni več mudilo 
naprej v dolino. Spust skozi 
Lašče v Borovnico je sicer za-
hteval kar nekaj spretnosti, 

saj se poti še niso prav dobro 
osušile, a je bil nato na borov-
niški železniški postaji trud 
bogato poplačan. Člani Turi-
stičnega društva Borovnica 
so namreč poskrbeli, da trud-

nim popotnikom ni manjkalo 
ne čaja, ne kave, ne napitkov 
močnejše kalorične vrednosti, 
našel pa se je tudi kak prigri-
zek in seveda obilica propa-
gandnega gradiva. Pohodniki 
so še najbolj posegali po zem-
ljevidih, borovniške vozne 
rede pa so že zjutraj prejeli na 

vlaku. Od približno 300 ude-
ležencev pohoda jih je do Bo-
rovnice prisopihalo natanko 
187. Nad žulji se je pritoževal 
marsikdo, nad prĳazno po-
strežbo domačih (vrhniških 
in borovniških) društev pa 
prav nihče. 

Damjan Debevec

Hlapon drvi čez Jelenov viadukt kot pred stotimi leti.

Stotine pohodnikov na Štampetov most

Štampetov most je šele prva kontrolna točka.

Borovniški viadukt na portalu 
Kamra
Lansko jesen je Knjižnica dr. Marje Boršnik na 
spletnem portalu Kamra objavila zgodbo o borov-
niškem viaduktu. 
Kamra (www.kamra.si) je spletni informacĳski sistem, na
katerem so digitalizirane vsebine, ki obravnavajo slovensko 
kulturno dediščino in predstavljajo dejavnosti, ki jih ustano-
ve izvajajo. Vsebine so objavljene kot zgodbe, sestavljajo pa 
jih digitalizirani objekti, spremna besedila in različni podatki. 
Zgodbe ustvarjajo v knjižnicah, arhivih, muzejih ter drugih 
kulturnih in izobraževalnih institucĳah, kjer izberejo tudi
temo, zanimivo in značilno za določeno okolje. Največkrat 
je to tema s področja domoznanstva, s tem tudi promovirajo 
svojo dejavnost.  
Portal upravlja Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z 
osrednjimi območnimi knjižnicami in Združenjem splošnih 
knjižnic. Gradiva na Kamri so zaščitena po avtorskem pravu, 
ki ga morajo spoštovati tudi uporabniki. Upoštevati morajo 
pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oz. nosilci avtor-
skih pravic. Portal Kamra je vključen tudi v evropsko digital-
no knjižnico Europeano.  
Vabimo vas, da si zgodbo Borovniški viadukt na Kamri ogle-
date tudi vi. 

 Knjižnica dr. Marje Boršnik  

Za raziskovalno nalogo Turizem v Borovnici je 
Anja Strle prejela že več priznanj.

Stari predsednik novi predsednici predaja dru-
štvo v dobri kondicĳi.

Turistični spletni portal Borovnice: www.vborovnici.si

Poznega marčevskega popoldneva se je 
pred vrati naše hiše pojavil prav poseben 
gost, oziroma natančneje, gostja. Stala je 
negibno, mirno, češ, kaj pa je to takega, 
če srna potrka na človeške duri. Po sla-
bi uri medsebojnega tihega občudovanja 
in opazovanja je odšla, tako tiho, kot je 
prišla. Ko smo ji nekaj dni pozneje želeli 
vrniti obisk, ko smo sledili njenim stopi-
njam v snegu, smo nenadoma naleteli na 
sveže, veliko večje –  medvedove. Verjet-
no ni treba posebej poudarjati, da nas je 
kar odneslo nazaj domov. Zdaj čakamo, 
da na naša vrata potrka gozdni kosmati-
nec ... (gt)

Kdo vse je trkal na vrata pomladi v Borovnici?

Turistično društvo Borovnica ima novo predsednico
Po predčasnem odstopu z mesta predsednika je Uroša Jelovška na čelu Turističnega društva Borovnica nasledila Nadja 
Debevec. Društvo je lani izpeljalo skoraj 30 projektov. Za izjemno raziskovalno nalogo pa so Anji Strle podelili društveno 
priznanje.
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Vode povezujejo 
 
Ob letošnjem dvajsetem svetovnem dnevu voda, ki 
ga obeležujemo 22. marca, je HUD Karel Barjanski 
iz Borovnice v sodelovanju z vrhniškim Zavodom 
Ivana Cankarja drugo leto zapored pripravil priredi-
tev Moja reka praznuje. Tokrat v parku Tehniškega 
muzeja Slovenĳe v Bistri, saj je bil vodostaj Borov-
niščice in Ljubljanice previsok in srečanje na sotočju 
ni bilo mogoče. Prireditev v čast naši veliki naravni 
dobrini je povezoval Borut Doljšak, sodelovali pa so 
člani MPZ Mavrica, vrhniški pritrkovalci, Glasbena 
šola Vrhnika, Karlo Vizek in vrhniški konjeniki.
 Leto 2013 je proglašeno za mednarodno leto sodelovanja na po-
dročju voda, Združeni narodi pa želĳo tako še bolj spodbuditi
aktivnosti, povezane z vodami. Sodelovali naj bi narodi, usta-
nove in posamezniki, v Slovenĳi pod geslom Vode povezujejo.
Obeleževanje dneva voda temelji na zavedanju, da postaja zdra-
va in čista voda vse pomembnejša in vse bolj cenjena naravna 
dobrina. Njenega pomena se zavemo šele, ko je primanjkuje, 
ko je onesnažena ali je sploh ni. Prav zato na ta dan ne smemo 
samo praznovati, ampak moramo vodo tudi počastiti, vsakega 
posameznika pa opozoriti na njegov prispevek pri ohranjanju 
voda takih, kakršne nam je podarila narava. 
Soustvarjanju letošnje prireditve, ki je že medobčinska in bo 
postala tradicionalna, se je pridružil Zavod Ivana Cankarja z 
Vrhnike, v kulturnem programu pa sta se prepletali beseda in 
glasba. Malce drugačna glasba, kot jo običajno slišimo. Zvočno 
kopel, v kateri je imel glavno besedo eden najmočnejših zvoč-
nih inštrumentov za dvig zavesti – gong, nam je pričaral Karlo 
Vizek in nas z njo popeljal na potovanje onkraj časa in prosto-
ra. Pridružili so se mu že uveljavljeni vrhniški pritrkovalci in 
solistka ter pianistka iz Glasbene šole Vrhnika. Poseben čar so 
kulturnemu dogajanju vdahnili konjeniki s svojimi plemenitimi 
živalmi. 
Obkroženi z vodami, ki so tema in navdih mnogih umetnin, 
smo se z lahkoto vživeli v skrivnostne dogodivščine argonav-
tov, ki so potovali tudi skozi naše kraje in pluli po naših rekah. 
Predstavili so nam jih člani Mešanega pevskega zbora Mavrica 
z Vrhnike, ki bodo konec letošnjega leta v svojo kroniko lahko 
zapisali 20. obletnico delovanja. 
Pred zaključkom prireditve nas je nagovoril še podpredsednik 
društva Bojan Čebela in poudaril, da kljub vse večji onesnaže-
nosti in poskusom privatizacĳe obstajajo svetle plati, povezane z
vodo. Ena od teh je medobčinsko sodelovanje pri projektu Čista 
Ljubljanica, v katerem sodeluje kar osem lokalnih skupnosti. 
Prepletu šumenja bistriške vode, glasbe in besede so se pri-

družili celo sončni žarki. Tudi ti so dodali kamenček v moza-
ik prireditve, na kateri so uživali prav vsi in ob podoživljanju 
lanskega in letošnjega srečanja vse do večera načrtovali nova 
sodelovanja. Prav gotovo bo čez slabo leto najmanj eno znova 
posvečeno beli godbi sveta, kot je vodo v pesmi Daljave poime-
noval Kajetan Kovič. 

HUD Karel Barjanski se za sodelovanje in pomoč zahvaljuje Me-
šanemu pevskemu zboru Mavrica, Glasbeni šoli Vrhnika, Karlu 
Vizku, vrhniškim pritrkovalcem, Tehniškemu muzeju Sloveni-
je, Zavodu Ivana Cankarja, vrhniškim konjenikom, Marjanu 
Pristavcu, Krajinskemu parku Ljubljansko barje, Birosistemom 
in seveda tudi vsem obiskovalcem, ki so se nam na prireditvi 
pridružili. 
  

Za HUD Karel Barjanski: Simona Stražišar 
Foto: Jože Pristavec in Rado Krasnik

Po začetnem pozdravu predsednika dru-
štva Jožeta Zormana smo izvolili delovno 
predsedstvo, ki so ga sestavljali Bojan Če-
bela, Boris Bezek in Simon Pelko, in dru-
ge organe zbora. Najprej smo se posvetili 
poročilu o delu za preteklo leto. Pripravili 
smo več kot trideset dogodkov, število čla-
nov pa je v enem letu naraslo za 20 %. Lani 
so v javnosti najbolj odmevali večmesečni 
likovni tečaj, razstava Skriti svet, priredi-
tev ob svetovnem dnevu vode in gledali-
ška predstava Kovček. O svojem delu smo 
spregovorili tudi v radĳski oddaji.  
Zaprtje Bara Borovnička je društvu jeseni 
resda za nekaj tednov onemogočilo razsta-
ve, a je to že decembra, po obnovi na Rim-
ski 28, spet začelo svoje aktivnosti. Novo-
nastala galerĳa je zahtevala veliko časa,
dela in tudi finančnih sredstev, ki smo jih
večinoma prispevali člani sami, pomaga-
li so še nekateri občani. Žal nam vložka 
za obnovo ne bodo upoštevali nikjer, pa 
čeprav je s tem Borovnica dobila redno 
odprt razstavni prostor, v katerem imajo 
možnost predstavitve prav vsi. Od nove-
ga leta za prostor na stari pošti plačujemo 
tudi elektriko, obeta se še najemnina. 
Kljub velikemu številu prireditev, selitvi 
in obnovi kukalnice je bilo finančno po-
slovanje društva lani pozitivno, predvsem 
zaradi prispevkov članov, brezplačnega 
dela in donatorjev. Hvala vsem. Konec leta 
je na računu ostalo 413,04 evra. Občina Bo-
rovnica nam je lani namenila 2.070 evrov, 
donatorji pa 693,40 evra.  
Poročilo nadzornega odbora je na zboru 
predstavil Andrej Klemenc in poudaril, 
da so vsa gradiva pripravljena vzorno in v 

skladu z računovodskimi standardi in za-
htevami, ki omogočajo sledljivost in pre-
glednost poslovanja. Častno razsodišče ni 
obravnavalo nobenega primera. 
Po poročilu o delu v letu 2012 smo se po-
svetili načrtom za prihodnost. Prvi trĳe
meseci so že za nami, z njimi pa tudi že 
kulturna dogajanja. V Galerĳi Barje na
stari pošti smo pripravili razstavo Marĳe
Strnad, februarja pa se zazrli v triletno 
delo društva ter v sodelovanju z drugimi 
borovniškimi kulturnimi društvi in občino 
počastili slovenski kulturni praznik. Na 
Dolu še vedno poteka večmesečni likovni 
tečaj, pri različnih projektih pa sodeluje-
mo tudi z OŠ dr. Ivana Korošca Borovni-
ca. Januarja je razstavo Skriti svet gostil 
Cankarjev dom na Vrhniki, ob svetovnem 
dnevu vode pa smo v Bistri pripravili od-
mevno prireditev Moja reka praznuje ter 
sodelovali z društvi in organizacĳami iz
sosednjih občin. Vse bolj se uveljavljamo 
tudi v širšem slovenskem prostoru, pri če-
mer se nam obeta sodelovanje s še večjim 
številom organizacĳ, zavodov in društev.
Društvo se je marca vključilo v ZKD Vrh-
nika, na mesto podpredsednika je bil izvo-
ljen naš član Bojan Čebela. 
Predsednik društva je opozoril, da je pro-
gram dela za leto 2013 dinamičen in vanj 
niso vključene vse dejavnosti, ki jih bomo 
izvedli. O njih se bomo dogovarjali še 
sproti, tudi termini niso zatrdno določeni. 
Posebnost našega društva je, da se ob po-
sameznih dogodkih sekcĳe povezujejo po
stroki in si med seboj tudi pomagajo. Do le-
tos je imelo društvo sedem sekcĳ, na zboru
pa smo ustanovili še eno, zgodovinsko.  

Do konca leta načrtujemo različne dogod-
ke. Poleg razstav in tečajev bomo kolesa-
rili po našem Barju in Slovenĳi, ob tem pa
nova spoznanja prek kulturnega udejstvo-
vanja izrazili v besedi, glasbi, plesu, na sli-
karskih platnih in fotografijah ter jih seve-
da predstavili širši javnosti. Borovnica bo 
znova uživala ob ogledu gledališke pred-
stave. Jeseni bi radi izvedli literarni natečaj 
in organizirali barjanski literarni maraton. 
Glasbeniki bodo maja začeli prirejati glas-
bene večere in bolj se bodo posvetili delu 
z mladimi. Zaključujejo tudi multivizĳski
projekt, zaradi katerega je društvo pravza-
prav nastalo. 
Člani društva smo na zboru znova pred-
lagali spremembo pravilnika, po katerem 
borovniška občina deli finančna sredstva
kulturnim društvom. Zastarel je in nena-
klonjen sodobnejšim načinom kulturnega 
izražanja. Morali bi ga posodobiti, do-
polniti in uskladiti z vsemi kulturnimi 
društvi, saj bodo le tako vsa enakovredno 
obravnavana. Menili smo, da bi morali 
prireditve večkrat obiskati ljudje, ki vodĳo
občino in v njej odločajo. Z društvi bi se 
morali pogovarjati, spoznati njihovo delo 
in težave ter jih sproti reševati. Nerazu-
mno je, da društva dobivajo odgovore na 
razpis z večmesečno zamudo, denar, ki ga 
je vedno manj, pa posledično še kasneje. 
Občni zbor smo zaključili z izpostavitvĳo
dela in dogodkov, ki so lani izstopali. Za-
nje so najbolj zaslužni Natalĳa Ambrožič,
Damĳana Stražišar, Jože Pristavec in Jože
Zorman.    

HUD Karel Barjanski 
Foto: Andrej Klemenc

4. občni zbor Karla Barjanskega
 
V soboto, 30. marca, smo se člani društva HUD Karel 
Barjanski zbrali na četrtem občnem zboru. Pregledali 
smo delo v preteklem letu, se zazrli v prihodnost, za 
občne zbore značilnim točkam pa dodali še ustanovi-
tev nove sekcĳe in zahvalo članom, ki so najbolj za-
služni za izstopajoče dogodke.  

Prekritje toplarja 
še vedno glavna skrb 
borovniških konjenikov
Sredi marca smo se člani Konjeniškega društva Bo-
rovnica, ki letos praznuje 10 let, zbrali na občnem 
zboru. Vodil ga je Gašper Petrič, predsednik društva 
Ciril Cerk pa je poročal o delu v preteklem letu in pla-
nu za letos.
Lani smo člani društva pripravili predstavitev ponĳev v borov-
niškem vrtcu, se udeležili predavanja o organizacĳi prireditev,
sodelovali na dnevu koscev in grabljic, na štefanovo pa kljub sla-
bemu vremenu organizirali žegnanje konj. O finančnem stanju je
poročala računovodkinja Anica Petrovčič. 

Tudi letos bo 
glavna skrb 
društva na-
menjena pre-
kritju kozolca 
toplarja, pod 
katerim bi 
v prihodnje 
lahko pri-
pravljali tudi 
p r i r e d i t ve . 
Zbrana fi-
nančna sred-
stva bodo za 
material naj-

brž zadostovala, zato bomo še pred poletjem organizirali prekri-
vanje. Preostale naloge bodo podobne letošnjim, saj nam sredstva 
trenutno ne omogočajo večjega širjenja dejavnosti. Če bo mogoče, 
bomo pripravili predavanje o prehrani in oskrbi konj, tako kot do 
zdaj se bomo odzivali vabilom drugih konjeniških društev in se 
predstavljali širšemu slovenskemu prostoru. 

Konjeniško društvo Borovnica

V spomin Antonu Janežiču
Že sredi februarja je minilo 
10 let od smrti našega ne-
kdanjega sovaščana Antona 
Janežiča, znanega slovenske-
ga novinarja in urednika, in 
odločil sem se, da ob obletnici 
napišem nekaj misli. Sam se 
ga večkrat spomnim, obiščem 
njegov grob in prižgem sve-
čo.
Rodil se je v Ljubljani leta 
1946, umrl pa leta 2003, star 
dobrih 56 let. Z ženo Cilko sta 
imela pet otrok, od katerih 
jima je eden umrl. Na Pako 
pri Borovnici, kjer so kupili 
hišo, so se priselili iz Ljublja-
ne. Kot novinar je služboval v 

več časopisnih hišah – pri Kmečkem glasu, Delu in Dnevniku, 
kjer je nazadnje urejal revĳo Hopla. V začetku devetdesetih je
postal tudi urednik medobčinskega glasila Naš časopis in to 
ostal vse do svoje prezgodnje smrti. 
Najino druženje in sodelovanje sega v čas pred osamosvojit-
vĳo, ko sva bila dejavna v SZDL Občine Vrhnika in kasneje v
Socialistični stranki Slovenĳe. Oba sva na listi te stranke kan-
didirala v takratni družbenopolitični zbor Občine Vrhnika. 
Tone je bil sicer zaprisežen krščanski socialist.   
Zelo dejaven pa je bil tudi v lokalnem okolju. Od leta 1996 
do 1998 je bil predsednik Turističnega društva Borovnica. Bil 
je pobudnik Podoknice v organizacĳi Nedeljskega Dnevnika
pred gostilno Zalar in aktivno je sodeloval pri praznovanju 
140-letnice južne železnice. Na enem izmed mnogih druženj 
pri meni doma se je porodila  ideja o Dnevu borovnic, ki se 
je med občani nato dobro uveljavil in prerasel lokalne okvire. 
Ker je bil Tone velik ljubitelj zborovskega petja in pianist, je 
nekaj časa nadomeščal organista v farni cerkvi sv. Marjete in 
vodil cerkveni pevski zbor. Najino sodelovanje je obrodilo sa-
dove tudi leta 1998, ko sva bila pobudnika in soustanovitelja 
nestrankarske liste z imenom Borovniška lista – neodvisni; ta 
se je v obdobju od leta 1998 do 2010 razvila v najmočnejšo 
lokalno politično silo. V prvem mandatu je imela kar pet ob-
činskih svetnikov, med njimi je bil tudi Tone. 
Njegova ustvarjalna žilica na kulturnem in glasbenem podro-
čju pa ni mirovala, vedno je želel nekaj več. Okoli sebe je zbral 
mlajša dekleta in žene, in nastal je ženski pevski zbor, poime-
novan po njem – ŽPD Tonja Borovnica, ki še vedno deluje. 
Prepričan sem, da bi ga v današnjem zmedenem času še kako 
potrebovali tudi v medĳskem prostoru. Ko nas "v javnem in-
teresu" dnevno posiljujejo z raznimi aferami, mnogokrat ne-
preverjenimi ter za državo in državljane povsem nepomemb-
nimi dejstvi, bi Tone v svojem slogu, predvsem pa s širokim 
pogledom in profesionalnostjo znal marsikatero zgodbo pri-
kazati drugače. Morda bi kakšno svojo iskrivo misel priobčil 
tudi v Našem časopisu, ki ga je urejal toliko let. Z veseljem bi 
jo prebrali, saj bi gotovo povedala veliko, kakšno resnico pa bi 
skril tudi v svoje geslo: »Kaj pa če je vse res?" 

Franjo Modrĳan

Anton Janežič (foto: arhiv Na-
šega časopisa)
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Člani Športnega društva Borovnica, ki 
nogometno igrišče na Dolu upravljajo od 
leta 2011, so lani v njegovo ureditev in iz-
boljšave vložili kar 525 prostovoljskih de-
lovnih ur in več kot 5.000 evrov. Med več-
jimi investicĳami je bila postavitev lope,
ki je bila nujno potrebna za shranjevanje 
orodja in opreme, izdelali pa so še temelje 
za visoke ograje na dveh straneh igrišča, 
pobarvali obstoječo kovinsko ograjo, na 
objekt namestili okensko rešetko, kupili 
oglasno desko in kovinske omare za rek-
vizite ter opravili več popravil. Letos sle-
dĳo postavljanje drogov in lovilnih mrež
(25 x 5 m) za goloma na severni in vzhod-
ni strani igrišča, postavitev oglasne deske 
in omare za rekvizite, obnova klopi za re-

zervne igralce, nakup garderobnih oma-
ric, klopi za sodnike in trenerje ter manjše 
montažne tribune oz. klopi, nabava toplo-
tne črpalke in zamenjava dveh grelnikov 
za vodo. Nova stojala za kolesa so pred 
kratkim že postavili. Seveda ŠD Borov-
nica ni le gradbeno orientirano, ampak 
predvsem športno. Društvo ima štiri sek-
cĳe (U-7, U-10, U-12, rekreacĳa – člani), ki
jih vodĳo licencirani trenerji. Med 60 člani
je kar 45 otrok, starih od 6 do 12 let, ki red-
no trenirajo in se udeležujejo tekmovanj v 
okviru medobčinske nogometne zveze 
Ljubljana. Najuspešnejši so bili cicibani 
(U-7), ki so lansko sezono zaključili na 3. 
mestu. Za letošnjo jesen načrtujejo ustano-
vitev ekipe starejših dečkov U-14, a ker bi 

zanjo predvidoma potrebovali vsaj osem-
najst igralcev, imajo pa jih enajst, se name-
ravajo povezati z enim od drugih klubov 
s podobno situacĳo. Poleg ligaških tekmo-
vanj se obeta tudi več prĳateljskih tekem z
drugimi moštvi ljubljanskega območja, ob 
koncu jesenskega dela lige pa načrtujejo 
zaključno prireditev za starše in otroke. 
Po vseh podanih poročilih in načrtih za 
leto 2013 so (vsaj formalno) najpomemb-
nejši del četrte skupščine prisotni konča-
li v manj kot minuti. Govorim seveda o 
rednih volitvah organov društva, ki so jih 
v enaki sestavi mimogrede potrdili še za 
naslednje mandatno obdobje. Drugače v 
društvu, ki deluje uspešno in je članstvo 
v njem tesno povezano, verjetno niti ne bi 
moglo biti. 

 Damjan DebevecBronasta ekipa U-7

Čeprav je finančna kriza v smislu manjše-
ga števila donacĳ, sponzorstev in prosto-
voljnih prispevkov kar močno prizadela 
tudi TVD Partizan Borovnica, je občni 
zbor društva sredi marca zadovoljno ugo-
tavljal, da je nedavna visoka investicĳa
v toplotno izolacĳo telovadnice (fasada,
okna) kljub ostri zimi praktično prepol-
ovila izdatke za ogrevanje, in tako je dru-
štvo v enem letu prihranilo slabih 5.000 
evrov. Društvo, ki je lani štelo kar 414 čla-

nov, vključenih v 15 sekcĳ oz. 31 skupin,
je s 16 vaditelji v treh telovadnicah opra-
vilo 3.648 delovnih ur. V tem času so re-
gulirali ogrevanje, opravili dodatna dela 
na fasadi in izdelali omaro za sokolski 
prapor. Vidne uspehe so dosegali tudi v 
državnem merilu. Tekmovalke v floorbal-
lu so prinesle domov zlato kolajno, prav 
tako ekipa U15; ekipa U19 si je priborila 
srebro, člani B pa bron. Kar se večjih dru-
štvenih prireditev tiče, opazno narašča 

udeležba na Teku Barje, s tem pa tudi za-
htevnost organizacĳe. Društvo sicer letos
razen manjših izboljšav ne načrtuje novih 
investicĳ v infrastrukturo, vendar v ok-
viru načrtov za prihodnje leto – glede na 
rast cen kurilnega olja – že resno razmišlja 
o menjavi peči. Člani so na občnem zboru 
med drugim podali še več predlogov, od 
organizacĳe odmevnega košarkarskega
tekmovanja do letnega shoda športnikov, 
kritike pa so letele na slabo stanje poda v 
šolski telovadnici. 

Damjan Debevec
Občni zbor se je javno zahvalil zakoncema Možina za neprecen-
ljivo pomoč pri izvedbi Teka Barje.

Planinsko društvo Borovnica je 17. marca izvedlo 
nov planinski izlet, tokrat na Kraški rob, pozimi 
zelo priljubljeno izletniško točko. Z zbirnega me-
sta na parkirišču borovniške železniške postaje 
do izhodiščne točke pri cerkvi sv. Kvirika nad 
Sočergo se nas je odpeljalo 15 mladih – po letih 
in duši – planinskih navdušencev. 
Pot nas je od izhodišča vodila navzdol po Kra-
škem robu, mimo nekdanjega orlovega gnez-
dišča proti naravnemu mostu nad vasjo Mlini 
ter nato pod Kraški rob s slovitimi spodmoli, 
poznanimi pod imenom Veli Badin. Ob vrnitvi 
je sledil še ogled bunkerja sredi skalnate stene. 
Vreme sicer ni bilo prĳazno tako kot v soboto, ko

so si prav te zanimivosti ogledali tudi vrhniški 
mladi planinci, vendar oblačnost in veter nista 
zmanjšala vneme, tako da je bilo ob vrnitvi na 
izhodišče že govora o naslednjih podvigih – med 
drugim je tudi za 14. april predvideno planinsko 
orientacĳsko tekmovanje na območju Borovnice.
In še glavna "fora" tokratnega pohoda: kako mla-
dega planinca, potem ko se je z izhodišča, ki je 
tudi najvišja točka celotnega pohoda, že spustil 
za kakšnih 100 višinskih metrov, prepričati, da 
je pravzaprav šele zdaj dosegel najvišjo točko 
pohoda. Izziv na ravni televizĳskega prodajanja
izdelkov v stilu Top Shopa. 

Za PD Borovnica, Aljoša Rehar

Končni rezultati tekem so ustrezali 
zgornjim dejstvom, kar pomeni zma-
go v prid nasprotnika, čeprav je ta 
igral z okrnjeno, poškodovano ekipo 
ali "džentelmensko" ni igral s polni-
mi močmi. No, razen enega, ki si je 
krepko privoščil uboge Dile in jim z 
rezultatom 37 : 3 prizadejal najvišji 
zabeleženi poraz v zgodovini borov-
niške lige. A Dile niso obupale. "Trdo" 
so trenirale, kar pomeni v povprečju 
enkrat na 14 dni po uro in pol, dale 
vse od sebe na 15 petkovih tekmah, 
in zdaj, ko je sezona skoraj končana, 
so rezultati očitni: igra je neprimerno 
boljša, zabeležili so celo eno zmago, 
ki so se je iskreno veselili kot majhni 
otroci, vanje se je naselil pravi tekmo-
valni duh, njihovi nasprotniki pa lah-
ko počasi že igrajo "na polno". Dile 
pravĳo, da njihovo ime ni naključno:
s pravo tehniko se vsaka dila spre-
meni v puščico! Zato: nasprotniki, 
pazite se naslednjih sezon! 
 Vsem tistim (ne)Borovničanom, ki 
v ligo še niste vključeni, naj bodo 
zgornje vrstice v razmislek, da za to 
športno dejavnost ni nikoli prepo-
zno, da se je lahko loti vsakdo, četudi 
le zaradi sproščenega druženja ob 

športnem udejstvovanju, kar je tudi 
osnovni namen te lige. 
 Se pa morda še vedno najde kdo, 
ki se mu tudi sanja ne, kaj bi floor-
ball lahko bil – čeprav smo to zimo 
na borovniških vrtovih videvali celo 
snežake s palico za floorball v rokah.
In naj vsem tem na kratko in pre-
prosto razložimo: to je športna pano-
ga, podobna hokeju, le brez ledu in 
drsalk. Potrebujete navzdol zakriv-
ljeno palico, žogico, naluknjano s 26 
luknjami kot švicarski sir, ter nekaj 
moči v nogah, da žogico spravite v 
nasprotnikov gol. Gre za dokaj mlad 
šport, njegovi začetki segajo v pozna 
50. leta; najprej so ga igrali v ZDA, 
čez dobro desetletje pa se je razširil 
v skandinavske države, na Češko, v 
Avstrĳo, Avstralĳo in celo v Singa-
pur. V Slovenĳi je pognal korenine
leta 1992 v Ško�i Loki, leta 1999 je
bil v Žireh ustanovljen prvi floorball
klub v Slovenĳi – InSport, kmalu za-
tem pa so se mu pridružili še klubi v 
Ško�i Loki, na Jesenicah in v Borov-
nici. Od leta 2000, ko so ustanovili 
Floorball zvezo Slovenĳe, borovniški
klub s svojimi ekipami sodeluje na 
državnem prvenstvu, v mednarodni 

floorball ligi in na številnih priznanih
mednarodnih turnirjih, kot je Czech 
Open. Številni člani FBC Borovnica 
pa se kot igralci in igralke slovenske 
floorball reprezentance redno udele-
žujejo tekmovanj za svetovno prven-
stvo.
 Aja, pa še ena, poglavitna razlika 
loči ta šport od precej starejšega bra-
ta, hokeja na ledu: floorball je nena-

silen šport; pretirana grobost, kot 
so udarci s palico in nalet na telo, se 
strogo kaznuje. Nezanemarljivo je 
tudi dejstvo, da je ta oblika rekreacĳe
enako primerna za moške in ženske, 
za stare in mlade. Zato se ne gre ču-
diti dejstvu, da floorball v borovniški
kotlini igrajo cele družine, v ligi pa 
v isti ekipi ali nasprotnih ekipah na-
stopata mož in žena, oče in sin, brat 

in sestra … Prosti čas, ki ga je dan-
danes vse manj, lahko torej v tem 
športu skupaj preživi cela družina ali 
krog prĳateljev, ne glede na starost in
spol.
 Kot rečeno, je letošnja borovniška 
floorball liga s 16 ekipami in 141 ig-
ralci skoraj pri koncu. Vsi tisti, ki se 
nameravate temu velikemu rekrea-
tivnemu krogu pridružiti naslednjo 
sezono, imate do tedaj, če boste šli po 
stopinjah Dil, še veliko časa. A vam te 
svetujejo, da je le dobro, da svoje flo-
orballske moči preizkusite že malo 
prej – morda na Dnevu borovnic, ko 
se bo poleg drugega dogajanja od-
vĳal tudi tradicionalni turnir v flo-
orballu. Ali morda še prej, 17. maja, 
na Dnevu borovniškega floorballa.
Če ne drugega, so vedno dobrodošli 
navĳači. Podrobnejše informacĳe gle-
de razporeda tekem bodo objavljene 
v začetku maja na oglasnih deskah, 
dobite jih tudi na uradni strani kluba 
www.�c-borovnica.net ali na face-
booku FBC Borovnica. Že zdaj pa je 
jasno, da bodo takrat svoje floorball-
ske veščine pokazali vrtičkarji, šolar-
ji, študentje, starši, stari starši …

Karmen Stanovnik 

Ekipa Dile v vrhu letošnje borovniške floorball lige
 
Letošnja borovniška floorball liga resda še ni popolnoma končana, a lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bo novinka v letošnji ligi, ekipa Dile, končala v samem
vrhu. No ja, v vrhu, gledano z zadnje strani lestvice. Pa pustimo ta nepomembni podatek, bistveno je, da se je ekipa Dile sestavila le nekaj minut pred svojo prvo 
tekmo v ligi, da večina njenih članov do trenutka, ko se je začela (lanskega septembra), v rokah še nikoli ni držala palice za floorball, da so jim bila pravila razložena
spotoma, med samo tekmo, da je najmlajši član ekipe, ki je še pet minut pred sodnikovim začetnim piskom mislil, da je na tekmo prišel kot gledalec, postal igralec 
in je svojo športno opremo dobil 15 minut po začetku tekme. Naj omenimo še starost članov ekipe: od 10 do 40 let.

Borovničani po Kraškem robu

Izolacĳa telovadnice se obrestuje

525 prostovoljskih ur urejanja igrišča na Dolu
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Tej so še dodatno razprli krila 
naši mladi gasilci in gasilke, ki 
so se ta večer spremenili v re-
citatorje, igralce, pevce, harmo-
nikaše. Obudili so se spomini, 
utrnile so se solze, bile smo po-
nosne, da imamo v naši kotlini 
tako samozavestno nastopajoče 
in take mlade glasbene ustvar-
jalce – dekliški pevski trio, 
harmonikaša Nika. Ti imajo 
pred seboj prav gotovo svetlo 
glasbeno prihodnost. Seveda o 
borovniških "Slakih" – ansam-
blu Livada ne gre izgubljati 
besed. Zasrbele so nas pete, a 
smo ugotovile, da se brez naših 
moških in prostora glede tega 
ne da kaj dosti storiti. Ampak 
– saj se bliža sezona veselic! 
Sicer pa je pred okoli 40 leti na 
odru tega gasilskega doma sta-
la prva generacĳa mladih. Leta
so tekla, menjale so se male 
glavice, zamenjal se je prostor 
in oder. A ostala je dirigentska 
roka naše neutrudne Metke 
Repar Pristavec, dobra volja 
predsednika PGD Brezovica 
pri Borovnici – Jožeta Drašler-
ja, ki finančno in organizacĳsko

podpira dogodek, in pridne 
roke naših gospodinj – pod 
taktirko Franje Jereb, ki poskr-
bi, da se na gasilskih mizah ob 
tej priložnosti vedno znajdejo 
dobrote. 
Po dobrih dveh urah lepih mis-
li o mamah, pomladi in toplem 
soncu smo izstopile v ... belo-
puhast mrzel večer. Kot da bi se 
babica zima medtem odločila, 
da še ne bo odšla! Brez dvoma 
so jo premamili nežni glaso-
vi nastopajočih in tople duše 
organizatorjev! Hvala vam. Pri-
pravili ste nam lep, nepozaben 
večer! 

Karmen Stanovnik

Naši upokojenci so zdravi in vitalni, večina pa si želi boljše ce-
ste, trgovino in dom za starejše. Tako so na zadnjem občnem 
zboru ugotavljali člani borovniškega društva upokojencev, ki je 
s 520 člani in članicami največje borovniško društvo. Dejavnosti, 
ki so jih izvajali lani, so bile namenjene predvsem krepitvi vezi 
med člani. Med njimi je celo štirinajst starejših od 90 let, ki jih je 
obiskala in obdarovala socialna komisĳa društva. Te so z letoš-
njim občnim zborom tudi soglasno oprostili plačevanja članari-
ne. Obiskali so še 114 drugih članov, za tiste, ki bivajo v domu 
na Vrhniki, pa so pripravili kulturni program in obdarovanje. V 
okviru programa Starejši za starejše so obiskovali 60-letnike/-
ce, nekaterim članom pomagali pri prevozu k zdravniku, z de-
lom okrog hiše, dostavo hrane ipd. Praporščak Jozo Djurdjevič 
se je udeleževal vseh občinskih prireditev in pogrebov. Za člane 
so lani izvedli društveni piknik in zabavni večer, še vedno po-
tekata tudi nordĳska hoja in rekreacĳa, predsednik Miro Drole 
pa je vse dodatno povabil, naj se večkrat zglasĳo v društvenem

domu, kjer so pred kratkim pridobili tudi nov računalnik. V 
tekočem letu bodo sicer v društvu upokojencev poleg rednih 
aktivnosti znova poskušali organizirati še vsaj en izlet. 

Damjan Debevec

Devetdesetletniki oproščeni 
plačevanja članarine

Prebujali smo pomlad
 
“Dober dan, dober dan,”  
poje mali ciciban. 
Vse prisotne rad bi zdaj pozdravil, 
da pomlad je, vsem bi rad oznanil. 

 
V četrtek, 21. marca, smo učenci in učitelji OŠ dr. Ivana Ko-
rošca Borovnica prvi pomladni dan proslavili s prireditvĳo
Prebudimo pomlad. Prireditev je bila posvečena vsem, ki jih 
imamo radi, še posebej našim dragim mamam, hkrati pa smo 
pozdravili prihod težko pričakovane pomladi. Po dolgi zimi 
smo resnično vsi že hrepeneli po topli pomladi, zato so bile 
tudi točke, ki so jih pripravile učiteljice skupaj z učenci, vesele, 
razigrane in plesno obarvane. Obiskovalci so tako ob preple-
tanju recitacĳ ter pevskih, plesnih in dramskih točk uživali v
enournem programu, ki so ga z veliko mero otroške iskrenosti 
izvajali naši učenci. Za še bolj pomladno razpoloženje v polni 
dvorani šole sta poskrbela harmonikaša 9. razreda s pesmĳo
Ti moja rožica, ki sta našo prireditev tudi zaključila. 
  

Vodji prireditve: 
Nataša Strah in Barbara Skopec Černigoj

Zgodba se je začela 2. marca z ogledom najpomembnejšega 
mesta v Turčĳi, Istanbula. To 12-milĳonsko, zgodovinsko
bogato mesto je edinstveno, saj predstavlja vez med Azĳo in
Evropo, vez med Zahodom in Vzhodom, starim in novim. Ne 
moreš si pomagati, da ne bi obiskal pokritega bazarja, ki je naj-
večja orientalska tržnica na svetu in obsega kar 4.000 trgovi-
nic. Poseben čar ima tudi bazar dišav in raznoraznih začimb. 
Seveda smo si udeleženke izmenjave, Nataša Lipovšek-Hrga, 
Helena Svete-Hladnik, Sonja Pristavec in Tanja Plohl, ogledale 
tudi znamenitosti, kot so Modra mošeja, Hagĳa Sofija in pala-
ča Topkapi. 
Glavnina našega dogajanja se je odvila v Ankari, kjer se na-

haja naša šola gostiteljica, Meliksah Ilkogretim Okulu. Šolo 
obiskuje 1.200 učencev. Pri njih poteka pouk malo drugače. 
V šoli so od 8.00 do 12.00, nato gredo domov (v okolici šole 
je blokovsko naselje) na kosilo, se ob 13.00 vrnejo in ostane-
jo v šoli do 14.30 oz. 15.00. V šoli ni kuhinje, kar pomeni, da 
učenci ne uživajo razkošja v obliki zajtrka, dopoldanske in po-
poldanske malice, kosila. Z njimi smo preživeli kratek čas v 
šolskih klopeh ter tudi malo poklepetali, čeprav nam je jezik 
delal nekaj težav. Za nas so pripravili veliko krajših dramskih 
uprizoritev njihovih tradicionalnih pravljic oz. legend (glavna 
tema našega projekta), šolski zbor nam je zapel, plesna skupi-
na pa seveda zaplesala tradicionalne plese. Turški učitelji so 

bili pravi gostitelji tudi zunaj šole, saj smo z njihovo pomočjo 
prečesali dobršen del Turčĳe. Obiskali smo kraj Beypazari, ki 
slovi po delavnicah srebra, stekleničenju mineralne vode in 
največji pridelavi korenja v Turčĳi (60 % celotne pridelave v
državi). Popeljali so nas tudi v Konyo, zibelko verske sekte 
plešočih dervišev, ki jih je ustanovil filozof Mevlana Rumi. V
Ankari, glavnem mestu, so nas popeljali v stari del mesta ter 
na ogled slovitega Atatürkovega mavzoleja, kjer smo ugoto-
vili, da jim ta človek, ki je povzdignil ljudstvo, utrujeno od 
porazov otomanskega cesarstva, in jih popeljal v novo državo, 
ogromno pomeni. Njegova slika tako zaseda posebno mesto  
v vsaki učilnici. 
Naša zgodba se je zaključila 8. marca, ko smo odpotovale proti 
domu – obogatene z neprecenljivimi izkušnjami in polne ne-
verjetnih občutkov o izjemno prĳaznih ljudeh ter deželi, kjer
se začenja Bližnji vzhod, obenem pa se še drži Evrope. Turčĳo
resda obdaja nekaj mističnega. 

Tanja Plohl, 
koordinatorica projekta na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

OŠ Borovnica 

Obisk Turčĳe v okviru projekta Comenius
 
Naša šola že drugo leto pridno sodeluje v projektu ACT-FACT v okviru Comeniusa. Tokrat (po Romunĳi,
Španĳi in gostovanju v Slovenĳi) se je naša Comeniusova izmenjava zgodila v Turčĳi, natančneje v Ankari.

Skupinska fotografija pred Atatürkovim mavzolejem v Ankari Lokalna "znamenitost" Istanbula Na obisku pri Sneguljčici in sedmih palčkih

Gasilski dom Brezovica pri Borovnici gostil žene in dekleta
Tiste četrte sobote v marcu smo dekleta in žene vstopile v gasilski dom Brezovica pri Borovnici s podarjenim 
rdečim cvetom v rokah, ki je dišal po pomladi. 
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 
18/04, 47/06, 57/08, 87/11 in 40/12), Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in
81/11) in Zakona o splošnem upravnem postopku – UPB2 (Ur. l. RS, 
št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10) objavlja Občina Borovnica

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V 
NAJEM

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa so:
• stanovanje št. 5, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stav-

be na naslovu Breg 14, Borovnica, v velikosti 43,98 m2. Stanovanje 
obsega dnevni prostor s kuhinjo in sobo. Shramba in kopalnica z 
WC se nahajata nasproti stanovanja. K stanovanju pripada tudi 
drvarnica. Stanovanje je potrebno prebeliti ter zamenjati talno ob-
logo. Stroški so ocenjeni na cca 2.200,00 EUR. Vlaganja izvede bo-
doči najemnik, na podlagi predhodnega soglasja občine in se bodo 
najemniku poračunala pri najemnini.  

• neprofitna stanovanja v lasti občine Borovnica, ki se bodo izpraz-
nila v obdobju veljavnosti prednostne liste in morebitna druga ne-
profitna stanovanja, ki jih bo Občina Borovnica v istem obdobju
pridobila v last oz. na njih pridobila razpolagalno pravico. 

Stanovanja so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na 
socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11, v nadaljeva-
nju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.

2. Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na pod-
lagi Uredbe o metodologĳi za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionira-
nih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08 – v nadaljevanju 
uredba) oziroma na podlagi ustreznega predpisa, ki bo veljal v času 
oddaje stanovanja v najem.

Za povprečno garsonjero ali sobo v izmeri 44 m2, točkovano s 210 
točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi sedaj veljavnih 
predpisov, 120,00 EUR. 

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do zni-
žane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, navedeno v zgornjem
odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema.

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba 
sklenjena za nedoločen čas.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let
od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev za dodelitev neprofitnega stanovanja. V primeru, da teh pogojev
ne izpolnjuje več, se najemno razmerje lahko spremeni iz neprofitne-
ga v tržno, po merilih in postopku, ki jih določa Pravilnik.

3. Površinski normativi

Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji
površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne 
udeležbe

1 – člansko nad 20 m2 do 30 m2

2 – člansko nad 30 m2 do 45 m2

3 – člansko nad 45 m2 do 55 m2

4 – člansko nad 55 m2 do 65 m2

5 – člansko nad 65 m2 do 75 m2

6 – člansko nad 75 m2 do 85 m2

• za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega 
in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upra-
vičenec s tem strinja ali, če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna 
kot prosto oblikovana najemnina.

4. Razpisni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do 
dodelitve neprofitnega stanovanja so naslednji:

• državljanstvo Republike Slovenĳe in ob upoštevanju vzajemnosti,
državljani članic Evropske unĳe;

• stalno bivališče v občini Borovnica;
• da prosilec ali katera izmed oseb, ki skupaj z njim uporablja sta-

novanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino
ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
ki presega vrednost 40% primernega stanovanja. Navedena ome-
jitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo last-
niki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno
najemnino;

• da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja:

Velikost 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne 
sme presegati 40% vrednosti primernega 
stanovanja

1 – člansko 15.148,80 EUR
2 - člansko 18.515,20 EUR
3 - člansko 23.564,80 EUR
4 - člansko 27.604,48 EUR
5 – člansko 31.980,80 EUR
6 - člansko 35.347,20 EUR

• da dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2012 ne presegajo 
v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v 
državi, ki je v letu 2012 znašala mesečno 991,44 EUR.

Velikost 
gospodinjstva % Meja neto dohodka v EUR

1 - člansko 90 % do 892,30
2 – člansko 135 % do 1.338,44
3 - člansko 165 % do 1.635,88
4 – člansko 195 % do 1.933,31 
5 – člansko 225 % do 2.230,74
6 - člansko 255 % do 2.528,17

Za vsakega naslednjega člana gospodinjstva se zgornja lestvica na-
daljuje s prištevanjem po 20% odstotnih točk. 

• da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stano-
vanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega
najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička za traj-
no pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča 
zaprosĳo za pridobitev neprofitnega stanovanja, če imajo v občini
Borovnica večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno po-
moč druge osebe in zdravstvene storitve.

Do dodelitve stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, 
odvzetih po predpisih o podržavljanju – prejšnji imetniki stanovanj-
ske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do do-
delitve neprofitnega stanovanja, ki jih določa Pravilnik.

5. Razpisni postopek

Vlogo za udeležbo na razpisu prosilci podajo na posebnem ob-
razcu, ki ga lahko prevzamejo na Občini Borovnica, Paplerjeva 
ulica 22, 1353 Borovnica, v času uradnih ur, in sicer ob ponedelj-
kih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 
17.00 ure ter ob petkih od 8.00 do 13.00 ure. Obrazec vloge je na 
voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Borovnica, 
www. borovnica.si.

Izpolnjenemu obrazcu vloge morajo prosilci priložiti naslednje listi-
ne:
• potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju 

01.01.2012 do 31.12.2012 (za dohodek se štejejo vsi prejemki, ki so 
vir dohodnine: osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek 
iz dela preko Študentskega servisa, invalidnina itd., pokojninske 
rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine, do-
hodki prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju voja-
škega roka, razen povračil stroškov, dohodki na podlagi pogodbe 
o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila plače oz. 
izgubljenega zaslužka in dohodkov za čas opravljanja, preživni-
na, nadomestilo preživnine, starševski dodatek, otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč – razen izredna denarna socialna pomoč, 
varstveni dodatek, državne štipendĳe, drugi dohodki po zakonu
o dohodnini, ne glede na to, ali so oproščeni plačila dohodnine, 
dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetĳske dejavnosti.

• odločbo o odmeri dohodnine za prosilca in druge člane gospodinj-
stva za leto 2012,

• izjava o morebitnih obdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazi-
vih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred razpisom,

• če je prosilec uporabnik hišniškega stanovanja, odločbo oziroma 
pogodbo (pravica do bivanja pred letom 1991) na podlagi katere je 
bilo prosilcu hišniško stanovanje dodeljeno in dokazilo, da zaradi 
upokojitve oz. nezmožnosti opravljanja del lastniki stanovanja za-
htevajo prosilčevo izselitev,

• dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v prete-
klem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delo-
vnega razmerja, 

• izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 4. toč-
ke tega člena,

• veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemno ali podnaj-
emno pogodbo za stanovanje, kjer trenutno prebivajo oziroma v 
primeru, da le-ta ne obstaja, podpisano izjavo z obrazložitvĳo za-
kaj pogodba ni sklenjena, z dokazilom o plačevanju najemnine oz. 
podnajemnine, če prosilec ne živi pri starših, 

• potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali iz-
venzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana 
(izda Zavod RS za zaposlovanje),

• potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let, 
• v primeru nosečnosti zdravniško potrdilo o izkazani nosečnosti,
• v primeru, da se prosilec sklicuje na status roditelja, ki sam pre-

življa otroka (samohranilec/ka), potrdilo, da je preživnina neizter-
ljiva oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino iz preživninskega 
sklada,

• v primeru ločenega življenja roditeljev in mladoletnih otrok zaradi 
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji druži-
ni, zavodu) odločbo socialne službe, iz katere je razvidno, da so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere,

• v primeru trajnega obolenja, pogojenega s slabimi stanovanjskimi 

razmerami, izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da 
prosilec ali kateri od družinskih članov boleha za kronično bolez-
nĳo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o točkovanju stanovanja,
v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke 
za delno, pretežno ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega 
izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage,

• v primeru uveljavljanja bivanja v neprimernem stanovanju doka-
zilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 toč-
kami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za 
ugotavljanje vednosti stanovanja in stanovanjskih hiš ter sistemu 
točkovanja (Ur. l. SRS, št. 25/81 s spremembami in dopolnitvami) 
ali, ki je ovrednoteno z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih 
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. l. 
RS, št. 127/04 s spremembami in dopolnitvami),

• dokumentacĳo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička
in o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, če gre za osebo iz 3. 
odstavka 4. točke tega razpisa,

• dokazilo o invalidnosti I., II., III. kategorĳe (odločba Centra za so-
cialno delo ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 
v primeru invalidnosti prosilca oz. odraslega družinskega člana,

• odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno 
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe, v pri-
meru invalidnosti otroka,

• izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v 
najemu neprofitno stanovanje,

• dokazilo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (odločba, sklep). 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa. 

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču ter številu 
članov gospodinjstva bo občinska uprava Občine Borovnica prido-
bila neposredno od pristojnih državnih organov. 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisane-
ga roka udeležencem razpisa ne vrača.

Prosilci naj izpolnjene obrazce s priloženim dokumenti oddajo 
osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti z označbo »Razpis za 
oddajo neprofitnih stanovanj v najem – NE ODPIRAJ!« na naslov 
Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, in sicer 
najkasneje do petka, 31. maja 2013.

Za presojo utemeljenosti prispelih vlog, izpolnjevanje točkovalnih 
zapisnikov in morebitne oglede stanovanjskih razmer, bo v okviru 
občinske uprave Občine Borovnica imenovana posebna komisĳa.
Komisĳa si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. Ogled
se opravi nenapovedano.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, 
ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne
uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo upravičenci razpisa uvrščeni 
na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Udeležencem 
razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na 
prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec ne stri-
nja z odločitvĳo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži.
Pritožba se naslovi na Občino Borovnica. O pritožbi odloči v roku 
60 dni župan Občine Borovnica. Odločitev župana o pritožbi je do-
končna.

Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za do-
delitev neprofitnih najemnih stanovanj v najem, bo javno objavljen
na enak način kot razpis, najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku 
razpisa.

V primeru dodelitve stanovanja po 4. alineji 1. točke tega razpisa bo 
razpisnik pred sklenitvĳo najemne pogodbe ponovno preveril, če
udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje in merila za upravičenost 
do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in 
prosilca črta s seznama upravičencev.

6. Splošne določbe

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v naj-
em bo sestavljen na podlagi kriterĳev, ki jih določa Pravilnik.

Poleg kriterĳev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravil-
nika uporabljajo še naslednje prednostne kategorĳe prosilcev:
• družine z večjim številom otrok,
• mlade družine in mladi,
• žrtve nasilja v družini,
• invalidi in družine z invalidnim članom.

Sladno z določili 4. člena Pravilnika razpisnik določa še dodatni po-
goj, in sicer:
• prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja v občini Borovnica.

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk pri ocenjeva-
nju stanovanjskih in socialnih razmer, ima prednost pri dodelitvi sta-
novanja prosilec z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Borovnica. 

Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine. Za vse upravičence se bo oblikovala ena prednostna lista 
in se bodo upoštevali površinski normativi, ki veljajo za udeležence 
brez plačila lastne udeležbe in varščine.

ŽUPAN
Andrej Ocepek l.r.
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Znižanje komunalnega prispevka
Glede na finančno in gospodarsko krizo, ki 
investitorjem že tako otežuje gradnjo stano-
vanjskih hiš in poslovnih objektov, je občin-
ski svet na aprilski seji obravnaval predlog 
za znižanje komunalnega prispevka. Odlok 
so svetniki z večino glasov sprejeli, vzdržan 
je bil le svetnik g. Kranjec. Z znižanjem ko-
munalnega prispevka bo občina tako investi-
torjem omogočila cenejše pridobivanje dovo-
ljenj za gradnje. 

Izbran izvajalec za asfaltiranje ceste 
Grda dolina–Ulaka
Občina je februarja objavila javno naročilo 
za asfaltiranje ceste Grda dolina–Ulaka. Na 
razpis se je prĳavilo sedem ponudnikov, iz-
brano pa je bilo podjetje Treven iz Logatca, 
ki je ponudilo najugodnejšo ceno. Asfaltira-
nje ceste v dolžini približno 2 kilometra se bo 
izvedlo do sredine junĳa 2013.  

Uspešno pridobljena sredstva 
Fundacĳe za šport
Novembra lani smo s projektom Obnova 
podlage na igrišču športne dvorane v Šport-
nem parku Horjul kandidirali na Javnem 
razpisu Fundacĳe za šport za sofinanciranje 
gradnje športnih objektov. Na razpisu nam je 
s strani Fundacĳe za šport marca letos uspelo 
pridobiti nepovratna sredstva v višini 22.530 
€. Sredstva so namenjena zamenjavi PVC-
podlage v športnem parku, v dimenzĳah 50 
m x 25 m, in predstavljajo 50 % celotne in-
vesticĳe.

Gnojenje v okolici vodovodnih 
objektov prepovedano
V spomladanskih mesecih kmetje intenziv-
no gnojĳo zemljo, pri tem pa je treba okolje 
zavarovati pred onesnaženjem. Da bi okolje 
zavarovali pred škodljivimi vplivi gnojenja, 
so kmetje, izvajalci gnojenja dolžni spošto-
vati uredbe in predpise, ki predpisujejo, kje 
gnojenje ni dovoljeno. Občani so nas večkrat 
opozarjali, da se to ne spoštuje, kar je bilo 
opaziti predvsem pri vodni vrtini v Horju-
lu in vodovodu Zaklanec–Podolnica. V teh 
primerih se je gnojenje izvedlo na območju 
vodovodnih objektov in vodovarstvenih pa-
sov, kjer ni dovoljeno. Zaradi nespoštovanja 
predpisov so se pojavile težave s pitno vodo, 
ki lahko resno ogrozĳo zdravje občanov. Da 
bi se temu v prihodnje izognili, lastnike zem-
ljišč, na katerih stojĳo vodovodni objekti in 
zajetja, opozarjamo, naj še dosledneje spo-
štujejo zakonodajo. Občina opozarja, da bo, 
če se bodo gnojenja na teh zemljiščih izvaja-
la, zoper kršilce ustrezno ukrepala.

• Občinske novice • Občinske novice • 

Veselice v 
domačem kraju
Domač ansambel Mladi Godci, ki 
prihaja iz Horjula, se že priprav-
lja na novo sezono veselic, porok 
in obletnic.
 

Naj omenimo, da je poletje praktično raz-
prodano tudi s po tremi nastopi na vikend. 
Z novim članom so poskrbeli tudi za nov 
videz, nove reklamne kartice in plakate. So 
pa fantje letošnje poletje zelo veseli, saj bodo 
igrali kar tri veselice v domači Občini Hor-
jul in dve v sosednji občini: v Podolnici  30. 
junĳa, v Žažarju 10.avgusta, v Hruševem 
pri Dobrovi 27. julĳa in 31. avgusta na Stari 
Vrhniki. Zato vljudno vabljeni da ste s petimi 
mladimi fanti skupaj na vsaj eni od veselic, ki 
jih prinaša dolgo in vroče poletje. (nč)

Čeprav naj bi bila koledarska pomlad tik pred 
vrati, vreme to nedeljo ni bilo nič kaj pomlad-
no razpoloženo. Toda vzdušje na Občinskem 
trgu, kjer je v organizacĳi Turističnega društva 
Horjul potekal vsakoletni Spomladanski se-
jem, je bilo živahno – povsem pomladansko. 
Na prizorišču je bilo pestro posebno dopol-
dne, ko je nebo na Občinskim trgom še ča-

kalo s pošiljko dežja. Zbralo se je lepo število 
razstavljavcev in obiskovalcev. Kar lep del 
stojnic je bil tokrat v znamenju prihajajoče 
cvetne nedelje in velike noči. Med ponudbo 
so bile oljke, butarice, velikonočne voščilnice, 
pletene košare, suhe mesnine, domač kmečki 
kruh, potice, sadje in še marsikaj, kar bi lah-
ko dali v košaro za sobotni žegen. Poleg teh 

dobrot in izdelkov pa so bile tudi tokrat na 
ogled stojnice z unikatnimi izdelki okoliških 
ustvarjalk – pleteninami in drugimi oblačili, 
nakitom, lesenimi in glinenimi posodami, 
suho robo in drugim. V sklopu sejma je bilo 
poskrbljeno tudi za otroke; zanje so organi-
zirali delavnice, na katerih so otroci skupaj z 
učenkami OŠ Horjul izdelovali rože iz papirja 

in kokoške iz sena. Kot po navadi pa se je tudi 
tokrat največ obiskovalcev gnetlo okoli stojni-
ce, kjer se je točila pĳača in so se pekle pala-
činke. A vreme ni zdržalo, popoldne je kmalu 
poškropilo. Nekateri razstavljavci so se prve 
plohice ustrašili in pospravili svojo izložbo 
ter jo popihali domov na toplo, drugi so hi-
tro zavzeli mesto na suhem, v preddverju ob-

činske stavbe, ter svojo stojnico prestavili tja, 
nekateri pa so pogumno vedrili na prostem. 
Vreme je prekrižalo načrte tudi organizatorju, 
saj ni mogel izpeljati načrtovanega programa. 
Toda nič ni zmotilo ljudskih pevk, ki delujejo 
v okviru KD Domžale in jih vodi Mara Vilar. 
Te so zapele nekaj pesmi iz zakladnice slo-
venskih ljudskih, k prepevanju pa povabile 

tudi obiskovalce sejma. 
Spomladanski sejem je bil tudi letos priložnost 
za ogled, nakup, pokušino domačih izdelkov 
in pridelkov horjulskih občanov ter okoliških 
stojničarjev, poleg tega pa je povsem prime-
ren kraj za druženje in kramljanje, za kar si 
vse premalokrat vzamemo čas. 

  Nadja Prosen Verbič

Vabilo
 

Mešani pevski zbor Horjul 
vas vabi na 

letni koncert z gosti, 
ki bo v soboto, 

11. maja 2013, ob 20. uri. 
 

Prisrčno vabljeni!

Zima presenetila 
tudi občinski 
proračun
Samo za pluženje in posipanje cest bo 
morala Občina Horjul letos nameniti 
okrog 150.000 evrov, zato bo nekoliko 
trpelo letno vzdrževanje cest, saj je 
občina letos za ta namen načrtovala 
porabo v višini 175.000 evrov.
 
Sneg je letos ni zagodel le marsikomu od nas, 
ko nas je kar nekajkrat presenetil na cesti ali 
doma, temveč je pošteno ponagajal večini 
proračunov in tako še posebno državnikom 
in občinarjem. Tudi Občina Horjul tu ni nika-
kršna izjema. Zimsko vzdrževanje bo prora-
čun zajedlo bolj, kot so pričakovali v občinski 
upravi, saj so številke iz preteklih let napove-
dovale drugače. Zima v sezoni 2010/2011 je iz 
občinskega proračuna zahtevala 86.846 evrov, 
strošek lanske zimske službe je znašal 57.136 
evrov, letos pa bo znesek rekorden, saj se bo 
približal 150.000 evrom. Proračunska luknja 
zaradi letošnje dolge zime, ki je postregla s 
prepogostimi snežnimi padavinami, bo torej 
velika. Izjemno visoki stroški zimske službe 
pa bodo svoj davek zahtevali tudi v preosta-
lih mesecih leta, saj bo po besedah zaposlene 
v občinski upravi trenutno treba omejiti stro-
ške tekočega vzdrževanja cest, in sicer na res 
nujne zadeve. Dejstvo je, da je razpoložljivih 
sredstev za vzdrževanje cest ostalo bore malo. 
Pogodba, ki je bila na podlagi javnega razpisa, 

objavljenega v letu 2012, za vzdrževanje cest 
sklenjena med občino in izvajalcem Janezom 
Maroltom, je omejena na pogodbeno vrednost 
175.000 evrov, pri tem pa je treba dodati, da ta 
znesek vključuje tako letno kot zimsko vzdr-
ževanje. Rezultat je torej na dlani, podobno pa 
je tudi v drugih slovenskih občinah. Skupnost 
občin Slovenĳe in Združenje občin Slovenĳe 
sta v zadnjem mesecu poskušala iz čim več ob-
čin pridobiti podatke o tem, kolikšni so bili nji-
hovi stroški za zimsko službo v zadnji zimi ter 
kolikšna je škoda na infrastrukturi. Zbiranje 
podatkov o škodi še poteka, saj bo posredno 
škodo na voziščih zaradi številnih pluženj in 
soljenja ter spomladanske odjuge mogoče oce-
niti šele spomladi. Do zdaj zbrane podatke so 
že posredovali ministrstvu za infrastrukturo 
in prostor ter zaprosili za sestanek s pristoj-
nim ministrom, da bi poskušali skupaj poiska-
ti rešitev za povračilo vsaj dela čezmernih in 
nenačrtovanih stroškov. Na to, kakšna bo od-
ločitev pristojnih državnih predstavnikov, pa 
na združenjih še čakajo; upamo le, da bo od-
ločitev znana še pred novo pošiljko snega. 

 Nadja Prosen Verbič

Stroški zimske službe bodo letos pošteno za-
grizli v občinski proračun.

Na Spomladanskem sejmu letos nič kaj pomladno 
 
Horjul, 17. marec – Kot je že nekaj let zapored v navadi, Turistično društvo Horjul zadnjo nedeljo pred cvetno na Občinskem 
trgu pripravi Spomladanski sejem, na katerem se zberejo domačini in razstavljavci najrazličnejših izdelkov in mojstrovin 
ter domačih dobrot iz bližnje in daljne okolice.

Zbrani na občinskem trgu Ljudskih pevk iz Domžal tudi dež ni zmotil.

Zaloge sadja letos niso pošle. Kar nekaj stojnic je bilo tokrat v znamenju cvet-
ne nedelje.

Med stojnicami je tudi tokrat našel mesto nakit 
– uhani, verižice, zapestnice in drugo.
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Slovenska Bistrica je v soboto 13. aprila 20-
13  gostila najboljše slovenske gasilsko-tek-
movalne enote, ki so se pomerile na izbirnem 
tekmovanju za gasilsko olimpĳado, ki bo julĳa 

2013 v Francĳi. Med najboljše sta se preko dr-
žavnega tekmovanja v lanskem letu na kvali-
fikacĳe uvrstili tudi obe tekmovalni enoti PGD 
Žažar – članice A in člani A. Odlično formo po 

doseženih lanskih uspehih, sta ekipi stopnje-
vali s kondicĳskimi in tehničnimi treningi tudi 
čez zimo, saj je bilo potrebno pridobiti čim več 
kondicĳe in moči.  Cilj pa je bil le eden –uvrstiti 

se na olimpĳado. V kategorĳi članov A in članic 
A je bilo letos še posebej napeto, saj so vse eki-
pe že pred kvalifikacĳami pokazale vrhunske 
čase in boj za mesta, ki vodĳo na olimpĳado, je 
bil neizprosen. Vendar so žažarski gasilci do-
kazali, da so člani A trenutno najboljša ekipa v 
Slovenĳi. S časom vaje 30,09 s so postavili nov 
slovenski državni rekord, poleg tega pa tudi s 
štafeto z ovirami na 400m s časom 53,66 s opra-
vili z odliko. Članicam je tokrat na žalost malo 
zmanjkalo do drugega mesta, ki je še vodilo na 
olimpĳado. Nekaj smole je bilo pri vaji, štafeto 
pa so pretekle med članicami najhitreje. Veselje 
ob zmagi je bilo seveda nepopisno in udeležba 
na olimpĳadi je nagrada za ves vložen trud za 
priprave in treninge, ki so ga člani vložili sku-
paj s trenerjema. Z zmago so tako člani pono-
vili uspeh članic A izpred štirih let, ko so si te 
prislužile vstopnico za olimpĳado na Češkem. 
Obe ekipi je v Žažarju ob prihodu domov čakal 
še sprejem in veselo praznovanje je trajalo po-
zno v noč. Člane A PGD Žažar skupaj še s 13 
ekipami, ki bodo Slovenĳo od 14. do 21. julĳa 
2013 predstavljale na gasilski olimpĳadi, sedaj 
čakajo še tri mesečne priprave in treningi za 
čim boljši nastop v francoskem mestu Mulho-
use. (MJ, foto: Mitja Gregorin)

Člani A PGD Žažar odhajajo na gasilsko olimpĳado
Na izbirnem tekmovanju so si žažarski gasilci v kategorĳi članov A z zmago priborili nastop na gasilski olimpĳadi v 
mesecu julĳu v Francĳi. Članice A so osvojile 3. mesto, a za ubranitev naslova olimpĳskih prvakinj izpred štirih let je 
zmanjkalo nekaj sekund.

Butara velikanka
Zadnja nedelja pred veliko nočjo, tako 
imenovana cvetna nedelja, je zaznamo-
vana z zelenjem in pisanim okrasjem, 
saj verniki k blagoslovu prinesejo v 
šope ali butare povezano spomladansko 
zelenje. Butare so odraz ustvarjalnosti, 
ki zvesto sledi tradicĳi in izročilu o iz-
delavi. Po posameznih slovenskih po-
krajinah pa se butare razlikujejo tako 
po obliki kot po imenu.
V Podolnici smo se preteklo leto nadvse zavze-
to lotili izdelave butare velikanke. Ker nam je ta 
projekt prinesel veliko veselja in zadovoljstva, 
smo ga letos sklenili ponoviti. Priprave so se 
začele kar veliko 
časa pred praz-
nikom, ker je bilo 
treba izbrati in 
obdelati primer-
no sušico, jedro 
butare. Ker nam 
je vreme neko-
liko ponagajalo, 
smo tudi preosta-
li material morali 
poiskati na naj-
različnejših kon-
cih. Brinje smo 
prinesli z otoka 
Krka, drugo ze-
lenje pa smo na-
brali v okoliških 
krajih. V soboto 
smo s skupnimi 
močmi izdelali 
še lepšo in večjo 
butaro, kot je bila 
njena predhod-
nica. Obogateni 
z izkušnjami iz 
prejšnjega leta 
smo si zastavi-
li nov izziv in 
butaro znatno 
podaljšali. Prvič 
postavljena je 
tako segala 15,6 
metra visoko v nebo. 
Nedeljsko jutro nas je presenetilo s snežinkami 
in mrazom, a ni omajalo naše namere, da veli-
kanko odnesemo k blagoslovu. Velikost in teža 
butare sta zahtevali kar sedem parov močnih 
rok. Prĳetno vzdušje in dobra volja sta nas gnala 
proti Horjulu, kamor smo prispeli še pravočas-
no in butaro postavili ob kapeli. Z upanjem smo 
zrli naokrog, da bi ugledali še kakšno ogrom-
no butaro, ki bi se pridružila naši, a se to žal 
ni zgodilo. Ob vrnitvi so nas znanci iz Horju-
la, Zaklanca in Podolnice prĳazno pogostili ter 
nam tako olajšali pot in omogočili, da smo si 
za trenutek spočili utrujene roke. Najnapornej-
ši del poti je bil vzpon k cerkvi sv. Urha, kjer 
smo butaro postavili še zadnjič pred vrnitvĳo 
v vas. Sklepno dejanje se je zgodilo v središču 
vasi pri križu, kjer butara stoji še danes. Ker je 
bila narejena skrbno in premišljeno, vztrajno 
kljubuje vsem vremenskim razmeram, zato si 
jo tisti radovednejši še vedno lahko ogledate v 
vsej njeni mogočnosti.                Špela Žvokelj

Lahko bi rekli, da je dvorana tokrat pokala po 
šivih, saj so se otroci in starši prireditve udele-
žili v kar največjem številu. Otroški direndaj v 
dvorani pa je obmolknil takoj, ko se je ob pri-
jetni instrumentalni glasbi na odru pojavila 
mala deklica po imenu Luna. 
Otroci v čudovitih kostumih so s plesom upri-
zorili zgodbo o deklici Luni, ki se je nekoč od-
pravila v svet. Vanj se je podala z vlakom, s 
seboj pa je vzela svojo čarobno flavtico. Med 

potjo je spoznala obilo živali; ponĳa, želvo, 
kolibrĳa, delfina, zmaja ter dva tigra. Prĳazna 
Lunica je z igranjem na čarobno flavtico usli-
šala želje nekaterim živalim, ki so jo zelo lepo 
sprejele in pokramljale z njo. Nekoč jo je tiger 
opomnil na neprĳetnost, ki se ji lahko zgodi, 
in sicer, da ji lahko nadaljevanje poti prepreči 
zmaj. In ravno to se je zgodilo. Borila sta se in 
zmaj jo je odpeljal v svojo temno in mrzlo jamo, 
čarobno flavtico pa je vrgel na sredino globo-
kega morja, kjer je potonila. Toda živali, ki jim 
je deklica na poti priskočila na pomoč, niso po-
zabile nanjo, ampak so ji pomagale, prišle so 
jo rešit. Zmaja so porinile v prepad. Medtem 
je kolibri rešil Luno, delfin pa je v globokem 
morju našel njeno čarobno flavtico. Tako se je 

Luna z vlakom varno pripeljala domov. 
Odlična predstava je otroke v dvorani skozi 
ples in glasbo popeljala v čudoviti svet prav-
ljic, kjer domišljĳa ubira prosto pot. Da je bilo 
temu res tako, so pričali številne spontane iz-
jave, komentarji in glasovi otrok, ki nekoliko 
starejšega občinstva niso popolnoma nič zmo-
tili, temveč so jim le odprli novo dimenzĳo 
otroškega barvitega sveta. Lepo mora biti člo-
veku, ki zna življenje gledati skozi oči otroka. 

Tudi obzorje avtorja zgodbe in glasbe, Blaža 
Puciharja, na katerega lahko Horjulci gledajo 
s ponosom, saj je večino svojega odraščanja 
preživel tudi tu, mora biti nadvse barvito in 
pestro. Prav gotovo k temu prispevajo njegove 
raznolike življenjske vloge. Je namreč priznan 
slovenski pianist in skladatelj, aranžer ter skr-
ben mož in oče treh otrok. Tudi zaradi njih in 
zanje nastajajo takšna izjemna dela, za katera 
prejema številne pohvale, ne le od domače pu-
blike, temveč tudi tiste čez mejo. Navdušeno 
občinstvo in pohvale umetnikov so za avtorja 
pomembna spodbuda pri ustvarjanju bodočih 
del, ki se jih že močno veselimo. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: Janez Hozjan

Lunina čarobna flavtica privabila številne otroke
Horjul, 10. april – Tokrat so na odru Prosvetnega doma Horjul gostovali učenci 
baletnega oddelka Glasbene šole Ško�a Loka, ki so na povabilo Kristinc otro-
kom iz Horjula in okolice ter njihovim staršem odigrali plesno-glasbeno pred-
stavo Lunina čarobna flavtica avtorja Blaža Puciharja ter koreografinj Ane 
Trojnar, Sonje Kerin Krek in Ane Terkov. To je bil hkrati prvi dogodek v sklopu 

Otroci baletnega oddelka Glasbene šole Ško�a 
Loka so s plesno-glasbeno predstavo navdušili. Dvorana je tokrat pokala po šivih.

Začetek sezone vzponov
 n

a 
Ko

re
no Kolesarski klub Zapravljivček vabi vse športne navdušence 

in rekreativne kolesarje, da se pridružite tradicionalni akciji 
kolesarskih vzponov na Koreno. 
S 1. majem se bo začelo štetje kolesarskih vzponov ozi-
roma vpisovanje v knjigo, ki bo tudi tokrat shranjena na 
kmetiji odprtih vrat Pr' Lenart. Vzpone boste lahko zapi-
sovali vse do 13. septembra. Dan za tem bo potekala za-
ključna kolesarska dirka na Koreno, še prej pa se bodo v 
teku pomerili gorski tekači. 
Naj vam bodo v spodbudo tudi odličja – kolesarji, ki bodo 
opravili več kot 15 vzponov, bodo prejeli bronaste medalje, 
tisti z več kot 30 vzponi si bodo prislužili srebrne medalje, 
zlato pa se bo lesketalo na prsih vseh, ki se bodo s kolesom 
na Koreno povzpeli več kot 60-krat. Pa kar pogumno! 

Nadja Prosen Verbič
Več lahko preberete na spletni strani http://www.zapravljivcek.si/.
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55 ekip na tekmovanju v 
spajanju sesalnega voda
 
Horjul, 16. marec – V športni dvorani OŠ Horjul je v organiza-
cĳi PGD Žažar tudi letos potekalo Pokalno gasilsko tekmova-
nje GZS v spajanju sesalnega voda. Med petnajstimi ekipami 
članic je vajo najhitreje opravila ekipa PGD Majšperk, ekipa 
članov iz PGD Tinje pa je zmagala v konkurenci štiridesetih 
ekip pri moških. Dobro sta se odrezali tudi domači ekipi. 
Pred petimi leti je bila s strani PGD Žažar sprejeta odločitev, 
da poskusĳo z organizacĳo gasilskega tekmovanja v spajanju 
sesalnega voda, ki je bila do tedaj za slovensko gasilstvo še 
novost. Uspešno realizirana odločitev je botrovala temu, da 
je tekmovanje v Horjulu postalo tradicionalno, kar je prispe-
valo k boljšemu poznavanju te gasilske tekmovalne discipli-
ne, tako med domačimi društvi kot na republiški ravni. To se 
odraža tudi v številu sodelujočih ekip – pred petimi leti se je 
na tekmovanje prĳavilo 25 ekip iz vse Slovenĳe, letos pa jih je 
sodelovalo kar 55, od tega 15 ženskih in 40 moških ekip. 

Za zmago niso zadostovali le hitrost, urnost in znanje, temveč 
je bilo potrebne tudi nekaj športne sreče. Najboljšega izkupič-
ka vsega tega je bila pri članih deležna ekipa PGD Tinje, ki je 
s časom 14,93 ugnala drugouvrščeno ekipo PGD Kebelj 2; ta 
je vajo opravila v času 15,23. Na tretje mesto se je po uspeš-
nejšem boju z ekipo PGD Šentjošt 1 uvrstila ekipa PGD Zalog 
pri Cerkljah, nehvaležno četrto mesto je tako osvojila ekipa 
PGD Šentjošt 1. Druga ekipa PGD Šentjošt 2 je že v prvem 
krogu naletela na hitrejše člane PGD Stoperce in tako osvojila 
33. mesto. Domača ekipa članov PGD Žažar pa je v tretjem 
krogu zasedla 13. mesto. Med članicami je bila s časom 16,53 
nepremagljiva ekipa PGD Majšperk. Z drugim mestom in ča-
som 17,26 se je morala zadovoljiti ekipa PGD Komenda, tretje 
mesto pa je zasedla ekipa članic PGD Hajdoše. 
Močno spodbujanje navĳačev na tribunah pa ni pomagalo 
domači ekipi članic PGD Žažar, ki je ostala tik pred vrati v 
polfinale in tako osvojila peto mesto. Organizator je moral v 
skladu s Pravili gasilske službe pripraviti otvoritveno in za-
ključno slovesnost. Ta je vsebovala tudi težko pričakovano 
razglasitev rezultatov in podelitev, ki so jo opravili nekateri 
gosti. Vse sodelujoče ekipe so prejele priznanje za zasluženo 
uvrstitev, tretjeuvrščeni so iz rok predsednice PGD Žažar Ka-
tarine Vrhovec prejeli bronaste medalje in pokale, predsednik 
GZ Horjul Lado Prebil je podelil srebrne medalje in pokale 
drugouvrščenim, zmagovalcem pa je zlate medalje in pokale 
izročil župan Jani Jazbec, ki je čestital prav vsem tekmoval-
cem. Zahvalil se je organizatorju PGD Žažar, ki je za odlično 
izvedbo tekmovanja prejel tudi številne pohvale tekmovalcev 
in gledalcev. Uradni del se je zaključil s spustom zastave in 
povabilom na sproščeno druženje z ansamblom Prosen. 

 Nadja Prosen Verbič 

Skupaj v šolskih 
klopeh
 
Horjul, 9. april – Osnovnošolci in učitelji 
horjulske osnovne šole že nekaj let skrb-
no pripravljajo dan, na katerega povabĳo 
starše in druge obiskovalce – Dan odprtih 
vrat, ki so ga letos poimenovali Igrajmo se 
skupaj.

Eden izmed pomembnejših dogodkov za 
osnovnošolce je prav gotovo dan, ki ga v šolskih 
klopeh preživĳo skupaj s svojimi starši. Prav 
posebno doživetje je tudi za njihove starše, saj 
s svojimi otroki, njihovimi sošolci in učitelji ne 
preživĳo le zabavnih in poučnih skupnih uric, 
temveč se jim utrne tudi kakšen spominček na 
njihova šolska leta. 
Dan odprtih vrat na Osnovni šoli Horjul pa 
ni namenjen le podoživljanju spominov na 
osnovnošolska leta, temveč predvsem druže-
nju in prisostvovanju ter spoznavanju načina 
dela, ki ga učitelji izvajajo z otroki. Letos so 
učenci in učitelji dogodek poimenovali Igrajmo 
se skupaj, torej je bil skupni popoldan v več-
ji meri namenjen igri. V prvem delu so otroci 
svojim staršem pripravili proslavo, na kateri je 

spregovoril tudi ravnatelj Primož Garafol; ta 
je starše pozdravil in jim položil na srce nekaj 
misli o pomenu razumevanja otrokovega sveta. 
Sledil je nastop otroškega pevskega zbora, ki je 
ubrano in pogumno zapel: "Nikoli slabe volje, 
vedno nasmejan, hodi skoz' življenje, lažji bo 
tvoj stan!" 
Nato pa se je predstavil vsak razred po svoje; 
prek igre, plesa ali pesmi so prikazali, kako so 
se otroci igrali nekoč, kaj vse je igra in kakšni 
so načini igre, ki otroke zabavajo. Njihovi na-
stopi so bili zares spontani in pristni, posebno 
nastopi najmlajših. Nič čudnega ni bilo, če se 
je kateri od mamic orosilo oko, ko sta ji z odra, 

med samim nastopom pomahala hčerka ali sin 
in ji dejala: "Mami, zdaj ti bomo pa zapeli pes-
mico; to je presenečenje zate." 
Učenci višjih razredov pa so svoj nastop opravili 
že zelo profesionalno, kot se seveda za njihova 
leta spodobi. Ko so se nastopi zvrstili, je sledi-
lo delo v delavnicah. Ponosni starši so skupaj s 
svojimi otroki odšli v učilnice, kjer so izdelovali 
najrazličnejše igre iz vseh mogočih materialov. 
Prvošolčki so izdelovali magnetni ribolov in 
obroče iz kartona, v drugih razredih so starši 
otrokom pomagali pri šivanju vrečk, kamor so 
shranili spomin, ter pri sestavljanju namizne-
ga pihomata, tretješolci so izdelali pika-poka 

poštevanko ter spoznavali kraje po Slovenĳi, 
četrtošolci so starše premagovali v igri špana in 
skupaj z njimi izdelovali sestavljanko, v petih 
razredih so se igrali spomin ter skozi igro črni 
peter spoznavali države EU, na višji stopnji pa 
so se igrali športne igre, plesali po čebelje, spo-
znavali komunikacĳske aktivnosti ter igre ver-
jetnosti. Otroci in starši so se, sodeč po nasmeja-
nih obrazih, nadvse zabavali in skupaj preživeli 
čudovit popoldan, poleg tega pa so se ta dan 
marsikaj novega naučili; torej so spoznali, da 
je učenje lahko tudi zabavno in obratno – da se 
skozi igro lahko marsičesa naučimo.   

Nadja Prosen Verbič

Ob dnevu odprtih vrat je 
starše in obiskovalce po-
zdravil ravnatelj Primož 
Garafol.

Zborček je zapel: »Nikoli slabe volje, vedno nasmejan, 
hodi skoz' življenje, lažji bo tvoj stan!«

Na delavnicah je učencem pomagal tudi ravnatelj.

Letos je bil Pozdrav pomladi poseben, saj 
smo pomlad po dolgi in mrzli zimi ter kis-
lem vremenu vsi že nestrpno pričakovali. 
Na njen prihod so se plesalke Mažoretne 
in twirling skupine Horjul kot vsako le-
to lepo pripravile in jo počastile z izbra-
nim programom. 
Prireditev so odprle najstarejše članice 

– seniorke, in sicer s parado. Za njimi so se 
na odru predstavile juniorke. Sledil pa je 
ples s palicami; najprej so ga izvedle cici-
banke, nato pa še čebelice. Gosti prireditve 
– horjulski vrtičkarji – so tudi letos pope-
strili program in prireditvi dodali kanček 
kulturnega pridiha. Skupina Metulji se je 
z novo različico dramske uprizoritve Pre-
šernovega Povodnega moža na odru odre-
zala odlično, prav tako je skupina Čebele 

lepo odpela in zrecitirala dve pomladni. 
Nekaj kulturnega vložka pa je s poezĳo 
Toneta Pavčka pridala tudi povezovalka 
programa Barbara Burjak; med drugim 
je plesalke, ki kljub številnim vajam in 
urjenjem s palico vedno ne dosežejo žele-
nega, opogumila s Pavčkovimi besedami: 
"Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca … A če 

ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in 
pravega kova, poskusi vnovič in zopet in 
znova." 
Na odru prosvetnega doma smo videli kar 
nekaj točk posameznic in točk v paru ozi-
roma skupini iz tekmovalnih programov, 
ki so jih plesalke v večji meri sestavile 
same. Zelo domiselne koreografije, pred-
vsem pa dobro izvedeni nastopi so plod 
številnih vaj. Tudi spretno vrtenje palice je 

rezultat neštetih ponovitev. Da so horjul-
ske mažorete zelo spretne s palicami, smo 
se lahko povsem prepričali, vendar plešejo 
tudi brez njih. Tokrat so se s plesno točko 
predstavile čebelice in juniorke, ki so od-
plesale ples z rutkami. Za konec je sledila 
še predstava Kristine Ilić, dvakratne evrop-
ske prvakinje, sicer članice Twirling kluba 
logaških mažoret, ki je lepo, profesionalno 
odplesala odlomek iz baleta Hrestač. 
Ob koncu se je povezovalka programa v 
imenu MTS Horjul zahvalila vsem vadite-
ljicam in trenerkam horjulskih mažoret ter 
njihovim staršem za trud, potrpežljivost 
in spodbude, ki jih skozi leto delĳo s ple-
salkami. Posebno zahvalo so nastopajoče 
izrazile svojim mamam ter jim čestitale 
za njihov prihajajoči praznik, v poklon pa 
jim je bila Pavčkova pesem o supermami. 
Za slovo so pripravile skupinski nastop 
ob skladbi, ki nosi pomenljiv naslov Ker 
zmoremo – naj le drži. 
Medtem ko se je zunaj pomladno razpolo-
ženje le plaho kazalo in sonce še ni pokaza-
lo svojega pravega pomladnega žara, smo 
tega lahko občutili na odru. Poleg veselih 
in nasmejanih obrazov plesalk so piko na 
i dodale Pavčkove navihane in pomladno 
obarvane pesmice. Uspelo jim je! Nastopa-
joči so s Pozdravom pomladi ustvarili pra-
vo pomladno vzdušje. Naj nas to spremlja 
čim dlje.              Nadja Prosen Verbič

Zbrane članice Mažoretne in twirling sku-
pine Horjul

Skupina cicibank se je predstavila s ples-
no točko.

Občni zbor 
upokojencev
Horjul, 17. marec – Redni letni občni zbor 
Društva upokojencev Horjul, na katerem 
so pregledali delo v preteklem letu ter si 
izmenjali in zapisali načrte za prihodnje, 
je potekal v dvorani Osnovne šole Horjul 
na nedeljo že skorajšnje koledarske po-
mladi.
Občni zbor ni zgolj formalen dogodek, 
kjer se pregleda poročilo o delu za pre-
teklo leto ter se prebere in oblikuje načrt 
dela za prihodnje, temveč je tudi dogo-
dek, na katerem se zberejo ljudje istih 
generacĳ, z namenom, da pokramljajo, si 
izmenjajo življenjske zgodbe, skratka, da 
preživĳo lep dan – nekoliko drugačen od 
njihovega vsakdanjika. 
Tudi v Horjulu je bilo lepo; klepetavo in 
živo vzdušje v dvorani osnovne šole, kjer 
se je zbralo več kot 60 članov upokojen-
skega društva, je čez čas obmolknilo in 
se prepustilo besedi in glasbi programa, 
ki ga je načrtovalo srečanje. Sprva sta 
Marinka Kupec in Marĳa Mele v kultur-

nem delu pripravili skeč o kruhu, ki so ga 
zbrani z zanimanjem spremljali. Za tem 
so spregovorili gosti: župan Jani Jazbec, 
ravnatelj Primož Garafol ter predstavni-
ki sosednjih upokojenskih društev, ki so 
Horjulce pozdravili in jim zaželeli veliko 
dobrega, predvsem pa prĳetno preživet 
dan. Za njimi je vse zbrane nagovoril 
predsednik Matko Zdešar, ki je podal 
poročilo o delu društva. "Društvo upoko-
jencev Horjul stopa že v četrto desetletje 
delovanja in naša skrb je, da se vrednote, 
ki jih je društvo gojilo v vseh letih delo-
vanja, ohranĳo," je dejal. Povedal je, da 
društvo še vedno ohranja pomen druže-
nja članov, tako na izletih in predavanjih 

kot na drugih srečanjih. Pohvalil se je, da 
društvo v začetku junĳa obišče Zasavje, v 
septembru pa se odpravljajo v Sarajevo. 
Prĳateljevanje pa so v zadnjih letih raz-
širili, saj nekatere dogodke organizirajo 
skupaj s sosednjimi društvi upokojencev 
ter tako poskrbĳo, da se vezi in prĳatelj-
stva pletejo širše. "Ena od bistvenejših na-
log društva je skrb za starejše in bolne, ki 
jih ob njihovih jubilejih in drugih večjih 
praznikih redno obiskujemo, in to nava-
do bomo ohranili," je dodal. Ob koncu se 
je zahvalil županu in ravnatelju za dobro 
sodelovanje društva z občino ter šolo ter 
vsem udeležencem za njihov prispevek 
pri soustvarjanju dela društva. Sledilo je 
še skupno kosilo, kjer so si udeleženci ob 
domači kmečki pojedini, ki jo je pripravi-
lo prĳazno osebje Okrepčevalnice Pr' Ko-
zinc, privoščili kozarček pĳače in klepet z 
društvenimi prĳatelji. 
Tudi Evropska skupnost spodbuja aktiv-
no staranje in medgeneracĳsko sožitje, 
zato je vključevanje v takšna in podobna 
društva za upokojence zelo priporočljivo 
in dobrodošlo. S tem namenom so vrata 
Društva upokojencev Horjul za nove čla-
ne vselej odprta.         Nadja Prosen Verbič

Zbrani gosti za skupno mizo

Pokal najboljši ekipi med članicami - PGD Majšperk - je po-
delil župan Janji Jazbec.

Skupaj pozdravili težko pričakovano pomlad
Horjul, 24. marec – Članice Mažoretne in twirling skupine Horjul so skupaj z gosti in obiskovalci prireditve v 
dvorani Prosvetnega doma Horjul že petnajstič zapored pripravile Pozdrav pomladi.  
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Storitev pomoč na domu za Občino 
Dobrova - Polhov Gradec opravlja 
Center za socialno delo (CSD) Ljublja-
na Vič - Rudnik na podlagi sklenjene 
pogodbe. Program izvajata dve soci-
alni oskrbovalki, ki sta redno zapo-
sleni na tem CSD. Povprečno število 
uporabnikov po mesecih je 31. 
Od Inštituta Republike Slovenĳe za
socialno varstvo je občina prejela ana-
lizo stanja izvajanja pomoči na domu 
za leto 2011, ki zajema vseh 210 slo-
venskih občin. Iz analize med drugim 
izhajajo naslednji podatki, ki se nana-
šajo na leto 2011: 
 • povprečna potrjena cena, ki jo pla-

ča uporabnik storitev pomoči na 
domu na uro, je po slovenskih obči-
nah v navedenem obdobju znašala 
5,10 EUR, povprečna cena za upo-
rabnika v osrednjeslovenski regĳi
je bila 4,30 EUR (najmanj 0,00 EUR, 
največ 8,30 EUR), v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec pa 5,60 EUR; 

• celotni stroški storitev pomoči na 
domu na uro so v Slovenĳi v pov-
prečju znašali 17,30 EUR, v osred-

njeslovenski regĳi 16,50 EUR (naj-
manj 12,40 EUR, največ 26,20 EUR), 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
pa 17,90 EUR; 

• v povprečju so slovenske občine 
zagotavljale 71,40 % subvencĳe k
ceni; 

• socialne oskrbovalke so v Slovenĳi v
letu 2011 opravile povprečno 103,1 
efektivne ure na mesec, v osrednjes-
lovenski regĳi 100,6 ure (najmanj 66
ur, največ 121 ur), v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec pa 120 ur. 

 
Cene storitve pomoč na domu so 
oblikovane na osnovi Pravilnika o 
metodologĳi za oblikovanje cen soci-
alnovarstvenih storitev. Stroški stori-
tev so sestavljeni iz stroškov vodenja 
(strokovna delavka, koordinatorica) 
in stroškov neposredne socialne oskr-
be (stroški dela in materialni stroški 
neposrednih izvajalk). Subvencĳo
občine mora potrditi pristojni organ 
občine. Poleg subvencĳe cene je ob-
čina dolžna zagotoviti še pokrivanje 
cene delne ali celotne oprostitve za 

tiste upravičence, ki zaradi socialne 
ogroženosti sami niso sposobni pla-
čati stroškov. Cena za uporabnika se 
določi tako, da se celotni stroški sto-
ritev, zmanjšani za subvencĳo občine,
preračunajo na efektivno uro. 
Razlog za spremembo je Pravilnik o 
metodologĳi za oblikovanje cen soci-
alnovarstvenih storitev, ki je spreme-
njen začel veljati v letu 2012. Bistvena 
sprememba je način financiranja sto-
ritev. Določeno je, da občina v celoti 
financira "le" stroške strokovne pri-
prave v zvezi s sklenitvĳo dogovo-
ra; stroške vodenja in koordiniranja 
ter stroške za neposredno izvajanje 
storitve na domu uporabnikov pa je 
dolžna financirati najmanj v 50 odstot-
kih. Prej je občina v celoti financirala
stroške strokovne priprave v zvezi s 
sklenitvĳo dogovora, stroške vodenja
in koordiniranja; stroške za neposred-
no izvajanje storitve na domu uporab-
nikov pa najmanj v 50 odstotkih. 
Drugi razlog, ki vpliva na spremembo 
višine cene socialnovarstvene storit-
ve, je posledica zmanjšanja skupnega 

števila efektivnih ur izvajanja pomoči 
na domu za 9 % oz. za 10 ur mesečno, 
kar je skladno z določili Pravilnika o 
standardih in normativih socialno-
varstvenih storitev. 
Glede na spremembe, ki jih je pri iz-
računu cene pomoči na domu upoš-
teval CSD Ljubljana Vič - Rudnik, je 
mogoče ugotoviti, da se cena storitev 
povečuje za 2,84 % glede na leto 2012, 
in sicer s 15,61 EUR na 16,95 EUR (po-
večanje za 1,34 EUR), čeprav bo de-
janski skupni mesečni strošek manjši, 
kot je bil v letu 2012. Takšno povišanje 
je posledica zmanjšanja skupnega šte-
vila efektivnih ur izvajanja pomoči na 
domu. 
Pri pripravi predloga cene pomoči na 
domu za leto 2013 je CSD Ljubljana 
Vič - Rudnik sledil temu, da cena po-
moči na domu za uporabnika ostane 
nespremenjena. Posledično to pome-
ni, da bo subvencĳa iz proračuna ob-
čine višja, po novem 67,15-odstotna 
(prej le 64,31-odstotna).

Špela Arh

Cene pomoči na domu za upravičence ostajajo enake
Pomoč družini na domu je javna služba na področju socialnega varstva, kot jo narekuje zakon o socialnem varstvu. Obsega socialno 
oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucio-
nalno varstvo. Občina mora po omenjenem zakonu zagotavljati mrežo javne službe pomoči družini na domu.

Na podlagi pravilnika 
objavljamo javni razpis, 
namenjen pospeševa-
nju razvoja podeželja v 
občini. Vsebina razpisa 
je podobna lanskemu, 
sredstva so namenjena 
kmetĳskim gospodarstvom v občini. Besedilo
si lahko ogledate med uradnimi objavami na 
koncu občinskih strani. 
V kolikor boste kandidirali na razpis, bodite 
pozorni na naslednja določila: 
• Vloge morajo biti oddane na predpisanem 

obrazcu, ki ga lahko dobite na občinski 
spletni strani. 

• Določen je le en datum za oddajo vlog, in 
sicer 30. 5. 2013

• Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so 
nastali po datumu odobritve sredstev in so 
bili plačani do predložitve zahtevka. 

• Zahtevku za izplačilo morate predložiti ra-
čune in potrdila o njihovem plačilu. 

• Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za iz-
plačilo upravičenih sredstev do 30. 4. 2014. 

• Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača 
upravičencu, je 50 €. 

• V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je 
na razpolago sredstev, se bo odstotek pomoči 
pri posameznem ukrepu ustrezno znižal. 

 Helena Čuk 

Plačevanje s trajniki 
tudi na občini in v KS 
Dobrova
Občina Dobrova - Polhov Gradec in 
Krajevna skupnost Dobrova uvaja-
ta plačilo vodarine in grobnine tudi 
prek sistema direktnih obremenitev 
– trajnikov.
 
Za vzpostavitev direktnih obremenitev je 
treba izpolniti obrazec "Soglasje za direktno 
obremenitev", ki ga dobite na spletni strani 
občine in v sprejemni pisarni občine. Priložiti 
je treba fotokopĳo osebnega dokumenta, fo-
tokopĳo bančne kartice za račun, prek kate-
rega se izvaja direktna obremenitev, in račun 
(položnico), za katerega želite urediti plačilo 
prek direktne obremenitve. 
Soglasje za izvajanje direktnih obremenitev 
lahko poda zgolj plačnik storitve. O znesku 
direktne obremenitve bodo plačniki obveš-
čeni tako kot do zdaj, z računom, na katerem 
obrazec UPN ne bo več prečrtan, vendar bo 
namesto zneska za plačilo zapisano, da gre 
za plačilo prek trajnika. 
Soglasje za direktno obremenitev z obvezni-
mi prilogami lahko uporabnik izpolni in po-
sreduje na občino. Vsa soglasja z obveznimi 
prilogami, prispela do 5. maja 2013, bodo 
upoštevana pri plačilu položnic za vodo za 
obdobje januar–april 2013. Vsa soglasja, pri-
spela po tem datumu, pa bodo upoštevana 
pri prvem naslednjem obračunu za storitve. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Iščejo kandidate za 
občinska priznanja
Na koncu občinskih strani, na tako 
imenovanih "uradnih straneh", lah-
ko preberete razpis za podelitev ob-
činskih priznanj.
Pisne predloge za priznanja morate poslati 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobro-
va - Polhov Gradec, Komisĳa za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Stara cesta 
13, 1356 Dobrova, in sicer najkasneje do 24. 5. 
2013. Priznanja bodo podelili ob občinskem 
prazniku, v junĳu. (gt)

Hitreje do gradnje 
nezahtevnih objektov
V začetku marca je bila v Uradnem 
listu objavljena uredba o razvršča-
nju objektov glede na zahtevnost 
gradnje.
Uredba določa širši nabor preprostih objek-
tov, za katere ni treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja, in nabor nezahtevnih objektov, 
za katere investitor pridobi gradbeno dovo-
ljenje po preprostejšem postopku. 
Glavni namen uredbe je odprava administra-
tivnih ovir in bremen za investitorje in upra-
vne organe. Uredba tako določa širok nabor 
nezahtevnih objektov, za katere investitor 
pridobi gradbeno dovoljenje po preprostej-
šem postopku. 
Nova uredba objekte razvršča glede na za-
htevnost gradnje, in sicer na zahtevne, manj 
zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte:
enostavni objekti gradbenega dovoljenja na-
mreč ne potrebujejo, za nezahtevni objekt se 
izda gradbeno dovoljenje, ki ne vsebuje pro-
jektne dokumentacĳe, za manj zahtevne in
zahtevne objekte se izda gradbeno dovolje-
nje na podlagi izdelane projektne dokumen-
tacĳe.
Na inšpektoratu, pristojnem za področje 
graditve objektov, ocenjujejo, da se bo zaradi 
nove uredbe število postopkov, ki jih vodĳo
zaradi gradnje preprostih objektov, zmanjša-
lo do 30 odstotkov. Na ministrstvu za infra-
strukturo in prostor pravĳo, da uredba na ta
način uvaja neke vrste "mini legalizacĳo".
Nova uredba objekte glede na zahtevnost 
gradnje razvršča na zahtevne, manj zahtev-
ne, nezahtevne in preproste. Preprosti objek-
ti gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, za 
nezahtevni objekt se izda gradbeno dovolje-
nje, ki ne vsebuje projektne dokumentacĳe,
za manj zahtevne in zahtevne objekte pa se 
izda gradbeno dovoljenje na podlagi izdela-
ne projektne dokumentacĳe.
V samem Zakonu o graditvi objektov pa še 
vedno obstajajo ustrezne varovalke, ki pre-
prečujejo, da bi se ti objekti gradili tako, da 
bi to vplivalo na njihovo varnost. Tako je npr. 
za gradnjo enostavnega in nezahtevnega ob-
jekta ter vzdrževalna dela, s katerimi bi se 
posegalo v konstrukcĳo objekta oziroma v
njegove nosilne dele, potrebno gradbeno do-
voljenje za rekonstrukcĳo.
Z novo uredbo bo pot od ideje do izvedbe 
cenejša in hitrejša. Morda je zdaj idealna pri-
ložnost, da svoje nezahtevne objekte v občini 
tudi legalizirate.

Špela Arh

Občina Dobrova - Polhov Gradec bo v prihaja-
jočem obdobju posebno pozornost namenila iz-
vajanju programov in projektov za spodbujanje 
in krepitev zdravega življenjskega sloga. V ta 
namen se bodo organizirala različna izobra-
ževanja, debatni večeri, seminarji, predavanja, 
tečaji ...
Vljudno vas vabimo na delavnico, ki bo pote-
kala v sredo, 15. maja 2013, ob 19. uri v plesni 
dvorani Športne dvorane Dobrova, na temo 
zdravega življenjskega sloga – OBVLADAJ-
TE STRES IN OSTANITE ZDRAVI.  
Vabljeni ste vsi prebivalci Občine Dobrova 
- Polhov Gradec, ki bi želeli spoznati še ne-
znane nevarnosti stresa in se podučiti, kako 
se obraniti pred njimi, tako da boste zmožni 
sami prepoznati svoje potrebe po zdravem 
življenju. 
Na delavnici boste med drugim izvedeli: 
–  kakšna je učinkovita 24-urna zaščita pred 

vsemi vrstami stresa, 
–  kakšne spremembe se dogajajo v telesu, 
–  kako te spremembe zmanjšujejo delovno spo-

sobnost ter povzročajo različne bolezni srca 
in ožilja, raka, sladkorno in druge bolezni, 

–  kako upočasniti staranje in razvoj bolezni, 
–  kako hrana in način prehranjevanja vplivata 

na stres, 
–  kje kupiti sadje in zelenjavo z manj pesticidi 

ali brez njih, 
–  zakaj je bila včasih margarina videti drugače 

kot maslo, rožnate barve, 
–  kje kupiti izdelke z manj transmaščob, 
–  zakaj ženske živĳo dlje kot moški,
–  kako preprečiti dogodek, ki se v 50 % prime-

rov konča s smrtjo – kako "zamašene" so naše 
arterĳe,

–  kje so meje, kdaj šport koristi in kdaj škoduje, 
kako to vedeti, 

–  kakšen je pozitivni vpliv hiperbarične oksi-
genacĳe na zdravje, celjenje ran in poškodbe
kosti, 

–  kako s prehrano in nutrienti okrepiti med-
vretenčne ploščice in zmanjšati ali preprečiti 
bolečine v križu itd. 

Delavnica se bo zaključila z druženjem, kjer 
bodo predstavljene tudi osnove mediteranske 
prehrane, in s pokušino pristnih naravnih do-
brot iz Blagajeve dežele. Na delavnico se morate 
prĳaviti, saj je število mest omejeno (50). Prĳave
zbiramo do 13. maja 2013 oziroma do zapolnit-
ve prostih mest. Prĳavite se lahko po telefonu
(01/360 18 00), v času uradnih ur Občine Dobro-
va - Polhov Gradec ali po elektronski pošti: san-
dra.nartnik@dobrova-polhovgradec.si. 
Delavnica je brezplačna.                                       

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Vabilo na delavnico 

Obvladajte stres in ostanite zdravi

Javni razpis za sofinanciranje kmetĳske
dejavnosti v občini

Občina 
Dobrova-Polhov Gradec
Stara cesta 13
1356 Dobrova

01 3601 800, faks: 01 3601 805
info@dobrova-polhovgradec.si 
www.dobrova-polhovgradec.si,

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 ure

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 
14.00 do 16.00 ure

Petek od 8.00 do 12.00 ure
 
Uradne ure urbanista:
Sreda: od 11.00 ure do 17.00 ure



NAS CASOPIS 404/26.4.2013 C M Y K 28

28 404., 26. april 2013
elektronski naslov:  info@dobrova-polhovgradec.si Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Krajane Občine Dobrova - Polhov 
Gradec obveščamo, da bo spomladi 
organiziran odvoz nevarnih gospo-
dinjskih odpadkov ter odpadne elek-
trične in elektronske opreme. Sprejem 
navedenih odpadkov v premičnih 
zbiralnicah se bo izvajal skladno s 
spodnjim urnikom posameznih loka-
cĳ (dnevom in uro prevzema odpad-
kov). Ti odpadki so našemu zdravju 
in naravi nevarni, zato jih ne odlagaj-
mo kjerkoli in upoštevajmo organizi-
rano zbiranje. Tako si bomo zagotovili 
zdrav in čistejši jutri. 
Lokacĳe za prevzem nevarnih od-
padkov ter električne in elektronske 
opreme 

Parkirišče pri KS Polhov Gradec: 27. 
maja od 9.30 do 17. ure in 28. maja od 
9.30 do 17. ure 
Pri gasilskem domu na Dobrovi: 29. 
maja od 9.30 do 17. ure in 30. maja od 
9.30 do 17. ure  
Med nevarne odpadke štejemo odslu-
žene akumulatorje, baterĳe, barve in
topila, kemikalĳe, olja in masti, pesti-
cide, pralna in kozmetična sredstva, 
ki vsebujejo nevarne snovi, zdravila, 
neonske cevi oz. vse, kar je opremlje-
no s simboli za nevarne snovi, in pri-
padajočo embalažo. 
 Občani lahko nevarne odpadke (aku-
mulatorje, baterĳe, barve in topila,
kemikalĳe, olja in masti, pesticide,

pralna in kozmetična sredstva, ki 
vsebujejo nevarne snovi, zdravila, ne-
onske cevi ter vse, kar je opremljeno 
s simboli za nevarne snovi) oddate 
tudi: 
• v Zbirnem centru Barje, 
• v stari zbiralnici na sedežu podjetja 

na Povšetovi 6, kamor lahko nevar-

ne odpadke prinesete vsak delavnik 
med 9. in 13. uro. 

 
Med odpadno električno in elektron-
sko opremo spadajo (do velikosti se-
salnika za prah):
• velike in male gospodinjske naprave, 
• televizĳski in računalniški zasloni,
• IT in telekomunikacĳska oprema,
• zabavna elektronika, 
• električno in elektronsko orodje, 
• oprema za razsvetljavo, 
• zapestne ure in budilke, 
• električni aparati za nego telesa, 
• elektronske igrače in športna opre-

ma z električnimi ali elektronskimi 
sestavnimi deli. 

 
Odpadna električna in elektronska 
oprema ne spada v zabojnike za pre-
ostanek odpadkov, prav tako je ne 
dajemo med kosovne odpadke. Pre-
vzeti jo morajo trgovci, pri katerih 
kupite nov hladilnik, pralni stroj ali 
televizor, ali pa jo odpeljete v Zbirni 
center Barje. V zbirnem centru Barje 
je za zbiranje odpadne in elektronske 
opreme namenjenih šest zabojnikov 
za različne vrste odpadne opreme. 
Manjše kose (do velikosti sesalnika za 
prah) pa lahko oddate v premični zbi-
ralnici, ki je po vnaprej določenem ur-
niku na voljo na različnih lokacĳah.

  Občinska uprava

Kovčka s prvo pomočjo za PGD Zalog in PGD Črni Vrh
Župan občine Franc Setnikar in poveljnik ob-
činske civilne zaščite Franc Koprivec sta v prvi 
polovici aprila ob srečanju z novoizvoljenimi 
predsedniki gasilskih društev v občini izkori-
stila priložnost, da sta predsednici prostovolj-
nega gasilskega društva Zalog Urški Jankovec 
in predsednici prostovoljnega gasilskega dru-
štva Črni Vrh Veroniki Kržišnik izročila nova 
kovčka prve pomoči s kisikovo jeklenko, in si-
cer z namenom, da pripomoreta k izboljšanju 
opremljenosti društva pri opravljanju nalog.
Župan in poveljnik civilne zaščite sta vsem 
predsednikom gasilskih društev povedala, 
da sta v primeru pomoči in drugih vprašanj 
iz njune pristojnosti vedno na voljo, tudi za 
pogovor o problematiki in potrebah gasilskih 
društev v občini. Župan pa je dodal, da se 
bodo v tem letu znova srečali na vsakoletnem 
decembrskem srečanju. (ODPG)

PGD Polhov Gradec prireja 
 

G A S I L S K O   V E S E L I C O 
v nedeljo 26. maja 2013 

 ob 15. uri predskupina 
 ob 17. uri zabava z ansamblom  

MODRIJANI  
Kraj: Polhov Gradec pri Pograjskem domu 

Iztekajoča se zima z obilnimi snežni-
mi padavinami ob zbiranju računov 
in poročil izvajalcev zimskih služb 
pošteno načenja občinske proraču-
ne, saj večinoma stroški za zimsko 
službo močno presegajo predvidene 
proračunske postavke. 
Zima bo močno osušila tudi prora-
čun Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec, saj bo morala ta za pluženje in 
posipanje v zimskem obdobju na-
meniti kar 455.550,87 evra, kar je za 
2,3-krat več od prejšnjega leta, ko je 
bil končni strošek zimske službe "le" 
197.190,29 evra. Po besedah župana 
Franca Setnikarja se bo to poznalo 
tudi na letnem vzdrževanju in novih 

investicĳah, saj postavka proračuna
Investicĳsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest predvideva dela za 
vse leto. Kar pomeni, da v kolikor 
je bila zimska sezona bolj potrošna, 
bo morala biti letna toliko varčnejša. 
Toda druga plat in nova problemati-

ka se je pokazala že takoj, ko je sneg 
skopnel in razkril nove poškodbe 
na cestah in voziščih. Na nekatere 
odseke so že opozorili svetniki na 
občinski seji 27. marca in predlagali 
možnost prerazporeditev sredstev, z 
namenom, da se nekaj več sredstev 
nameni za sanacĳo vozišč. Župan jim
je prisluhnil, vendar končna ocena 
stanja in odločitev o morebitnih spre-
membah ter potrebnih ukrepih še ni-
sta bili podani. Je pa zagotovil, da bo 
občina poskrbela za redna vzdrže-
vanja cest, kar bo omogočilo ustrez-
no prevoznost in kakovost cest ter, 
kar je najpomembnejše, varen pro-
met.                           Nadja Prosen Verbič

Pomlad, ko skopni zadnji sneg, je pravi čas za 
spomladansko čiščenje in organiziranje čistil-
nih akcĳ. Tako naj bi bilo in tako so tudi letos
razmišljali pristojni na občini, vendar jo je vre-
me zagodlo. Še v tednu prej je sneg pobelil šte-
vilne hribe in travnike na območju občine ter 
tako onemogočil izvedbo akcĳe v celoti. Toda
čistilna akcĳa je kljub vremenskim nevšečno-
stim potekala uspešno, saj je v njej sodelovalo 
več kot 200 prostovoljcev in obe osnovni šoli. 
Vsak občan je bil k akcĳi povabljen z vabilom
na spletu, v katerem so pristojni navedli uro 
začetka in zbirno mesto po posameznih va-
ških skupnostih, vsa društva pa so prejela tudi 
pisno povabilo k udeležbi. Občina je razdelila 
1.760 vrečk za zbiranje odpadkov, kar je bil lep 
obet za udeležbo. Toda odziv na dan akcĳe je
bil nekoliko slabši od pričakovanega, saj so po 
podatkih občine na akcĳi poleg osnovnih šol
sodelovali le še Društvo upokojencev Dobrova, 
Ribiška družina Dolomiti, Čebelarsko društvo 
Dolomiti, Turistično društvo Briše, Planinsko 
društvo Blagajana in Vaška skupnost Hrasteni-
ce; tu sta izvzeti območji Črnega Vrha in Zaloga, 

kjer so akcĳo zaradi vremenskih razmer presta-
vili na kasnejši datum. V vrečah, ki so jih poleg 
rokavic za enkratno uporabo prispevali na ob-
čini, so sicer prevladovali komunalni odpadki, 
zlasti embalaža, pločevinke, plastični kozarci, 
plastenke in steklenice; precej je bilo odpadnih 
pnevmatik najrazličnejših velikosti, gradbenih 
odpadkov pa so proti pričakovanjem našli bolj 
malo. Akcĳo je občina financirala tudi z izred-

nim odvozom zbranih odpadkov, ki so se od-
ložili na ekoloških otokih ter ob javnih cestah in 
avtobusnih postajah. Glede odvoza kosovnega 
materiala pa občina sporoča, da je brezplačen 
in se bo izvajal v terminu od 10. 10. do 30. 11. 
2013. Pri naročilu odvoza je treba na JP Snaga 
poslati obrazec "Naročilo kosovnega odvoza", 
ki ga lahko posredujete v elektronski obliki ali 
po pošti. Obrazec je dostopen na spletni strani 
Snage h�p://www.mojiodpadki.si/narocanje/
kosovni-odpadki. Kosovne odpadke pa lahko 
sicer odpeljete v Zbirni center Barje, ki je od-
prt: 
– od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do 
sobote med 6. in 20. uro, 
– od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka 

do sobote med 6. in 18. uro. 
Občina vsako leto vzorno nadaljuje izvajanje 
čistilnih akcĳ ter se trudi skrbeti za čisto okolje.
Razlog za vse manjšo udeležbo pa je po bese-
dah župana Franca Setnikarja prav gotovo na-
veličanost ljudi nad tem, da čistĳo za drugimi.
Potrebna sta torej zavedanje in osebna odlo-
čitev pri vsakem posamezniku, da začne spo-
štovati okolje, v katerem živi, in ga ohranjati či-
stega. Pomislite torej, preden boste naslednjič v 
naravo odvrgli kakršnokoli reč, kakšno škodo 
ji s tem naredite, in pomislite, preden se boste 
v trgovini odločili za nakup, ali to, kar si ogle-
dujete, tudi dejansko potrebujete in bo služilo 
svojemu namenu. 

 Nadja Prosen Verbič

Čistilna akcĳa v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Skrb za čisto okolje je v naših glavah
Občina Dobrova - Polhov Gradec je v soboto, 23. marca, v sodelovanju s krajev-
nimi in vaškimi skupnostmi ter društvi organizirala čistilno akcĳo.

Čistilne akcĳe se je udeležilo več kot 200 prosto-
voljcev.

Ribiška družina Dolomiti je čistila okolico stru-
ge Gradaščice.

Člani Planinskega društva Blagajana so se akci-
je udeležili v lepem številu.

Predaja kovčka PGD Črni Vrh Predaja kovčka PGD Zalog

Spomladanski odvoz nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme

Zima dodobra osušila občinski proračun
Občina Dobrova - Polhov Gradec ocenjuje, da je bil strošek letošnje zimske službe kar za 2,3-krat 
večji od lanskega. Pluženje in posipanje cest bo občinski proračun letos stalo kar 455.550,87 evra.

Vabilo 
na praznovanje prvega maja

 

Lovska družina Polhov Gradec kot vsako leto tudi letos 
vabi občane, lastnike kmetĳskih zemljišč, planince,
turistična društva, gasilce in druge, da se udeležite 
praznovanja prvega maja pri lovski koči v Gabršah.

 
Praznovanje bo 1. maja, ves dan, ob vsakem vremenu. 

Vabimo občane, da se praznovanja udeležĳo v čim
večjem številu. 

Za prĳetno počutje bodo poskrbeli polhograjski lovci. 
  

Vabljeni.



NAS CASOPIS 404/26.4.2013 C M Y K 29

2926 april 2013, 404.
elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Občina je cerkvi sv. Martina 
(Setnik) in sv. Elizabete (Podreber) 
razglasila za kulturna spomenika 
lokalnega pomena
Strokovnjaki ljubljanske območne enote Javnega 
zavoda Republike Slovenĳe za varstvo kulturne
dediščine so na pobudo Župnĳe Polhov Gradec
pripravili predlog, v katerem so zaradi izjemnega 
zgodovinskega in arhitekturnega pomena kot enoti 
dediščine ovrednotili cerkev sv. Martina na Setni-
ku in cerkev sv. Elizabete na Podrebri. Cerkev sv. 
Martina iz prve tretjine 16. stoletja je prepoznavna 
po svoji pravokotni barokizirani ladji, baročnem 
zvoniku na zahodni strani in tristrano zaključenem 
prezbiterĳu z zvezdasto-mrežastim obokom v got-
ski tradicĳi. Na zunanjščini ima ohranjeni tudi fre-
ski Sv. Krištof in Križanje.  Cerkev sv. Elizabete se v 
virih prvič omenja leta 1436, v 16. stoletju pa so jo 
predelali. Pravokotna ladja ima tristrano zvezdasto 
obokan prezbiterĳ. Fasada se je oblikovala v 19. sto-
letju. Na zunanjščini ima cerkev ohranjeni dve fre-
ski, desno ob vhodu verjetno podobo sv. Elizabete, 
na južni steni ladje pa podobo sv. Nedelje, obe dati-
rani ok. 1520–1530.  Občinski svet je na 18. redni seji 
omenjeni cerkvi razglasil za kulturna spomenika 
lokalnega pomena.                                         Špela Arh

Sv. birma na 
Dobrovi
Na velikonočni ponedeljek, 1. 
aprila, so birmanci iz župnĳe
Dobrova prejeli zakrament 
svete birme. V Rimskokatoli-
ški cerkvi je to zakrament po-
trditve v veri, ki v prejemniku 
dopolni in utrdi milosti, ki jih 
je prejel že ob krstu. Podelitev 
zakramenta birme naj bi sov-
padala z duhovno zrelostjo, 
zato se birmo pogosto pode-
ljuje ob prehodu iz otroštva 
v odraslost. Ob podelitvi tega 
zakramenta birmanec prejme 
Božjo milost in darove Svete-
ga Duha: dar modrosti, dar 
umnosti, dar svéta, dar moči, 
dar vednosti, dar pobožnosti 
in dar strahu Božjega.  Zakra-

mente je birmancem podelil 
stiški opat Janez Novak. Pri 
slovesnosti pa je somaševal 
tudi domači župnik Alojzĳ
Golob.  Prepevala sta domači 

mešani cerkveni pevski zbor 
pod vodstvom Boruta Do-
linarja in mladinski pevski 
zbor.

Špela Arh

Na kvalifikacĳah veljajo pravi-
la, da lahko enota v 15 minu-
tah izvede dve vaji z motorno 
črpalko in dve vaji štafete. Pri 
vaji z motorno črpalko so enote 
startale na francosko povelje. 

Za končni rezultat se upošteva 
najboljši rezultat posamezne 
vaje (najboljša vaja z MB, naj-
boljša štafeta). Na olimpĳado
so se pri članih A uvrstile naj-
boljše tri enote. 

Šentjoščani so prvo vajo z mo-
torno črpalko opravili suvere-
no, elektronsko merjenje pa je 
pokazalo čas 30,51 sekunde. 
V drugi vaji se jim je pri spa-
janju sesalnega voda nekoliko 
zalomilo, zaradi česar so bili 
za nekaj sekund počasnejši. 
Na štafeti so oba teka izpeljali 
vrhunsko, boljši izmed časov 
pa je bil 54,06 sekunde. Že po 
prihodu zadnjega člana štafe-
te v cilj so fantje vedeli, da jim 
stopničke in posledično pot v 
Francĳo ne morejo uiti.
Nestrpnost pred uradno raz-
glasitvĳo se je stopnjevala, a so
bili vsi treningi v zadnjem ob-
dobju nato poplačani z drugim 
mestom. Boljši so bili le člani 
PGD Žažar, tretje mesto pa so 
zasedli člani PGD Šmartno na 
Pohorju. 
Seveda pa bodo morale enote 
pred odhodom na olimpĳado
– do julĳa – doseči tudi spreje-
te norme. Kar 10 tekmovalnih 
enot, ki se udeležĳo nadaljnjih
priprav, je že na izbirnem tek-
movanju doseglo predpisane 
norme. Normo za olimpĳado
pa je preseglo tudi nekaj enot, 
ki se v nadaljnje priprave niso 
uvrstile. Pri članih A je bila 
norma 413,0 točk, Šentjoščani 
pa so jo denimo presegli kar za 
2,43 točke.

Tekst in foto: 
Klemen Zibelnik

"Ogledalce, ogledalce 
na steni, povej, kdo še 
hrani grajsko pohištvo 
v deželi tej?"
Vsaka stvar nosi s seboj zgodovino 
svojega bivanja oziroma obstanka, 
tudi pohištvo. Posebno dragoceno je, 
če je staro, kaj šele, če je grajsko. 
Javni zavod Polhograjska graščina, katerega 
naloga je tudi evidentiranje in zbiranje origi-
nalnega grajskega pohištva, že nekaj let prosi 
vse, ki imajo kakršnekoli grajske predmete v 
svojih domovih, naj jih vrnejo. Želĳo namreč,
da bi grad znova zaživel v vsej svoji polnosti. 
K temu bi pripomogla tudi prvotna grajska 
oprema, ki bi gradu vrnila življenje. Vsak kos 
pohištva namreč nosi del zgodovine grajske-
ga življenja, saj je bilo z namenom bivanja in 
ozaljšanja katerega od grajskih prostorov tudi 
kupljeno. Ko pa so lastnike gradu izgnali in 
grad podržavili, so grajsko pohištvo, orod-
je in opremo začeli prodajati med domačine. 
Tako se je marsikateri kos grajske dekorative 
znašel v domovih Polhograjcev ter drugih do-
mačinov iz okoliških krajev, kjer ima še danes 
svoje mesto. Seznami kupcev grajskega imetja 
na dražbah sicer obstajajo, vendar ne služĳo
kot uraden dokument in je zato z njimi nerod-
no razpolagati. Res je tudi, da so v vseh teh 
letih oziroma desetletjih mnogi kosi pohištva 
že propadli, nekateri so že končali kot kup 
pepela, drugi nekje zaprašeni čakajo nove-
ga lastnika, spet tretji pa so lepo negovani in 
vzdrževani. 
Zelo zaprašeno in popolnoma ničvredno je 
bilo videti ogledalo, ki so ga ob zapiranju pod-
jetja Hoja prinesli iz enega od prostorov z raz-
stavnimi eksponati. Podjetje Hoja je grajsko 
ogledalo kupilo na dražbi, in sicer za namen 
dekorative na raznih pohištvenih sejmih. Slu-
žilo je svojemu namenu, toda pravo mesto je 

našlo šele pred leti, ko so ga vrnili v grajske 
prostore. Lani je bilo deležno popolne obnove, 
precizne nege, čiščenja in vnovičnega lakira-
nja, in danes je videti kot novo. Pravi čar dobi, 
ko se vanj zazre prelepa nevesta v belem, saj 
od takrat krasi poročni salon v polhograjski 
graščini. 
Vsak kos grajskega pohištva torej nosi del 
zgodbe grajskega življenja in grad bo živah-
nejši in bolj živ, če mu bodo življenje vdahnili 
njegovi predmeti, zato je zelo zaželeno in še 
kako dobrodošlo, če se bo ob branju tega pri-
spevka prepoznal kdo od imenikov oziroma 
kasnejših lastnikov grajskega pohištva in dru-
gega imetja ter se odločil, da predmet vrne na 
mesto, kamor spada. 

Nadja Prosen Verbič

Iskrena zahvala vandalom
Radi bi se "iskreno zahvalili" vandalom, ki so nam uničili 
prometni znak omejitve hitrosti na eni strani Stranske vasi, 
in nespametnežu (ali jih je bilo več?), ki je pokradel kar dva 
prometna znaka na drugi strani.
Se spomnite, kako so v avtošolah učili, da je pri polnem za-
viranju pri hitrosti od 40 (omejitev z znakom) do 50 km/h 
(brez znaka) zavorna pot dolga vsaj 8 metrov, saj je treba 
upoštevati še reakcĳski čas? Ko so vandali odstranjevali ozi-
roma uničevali prometne znake zaradi proslavljanja rojstne-
ga dneva kolege, verjetno niti pomislili niso na vaške otroke, 
ki so zaradi brezvestnega početja zdaj v prometu bolj ogrože-
ni. Zato še enkrat – "hvala".                 Krajani Stranske vasi

Obnovljeno ogledalo, ki danes krasi poročno 
dvorano.

Dobrovski birmanci si bodo letošnjo veliko noč še posebej zapom-
nili.

Cerkev sv. Elizabete

Šentjoški gasilci odhajajo na olimpĳado
Slovenska Bistrica, 13. april – Izbirnega gasilskega tekmovanja za gasilsko olim-
pĳado v Francĳi se je udeležilo 32 tekmovalnih enot in 1 enota izven konkurence.
Med ekipami članov A so bili tudi predstavniki PGD Šentjošt. V Slovensko Bistri-
co so odpotovali v zgodnjih jutranjih urah, poleg njih pa se je za nastop na olimpi-
jadi borilo še sedem ekip. Žreb je določil, da so Šentjoščani nastopili zadnji.

Večer dalmatinskih 
pesmi z Marjanom 
Zgoncem
 Ob materinskem dnevu so Športno dvorano 
Dobrova preplavili zvoki dalmatinske glasbe. 
V petek, 22. marca, so na svoj račun prišli ljubi-
telji dalmatinske glasbe. Kljub slabim vremen-
skim razmeram so si obiskovalci koncerta ob 
pomoči izvrstnih glasbenih izvajalcev v mislih 
pričarali poletje in morje. Za vzdušje je poskr-
bel edinstveni Marjan Zgonc, pridružili pa so 
se mu glasbeni gostje, med drugimi Klapa La-
vanda, Tomaž Vrhovnik, Viktorĳa, Julĳa Kra-
mar – zmagovalka šova Slovenĳa ima talent

in Matĳa Puž. Sašo Hribar pa je poskrbel za
veselo razpoloženje.

Špela Arh

Pozor, kamera!
Če boste v prihodnjih dneh in mesecih na ob-
močju Dobrove in Polhovega Gradca opazili 
reportažna vozila slovenske nacionalne tele-
vizĳe, pomeni, da se blizu vas snema nova slo-
venska nadaljevanka. V naših krajih jo bodo 
snemali od marca do maja. 
Režiser nadaljevanke, ki se bo odvila v osem-
najstih delih, je Marko Naberšnik, dobitnik 
številnih domačih in tujih nagrad za slovenska 
celovečerna filma Petelinji zajtrk ter Šanghaj. V
svoj kolektiv je povabil že utečeno ekipo, s ka-
tero je že sodeloval. Scenograf je Miha Ferkov, 
direktor fotografije Miloš Srdić, nadaljevanka
pa nastaja pod okriljem produkcĳske hiše Per-
fo, d. o. o. Prav tako je odlična igralska zased-

ba; nastopila bodo sama uveljavljena sloven-
ska igralska imena, in sicer Primož Petkovšek, 
Barbara Žefran, Vladimir Vlaškalić, Andrej 
Nahtigal, Jožef Ropoša, Janez Starina, Evgen 
Car, Tine Oman, Bine Matoh, Vojko Zidar, 
Maja Boh, Gaja Pegan Nahtigal, Teja Glažar, 
Zvone Hribar, Robert Prebil, Eva Kraš, Tadej 
Koren Šmid in Anka Kolenc. 
Vsebina nadaljevanke je nam, vaščanom zelo 
blizu. Govori namreč o vozniku Cenetu, ki 
po domovih razvaža in prodaja kruh. Njego-
vo novo delovno mesto mu popolnoma spre-
meni tok življenja. Kako in zakaj, pa izveste v 
naslednji številki Našega časopisa, ko boste 
lahko prebrali tudi intervju z režiserjem na-
daljevanke. 

Nadja Prosen Verbič
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Čeprav je dolga zima uspavala naravo in smo že skoraj poza-
bili, kako je ob toplem vremenu, fantje v ansamblu Bitenc niso 
počivali. Mrzle zimske dni so s pridom izkoristili in ustvarjali 
nove pesmi. Po zelo odmevnem koncertu ob 5. obletnici delo-
vanja, s katerim so oktobra lani navdušili svoje poslušalce, so 
se podali v studio ter pridno pisali in snemali nove avtorske 
pesmi.
Dve pesmi bosta ugledali luč sveta še pred uradno izdajo CD-
plošče, saj so se odločili posneti videospota. Prvega so na TV 
Golica premierno predstavili na velikonočni ponedeljek. 
Fantje obljubljajo, da bo CD-plošča postregla z njihovim pre-

poznavnim zvokom, s sporočilno polnimi besedili in lepimi 
melodĳami. Tudi ta projekt so kot vse prejšnje posneli pod
budnim očesom tonskega mojstra Tadeja Miheliča v studiu 
MiHELiČ, za medĳsko podporo pa skrbi TV Golica, s katero
sodelujejo že od vsega začetka. 
In na koncu še najpomembnejše vprašanje ... Kdaj bo CD-
plošča izšla? Bitenci o izdaji govorĳo precej skrivnostno. Za-
upali so le, da bo CD zagotovo na trgu v junĳu in v tesni po-
vezavi z zelo pomembnim dogodkom v občini. Več na www.
ansambelbitenc.si. 

UD

Torej, kje in kako je snemanje 
potekalo in koliko časa vam je 
vzelo? 
Za snemanje si vedno vzamemo 
en cel dan. Tokrat smo imeli kar 
srečo, saj smo si izbrali petek v 
marcu, ki je bil eden izmed redkih 
sončnih dni v tej zimi. Po dolgo-
trajnem iskanju primernih lokacĳ
za snemanje različnih prizorov 
smo se odločili, da videospot de-
loma posnamemo v ambientu 
gostilne Pr' Kopač na Brezovici 
in deloma v Slovenskem šolskem 
muzeju v Ljubljani. 
Snemanje videospota je kar speci-
fično in v veliki meri odvisno od
režiserja in snemalne ekipe. Posa-
mezni prizori se snemajo iz različ-
nih perspektiv in bližin, seveda ne 
nujno v pravem zaporedju. Včasih 
je treba tudi malo stisniti zobe (pri 
tem videospotu so prizori na pro-
stem posneti pri nekaj stopinjah 
pod ničlo) in s strani režiserja po-
žreti kakšno gorko na svoj račun. 
  
Člani Ansambla Bitenc ste različ-
nih generacĳ, in odkar ste hodili
v šolo, je preteklo kar nekaj let, 
za nekatere celo desetletĳ. Nam
lahko zaupaš, kakšen je bil ob-
čutek, ko ste znova sedli v šolske 
klopi? 
Odličen! Stara učilnica v Sloven-
skem šolskem muzeju je res iz-
jemna. Stare klopi, stare mize, 
kateder, lesene tablice, kreda, 
računalo, slike … Vse še iz pred-
vojnih časov. Zanimivo, kako smo 
bili sprva kar v zadregi, kako se 
obnašati, a so kmalu prevladale 
norčĳe in nagajanje sošolcem. Kot
v naših šolskih časih. 
  
Kje ste našli ženski del ekipe 
– strogo učiteljico in zapeljivo 
natakarico? 
Zapeljivo natakarico smo s po-
sredovanjem prĳatelja poklicali
že prej in se dogovorili za sodelo-
vanje. V muzeju pa nismo našli le 
res pristnega okolja, ampak tudi 
učiteljico, ki odlično dopolnjuje 
podobo stare šole, tako z govorico 
in kretnjami kot z vedenjem. Ta-
koj po prihodu smo vedeli, da pri-
mernejše "učiteljice" preprosto ne 
bi našli. Če muzej obiščete, vas bo 
skozi učno uro vodila prav ona. In 
ja, strah vas bo … 
  
Lahko izdate kakšno zanimivo 
dogodivščino iz zakulisja, ki je 
kamera ni ujela? 
Prvi prizor, ko Franci zamudi 
pouk, je bil najbolje "odigran", ko 
smo ga odigrali poskusno. Nismo 
vedeli, kako bo videti, in navodi-
la režiserja so bila zgolj okvirna, 

brez podrobnosti. Učiteljičin uda-
rec s palico po katedru je bil tako 
šokanten, da smo odskočili vsi, s 
Francĳem na čelu. Sledile so se-
veda salve smeha. To je preprosto 
nemogoče ponoviti. Kamera prav 
tako ni ujela prizora, ko smo dali 
režiserja klečat v kot na koruzo in 
maskerko na oslovsko klop. 
  
Kako pa je pesem sploh nastala? 
Priznati je treba, da je vsebina 
zelo življenjska, a vendar dokaj 
neobičajna za pesem? 
Seveda. Življenje piše naše zgodbe 
in najboljše zgodbe so iz življenja. 
Tako kot večina naših besedil je 

tudi to iz povsem realnega, vsak-
danjega življenja, sicer z nekaj 
pesniškimi figurami in ustrezno
prilagojeno glasbi, ki ji daje dušo. 
Ko se oblikuje tema za pesem, je 
pol že narejenega. Ostanejo le še 
tiste male podrobnosti, ki so del 
skrivnosti vsakega ansambla. 
  
Ni skrivnost, da še vedno prid-
no vadite, saj pripravljate nov 
album. Kdaj pričakujete, da ga 
bodo bralci lahko kupili? 
Ustvarjanje novih pesmi je pri 
nas odvisno od trenutnega po-
čutja, letnega časa, lune … Niti ne 
vemo, zakaj, a pridejo časi, ko dol-
go ne napišemo ničesar, in časi, ko 
ne moremo slediti lastnemu toku 
misli in idej. Vsem bralcem bo 
novi album na voljo v kratkem … 
le pozorno morajo brati Naš časo-
pis. 
  
Boste tudi letos nastopili na ka-
terem od festivalov in znova po-
skusili osvojiti katero od laska-
vih priznanj? 
Festivali so med ansambli vedno 
prav posebna tema. Veliko se go-
vori o dogovorjenih nagradah, o 
favoriziranih ansamblih, a nas to 

ne zanima. Pri pogledu na festi-
vale se zagotovo v precejšnji meri 
razlikujemo od drugih in do zdaj 
smo se na vseh festivalih počutili 
odlično – ne glede na izid. Letos se 
nam zaradi zasedenosti terminov 
ne bo uspelo kaj dosti udeleževati 
festivalov, a kakšen bo zagotovo 
tudi v koledarju. 
  
Kaj pa tujina, kje vse ste že go-
stovali in kdaj boste znova raz-
veselili naše zamejce? 
Nastopi čez mejo in čez "lužo" so 
vedno znova izziv. Usklajevanje 
terminov, dopustov in ne nazadnje 
planiranje nastopov na turneji pri 

ansamblu s toliko različnimi služ-
bami poteka na meji mogočega. 
Do zdaj smo gostovali v Kanadi, 
ZDA, Nemčĳi in Avstrĳi, našel pa
bi se še kakšen nastop na Hrva-
škem, v Italĳi … Letos se spet po-
dajamo v Nemčĳo, kjer verjamem,
da nas bodo Slovenci tako kot 
vedno sprejeli odprtih rok. 
  
Bližajo se toplejši meseci, meseci 
veselic in koncertov na prostem. 
Kako so videti vaši urniki? Vas 
lahko pričakujemo kje v bližini? 
S toplim vremenom prihajajo ve-
selice. Po navadi se začnejo že 
pred prvim majem in se vrstĳo vse
do poznega poletja. Čeprav je dela 
dovolj, imamo že od samega za-
četka v ansamblu dogovor, koliko 
je možnih terminov v posameznih 
mesecih. Tako svoje delovanje 
lažje uskladimo z družinskimi in 
službenimi obveznostmi. Največ 
je vredno, da lahko ljudem prina-
šamo veliko dobre volje in energi-
je ter jim skozi glasbo popestrimo 
vsakdan. In seveda se vidimo tudi 
v naših krajih. Le pozorno sprem-
ljajte plakate in javna občila. Torej, 
se vidimo? 
Se vidimo!      Nadja Prosen Verbič

Del snemanja je potekal v Slovenskem šolskem muzeju, kjer so fantje 
znova sedli v šolske klopi.

Občni zbor Godbe 
Dobrova - Polhov 
Gradec
Običajne sredine vaje so za 20. 
marec napovedovale še nekaj 
več, letno srečanje članov. V žup-
nĳskem domu na Dobrovi smo
se zbrali vsi, ki imamo volilno 
pravico, torej starejši od 18 let 
– kot godbeniki, starši in podpo-
rni člani.
Poročilo o delu je v žaru zadovoljstva 
nad opravljenim predstavil predsednik 
Borut Dolinar, ki je izpostavil, da godba 
(18 vadečih) več kot dobro opravlja svo-
je poslanstvo, tj. mlade glasbenike v šte-
vilnih nastopih povezati z izkušenejši-
mi ter razvĳati skupinski duh in zdravo
prĳateljstvo v dobri družbi. Sebe vidĳo
kot kamenček v mozaiku fakultativnih 
vsebin za mlade, zato so veseli sodelo-
vanja z osnovnima šolama, ki ga želĳo
letos še utrditi in nadgraditi z vpisom 
dodatnih sedem godbenikov. Velik del 
zaslug za premagovanje težav v prvih 
letih delovanja gre dirigentu Mateju 
Rihtarju iz Kranja, ki godbenike pros-
tovoljno uči že drugo leto, ter župnĳi
Dobrova in župniku Alojzĳu Golobu,
ki sta omogočila prostore za vadbo. Po-
leg nakupa manjkajočih inštrumentov 
je prav zagotovitev stalnih sredstev za 

vodenje godbe eden izmed pomembnih 
ciljev letošnjega leta, ki bo glede na na-
črte polno zanimivih nastopov. 
  
Naši nastopi v letu 2012:  
Občni zbor upokojencev na Dobrovi 
21. april, koncert Viške godbe z gosti v 
kulturnem domu Polhov Gradec 
27. maj, Mozartovi dnevi na grajskem 
dvorišču, Polhov Gradec 
10. junĳ, 60 let Gasilskega društva Za-
log, Zalog 
17. junĳ, 22. Dan pod Lovrencem, Pol-
hov Gradec 
konec junĳa, tridnevne delavnice za tro-
bila in pihala v Novi Šti�i
11. oktober, Veselo v jesen na OŠ Dobro-
va 
15. november, odprtje državnega prven-
stva v akrobatiki na OŠ Dobrova 
7. december, novoletni sejem na OŠ Do-
brova 
12. december, srečanje župana z upoko-
jenci v kulturnem domu Dobrova 
27. december, božični koncert MePZ 
Dobrova v farni cerkvi na Dobrovi 
  
Inštrumenti, ki bi jih želeli kupiti:  
1 x pozavna, 2 x bariton, 1 x baterĳa, 1 x
bassaksofon,1 x tenorsaksofon 
  
Vabljeni med naše donatorje in spon-
zorje: 
ELITE-ABC, d. o. o., ŠENK POHIŠTVO, 
d. o. o., TROL, d. o. o., EPILOG, d. o. o., 
PLEVNIK, d. o. o., OBČINA DOBROVA 
- POLHOV GRADEC 

 M. D.

Ansambel Bitenc se ponaša z novim videospotom
Tako kot so vsi, ki so se naveličali zimskih oblačil in kislega vremena, težko pričako-
vali pomlad, so oboževalci Ansambla Bitenc nestrpno čakali njegov novi videospot. In 
pred nekaj tedni so jih fantje razveselili z živahno Jecljavo polko, ki si jo lahko ogledate 
na spletnem naslovu h�p://www.youtube.com/watch?v=IW-hfyuPOis&feature=youtube_
gdata_player. Kako in kje je snemanje videospota potekalo, pa nam je zaupal njihov član 
Janez Dolinar. 

Jecljavi Bitenci pred novo CD-ploščo
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Velikonočni ponedeljek je tako v Slovenĳi kot v
večini evropskih držav dela prost dan in je po 
ljudskem običaju namenjen obiskom. Številni 
ga izkoristĳo tudi za izlete, kar je letos nekoliko
pokvarilo slabo vreme, ki pa je bilo po drugi 
strani ravno pravšnje za obisk celovečernega 
nastopa domače folklorne skupine Grof Blagaj 
iz Polhovega Gradca. 
Bistriški tamburaši so prišli iz Bistrice ob Dra-
vi in se na odru predstavili dvakrat. Godci na 
tambure različnih velikosti so v prvem delu 
zapeli in zaigrali nekaj skladb iz slovenske za-
kladnice, v drugem delu pa so bile skladbe na-
menjene predvsem mamam in ženam. Dvakrat 
je na oder prišla tudi glasbena skupina Coklarji 
iz Borovnice. Z inštrumenti, ki jih najdemo v 
vsaki kmečki hiši, so pevke in godec na har-
moniki zapeli in zaigrali nekaj melodĳ. Poseb-
no prikupen pa je bil nastop Otroške folklorne 

skupine Stara Vrhnika in Otroške folklorne 
skupine TD Briše, ki sta s svojo spontanostjo in 
prisrčnostjo ter seveda plesom in pesmĳo izva-
bili bučen aplavz obiskovalcev. 
Močno spodbudo iz dvorane pa so dobili tudi 
gostitelji – folklorna skupina Grof Blagaj, ki se 
je letos še posebej potrudila. Člani na odru niso 
prikazali le svojih plesnih in pevskih sposo-
bnosti, temveč tudi igralske, kar je za folklorni 
nastop nekaj novega. Dobro uprizorjenim trem 
zgodbam iz vsakdanjega življenja naših dedov 
in babic, ki so jih poimenovali Koruzo robkat', 
Vaja za ohcet ter Vrnitev, so sledili gorenjski 
plesi Zvezda, Potrkana, Nojkatoliš, Marzu-
lin, Rašpla, Svatovska, Lenčka, Štajeriš, Janez 
z majolko, Poskočna ... Vsaka točka je zgodba 
zase, vendar imajo vse tri enako sporočilo: tudi 
včasih so se kmečki ljudje znali zabavati. In res 
je škoda, da običaji na vasi v današnjem času 
interneta zamirajo.  
Leta skupnega dela, učenja korakov in obratov 
prinesejo sproščen nastop, nasmejane obraze 
folkloristov in uigrane korake. Za dober letni 
koncert pa ne gre zasluga le plesalcem, temveč 
tudi instrumentalistom, ki folkloriste spremlja-
jo na odru, predvsem pa mentorici Aniti Kobe, 
ki na tedenskih vajah uči nove korake, opozarja 
na napake in pomanjkljivosti ter vsako leto pri-
pravi nov splet plesov ali novo točko. 

Mentorici Aniti Kobe sem v zvezi z delom v 
Folklorni skupini Grof Blagaj Polhov Gradec 
zastavila nekaj vprašanj. 
 
Sodelujete s folklorno skupino Grof Blagaj 
že od samega začetka in kje ste se našli? 
Skupina je potrebovala vodjo, in ker v okolici 
ni prav veliko folklor, predvsem pa ne vodĳ
folklornih skupin, ni bilo težko priti do mene. 
Takrat sem vodila folklorno skupino še v Šent-
joštu, ampak sem bila kljub temu takoj za so-
delovanje. S skupino tako sodelujem že od leta 
2000 in lahko rečem, da smo po 13 letih že "stari 
znanci", predvsem pa prĳatelji. Veliko se dru-
žimo tudi izven folklornih vaj in nastopov in 
mislim, da nam to največ pomeni. Tudi začeli 
smo tako, saj je bil naš prvi sestanek (kjer smo 
se srečali in spoznali) v gostilni Pri Pratkarju v 
Polhovem Gradcu.  

Malo za šalo – glede na to, da ste za generacĳo
mlajša od "učencev", vas ubogajo? 
Če verjamete ali ne, s tem nikoli nisem imela 
težav. Na začetku, prve mesece, smo bili malo 
bolj uradni, potem pa smo se sprostili in je za-
deva stekla. Edina nerodnost, vezana na ge-
neracĳsko razliko, je ta, da plesalcev nikakor
nisem mogla tikati. Neštetokrat so me prepri-
čevali, da je vse v redu, če jih tikam, in da si to 
želĳo, ampak ni šlo. Bilo je sicer malo smešno
slišati, ko sem popravljala posameznike: "Za-
čeli ste z napačno nogo, dvignite desno roko, 
plešite prosim bolj mehko, popravite držo ..." 
Trajalo je res dolgo, ampak po desetih letih mi 
je končno uspelo, in danes smo na "ti". 
  
Katere plese plešete? 
V vseh teh letih se nam je repertoar zelo na-
polnil. Trudim se, da skoraj vsako leto na oder 
postavim nove plese. Seveda je to povezano 
tudi z novimi nošami in stroški, predvsem pa 
z dodatnimi vajami, ampak potrebne so dobre 
ideje in sodelovanje plesalcev, pa gre. V po-
nudbi imamo kar 10 spletov oziroma zgodb, ki 
jih lahko predstavimo in zaplešemo. V vsakem 
spletu je približno 5 plesov, tako da je to skupaj 
približno 50 plesov. Če jih na hitro naštejem: 
3 spleti gorenjskih, 2 spleta štajerskih, 2 sple-
ta dolenjskih, splet šentjoških plesov, igranje 

na orodja in plesna igra, ki traja približno 20 
minut. Mislim, da smo za 13 let delovanja vsi 
skupaj lahko zelo ponosni na tak uspeh, in ob 
tej priložnosti plesalcem čestitam za ves trud 
in voljo. 
Moram pa omeniti, da sem trenutno najbolj po-
nosna na našo novo plesno igro z naslovom Vr-
nitev, ki smo jo premierno predstavili na letošnji 
velikonočni ponedeljek. Bistvo točke je igra in 
ne ples, kot je pri folklornem nastopu običajno. 
To je zgodba o Branku, ki je šel k vojakom, nje-
gova Olga pa se je medtem poročila z drugim, 
ker je mislila, da ga ne bo nazaj. Folkloristi so 
bili pripravljeni poskusiti nekaj novega in mis-
lim, da jim je uspelo. Tudi odziv občinstva je bil 
pozitiven, predvsem v smislu, da česa takega 
niso pričakovali, saj folklorni nastopi večinoma 
prikazujejo le ples. Veliko gledalcev je igro po-
hvalilo, tako zamisel kot izvedbo. In zadovolj-
stvo gledalcev mi pomeni največ. 
  
Koliko dela je treba vložiti in na kaj vse je 
treba misliti, da je nastop tak, kakršnega 
smo obiskovalci videli danes – da so koraki 
in obrati istočasni, da so plesalci sproščeni in 
nasmejani? 

Težko rečem kaj drugega kot – ogromno dela. 
Seveda samo moja ideja ni dovolj, veliko je tre-
ba delati in predvsem ponavljati korake. Naša 
skupina vadi enkrat na teden po dve uri, vsako 
leto v januarju gremo tudi na vikend kondicĳ-
skih priprav, kjer intenzivno vadimo korake in 
koreografije za celovečerni nastop aprila. Seve-
da so pred večjimi nastopi potrebne dodatne 
vaje, za katere se dogovorimo sproti (večinoma 

so ob sobotah ali med tednom), tako da vadi-
mo približno trikrat na teden. Veliko delamo 
na tem, da se pari enako obračajo oziroma ple-
šejo isti korak na isti takt. To je pri skupinah 
najtežja naloga za vaditelja – doseči, da so vsi 
pari skladni (korak, drža, pozicĳa, obrati itn.).
In če plesalec med plesom ne razmišlja o ko-
rakih, je lahko sproščen in nasmejan. Moram 
povedati tudi to, da plesalcem nikoli ni težko 
imeti dodatnih vaj, saj vsi vemo, da brez vaje ni 
kakovostnega nastopa. Obstaja pa tudi druga 
plat naših vaj ... V obdobju brez nastopov deni-
mo kakšno vajo "izvedemo" tudi na turistični 
kmetĳi ob jedači in pĳači.  
Na tem mestu se moram zahvaliti vsem folklo-
ristom, predvsem pa vodjem folklornih skupin 
v Slovenĳi. Glede na to, da je folklora sinonim
za prostovoljno delo, se namreč veliko ljudi za-
njo ne odloči. Kot vodja moraš v folkloro vložiti 
veliko prostega časa, saj od zamisli pa do konč-
ne postavitve na odru preteče kar nekaj vode. 
Težava je tudi pri glasbenikih. Večinoma vsi 
igrajo pri ansamblih in gredo na primer v so-
boto zvečer raje na "špil" z ansamblom, kjer za-
služĳo, kot pa na nastop s folkloro, od katerega
imajo samo dobro voljo. K sreči v naši skupini 
tolikšnih težav nimamo, saj si naš harmonikar 
Marko Buh skoraj vedno rezervira čas za na-
stope s folkloristi. 

Kako izbirate goste za letni koncert, se po-
znanstva stkejo na nastopih? 
Ja, vsepovsod, večinoma pa na nastopih in se-
minarjih za vodje folklornih skupin. Ali pa si 
grem recimo ogledat nastop kakšne folklorne 
skupine in so mi všeč njeni gostje, pa stopim 
v stik z njimi. Plesala sem pri različnih skupi-
nah, vodim tudi različne projekte ipd. V za-
dnjem času sem dodatne kontakte dobila tudi 
pri organizacĳi prireditve Pesmi in plesi po-
bratenih mest, v okviru Argonavtskih dnevov 
na Vrhniki. V svoji več kot 20-letni karieri na 
področju folklore sem na svoj seznam napisala 
res veliko različnih kontaktov in moram pove-
dati, da nimam nikoli težav pri dogovarjanju 
za sodelovanje. Z nekaterimi nas druži že več-
letno sodelovanje, tako da smo postali prĳatelji.
In za prĳatelje ni nič težko. Za vsak letni kon-
cert si zamislim rdečo nit, na podlagi tega pa 
izberem goste. 
  
S svojimi nastopi pa ne razveseljujete le do-
mačega občinstva, temveč se vsako leto od-
pravite tudi na turneje, ki so po navadi zunaj 
naših meja. Kje ste že gostovali in ali več-
dnevne intenzivno preživete priprave pose-
bej pripomorejo h kakovosti nastopa? 
Prva leta delovanja smo nastopali po Slovenĳi,
ker še nismo imeli dovolj repertoarja. Zadnja 
leta pa potujemo tudi v tujino. Gostovali smo 
že v Francĳi, Budimpešti, Srbĳi in Beljaku, le-
tos pa se 2. maja odpravljamo v Italĳo. Tako da
so priprave že v polnem teku. Seveda je vsaka 
turneja zunaj Slovenĳe povezana z velikimi
stroški, kar je za nas kot majhno skupino kar 
velika težava. Zato se na tem mestu resnično 
zahvaljujem Občini Dobrova - Polhov Gradec 
za vsakoletno pomoč pri izvedbi naše promo-
cĳe v tujini.
  
Se vam zdĳo dobri, prĳateljski odnosi pri
skupini, kot je folklorna, pomembni? 
Ne da so prĳateljski odnosi pomembni, mislim,
da so nujni. Brez tega ni kakovostnega nastopa. 
Kot sem v intervjuju že večkrat omenila, smo 
predvsem prĳatelji in šele potem folkloristi.
Prav tako se mi zdi pomembno druženje iz-
ven folklornih vaj, kjer so ljudje neobremenje-
ni s koraki, štetjem in podobnim. Zamislite si 
na primer, da sta plesalca sprta (fant in dekle). 
Seveda ne plešeta skupaj, vendar koreografija
plesa določa tudi zamenjavo parov. In ko ta dva 
prideta skupaj – se konča sproščenost, nasmeh, 
pravilna izvedba korakov ... In če v skupini ni-
sta edina? 
  
Glede na to, da bo vaša skupina leta 2015 
praznovala 15-letnico delovanja, pripravljate 
prav poseben dogodek. Nam lahko zaupate, 
kdaj, kje in kako boste jubilej proslavili? 

Tako je. Glede na to, da se je naše sodelovanje 
začelo leta 2000, nimamo težav z obletnicami. 
Leta 2010 smo uspešno izpeljali koncert in 
upam, da ga bomo tudi leta 2015. Datum in kraj 
nista nobena skrivnost: velikonočni ponedeljek 
2015, kulturni dom Polhov Gradec. Glede vse-
bine pa težko rečem. Sicer so ideje že v moji 
glavi, niso pa še na papirju, ker sem še v fazi 
dogovarjanja. Lahko razkrĳem nekaj malenko-
sti: voditelji programa bodo štirje, rdeča nit pri-
reditve pa tematika podoknice, v sodelovanju 
z enim izmed pomembnih akterjev slovenske 
narodno-zabavne glasbene scene; predstavili 
vam bomo tudi novo igro ali dve. 
Pred tem pa nas čakajo še 14. celovečerni kon-
cert na velikonočni ponedeljek leta 2014, kjer 
vam bomo predstavili delček programa za na-
slednje leto, ter gostovanje in nastopi. 
Več informacĳ najdete na spletni strani www.
fs-gro�lagaj.si.

  Nadja Prosen Verbič

S polhograjskimi folkloristi na vel'k pondel'k 
Polhov Gradec, 1. april – Folklorna skupina Grof Blagaj Polhov Gradec je tudi letos na velikonočni ponedeljek napolnila dvorano Kulturnega doma 
Jakoba Trobca, kjer je gledalce popeljala v svet ljudskega plesa in pesmi, v goste pa je tokrat povabila Bistriške tamburaše, skupino Coklarji ter dve 
otroški folklorni skupini. Prispevku sledi še kratek pogovor z mentorico Anito Kobe.

Vsi nastopajoči

Fantovska zvezda Robkanje koruze
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Renata Končan je zaposlena kot frizerka na Hraste-
nicah in je rade volje prepustila besedo mami Mimi. 
Slednja je bila rojena 1941 na kmetĳi, v zelo številni 
družini, in je vajena trdo delati in služiti, pa čeprav 
ni bila nikoli v redni službi, saj ob šestih lastnih otro-
cih in še živini v hlevu za to preprosto ni bilo časa. 
Da ji res ni bilo z rožicami postlano, je razvidno tudi 
iz njenih zdravstvenih izvidov, ki kažejo na kar de-
set bolezni, vendar Renato najbolj osrečuje to, da je 
zdravnikom uspelo operativno odstraniti tumor in 
da ta ni bil maligen ter ni pustil posledic. Malo sicer 
potoži nad vidom, ki ga klekljanje dodatno utruja, 
toda njena družba je polna optimizma in smeha! 
S klekljanjem se je začela ukvarjati pri desetih letih, 
po zgledu in pod vodstvom mame. Čipke so bile 
namreč dobro prodajano blago in povpraševanje 
mestne gospode, predvsem pa slovesne priložnosti, 
kot so rojstva, abrahami, poroke in rojstni dnevi, so 
njej in njeni mami zagotovili več dni dela. Še danes 
najraje dela po naročilu, za posebne priložnosti; še 
posebno se rada spomni naročila za vezenje čipk na 
kar tri metre dolgem prtu župnĳe na Kodeljevem.
Večkrat je razstavljala tudi na Miklavževem sejmu 
v polhograjski graščini, v toplem vremenu pa tudi 
na sobotni ekološki tržnici na Viču. Njeni izdelki 
niso dragi; cene so od 10 € za 12 cm visokega oslič-
ka do 50 € za 30 cm visokega dvobarvnega metulja 
v zastekljenem okvirju z lepim paspartujem. Prav 
posebno imenitno pa je videti krožnik s čipko v 
dvojnem dnu ali stekleno-čipkasti podstavek papir-
nih prtičkov. Pokličite jo in z veseljem vam pokaže 
številne primere že izdelane umetniške čipke ali pa-
pirnate šablone neizdelanih. Zakaj pa ji ne bi motiva 
narisali kar sami? O vsem se lahko dogovorite po 
telefonu: 04/518 22 79.                           Sebastjan Vehar

Dobrote Blagajeve dežele 

V čipko vtkana ljubezen
Marjana Trobec, mama in mentorica Renati Končan, živi daleč stran od 
mestnega vrveža, daleč tudi od urbanega Polhovega Gradca, na koncu do-
line, imenovane Potrebuježev graben, na naslovu Rovt 6. Na samem živi-
ta pod isto streho dve generacĳi in Marjana, po domače Mimi, ima tukaj
delo, ki ga vestno in skrbno opravlja za nedoločen čas – je varuška malemu 
vnučku, otroku najmlajše od njenih šestih otrok. Da ji časa za klekljanje 
zmanjkuje, je logično, saj ima kar devet vnukov in dva pravnuka!

Premiera resne komedĳe
Baldrĳan
Polhov Gradec, 16. marec – Dramska skupina Neptun je na doma-
čem odru Kulturnega doma Jakoba Trobca premierno uprizorila 
težko pričakovano igro Baldrĳan, ki je njihova prva avtorska
igra.
 
Oder Kulturnega doma Jakoba Trobca se je tistikrat za slabi dve uri spremenil 
v sobo psihiatrične bolnišnice. Trĳe norci, lepše rečeno duševni bolniki, posta-
nejo sostanovalci. O tem, kaj jih je pripeljalo v to ustanovo, sami jo poimenuje-
jo pribežališče grešnikov, lahko samo ugibamo; pravzaprav to ve le strežnica 
Magda. Svoje življenjske zgodbe namreč nikoli v polnosti ne razkrĳejo, še tisto,
kar povedo, ne vemo, ali je bilo resnično. Toda lahko bi bilo. 
Mare, ki ga igra Andrej Malovrh, je samski moški, ki ga je enkraten zadetek 
na ruleti popeljal v začarani krog zasvojenosti z igrami na srečo. Čeprav je v 
velikanskih dolgovih, zaradi katerih ga čaka zaporna kazen, še vedno slepo 
verjame, da bo nekoč bogat in uspešen moški. Popolno nasprotje samozavest-
nemu in optimističnemu liku Mareta je lik Gustĳa. Vlogo duševno in socialno
neuravnovešenega moškega igra Janez Koprivec, ki je tudi avtor in režiser igre. 
Čeprav ima v življenju jasne cilje, se tudi v vlogi Gustĳa, ki živi brez posebnega
cilja in smisla, saj mu žena vzame vse pomembne vloge, dobro znajde. Tretji 
moški lik je Silvo (Danĳel Dolinar), nekoč sicer uspešen farmacevt, danes pa
duševni bolnik, ki tava naokrog s svojo življenjsko zaupnico – metlo Suzi – in 
živi iz dneva v dan. Na odru se torej soočĳo tragične zgodbe treh moških, ki se
zaradi svojih značajskih potez in razmer v okolju, v katerem živĳo, v realnem
svetu ne znajdejo več in si zato poiščejo neko fikcĳo. Vsem pa je skupna dia-

gnoza – baldrĳan, tabletke za pomiritev, za kar pridno skrbi Romana Jankovec
v vlogi strežnice Magde. Ta je z bolniki izjemno spretna, tako z besedami kot 
dejanji. Njene izjave so pogosto dvoumne, kar pa pri gledalcih spodbudi do-
mišljĳo in včasih izvabi tudi smeh. Komična so tudi nesoglasja in pogosta ne-
razumevanja med norimi sostanovalci, za kar sta potrebni dinamika in prava 
energĳa, ki ju je igralcem uspelo obdržati vse do konca predstave.
Predstava ima povsem realistično vsebino, ki je v splošnem tragična, vendar v 
določenih situacĳah komična. Baldrĳan gledalca nikakor ne pomiri, temveč ga
privabi. Omenjeno navzkrižje ga ne pusti ravnodušnega, temveč ga pritegne, 
da o likih in njihovi zgodbi razmišlja. Toda pregloboko vase ni priporočljivo 
seči, saj postane nevarno, da v kateri izmed zgodb prepoznamo sebi lastno. 
Morda je bolje, da si ogledamo ponovitev in se prepričamo, da vsak lik prika-
zuje svojo pravo in resnično življenjsko zgodbo.  
Našemu delu in predstavam lahko sledite na tudi spletnem naslovu www.
dramska-neptun.si. Ni nas na facebooku, ni nas na twi�erju, včasih nas najdete
na kakšni vrbi. Srečno. 

Nadja Prosen Verbič

 Materinski dan, praznik, posvečen 
vsem mamam, izhaja iz krščanskega 
praznika Gospodovega oznanjenja, ki 
je Marĳin praznik in se obeležuje na-
tanko devet mesecev pred božičem, 
sicer pa materinski dan izvira iz Zdru-
ženih držav Amerike; v Evropo je bil 
prinesen po prvi svetovni vojni. To je 
poseben praznik, ob katerem se pou-
darjata pomen materinske ljubezni in 
hvaležnost za materinsko poslanstvo. 
Na to dvoje so se gotovo spomnile in 
ta čustva občutile matere v dvorani 
Kulturnega doma Jakoba Trobca, ki so 

s ponosom spremljale nastope svojih 
otrok. Na oder so najprej stopili Višaj-
čki, ki so pod vodstvom Eme Nartnik 
razločno in pogumno, kot se za to pe-
sem spodobi, zapeli tisto iz otroškega 
filma Bratovščina Sinjega galeba. Za
njimi sta Maja Bogataj in Manca Ko-
privec ob spremljavi Ane Koprivec na 
kitari zapeli pesmi O Vrba in Ta zelena 
dežela. Nato pa smo se preselili v Kek-

čev svet. Briški otroci so prav prisrčno 
odigrali dva odlomka iz filma Jožeta
Galeta; tistega, v katerem Kekec slepi 
Mojci prinese zdravilne rož'ce, in one-
ga, kjer se Kekec in Rožle sporečeta, 
Tinkara pa ju pomiri. Dogajanje so 
občinstvu približali še Višajčki, ki so 
veselo zapeli Mojčino in nato še Kek-
čevo pesem. 
Po zelo navihanem in sproščenem 
delu je sledil nekoliko resnejši drugi 
del. Regina Laznik na violini in Kle-
men Mihačič na klavirju sta zelo lepo 
odigrala Koncert v G-duru skladatelja 

Ferdinanda Küchlerja. Anamarĳa Ču-
den na klavirju in brat Anton na sak-
sofonu pa sta se predstavila s skladbo 
iz filma Gremo mi po svoje. Misli so
nam res za kratek čas odšle po svoje, 
vendar so se hitro pustile ujeti melo-
dĳama Uspavanke (Mire Voglar) ter
ljudske Tri tičice, ki sta ju zaigrali vi-
olinistki Leja Kumar in Kristina Nart-
nik. Klarinetist Tadej Dolinar pa je ob 

spremljavi Eme Nartnik na kitari ma-
micam zaigral Mamica je kakor zarja. 
Toda tudi očetje niso bili prikrajšani; s 
skladbo Lojzeta Slaka Ne prižigaj luči 
jih je razveselil harmonikar Blaž Laz-
nik. Premierno se je publiki predsta-
vila Mladinska vokalna skupina, ki jo 
vodi Ema Nartnik, in sicer s skladba-
ma Ko boš prišla jemat slovo, mladost 
ter Pocket full of miracles. Manjkalo 
pa ni niti plesa; pripravile so ga Pia 
Kozjek, Lara Stanovnik, Saša Bleiweis 
in Ana Koprivec. Za njimi so na oder 
priplesali Nagajivčki, otroška folklor-
na skupina TD Briše. Ti so zaplesali 
ljudske plese treh pokrajin, ob tem 
pa so seveda morali pomahati svojim 
mamicam in očkom, jim pokloniti na-
smešek in pozdravček. Številne nasto-
pe otrok so dopolnile mlade napove-
dovalke Špela Knez, Zala Starin, Beti 
Škof in Špela Bogataj, ki so prireditev 
povezovale. 

Številnim lepim in prisrčnim besedam 
ter poklonom otrok pa sta se z besedo 
zahvale pridružila tudi župnik Bog-
dan Oražem in Gregor Čuden, ki je ob 
koncu v imenu organizatorjev vse po-
vabil še na prigrizek. Tam pa je mame 
čakalo lepo presenečenje, tulipan; v 
njihovih domovih jih je nato gotovo še 
nekaj dni spominjal na lep večer. 

Nadja Prosen Verbič

Renata je leta 2012 pridobila 
certifikat Rokodelstvo Slo-
venĳa, ki ji ga je v skladu z
obrtnim zakonom podelila 
Obrtna zbornica Slovenĳe za
njene ročno izdelane kleklja-
ne čipke, ki ustrezajo kriteri-
jem domače obrti.

Nosilec prtičkov

Sorodnik je Renati Končan 
izdelal profesionalni klek-
ljarski stolček z vrtljivim 
pladnjem za mehko gobico, 
prek katere nato napne pa-
pirnato šablono in približno 
deset lesenih klekljev lahko 
začne tkati svojo umetniško 
čipko.

Mimi Končan

Briški otroci so odigrali prizor iz filma Srečno,
Kekec.

Premierno je zapela Mladinska vokalna skupina.

Prireditev ob materinskem dnevu 

Rože za mamo
Polhov Gradec, 23. marec – Na odru Kulturnega doma Jakoba 
Trobca so tokrat nastopali zgolj otroci. V organizacĳi TD Briše
in KD Gregor Rihar so se na različne načine poklonili mamam.
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Kljub mrazu je na večer, ko je na 
nebu sĳala polna luna, naša črno-
vrška mladina organizirala nočno 
sankanje. Sankaška proga je imela 
za najpogumnejše start pri cerkvi in 
se je končala spodaj pri župnišču, za 
malo manj pogumne in manjše otro-
ke pa je bila primerna le od polovice 
navzdol. Sani, snežne lopate, bobi 
in napihnjene traktorske zračnice 
– vse to smo imeli na voljo, da smo si 
ustvarili pravo zimsko vzdušje. Nora 
zabava na poledeneli progi se je na 
srečo končala brez nezgod. 
Tudi letos smo v okviru KD Črni Vrh 
za otroke pripravili otroško ustvar-
jalno delavnico, in sicer z igrico 
Muca Copatarica v izvedbi dramske 
skupine Bobri iz Zaloga. Bilo je zelo 
živahno. Zbralo se je lepo število 
otrok, predvsem mlajših, pa tudi kar 
veliko mamic, bratcev, sestric, bra-
trancev, sestričen … Otroci so izdelo-
vali najrazličnejše izdelke, od papir-
natih vetrnic, rožic in metuljčkov do 
rožic iz plastičnih lončkov ter ogrlic 
in zapestnic iz perlic. Pri tem so jim 
pomagale naše animatorke, katerim 
velja velika zahvala. Ko je ustvarjalna 
vnema malo pojenjala, saj se otroci 
hitro naveličajo sedeti za mizo, so 

začeli malo poskakovati po dvorani. 
Hitro smo jih zaposlili z žogami, kar 
je bilo zanje najbolj zanimivo. Igre z 
žogo so namreč "prava poslastica", 
kot pravĳo v svojem žargonu. Dali so
si duška, da so porabili vso energĳo,
ki je niso imeli malo. Da pa jim ne bi 
pošle vse moči, so se čisto za konec še 
malo posladkali in okrepčali. 
Mladi gasilci GD Črni Vrh se skozi 
leto pridno urĳo v najrazličnejših ga-
silskih panogah, nato pa se udeležĳo
tekmovanja in si prislužĳo veliko po-
hvalo. Da pa ne bi ostalo le pri bese-
di "hvala", mlade gasilce vsako leto 
dodatno nagradĳo. Tudi letos je bilo
tako. Za vloženi trud so jih pogostili 
s pico in pĳačo. Ko so pojedli in po-
pili, so spet posegli po žogah in ve-
selje se je nadaljevalo, dokler se niso 
utrudili. 

Velikonočni prazniki na 
Črnem Vrhu 
Na cvetno nedeljo katoličani vstopa-
mo v veliki teden, ko se začnemo pri-
pravljati na največji krščanski praznik 
– veliko noč. Znamenje cvetne nede-
lje so vejice oljk in butarice, s kateri-
mi se verniki spominjajo Jezusovega 
slovesnega prihoda v Jeruzalem, kjer 

so ga ljudje pozdravljali s palmovimi 
vejami. 
Tako smo se na Črnem Vrhu ob 8. 
uri zbrali v cerkvi, kjer je bil blago-
slov oljk, butaric in zelenja, nato pa je 
sledila sveta maša. Otroci, mladina in 
tudi odrasli na cvetno nedeljo še ved-
no z veseljem prinašajo butarice, ki 
jih izdelajo doma iz bršljana, brinja, 
pušpana in drugega zelenja. Da so 
butarice še bogatejše, pa jih okrasĳo
z resjem in pisanimi trakovi; na mar-
sikateri butarici opazimo celo jabolko 

ali pomarančo. Tudi oltar naše cerkve 
so krasile doma izdelane butarice, in 
sicer izpod rok Simone Košir. 
Sledil je veliki teden, ko smo se krist-
jani še intenzivneje pripravljali na ve-
liko noč, tako v molitvi in z obiskom 
spovedi kot z obiskom svetih maš. 
Sledilo je velikonočno tridnevje. 
Večerna maša na veliki četrtek je 

spomin zadnje večerje, po kateri je 
Jezus svojo pot nadaljeval na Oljsko 
goro, kjer so ga ujeli in dali v ječo. 
V znamenje teh dogodkov utihnejo 
celo cerkvene orgle in zvonovi. Na 
veliki petek smo pri obredu čaščenja 
svetega križa poslušali pasĳon – trp-
ljenje Jezusa Kristusa, po obredu pa 
so Jezusa, zavitega v tančico, nesli v 
grob v kapelo. Na veliko soboto zju-
traj je sledil blagoslov velikonočnega 
ognja, ki so ga mladinci nato razna-
šali po hišah in tako blagoslovili tudi 

naše domove. V dopoldanskem in 
popoldanskem času so sledili blago-
slovi jedi, molitve ob božjem grobu in 
zvečer še velikonočna vigilĳa – to je
prva in najpomembnejša velikonoč-
na maša. Potekala je z blagoslovitvĳo
velikonočnega ognja, s katerim smo 
prižgali velikonočne sveče. Ob slavi 
so se spet oglasile cerkvene orgle in 

zvonovi, prvič pa smo zapeli tudi 
alelujo. 
Na Črnem Vrhu je bila na veliko-
nočno nedeljo zjutraj kot vsako leto 
slovesna vstajenjska procesĳa. Na
tej se vedno zbere veliko ljudi, saj se 
radi veselimo Kristusovega vstajenja, 
nato pa nadaljujemo s slovesno mašo 
v cerkvi. Ob 10. uri je sledila druga 
sveta maša. Pri vseh pobožnostih smo 
farani radi sodelovali in pomagali, da 
smo tako duhovno močno okrepljeni 
in obogateni dočakali Jezusovo vsta-

jenje. Seveda pa ne smemo pozabiti 
na težko pričakovani velikonočni zaj-
trk s šunko, potico, hrenom in pisa-
nimi pirhi. 
Sledil je le še praznični velikonočni 
ponedeljek in dnevi našega največ-
jega krščanskega praznika so se za-
ključili. 

Katja Skopec 

Na vasi se 
lepo živi, pa 
še lepše praz-
nuje! Stare 
šege in šalji-
ve navade se 
rade postavi-
jo na ogled, 
no, Francĳev
kovač pa pre-
sega običaj-
no vizualno 
podobo – ga 

je najprej revma dajala, ker je možic v naravni 
velikosti narejen iz slame, ta pa je prepojena z 
vodo zamrznila in ovirala udarjanje kladiva po 
nakovalu. Ja, prav ste prebrali: ne le veliko skalo 
z napisom 50 na zbrušenem ozadju, sorodniki so 
Francĳu priskrbeli tudi elektriko s kamionskega
akumulatorja, elektromotor pa poganja kovačevo 
roko, da s pravim kladivom enakomerno udarja 
po nakovalu in preganja ptiče kot klopotec! 

Ideja za motoriziranega kovača je prišla od bratov, 
pri izvedbi pa so se delu pridružili še sin, hči in 
drugi sorodniki. Za postavitev so bili odgovorni 
sodelavci, ki so si pomagali s kamionskim dviga-
lom. Skala ima poseben pomen, saj se rojstni hiši 
Francĳa Raztresena na Črnem Vrhu po domače
reče Pri skalarju. Prav od tam je skala z zbrušeno 
ploskvĳo, na kateri je napis 50, Franci pa še raz-
mišlja, kam naj jo postavi za večni spomenik sebi 
kot mučeniku ... Franci je že 30 let priženjen na 
Smolnik, službuje pa pri bratu, v podjetju Agro-
metal na Viču. No, žena mu je v oporo in skrbi za 
smeh tudi ob današnjem pogovoru, ne pozabi pa 
na pomlad, na lastovke v hlevu, kjer imajo kar 
nekaj glav živine. Kot pravi, se iste lastovice vra-
čajo k njim že leta in jih je prav vesela, saj pridno 
zobajo muhe, kravice pa imajo tako lepši vsak-
dan. Ja pa mačku na okenski polici hleva električ-
ni pastir onemogočil lov na pridne ptice … No, 
ljubezni in zdravja zakoncema očitno ne manjka, 
kar pa je za dom tako najpomembnejše. 

Sebastjan Vehar

Tatjana Vuković se Slovenĳi in tujini že če-
trto leto predstavlja z unikatno ponudbo 
pod blagovno znamko Gaja česen. Kla-
sično mesno ponudbo, sedemnajst suhih 
salam, razstavljenih v Dvoru, je dopolnila 
s pokušino štirih česnovih jedi, pripravlje-
nih po receptih, ki se prenašajo in dopol-

njujejo iz roda v rod. Česen je hrustljav in 
brez konzervansov, saj je vložen v olivnem 
ali bučnem olju, Tatjanina morda najek-
stravagantnejša domislica pa so suhe slive, 
polnjene s stroki česna in vložene v kis z 
začimbami. Palete osmih okusov niso od 
nikogar prevzeli, temveč so jo razvili sami 
in testirali najboljše kombinacĳe začimb. S
svojimi brbončicami lahko dobrote ocenite 
tudi pri večjih veletrgovcih, letos pa Tatjana 
že pripravlja večje količine izdelkov za av-
strĳski trg, in sicer prek trgovinske verige
Hofer, ki je po njenem mnenju bolj "fer" kot 
domači trgovec. 
Najpomembnejša sestavina njenih gurman-
skih kozarčkov je seveda česen; avtohtona 
ptujska sorta je žal prevelika, kitajski česen 
pa ni primeren zaradi nezdravega načina 
priprave za dolgo transportiranje, zato so 
izbrali špansko sorto morado, ki jo koope-
ranti sadĳo na petih koncih Slovenĳe. Prva
letina je rodila lani in ni bila zelo obilna, saj 
česen potrebuje vsaj štiri leta, da se privadi 
na slovensko podnebje. 

Sebastjan Vehar

OŠ Dobrova 

Dobrovski tedni
V torek, 9. aprila, smo se udeleži-
li projekta Turizmu pomaga lastna 
glava, ki ga organizira Turistična 
zveza Slovenĳe.
Pri izbirnem predmetu turistična vzgoja smo se 
odločili sodelovati na 27. festivalu Turizmu po-
maga lastna glava, ki letos nosi naslov Potuj z 
jezikom. Prireditev za ljubljansko regĳo je bila
v Mercator centru Šiška. Namen festivala je, da 
osnovnošolci raziskujejo zanimivosti v domačem 
kraju in jih s podjetniško žilico predstavĳo kot turi-
stični produkt. Za pozornost obiskovalcev se je po-
tegovalo 17 šol. Predstavili smo svojo raziskovalno 
nalogo z naslovom Dobrovski tedni. Ljudi smo va-
bili do naše stojnice, jim pripovedovali o Gradiški 
legendi, športnih dejavnostih, igrah, izletih in jim 
ponujali domačo hrano, ki so jo pri izbirnem pred-
metu sodobna priprava hrane pripravili učenci 
naše šole. Ponašali smo se s proseno kašo s slivami 
in sadnim kruhom. Da je bila naša predstavitev še 
bolj avtentična, smo bili preoblečeni v kolesarja, te-
kača in grofico iz legende.  

Za ves trud, ki smo ga vložili v raziskovalno nalogo 
in predstavitev na stojnici, smo bili nagrajeni s sre-
brnim priznanjem. 

 Učenci turistične vzgoje OŠ Dobrova

Na salamĳadi
presenetil česen
Verjetno sta temu botrovali izvirnost 
in estetika priprave, saj če nečemu 
tako zdravemu in antibiotičnemu, 
kakor je česen, ki je prava "tavžen-
trožca" za telo in duha, dodamo em-
balažo ter izboljšamo okus in omili-
mo slab zadah, je to res novica!

Mučenik Franci praznuje!
10. marca 1963 je na dan mučenikov kot drugi od petih sinov privekal na svet Fran-
ci Raztresen, ki letos slavi abrahama. Ravno pred letom dni pa sem pisal o mlaju 
abrahamke poštarice Darinke, žene Francĳevega starejšega brata … Naključje ali
usoda?

Zimski čas na Črnem Vrhu
Letošnja zima nam jo je kar zagodla in smo se je počasi že na-
veličali. Da pa so zimski dnevi hitreje minevali, se je na Črnem 
Vrhu ves čas kaj dogajalo.

Razstava likovnih del 
ljubiteljskega slikarja 
Marjana Malovrha
Od aprila je v Polhograjski graščini na ogled 
razstava likovnih del Marjana Malovrha. 
Ljubiteljski slikar, ki sebe imenuje tudi kra-
jinar, ima razstavljenih blizu 60 svojih del iz 
obdobja zadnjih dveh let. 
Razstava bo odprta do konca junĳa, vsako
nedeljo od 11.00 - 16.00. 
Vabljeni!

Več o avtorju si lahko pogledate na:
mmalovrh.blogspot.com/
h�ps://sites.google.com/site/mmslikarstvo/
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Stoletnico rojstva velikega ro-
jaka, ki je v St. Cloudu v ame-
riški državi Minnesota postal 
škof, so namreč proslavili 
tako, da so na škofovi rojstni 
hiši odkrili spominsko ploš-
čo. (Na fotografiji je plošča še
pokrita.) V skupini moških 
in žensk v narodnih nošah 
Seliškarjeva mama prepozna 

Francko Pratkarjevo, Guglo-
vega Jaka, ki je bil nekaj časa 
organist v pograjski cerkvi, 
Mežnarjevo Mici, Freškovco-
vo Mici in Rantarjevo Ivanko; 
sama pa je na fotografiji tik
pod zastavico. Na slovesnosti 
je govoril Lebnov Tone, pro-
fesor Anton Koritnik z Briš, 
ki je bil od leta 1908 do 1933, 

torej 25 let, ravnatelj škofovih 
zavodov v Šentvidu, ploščo 
pa je odkril škof Rožman. Se-
liškarjeva mama je povedala 
tudi, da so bili poleg škofa v 
Ameriki še trĳe duhovniki iz
Guglove rodbine. (Pa tudi en 
Seliškarjev sorodnik.) Bili so 
nečaki škofa Jakoba Trobca. 
Fotografija veselega sprevo-
da, objavljena v prvi številki 
Domačih krajev, je bila po-
sneta prav ob tej priložnosti, 
ob stoletnici rojstva Jakoba 
Trobca. Sprevod je krenil iz 
Polhovega Gradca, šel mimo 
Dvora in se ustavil pri Guglo-
vi hiši na Logu. Tega se spo-
minja tudi Ivo Belec, Repcov 
iz Babne Gore, ki je celo na 
posnetku, le bolj zadaj, zato 
ga ni opaziti. Pravi, da je ob 
sprevodu lilo kot iz škafa. 
Kako so o tem pisali tedanji 
časopisi in kaj so v Polhovem 
Gradcu takrat še pridobili, pa 
bomo brali v naslednji številki 
Našega časopisa. 

 Milka Bokal 

Izlet v Belo krajino
Dobrovski upokojenci smo obiskali 
Belo krajino v zimski idili, tako da je 
bila res bela. Prvi postanek je bil na 
Prepihu pod Gorjanci, kjer smo popili 
kavo.
 
Pot smo nadaljevali do Radovice, ki je od 
Metlike oddaljena šest kilometrov. Ustavi-
li smo se v središču vasi, kjer imajo v stari, 
vrsto let prazni šoli urejen razred, podo-
ben učilnicam iz petdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Tudi mi smo vstopili v ta razred in 
se povrnili v leto 1950. Z zanimanjem smo 
pričakovali strogega učitelja, ki prisega na 
palico in klečanje v kotu na koruzi. Med 
"šolsko uro" smo na duhovit, zanimiv in pe-
ster način spoznali Belo krajino, na koncu pa 
smo udeleženci prejeli spričevala z imenom 

in priimkom, kot dokaz, da smo usvojili 
osnovno znanje o deželici med Gorjanci in 
reko Kolpo. Druga zanimivost je bil ogled 
več kot 150 let stare hiše. Njen lastnik je kra-
jinski arhitekt in restavrator Jože Matekovič. 
Pohištvo in vsi drugi eksponati v hiši so do-
bro ohranjeni, tako da še vse služi svojemu 
namenu. 
Bližal se je čas kosila, zunaj je rahlo naleta-
val sneg, mi pa smo se peš odpravili na tu-
ristično kmetĳo Bajuk. Lepo  so nas sprejeli
in nam postregli z domačo hrano, ki jo pri-
delajo sami. Pa tudi vina ni manjkalo, kajti 
ukvarjajo se tudi z vinogradništvom in imajo 
svojo klet, kjer prirejajo degustacĳe. Njihova
vina smo v kleti pokusili tudi sami. 
Ob zvokih harmonike Andreja Bajuka smo 
se prĳetno zabavali pa tudi zaplesali. Do-
mov smo se vračali v večernih urah po za-
sneženi cesti. 

Anica Tomšič

Iz poročila predsednika dru-
štva je bila razvidna velika 
aktivnost društva v prete-
klem letu. Organiziranih je 
bilo 6 izletov in 12 pohodov, 
sodelovali smo na čistilni ak-

cĳi Očistimo Slovenĳo, junĳa
smo priredili piknik, januarja 
pa smo na srečanje povabili 
Vlasto Nussdorfer, takrat še 
državno tožilko. Organizirali 
smo tudi druge dejavnosti, in 
sicer rekreacĳsko telovadbo v
OK Fit centru, ogled sejma in 
festivala za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu 
ter sodelovanje na računalni-
ških delavnicah Simbioza na 
Osnovni šoli Dobrova. Poseb-
no pozornost smo v prejšnjem 
letu namenili starejšim obča-
nom ob njihovih obletnicah in 
zdravstvenih težavah. Posebej 
bi omenil obisk pri naši naj-

starejši članici, gospe Marĳi
Rihar iz Gabrja, ki je prazno-
vala častitljivih 105 let. Žal 
nas je v tem letu zapustilo 9 
članov, katerim smo namenili 
minuto molka. 

Kot osnovo za nadaljnje ak-
tivnosti smo sprejeli program, 
ki še vedno daje prednost ob-
iskom bolnih članov in članic, 
ki bivajo v domovih za sta-
rejše, in tistih, ki praznujejo 
visoke jubileje. Vsem članom 
bomo omogočili različne ak-
tivnosti, organizirane poho-
de, izlete, predavanja, tečaje 
in delavnice, posebna praz-
novanja in piknike. Namen je 
seveda druženje in izmenjava 
življenjskih izkušenj. 
Za naše društvo je značilno, 
da je večina članov aktivnih. 
Tistim, ki so še posebej pri-
spevali k društvenemu delu, 

pa smo podelili društvena 
priznanja. Med nagrajenci so 
bili Matko Zdešar (za uspeš-
no organizacĳo proslave in
pripravo biltena), Milena 
Malovrh (za uspešno delo 
pri pripravi biltena in izved-
bi proslave), Franci Železnik 
(za vodenje pohodov), Anica 
Tomšič (za vodenje delavnic 
in drugih aktivnosti v dru-
štvu), Franci Malovrh (za 
delo pri pripravi biltena ter 
večletno vodenje občnih zbo-
rov in pohodov), Mimi Zorc 
(za delo v upravnem odboru 
in pri drugih aktivnostih v 
društvu) in Tone Tomšič (za 
uspešno vodenje društva in 
sodelovanje pri vseh aktivno-
stih društva). 
Občnega zbora so se udeležili 
tudi župan Občine Dobrova 
- Polhov Gradec, ki mu ob tej 
priložnosti izrekamo zahvalo 
za materialno in moralno po-
moč pri delovanju društva, 
ter predstavniki DU Polhov 
Gradec, Horjul in Vrzdenec, 
predstavnik območne zveze 
DU Vič - Rudnik in novi pred-
sednik gasilskega društva Do-
brova. 
Na zaključku občnega zbora 
sta zbrane pričakala prigri-
zek in pĳača, ki so jo servirale
pridne roke članic društva. Za 
zabavo je igral Andrej Sojer, 
ki je postal pravi virtuoz na 
diatonični harmoniki. Za ure-
janje prostora srečanja pa so 
poskrbeli vitalni člani.  

Rajko Komat   

Takoj ko sva stopili v njeno 
hišo v Dolenji vasi, sem začu-
tila pridih domačnosti. Naj-
brž ni naključje, da je beseda 
najprej stekla o njeni mami. 
Povedala je, kako je mamo, 
pravzaprav mačeho rešila, 
potem ko je ta po porodu 
zelo oslabela. Porod polbrata 
Francĳa je bil namreč težak in
mama je izgubila veliko krvi. 
Še dr. Puc z Dobrove se je ču-
dil in jo pozneje vprašal, kaj 
je mami dajala, da si je opo-
mogla. To je bila prežganka, 
lonček kravjega mleka takoj 
po molži (brez zavretja), pa 
"kurja župca" in šató. Tudi 
ponoči je hodila molst kravo, 
tako si je prizadevala poma-
gati. Tedaj je bila stara 17 let. 
Z velikim poudarkom pove, 
da je imela "dobro mačeho" in 
da je lepo skrbela zanjo. Fran-
ci se je potem na svojo polse-
stro zelo navezal. Večkrat mu 
je ob kakšni priložnosti rekla, 
naj gre o čem mamo vprašat, 
on se je pa kar nje držal. Rad 
je oltarčke delal in govoril je, 
da bo župnik. Toda žal je pri 
svojih 13 letih umrl za tumor-
jem v glavi. 
Njena mama je bila Kršinska 
iz Srednje vasi, kar k sosedu 
Sovu se je poročila. Pokazala 
mi je njeno sliko: Lepa, po-

nosna žena z jasnim pogledom, 
v obleki, dolgi do tal, stisnjeni 
v pasu in z visokim ovratni-

kom. Lasje so na temenu speti, 
z desnico se opira na stojalo, na 
katerem so rože (tipično prizo-
rišče starih slik). Pri 33 letih je 
umrla za jetiko. Zadnje bese-
de, ki jih je izgovorila, so bile 
namenjene sestri, govorila pa 
je o njej – naj otroka vzame k 
sebi v Kozarje. To se je potem 
res zgodilo. Teta jo je vzela k 
sebi, tam je hodila v šolo. 
Pokazala je tudi sliko šolske-
ga razreda 1929/30 osnovne 
šole na Viču: sama dekleta, 

lepo oblečena, s prĳaznimi ob-
razi (razredi so bili takrat ločeni 
po spolu in fantje so bili v svo-
jem razredu). Ko je bila stara 
13 let, se je vrnila domov. V 
Kozarjah ji je bilo dolgčas, se-
strična je ni imela rada; dobro 
se je učila, ona pa ne. Pa ji ni 
pomagala. A potem je imela 
težko življenje. 
Slike si je Seliškarjeva mama 
ogledovala brez očal. "Ko je 
sonce, berem še brez njih," 
je dejala. Na vprašanje, kdaj 
je bilo najhuje v življenju, je 
nagnila glavo in z zamolklim 
glasom, za katerim je bilo 
čutiti bolečino kljub časovni 
oddaljenosti, brez premisle-
ka odgovorila, da takrat, ko ji 
je umrla mama. Imela je še tri 
brate, ona je bila druga. Tudi 
učiteljice Anice Kleinstein se 
spomni; pohvali jo, da je bila 
dobra učiteljica. 
Ko sem jo vprašala, če jo 
smem fotografirati, se je za-
smejala in rekla: "Ja, slikat', 
saj nisem stara dvajset let." 
To so le drobci iz bogatega 
življenja Seliškarjeve mame. 
Veliko bi še vedela povedati. 
"Kako hitro gre življenje!" je 
bila med pogovorom večkrat 
izrečena misel Seliškarjeve 
mame. 

 Milka Bokal

Odkritje spominske plošče Jakobu Trobcu, škofu v St. Cloudu v 
ameriški državi Minnesota, leta 1938

Seliškarjeva mama – Marĳa
Kožuh (1918) iz Dolenje vasi

Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako 
strogo kot prav pitna voda. Nad zdravstveno 
ustreznostjo in skladnostjo pitne vode bdimo 
tako v JP Vo-Ka v okviru notranjega nadzora 
kot ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru 
monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo 

inšpekcĳske službe. Notranji nadzor poteka
po načrtu, ki natančno opredeljuje dnevna 
mesta vzorčenja in vrsto preizkušanj na po-
sameznem odvzemnem mestu glede na vrsto 
tveganja. 
Preizkušanje vzorcev v okviru notranjega 
nadzora izvaja Služba za nadzor kakovosti 
pitne in odpadne vode v laboratorĳu JP Vodo-
vod - Kanalizacĳa in zunanji izvajalci. Vsi iz-
vajalci izpolnjujejo splošna merila za delova-
nje preizkusnih laboratorĳev, predpisana po
standardu SIST EN ISO/IEC 17025, in redno 

sodelujejo v medlaboratorĳskih primerjalnih
preizkusih.
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) smo pripravili 
letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 
2012, ki je objavljeno na spletni strani www.

vo-ka.si v rubriki Informacĳe/Kakšno vodo pi-
jemo/Letno poročilo o skladnosti pitne vode. 
Povzetek poročila se nahaja v preglednici, ki 
prikazuje število odvzetih in neskladnih vzor-
cev v okviru notranjega nadzora za mikrobi-
ološka in fizikalno-kemĳska preizkušanja za
oskrbovalno območje Brest.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo 
na e-naslovu voka@vo-ka.si. 

JP Vodovod - Kanalizacĳa, 
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 

april 2013  

Povzetek letnega poročila JP Vodovod - 
Kanalizacĳa o skladnosti pitne vode
JP Vodovod - Kanalizacĳa je v Občini Dobrova - Polhov Gradec izvajalec go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju central-
nega vodovodnega sistema, ki se oskrbuje iz vodarne Brest in na katerem ležita 
naselji Podsmreka in Komanĳa.

Naravna in kulturna podoba naše občine (7) 

Razvozlano ozadje fotografije veselega
sprevoda, objavljene v Domačih krajih
Seliškarjeva mama – Marĳa Kožuh iz Dolenje vasi hrani fotografijo, ki spomi-
nja na odkritje plošče škofu Jakobu Trobcu (1838–1921) na Logu pri Polhovem 
Gradcu.

Občni zbor Društva upokojencev Dobrova
Letošnji občni zbor, ki je potekal marca, smo tako kot prejšnja leta priredi-
li v prostorih Osnovne šole Dobrova. Šola nam vsako leto brezplačno ponudi 
prostor, pripravila pa je tudi simpatičen kulturni program, za kar se ravnatelju 
Vilĳu Kovačiču in njegovim sodelavcem ob tej priložnosti zahvaljujemo.

Seliškarjeva mama iz Dolenje vasi stopa v 96. leto 

»Ko je sonce, berem še brez očal«
Za Seliškarjevo mamo mi je povedala Jevcova Francka – Francka Kozjek iz Dvo-
ra, češ naj jo obiščem, saj tako čilo in z veseljem pripoveduje o starih časih.
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V letu 2012 je notranji nadzor in spremljanje stanja pri 
oskrbi s pitno vodo glede zdravstvene ustreznosti in 
skladnosti pitne vode na javnih vodovodnih sistemih 
Občine Dobrova - Polhov Gradec opravljal Zavod za 
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljub-
ljana. Spremljanje 
stanja oskrbe s pitno 
vodo v Občini Do-
brova - Polhov Gra-
dec je ZZV Ljublja-
na izvajal v okviru 
Pogodbe o izvajanju 
storitve nadzora pit-
ne vode št. 120-004-
602-2/09 in aneksa 
k pogodbi št. 3 -
120-004-602-23/11 
ter Plana vzorčenja 
pitne vode v Občini 
Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2012. Zdravstvena ustreznost in sklad-
nost pitne vode se nadzorujeta tudi v okviru monitorin-
ga pitne vode in nadzora inšpekcĳskih služb.
Poročilo o pitni vodi za leto 2012 je pripravljeno skladno 
z navodilom Inštituta za varovanje zdravja RS. Notranji 
nadzor se je izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo zdrav-
stveno ustreznost živil. Strokovna podlaga za izvajanje 
notranjega nadzora je Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 
19/04, 35/04, 26704, 92/06 in 25/09). Zdravstvena ustrez-
nost in skladnost pitne vode se je v okviru notranjega 

nadzora ocenjevala na podlagi rezultatov opravljenih 
mikrobioloških in fizikalno-kemĳskih preizkušanj in te-
renskih meritev ter sanitarno-tehničnega in higienskega 
stanja vodooskrbnih objektov, naprav, delovanja naprav 
oziroma postopkov priprave pitne vode pred njeno 

distribucĳo v  vodo-
vodna omrežja posa-
meznih vodovodnih 
sistemov. 
Celoten dokument 
Poročila o pitni vodi 
za leto 2012 je ob-
javljen na spletni 
strani www.dobro-
va-polhovgradec.si 
v rubriki Oskrba s 
pitno vodo – obveš-
čanje občanov, prav 
tako pa je poročilo 
dostopno na vseh 

krajevnih skupnostih in na sedežu občine. 
V primeru kakršnekoli neustreznosti pitne vode uprav-
ljavec javnega sistema za oskrbo s pitno vodo izvede 
ustrezne ukrepe in obvesti uporabnike.
 O vseh večjih investicĳskih in vzdrževalnih delih na
javnih vodovodnih omrežjih ter motnjah pri dobavi 
pitne vode bodo uporabniki obveščeni na spletni strani 
www.dobrova-polhovgradec.si, na oglasni deski krajev-
ne skupnosti in občine ter z letaki. 

Režĳski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi Zakona o kmetĳstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Statuta Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec  (Uradni 
list RS, št. 26/2012), Odloka o proraču-
nu Občine Dobrova-Polhov Gradec za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2012) 
in Pravilnika o ukrepih za razvoj pode-
želja na območju Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec od leta 2008 do leta 2013  
(Uradni list, št.: 25/08, 1/09) objavlja 
občina Dobrova-Polhov Gradec 
 

javni razpis 
za sofinanciranje programa pospeše-

vanja in ohranjanja 
kmetĳstva v občini Dobrova-Polhov

Gradec za leto 2013 
  
I. Predmet razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje programov kmetĳstva v občini Do-
brova-Polhov Gradec za leto 2013. 
  
Sredstva se namenĳo za:
• Pomoči namenjene primarni kmetĳ-

ski proizvodnji kmetĳskih proizvo-
dov iz Priloge I, Pogodbe o ustano-
vitvi ES 

 
1.1. Naložbe v posodobitev kmetĳ  (4.
člen Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/20-
06) 
1.2.   Ohranitev podeželske dediščine 
(5. člen uredbe komisĳe (ES) 1857/20-
06) 
1.3.   Usposabljanje in informiranje čla-
nov kmetĳskih gospodarstev (15. člen
Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/2006)
 
• Pomoči namenjene predelavi in trže-

nju kmetĳskih proizvodov
2.1.   Naložbe v dopolnilne dejavnosti 
na kmetĳi (ukrep de minimis)
2.2.   Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov (ukrep de minimis) 
2.3.   Usposabljanje in informiranje no-
silcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de 
minimis) 
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo 
državnih pomoči 
3.1 Štipendiranje dĳakov in študentov
kmetĳskih šol
  
V letu 2013 imajo prednost pri razpisu 
vloge na ukrepa: 
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti 
in 
3.1 Štipendiranje dĳakov in študentov
kmetĳskih šol.
  
II.Upravičenci do sredstev 
Upravičenci do sredstev so podjetja v 
katerih število zaposlenih ne presega 
5 zaposlenih in imajo sedež v občini 
Dobrova-Polhov Gradec. Med ta pod-
jetja (mikropodjetja, kot so opredeljena 
v Uredbi Komisĳe (ES) št.: 70/2001) se
uvrščajo tudi kmetĳska gospodarstva.
Upravičenci so natančneje opredeljeni 
pri posameznem ukrepu. 
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so 
v težavah. 
  
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev po-
moči: 
  
1. Pomoči namenjene primarni kmetĳ-
ski proizvodnji kmetĳskih proizvodov
iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES 
  
1.1. Naložbe v posodobitev kmetĳ  (4.

člen Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/20-
06) 
Namen: Sredstva se namenĳo za mo-
dernizacĳo kmetĳskih gospodarstev,
izboljšanje konkurenčnosti in izbolj-
šanju velikostne in posestne strukture 
zlasti kmetĳ, ki jim je kmetĳska dejav-
nost edini vir preživetja. 
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
izboljšanje preusmeritve proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in iz-
boljšanje naravnega okolja ali izboljša-
nje higienskih razmer ali standardov za 
boljše počutje živali. 
Višina pomoči:  
- do 30% na ostalih območjih, 
- do 40% upravičenih stroškov pri na-

ložbah v primarno proizvodnjo na 
območjih z omejenimi dejavniki, 

- do 40% na ostalih območjih  ali do 
50% upravičenih stroškov pri nalož-
bah v primarno proizvodnjo na ob-
močjih z omejenimi dejavniki kadar 
je upravičenec mlad kmet. Pomoč se 
odobri v kolikor so naložbe oprede-
ljene v poslovnem načrtu in se izvaja 
v petih letih od vzpostavitve ali pre-
vzema kmetĳskega gospodarstva,

- nakup kmetĳskih zemljišč do višine
10 % upravičenih stroškov celotne 
naložbe, če je nakup kmetĳskih zem-
ljišč sestavni del celotne investicĳe,

- najvišji znesek dodeljene pomoči za 
posamezno naložbo je 2500 €, 

- najvišji znesek naložbe za dostope 
do kmetĳskih gospodarstev ali zem-
ljišč (privatne poti) je 10.000 €. 

Splošni pogoji upravičenosti: 
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti

vpisano v evidenco kmetĳskih go-
spodarstev, 

- gradbena dela morajo biti izvedena 
skladno z veljavnimi predpisi o gra-
ditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja, 

- končana naložba mora izpolnjevati 
novo uvedene minimalne standarde 
glede okolja, higiene in dobrega po-
čutja živali, 

- naložbe v gnojne jame in gnojišča, 
ki so sestavni del novogradnje hleva 
morajo dosegati standarde nitratne 
direktive, 

- naložba mora izpolnjevati enega iz-
med ciljev: zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, izboljšanje in preusmeritev 
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, 
razen pri kmetĳskih poslopjih, če
gre za nadomestitev objekta starej-
šega od 30 let, oziroma popolna pre-
nova poslopja, 

- upravičenec oziroma člani kmetĳ-
skega gospodarstva morajo biti last-
niki zemljišč oziroma jih uporabljati 
v soglasju z lastnikom.

Vrste pomoči:
-  naložbe v hleve s pripadajočo opre-

mo (oprema za krmljenje, molžo, iz-
ločke, rejo), 

 -  naložbe v skladišča za krmo vključ-
no s pripadajočo opremo, 

-  naložbe v objekte in opremo za pri-
delavo, 

- nakup in postavitev rastlinjakov 
vključno s pripadajočo opremo, 

 • nakup kmetĳskih zemljišč, v vred-
nosti do 10 % celotne naložbe, če je 
nakup kmetĳskega zemljišča sestav-
ni del celotne investicĳe,

• prva postavitev ali obnova travni-
ških sadovnjakov, 

• naložbe v postavitev ali obnovo paš-
nika ali obore, 

• naložbe v agromelioracĳska dela na
kmetĳskih zemljiščih (stroški dre-
nažnih del in čiščenja vodnih jarkov 
niso opravičljivi stroški), 

• naložbe v dostope do kmetĳskih
gospodarstev in zemljišč (dovozne 
poti, poljske poti), 

• naložbe v nakup novih ali rabljenih 
kmetĳskih strojev.

 Opravičljivi stroški: 
- stroški izgradnje in izboljšanja ne-

premičnine, 
- stroški nakupa novih ali rabljenih 

kmetĳskih strojev in kmetĳske opre-
me vključno z računalniško opre-
mo, 

- stroški postavitve in obnove travni-
ških sadovnjakov, 

- stroški opreme za vzpostavitev nad-
zorovane paše domačih živali in 
gojene divjadi, vključno z oskrbo 
živali z vodo (nakup pašnega apara-
ta, ograd, obor in opreme za oskrbo 
živali z vodo na pašniku), 

- stroški nakupa kmetĳskih zemljišč,
v višini 10% opravičljivih stroškov 
celotne investicĳe,

- stroški ureditve privatnih cest do 
kmetĳe,

- stroški agromelioracĳskih del pove-
zanih z ravnanjem terena in vzpo-
stavitvĳo travinj,

- drugi stroški povezani s pripravo in 
izvedbo projektov (honorarji arhi-
tektov, študĳ izvedljivosti).

Omejitve: 
Podpore se ne dodelĳo za:
- naložbe zunaj območja občine, 
- nakup in zasaditev letnih rastlin, 
- nakup živali, 
- stroški za drenažna dela, opremo za 

namakanje in namakalna dela, 
- naložbe za nadomestitev, 
- DDV ni upravičen strošek, če je 

kmetĳsko gospodarstvo davčni za-
vezanec, 

- pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki 
jih je upravičenec že izvedel, ali je z 
izvedbo pričel pred odobritvĳo sred-
stev, 

- samostojne naložbe ali obnove gnoj-
ne jame in gnojišča niso upravičeni 
stroški. Ti stroški so upravičeni le, če 
so sestavni del novogradnje hleva, 

- samostojen nakup kmetĳe in kmetĳ-
skih zemljišč, 

- naložba ni upravičena, če je name-
njena proizvodnji proizvodov, ki 
posnemajo ali nadomeščajo mleko 
in mlečne proizvode, 

- ne glede na vir dodeljene pomoči 
(lokalni, državni ali evropski viri), 
najvišji znesek dodeljene pomoči 
posameznemu upravičencu ne sme 
preseči 400.000 € v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let ali 
500.000 €, če je podjetje na območju 
z omejenimi možnostmi (OMD). 

Ciljna skupina (upravičenci): Upravi-
čenci do sredstev so kmetĳska gospo-
darstva, vpisana v register kmetĳskih
gospodarstev, s sedežem v občini Do-
brova-Polhov Gradec. 
  
1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. 
člen uredbe komisĳe (ES) 1857/2006) 
Namen: Sredstva se namenĳo za ohra-
njanje tradicionalne krajine in stavb 
na območjih določenih v Strokovnih 

zasnovah s področja varstva kulturne 
dediščine za območje občine Dobrova-
Polhov Gradec. 
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in 
krajino na podeželju. 
Višina pomoči: 
- do 60% upravičenih stroškov pri 

naložbah namenjenih ohranjanju ne-
proizvodne dediščine na območjih z 
omejenimi dejavniki (ali do 50% na 
območjih izven OMD), 

- do 60% upravičenih stroškov pri 
naložbah za ohranjanje kulturne 
dediščine na proizvodnih kmetĳskih
poslopjih na območjih z omejenimi 
dejavniki (ali do 50% na območjih 
izven OMD), če naložba ne povzroči 
povečanja proizvodnje zmogljivosti, 

- do 60% dodatnih stroškov nastalih 
zaradi uporabe tradicionalnih ma-
terialov na območjih z omejenimi 
dejavniki (ali do 50% na območjih 
izven OMD), 

- najvišji znesek dodeljene pomoči je 
5000 €. 

Splošni pogoji upravičenosti: 
-   kmetĳsko gospodarstvo mora biti

vpisano v evidenco kmetĳskih go-
spodarstev, 

-   gradbena dela morajo biti izvedena 
skladno z veljavnimi predpisi o gra-
ditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja, 

-   naložba mora biti skladna z izdani-
mi kulturno varstvenimi pogoji, 

-   objekt ali območje kjer stoji objekt 
mora biti vključen v Strokovne za-
snove s področja varstva kulturne 
dediščine za območje občine Do-
brova-Polhov Gradec. V kolikor ni 
vključen v Strokovne zasnove mora 
imeti mnenje območnega Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, da je 
objekt z vidika varovanja kulturne 
dediščine pomemben, 

-    upravičenec oziroma člani kmetĳ-
skega gospodarstva morajo biti last-
niki objekta proizvodne ali neproiz-
vodne dediščine. 

Vrste pomoči: 
• zunanja obnova kmetĳskih poslopĳ,
• zunanja obnova pomožnih kmetĳ-

skih objektov, 
• zunanja obnova ostalih objektov 

neproizvodne dediščine, ki se na-
hajajo na kmetĳskih gospodarstvih
(arheološke, etnološke, zgodovinske 
znamenitosti). 

 Opravičljivi stroški: 
- stroški zunanje obnove kmetĳskih

poslopĳ,
-    stroški zunanje obnove pomožnih 

kmetĳskih objektov,
- stroški zunanje obnove ostalih ne-

proizvodnih objektov, ki se nahajajo 
na kmetĳskih gospodarstvih (arheo-
loške, etnološke, zgodovinske zna-
menitosti), 

- drugi stroški povezani s pripravo in 
izvedbo obnove (vključno s stroški 
honorarjev arhitektov, študĳ izved-
ljivost). 

Omejitve: 
Podpore se ne dodelĳo za:
- naložbe zunaj območja občine, 
- DDV ni upravičen strošek, če je 

kmetĳsko gospodarstvo davčni za-
vezanec, 

- naložbe v stanovanjske objekte na 
kmetĳi.

Ciljna skupina (upravičenci): Upravi-

čenci do sredstev so kmetĳska gospo-
darstva, s sedežem občini Dobrova-
Polhov Gradec. 
  
1.3 Usposabljanje in informiranje čla-
nov kmetĳskih gospodarstev (15. člen
Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/2006) 
Namen: Pri programu izobraževanja 
kmetov se sofinancirajo izobraževanja
in usposabljanja kmetov in organizacĳa
strokovnih seminarjev preko pooblaš-
čenih organizacĳ in ostalih izvajalcev
strokovnega izobraževanja. 
Cilj: Dvig usposobljenosti članov kme-
tĳskega gospodarstva z različnimi ob-
likami informiranja in usposabljanja ter 
izboljšanje konkurenčnosti kmetĳskih
gospodarstev. 
Višina pomoči: 
- do 100% upravičenih stroškov v ob-

liki subvencioniranih storitev in ne 
sme vključevati neposrednih plačil v 
denarju proizvajalcem. 

Splošni pogoji upravičenosti: 
- upravičenec, ki izvaja usposabljanje 

kmetov mora k vlogi priložiti letni 
program izobraževanja ali usposab-
ljanja, 

- upravičenec, ki izvaja izobraževanje 
mora zagotoviti dostopnost do po-
moči vsem upravičencem na območ-
ju občine, 

- če tehnično podporo zagotavljajo 
skupine proizvajalcev ali druge 
organizacĳe, članstvo v takih skupi-
nah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. 

Vrste pomoči: 
- na področju izobraževanja in uspo-

sabljanja kmetov in kmetĳskih de-
lavcev, 

- na področju svetovalnih storitev, ki 
jih opravĳo tretje strani, ki ne spada-
jo med trajne ali občasne dejavnosti, 
niti niso v zvezi z običajnimi opera-
tivnimi stroški podjetja (npr.: davč-
no svetovanje, redne pravne storitve 
ali oglaševanje), 

- na področju organizacĳe forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter so-
delovanja na njih, 

- publikacĳe, kot so katalogi in sple-
tišča, ki predstavljajo dejanske poda-
tke o proizvajalcih iz dane regĳe ali
proizvajalcih danega proizvoda, če 
so informacĳe in predstavitev nev-
tralne in imajo zadevni proizvajalci 
enake možnosti, da so predstavljeni 
v publikacĳi.  

Opravičljivi stroški: 
-    stroški organiziranja programa 

usposabljanja ali izobraževanja, 
-    na področju organizacĳ forumov,

tekmovanj, razstav in sejmov: stro-
ški organizacĳe tekmovanj, sejmov,
strokovnih ekskurzĳ, stroški udelež-
be na strokovnih posvetih, forumih, 
sejmih, razstavah in tekmovanjih, 
stroški izdaje brošur in drugih pu-
blikacĳ, če so namenjeni izobraževa-
nju, usposabljanju, posvetu, forumu, 
razstavi, sejemski predstavitvi, stro-
ški simboličnih nagrad podeljenih v 
okviru tekmovanj do 100 € na nagra-
do na zmagovalca, 

-   stroški svetovalnih storitev (stroški 
honorarjev za storitve, ki ne spadajo 
med trajne ali občasne dejavnosti in 
niso vezani na običajne operativne 
stroške podjetja kot so računovodske 

storitve, davčno svetovanje, ipd), 
-   stroški izdaje publikacĳi, kot so ka-

talogi in spletišča, ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizvajalcih iz 
dane regĳe ali proizvajalcih danega
proizvoda, če so informacĳe in pred-
stavitev nevtralne in imajo zadevni 
proizvajalci enake možnosti, da so 
predstavljeni v publikacĳi.

Omejitve: 
- stroški šolnin in šolanja za redno 

vpisane dĳake in študente niso
upravičeni stroški, 

- stroški pogostitev niso upravičeni 
stroški. 

Ciljna skupina (upravičenci): 
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so 
izvajalci storitev, ki so registrirani za 
izvajanje dejavnosti namenov točke1.3 
inkaterih storitve so namenjene članom 
kmetĳskih gospodarstev območja ob-
čine. 
  
2. Pomoči namenjene predelavi in tr-
ženju kmetĳskih proizvodov 
  
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti 
na kmetĳi (ukrep de minimis) 
Namen: 
Posestna struktura kmetĳskih gospo-
darstev v občini je razmeroma slaba, 
hkrati je veliko osamljenih kmetĳ. Do-
daten vir zaslužka lahko te kmetĳe
najdejo v novih dejavnostih, s čemer 
izboljšajo svoj ekonomski položaj. Po-
leg izboljšanja ekonomskega položaja 
kmetĳ je namen ukrepa tudi ohranjaje
poseljenosti podeželja. 
Cilji: 
Ustvarjanje pogojev in možnosti za 
nova delovna mesta ter realizacĳo po-
slovnih idej članov kmetĳskega gospo-
darstva. Ukrep je namenjen naložbam 
potrebnim za začetek opravljanja ne-
kmetĳske dejavnosti ali za posodobitev
že obstoječe. 
Višina pomoči: 
- do 50% upravičenih stroškov pri 

naložbah oziroma (ali do 40% na ob-
močjih izven OMD), 

- do 60% upravičenih stroškov pri na-
ložbah kadar je upravičenec mlad 
kmet (ali do 50% na območjih izven 
OMD), 

- najvišji znesek dodeljene pomoči je 
5000 €. 

Vrste pomoči: 
- predelava kmetĳskih pridelkov,

medu in čebeljih izdelkov, zelišč, 
gozdnih sadežev in gob, 

- prodaja kmetĳskih pridelkov in iz-
delkov, 

- turizem na kmetĳi (gostinska, nasta-
nitvena in negostinska dejavnost), 

- dejavnost, povezana s tradicionalni-
mi znanji na kmetĳi,

- pridobivanje in prodaja energĳe iz
obnovljivih virov, 

- storitve s kmetĳsko in gozdarsko
mehanizacĳo, opremo, orodji in ži-
valmi ter oddaja le-teh v najem, 

- izobraževanje na kmetĳah, poveza-
no s kmetĳsko, gozdarsko in dopol-
nilno dejavnostjo na kmetĳi,

- ribogojstvo in predelava sladkovod-
nih rib, 

- aranžiranje ter izdelava vencev, šop-
kov ipd. iz lastnega cvetja in drugih 
okrasnih rastlin. 

Splošni pogoji upravičenosti: 
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti

Obveščanje v primeru neskladnosti odvzetih vzorcev:
Komu ? vsem uporabnikom na območju neskladnosti,
Kdaj? v 24 urah od prejema obvestila o neskladnosti,

Kako?
- obvestilo na oglasni deski,
- spletna stran www.dobrova-polhovgradec.si,
- letak – obvestilo uporabnikom v nabiralnik in
- telefonsko sporočilo ali sms (javni objekti).

Obveščanje v primeru omejitev ali prepovedi uporabe vode:
Komu ? vsem uporabnikom na območju neskladnosti,
Kdaj? v 2 urah od prejema obvestila o neskladnosti,

Kako?

- obvestilo na oglasni deski,
- spletna stran www.dobrova-polhovgradec.si,
- letak – obvestilo uporabnikom v nabiralnik,
- telefonsko sporočilo ali sms (javni objekti) in
- ZIRS.

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti:
Komu ? vsem uporabnikom na območju neskladnosti,
Kdaj? v 24 urah od prejema obvestila o neskladnosti,

Kako? - obvestilo na oglasni deski in
- spletna stran www.dobrova-polhovgradec.si. 

Obveščanje ob prenehanju veljavnosti ukrepa:
Komu ? vsem uporabnikom na območju neskladnosti,
Kdaj? v 24 urah od prejema obvestila o neskladnosti,

Kako?
- obvestilo na oglasni deski,
- letak – obvestilo uporabnikom v nabiralnik in
- spletna stran www.dobrova-polhovgradec.si.

Obveščanje o rezultatih laboratorisjih preskusov:
Komu ? vsem občanom,
Kdaj? predvidoma v februarju za preteklo leto,

Kako?
- občinsko glasilo,
- spletna stran www.dobrova-polhovgradec.si in
- sedež Krajevne skupnosti in občine.

Obveščanje ob izrednih razmerah:
Komu ? vsem občanom,
Kdaj? takoj,

Kako?

- obvestilo na oglasni deski,
- letak – obvestilo uporabnikom v nabiralnik,
- spletna stran www.dobrova-polhovgradec.si,
- radio Val 202, Občina tel. 01 3601 800 in
- ZIRS.

Oskrba s pitno vodo v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2012
Režĳski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec kot izvajalec obvezne gospodarske javne služ-
be oskrbe s pitno vodo svoje občane obvešča o kakovosti pitne vode na javnih vodovodnih 
omrežjih občine.
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vpisano v evidenco kmetĳskih go-
spodarstev, 

- gradbena dela morajo biti izvedena 
skladno z veljavnimi predpisi o gra-
ditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja, 

- izpolnjevanje vseh pogojev za 
opravljanje določene dejavnosti (re-
gistracĳa proizvodnega obrata, izob-
razba nosilca, registracĳa dopolnilne
dejavnosti,…), 

- upravičenec oziroma člani kmetĳ-
skega gospodarstva morajo biti last-
niki zemljišč oziroma jih uporabljati 
v soglasju z lastnikom. 

Opravičljivi stroški 
- stroški izgradnje in izboljšanja ob-

jekta, ki je namenjen opravljanju do-
polnilne dejavnosti, 

- stroški nakupa nove ali rabljene 
opreme in strojev vključno z raču-
nalniško opremo namenjeno oprav-
ljanju dopolnilne dejavnosti, 

- drugi stroški povezani s pripravo in 
izvedbo projektov. 

Omejitve: 
- naložbe zunaj območja občine, 
- DDV ni upravičen strošek, če je 

kmetĳsko gospodarstvo davčni za-
vezanec, 

- honorarji arhitektov, študĳe izvedlji-
vosti, 

- preproste naložbe (naložba v objekt 
ali opremo ne sme le nadomestiti 
starega objekta opreme, brez pove-
čanja proizvodnje zmogljivosti), 

- skupna pomoč za naložbo ne sme 
presegati 200.000 € v obdobju treh 
proračunskih let. 

Ciljna skupina (upravičenci):   
- člani družine, ki so fizične osebe in

imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnost, 

- podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in 
so registrirana za opravljanje našte-
tih dopolnilnih dejavnosti, 

- skupine proizvajalcev, ki skupaj in-
vestirajo v dopolnilno dejavnost. 

  
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov (ukrep de minimis) 
Namen: Nezadostna odprtost gozdov 
z gozdnimi prometnicami, zastarelost 
delovnih sredstev povečujeta stroške 
povezane s pridobivanjem lesa, kar 
vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva 
Cilj: 
- izboljšanje konkurenčnosti gozdar-

stva, 
- izboljšanje dohodkovnega položaja 

pri lastnikih gozdov, 
- razvoj novih proizvodov ter uvaja-

nje novih proizvodnih tehnologĳ,
- izboljšanje varnosti pri delu, 
- modernizacĳa proizvodnje,
- večja odprtost gozdov. 
Višina pomoči:  
- do 40% upravičenih stroškov pri 

naložbah oziroma (ali do 30% na ob-
močjih izven OMD) 

- do 50% upravičenih stroškov pri na-
ložbah kadar je upravičenec mlad 
kmet(ali do 40% na območjih izven 
OMD), 

- najvišji znesek dodeljene pomoči je 
2500 €. 

Vrste pomoči: 
- naložbe v gradnjo in rekonstrukcĳo

gozdnih vlak, 
- naložbe v nakup novih ali rabljenih 

strojev in opreme za delo v gozdu, 
Splošni pogoji upravičenosti: 
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti

vpisano v evidenco kmetĳskih go-
spodarstev, 

- sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove, 

- upravičenec mora biti lastnik ali so-
lastnik gozda, 

- upravičenost gradnje gozdne vlake 
mora potrditi Zavod za gozdove RS, 

- naložba v gozdno vlako mora biti 
ekonomsko upravičena, 

- stroški nakupa in dobave opreme, 
stroški usposabljanja, 

- za nakup strojev ali opreme za delo 
v gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti 
najmanj5 hagozda. 

Opravičljivi stroški 
- stroški gradnje, rekonstrukcĳe in

opreme vlake, 
- splošni stroški povezani s pripravo 

projekta, 
- stroški nakupa in dobave opreme. 
Omejitve: 
- naložbe zunaj območja občine, 
- pri naložbi v nakup novih ali rablje-

nih strojev in opreme niso upraviče-
ni stroški za nakup mehanizacĳe za
strojno sečnjo, 

- DDV ni upravičen strošek, če je 
upravičenec davčni zavezanec, 

- skupna pomoč za naložbo ne sme 
presegati 200.000 € v obdobju treh 
proračunskih let. 

Ciljna skupina: 
Upravičenci do sredstev so zasebna 
kmetĳska gospodarstva, registrirana
v občini Dobrova-Polhov Gradec, ki 
kmetujejo skladno z načeli dobre prak-
se. 
  
2.3 Usposabljanje in informiranje no-
silcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep 
de minimis) 
Namen: Pri programu usposabljanja 
in izobraževanja se financirajo pro-
grami usposabljanja ali izobraževanja, 
ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, 
udeležbi na seminarjih, in organizacĳa
strokovnih seminarjev preko pooblaš-
čenih organizacĳ in ostalih izvajalcev
strokovnega izobraževanja, namenje-
nih dopolnilnim dejavnostim na kme-
tĳi.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetĳ-
skih gospodarstev s spodbujanjem re-
gistracĳe dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih 
stroškov. 

Splošni pogoji upravičenosti: 
- upravičenec, ki izvaja izobraževanje 

ali usposabljanja mora k vlogi prilo-
žiti letni program izobraževanja ali 
usposabljanja, 

- upravičenec, ki izvaja izobraževanje 
mora zagotoviti dostopnost do po-
moči vsem upravičencem na območ-
ju občine, 

- upravičenci, ki kandidirajo za prido-
bitev sredstev različnih usposabljanj 
in izobraževanj to dokazujejo z do-
kazilom o udeležbi na izobraževa-
nju ali usposabljanju in dokazilom o 
uspešnem zaključku usposabljanja. 

Vrste pomoči: 
- organizacĳa in udeležba izobraževa-

nje in usposabljanje odraslih, 
- organizacĳa in udeležba na foru-

mih, 
- organizacĳa strokovnih eksurzĳ,
- organizacĳa tekmovanj in razstav in

sodelovanje na njih, 
- organizacĳa sejmov in sodelovanju

na sejmih, 
- svetovalne storitve kmetom, 
- priprava publikacĳ, brošur, letakov,
- vzpostavitev spletnih strani. 
Opravičljivi stroški: 
- stroški usposabljanja ali izobraževa-

nja, 
- stroški organiziranja izobraževanja 

ali usposabljanja, 
- stroški udeležbe na strokovnih po-

svetih, forumih, sejmih, razstavah in 
tekmovanjih, 

- stroški svetovalnih storitev (stroški 
honorarjev za storitve, ki ne spadajo 
med trajne ali občasne dejavnosti in 
niso vezani na običajne operativne 
stroške podjetja kot so računovodske 
storitve, davčno svetovanje, ipd), 

- stroški izdaje brošur in drugih pu-
blikacĳ, če so namenjeni izobraževa-
nju, usposabljanju, posvetu, forumu, 
razstavi, sejemski predstavitvi, 

- stroški informiranja preko medĳev
in drugih dejavnosti povezanih z 
informiranjem, 

- stroški simboličnih nagrad podelje-
nih v okviru tekmovanj do 100€ na 
nagrado na zmagovalca. 

Omejitve: 
- stroški šolnin in šolanja za redno 

vpisane dĳake in študente niso
upravičeni stroški, 

- stroški pogostitev niso upravičeni 
stroški, 

- stroške izobraževanj za pridobivanje 
certifikatov nove dopolnilne dejav-
nosti na kmetĳi mora upravičenec
vrniti skupaj za zamudnimi obre-
stmi, če dopolnilna dejavnost ni bila 
registrirana v treh letih po prejemu 
sredstev. 

Ciljna skupina (upravičenci): 
Upravičenci do sredstev so vsi člani 
kmetĳskega gospodarstva, ki imajo
registrirano dopolnilno dejavnost ali 
jo nameravajo registrirati v treh letih, 
organizatorji izobraževanj in usposab-
ljanj, ki delujejo na območju občine, 
lahko tudi izven občine. 
  
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo 
državnih pomoči 
  
3.1 Štipendiranje dĳakov in študen-
tov kmetĳskih šol 
Namen: Finančna pomoč je namenjena 
popularizacĳi poklicnega, srednje šol-
skega, visokošolskega ali univerzitet-
nega študĳa na kmetĳskih programih
poklicnih srednjih šol in univerz. 
Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bo-
doče nosilce kmetĳskih gospodarstev,
da se odločajo za šolanje na kmetĳskih
šolah, s čemer želimo doseči boljšo iz-
obrazbeno strukturo na kmetĳah.
Višina pomoči: 
- do višine 450 € na dĳaka in študenta

v tekočem šolskem letu. 
Splošni pogoji upravičenosti: 
- kmetĳsko gospodarstvo, katerega

član je upravičenec, mora biti vpisa-
no v evidenco kmetĳskih gospodar-
stev, 

- uspešno zaključeno šolanje v prete-
klem šolskem letu, 

- redno vpisan v srednješolski pro-
gram ali univerzitetni študĳ v teko-
čem šolskem letu. 

Vrste pomoči: 
- enkratna pomoč dĳakom in študen-

tom kmetĳskih šol in univerz.
Omejitve: 
- enkratna pomoč se ne izplača dĳa-

kom in študentom, ki niso vpisani v 
kmetĳske šole,

- dĳaki in študentje ponovno vpisani
v isti letnik in študentje, ki izgubĳo
status, do pomoči niso upravičeni. 

Ciljna skupina (upravičenci) 
Dĳaki in študentje kmetĳskih šol in
univerz, ki živĳo v skupnem gospo-
dinjstvu z nosilcem kmetĳskega gospo-
darstva. 
  
IV Merila 
Merila so natančneje opisana v razpisni 
dokumentacĳi.
  
V. Višina razpisanih sredstev 
Sredstva bremenĳo proračunsko po-
stavko 11003 Proračuna občine Dobro-
va-Polhov Gradec za leto 2013. Okvirna 
višina razpisanih sredstev je  48.000 €. 
VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki 
so nastali po datumu odobritve sred-
stev in so bili plačani do predložitve 
zahtevka. 
Najnižja skupna višina pomoči, ki se 
izplača upravičencu je 50€. 
Sredstva se ne dodelĳo upravičencu, ki
je za isti namen, ki ga  navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev po tem javnem raz-
pisu, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenĳe ali sredstva Evropske unĳe.
Sredstva se ne dodelĳo za izvajanje

ukrepov izven Občine Dobrova-Pol-
hov-Gradec. 
V kolikor bo na razpis prispelo več 
vlog, kot je na razpolago sredstev, se bo 
odstotek pomoči sorazmerno znižal, 
razen pri vlogah na ukrepe, ki imajo v 
letu 2013 prednost (2.1. Naložbe v do-
polnilne dejavnosti in 3.1 Štipendiranje 
dĳakov in študentov kmetĳskih šol).
  
VI Razpisna dokumentacĳa 
Razpisna dokumentacĳa (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu: 
h�p://www.dobrova-polhovgradec.si
ali na sedežu občine. Lahko pa jo na 
osnovi poslane zahteve na elektronski 
naslov info@dobrova-polhovgradec.si, 
posredujemo tudi po elektronski pošti. 
Kontaktna oseba občinske uprave za 
informacĳe je Helena Čuk.
  
VII. Način prĳave in roki: 
Izpolnjeno razpisno dokumentacĳo
vlagatelji pošljejo priporočeno po poš-
ti, ali oddajo neposredno na sedežu 
občine. 
Ovojnica mora biti opremljena z na-
slednjimi podatki: Občina Dobrova-
Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova s pripisom »ne odpiraj, javni 
razpis, kmetĳstvo«. Na hrbtni strani 
mora biti označen naslov pošiljatelja 
vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da 
se nanašajo na javni razpis se zavrže. 
Rok za oddajo vlog: 30.5.2013 
  
VIII. Obravnavanje vlog in postopek 
odobritve 
Odpiranje in pregled vlog 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog 
bo 6.6.2013, v prostorih občine Dobro-
va-Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni 
javno. Prispele vloge bo pregledala in 
strokovno ocenila komisĳa, ki jo ime-
nuje župan občine Dobrova- Polhov 
Gradec. 
S sklepom župana se zavrže vloge: 
- ki so prepozno prispele 
- ki niso oddane na predpisani razpis-

ni dokumentacĳi,
- nepopolne vloge, ki jih v navede-

nem roku vlagatelj ne dopolni ali jih 
dopolni neustrezno. 

in zavrne vloge: 
- ki so neutemeljene, 
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in 

prilogah, 
- ki so vložene v nepravilno opremlje-

nih ovojnicah, 
- vsebinsko neustrezne vloge, 
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prĳavo.
Popolnost in dopolnitve vlog 
Vloga se šteje za popolno, če je razu-
mljiva in ima priložene vse priloge. 
Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v
roku 14 dni od odpiranja in strokov-
nega pregleda vlog pisno pozove, da 
jih dopolnĳo. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Do-
polnitve poslane po roku se ne upoš-
tevajo. 
  
IX. Obveščanje o izboru 
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku 
odloča na predlog strokovne komisĳe
župan oziroma oseba, ki jo pooblasti 
župan. 
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo 
predpisane pogoje iz predpisov in jav-
nega razpisa in so za namen zagotov-
ljena sredstva se izda odločba o pravici 
do sredstev. 
V obrazložitvi odločbe o pravici do 
sredstev je utemeljena odločitev in v 
primeru pozitivne odločitve opredelje-
na višina dodeljenih sredstev, namen in 
upravičeni stroški za katere so sredstva 
namenjena. 
Rok za izdajo odločbe o pravici do 
sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh 
dejstev. 
  
X. Pritožba na odločbo 
Zoper odločitev v odločbi o pravici do 
sredstev lahko upravičenec vloži pri-
tožbo na naslov občine v roku 8. dni od 
prejema odločbe. 
  
XI. Zahtevki za izplačilo 
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo 
zahtevke na predpisanem obrazcu. 
  
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke 
za izplačilo upravičenih sredstev do 
30.4.2014. 
Izplačilo se upravičencu izvrši po 
opravljenih delih na podlagi računa in 
potrdila o plačilu računa. 
Na podlagi popolnega zahtevka, se iz-
plačajo sredstva na vlagateljev transak-
cĳski račun. Nakazilo na transakcĳski
račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti 
odobreno. 
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o 
spremembah odloči z odločbo. Na to 
odločbo pritožba ni dovoljena. 
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami 
predpisov, javnega razpisa ali odločbe 
o pravici do sredstev se zavrne. 
  
XII. Spremljane namenske porabe 
sredstev: 
Namensko porabo proračunskih sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetĳstva
in podeželja v Občini Dobrova-Polhov 
Gradec spremlja komisĳa. Namen po-
rabe sredstev lahko ugotavlja tudi nad-
zorni odbor občine. 
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakoniti-
mi zamudnimi obresti, ki se obračuna-
vajo od dneva plačila upravičencu do 
dneva vračila sredstev. V teh primerih 
ne more pridobiti sredstev za dobo pet-
ih let. 
Če se ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno 

ali v celoti nenamensko porabljena, 
– da je vlagatelj za katerikoli namen 

pridobitve sredstev navajal neres-
nične podatke, 

– da je vlagatelj za isti namen in iz 
istega naslova ponovno pridobil fi-
nančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu, 

– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepre-
mično in opremo sofinancirano iz
proračuna občine, pred iztekom 5 
let, 

– če investicĳe za katero je pridobil
sredstva ni dokončal oz jo je končal 
v bistveno manjšem obsegu kot je 
predvideval v prĳavi na razpis,

– druge nepravilnosti pri uporabi sred-
stev. 

  
XIII. Informacĳe 
Dodatne informacĳe po telefonu: 01
3601 800, kontaktna oseba: Helena 
Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče 
posredovati tudi po elektronski pošti: 
helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si. 
Št.: 430-0012/2013-1 
Datum: 5.4.2013 

Župan: 
Občine Dobrova-Polhov Gradec 

Franc Setnikar, l.r. 

••••• 

Na podlagi Statuta Občine Dobrova 
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 
26/2012) in 13. člena Odloka o prizna-
njih Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradno glasilo občine Dobrova - Pol-
hov Gradec št.: 6/2001), objavljam  
 

Javni razpis za podelitev občinskih 
priznanj 

v letu 2013 
  
Vsebina in pogoji razpisa: 
 
•1.     Občina Dobrova - Polhov Gradec 
podeljuje priznanja zaslužnim obča-
nom, drugim posameznikom, podjet-
jem, zavodom, društvom in skupinam, 
združenjem in drugim pravnim osebam 
za dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, kulture, športa, znanosti, eko-
logĳe, zaščite in reševanja ter na drugih
področjih človekove ustvarjalnosti, ki 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu 
in popolnejšemu življenju občanov in 
ki imajo pomen za razvoj in ugled obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec. Priznanje 
je lahko podeljeno tudi posmrtno. 
 
2. Oblike in stopnje priznanj občine 
Dobrova - Polhov Gradec so: 
1. Naziv častni občan občine 
2. Zlati grb 
3. Srebrni grb 
4. Bronasti grb 
5. Priznanje občine Dobrova - Polhov 
Gradec. 
 
• 3. Naziv častni občan občine Dobrova 
- Polhov Gradec se podeljuje posamez-
nikom za posebno pomembna dejanja, 
delo in zasluge, ki pomenĳo izjemen
prispevek k razvoju, ugledu in uveljav-
ljanju občine Dobrova-Polhov Gradec 
v Republiki Slovenĳi ali na mednarod-
nem področju. 
 
• 4.     Zlati grb občine Dobrova - Pol-
hov Gradec se podeljuje posamezni-
kom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam 
za izredno življenjsko delo ali vrhun-
ske uspehe in dosežke, ki so pomemb-
ni za ugled in razvoj občine Dobrova 
- Polhov Gradec.  
V koledarskem letu se lahko podeli naj-
več en zlati grb občine Dobrova - Pol-
hov  Gradec. 
  
• 5. Srebrni grb občine Dobrova - Pol-
hov Gradec se podeljuje posamezni-
kom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam 
za pomembne dosežke v daljšem obdo-
bju (praviloma več kot eno leto) in kot 
spodbudo za nadaljnje delo. 
 
 V koledarskem letu se podelita pravi-
loma največ dva srebrna grba občine 
Dobrova - Polhov Gradec. 
 
• 6.     Bronasti grb občine Dobrova - 
Polhov Gradec se podeljuje posamezni-
kom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam 
za pomembne dosežke v krajšem ob-
dobju (praviloma v obdobju enega leta) 
in kot spodbudo za nadaljnje delo. 
V koledarskem letu se lahko podeli 
praviloma največ tri bronaste grbe ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec. 
  
• 7.     Priznanje občine Dobrova - Pol-
hov Gradec se podeljuje posamezni-
kom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam 
za izkazano prizadevnost na različnih 
področjih delovanja. 
 
• 8.     Pobudniki oziroma predlagatelji 
za podelitev priznanj občine Dobrova 
- Polhov Gradec so lahko občani, poli-
tične stranke, krajevne skupnosti, pod-
jetja, društva ter druge organizacĳe in
skupnosti. 
 
Predlog za podelitev priznanja mora 
biti predložen v pisni obliki z obra-
zložitvĳo in mora vsebovati podatke o
kandidatu: 
• Ime in priimek oziroma naziv pred-

lagatelja. 
• Ime in priimek, datum rojstva in na-

slov kandidata za priznanje, če gre 
za fizično osebo.

• Naziv in sedež kandidata za prizna-
nje, če gre za organizacĳo.

• Podatki o že prejetih priznanjih in 
odlikovanjih. 

• Podatki o prejemu občinskega pri-

znanja v preteklih letih. 
• Vrsta predlaganega priznanja. 
• Našteti dosežki oziroma uspehi z 

obrazložitvĳo, zaradi katerih se kan-
didata predlaga za dobitnika občin-
skega priznanja. 

• Podpis predlagatelja in žig organiza-
cĳe.

 
Vloga je dostopna na spletni strani ob-
čine: www.dobrova-polhovgradec.si in 
v sprejemni pisarni občine. 
  
• 9.     Pisni predlogi za občinska pri-
znanja morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici na naslov: Občina Dobrova 
- Polhov Gradec, Komisĳa za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova in sicer 
najkasneje do 24. 05. 2013. Na ovojnico 
zapišite oznako: »Ne odpiraj - Predlog 
za občinsko priznanje«. 
 
Naslov pošiljatelja mora biti označen 
na hrbtni strani kuverte. 
Upoštevani bodo samo predlogi, ki 
bodo poslani v skladu z razpisom in v 
razpisanem roku. 
  
10. Prispele vloge bo obravnavala Ko-
misĳa za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja in pripravila predloge 
za podelitev priznanj. Odločitev o po-
delitvi priznanj sprejme Občinski svet s 
sklepom. Sklep mora biti obrazložen. 
  
11. Predlagatelji in prejemniki priznanj 
bodo v roku 8 dni po sprejemu sklepa 
pisno obveščeni o podeljenem prizna-
nju. Seznam prejemnikov priznanj bo 
objavljen v   občinskem glasilu in splet-
ni strani občine. 
  
Številka: 430-0014/2013 
Dobrova, 26. aprila 2013 
  

  Franc Setnikar l.r. 
župan  

Občina Dobrova - Polhov Gradec

••••• 

Na podlagi Zakona o socialno varstve-
nih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 
in spremembe), Statuta Občine Dobro-
va-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 
26/2012), Odloka o dodeljevanju soci-
alnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/2012) in 
Odloka o proračunu Občine Dobrova-
Polhov Gradec za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 106/2012) objavlja Občina Do-
brova-Polhov Gradec 
  
  

J A V N I   R A Z P I S 
ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH 

POMOČI 
V OBČINI DOBROVA-POLHOV 

GRADEC V LETU 2013 
  
1.  PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev 
socialnih pomoči, ki so namenjene: 
- subvencioniranju šole v naravi 

osnovnošolcem v šolskem letu 20-
13/2014 (zimske šole v naravi za 
učence 6. razreda Osnovne šole Do-
brova in učence 6. razreda Osnovne 
šole Polhov Gradec ter poletne šole v 
naravi za učence 4. razreda Osnovne 
šole Dobrova in učence 5. razreda 
Osnovne šole Polhov Gradec); 

- subvencioniranju nakupa šolskih 
potrebščin osnovnošolcem v šol-
skem letu 2013/2014; 

- subvencioniranju šolske prehrane 
osnovnošolcem v šolskem letu 20-
13/2014; 

- kritju drugih stroškov in izdatkov z 
namenom premostitve trenutne ma-
terialne ogroženosti v letu 2013. 

  
  
2.    UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
Upravičenci do sredstev so: 
- posamezniki ali družine, katerih 

dohodek na družinskega člana ne 
presega minimalnega dohodka, ka-
terega višina se določi po merilih 
Zakona o socialno varstvenih pre-
jemkih (v nadaljevanju - cenzus), z 
upoštevanjem materialnih oziroma 
socialnih razmer upravičenca; 

- prosilci socialne pomoči morajo biti 
občani Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec s stalnim prebivališčem v občini, 
ki jim je zaradi trenutne materialne 
ogroženosti nujno potrebna pomoč, 
izkoristili pa so že vse zakonske 
možnosti (na podlagi Zakona o so-
cialno varstvenih prejemkih), ki pa 
ne zadoščajo za rešitev stiske. 

  
3. POGOJI IN OMEJITVE ZA  SOFI-
NANCIRANJE 
Pogoji in omejitve so: 
- občan lahko izjemoma pridobi en-

kratno denarno pomoč tudi v pri-
meru, ko za največ 100% presega 
omenjeni cenzus, če gre za težjo 
bolezen v družini oziroma nesposo-
bnost za pridobitno delo, v primeru 
elementarne nesreče, požara ali smr-
ti hranitelja ter v drugih izjemnih 
okoliščinah; 

- na predlog Odbora za zdravstvo 
in socialo Občine Dobrova-Polhov 
Gradec lahko Občinski svet Občine 
Dobrova-Polhov Gradec spremeni 
cenzus za dodelitev socialne pomo-
či; 

- upravičenec lahko prejme največ 
dve vrsti pomoči; 

- socialna pomoč se praviloma izplača 
neposredno upravičencu, razen po-
moč za šolska kosila, šolo v naravi 
ter v primeru, ko upravičenec ne 
more zagotoviti namenske porabe -  
za slednje tri primere se sredstva na-

kažejo neposredno izvajalcu storitve 
oziroma dobavitelju; 

- denarno pomoč se lahko upravičen-
cu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu 
pripadala po Odloku o dodeljevanju 
denarnih socialnih pomoči v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec ali se mu ne 
dodeli, če se ugotovi, da kljub izka-
zanemu nizkemu dohodku ni ogro-
žena socialna varnost upravičenca in 
družinskih članov, ker je premoženje 
vlagatelja in družinskih članov takš-
no, da bi lahko zagotavljajo preživet-
je oziroma dajalo ustrezne dohodke 
ali se ugotovi, da z upravičencem 
živĳo osebe, ki niso družinski člani
po Zakonu o socialnem varstvu, pa 
pridobivajo dohodke po navedem 
zakonu. 

    
4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
IN DENARNIH POMOČI 
Sredstva bremenĳo proračunske po-
stavke Proračuna Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec: 
19026 Subvencioniranje šole v naravi v 
šolskem letu 2013/2014 višini 1.490,00 
EUR. 
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 
EUR (višina pomoči je odvisna o števi-
la prosilcev in razpoložljivih proračun-
skih sredstev).      
19027 Subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin v višini 8.000,00 EUR. 
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 
EUR (višina pomoči je odvisna o števi-
la prosilcev in razpoložljivih proračun-
skih sredstev). 
19029 Subvencioniranje šolske prehra-
ne v šolskem letu 2013/2014 v višini 
15.900,00 EUR (višina pomoči je odvis-
na o števila prosilcev in razpoložljivih 
proračunskih sredstev). 
20014 Enkratna denarna pomoč zaradi 
materialne ogroženosti v višini 4.000,-
00 EUR 
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 
EUR (višina pomoči je odvisna o števi-
la prosilcev in razpoložljivih proračun-
skih sredstev). 
  
5. VLOGA ZA DODELITEV OBČIN-
SKE SOCIALNE POMOČI 
Vloga za dodelitev občinske socialne 
pomoči je dostopna v sprejemni pisarni 
občine Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova ali na spletni strani 
www.dobrova-polhovgradec.si 
  
6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO 
VLOG 
Upoštevane bodo popolne pisne vlo-
ge, ki bodo prispele po pošti na naslov 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, 1356 Dobrova ali bodo do roka 
oddane v sprejemni pisarni Občine Do-
brova-Polhov Gradec. 
Na sprednji strani ovojnice naj bo na-
vedeno: »Javni razpis socialne pomo-
či – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen naziv in 
naslov pošiljatelja. 
  
Rok za oddajo vlog: 31. maj 2013  
Odpiranje pravočasno prispelih vlog 
bo 4. junĳa 2013 v prostorih občine Do-
brova-Polhov Gradec. Odpiranje vlog 
ni javno. Prispele vloge bo pregledala 
in strokovno ocenila komisĳa, ki jo
imenuje župan občine Dobrova-Polhov 
Gradec. 
  
S sklepom župana se zavrže vloge: 
- ki so prepozno prispele; 
- nepopolne vloge, ki jih v navede-

nem roku vlagatelj ne dopolni oz. jih 
dopolnil neustrezno 

in zavrne vloge: 
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prĳavo.
  
Popolnost in dopolnitve vlog: 
Vloga se šteje za popolno, če je razu-
mljiva in ima priložene vse priloge, ki 
vplivajo na ugotovitev statusa družine. 
  
Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v
roku 8 dni od odpiranja pisno pozove 
k dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za 
dopolnitev vlog je 8 dni. Dopolnitve 
poslane po roku se ne upoštevajo. 
  
7. OBVEŠČANJE O IZBORU 
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku 
odloča na predlog strokovne komisĳe
župan oziroma oseba, ki jo pooblasti 
župan. 
 Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo 
predpisane pogoje iz predpisov in jav-
nega razpisa in so za namen zagotov-
ljena sredstva se izda odločba o pravici 
do sredstev. 
 V obrazložitvi odločbe o pravici do 
sredstev je utemeljena odločitev in v 
primeru pozitivne odločitve opredelje-
na višina dodeljenih sredstev, namen in 
upravičeni stroški za katere so sredstva 
namenjena. 
 Rok za izdajo odločbe o pravici do 
sredstev je 30 dni od ugotovitve vseh 
dejstev. 
 Izplačilo se upravičencu izvrši v roku 
30 dni po izteku roka za pritožbo. 
  
8. PRITOŽBA NA ODLOČBO 
Zoper odločitev v odločbi o pravici do 
sredstev lahko upravičenec vloži pri-
tožbo na naslov občine v roku 8. dni od 
prejema odločbe. 
  
9. INFORMACĲE 
Dodatne informacĳe po telefonu: 01/36-
01-800 ali po elektronski pošti info@do-
brova-polhovgradec.si 
  
Datum: 10.04.2013 
Številka: 430-0013/2013-3 

                              Župan 
Občine Dobrova-Polhov Gradec 

Franc Setnikar l.r.
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Eden izmed ciljev Občine Log 
- Dragomer je organizacĳa
splošnega zdravstva v občini. 
Občani zdaj koristĳo zdrav-
stvene storitve sosednjih občin, 
predvsem Vrhnike, Brezovice 
in Ljubljane, na območju ob-
čine delujeta le zobozdravnica 
s koncesĳo in zobozdravnica
v osnovni šoli. Nekaj korakov 
za organiziranje zdravstvene 
oskrbe v občini je bilo sicer že 
narejenih, a bo do rešitve po-
trebnega še veliko dela in časa. 
Kot smo že poročali, je občina 
jeseni 2010 na podlagi ponudb 
za promotorstvo za projekt 

javno-zasebnega partnerstva 
za izvedbo zdravstvenih stori-
tev v občini izbrala Center sto-
ritev - Zavod za komunikacĳo
in izboljšanje kvalitete življenja 
iz Podsmreke. Občina pa je za 
izgradnjo objekta zagotovila 
zemljišča med Dializnim cen-
trom in Šipco. Pozimi nasled-
nje leto so informacĳo o pri-
stopu k celovitejši zdravstveni 
oskrbi občanov obravnavali 
tudi občinski svetniki, ki so 
med drugim sprejeli sklep, da 
se izdela idejna zasnova pros-
tora, namenjenega centralnim 
dejavnostim, in da se najdejo 

primerljive dobre prakse jav-
no-zasebnega partnerstva na 
tem področju. 

Izbrana idejna zasnova 

Eden izmed pomembnih ko-
rakov, ki jih je občina naredila 
za zagotovitev zdravstvene 
oskrbe v občini, je dogovor 
med občinama Vrhnika in Log 
- Dragomer ter zdravstvenim 
domom, da bodo v občini za-
gotovili zdravnika; zbrali so 
dokumentacĳo o delitveni bi-
lanci, prejeli ponudbe poten-
cialnih izvajalcev zdravstvenih 

storitev (splošnega zdravnika, 
lekarne, dnevnega centra za 
starejše občane, patronaže, 
fizioterapevta, specializirane
trgovine z zdravstvenimi teh-
ničnimi pripomočki) in izbrali 
idejno zasnovo objekta zdrav-
stvenega centra, ki jo je izdelal 
Arhe, d. o. o., Hiše riše arhitek-
tura. Po idejni zasnovi naj bi bil 
zdravstveni center sestavljen iz 
treh objektov, ki so v nadstrop-
ju povezani. Prednost te oblike 
je možnost fazne gradnje, kar 
je ugodno tako z vidika urav-
navanja ekonomskih kazalcev 
kot z vidika interesov.  
Občina je v tem času dobila 
tudi zeleno luč za organizira-
nje podružnične lekarne, a bo 
pred odprtjem morala orga-
nizirati osnovno zdravstveno 
dejavnost. To pa ne bo najlažje. 
Občani so namreč razporejeni 
k več zdravnikom, v različnih 
občinah. Koncesionar, splošni 
zdravnik, pa bo potreboval 
okoli 1.750 opredeljenih paci-
entov, predvsem Log-Drago-
merčanov, kar ne bo mogoče 
doseči čez noč. Zato je prvi 
cilj občine vzpostaviti splošno 
ambulanto na območju občine, 
ki bi delovala nekaj ur na dan. 
Občina mora tako v nadalj-
njih korakih poiskati ustrezen 
prostor za začetek delovanja 
splošnega zdravnika. Vzpo-
stavitev splošnega zdravstva 
bo osnova za odprtje lekarne 
in možnost razvoja preosta-
lih zdravstvenih storitev. Pri-
pravljeni pa bodo tudi pogoji 
za pristop k izgradnji zdrav-
stvenega centra in za razpis 
koncesĳ.

  Vesna Erjavec 

Zapora Dragomerške ceste od 
20. maja 
Energetika Ljubljana nadaljuje gradnjo plinovodnega omrežja 
v Dragomerju. Tokrat so cevi začeli polagati na Šolski cesti. 
Plinifikacĳo bodo v prvi fazi uredili do osnovne šole, nato se
bo gradbišče premaknilo na križišče Dragomerške in Stare 
ceste, cevi pa bodo položili do Dragomerške ceste 57. Sledila 
bo vnovična selitev gradbišča na drugi konec Dragomerške 
ceste; plinovodno omrežje bodo zgradili od križišča s Šolsko 
cesto do križišča s Staro cesto. 
20. maja naj bi se gradnja plinovodnega omrežja začela v na-
selju, predvidene pa so delne in popolne zapore ceste. Dra-
gomerško cesto naj bi v tem delu popolnoma obnovili. Na tej 
postavki je v proračunu predvidenih 120 tisoč evrov, saj je v 
načrtu gradnja kanalizacĳe in menjava vodovodnih cevi, za-
menjali naj bi tudi javno razsvetljavo in preplastili cestišče, 
sočasno pa bo Energetika Ljubljana v cestno telo položila pli-
novodne cevi. (VE) Idejno zasnovo zdravstvenega centra je pripravil Arhe, d. o. o., Hiše riše arhitektura.

Slika je simbolična. Vir: Energetika Ljubljana

Svetniki nadaljevali sejo
Log - Dragomer, 27. marec 2013 – Log-dragomerški 
svetniki so na nadaljevanju seje pregledali možno-
sti za rešitev problematike vrtca na Logu in odlo-
čili, naj občinska uprava začne pripravljati doku-
mentacĳo za gradnjo vrtca. Tega naj bi postavili
ob obstoječi enoti vrtca na Logu. Na seji se je svet 
seznanil še z aktivnostmi za izgradnjo zdravstve-
nega centra, spregovoril o poročilu o delu nadzor-
nega odbora in med drugim uskladil znesek denarne 
pomoči novorojencem v letu 2013.

Potem ko so se svetniki 20. marca na seji mudili ob osmih toč-
kah dnevnega reda, je svet teden dni kasneje sprejel še pre-
ostalih šest točk. Začeli so tam, kjer so zadnjič končali, pri nad-
zornem odboru. Tokrat je ta predstavil svoje poročilo o delu 
v lanskem letu. Pri tej točki so svetniki izrazili precej različne 
poglede na poročilo. Nekateri so si želeli, da bi bilo to pod-
krepljeno z argumenti, drugi so trdili, da so v poročilu naka-
zane težave občine in da omenjeni odbor vlaga veliko truda. 
Večinoma so se svetniki strinjali, da namen poročila o delu 
nadzornega odbora ni opredeljevanje do informacĳ, podanih
v poročilu, temveč ga vzamejo le na znanje. 
Svetniki so hitro pregledali še poročilo o aktivnostih za izgrad-
njo zdravstvenega centra v občini ter potrdili usklajeni znesek 
enkratne denarne pomoči za novorojenca, ki bo nekoliko višji 
– starši bodo letos ob rojstvu otroka dobili 227,84 evra. 
Seznanili so se tudi s programom dela občinskega sveta v le-
tošnjem letu. Svet naj bi sklepal na šestih rednih sejah, na ka-
terih naj bi med drugim sprejeli Odlok o ravnanju z odpadki 
v občini, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih 
in padavinskih voda, na mize naj bi dobili tudi Odlok o ob-
činskih taksah ter Odlok o oglaševanju, v načrtu pa je med 
drugim še obravnava Občinskega prostorskega načrta ter šti-
rih OPPN-jev. Ob koncu seje so potrdili še poročilo o izvajanju 
sklepov občinskega sveta, ki je sicer ustaljena točka na log-
dragomerških občinskih rednih sejah.

V. E.

Občinska uprava je za marčevsko sejo pripravila pregled mož-
nih lokacĳ oziroma možnih rešitev problematike vrtca na Logu.
V gradivu za svetnike je uprava pripravila več rešitev, ki sta jih 
še pred sejo proučila, pretehtala in se do njih opredelila pristoj-
na odbora, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Ta sta pretehtala kar pet lokacĳ. Odbora in ob-
činski svet so kot najprimernejšo izbrali možnost gradnje vrtca na 
Loški cesti 12 in v okolici oziroma na lokacĳi obstoječega vrtca. Ta
lokacĳa je bila sicer kot najprimernejša za gradnjo vrtca omenjena
že na preteklih sejah, da naj bi vrtec tu stal tudi v prihodnje, pa 
naj bi se prav tako strinjali Ložani.  
Sicer pa so na pristojnih odborih obravnavali tudi preostale re-
šitve, ki jih je v gradivu predstavila občinska uprava.  Razširitev 
vrtca v Dragomerju bi bila sicer možna, a po oceni uprave naj ne 
bi bila realna rešitev, saj naj bi bila na tej lokacĳi možna gradnja le
dvooddelčnega vrtca, v načrtu pa je gradnja novega trioddelčne-
ga vrtca. Še ena nerealna oziroma nesmiselna rešitev bi bila grad-
nja centralnega vrtca v okolici Osnovne šole Log - Dragomer, saj 
je bil vrtec v Dragomerju nedavno obnovljen in dozidan. Boljši 
sta možnosti gradnje trioddelčnega vrtca v okolici osnovne šole 
ali pa ob obstoječem vrtcu na Logu, vendar imata poleg pred-
nosti tudi svoje slabosti. Vrtec bi ob osnovni šoli lahko gradili na 
šestih različnih parcelah; pol jih je v zasebni, pol v občinski lasti, 
na dveh izmed teh sta načrtovana multikulturni in zdravstveni 
center. Težava večine teh parcel pa je tudi v tem, da trenutno ne 
omogočajo gradnje vrtca, saj so namenjene ali rekreacĳi ali pa
kmetĳstvu. Tudi v okolici obstoječe loške enote vrtca je več mož-
nosti reševanja problematike, ali s prenovo dosedanjega vrtca ali 
z odkupom stanovanj na Loški cesti 12 oziroma z gradnjo prizid-
ka ali novega vrtca, ki so jo potrdili občinski svetniki.  
Svetniki so si bili enotni, da je najprimernejša lokacĳa za gradnjo
vrtca na parceli št. 1388/2 skupaj z delom parcele št. 1388/3 (se-
danji vrtec) in delom parcele št. 1386/1. Nekoliko manj pa so se 

strinjali pri oblikovanju sklepov. Na koncu so potrdili tri sklepe, 
in sicer da je najprimernejša rešitev gradnja vrtca na omenjenih 
treh parcelah, da občinska uprava začne pripravljati dokumenta-
cĳo za gradnjo vrtca, strinjali pa so se tudi, da se vrtec zgradi ob
dosedanjem vrtcu na prej omenjenih parcelah. Kot pojasnjujejo 
na občinski upravi, gradnja vrtca na parcelah, ki jih je potrdil ob-

činski svet, v tem trenutku naj ne bi bila možna. V namenski rabi 
so namreč opredeljene kot rekreativne površine; gradnja vrtca na 
teh parcelah bo možna po sprejemu Občinskega prostorskega na-
črta (OPN), ki bo ustrezno spremenil njihovo namensko rabo.  
Na seji smo večkrat slišali mnenje, da je enota vrtca na Logu 
dotrajana in da naj bi glede na to, da so v letošnjem proračunu 
namenjena sredstva za obnovo, vrtec čim prej začeli sanirati. 
To naj bi se zgodilo poleti, ko bodo otroke iz loškega vrtca za-
časno preselili v Dragomer.                             Vesna Erjavec

Cene vrtca so nižje.

Na področju zdravstva še veliko dela
Log-dragomerški občinski svetniki so se na seji seznanili z aktivnostmi za izgradnjo zdravstvenega centra v 
Občini Log - Dragomer. Zemljišče, kjer naj bi stal center, je v lasti občine. Izbrali so idejno zasnovo objekta ter 
med drugim prejeli potencialne ponudbe izvajalcev zdravstvenih storitev in poslali zahtevek za organiziranje 
podružnične lekarne. A občina bo imela še zelo veliko dela; najprej bo morala poiskati ustrezen prostor za za-
četek delovanja splošnega zdravstva ter pridobiti več soglasĳ.

Občinska seja 

Novi loški vrtec naj bi stal ob sedanjem vrtcu na Logu
Svetniki so med petimi lokacĳami za gradnjo novega vrtca izbrali zemljišče ob trenutni enoti loškega vrtca.
Občinska uprava naj bi začela pripravljati dokumentacĳo za gradnjo večoddelčnega vrtca, pred dejanskim
začetkom gradnje pa bo treba počakati do sprejema Občinskega prostorskega načrta, ki bo omogočil gradnjo 
vrtca na tej lokacĳi. Sicer pa naj bi prihodnje šolsko leto tudi loški otroci dobili boljši in lepši vrtec; kot smo
izvedeli, naj bi igralnici začeli prenavljati med letošnjimi poletnimi počitnicami.
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Odpadkov je vsako leto manj
Log - Dragomer, 23. marec 2013 – Tudi letos so se 
prostovoljci iz Dragomerja, Lukovice in Loga pri-
družili vseslovenski čistilni akcĳi, ki sta jo tako kot
prejšnja leta koordinirala Ludvik Rožnik in Blaž 
Rupnik. Tokrat se jima je pridružilo nekoliko manj 
prostovoljcev, a je bila akcĳa čiščenja okolja kljub
temu izjemno uspešna. 

 

Letošnje čistilne akcĳe se bomo spominjali predvsem po manjši
količini odpadkov in nekoliko manjšem številu prostovoljcev, ki 
so se podali v boj za čisto okolje. Razlogov za nekoliko slabšo 
udeležbo je verjetno več; nekaj je dodalo za ta letni čas izjem-
no mrzlo vreme, nekaj smučarski poleti v Planici, ki so potekali 
isti konec tedna, razloge pa je iskati tudi v aktivnostih, ki so jih 
organizirala nekatera občinska društva. A namen je bil dosežen, 
nam je povedal župan Občine Log - Dragomer Mladen Sumina, 
ki je dejal, da so prostovoljci pokrili in očistili vse glavne relacĳe.
"Pohvalil bi občane za visoko okoljsko ozaveščenost; če bi bilo še 
nekoliko več skrbi za pasje iztrebke, bi lahko rekli, da je že skoraj 

idealno," je dejal Sumina in dodal, da bodo morali tudi na občini 
narediti nekaj korakov za še čistejše okolje. Kot je povedal, obča-
ni predvsem pogrešajo dodatne zabojnike, v katere bi odpadke 
lahko odvrgli sprehajalci.  
Log - Dragomer je čistilo 90 prostovoljcev 
Vseslovenski akcĳi Očistimo Slovenĳo se je v Logu - Dragomerju
pridružilo devetdeset občanov. Tokrat se je pred gasilnim do-
mom v Dragomerju, kjer je bil koordinator za območje Drago-
merja in Lukovice Blaž Rupnik, zbralo okoli 30 prostovoljcev. V 
športni park na Logu jih je prišlo nekoliko več, in sicer 60. Tako 
kot prejšnja leta sta koordinatorja prostovoljcem razdelila roka-
vice ter vreče za ločeno zbiranje odpadkov, prostovoljce razde-
lila v skupine in jim dodelila območja za čiščenje. Prostovoljci 
so se nato podali na Barje; čistili so ob najprometnejših poteh 
ter na javnih površinah in zelenicah. "Prav vsi prostovoljci so 
pohvaljeni, da so si vzeli čas in da so prišli,"  je dejal koordinator 
Rupnik.  
Občani, ki smo jih srečali na terenu, so nam pojasnili, da se 
okoljska ozaveščenost iz leta v leto izboljšuje, saj je v okolje iz 
leta v leto odvrženih manj odpadkov. To opaža tudi Rožnik, ki 
je povedal, da je v okolju večinoma manj odpadkov, nekoliko 
slabše je bilo le na meji z Občino Vrhnika, kjer so jih pobrali več. 
Letos so sicer na čistilni akcĳi zbrali skupaj 760 kilogramov od-
padkov, je povedala Jožica Rupnik iz Komunalnega podjetja 
Vrhnika: "Od tega 380 kg mešane plastične embalaže in 380 kg 
mešanih komunalnih odpadkov." Da je količina zbranih odpad-
kov res precej manjša, kažejo tudi podatki iz prejšnjih čistilnih 
akcĳ. Lani so jih zbrali okoli 2,5 tone, leta 2010 pa kar 5,8 tone.

V. E., foto: Vesna Erjavec in Juš Rožnik Novak 

Gre za odloka, ki ju je takratna skupna občina 
Vrhnika sprejela že leta 1995. Odloka sta, če-
prav se je Občina Log - Dragomer medtem od-
cepila, še vedno veljavna. Veljala pa bosta vse 
do sprejema novega občinskega prostorskega 
načrta oziroma do morebitnega popravljanja 
teh dveh odlokov. Poziv k razveljavitvi od-
lokov je že pred enim letom prvič poslalo ta-
kratno ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
ki je pri svoji redni delovni nalogi, ki vključuje 
tudi nadzor nad zakonitostjo splošnih in posa-
mičnih aktov občin, ugotovilo, da sta odloka v 
nasprotju z veljavnimi predpisi, in sicer z za-
konom o prostorskem načrtovanju. Sporne do-
ločbe predvidevajo izdelavo lokacĳskih smer-
nic, lokacĳskih dovoljenj; izjemoma dovoljujejo

gradnjo, le tako oceni strokovna urbanistična 
presoja oziroma strokovna urbanistična služba, 
kar pa je v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki 
ne predvidevajo in ne urejajo lokacĳskih smer-
nic ter lokacĳskih dovoljenj, še manj pa stro-
kovnih urbanističnih presoj ali služb. Takrat 
občina svojih odlokov ni popravila; kot nam je 
pojasnil Andrej Kos, direktor log-dragomerške 
občinske uprave, so na občini mislili, da bodo 
novi OPN, ki bo razveljavil omenjena odloka, 
sprejeli že lani. 
Zdaj je k razveljavitvi omenjenih odlokov, po-
dobno kot pred meseci tudi Občino Vrhnika, 
pozvala še Vlada RS. Ta je na ustavno sodišče 
poslala zahtevo za razveljavitev dveh PUP-ov, 
ki veljata na območju Loga - Dragomerja. Spo-

rnih je devet členov, ki so po oceni vlade neza-
koniti. Kot pojasnjuje vlada, izvajanje teh določb 
ogroža enako obravnavo pravnih subjektov, saj 
ne določa vnaprej znanih pravil, ki bi veljala za 
vse, temveč organu občinske uprave omogoča 
njihovo sprotno dopolnjevanje oziroma inter-
pretacĳo, s tem pa ta organ posega v zakonsko
določeno pristojnost drugih organov. "Namesto 
da bi občina s splošnim aktom vnaprej ter jasno 
in nedvoumno določila pravila oziroma pogoje 
glede umeščanja novogradenj v prostor, je te ve-
zala na pridobitev lokacĳskih smernic ali oceno
strokovne urbanistične presoje," so pojasnili v 
zahtevi. Tako naj bi občina obšla temeljno pra-
vno načelo, pri katerem morajo splošni pravni 
akti jasno in nedvoumno določati pravila rav-
nanja, kar v primeru prostorskih aktov pomeni, 
da morajo podati pravila, ki bodo investitorjem 
omogočala oblikovanje investicĳskih namer,
projektantom projektiranje, upravnim orga-
nom pa izdajanje dovoljenj. Na vladi še pravĳo,
da občina oziroma krajevna skupnost ne more 
nastopati kot soglasodajalec v postopku prido-
bitve gradbenega dovoljenja. Takšno vlogo ima 
lahko le takrat, kadar daje soglasje za priključi-

tev na omrežja in objekta gospodarske javne in-
frastrukture, nikakor pa ne more nastopati kot 
projektni soglasodajalec za urbanistične rešitve 
pri dovoljevanju novogradenj, temveč mora te 
vnaprej določiti s prostorskimi akti. 
Občina ima zdaj dve možnosti: da ne stori nič 
in počaka na odločitev upravnega sodišča ali 
pa gre v postopek spremembe PUP-ov iz leta 
1995. In kot pravi direktor Kos, so se odločili 
za zadnje.                                      Vesna Erjavec 

Dars je 13. junĳa lani na Portalu javnih naročil objavil javno na-
ročilo za izgradnjo protihrupnih ograj na avtocestnem odseku 
Brezovica–Vrhnika. Pet mesecev kasneje, torej 20. novembra, je 
izbral izvajalca del; ograje naj bi gradila J. V. Godina, d. o. o., 
Kozina in Fracasso S. p. A., Italĳa. Na odločitev Darsa so se pri-
tožili trĳe ponudniki, Državna revizĳska komisĳa pa je ugodila
zahtevku za revizĳo, ki sta ga vložila Rafael, d. o. o., iz Sevnice
in SŽ ŽGP Ljubljana, d. d. Kot so pojasnili na Državni revizĳski
komisĳi, so Darsovo odločitev o oddaji javnega naročila razve-
ljavili, Dars pa bo moral omenjenima podjetjema povrniti tudi 
stroške, ki sta jih imeli z vlaganjem revizĳe.  
Kot je pojasnil Marjan Koler iz Darsove službe za komuniciranje, 
Darsova strokovna komisĳa za izvedbo javnega naročila proti-
hrupnih ograj na avtocestnem odseku Brezovica–Vrhnika znova 
ocenjuje ponudbe v okviru obstoječega razpisa. "Novi izbor bo 
predvidoma pripravljen v prvi polovici aprila," je povedal. Po-

sledično se bo zamaknil tudi začetek gradnje protihrupnih ograj, 
saj morajo najprej izbrati izvajalca del.  
Naj spomnimo, da naj bi stanovalce pred hrupom ščitilo 11 no-
vih protihrupnih ograj v skupni dolžini 7.598 metrov. Postavljati 
naj bi jih začeli tik pred nadvozom Lukovica v smeri Vrhnike. 
Kot smo že poročali, gre za projekt, ki bo financiran iz evrop-
skega kohezĳskega sklada. Gradnja protihrupne zaščite na od-
sekih Brezovica–Vrhnika, Malence–Šmarje - Sap, Unec–Postojna 
in Dramlje–Celje–Arja vas je eden od večjih in dražjih letošnjih 
projektov družbe za avtoceste. Za gradnjo na vseh štirih avto-
cestnih odsekih naj bi iz kohezĳskega sklada dobili 41.972.660
evrov, 20 milĳonov pa bo odštel še Dars. Na vseh omenjenih
avtocestnih odsekih naj bi v letošnjem in prihodnjem letu po-
stavili dobrih 31 kilometrov ograj, na površini skoraj 141.000 
kvadratnih metrov. 

Vesna Erjavec 

Plačilo NUSZ bo po novem enotno v vseh treh 
naseljih.

Kratek postanek za okrepčilo 

Čiščenje od šole proti Dragomerju Potok od Rusa proti Bevkam je bil poln pločevink.

Občina bo morala popraviti svoja PUP-a
Občina Log - Dragomer je konec marca prejela zahtevo Vlade RS za oceno ustav-
nosti in zakonitosti petih členov Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto L2 – Log ter štirih členov Odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za plansko celoto L3 – Dragomer na ustavnem sodišču. Občina ima deset 
dni časa, da se izjavi o navedbah v zahtevi.

Protihrupne ograje 

Darsova strokovna komisĳa bo znova ocenila prejete ponudbe
Kot smo že poročali, Dars že deset mesecev izbira izvajalca za gradnjo protihrupnih ograj na avtocestnem odseku Brezovica–Vrhnika, predvsem zato, ker se je zaple-
tlo zaradi treh zahtevkov za revizĳo oddaje javnega naročila. Državna revizĳska komisĳa je enemu izmed ponudnikov ugodila, zato Dars znova ocenjuje ponudbe
za gradnjo protihrupne zaščite na omenjenem avtocestnem odseku.
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Člani Kulturno-umetniškega društva Kosec smo se v prostorih 
Osnovne šole Log - Dragomer zbrali na četrtem občnem zboru, 
kjer smo se seznanili s poročili posameznih sekcĳ in komisĳ
ter sprejeli načrt dela za letos. Občni zbor smo odprli s prĳet-
nim kulturno-umetniškim programom. Nastopali so Trio Jese-
novec in recitatorka Danica Jazbinšek. Danica nas je popeljala 
v svet pesmi, recitirala nam je Drobtinice Toneta Pavčka, Trio 
Jesenovec pa v svet glasbe. Posamezne sekcĳe so se predstavile
s svojimi celoletnimi izdelki z različnih delavnic. Človek kar 
ne more verjeti, kakšne umetnine znajo ustvariti naše krajanke 
pod strokovnim vodstvom mentorjev. Ker je letošnje leto volil-
no, so na občnem zboru potekale tudi volitve organov društva. 
Tako smo izvolili nov izvršni odbor, nadzorni odbor in disci-
plinsko komisĳo. Staremu izvršnemu odboru smo se zahvalili,
novemu pa zaželeli veliko dobrega in ustvarjalnega duha. 
Prostovoljci naše pokrajine, ki jo je letošnja nadležno dolga 
zima kar dolgo zakrivala s snegom, smo se tudi letos v sode-
lovanju z Občino Log - Dragomer in Odborom za ohranjanje 
kulturne dediščine zbrali na tradicionalni čistilni akcĳi našega
okraja in Ljubljanskega barja. Čistili smo v okolici pomemb-
nih poti, sprehajalnih poti v naravi, v okolici otroških igrišč 
ter športnih in drugih javnih površin. Podali smo se tudi na 
barjanske travnike ter ob potokih in strugah po svojih najbolj-
ših močeh poskrbeli za čistejše okolje. Če bi si vsi krajani bolj 
prizadevali za čistočo in odlagali odpadke na mesta, ki so temu 
namenjena, take akcĳe ne bi bile potrebne in narava nam bi bila
hvaležna. Velja si zapomniti, da naš odnos do narave vpliva na 
to, kako se narava obnaša do nas.
Našim mlajšim in malo manj mladim občanom smo pokaza-
li, kako se izdelujejo velikonočne butarice. Nekoč so jih ljudje 
oblikovali iz domačih materialov, ki so jih našli po hišah in v 
gozdu, danes pa jih izdelujemo predvsem iz zelenega vrbja, 
pušpana, brinja, jagodičevja, oljke in naravnih, nebarvnih ob-
lancev. Mi smo za steber butare uporabili leskove palice. Svoje 

znanje in delavnico je z nami delila mentorica Marinka Moj-
škerc, dogodek pa je potekal pod okriljem Odbora za ohranja-
nje kulturne dediščine. Delo nam je šlo dobro od rok.
V dnevih pred praznikom velike noči je pod mentorstvom 
Martine Brajič potekala že tradicionalna ustvarjalna delavni-
ca izdelovanja velikonočnih pisanic. Praznik velike noči in z 
njim povezane navade ter običaji imajo na Slovenskem zelo 
bogato in raznoliko tradicĳo. Vsaka pokrajina, ki se ponaša z
lokalnim kulturno-etnografskim izročilom, prazniku daje svoj 
pečat. Med glavne simbole praznika spada tudi pisanica, pirh. 
Kot pove samo poimenovanje, je tradicĳa okraševanja jajc, ki
simbolizirajo novo življenje, nov začetek, zelo pestra. Najbolj 
poznanim in uveljavljenim načinom izdelovanja pisanic pa se 
vsako leto pridružĳo novi. Človekova ustvarjalnost in iznajdlji-
vost ne poznata meja. In tako smo sodobnim smernicam okra-
ševanja jajc sledili tudi mi. S posebno iglo in volno smo jajca 
krasili v tehniki polstenja. 
Ker so skupna druženja vedno prĳetna, končni izdelki pa v
veselje in zadovoljstvo vseh udeležencev, vas v imenu Marti-
ne Brajič tudi v prihodnje vabimo, da se udeležite tovrstnih 
delavnic. 
Zborovodkinja Spominčic Katja Hvalica se lahko pohvali, da 
so pevke lani nastopale sedemkrat, letos pa so imele že pet na-
stopov. Koncerte sicer načrtujejo po potrebi in dogovoru. Na 

vajah se srečujejo vsak torek v prostorih doma upokojencev 
na Logu. Članic je trenutno osem. Trudĳo se, da bi delo na-
daljevale ter tako bogatile svoje življenje, delovanje društva in 
podobo našega kraja. 
V sekcĳi DVIG – Starejši delimo znanje z mlajšimi smo ponu-
dili pomoč učencem osnovne šole. Pomagali smo jim pri ma-
tematiki, slovenščini in angleščini. Poleg skupinskega dela z 
učenkami in učenci osnovne šole sta Jure Zupan in Nika Gams 
ponudila individualno pomoč osnovnošolcema, ki sta imela 
dodatne težave. Delo je potekalo doma in v šoli. Z zavzetostjo 
smo učne težave prebrodili in učenci zdaj v šoli uspešno na-
predujejo. Aktivnosti potekajo po dogovoru s šolsko svetoval-
no službo. 
Ker je bilo kar nekaj želja, da se napovednik obnovi, smo ga v 
društvu res oživili. Tako so že napovedani majski dogodki. Na 
žalost vas moramo obvestiti, da imamo pri izdelavi spletne stra-
ni težave; v upanju, da bo luč sveta dokončno ugledala maja, vas 
vseeno pozivamo, da jo obiščete, komentirate in podate predlo-
ge. Za konec bi radi vse tiste, ki vas mika ustvarjalno druženje, 
pozvali, da postanete naši člani. Pridružite se nam lahko prek 
spletne strani, nam pišete na klasični način (KUD Kosec, Na 
grivi 5, Brezovica) ali po elektronski pošti (kud.kosec@.com).

                                             KUD Kosec

Kaj se je dogajalo v KUD Kosec

Kulturno-umetniško društvo Kosec deluje na 
različnih področjih kulturnega ustvarjanja in 
pod svojim okriljem združuje kar sedem sekcĳ,
ki jih vestno, prostovoljno in z veliko dobre volje 
vodĳo njihovi vodje. Lani so bili člani društva iz-
jemno aktivni. V okviru likovne sekcĳe so vsak
mesec potekale likovne delavnice slikanja, poleg 
tega pa so izpeljali še pet delavnic; tako so izdelo-
vali cvetne aranžmaje ter nakit iz filca, pletli so
šale, kape, jopice, nogavice in rokavice ter izdelo-
vali voščilnice. Ženski pevski zbor Spominčice je 
lani nastopil kar enajstkrat, klekljarice so vsak to-
rek pridno klekljale in med drugim ustvarile ču-
dovit klekljan grb Občine Log - Dragomer. Zelo 
dejaven je bil tudi Odbor za ohranjanje kulturne 
dediščine in starih običajev, ki je izpeljal kar de-
vet projektov. Za ohranjanje starega izročila so 

skrbeli z izdelavo butaric in pirhov, odpravili so 
se na Medobčinsko tekmovanje koscev in grab-
ljic, organizirali kresovanje ter pohod z bakla-
mi, ličkali koruzo, kresovali in miklavževali ter 
sodelovali pri čistilni akcĳi in akcĳi uničevanja
ambrozĳe. Društvo je sodelovalo pri organizaci-
ji kulturnih prireditev v občini in med drugim 
organiziralo dobrodelni violinski koncert Petre 
Herič. 
Za še večjo pestrost in dodatne aktivnosti pa so 
poskrbeli z ustanovitvĳo dveh novih sekcĳ. Ob-

čani so se tako v okviru nove Sekcĳe za kulturno
izobraževanje pod strokovnim vodstvom Mili-
ce Lavrenčič odpravili na kulturnozgodovinski 
ogled naše prestolnice. Nove vsebine pa je pri-
nesla tudi ustanovitev sekcĳe DVIG – Druženje 
za vzajemno izobraževanje generacĳ, ki obsega
bralni krožek, svetovanje in pomoč učencem in di-
jakom pri učenju slovenščine, matematike in an-
gleščine ter zelo dobro obiskan tečaj angleščine.  
Leto je bilo pestro tudi s finančnega vidika. "Sre-
čevali smo se z velikimi finančnimi težavami,
navajanjem na redno prisotnost na mesečnih 
sestankih in na velike aktivnosti v društvu," je 
na občnem zboru povedala predsednica KUD 
Kosec Anica Vengust. Dodala je, da so lani pora-
bili veliko časa in energĳe za reševanje finančne
situacĳe. "Na sestanku smo se dogovorili, da za

vse delavnice, ki bodo potekale, udeleženci pri-
spevajo po 1 evro," je še dejala. Ker so bili zelo 
aktivni in pridni pri organizacĳah in izvedbah
delavnic in kulturnih prireditev, se je finančna
slika proti koncu leta zelo popravila. Kar nekaj 
preglavic je društvu povzročilo tudi iskanje pri-
mernih prostorov, a je sestankovanje z občino in 
drugimi društvi problematiko delno rešilo, in 
društvo lahko za svoje dejavnosti uporablja sejno 
sobo občine. Ostaja pa brez svojih prostorov, zato 
kulturniki iščejo možnosti, da bi tudi njihovo 

društvo pridobilo "prostor 
pod soncem".  
Korak naprej bo za dru-
štvo pomenil sprejem Pra-
vilnika o sofinanciranju
programov in kulturnih 
dejavnosti in Merila za 
sofinanciranje, ki sta že
pripravljena in ju bo na 
eni izmed prihodnjih sej 
sprejel občinski svet. Sicer 
pa bo v letošnjem letu dru-
štvo nadaljevalo aktivnosti 
za ustanovitev folklorne 
ali plesne sekcĳe, poskuša-
li bodo obuditi gledališko 

sekcĳo, v načrtu pa imajo med drugim tudi usta-
novitev mešanega pevskega zbora in nove glas-
bene sekcĳe. Tudi letos bodo predlagali svojega
kandidata za občinska priznanja ter nadaljevali 
vse aktivnosti, ki so v KUD Kosec potekale že 
lani. Obeta se tudi nekaj novosti; med drugim 
bi radi organizirali začetne tečaje francoščine 
in španščine, vas popeljali na izobraževalne iz-
lete, gostili gledališke predstave, pripravili nove 
delavnice, svoje izdelke pa si želĳo gostiti tudi
v vrhniškem kulturnem hramu. Letos društvo 
čaka še en nov izziv: 1. junĳa bo v občini pote-
kalo Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic 
za pokal Ljubljanskega barja, glavni organizator 
pa je KUD Kosec oziroma njegova Sekcĳa za
ohranjanje kulturne dediščine in starih običajev.  
                                              V. E.

Občni zbor KUD Kosec
Za log-dragomerškim kulturnim dru-
štvom je zelo uspešno, a tudi precej na-
porno leto. Izpeljali so številne uspešne 
projekte, ustanovili nove sekcĳe, dru-
štvo pa je tudi vse bolj prepoznavno. A 
leto kljub temu ni bilo lahko, srečevali 
so se z velikimi finančnimi težavami in
prostorsko problematiko. 

Čestitka

Vsem občankam in občanom 
čestitamo ob 
27. aprilu, dnevu upora proti 
okupatorju, in 
1. maju, prazniku dela. 
KUD KOSEC

KUD Kosec ustanavlja 
mešani pevski zbor in 
spremljevalno glasbeno skupino,
zato vabimo vse zainteresirane 
ljubitelje glasbe,
da se nam pridružijo.

 Vabilo!

Prijave sprejemamo po 
e-mailu kud.kosec@gmail.com 

ali na tel.št. 041 595-999
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PD Rega na pohodu od Socerba 
do Ankarana
Za prvi letošnji pohod smo si izbrali Primorsko. Z avtobusom 
smo se odpeljali do ruševin gradu Socerb (389 m). Začetki gra-
du segajo v 13. stoletje. Zaradi svoje izredne strateške pozicĳe
je grad zamenjal številne gospodarje. Leta 1780 ga je uničil 
požar zaradi strele. Danes je obnovljen le del gradu, v njem 
se nahaja gostišče. Z obzidja smo imeli čudovit razgled na Tr-
žaški in Koprski zaliv. Žigosali smo dnevnike z žigom, ki je 
vzidan na steni, in se potem po kolovoznih in gozdnih poteh 
spustili v vas Osp, ki je ena najstarejših vasi na Slovenskem, 
poleg tega pa arhitekturni in predvsem naravni biser. Nad njo 
je namreč izjemno impresiven kraški udor, ki je ustvaril okrog 
100 metrov visoko previsno steno. Ta je pravi plezalski raj za 
domače in tuje alpiniste. Na turistični kmetĳi Vovk smo imeli
krajši postanek za malico. Od tam smo nadaljevali proti Tinja-
nu. Pridružil se nam je prĳazen kuža, ki nam je kazal pot vse
do Ankarana. Pot nas je najprej vodila skozi zaraščen gozd, 
potem pa po makadamski cesti do razgledne plošče na Tinjan-
skem hribu, kjer smo imeli lep razgled na Osapsko dolino in 
pečine, Socerb ter na mogočni Črnokalski viadukt. Odšli smo 
naprej do cerkvice sv. Mihaela in oddajnika ter pod zelo staro 
lipo naredili skupinsko fotografijo. Nadaljevali smo do Zgor-
njih Škofij, kjer smo se ustavili v gostilni na pĳači. Ko smo
sedeli zunaj, se je prikazalo sonce in nas prĳetno grelo. Pot
nas je nato vodila do Spodnjih Škofij in naprej do Hrvatinov.
Sledil je še spust v Ankaran do Korta bara, kjer imajo žig. V 
bližnji restavracĳi nam je prĳazno strežno osebje postreglo z 
zelo okusnim kosilom in dobro domačo kapljico. 
Preživeli smo lep pomladni dan, uživali na sprehodu med na-
sadi oljk, vinogradi in cvetočim sadnim drevjem ter občudo-
vali rože ob lepih kraških hišah. 

  J. Trček

Vse najboljše, mamice
Log - Dragomer, 25. marec 2013 – Učitelji in učen-
ci Osnovne šole Log - Dragomer so v sodelovanju 
z Občino Log - Dragomer in Kulturno-umetniškim 
društvom Kosec pripravili prireditev ob materin-
skem dnevu. Tako kot v preteklih letih je tudi tokrat 
večnamenska dvorana osnovne šole skoraj pokala 
po šivih, saj so jo mamice, babice, tete pa tudi drugi 
obiskovalci napolnili do zadnjega kotička. Ustvar-
jalci so poskrbeli za zelo dinamično, pestro, skratka 
odlično prireditev, ki je mamicam pričarala nasmeh 
na obraz.
Prireditev, ki jo tradicionalno pripravi osnovna šola v sodelo-
vanju s KUD Kosec in njegovo Sekcĳo za ohranjanje kulturne
dediščine in starih običajev, je tako kot vsako leto privabila 
množico obiskovalcev. Vse mame in dame so člani sekcĳe, ki
deluje v okviru Kosca, razveselili z nageljnom, simbolom slo-
venstva, ki so ga prejele v želji, da bi praznik preživele karseda 
lepo. Po tradicionalnem nagovoru Ludvika Rožnika so prire-
ditev odprli prvošolci. Ti so s plesom Račke občinstvo spra-
vili na noge, da je zamigalo skupaj z njimi. "Mamice so tiste, 
ki so nas devet mesecev pod srcem nosile, nam z ljubeznĳo
uspavanke pele in čarobnost sveta pokazale," je ljubezen mam 

opisal eden izmed osnovnošolcev. In tako kot so mame z nežno 
pesmĳo pomirile otroški jok, je tokrat zborček s svojo pesmĳo
napolnil srca vseh mam. Na prireditvi smo zborček slišali več-
krat; na odru so se mu pridružili petošolci na klavirju, flavti
in harmoniki, zborovsko petje pa je na kitari spremljala tudi 
zborovodkinja.  
Za pravo navdušenje v dvorani so poskrbeli drugošolci, ki so 
na odru zaplesali ob priredbi popularne Psyjeve uspešnice 
Gangnam Style. Ti so za občinstvo pripravili "Naporen mama 
style", medtem ko so mame opravljale gospodinjska opravila, 
očetje pa posedali in brali časopise. Kakšne so mame, pa so z 

recitacĳo občinstvu povedali tudi tretješolci in četrtošolci. Tret-
ješolci pa so za zbrane pripravili še igrico Mama je rekla.  
Za prĳeten konec so otroci poskrbeli s pesmĳo U-b-o-g-a-j očka
in mamico, ki so jo zapeli vsi nastopajoči osnovnošolci. Ob tej 
priložnosti so se v kulturnem društvu zahvalili vsem nastopa-
jočim in vsem, ki so pomagali izpeljati prireditev. "Zahvaljuje-
mo se ravnateljici Mihaeli Mrzlikar, Občini Log - Dragomer in 
vsem mentorjem, ki so pomagali pri izvedbi kulturnega pro-
grama," je čudovito prireditev sklenila Anica Vengust, pred-
sednica KUD Kosec. 

Vesna Erjavec 

Takole na kratko: v novembru 2012 smo 
bili v Beli krajini na martinovanju. Na 
poti tja smo si ogledali Kapiteljsko cer-
kev v Novem mestu.  
V začetku decembra so poverjenice in po-
verjeniki društva obiskali krajane Loga, 
starejše od 75 let, in bolne ter jih obdarili 
z manjšimi darili.  
Malo pred novoletnimi prazniki smo se 
člani društva srečali v gasilnem domu in 
se ob klobasi poveselili. Uživali smo tudi 
ob krajšem kulturnem programu, za ples 
pa so igrali naši stalni glasbeniki, Detelji-
ca iz Dragomerja.  
Po novem letu smo po navadi odšli na 
izlet na Bled, na kremne rezine. Tokrat 
smo se odločili, da gremo na Obalo. Voz-
nik avtobusa je ustavil v Fiesi, od koder 
smo se povzpeli do piranske cerkve in 
si jo ogledali. Sledil je spust do Pirana 
in ogled pomorskega muzeja. Na kosilo 
smo se odpravili v Koper. 
V začetku februarja smo se (bilo nas je 
za poln avtobus) za štiri dni odpravili v 
Izolo, v hotel Delfin. Naše počitnice so
sovpadle s slovenskim kulturnim praz-
nikom in pustno soboto. Sodelovali smo 
v kulturnem programu, ki se je izvajal ob 

spontanem druženju s člani drugih dru-
štev upokojencev, ki so bili prav tako na 
oddihu v Delfinu. Na pustno soboto smo
se udeležili vsesplošne maškarade in tek-
movanja mask. Naj se pohvalimo, da so 
člani naše "ekspedicĳe" prejeli kar dve
nagradi, eno med posamezniki in eno za 
moštvo mask. 
Po vseh teh popotovanjih in ogledih pa 
še malo o bolj uradnih stvareh ... 
19. marca smo se zbrali v gasilnem domu 
na Logu na občnem zboru. Člani posa-
meznih sekcĳ (klekljarske sekcĳe, Spo-
minčic, pohodnikov Hitrih polžkov, sekcĳ
za rekreacĳo, socialno delo in upravljanje
doma) ter tajnica, blagajničarka in pred-
sednik društva so podali pregled dela v 
preteklem letu. Podan je bil tudi program 
dela za naslednje obdobje in finančni na-
črt. Izvolili smo novo vodstvo DU Log: 
predsednico Branislavo Brecelj, pod-
predsednika Saša Brejca, tajnico Marjeto 
Filipič, blagajničarko Rafaelo Remškar 
ter člane Mateja Nika, Martino Tomše, 
Zlatka Verbiča in Marka Remškarja. Prav 
tako smo izvolili vse člane v organe, kot 
jih predvideva statut društva. 
Zbor so pozdravili župan Mladen Su-

mina, g. Gubič, predsednik PGD Log, in 
predstavnik Kosca. Sledila sta skromna 
pogostitev ter ogled izdelkov klekljaric 
in slik naših pohodnikov Hitrih polžkov 
(kar si lahko ogledate na fotografijah).
Čez en teden smo jo spet mahnili na Pri-
morsko. Najprej smo si v Sežani ogleda-
li spominske sobe v rojstni hiši Srečka 
Kosovela, potem pa smo se odpeljali na 
Grahovo Brdo na "osmico", kjer smo si 
privoščili joto, pršut, teran, ocvirke in do-
mač kruh. Tudi zaplesali in zapeli smo. 
To je torej strnjen pregled dogajanja v za-
dnjih mesecih. Naslednji, bolj tematski 
izlet pripravlja Matej, in sicer se bomo 
maja odpravili v Vipavsko dolino. Člane 
društva vabim, da se udeležujete poho-
dov HP, lažjih pohodov ob torkih, ples-
nih vaj ter merjenja krvnega sladkorja in 
tlaka. 

  Jože Štemberger 
Fotografije: Zlatko Verbič   

Pohod PD Rega

O dejavnosti Društva upokojencev Log
Kar precej časa je že minilo, odkar smo v Našem časopisu poročali, kaj 
delamo oziroma kaj smo počeli v DU Log.
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 »Že dobro uro čakam v tem snegu na avtobus, jaz pa imam v 
službi sestanek, toda vi ste mi sedaj polepšali dan,« nam je v 
telefonskem pogovoru dejala gospa Marĳa, ki jo prĳatelji kličejo
Marinka. No, očitno jo je sreča v tistem trenutku obilno obiskala, 

kajti tedaj se je izza ovinka pokazal tudi avtobus in na koncu se 
je vse skupaj srečno izteklo. Tako kot tudi tedaj, ko smo Marin-
ko najprej povabili v Frizerski salon Beba nasproti vrhniškega 
sodišča. Medtem ko ji je Mirza Matevžič, vodja salona, urejala 
pričesko, nam je Marinka pojasnila, kako je pravzaprav  nastala 
odločitev za sodelovanje. »Nekega večera mi nekako še ni bilo 
do spanja, pa sem še pogledala nekaj spletnih strani in prelista-
la časopise. Videla sem tudi oglas za Pomladno osvežitev in se 
povsem brez kakšnih pričakovanj prĳavila. Tudi nisem pomisli-
la, kaj bi to pomenilo. No, naslednji dan, ko sem domačim ome-
nila, so mi sicer dejali, da to pomeni pripravljenost se izpostaviti 
fotografskemu objektivu in bralcem, a sem si dejala, da kar sem 

skuhala, to bom tudi pojedla – seveda, če bom izžrebana.« Sreča 
je bila tokrat njena zaveznica in v uredništvu smo bili veseli, da 
je bil že njen prvi odziv po telefonu izredno pozitiven, pristen in 
domač. Da je šla nagrada v prave roke, se je pokazalo, ko sva se 

jaz in Mateja tudi prvič srečali z Marinko, 
da njena pristnost ni zlagana. 
 Kot rečeno, je bila njena prva »postaja« pre-
obrazba frizure, za kar je poskrbela Mirza 
iz Frizerskega salona Beba, ki se je odločila 
za posvetlitev njenih last in tudi za rahlo 
skrajšanje. Natančno delo z lasmi in  dol-
goletne izkušnje (salon deluje že 21. leto) so 
pripeljale do pričeske, ki je Marinki nadela 
mladostnejši videz. »Seveda, seveda, mi je 
všeč,« je dejala, medtem, ko se je ogledova-
la v ogledalo. Pot od frizerja jo je vodila v 
streljaj oddaljeni Lepotni salon Lupo, ki je 
tik zraven Cankarjevega spomenika. Dobro 
leto deluje, Marinko pa je prepričal tako kot 
številne pred njo s strokovnim pristopom 
in prĳetnim ambientom. Glavni krivec za
to je bila Tanja Volk, ki je najprej poskrbe-
la za manikuro, pozneje pa še za make-up 
obraza. V skladu s pričesko in Marinkinimi 
željami se je odločila za oranžno-zemeljske 

tone in odlično izpeljala nalogo. Marinka je stilsko preobrazbo  
končala v trgovini Modni atelje Luna, ki je ravno tako nasproti 
sodišča. Verjetno trgovine s pridihom glamuroznosti marsikdo 
ne pozna, saj ni na tako opaznem mestu, a zagotavljamo vam, 
da ste zamudili marsikaj, saj ji na Vrhniki v ponudbi ni para. 
Glede na želje in videz se je Marinka v sodelovanju z vodjo trgo-
vine Luny v množici ponudbe odločila za oranžno kombinacĳo
srajce, jakne in torbice. Saj bi bilo klišejsko, če bi zapisali, da je 
zasĳala v ogledalu z novo podobo, a verjemite mi, da je bila to
nova – prenovljena Marinka. In kar največ šteje – v svoji »novi 
koži« se je odlično počutila tudi ona sama. »Hvala, hvala,« se je 
zahvaljevala in na hitro še navrgla zgodbo, kako ji je Naš časopis 

ponovno polepšal dan. Drugič je bilo tokrat, kaj pa prvič? »Ko 
smo se pred šestimi leti zelo na hitro preselili na Vrhniko, smo 
zaradi selitvene naglice prišli med gole stene novega stanovanja. 
Za nameček je prve dni zaznamovalo še turobno vreme. Nič kaj 
prĳetni občutki me niso prevevali. No, potem pa se nekega ju-
tra zbudimo in na pragu leži časopis.« To je bil Naš časopis,  je 
dejala Marinka, debel in še brezplačen. Nekaj, česar v Ljubljani 
prej ni poznala. »Kaj takega? Če dobiš nekaj takega brezplačno, 
potem pa to gotovo ni kraj slabih ljudi. Tega dogodka se še da-
nes spominjam v živo in ga verjetno nikoli ne bom pozabila.« 
Mogoče so bili tudi zato angeli sreče na njeni strani, ko je Mateja 
izžrebala njeno ime v množici  drugih prĳav. A utrip kril ange-
lov sreče je bil čutiti tudi na obrazih vseh sodelujočih v akcĳi, saj
so opravili dobro delo – s svojim znanjem in požrtvovalnostjo so 
osrečili gospo Marinko in, upam si trditi, da tudi njene domače. 

Tako, Pomladna osvežitev je za nami. Pred vrati je poletje in kdo 
ve, mogoče bomo pred dopustom poskrbeli še za moško stilsko 
preobrazbo ... 
 Pomladno osvežitev so omogočili Frizerski salon Beba (Can-
karjev trg 9 – nasproti sodišča),  Lepotni salon Lupo (Cankarjev 
trg 5 – pri Cankarjevem spomeniku in Modni atelje Luna (Can-
karjev trg 9 – tudi nasproti sodišča). Osvežitve pa ne bi bilo brez 
Mateje Lamberger iz agencĳe Okusi, ki je poskrbela za organiza-
cĳo celotnega dogodka.                               Gašper Tominc, foto: GT

Frizerski salon Beba deluje že od leta 1992, kar pomeni, da je 
lani praznoval okroglo 20- letnico. V salonu veliko pozornost 
namenjajo negi las in lasišča s  kakovostnimi izdelki, kajti  barva-
jo izključno samo s profesionalnimi barvami Schwarzkopf. Red-
no sledĳo vsem modnim trendom in skrbĳo za vse generacĳe
in vse spole. Tudi otroci so dobrodošli, kajti zanje imajo otroški 
kotiček, pa tudi kakšen bonbonček se najde. Vsa leta skrbĳo tudi
za modno urejanje pričesk za maturantke in za pričeske za va-
leto. Vse, ki želĳo biti na tekočem o vseh ponudbah, promocĳah
in popustih, vabĳo, da se jim pridružĳo na Facebookovi strani
Frizerski salon Beba.

Lepotni salon Lupo sicer deluje šele kratek čas, a si je že  pri-
dobil zvesti krog strank. Poleg strokovnega Tanjinega dela k 
temu pripomoreta tudi sodobna oprema ter izbor profesional-
ne kozmetike Jessica, izdelkov Starpil za depilacĳo ... Sicer pa
v salonu nudĳo pedikuro, manikuro, GELeration – gel maniku-
ro, depilacĳo, nego obraza, ličenje … Za vse novosti, akcĳe in
popuste se lahko pridružĳo Facebookovi strani Lepotni Salon
Lupo. Kozmetični salon deluje šele kratek čas, vendar beleži že 
zelo veliko zvestih strank, ki so zadovoljne z njihovim delom in 
svetovanjem.

Pomladno smo osvežili Marinko z Raskovca 

»Naš časopis mi je že drugič polepšal dan«
 Pozornejši bralci Našega časopisa se zagotovo še spominjate, da smo v predprejšnji številki objavili pova-
bilo bralkam za stilsko preobrazbo, poimenovano Pomladna osvežitev. Prispelo je veliko prĳav, med kate-
rimi je srečna roka organizatorke Mateje Lamberger izžrebala gospo Marĳo Balaban z Raskovca z Vrhnike.
Njeno preobrazbeno potovanje je potekalo v Frizerskem salonu Beba, v lepotnem salonu Lupo in v Modnem 
ateljeju Luna na Vrhniki.

V Frizerskem salonu Beba so poskrbeli za njeno pričesko. Po prenovi pričeske skupaj z Mirzo, lastnico salona Beba. Tanja iz Lepotnega salona Lupo je poskrbela za brezhibno ob-
razno ličenje.

Modni atelje Luna je na Vrhniki po svoji ponudbi nekaj edinstvenega. 

Marinka Balaban pred  začetkom »pomladne 
osvežitve«

Poleg obraznega ličenja je bila Marinka pri Ta-
nji deležna še manikure. 

Marinka se je v Modnem ateljeju Luna odločila 
za oranžno kombinacĳo torbice, srajce in jakne.

Pomladno osvežena Marinka Balaban
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Prva številka vrhniškega občinskega glasila je izšla 6. maja 
1973, na takratni občinski praznik, ko smo se spominjali osvo-
boditve Vrhnike izpod nacifašizma leta 1945. Glasilo je izšlo  
z delovnim naslovom NAŠ ČASOPIS in je bilo pod okriljem 
občinske konference SZDL Vrhnika. Ta je imenovala tudi prvi 
uredniški odbor v sestavi Drago Debeljak (predsednik), Ra-
fael Jaklič, Miloš Mauri, Smiljan Ogorelec, Janez Pečar, Janez 
Usenik in Janez Žnidaršič. Prvi odgovorni urednik je bil Doro 
Hvalica, tiskala pa ga je Tiskarna Toneta Tomšiča v Ljubljani.
Že s prvo številko glasila je uredništvo pozvalo bralce,  naj po-
magajo iskati ime vrhniškega glasila. Pridobili so  triindvajset 
različnih in zanimivih imen: Cankarjev list, R.O.V. (Razvoj Ob-
čine Vrhnika), V.V. (Vrhniški vestnik), Vrhniški list, Barjanski 
vestnik, Razvoj, Občan Cankarjevega kraja, Občan Cankarjeve 
Vrhnike, Občan – Cankarjevec, Cankarjevec, Komuna, Baro-
meter, Občinski glas, Naša pot, Opazovalec, Razgledni stolp, 
Občan, Štampetov most, V.A.M. (Vrhniški aktualni mesečnik) 
in Naš časopis.
Vendar pa je delovno ime Naš časopis ostalo do današnjih 
dni. 
Za Dorom Hvalico, ki je uredil prvih  štirinajst številk, je ured-
ništvo prevzela Tatjana Hrovatin iz Borovnice, Franc Petelin 
pa je postal prvi zaposleni pri Našem časopisu kot tehnični 
urednik.
Prvih dvajset številk so natisnili v tiskarni Toneta Tomšiča, 
nato pa petnajst številk v tiskarni Kresĳa Ljubljana.
Leta 1977, pri številki 35, so bili imenovani novi člani uredni-
škega odbora: Peter Petkovšek, Jože Sojer, Miloš Mauri, Janez 
Pečar, Richard Beuermann, Andrej Krašovec, Janez Usenik in 
Drago Debeljak (predsednik). Istega leta, samo pri številki 36, 
je tehnični urednik Franc Petelin odšel na služenje vojaškega 
roka. Zamenjal ga je Ivan Žitko, ki je bil zaposlen pri ljubljan-
skem Dnevniku, tako da je bila tam tudi opravljena vsa pripra-
va za tisk. Tisk je prevzela tiskarna Ljudska pravica Ljubljana.
Že naslednje leto, leta 1978, je Tatjano Hrovatin zamenjal Franc 
Petelin in postal glavni in odgovorni urednik. OK SZDL je 30. 
8. 1978 imenovala izdajateljski svet glasila Naš časopis v se-
stavi: Branko Strgar (predsednik), Milka Verbič, Vladimir Me-
jač, Tatjana Suhadolnik, Cecilĳa Umek, Jože Prvinšek, Marĳa
Iskrenovič, Friderik Rutar, Matĳa Lenaršič, Franc Petelin in
Jože Grabnar.
Leta 1979 je bil imenoval nov uredniški odbor, ki so ga sestav-
ljali: Marina Jereb (predsednica), Vida Cerk, Milorad Borčič, 
Jakob Susman, Milan Selan, Andrej Krašovec, Franc Petelin 
(odgovorni urednik) in Ivan Žitko (tehnični urednik). V tistem 
letu je začela izhajati tudi Delegatska priloga Skupščine Ob-
čine Vrhnika kot priloga Našemu časopisu in je vsebovala vsa 
gradiva in dnevne rede za vse tri zbore Skupščine Občine Vrh-
nika (zbor krajevnih skupnosti, družbenopolitični zbor in zbor 
združenega dela).
V letu 1982 je v uredniškem odboru Cvetka Glumac zamenjala 
Andreja Kraševca. 
Leta 1987 je prenehala izhajati Delegatska priloga pri Našem 
časopisu. Namesto nje so se v notranjosti glasila začele pojav-
ljati uradne objave Občine Vrhnika, ki so bile cenejše, kot če bi 
jih objavljali v Uradnem listu. 
Leta 1988 je pri številki 154 odgovornega urednika Franca Pet-
elina zamenjal Ciril Brajer do številke 157. Tiste štiri številke 
našega časopisa so tiskali v tiskarni Cicero studia Ljubljana. 
V začetku leta 1989 je bil imenoval tudi nov uredniški odbor:  
Simon Seljak (predsednik), Ciril Brajer, Marjan Horvat, Cvetka 
Glumac, Momir Arsič, Tone Janežič in Dragica Krašovec. Iste-
ga leta je za dve številki, 158 in 159,  postala v. d. odgovorne 
urednice Elica brelih. Nato je pri številki 160 v. d. odgovornega 
urednika postal Tone Janežič. Tiskanje glasila je zopet prevzela 
tiskarna Ljudska pravica Ljubljana,  pa tudi vse tehnične po-
stavitve in priprave na tisk. 
Prav v letu 1990, ko se je napovedovala demokracĳa v Slovenĳi
in so bile takratne družbenopolitične organizacĳe razpuščene,
med njimi tudi OK SZDL Vrhnika, ki je izdajala Naš časopis, 
je izdajanje prevzela Občina Vrhnika oziroma takratni izvršni 
svet pod vodstvom Vilĳa Grande. S številko 167 je bil imeno-
van tudi nov uredniški odbor na podlagi novoustanovljenih 
političnih strank, ki so sestavljale takratno Skupščino Občine 
Vrhnika, ti pa so bili: Frančiška Celarc, Leon Gostiša, Brane Mi-
hevc, Marjan Pečar, Simon Seljak (predsednik), Marĳa Tomšič,
Bojan Zadravec, Jože Zorman in Tone Janežič (v. d. odgovor-
nega urednika). V letu 1991, s številko 170, so pri Našem časo-
pisu zopet začele izhajati razne priloge, ki so se navezovale 
na delovanje Skupščine Občine Vrhnika (statuti, pravilniki …), 
imenovan pa je bil tudi novi predsednik časopisnega sveta, 
Brane Jereb.
Nekako v začetku leta 1992 se je za Naš časopis začelo novo 
obdobje. Simon Seljak je postal organizator Našega časopisa, 

zaposlen na Občini Vrhnika, odgovorni urednik pa je  bil Tone 
Janežič, ki je časopisu dodal nov velik pečat profesionalnega 
obveščanja občanov takratne Občine Vrhnika. Grafično pri-
pravo je prevzela Grafika Novo mesto, ki je delala tiskala tudi 
Dolenjski list, tisk pa je bil še vedno v tiskarni Ljudske pravice 
Ljubljana. V tistem letu je uredništvo vpeljalo tudi novost med 
lokalnimi časopisi: ob koncu šolskega leta so začeli objavljati  

fotografije učencev vseh osmih razredov, ki so končali osnov-
no šolanje na Vrhniki.
V letu 1994 je bila v februarju stiskana že 200. številka Naše-
ga časopisa. Kot prilogi sta bila v številki 201 in 203 natiskana 
dva Turistična informatorja, ki sta predstavljala turistične za-
nimivosti vseh krajevnih skupnosti tedanje še skupne Občine 
Vrhnika. Oba turistična informatorja je pripravila Tatjana Ob-
lak Milčinski. 
Leto 1995 je bilo zopet nekako prelomno leto za Naš časopis. 
Z nastankom novih občin v Slovenĳi so se časopisu pridružile
nove občine: Borovnica (pri številki 208, Dobrova - Horjul - 
Polhov Gradec in Brezovica (pri številki 210). Povečala se je 
tudi naklada  s 7.000 na 13.500 izvodov. Glede na pristope treh 
novih občin je  prenehal delovati časopisni svet. Skupščine ob-
čin so na podlagi odloka o izhajanju Našega časopisa imeno-
vale po dva člana v Komisĳo za izdajanje Našega časopisa, ki
je vodila uredniško politiko in financiranje časopisa. V tistem
letu je začela izhajati tudi vsakoletna priloga Konec šolskega 
leta. Prvi prilogi (1994/95, 1995/96) sta bili natisnjeni kot časo-
pis, v naslednjih letih in do današnjih let pa v obliki revĳe.  Ob
tem je treba poudariti, da je to edinstveni prvenec v Slovenĳi
na področju lokalnih, medobčinskih in drugih časopisov in 
glasil, ki objavljajo celotno delovanje šol v šolskem letu. 
V letu 1997 je Naš časopis začela tiskati tiskarna TČR-Delo 
Ljubljana. Naslednje leto je tudi Horjul postal samostojna ob-
čina in tako je Naš časopis izhajal za pet občin. V tistem letu 
sta izšli še dve novi prilogi Zakon vrhniškega študentskega 
kluba. 
Tudi leto 1999 je časopisu prineslo nekaj novosti. Grafično pri-
pravo je prevzel Tomograf, s. p. (Tomo Cesar) iz Novega mesta, 
ki  delo opravlja še vedno. Tiskanje se je vrnilo v tiskarno SET, 
d. d., Vevče Ljubljana. Izšla je tudi priloga Sovica ob 10-letnici 
ustanovitve oddelkov vzgoje in izobraževanja otrok v Podlipi. 
Prav s tem dejanjem je tudi Naš časopis poskušal predstaviti 
delo in aktivnosti otrok s posebnimi potrebami pri vzgoji in 
izobraževanju. 
Ob prehodu v novo, 21. stoletje (leta 2000) sta Naš časopis za-
pustili občini Dobrova - Polhov Gradec (številka 263 – maj) in 
Brezovica (številka 265 – september), ki se je  odločila za svoje 
občinsko glasilo. V tistem letu je bila na Vrhniki odprta nova 
osnovna šola, Osnovna šola Antona Martina Slomška. Celo-
tno gradnjo in vse aktivnosti je budno spremljal Naš časopis z 
vsakomesečnimi prispevki v sliki in besedi. Zato je ob tej pri-
ložnosti izšla tudi priloga Naš skupni uspeh, v kateri je na-
vedena kronika dogodkov od leta 1994 do leta 2000, ko je bilo 
odprtje nove prepotrebne šole. Naš časopis je začel objavljati 
tudi  fotografije vseh prvošolčkov iz osnovnih šol občin, ki jih
je zajemal. 
V letu 2003 je Naš časopis po skoraj petnajstih letih izgubil od-
govornega urednika Toneta Janežiča, kar je bila velika strokov-
na izguba za glasilo. Vendar pa je časopis moral nadaljevati 
Tonetovo začrtano pot, ki jo je uspešno nadaljeval v. d. odgo-
vornega urednika Simon Seljak. V tistem letu se je po anketni 
odločitvi občanov Občine Dobrova - Polhov Gradec ta občina 
vrnila k Našemu časopisu, saj so ga bralci omenjene občine 
vzljubili in potrebovali. Naj še navedemo, da je v tistem letu 
Naš časopis prejel veliko plaketo slovenske vojske  za aktivno, 
korektno in dolgoletno sodelovanje z obema vojašnicama na 
Vrhniki. Za glavnega urednika je bil na podlagi razpisa imeno-
van Krištof Dovjak za dobo štirih let, kot dopisnik pa je prve 
prispevke začel objavljati Gašper Tominc.
Leta 2006 je nastala nova samostojna Občina Log - Dragomer, 
ki se je najprej neuradno pridružila časopisu, že naslednje leto 
pa uradno z odločitvĳo delegatov občinskega sveta. V tistem
letu je Simon Seljak že drugič postal v. d. odgovornega ured-
nika, in sicer  do zaslužene upokojitve leta 2010 (številka 377 
– november), ko mu je pri Našem časopisu potekla 20-letna 
delovna doba. Skoraj toliko let je časopis redno lektorirala lek-
torica Marjetka Šivic, ki delno to delo opravlja še naprej. Simo-
na Seljaka je zamenjal Gašper Tominc,  najprej kot novinar in 
organizator, nato pa leta 2012 kot odgovorni urednik. V tistem 
letu je Naš časopis doživel tudi rekord, saj je dvakrat izšel (šte-
vilki 374 in 375) na 92 straneh, kar pomeni, da je živ, dostopen, 
aktualen in da ga poleg dopisnika pišejo ljudje in številna dru-
štva sami. To je še vedno tudi moto in tudi zapisane besede v 
programski zasnovi Našega časopisa.
Po programski zasnovi je Naš časopis mesečnik, ki ga pišejo 
občani sami, je odraz njihovih pogledov, želja, idej, odraz pro-
blematike kraja, iz katerega izhaja,  je pa tudi časopis, ki pose-
ga na področje politike, gospodarstva, kulture in športa. Prav 
zato ga občani radi prebirajo in jim, tudi tistim oddaljenim od 
občinskih središč, pomeni stik z dogajanji v njihovem okolju 
in širše.

Simon Seljak

Prvo uredništvo je bilo v stavbi sodišča

Danes je uredništvo Našega časopisa v objektu Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika.

N A Š  Č A S O P I S  J E  VA Š  Č A S O P I S  Ž E  Š T I R I D E S E T  L E T 

Zgodovinski razvoj

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

in
Muzejsko društvo Vrhnika

Vas med Cankarjevimi dnevi 2013

vljudno vabijo na odprtje razstave

40 LET 
NAŠEGA ČASOPISA
ki bo v torek, 7. maja 2013, ob 19. uri, 

v Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki,
Tržaška cesta 25.

Dokumentarna razstava bo odprta do 16. junija 
2013,

od ponedeljka do petka, od 10. do 13. ure,
ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Razstava bo na ogled tudi ob drugih prireditvah v 
Cankarjevem domu.
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Območje PP Vrhnika
Policisti Policĳske postaje Vrhnika so imeli mar-
ca zopet obilico dela z vlomi, a pri tem zabele-
žili tudi večji uspeh. Po pravočasnem obvestilu 
občanov so namreč v večstanovanjskem naselju 
na Vrhniki ekspresno polovili tri nepridiprave, 
ki so si krajšali čas z nasilnim odpiranjem tujih 
kleti in vhodov v okoliške stanovanjske zgrad-
be, še preden bi jo le ti uspeli ucvreti na varno. 
Vsi trĳe se bodo verjetno že v doglednem času 
pred ustreznim sodnim organom zagovarjali 
zaradi kaznivega dejanja velike tatvine.
Ti vlomi pa v preteklem mesecu še zdaleč niso 
bili osamljeni. Okrog nas se je razbohotila po-
mlad in nek tolovaj se je očitno spravil urejati 
zelenice s kosilnico, po katero je zavil kar v za-
sebno hišo na Pokojišču. Lastnik, davkoplače-
valec, je imel v njej tudi denar, pa mu je vzel 
še tega. Morda isti ali vsaj član istega zmikavt-
skega kluba pa je skočil v Borovnico po motor-
ne žage in LCD televizorje za vso druščino. In 
medtem, ko je tehnična trgovina popravljala po-
škodovana stekla in preračunavala prizadejano 
škodo, so žage verjetno že pele – nedvomno 
po tujih gozdovih. Bistveno manj rokodelsko 
razpoloženi pa so bili tatiči, ki so v odsotnosti 
stanovalcev obiskali hiši na Drenovem griču in 
Vrhniki, si nabasali žepe z denarjem in nakitom, 
ter jo pobrisali neznano kam. V taisto smer so 

izginili tudi številni žlebovi z objektov v Blatni 
Brezovici, Dragomerju in z Vrhnike. Krovci in 
kleparji tako še ne bodo kmalu ob posel, talil-
nice pa tudi ne. Zares utrujen pa je pri svojem 
nečednem poslu moral biti nek nebodigatre-
ba, ki je pritaval vse do vasi Smrečje in se nato 
ves utrujen nazaj v svoj brlog odpeljal s prvim 
avtomobilom, ki ga je ugledal. Za Citroenom 
Berlingo, z registrsko številko LJ – 034, možje v 
modrem še poizvedujejo, prav tako pa za vsemi 
zgoraj naštetimi zlikovci.
Daleč od doma pa sta zatavala državljana Alži-
rĳe. Državno mejo sta, kot kaže, prečkala brez 
ustreznih dokumentov in precej po domače, 
strokovno bi temu rekli – ilegalno. Policisti so 
z njima opravili informativni pogovor in ker za 
svoje dejanje nista imela prav tehtnih razlogov, 
so ju gladko izročili tujim varnostnim orga-
nom.
Med drugim so imeli policisti nekaj dela tudi 
na področju prometnih nesreč. Kar devet so jih 
obravnavali, pri katerih so bili trĳe udeleženci 
lažje telesno poškodovani. V vsaj dveh prime-
rih pa je nesreči botroval alkoholikov najboljši 
prĳatelj. Policĳa se je v smislu večje varnosti v 
prometu odzvala tudi na številne pobude ob-
čanov in v aprilu poostrila nadzor nad spošto-
vanjem določil o dovoljenih hitrostih vožnje na 
območjih Verda, Drenovega Griča, Robove ulice 

na Vrhniki in okolice OŠ Antona Martina Slom-
ška ter upoštevanjem prometne signalizacĳe na 
Poštni ulici na Vrhniki (enosmerni promet).

Območje PP Ljubljana Vič
V mesecih februarju in marcu se je na območju 
Policĳske postaje Ljubljana Vič, v občinah Hor-
jul in Dobrova – Polhov Gradec, zvrstilo več 
intervencĳ v zvezi s krajami, požari, naravnimi 
nesrečami ter vlomi.
V podjetju PUH so izven delovnih ur trĳe pre-
drzneži v pogon spravili viličarja, misleč da jih 
bodo občani pri tem mirno gledali. Pa jih niso. 
Nekdo je zavrtel številko 113 in na kraju se je hi-
tro znašla policĳska patrulja, ki je enega zgrabi-
la takoj, ta pa je verjetno pozneje za zapisnik po-
vedal še imena preostalih dveh kompanjonov. 
Za navedene so že sestavili kazensko ovadbo.
Se pa zato še iščejo fakini, ki so starejšemu ob-
čanu iz hiše v Vrzdencu zahrbtno speljali nakit, 
kot tudi neznanci, ki so se v preteklih mesecih 
dajali z zaklenjenimi vrati in zaprtimi okni treh 
vikendic na Dobrovi, gostinskega lokala v Za-
klancu, hiše v Podsmreki in Šujici. Pri slednji 
se jim je gotovo »prikazala Marĳa«, saj so bojda 
naleteli na večjo vsoto denarja, dragega nakita 
in ključe osebnega vozila, kar vse so seveda 
pridno pobasali v svoje globoke žepe. Na svoj 
račun pa so v tem času prišli tudi oboževalci ba-

krenih žlebov, ki jim tisti z vikendov v Selu nad 
Polhovim Gradcem in Smolniku očitno niso 
bili dovolj, pa so se zato odpravili kar k viru 
tovrstne dobrine – v horjulsko tehnično trgovi-
no Mercator. Za njimi in žlebovi, s katerimi bi 
verjetno lahko opremili večstanovanjski objekt 
ali pa vsaj manjše barakarsko naselje, možje po-
stave še poizvedujejo.
Kri ni voda, vedo povedati stari ljudje. Le da 
noben od njih tega očitno ni povedal bratu in 
sestri iz Brezja pri Dobrovi med katerima je 
»počilo« pretekli mesec. Možje reda in postave 
so se hitro znašli na kraju dogajanja. Dogodek 
tako ni prerasel v kaj hujšega, so se pa zato so-
očili z nasprotujočimi izjavami vpletenih in na 
koncu sklenili le, da »kršitev javnega reda in 
miru ni bila zaznana.«  
Policisti so med drugim spremljali tudi delo 
domačih gasilcev pri dveh dimniških požarih 
v Horjulu in na motokultivatorju v Razorih. 
Spričo obilnega sneženja se je v naselju Log 
– Belica večkrat utrgal plaz, zaradi česar je bil 
promet nekaj časa delno oviran, zemeljski plaz 
pa se je utrgal tudi na cesti v Zaklancu, kjer je 
označena polovična zapora ceste. Obravnavali 
pa so še prometno nesrečo I. kategorĳe, kjer pa 
je nastala le manjša materialna škoda in ker sta 
se udeleženca o krivdi dogovorila sama, so po-
licisti lahko od ogleda odstopili.

• Črna kronika marec 2013 • Črna kronika marec 2013 • Črna kronika marec 2013 • Črna kronika marec 2013 • 

najprej hvala, da ste nas opozorili na napake 
pri urniku odvoza odpadkov v občinah Horjul 
in Dobrova - Polhov Gradec (koledarja sta bila 
objavljena v prejšnji številki časopisa) ter na po-
manjkljivosti, ki ste jih odkrili v naši publikacĳi 
Napotki za ravnanje z odpadki 2013. Napake 
smo tudi sami opazili, vendar je bila publikaci-
ja že v tisku, seveda pa nam je zelo žal, da vam 
povzročamo neprĳetnosti ter slabo voljo. 
Napak za nazaj ne moremo več popraviti, zato 

vas prosimo, da dneve odvoza preverite na dru-
gi način:

1. na spletni povezavi h�p://www.mojiodpad-
ki.si/zemljevid v interaktivno aplikacĳo vpišite 
svoj naslov in preverite datume odvozov,
2. na številko 3737 pošljite SMS-sporočilo s ključ-
no besedo ODVOZ in številko zbirnega mesta 
(npr: ODVOZ 111111). V povratnem brezplač-
nem SMS-sporočilu boste prejeli datume za na-

slednja tri praznjenja vaših zabojnikov za preo-
stanek odpadkov, embalažo in biološke odpadke 
(od sredine maja 2013 pa tudi za papir),
3. pokličite v Snagin center za podporo in po-
moč uporabnikom na številko 01/477 96 00,
4. pošljite e-sporočilo na naslov snagalj@snaga.si 
in pripišite svoj naslov,
5. in še novost: z majem bodo na zadnji strani 
vsake položnice zapisani datumi praznjenja 
vseh vaših zabojnikov za tekoči mesec.

Poleg tega se nekateri občani soočate tudi s te-
žavami zaradi nepravočasnega odvoza odpad-
kov. Razumemo vašo nejevoljo in jezo zaradi 
neodpeljanih odpadkov, kar se dogaja zaradi 
novih urnikov, spremenjenih območĳ pobiranja 
odpadkov in na novo oblikovanih ekip, ki odva-
žajo odpadke. Trudili se bomo, da bomo napake 
odpravili takoj, ko bo mogoče, in vas prosimo, 
da se v primeru težav obrnete neposredno na 
Snago.
Še enkrat se opravičujemo in se vam zahvaljuje-
mo za razumevanje ter potrpežljivost.

Vaša Snaga

Spoštovani uporabniki Snaginih storitev,

Vabimo vas na dan odprtih vrat Zbirnega 
centra Vrhnika in predstavitev ločenega 
zbiranja odpadkov skozi osemnajstletno 
obdobje. Osrednji dogodek bo ob 17. uri v 
Zbirnem centru, Pot na Tojnice 40, na Vrh-
niki, poleg naše upravne stavbe, kjer vam 
bosta nekdanja Vrhničana Sašo Rajaković in 
Damir Leventić na šaljiv način predstavila 

zgodbo o ločenem zbiranju odpadkov skozi 
čas.
Pridružite se nam in skupaj z nami in občani 
občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhni-
ka delite svoje izkušnje pri ločenem zbiranju 
odpadkov. Hkrati lahko prinesete s sabo od-
padne CD-je ali DVD-je, ki jih boste odložili 
v poseben zabojnik in tako prispevali k va-
rovanju okolja.

Pričakujemo vas in se veselimo 
vašega obiska.

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže

Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Krvodajalska akcĳa
Vrhnika, 25. in 26. aprila – Cankarjevo mesto 
in okoliški kraji so še enkrat dokazali, da po-
moč ne pozna ovir, kot je slabo vreme, kajti na 

spomladanski krvodajalski akcĳi na Vrhniki 
je kri darovalo kar 269 krvodajalcev. Vrhniška 
izpostava Rdečega križa se vsem krvodajal-
cem toplo zahvaljuje. (gt)

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil.
–  Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po 

potrebi tudi večkrat. 
–  Nudimo brezplačno izposojo literature.
Prĳave sprejemamo vsak dan od 8. do 14. ure  
v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B,
po telefonu 7502-447  ali na e-naslov: rk.vrh-
nika@siol.net
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Zdravstveni dom Vrhnika je po večletnem pri-
zadevanju pridobil ˝ programa dispanzerja za 
ženske, ki bo začel z dejavnostjo 1. avgusta 
2013. Dispanzer bo v ZD Vrhnika vodila Lucĳa 
Sorč, doktorica medicine, specialistka gineko-
logĳe. Tako se bo dostopnost do ginekologinje 
na Vrhniki, v Borovnici in Log - Dragomerju 
bistveno izboljšala. Program se bo izvajal v 
okviru osnovnega in prostovoljnega zdrav-
stvenega zavarovanja. Za zainteresirane bodo 
možne tudi samoplačniške zdravstvene storit-
ve. Zaradi velikega zanimanja za opredelitev 
žensk za to zdravnico smo se v Zdravstvenem 
domu Vrhnika odločili, da bomo pred pričet-

kom dela ambulante začeli zbirati podatke o 
tistih, ki bi se želele opredeliti za dispanzerja 
za ženske v ZD Vrhnika. 
Do konca julĳa 2013 nam lahko posredujete 
svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov 
ali elektronski naslov) na elektronski naslov 
info@zd-vrhnika.si ali po pošti ZD Vrhnika, 
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika. Na osnovi teh 
prĳav bomo zainteresirane po vrstnem redu, 
kot bomo prejeli vloge, vabili v našo ambulan-
to dispanzerja za ženske, da se formalno opre-
delite za izbrano ginekologinjo. 

ZD Vrhnika
Tomaž Glažar

Zdravstveni dom Vrhnika

Nov dispanzer za ženske na Vrhniki

Vabilo na

DAN ODPRTIH VRAT
Zbirnega centra Vrhnika

sreda, 8. maj 2013
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Predpremierni koncert

Peli v 
japonskem 
jeziku
Mešani pevski zbor Ivana 
Cankarja je v nedeljo, 24. 
marca, v polni veliki dvo-
rani Cankarjevega doma 
organiziral predpremierni 
koncert z naslovom Ob-
jem vzhajajočemu soncu. 
Koncert je bil namenjen 
pripravi pevcev in pevk 
za gostovanje v daljni Ja-
ponski. Zato je bil poime-
novan kot predpremierni 
koncert, ki pa je bil obo-
gaten s številnimi glas-
benimi in plesnimi gosti. 
Zbor je namreč gostoval 
prvi teden v aprilu, tako 
da bo o tem kaj več tudi v 
Našem časopisu.
Nedelja, 24. marca, je bila res-
nično nekaj posebnega. Jurĳ
Tepež je slavil svojo prvo zma-
go na poletih v Planici, Meša-
ni pevski zbor Ivana Cankarja 
pa je tudi slavil na odru vrh-
niškega hrama kulture. Polna 
dvorana je bila navdušena nad 
več kot dveurnem pevskem in 
plesnem programom. Pevci so 
predstavili izbrani program 
slovenske zborovske glasbe, 
ki so jo predstavili premierno 

na Japonskem. Prĳateljem na
Japonskem so ponesli tudi del 
promocĳe z razpoznavnim
geslom To je Vrhnika in Slo-
venĳa. Kot zanimivost je treba
poudariti, da so pevci zapeli 
dve pesmi tudi v japonskem 
jeziku.
V prvem delu koncerta so se 
poslušalcem predstavili šte-

vilni gostje. Pevci solisti so 
bili: Branka Božič, ki je tudi 
povezovala koncert, Silvo 
Škvarč, Aleš Kovač, Špela 
Petkovšek in kantavtorica Si-
mona Černetič - Aynee. Vrh-
ničanka Nagisa Moritaki Škof 
pa je na star japonski inštru-
ment koto zaigrala japonske 
ljudske pesmi ter  tako dvora-

no približala daljni Japonski. 
V program se je vključil tudi 
kvartet harmonik pod vod-
stvom Vilĳa Ošlaja iz vrhni-
ške glasbene šole. To so bile 
štiri harmonikarice: Marjetka 
Švigelj, Patricia Koprivec, Alja 
Primožič in Ana Gabrovšek. 
Za plesne vložke in akrobat-
ske dvige je poskrbela akro-
batska skupina Žabic in Pegic 
iz ŠŠD Log - Dragomer. Gle-
dalce je še posebno navdušila 
plesna skupina Žabice babice, 
ki so kljub letom dokazale in 
pokazale dobro voljo in zna-
nje plesa.
V drugem delu koncerta so 

zopet zablesteli gostitelji kon-
certa MePZ Ivana Cankarja, 
ki se je prav za gostovanje na 
Japonskem okrepil z nekateri-
mi solisti in pevci. Polno dvo-

rano so resnično navdušili in 
dokazali, da bodo slovensko 
pesem dostojno zastopali na 
Daljnem vzhodu.

Simon Seljak

Poziv za zbiranje arhivskega gradiva
Humanistično in umetniško društvo "O" izdaja poziv za zbiranje arhivskega gradiva o bazenu 
na Vrhniki. Poziv naslavlja predvsem zasebne zbiratelje, ki imajo v svojem osebnem arhivu shra-
njene videoposnetke o bazenu. Zbrano gradivo bo s soglasjem imetnika arhiva uporabljeno za 
multimedĳsko razstavo, kjer bosta soočena zgodovinski spomin življenja na bazenu in njegova
sodobna podoba. Vsa obvestila in informacĳe o arhivskem gradivu pošljite na e-poštni naslov
odrustvo@gmail.com.

Kantavtorica Aynee

Babice žabice ob koncu svoje točke

Nagisa Moritoki Škof na japonskem inštrumentu koto

Povečan Mešani pevski zbor Ivana Cankarja

Pevski Živžav
Vrhnika, 21. marec – V osrednjem vrhniškem kulturnem hramu je v organizacĳi vrhniške iz-
postave JSKD potekala območna revĳa otroških pevskih zborov Pevski Živžav občin Vrhnika,
Borovnica in Log - Dragomer. S po tremi pesmimi se je predstavilo devet zborov: Otroški PZ 
Raglje, Otroški PZ četrtinka in Mladinski PZ OŠ Antona Martina Slomška (vsi iz omenjene šole), 
Otroški pevski zbor Miškolini, Otroški pevski zbor Kuštravci, Otroški pevski zbor Co�i in Mla-
dinski PZ Drumlca (vsi štirje iz OŠ Ivana Cankarja Vrhnika) ter Otroški PZ Bevke in Otroški PZ 
OŠ Log - Dragomer. Njihove nastope je spremljal Tomaž Pirnat, znan po vodenju Mladinskega 
pevskega zbora RTV Slovenĳa, ki je svoja opažanja po koncu prireditve delil z mentorji zborov. 
(gt, foto: Leon Novak)

Le-ti so nastali bodisi kot naročila bodisi kot 
javne plastike za natečaje.  Ob tem se velja 
spomniti na Leona Štuklja, ki je doživel kar 
dve njeni kiparski izvedbi – v mariborskem 
mestnem parku in pri žužemberški osnovni 
šoli. Potem je tu še Angela Vode v Slovenskem 
šolskem muzeju, pa dr. France Adamič v Gro-

supljem, dr. Jolanda Strnad v Železnikih ... Bar-
bara Sterle Vurnik je razstavi na pot zapisala, 
da Vidrgarjeva zelo dobro nadaljuje tradicĳo
slovenskega kiparstva, ki so ga v preteklosti 
razvĳa kiparji, kot so bili J. Boljka, D. Tršar, K.
Putrih, J. Savinšek. »Predvsem pa dodaja v to 
zgodovino večinoma resnobnih, zadržanih po-

dob veliko mero 
veselja. Njeni 
portreti so na-
mreč portreti 
nasmehov ...« 
Vidrgarjeva je 
na odprtju med 
drugim spre-
govorila tudi o 
portretirancih 
samih, in sicer 
v katerem živ-
ljenjskem ob-
dobju je najpri-
merneje, da ga 
kipar upodobi. 
Kot je dejala ki-
parka, pravila 

ni, res pa je, da je najbolje, da ga kipar upo-
dobi iz tistega življenjskega obdobja, kot ga 
ljudje najbolj poznamo. Zato ne preseneča, da 
je olimpionika Štuklja izdelala v podobi, kot 
ga poznamo iz televizĳskih ekranov, ko je na
olimpĳskih igrah poskočno mahal celotnemu
svetu. 
Odprtju razstave, ki ljubiteljev kiparstva ne bo 
pustila ravnodušnih, saj poleg naštetega po-
nuja tudi nekaj eksperimentalnega kiparstva 
in zanimive kalupe za izdelavo spominskih 
kovancev, so dali glasbeno podlago učenci 
vrhniške glasbene šole. Razstava bo na ogled 
do 5 maja.

Gašper Tominc, foto: GT

Kiparka Alenka Vidrgar Potret Leona Štuklja

Kako rahločutni so kiparkini prsti, je dokazal 
potret Darka Slabeta iz Cankarjevega doma. 

Obrazi in portreti Alenke Vidrgar
Vrhnika, 9. april – Galerĳa Cankarjevega doma je tokrat gostila umetnico, ka-
tere skultpture je mogoče srečati tudi na Vrhniki, in sicer pri brvi, ki čez Ljublja-
nico povezuje Janezovo vas z levim bregom Ljubljanice. Akademska kiparka se 
je predstavila večinoma s portreti številnih znanih Slovencev.
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Sodelovanje na jesenski prireditvi  Igramo, kot 
znamo v Cankarjevem domu na Vrhniki nas je 
navdušilo in opogumilo za nove  nastope in 
še intenzivnejše vaje. Po uspešni predstavitvi 
v Cankarjevem domu  smo se odločili, da se 
domačemu občinstvu predstavimo s celovečer-
nim koncertom. V goste smo povabili znance in 
prĳatelje – trio ljubiteljskih glasbenikov iz Črne
vasi, sicer člane Zavoda za ohranitev Ljubljan-
skega barja – Sekcĳa koscev in grabljic. Trio v
sestavi Janez Sterle, ki igra na mini harmoniko 
in poje, ter pevki, Amalĳa Sterle in Milka Se-

lan. Simpatični gostujoči  trio se je predstavil 
s tremi večno zelenimi melodĳami Mama, pri-
hajam domov, Čez zelene trate in Tri planike. 
Poslušalci so jih lepo sprejeli in se čudili, kakšni 
lepi zvoki lahko prihajajo iz tako majhne har-
monike izpod spretnih prstov pravega „muzi-
konterja“.
Program je povezoval Lojze Janežič iz iškega 
obronka Barja. S šaljivimi vložki med posa-
meznimi pesmimi in pridigo iz Cankarjevega 
Martina Kačurja je poskrbel za prĳetno vzdušje 
med obiskovalci in sproščen stik med poslušal-

ci in nastopajočimi.
Koncert je bil namenjen mamicam, mamam, 
starim mamam in vsem tistim dekletom in že-
nam, ki bi to še želele postati. Tako je v uvodnih 
besedah napovedala Irena in tak je bil tudi iz-
bor pesmi. Same že skoraj ponarodele pesmi: 
Kje mamici bi rož nabral, Na mostu, Če mam'ca 
ne vedo, Neki večer, Nocoj je druga rekla mi, V 
planini je kajžica, Čebelar, Čas bi zavrtel nazaj, 
Človek več korakov  in še številne lepe sloven-
ske pesmi. 
Čeprav smo bili sprva zaskrbljeni, koliko poslu-
šalcev bo prišlo na koncert, je ves strah izginil, 
ko se je približevala ura koncerta. Dvorana je 
bila polna. Poslušalci so bili polni pričakovanj, 
nastopajoči pa hkrati vznemirjeni in nervozni. 
Nervoza je kmalu popustila in po začetnih pes-
mih popolnoma izginila. Že takoj po prvih tak-
tih se je začutila vez med nastopajočimi in obis-
kovalci v dvorani, ki so vsako pesem nagradili 

z aplavzom, vmes zavriskali in tudi zapeli. Za 
večino občinstva sta bila igranje in petje ansam-
bla res pravo presenečenje. Tudi tisti, s katerimi 
se večkrat srečujemo, niso mogli verjeti, kolik-
šen napredek je ansambel dosegel v tem letu, še 
posebno glede na to, da smo vsi člani v zrelih 
letih, brez formalne glasbene izobrazbe, pač pa 
z veliko volje in ljubeznĳo do narodne glasbe.
Koncert v taki obliki je bil za naš kraj prĳetna
popestritev in dogodek, ki se ga bomo vsi radi 
spominjali. 
Najlepša nagrada za  ansambel je bilo zadovolj-
no občinstvo. Zadovoljstvo ponazarja pohvala  
enega od obiskovalcev, ki je rekel, da je lahko 
žal vsem tistim, ki niso prišli na koncert. Pre-
pričani smo, da je bila pohvala iskrena. Vsi si 
želimo, da bo ob prihodnjem našem koncertu 
dvorana zopet polna in bomo obiskovalcem z 
glasbo spet lahko polepšali dan.
Prostovoljne prispevke obiskovalcev smo na-
menili folklorni sekcĳi Kulturnega društva Dre-
nov Grič - Lesno Brdo za dopolnitev narodnih 
noš. Prav ponovno delovanje folklorne skupine 
in sodelovanje z Ansamblom Presenečenje,naj 
bi v kraj in njegovo okolico prineslo nova dru-
ženja, kar sta s plesom v gorenjski narodni noši 
potrdila tudi Vanja in Borut.

Ob tej priložnosti in na ta način se zahvalju-
jemo našim simpatizerjem in podpornikom, 
ki so: 
DG 69 z Drenovega Griča, M Orel Vrhnika, 
Gostilna in pizzeria Papatek, JFM-elektronik 
– Franc Jelovšek in MIHART – Miha Kržmanc.

MIK

Uspel koncert Ansambla Presenečenje
V soboto, 23.marca, je v večnamenski dvorani gasilskega doma na Drenovem 
Griču Ansambel Presenečenje pripravil svoj prvi samostojen koncert. Mlad an-
sambel po stažu sestavljajo upokojenci Jožko, Janez, Stane, Miran, upokojenka 
Irena in Andrej, kandidat za ta „poklic“.

Veliko nas je, kar najlepše pove kar fotografija.
Naša pot nas vedno vodi skozi vas, konča pa se 
v »lopi«, kjer se posladkamo s krofi in sokom.
Sončen dan je bil. Že naslednji dan pa nam je 
zima nasula snega za polno lopato!
Prav tako v februarju smo z igralsko skupino 
popestrili dan gospem in gospodom v Domu 
starejših v Horjulu. O tem je bilo že zelo lepo 
in veliko povedanega v prejšnji številki Našega 
časopisa, na strani horjulske občine.
V začetku marca smo zaplesali. V Cankarjevem 
domu se je na Območni revĳi Vĳa-vaja 2013, v 
organizacĳi Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti, predstavila naša najstarejša plesna sku-
pina Vesoljskih povžkov. Kot vedno so s svojo 
koreografijo poželi velik mladostni aplavz.

Prav tako v marcu smo na tradicionalni priredit-
vi Pomladni večer pričakovali toplino pomladi. 
Te ni bilo. Bila pa je toplina otrok, ki so se z igra-
njem na instrumente, petjem in plesom zahvalili 
svojim staršem in mentoricam za njihovo celo-
letno prizadevnost.
Kot vsako leto so se ob klavirski spremljavi go-
spe Marte Kržič predstavili učenci in učenke  
Glasbene šole Vrhnika: Eva na violini, Agata in 
Katja na flavti, Gaber na kitari, Vid na klarinetu
in še Vid Rode, ki se sam uči peti in igrati na 
kitaro. Zaigral in zapel nam je pesem Jana Ple-
stenjaka Barka iz perja.
Brez plesa seveda ne gre. Zaplesali so: Otroška 
folklorna skupina ob spremljavi Patricĳe Novak,
mali Vesoljski povžki in veliki Vesoljski povžki. 

Vse tisto, kar nam lahko lepega da le otro-
ška dušica, pa smo doživeli ob plesu najmlajše 
otroške skupinice mini Vesoljskih povžkov. Na-
gajivo jim rečemo kar »Pampers povžki«. Pod 
vodstvom Barbare so z vajami pričeli v novem-
bru 2012. Kako prisrčni so, bo najlepše pokazala 
fotografija.
Dvorana že dolgo ni bila tako lepa kot tokrat.  
S samostojno razstavo čudovitih akvarelov se 
nam je predstavil gospod Kruno Sabo.
Ker je ta prireditev namenjena prazniku 8. mar-
cu in materinskemu dnevu, smo ženske priča-
kali s tulipanom. Nastopajoče smo nagradili z 
okusnimi čokoladnimi pirhi.
Delo aktivnih članic in članov Kulturnega  dru-
štva pa je bilo nagrajeno s polno, polno dvora-
no.
Ko smo odhajali domov, nas ni pričakala topla 
pomladna sapica, ampak z ledom  obložena 
okna avtomobilov. V razmišljanju, kako topel 
večer so nam ustvarili otroci, nas tudi ta led ni 
spravil v slabo voljo.
Na povabilo Folklorne skupine »Grof Blagaj« 
iz Polhovega Gradca smo se že 1. aprila z našo 

Otroško folklorno skupino udeležili njihovega 
kulturnega dogodka Na vel'k pondel'k. In prav 
na ta dan, ko se vam oglašamo, naši folkloristi  
pod vodstvom  mentorice Anite plešejo  v Kul-
turnem domu v Horjulu.
Naj  nas  greje toplo pomladno sonce!
Zapisala: Anka Grom, Fotografije: Joži Krvina

Pomladno sonce
Pa je tu! »Le kdo?« se verjetno vprašujete. Pomladno sonce, vendar! Da, pomlad, 
ki smo jo na Stari Vrhniki vedno priklicali s pustom in povorko. Letos pa nam ni 
in ni uspelo. Morda zato, ker je imel pust svoj praznik že dvanajstega februarja. 
Zbrali smo se pred našo »lopo«.

Sprejemni preizkusi glasbene na-
darjenosti za šolsko leto 2013/14 
bodo potekali:
v prostorih Glasbene šole Vrhni-
ka, Trg Karla Grabeljška 3, Vrhni-
ka:
PETEK, 24. maja 2013, ob 16.00 
uri (do 18.00)
PETEK, 31. maja 2013, ob 16.00 
uri (do 18.00)

v prostorih OŠ Horjul – vpis na 
dislocirani oddelek Horjul
(klavir, harmonika, diatonična 
harmonika, kljunasta flavta, pre-
čna flavta, violina):
PETEK, 24. maja 2013, ob 16.00 
uri (do 18.00)

v prostorih Glasbene šole Vrhni-
ka, oddelek Borovnica, Paplerjeva 
ulica 5, Borovnica
(klavir, harmonika, violina, klju-
nasta flavta, prečna flavta, klari-
net):
PETEK, 24. maja 2013, ob 16.00 
uri (do 18.00)

Seznam sprejetih učencev bo ob-
javljen na oglasni deski in na 
spletni strani Glasbene šole Vrh-
nika.
Priporočljiva starost za vpis v 
programe:
Predšolska glasbena vzgoja: 5 let
Glasbena pripravnica: 6 let
Plesna pripravnica: 6 let

Glasbeni inštrumenti:
• klavir: do 9 let
• violina: do 9 let
• viola: do 13 let
• violončelo: do 9 let
• kontrabas: do 18 let
• kitara do: 10 let
• harmonika: do 9 let
• kljunasta flavta: do 9 let
• flavta: do 12 let
• oboa: do 12 let 
• fagot: do 18 let
• klarinet: do 12 let
• saksofon: do 12 let
• rog: do 11 let
• trobenta: do 11 let
• pozavna: do 18 let
• tuba: do 18 let

• petje: do 24 let
• tolkala: do 12 let
• balet: od 8 do 9 let

Še posebej vabljeni k vpisu za in-
štrumente viola, violončelo, kon-
trabas in nizka trobila!

Vse ljubitelje glasbe vabimo, da se 
udeležĳo še naslednjih prireditev
v mesecu maju:
22. 5. 2013 ob 19. uri: Koncert 
učencev od 1. do 4. razreda,
29. 5. 2013 ob 19. uri: Koncert 
učencev od 4. do 8. razreda.
Oba koncerta bosta v dvorani 
glasbene šole.
Zaključni koncert orkestrov glas-
bene šole bo 5. junĳa ob 19. uri
v Veliki dvorani Cankarjevega 
doma na Vrhniki. 

Glasbena šola 
Marolt
razpisuje dodatna mesta za 
smeri: diatonična harmonika, 
kitara, bas kitara, kontrabas, 
bariton in osnove solo petja.

NA LOKACĲAH: Šujica pri Dobrovi, Logate-
c,Vrh Sv. Treh Kraljev, ob zadostnem številu pri-
javljenih pa tudi v vašem kraju.

MOŽNOST IZPOSOJE INŠTRUMENTA 

INFORMACĲE IN PRĲAVE – 
Bogdan (041 291 895) 

Že 6 let z vamiVabilo k vpisu v Glasbeno šolo Vrhnika

Pustna povorka Pampers povžki na Pomladnem večeru Vid Rode na Pomladnem večeru Vid Dolinar pomčadni večer

Vesoljski povžki na revĳi Vĳa-vaja
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Na tradicionalni prireditvi Kojk je 
u Beukah fejst smo zavrteli kratki 
film Plamen v dvonožcu o kmetu 
iz Baške Grape blizu italĳanske 
meje, ki je naravni dar za tehniko 
izkoristil, da s pomočjo moči vode 
opravi mehanizacĳo domačih del.  

Film je leta 1968 režiral slovenski 
filmski ustvarjalec Mako Sajko, ki 
je bil v šestdesetih in sedemdesetih 
letih  eden vodilnih dokumentari-
stov pri nas. Njegovi kratki, a pol-
nopomenski dokumentarni filmi 
so bili odraz tistega časa. Bevčanke 
in Bevčane je kratki film iz sloven-
ske filmske zakladnice navdušil, 
rdeča nit kulturno-umetniškega 
program večera pa so bili skeči na 
temo filma in kina, ki so med ljud-
mi zbudili mnogo lepih spominov 
na nekdanji kino v Bevkah.
Božični Kino Bevke je poskrbel za 
najmlajše, ki so si v družbi svojih 
staršev ogledali animirano pusto-
lovščino Jelenček Niko o prĳaz-
nem jelenčku, ki trdno verjame, da 
je njegov očka eden izmed slavnih 
junakov Božičkove letalske flote. 
Na nevarni poti po očkovih sledeh 
ga spremljata štorasta leteča veve-
rica Julius in drzna pojoča podlasi-
ca Wilma. Računalniško animirani 
film je nastal v sodelovanju evrop-
skih držav Finske, Danske, Nemči-
je in Irske, letos pa naj bi Božiček 
prinesel tudi nadaljevanje filma!
Tik pred koledarskim prihodom 
pomladi smo v Kinu Bevke pri-
kazali film Deklica in lisica, celo-

večerni igrani film francoskega 
režiserja Luca Jacqueta, ki je za 
film Popotovanje cesarskega ping-
vina prejel oskarja za najboljši do-
kumentarec. Ganljiva filmska pri-
povedka je očarala gledalce vseh 
starosti z zgodbo, ki se dogaja 
čisto blizu nas, v gozdu in na trav-
nikih, ki jih na Barju tako dobro 
poznamo. Vez prĳateljstva, ki se 
splete med deklico in divjo lisico, 
je pravljična, a vendar nam prine-
se spoznanje in trenutke sreče, ko 
opazujemo čudež narave in se za-
vemo njenih meja, ki jih moramo 
spoštovati. Filmske projekcĳe se je 
udeležil tudi Klemen Žun, strasten 
zbiralec in raziskovalec zgodovine 
kinematografov, ki se je želel na 
lastne oči prepričati, ali so Bevčani 
res spet oživili svoj nekdanji kino, 
ob tem pa je posnel tudi fotografijo 
gledalcev na balkonu.  
V začetku aprila so Kino Bevke 
obiskali otroci iz vrtca Rosika in 

Osnovne šole  v Bevkah. Mlajši 
otroci so si ogledali zimzeleno ri-
sanko Medvedek Pu, pozneje pa 
smo otrokom v vrtcu predstavili, 
kako nastane animirani film in 
kako deluje kino. Šolski otroci so 
se zabavali ob nizozemskem fil-
mu  Žabe in paglavci,  ki je svež 
spomladanski film za najmlajše z 
veselo, preprosto in življenja pol-
no zgodbo. Obuja otroško čudenje 
naravi in vsemu živemu, kar v njej 
prebiva, radostno igrivost in drob-

ne pripetljaje prvih prĳateljstev. 
Ker pomlad kar ni in ni hotela sko-
zi naša vrata, smo za aprilski film, 
namenjen odraslim gledalcem, 
izbrali božično romanco sloven-
skega režiserja Mitje Okorna, ki je 
z izjemnimi poljskimi igralci po-
snel pravo holivudsko uspešnico. 
Drobna naključja in kanček božič-
nega čudeža združĳo usode juna-
kov na platnu v nepozabno zgod-
bo o upanju in ljubezni. Tistega 
večera so zlasti Bevčanke filmsko 
predstavo v Kinu Bevke spremlja-
le s smehom in solzami!
Z naslednjim filmskim srečanjem 
smo v Kino Bevke spet povabili 
družine in gledalce različnih staro-
sti. Kupili smo živalski vrt je ame-
riški film z odličnima igralcema v 
glavnih vlogah, to sta Ma� Damon 
in Scarle� Johansson . Posnet je po 
resničnih dogodkih in prikazuje 
mladega očka, ki po ženini smrti 
želi pozabiti na boleče spomine 

in obrniti nov list življenja. Toda 
življenje se jim čez noč postavi na 
glavo, ko se preselĳo na podeželje 
in ugotovĳo, da so skupaj s hišo 
kupili tudi živalski vrt, za katerega 
morajo skrbeti. 
Če bodo ljudje radi zahajali v Kino 
Bevke, bo kino živel in nas, pred-
vsem pa naše otroke lahko razve-
seljeval s ponudbo dobrih in zani-
mivih filmov.

Vabljeni v Kino Bevke!

Nekoč 
legendarni Kino Bevke je ponovno zaživel
Prav na vrhu stopnic Kulturnega doma v Bevkah, kjer je nekoč obratovala projekcĳska 
kabina Kina Bevke, sta že dobro desetletje samevala dva filmska projektorja. Potem ko 
smo ju očistili prahu in privili nekaj vĳakov, smo se v Kulturnem društvu Ivana Cankarja 
Bevke opogumili za prve filmske predstave. 

Delavnica retorike
Zagotovo šolske obveznosti od vas 
terjajo nastope pred kolegi in sošolci.  
Predstavitev referata, seminarja, nove-
ga projekta in seveda zagovor diplome 
ter priprava na prvi razgovor za služ-
bo. Morda se nekateri spogledujete z 
gledališčem, drugi z novinarstvom, 
tretji z moderatorstvom ali kakršnim-
koli drugim javnim nastopanjem. No, 
pa tudi če se ne. Dejstvo je, da veščine 
govorništva potrebujemo tudi v vsak-
danjem življenju!
Vsak nastop v javnosti, bodisi v in-
timnosti razreda, v polni predavalnici 
ali kjerkoli drugje od nas terja tekoč 
govor, suveren nastop, samozavest in 
zaupanje vase. 
Delavnica, ki jo vodĳo izkušeni čla-
ni Družinskega gledališča Kolenc, je 
namenjena vsem tistim, ki bi se radi 
naučili prvin retorike in pridobili 
ustrezna znanja, z nadaljnjimi vajami 
pa tudi  samozavest, ki vam bo služila 
na vseh vaših poteh.
Delavnica bo potekala v nedeljo, 12. 
maja, od 10. ure dalje.
Cena udeležbe na delavnici je 20 € na 
osebo, prĳavite pa se lahko na mail:

anja.sluga@yahoo.co.uk.  
Št. prĳav je omejeno, zato ne odla-
šajte!

Koncert: Leni Kravac
V Klub Zakon prihaja band, ki si ga 
boste zagotovo zapomnili!!! Leni Kra-
vac vam bodo v živo odigrali eksplo-
zivno mešanico Balkan Beats & Drum 
'n' Bassa, ki je nastala na podlagi isto-
imenskega DJ projekta Matĳe Jašarova 
(The Stroj, Evil Eve). Ko so se mu na 
odru pridružili še kitarist Giani Po-
poski (vokalist Noctiferie), vokalistka 
Amela Agić, Daniel Gomboš s harmo-
niko in bobnar Grega Koderman, pa 
se je začela prava žurerska čarovnĳa 
za vse ljubitelje svežih glasbenih me-
šanic. 

Klub Zakon, 17. 5. 2013 ob 22.00
Vstopnina:  2 € za člane, 4 € za nečlane, 
na vhodu vas čaka Welcome drink.

Potopisno predavanje: 

Nova Zelandĳa – dežela 
naravnih pestrosti
Predava: Dušan Prašnikar 
Predavanje vas bo popeljalo v deželo 
dolgega belega oblaka, deželo prapro-
ti, kivĳev (ptic) in ragbĳa. Glavni adut 
turistične ponudbe je izjemna pokra-
jinska pestrost. Tako je predavatelj s 
sopotnico Vesno, v večini s soncem 
obsĳanimi dnevi enomesečnega po-
tovanja, doživljal predvsem naravne 
lepote obeh glavnih otokov – vulkan-
ske pokrajine (na čelu z enim najlep-
ših enodnevnih trekingov, Tongariro 
Crossing), nepregledne peščene plaže 
in obale raznovrstnih skalnih oblik 
(katedral, palačink in okroglih bolder-
jev), ledeniške Alpe (z najvišjim vr-
hom Aorakĳem in ledeniškimi jezeri), 
namočenimi gozdovi zahodne obale 
(in vlagi prilagojenimi pikajočimi mu-
šicami) in deželo �ordov z znameni-
tim Milford Soundom. Ogledi živali so 
sestavni del njihove ponudbe in tako 

se je tudi njuno oko srečalo s kivĳem, 
kiti, delfini, pingvini, morskimi levi 
in tjulni, albatrosi ter seveda z ostalo 
množico avtohtonih ptic. Na preda-
vanju bo tekla beseda tudi o kulturi. 
O tem, kako danes živĳo maori, kaj je 
značilno za Novozelandčane itd.  
Vabljeni v čitalnico Cankarjeve knjiž-
nice na Vrhniki v sredo, 15. 5. 2013, 
ob 19. uri.

Narava je zakon!

Pohod v neznano
Vabljeni vsi mladi in ostali ljubitelji po-
hodov v naravi, da se mi pridružite na 
pohajkovanju po okolici Vrhnike. Na 
tokratnem pohodu se bomo podali v 
neznano. Izdam vam le, da bo okoli 15 
km dolga, lahka pot potekala po goz-

dovih in travnikih bližnje planote in da 
so tokrat supergi povsem dobrodošli. 
Kot vedno ne pozabite pĳače in jedače. 
Edina nujna sitnost je prĳava na pohod 
zaradi organizacĳe prevoza.
Dobimo se pred oziroma v Klubu vrh-
niških študentov v nedeljo, 12. 5. 2013, 
med 9.00 in 9.30 zjutraj.
Nanos
Na drugem pohodu v maju se bomo 
povzpeli na Nanos. Vzpon bo po strmi 
poti z Razdrtega, sestop pa po drugi 
poti na Veliko Ubeljsko. Primerni čev-
lji so zaželjeni, malica kot ponavadi 
obvezna. Prosim prĳavite se zaradi 
organizacĳe prevoza. Prĳavnica bo ob-
javljena na KVŠ-jevi in 'fejsbuk' strani.
Dobimo se pred oz. v Klubu vrhniških 
študentov v nedeljo, 26. 5. 2013, med 
9.00 in 9.30 zjutraj.

Impro  
Prva sobota v mesecu je zopet rezer-
virana za improvizacĳsko gledališče. 
Zato zloščite svoje čeveljce, namažite 
si dlani s kremo za roke in pridite raz-
migat svoje trebušne ter obrazne miši-
ce 4. maja ob 20. uri. Kam drugam kot 
v Klub Zakon – pa dober tek!

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n •

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE
Bistra pri Vrhniki, telefon: 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si

Nova občasna razstava: S TEHNIKO DO ZDRAVJA, prispevek slovenskih znanstve-
nikov k razvoju medicine
Z razstavo  želimo javnosti na poljuden način približati dosežke slovenskih znan-
stvenikov, ki so bili na nekaterih področjih biomedicinske tehnike dolga leta med 
vodilnimi v svetu. Predstavili bomo najvidnejše znanstvenike in njihove dosežke, 
uporabnost v medicini, pa tudi, kaj je posamezno odkritje pomenilo v svetovnem 
merilu. Odprtje 7. maja 2013 ob 18.00.

Občasna razstava Tvigi in Vid iz Bistre: Volk v Slovenĳi 
Z razstavo želimo predstaviti odnos do volka v preteklosti in osvetliti problematiko 
volkov dandanes. Na ogled bo do septembra 2013.

Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, elektro, tekstilna, kmetĳska in 
prometna ter žitni mlin in kovačĳa na vodni pogon, rekonstruiran obrat furnirnice in 
žaga venecĳanka; gozdna učna pot v gozdu nad Bistro; Tomos – razvojna dejavnost 
slovenske industrĳe motornih koles; mlinarstvo, kolarstvo, podkovsko kovaštvo, pe-
karstvo, tekstilĳe nekoč in danes.

petek, 3. 5., ob 12.00 voden ogled muzejskih zbirk za upokojence
nedelja, 5. 5., od 14.00 delavnice za družine v organizacĳi Modelarskega kluba Vrh-
nika
torek, 7. 5., ob 18.00 odprtje občasne razstave S TEHNIKO DO ZDRAVJA, prispevek 
slovenskih znanstvenikov k razvoju medicine
od torka, 7. 5., do petka, 10. 5., od 9. do 13. ure in nedeljo, 12. 5., od 11. do 18. ure 
Dnevi elektrotehnike
Raziskovalci, profesorji in študenti s Fakultete za elektrotehniko UL bodo predstavili 
zanimive eksperimente s področĳ svojega dela.
sobota, 18. 5., ob 9.30 delavnica: 
Osnove restavratorstva (obvezne predhodne prĳave)
sobota, 18. 5., ob 14. uri: umetnostnozgodovinsko vodstvo
nedelja, 19. 5., od 15. uri: prikaz klekljanja
sobota, 25. 5., ob 9.30: knjigoveška delavnica (obvezne predhodne prĳave)
nedelja, 26.5., ob 15. uri: voden ogled občasne razstave S TEHNIKO DO ZDRAVJA, 
prispevek slovenskih znanstvenikov k razvoju medicine

Za delavnice so potrebne prĳave prek telefona 01/750 66 72, 041/957 146 ali elektron-
ske pošte programi@tms.si.

Odprto: od torka do petka od 8. do 16. ure, sobote od 9. do 17. ure, nedelje in praz-
niki od 10. do 18. ure, ponedeljki zaprto.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE – MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACĲ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina telekomunikacĳ, razstava Telegrafistke 
in telefonistke in predstavitev zgodovine Polhograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10. do 17. ure (vstop do 16. ure) 

od torka, 30.4., do petka, 3. 5. od 10. do 13. ure počitniške delavnice za otroke (izdelo-
vanje poštne kape, poštnega roga in štampiljk, barvanje pobarvank).
Prĳave niso potrebne. Več informacĳ prek telefona 01/364 00 83 ali elektronske pošte 
muzejpt@tms.si
petki ob 11. uri:  voden ogled za upokojence (znižana vstopnina za upokojence)
nedelja, 5. 5., ob 15. uri: javno vodstvo po muzejskih zbirkah
petek, 17. 5., od 10. uri: svetovni dan telekomunikacĳ in informacĳske družbe 
(prost vstop in voden ogled zbirk ob 11. uri)
nedelja,  19. 5., od 10. ure:   Mednarodni muzejski dan  (izjemoma v nedeljo, prost 
vstop in voden ogled zbirk ob 15. uri)
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Cankarjevi dnevi 2013
sobota, 27. april

19. TRADICIONALNI POHOD PO VRHNIŠKI POTI
Zbor na Trgu Karla Grabeljška, start ob 7. uri. Pohod traja 7 ur. 

Informacije: Jože Školc – 031 523 787.
Planinsko društvo Vrhnika

sreda, 1. maj
PRVOMAJSKA BUDNICA
Po ulicah Vrhnike, ob 6. uri.

Pihalni orkester Vrhnika

četrtek, 2. maj 
31. TEK PO MEJAH KRAJEVNE SKUPNOSTI DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

Športni park Drenov Grič, ob 9. uri. Informacije: Tomaž Jelovšek – 041 344 716, 
tomaz@sd-dren.si.

ŠD Dren, Drenov Grič - Lesno Brdo

ponedeljek, 6. maj
BALINARSKI TURNIR V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA

Zbor na balinišču DU Vrhnika, ob 8. uri. Informacije: Marinka Petkovšek – 040 847 042. 
Društvo upokojencev Vrhnika

POLAGANJE VENCA PADLIM BORCEM ZA SVOBODO
Na Drči, ob 17. uri.
ZB NOB Vrhnika

68. OBLETNICA OSVOBODITVE VRHNIKE
Proslava s Partizanskim pevskim zborom iz Ljubljane 

Velika dvorana Cankarjevega doma, ob 19. uri.
ZB NOB Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

torek, 7. maj
40 LET NAŠEGA ČASOPISA 
Odprtje dokumentarne razstave

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri.
Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

sreda, 8. maj
OH, TE NORE ŽENSKE

Venček kratkih monokomedij Alda Nicolaja
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri.

Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh, KD dr. France Prešeren Žirovnica Breznica, Gledališče 
Toneta Čufarja Jesenice, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

DAN ODPRTIH VRAT ZBIRNEGA CENTRA VRHNIKA
JP KPV, d. o. o., od 13. do 19. ure,  Pot na Tojnice 40, Vrhnika.

petek, 10. maj
DAN ODPRTIH VRAT CANKARJEVE SPOMINSKE HIŠE NA KLANCU

Od 9. do 18. ure.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

BEREMO CANKARJA
Cankarjeva spominska hiša, ob 18. uri.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
DAN ODPRTIH VRAT STALNE SLIKARSKE ZBIRKE AKADEMSKEGA SLIKARJA IN 

GRAFIKA FLORISA OBLÁKA
DAN ODPRTIH VRAT MUZEJSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA

Od 10. do 19. ure.
Muzejsko društvo Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB PRAZNIKU OBČINE VRHNIKA
Podelitev občinskih priznanj in kulturni program

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.
Občina Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

sobota, 11. maj
1. BALINARSKI TURNIR OB OBČINSKEM PRAZNIKU 

Balinišče pri Siliko – bivši IUV, informacije: Miloš Komar – 070 293 972. 
POD JASNIM NEBOM RDEČA ROŽA

Celovečerni koncert Mešanega pevskega zbora Ivana Cankarja z gosti
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

sobota, 11. maj, in nedelja, 12. maj
POZDRAV POMLADI

Dan odprtih vrat Kompostarne Rosa
Stara Vrhnika 95a, ob 10. uri.
ROKS, Recikliranje d. o. o.

sreda, 15. maj
BISL'S GOT RYTM

O šolskem dnevu otrok Britanske mednarodne šole
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 16. uri.

British International School of Ljubljana, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

četrtek, 16. maj
RIMARAJA

Odprtje festivala Otroške poezije in srečanje gledaliških in plesnih skupin vrtcev in osnovnih šol
OŠ Ivana Cankarja, od 10. do 14. ure, ob slabem vremenu v Veliki dvorani Cankarjevega doma.

Zaključek Festivala 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.

Uroš Vošnjak, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Glasbena šola 
Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

4. SPOMLADANSKI KROS VRHNIŠKIH VRTCEV 
Športni park Vrhnika, ob 9.30 uri. Informacije: Iztok Zajc – 040 437 442.

ŠD Vučko

sobota, 18. maj
PRAZNIČNI KONCERT 

Cerkveni pevski zbor Vrhnika ob 30-letnici
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.

Cerkveni pevski zbor Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

ponedeljek, 20. maj
VRHNIŠKI RAZGLEDI 13

Predstavitev zbornika Muzejskega društva Vrhnika
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri. 

Muzejsko društvo Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Cankarjevi dnevi 2013 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Gledališče 
slepih in slabovidnih Nasmeh, KD dr. France 
Prešeren Žirovnica Breznica, Gledališče Tone-
ta Čufarja Jesenice
Cankarjev dom Vrhnika, Velika dvorana Can-
karjevega doma na Vrhniki
Sreda, 8. maj 2013, ob 19. uri 
Aldo Nicolaj
OH, TE NORE ŽENSKE
Venček kratkih komedĳ: Izdelek in kapital,
Žajfarca, Sol in tobak 
Prevod: Laci Cigoj 
Režĳa: Alenka Bole Vrabec   
Oh, te nore ženske povezujejo tri komično sa-
tirične monologe Alda Nicolaja (1920–2004), 
enega najvidnejših italĳanskih dramatikov 20.
stoletja. Nicolajeva gledališka dela, za katera je 
dobil več mednarodnih nagrad, so obšla svet 
in so še vedno aktualna, naj gre za monologe, 

dialoge ali celovite komedĳe. Njegovi mono-
logi, kjer se prepleta komično s pravšnjo mero 
pesimizma, so vedno izziv za igralko ali igral-
ca, popopran z absurdom, sočnostjo izražanja 
in prepričljivim vzdušjem. Gledališče slepih in 
slabovidnih Nasmeh – Nasmejano gledališče 
postaja polnoletno. S pričujočo predstavo želi 
ponovno nasmejati. Želi biti nostalgično-aktu-
alno, groteskno na nek čudno smešen način. 
Igralke in igralec ... Predstavljajte si! Stojĳo na
odru in pripovedujejo svojo zgodbo v temo. In 
tema oživi, iz nje prihajajo barve, oblike, podo-
be, prikazni ... Iz teme prihaja tudi Vaš vzdih, 
Vaš smeh, Vaša dlan. Aplavz! 
Tudi na Vrhniki bomo odprli zastor peti Na-
smehovi predstavi. Zabavali nas bodo: Ladka 
Hunjet, Irena Temlin, Anja Hočevar in Luka 
Pavlin.
Vljudno vabljeni!                                       

 Vstop prost!

Cankarjevi dnevi 2013
Muzejsko društvo Vrhnika za vas v petek, 10. maja 2013, od-
pira vrata svojih prostorov v nekdanjem Rokodelskem domu 
na Tržaški cesti 23.
Od 10. do 19. ure lahko tako, ob Stalni razstavi slikarske zbirke 
akademskega slikarja in grafika Florisa Oblaka, spoznate tudi
delo društva in si ogledate različno arhivsko gradivo, zbrano 
v zadnjih enaindvajsetih letih: med drugim številne stare fo-
tografije, različne dokumente, časopise, predmete – skratka 
številna pričevanja o bogati preteklosti naših krajev.
V ponedeljek, 20. maja 2013, ob 19. uri pa vas vabimo v Malo 
dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki, kjer bomo predsta-
vili 13. številko Vrhniških razgledov.

Vljudno vabljeni!                                  Vstop prost!

V sklopu letošnjih Cankarjevih dni vas Cankar-
jeva knjižnica vabi na zanimive prireditve, ki 

jih pripravlja v sodelovanju 
z drugimi ustanovami v ob-
čini. V torek, 7. maja, ob 19. 
uri vas skupaj z Zavodom 
Ivana Cankarja Vrhnika in 
Muzejskim društvom Vrh-
nika vabimo v Galerĳo Can-
karjevega doma na Vrhniki 

na odprtje dokumentarne razstave 40 let Našega 
časopisa.  
V četrtek, 16. maja, bo na Vrhniki že drugič po-
tekala RIMA RAJA, Festival otroške poezĳe.
Temeljna usmeritev festivala je spodbujanje 
ustvarjalnosti otrok s poudarkom na njihovem 
pesniškem snovanju pa tudi petju, igranju, ple-
su, gledališki igri in likovni ustvarjalnosti. Celo-
dnevno »rimarajanje« bo med 10. in 14. uro na-
polnilo park pred osnovno šolo Ivana Cankarja, 
kjer bodo nastopili otroci vrhniških vrtcev in 
osnovnih šol. RIMA RAJA je letos v drugo raz-
pisala natečaj, namenjen mladim pesnicam in 
pesnikom, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 
osnovno šolo. 30 finalistov bo prebralo svoje pes-
mi, ki bodo objavljene tudi v zborniku. Zaključek 
festivala bo v Veliki dvorani Cankarjevega doma 

na Vrhniki ob 18. uri, kjer bo šest finalistov (po tri-
je iz dveh starostnih skupin) prejelo priznanja in 
nagrade za svoje pesmi, program pa bodo oboga-
tili učenci Glasbene šole Vrhnika.
Organizatorji festivala si želimo spodbuditi 
ustvarjalno druženje osnovnošolske mladine na 
področju pisanja poezĳe in kreativnega preživ-
ljanja prostega časa. Mladi, ki bodo predstavili 
svoja dela, si bodo s tem prislužili pohvalo, pod-
poro, morda tudi možnost pomoči, na osnovi 
katere bi vztrajali na začrtani poti, predvsem pa 
preko umetniškega izražanja sebi in drugim po-
kazali ter dokazali, da – zmorejo!
Pri pripravi in izvedbi festivala sodelujejo: 
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrh-
nika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Glasbena šola 
Vrhnika in pesnik Uroš Vošnjak. Projekt finančno
podpirajo nekatera podjetja in posamezniki.
Dan nam je bil tudi privilegĳ za zaključek praz-
ničnega maja z literarnim večerom. V petek, 24. 
maja, ob 20. uri se bomo v Veliki dvorani Cankar-
jevega doma na Vrhniki srečali z Vrhničanko Tat-
jano Oblak Milčinski, avtorico knjige z naslovom 
To ni bila navadna kava … Soorganizatorji večera 
so Območna izpostava JKSD Vrhnika, Založba 
PH-red in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

torek, 21. maj
PORTRET

Slavnostni zaključek likovnega in literarnega natečaja 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.

Območna izpostava JSKD Vrhnika, Naš časopis – Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

sreda, 22. maj
POJEMO, POJEMO … 

Letni koncert otroških pevskih zborov Miškolini in Kuštravci 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

četrtek, 23. maj
KONCERT SKUPINE TOLMUN

Instrumentalna glasba
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.

Društvo Hic et nunc, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 

petek, 24. maj
TO NI BILA NAVADNA KAVA … 

Literarni večer
Velika dvorana Cankarjevega doma, ob 20. uri.

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Območna izpostava JKSD Vrhnika, Založba PH-red, 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

sobota, 25. maj
11. TEK BEVKE

Tek na 500 m in 1000 m za otroke ter 7 km in 14 km za odrasle. 
Športni park Bevke, otroci ob 10. uri, odrasli ob 11. uri. Informacije: 031 388 029.

Športno društvo Bevke

Cankarjeva knjižnica Vrhnika na Cankarjevih dnevih 2013
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Razstave v Cankarjevem domu 
na Vrhniki 

Do 5. maja 2013
je v Galerĳi odprta fotografska

razstava
Alenke Vidrgar:

OBRAZI IN PORTRETI.

Do 12. maja 2013 
je v Avli Cankarjevega doma 
odprta fotografska razstava 

Fotokluba Okular:
FORMA V 2012.

 
CANKARJEVI DNEVI 2013

V torek, 7. maja 2013, ob 19. uri
Vas v Veliko dvorano 
Cankarjevega doma

vljudno vabimo na odprtje 
dokumentarne razstave

40 LET NAŠEGA ČASOPISA.
Razstavo smo pripravili skupaj 

s Cankarjevo knjižnico Vrhnika in
Muzejskim društvom Vrhnika.

Razstavo v Galerĳi si lahko
ogledate 

do 14. junĳa 2013.

Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti OI Vrhnika 

in Naš časopis 
Vas vljudno vabita na 

slavnostni zaključek literarnega 
in likovnega natečaja 

in odprtje razstave PORTRET.
Razstava bo odprta do 15. 

septembra 2013.
Avla Cankarjevega doma na 

Vrhniki.

Vse razstave si je mogoče ogleda-
ti od ponedeljka do petka od 10. 
do 13. ure, ob nedeljah od 10. do 
12. ure in ob drugih prireditvah v 
Cankarjevem domu na Vrhniki. 

Vabljeni!

Program prireditev za maj 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

do 5. 5. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Alenka Vidrgar

OBRAZI IN PORTRETI
Kiparska razstava 

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

do 12. 5. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Fotoklub Okular
FORMA V 2012

Fotografska razstava 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
4. 5. 2013,
ob 17. uri.
(89 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

MALI VELIKI PANDA
Družinski sinhronizirani animirani film (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
NEDELJA,
5. 5. 2013,
ob 17. uri.
(89 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

MALI VELIKI PANDA
Družinski sinhronizirani animirani film (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
NEDELJA,
5. 5. 2013,
ob 20. uri.
(150 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

LINCOLN
Zgodovinska biografska drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
6. 5. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
ZB NOB VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
68. OBLETNICA OSVOBODITVE VRHNIKE

Proslava
Partizanski pevski zbor iz Ljubljane

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
7. 5. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost. 

CANKARJEVI DNEVI 2013
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA 

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Simon Seljak
40 LET NAŠEGA ČASOPISA

Dokumentarna razstava v Galeriji bo odprta do 14. junija 2013
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
8. 5. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
GLEDALIŠČE SLEPIH IN SLABOVIDNIH NASMEH

KD DR. FRANCE PREŠEREN ŽIROVNICA BREZNICA
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE 

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Aldo Nicolaj

OH, TE NORE ŽENSKE
Režija: Alenka Bole Vrabec

Venček kratkih monokomedij
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
9. 5. 2013,
ob 20. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

MAMA
Grozljivka (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
10. 5. 2013,
ob 20. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
OBČINA VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
SLAVNOSTNA AKADEMIJA

OB PRAZNIKU OBČINE VRHNIKA
Podelitev občinskih priznanj in kulturni program
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
11. 5. 2013,
ob 20. uri.

Vstop prost. 

CANKARJEVI DNEVI 2013
PEVSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
POD JASNIM NEBOM RDEČA ROŽA

Celovečerni koncert z gosti 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
12. 5. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
ADVENTISTIČNA CERKEV IZ LJUBLJANE

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
VRHNIŠKA CIKLAMA 
Irena z mladimi talenti

Literarni večer 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
13. 5. 2013,
ob 20. uri.
(98 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

HITCHCOCK
Biografska drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
15. 5. 2013,
ob 16. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
BISL'S GOT RYTM 

O šolskem dnevu otrok Britanske mednarodne šole
Predstava

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,  
16. 5. 2013,  
ob 18. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA

UROŠ VOŠNJAK
RIMARAJA

Zaključek festivala otroške poezije
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
17. 5. 2013,
ob 20. uri.

Vstopnina: 6 €.

PIHALNI ORKESTER VRHNIKA
in 

MLADINSKI PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE 
VRHNIKA

POMLADNI KONCERT 
Dirigent: Milan Matičič

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,  
18. 5. 2013,  
ob 20. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
CERKVENI PEVSKI ZBOR VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
PRAZNIČNI KONCERT

Cerkveni pevski zbor Vrhnika ob 30-letnici
Koncert in predstavitev zbornika

Zborovodkinja: Patricija Pečar Kumar
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
19. 5. 2013,
ob 17. uri.
(125 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
MOGOČNI OZ

Družinska domišljijska pustolovščina (8+)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
19. 5. 2013,

ob 20.30 uri.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KREKER d. o. o.

Rob Becker
JAMSKI ČLOVEK

Monokomedija, največkrat odigrana predstava v Sloveniji!!!
Režija: Nataša Barbara Gračner

Igra: Uroš Fürst
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
20. 5. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
VRHNIŠKI RAZGLEDI 13

Predstavitev zbornika Muzejskega društva Vrhnika
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
21. 5. 2013,
 ob 18. uri.
Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA – NAŠ ČASOPIS
PORTRET

Slavnostni zaključek literarnega in likovnega natečaja; 
razstava  bo odprta do 15. septembra 2013.

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
21. 5. 2013,
ob 20. uri.
(106 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

OBLJUBLJENA DEŽELA
Drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
22. 5. 2013,
 ob 18. uri.
Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
POJEMO, POJEMO …

Letni koncert otroških pevskih zborov Miškolini in Kuštravci
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
23. 5. 2013,
 ob 20. uri.
Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
DRUŠTVO HIC ET NUNC

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
KONCERT SKUPINE TOLMUN

Instrumentalna glasba
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
24. 5. 2013,
 ob 20. uri.
Vstop prost.

CANKARJEVI DNEVI 2013
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
ZALOŽBA PH-RED

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
Tatjana Oblak Milčinski

TO NI BILA NAVADNA KAVA …
Literarni večer

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
25. 5. 2013,
ob 17. uri.
(79 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ERNEST IN CELESTINA
Družinski animirani film (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
26. 5. 2013,
ob 17. uri.
(79 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ERNEST IN CELESTINA
Družinski animirani film (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
26. 5. 2013,
ob 20. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

FILM 43
Komedija (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
29. 5. 2013,
ob 20. uri.
(157 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

NESREČNIKI
Glasbena drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
31. 5. 2013, 
ob 17. uri.

Vstop prost.

ŽUPNIJSKI VRTEC VRHNIKA
PREDSTAVA ZA STARŠE

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Napovedujemo:
NEDELJA,
2. 6. 2013,
ob 20. uri.

Vstopnina: 16 €.

ŠPAS TEATER
ZAVOD IVANA CANKARJA

Billy Van Zandt & Jane Milmore
Prevod: Lado Bizovičar

PAZI, M@IL!
Režija: Jaša Jamnik 

Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Gojmir Lešnjak – Gojc, 
Vesna Pernarčič, Mojca Fatur

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9, tel.: 01 
755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si, ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 8. do 14. ure in pol 
ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.Nakup vstopnic prek spleta: www.mojekarte.
si. Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

SITI TEATER BTC, GUSTAV 
FILM, THEATER MOGUL 

Rob Becker
JAMSKI ČLOVEK

Monokomedĳa

Režĳa: Nataša Barbara Gračner
Igra: Uroš Fürst

NEDELJA, 19. maj 2013, 
ob 20.30

Jamski človek v produkcĳi Gu-
stav filma in Theatra Mogul, v
režĳi Nataše Barbare Gračner in
izvedbi Uroša Fürsta je že stari 
znanec ljubiteljev gledališke ko-
medĳe. Komedĳa o odnosih med
spoloma je od premierne uprizo-
ritve leta 2002 namreč nasmejala 
že nad 200.000 Slovencev in z več 
kot 620 ponovitvami postavila 
slovenski gledališki rekord – gre 
za največkrat odigrano gledali-
ško predstavo pri nas!

BALZAMIČEN NANOS ZA 
VSAK ODNOS 

Komedĳa, nastala na podlagi
avtorjevih antropoloških, socio-
loških in psiholoških študĳ, spre-
tno ironizira odnose med spo-
loma, ki se trudita ljubiti in biti 
ljubljena, si ustvariti dom in dru-
žino ... Na duhovit in sproščen 
način jima pomaga razumeti, 
zakaj prihaja do vsakdanjih kon-
fliktov med njima in ju pripravi
do tega, da se končno nasmejeta 
tistemu, kar ogroža njuno zvezo. 
Predstava traja okrog 75 min.
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Delavnica digitalne fotografije
Letos bomo v tednu vseživljenjskega učenja  
pripravili delavnico digitalne fotografije, na-
menjene predvsem starejšim in brezposelnim. 
Na tečaju, ki bo v torek, 14., in sredo, 15. maja, 
od 8. do 10. ure v čitalnici Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika, se boste podrobneje seznanili s svojim 
digitalnim fotoaparatom ter se naučili prena-
šanja fotografij na računalnik in preproste ob-
delave. Poleg digitalnega fotoaparata je zelo 
priporočljiv tudi lastni računalnik, vendar ni 
pogoj. Prĳave zbiramo od 6. do 10. maja osebno
v čitalnici Cankarjeve knjižnice Vrhnika ali po 
telefonu 01 755 37 15.
Vljudno vabljeni. Veselimo se ponovnega med-
generacĳskega sodelovanja na Vrhniki!

Suzana Potočnik, direktorica 

Kneippovo aktivno obdobje
Veliko zagona smo sprožili in spoštljivo sprejeli 
izziv obogatiti dogajanje  v našem društvu. Z 
obilico zanimanja smo v januarju letos posluša-
li zelo koristen prikaz možnosti, kako ravnati 
v medsebojnih odnosih, bodisi osebnih ali v 
krogu med ljudmi, kjer se gibljemo. To je me-
diacĳa s koristnimi nasveti. Sklenili smo tudi
občni zbor društva, na katerem smo pregledali 
delovanje  v minulem letu in ugotovili, da smo 
izpolnili skoraj vse postavljene cilje, ugotovili 
smo tudi, da moramo  izboljšati finančno sta-
nje, zato članarina za leto 2013 velja 15 eveov. V 

februarju smo se srečali 
z gospo Sašo Tasevski, 
ki je predstavila svoje 
gledanje na zdravo hra-
njenje in pomoč le-te 
pri ozdravitvah ali iz-
boljšanju zdravstvenega 
stanja. Predstavila nam 
je knjigo, njeno avtorsko 
delo, Moč žive prehra-

ne. Lepe urice nam je poklonila gospa Emilĳa
Pavlič, ki je predstavila svoji knjigi in nam zelo 
živo poklonila veliko modrih kuharskih napo-
tkov za nas in naše najmlajše. Čitalnica v CKV 
se je nenadoma začela polniti in skoraj" pokati 
po šivih". Zanimanje za odlično predavanje in 
prikaz je pripravila priznana zeliščarica Terezi-
ja Nikolčič. Majhna živahna gospa nam je po-
vedala veliko pomembnih stvari o rastlinah, 
posebno zdravilnih, pomembnih za zdrav 
način življenja. Odgovorila je na množico po-
stavljenih vprašanj. V tem mesecu nam bo v 
okviru Kneippovih srečanj, predavala znova 
z dodatkom prikaza Kneippovih terapevt-
skih teorĳ in jih prikazala v živo. Eden izmed
stebrov po Kneippu je tudi gibanje in masaža 
telesa. Pri tem nam bodo s predstavitvĳo po-
magali reflekso terapevti s prikazom v živo. 
Društvo Kneipp je povabljeno in bo sodelovalo 
na Mednarodnih Kneippovih igrah v Mariboru, 
ki bodo potekale 3 dni od 9. 5. 2013 do 11. 5. 
2013. Vabimo vas, saj se tega lahko udeležite vsi, 
ki želite.

Aktivnosti našega društva bodo potekale še v 
poletnih mesecih, o čemer vas bomo obveščali 
na spletnih straneh naše gostiteljice Cankarjeve 
knjižnice in na Facebookovih straneh Kneippo-
vo društvo Vrhnika. Spremljajte nas redno in iz-
vedeli boste, kje bomo in kaj bomo počeli.
Vabljeni. 
Društvo Kneipp Vrhnika                          M. A.

Nova Zelandĳa – dežela 
naravnih pestrosti
Klub Vrhniških Študentov in Cankarjeva knjiž-
nica Vrhnika vas vabimo na potopisno predava-
nje Dušana Prašnikarja: Nova Zelandĳa – dežela 
naravnih pestrosti v sredo, 15. maja, ob 19. uri v 
Čitalnico Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 

Strokovna ekskurzĳa zaposlenih
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
Prĳatelje knjige in člane knjižnice obveščamo,
da se bomo podali na strokovno ekskurzĳo. Vsi
oddelki knjižnice bodo zaprti v sredo, 22. maja 
2013. Za tisti dan ne bomo obračunali zamudni-
ne. Hvala za razumevanje.

Vabilo na Knjižno čajanko
V četrtek, 23. maja 2013, ob 9. uri vas vabimo na 
zadnjo Knjižno čajanko te sezone; njen naslov 
je Gremo na morje! Ob dišečem čaju in pecivu 
vam bomo predstavili raznovrstno počitniško 
branje za otroke in odrasle. Pridite, da se skupaj 

poslovimo od uspešne bralne sezone! Majska 
čajanka bo izjemoma četrti četrtek, ker 16. maja 
prirejamo festival poezĳe Rima Raja!
Prisrčno vabljeni na obe prireditvi!

Pohujšanje v dolini 
Šentflorjanski igrajo tudi v
Ameriki
Življenjska pot je zanesla igralca Ivana Rupnika 
čez lužo v Združene države Amerike. Srečal se 
je z »Chronos Theatre Group« v San Diegu in 
na njegovo pobudo so 14. septembra 2012 upri-
zorili slovensko delo. S Pohujšanjem… je član 
Mladinskega gledališča Ljubljana, Američanom 
predstavil našega rojaka. V Kalifornĳi so v gle-
dališču postavili na oder Cankarjevo satiro iz 
leta 1908, v kateri… »izbruhne v Pohujšanju v do-
lini šentflorjanski v nezaslišan, brezobzirno-strupen 
zasmeh lažimorale, notranje nečistosti in neodkrito-
srčnosti slovenske tako zvane inteligence in polinte-
ligence. (Albreht, Fran. Ivan Cankar: Zbrani spisi. V 
Ljubljani.1931.)«. V Cankarjevi knjižnici Vrhnika 
se bomo potrudili pridobiti pisno in ali slikovno 
gradivo o sami predstavi ali prevodu. Prevod za 
to predstavo je opravil Rawley Grau. Zaenkrat 
je informacĳa dostopna zgolj digitalni obliki na
svetovnem spletu (www.chronostheatre.com/
Performances/Entries/2012/9/14_Scandal_in_
the_St._Florian_Valley_by_Ivan_Cankar_%28-
Full_Production%29.html in na youtubu) 
Zahvaljujemo se gospodu Jožetu Valentiču za njegov 
prispevek domoznanskim zgodbam.    Niko Nikolčič

0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, EN-
CIKLOPEDĲE, ZBORNIKI ...
ŠTRANCAR, M.: iPriročnik iPhone : 
uporaba in triki za iPhone 
VORINA, A.: Menedžment kakovosti v 
turizmu 

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTIZEM.
PSIHOLOGĲA.
ALEKSEJEV, J.: Proti filozofiji
BEHREND, G.: Uresniči svoje želje
DENNETT, D. C.: Pojasnjena zavest 
HAMILTON, D. R.: Nalezljiva moč 
mišljenja
REGOVEC, M.: Potovanje skozi Jungov 
Mysterium I
STIBAL, V.: Theta zdravljenje
ŠKOF, L.: Etika diha in atmosfera poli-
tike
VARANELLI, L.: Vse, kar hočem vedeti 
o tebi

2 VERSTVO

BENEDICTUS XVI, papež:  Jezus iz 
Nazareta
ERATO, muza ljubezenske in erotične 
poezĳe
GRÜN, A.: Jezus 
KAPELLARI, E.: Sveta znamenja v bo-
goslužju in vsakdanjosti 
PALIOTTI, O.: Moja sestra Chiara
RUSTJA, B.: Petrova pot 
SAMOSTAN S.: domovanje patra Si-
mona Ašiča 

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA. EKONO-
MĲA. PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGI-
JA.
ČOH, M.: Kulaški procesi v Slovenĳi
med letoma 1949 in 1951 
DIMC, M.: Kriminaliteta v informacĳ-
ski družbi 
FLAKER, V.: Direktno socialno delo 
GABRĲAN, V.: Trženje blagovnih 
znamk 
GLOBAČNIK, B.: Zgodnja obravnava 
GRAD, F.: Parlamentarno pravo 
GREGO, M.: Komu so zvonili
KONEČNIK K., E.: Geografski kuriku-
lum v gimnazĳah
KUKANJA, M.: Management prehram-
benih obratov
MEEKER, M. J.: Fantje naj bodo fantje
PODBREGAR, I.: Obveščevalno-var-
nostna dejavnost
PODMENIK, S.: Dobra volja in (ne)moč 
civilnih gibanj, ki želĳo spremeniti ka-
pitalizem 
SENN, S.: Kockanje s smrtjo
SLIVAR, B.: Na poti k dobremu počut-
ju
ŠADL, M.: Statistika 
TURNŠEK, K.: Otroške igre od 0 do 3 
let 

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRONO-
MĲA. FIZIKA. KEMĲA. BIOLOGĲA.
BAJD, B.: Mali radovednež na obisku 
pri treh rastlinah 
MODEC, B.: Vaje iz spektroskopĳe

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETĲ-
STVO. VODENJE. INDUSTRĲA. OBRT.
GOLJAT, A.: Slastno pecivo 
HILL, C.: Ali vaš konj zna ---?
IVANČIČ, M.: Radio kot Radio Koper 
IVANKOVIČ, G.: Osnove računovod-
stva v turizmu 
KNEIPP, S.: Kneippova domača lekar-
na
KODRIN, L.: Obvladovanje prodaje 
KOŽELJ, S.: Poslovno računovodstvo 
MILJKOVIĆ, J.: Kožne in spolne bolez-
ni : skripta za študente 
SIMON W.: Več kot 80 izbranih recep-
tov iz samo 5 sestavin
VOGRIN, I.: Brodolom na kopnem : 
osebno doživeta zgodba 
WINKLER, S.: Pasja šola na karticah

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTO-
GRAFĲA. GLASBA. ŠPORT.
ALTMEYER, Maria-R.: Podarjeno z 
ljubeznĳo
BASTIAN, L.: Živali iz mase Fimo 
GARMASCH-Hatam, P.: Cvetno raz-
košje iz papirja 
HARMAN, D.: Digitalna fotografija
JARM, S.: Stane Jarm – kipar
KIPP, A.: Okenski tatuji
KRMELJ, V.: Rožnik 
PAVLIN, S.: Mandala - podoba prazni-
ne 
STELE, F.: Triglav
STOPAR, I.: Celjske impresĳe
ZVONIMIR Ciglič: (1921-2006) 

81 JEZIKOSLOVJE VR
AVSENAK, V.: Matura total
LEČIČ, R.: Basic grammar of the Slove-
ne language : language manual 
LENHART, F.: Izbrane perzĳske besede
za potovanje v Iran 
OŽBOT, M.: Prevodne zgodbe
SLOVENSKO-romski slovar = Sloveni-
kano-rromano alavari

82 KNJIŽEVNOST
CERGOL, J.: Med mero in misterĳem
ŠTUHEC, M.: Književne teme 
ZA pravljice odklenjene ključavnice 

82..A… ZBRANA DELA.
BARTOL, V.: Zbrano delo 

82-1 POEZĲA.
BRITO, C. de: Na mojstrovi poti
JERAJ, A.: Na poti do sebe 
KRAJNC, M.: Najprej Beatli, ženske in 
otroci 

MATIĆ Z., J.: Tramontana 
PÉGUY, C.: Preddverje skrivnosti dru-
ge kreposti 
82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
BIZJAK, B.: Lipe : [roman] 
BIZJAN, P.: Potovanje preko smrti 
JANEŽIČ, P.: Sinbadove muze
JUREČIČ, J.: Pasji dnevi 
KARDOŠ, Š.: Zajčja sled
KARLIN, V.: Prevara 
KASTELIC, B. B.: Goli v ljubezni
KLÍMA, I.: Čakanje na temo, čakanje na 
svetlobo 
KRAJNC, M.: Divji zahod
KUŠAR, N.: Eva : povest 
LUTMAN, A.: Kolo-vrat
MAJ, S.: Plamen ljubezni 
MAJ, S.: Senca preteklosti 
NOVAK O., N.: Skozi polje cvetočega 
maka smo odšli v iskanje ---
ROZINA, R.: Štirje v vrsti 
SEVER, L.: Vedre dogodivščine na kakó 
---
SIEBERER, R.: Izravnana prihodnost 

82-4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. 
DNEVNIKI. POTOPISI.
AVGUŠTINČIČ, A.: Vonj pečenih ja-
bolk 

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
ARNEŽ, J. I.: Čarovnica Pepka in katre 
hasme 
ELLIOTT, R.: Mala Zoja 
GRIMM, J.: Železni Janez 
HUSEINOVIĆ, K.: Adventure in the 
library 
KLOPČIČ, A.: Papiga št. 1 
KORANTER, S.: Zardoz in računalnik 
KUŠAR, N.: Pavle
MELIHEN K., P.: Popravni izpit 
MLAKAR, A.: Tri miške 

PETRLIK-Huseinović, A.: Die Arche 
Noah 

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFĲA.
ZGODOVINA. BIOGRAFĲE.
DULAR, J.: Severovzhodna Slovenĳa v
pozni bronasti dobi
KOŠIR, T.: Dediščina Župnĳe Šentjošt
ROZINA, R.: Poglavja iz Zasavja 
TUŠEK, I.: Rimska vojska v republiki in 
cesarstvu
VITEZ, dama in zmaj
VOGRIČ, I.: Lovro Žvab, Levstikov pri-
jatelj 
VOLK, V: Od naroda do države in na-
zaj

Najbolj brane ali iskane knjige v mar-
cu 2013

1. Woodiwiss, K. E.: Vreden ljubezni 
2. Dostoevski, F. M.: Zločin in kazen 
3. Gabaldon, D.: Kačji pastir v jantarju 
4. Woodiwiss, K. E.: Shanna 
5. Brown, S.: Nebeška vročica 
6. Costello, J.: Ljubezen na dolge proge 
7. Graham, L.: Neizkušena ljubimka 
8. Hamilton, D.: Zamolčani dedič 
9. James, E. L.: Petdeset odtenkov teme 
10. Dodd, C.: Pravila zaobljube 

Zvočni CD za odrasle in mladino

PRIPOVEDOVALSKI Variete v Ka-
varni Union. Deset zgodb.
ADLEŠIČKA pisânica: zvočna podoba 
današnjih Adlešičev
JUVANČIČ, K.: Selivke / Katarina Ju-
vančič & Dejan Lapanja
NULA Kelvina: Drenov grič
TANTADRUJ: Pesmi iz polifona
TRI zdrave Marĳe in en oče naš: kon-
certna pripoved.

Filmi za odrasle
ABANDONED = Prevarana
The CAMPAIGN = Politični peskovnik
CHERNOBYL diaries = Černobilski 
dnevniki
Le DOULOS = Špicelj
KRALJ
LOOPER = Časovna zanka
MOONRISE kingdom = Kraljestvo 
vzhajajoče lune
PREMIUM rush = [Brez zavor]
Le QUAI des brumes = Obala v megli
TAKEN 2 = Ugrabljena 2
TOTAL recall
UNIVERSAL soldier. Regeneration = 
Univerzalni vojak. Nova generacĳa
GIRL in progress = Ni lahko biti jaz
RESIDENT evil. Retribution = [Nevid-
no zlo. Maščevanje]

Filmi za otroke in mladino in risanke
BRAVE = Pogum
PISANA druščina. Nenavaden svet
PISANA druščina. Živali
SURF'S up = [Divji valovi]
The SWAN princess. Christmas = [La-
bodja princesa. Božična zgodba]
TINKER Bell and the secret of the 
wings = [Zvončica in skrivnost vilin-
skih kril]
ZAKLETA bajta

Dokumentarni filmi
WHORE'S glory: ein Triptychon = Glo-
rĳa kurb : triptih
ZAVODNIK, U.: Jože Ciuha : slikar 
svojega časa

Novosti prejšnjih mesecev lahko pre-
birate na naših straneh na svetovnem 
spletu: h�p://www.ckv.si in na www.
mojaobcina.si/vrhnika. 

Izbor: Niko Nikolčič

Novosti na knjižnih policah Cankarjeve knjižnice Vrhnika v marcu 2013
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Balinarska ekipa ŠD Povž 
Stara Vrhnika je tudi v 
letošnji zimski sezoni na-
stopala v zimski ligi na po-

kritih igriščih BŠK Krim na 
ljubljanskem Rakovniku. 
Po lanskem  šestem mestu 
v II. ligi je v letošnji sezoni 

nastopala v I. ligi, in to v 
društvu znanih balinarskih 
ekip, kot so: superligaš BŠK 
Krim, Svoboda  Ljubljana, 
Sodček  Kočevje, Strmec 
Bizovik, Vrbe Ig, Grosuplje 
in Čebelice (ženska ekipa 
Krima – evropske klubske 
prvakinje 2012).
Po slabem prvem delu, 
kjer so osvojili le 15 točk 
in zasedli šesto mesto, so v 
drugem delu igrali kot pre-
rojeni in na koncu osvojili 
odlično četrto mesto s 44 
točkami in samo eno iz-
gubljeno tekmo. Ekipa ŠD 
Povž je nastopala v posta-
vi: Elo Krompič, Sašo Šraj, 
Janez Petkovšek, Vaso Av-
rić, Sandi Zakrajšek, Peter 
Gabrovšek in Franci Pet-
kovšek.

Rezultati drugega dela:   
Čebelce : Povž         0 : 6
Povž : Sodček         6 : 0
Krim : Povž            2 : 4
Povž . Svoboda       4 : 2
Vrba : Povž            4 : 2
Povž : Strmec         3 : 3
Grosuplje : Povž       2 : 4

Končni vrstni red:
1. BŠK Krim        68 točk
5. Čebelce           43 točk
2. Vrba            54 točk
6. Grosuplje          40 točk
3. Strmec                      50  točk
7. Sodček         24 točk
4. ŠD Povž                 44  točk
8. Svoboda       13 točk
V letošnji sezoni ekipo čaka 
nastop v medobčinski bali-
narski ligi Vrhnika, ki se bo 
začela v maju.

Franci Petkovšek

Tokratne, predpraznične novičke, 
začenjamo praznično. Konec lan-
skega leta smo vas seznanili, da 
smo aktivno sodelovali pri pripravi 
zahtevne dokumentacĳe, ki jo je na 
Javni razpis za sredstva Fundacĳe 
za šport vložila Krajevna skupnost 
Drenov Grič - Lesno Brdo. Kandi-
datura se je nanašala na gradnjo 
garderob v Športnem parku Drenov 
Grič. Napisali smo tudi, da smo vsi 
mogoči deležniki, ki smo sodelova-
li pri pripravi kandidature: Športno 
društvo Dren, Nogometni klub DD 
Dren, Športna zveza Vrhnika, Ob-
čina Vrhnika, Krajevna skupnost 
Drenov Grič - Lesno Brdo, Osnovna 
šola Ivana Cankarja Vrhnika »dali 
vse od sebe«, in da vas bomo o re-
zultatu obvestili, ko bo znan. Vse 
aktivnosti v zvezi s tem razpisom 
smo vseskozi spremljali. V katego-
rĳi gradnje objektov je bilo največ 
zaprošenih sredstev, kar je povsem 
razumljivo, saj je leto evropskega 
prvenstva v košarki. Na razpisa-
na sredstva v višini 3,51 milĳona 
evrov je Fundacĳa za šport prejela 
za 26,19 milĳona evrov vlog. Ko-
ličnik je torej 7,46.  Sredi marca je 
FŠO odločila o razdelitvi sredstev. 
Več kot veseli smo bili informacĳe, 
da je Krajevna skupnost Drenov 
Grič - Lesno Brdo prejela odločbo, 
s katero ji je Fundacĳa za šport do-
delila sredstva v višini 31.250 evrov. 
Ta sredstva bodo skupaj z ostalimi 
omogočila izvedbo investicĳe, ki 
je za izvajanje športne dejavnosti 
še kako pomembna. Ponosni smo, 
da smo s svojo dejavno podporo 
pripomogli k »pomembni zmagi«, 
kar pridobitev sredstev, ki pomeni 
tudi svojevrsten praznik za šport 
na Vrhniki, gotovo je. 
V prejšnji številki smo vam obljubi-
li, da vas bomo seznanjali z aktiv-
nostmi v zvezi z zaključki, ki smo 
jih sprejeli na javni obravnavi pred-
loga Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinan-
ciranju športa v Občini Vrhnika. V 
marcu smo zaključke ponovno po-
sredovali občini in zavodu. Pred-
stavniki Športne zveze Vrhnika so 
bili na to temo nekaj dni pred od-
dajo teh novičk na sestanku pri žu-
panu občine. Dogovorili so se, da se 
v najkrajšem možnem času sestane 
komisĳa, ki bo oblikovana nekoliko 
drugače, kot je bilo predlagano na 
javni obravnavi. Pri vsem skupaj 
je najbolj pomembno to, da se delo 
končno že začne. 
V drugi polovici marca smo prĳa-
vitelji prejeli sklepe, s katerimi je 
določena višina dodeljenih sred-
stev na podlagi prĳave na Javni 
razpis za sofinanciranje športnih 
vsebin izvajalcev Letnega progra-
ma športa v občini Vrhnika. Žal 
smo morali na sklep, ki ga je prejela 

Športna zveza Vrhnika, tudi letos 
vložiti pritožbo. Dan pred oddajo 
tega prispevka smo prejeli odgovor 
oziroma odločbo. Naša pritožba je 
bila zavrnjena z obrazložitvĳo, da 
je v sklepu res navedeno napačno 
število članic zveze in tudi napačen 
izračun točk, da pa je višina dode-
ljenih sredstev navedena pravilno. 
O tem, da bi nam pritožbeni organ 
vrnil upravno takso, ki smo jo mo-
rali plačati zaradi napak na strani 
organa, pa nič. 
Tako kot že mnogo let, smo se tudi 
letos 9. aprila spomnili  na našega 
Robĳa Trampuža, ki bi na ta dan 
praznoval rojstni dan, če se ne bi na 
kolesarski dirki tragično ponesrečil. 
V njegov spomin na grob položimo 
ikebano in prižgemo svečko.
Pri čistilni akcĳi, ki je bila zaradi sla-
bega vremena z marca prestavljena 
na 20. april, je zagotovo sodelovalo 
veliko športnikov in športnih de-
lavcev, tako v okviru društev kot v 
okviru krajevnih skupnosti. 
Olimpĳski komite Slovenĳe   nas je 
obvestil, da konec aprila priprav-
lja celodnevni posvet o aktualnih 
temah v slovenskem športu ter o 
strategĳi razvoja slovenskega špor-
ta. Posveta se bomo udeležili, saj 
je to tudi priložnost za izmenjavo 
izkušenj in mnenj s predstavniki 
nacionalnih in občinskih športnih 
zvez. 
V začetku maja bomo nadaljevali s 
prakso, ki smo jo začeli lansko leto. 
Za naše člane pripravljamo brez-
plačno predavanje o obveznostih 
organizatorjev športnih prireditev. 
Predavala nam bo ga. Vida Mihel-
čič, bivša inšpektorica za šport, 
ki bo svoje izvajanje popestrila s 
konkretnimi primeri iz dolgoletne 
prakse. Za prostor se dogovarjamo 
z Avtotrade d. o. o., Vrhnika. Vabila 
na predavanje boste zagotovo pre-
jeli pravočasno.
Spletno stran www.sportnazveza-
vrhnika.si redno dopolnjujemo z 
aktualnimi novicami. Prosimo vas, 
da nam posredujete informacĳe o 
dogodkih v vaših društvih in klu-
bih. 
Vsem našim članom je za potrebe 
oglaševanja v parku pred telovad-
nico Partizan na voljo  
oglasni pano. 
Za vse informacĳe nas pokličite na 
telefon 041 820 764 ali nam pišite 
na e-naslov: sportnazvezavrhnika-
@gmail.com.
Uradne ure so vsak torek od 16. do 
18. ure v pritličju poslovnega dela 
telovadnice Partizan. 

Iskreno vam čestitamo za vse bliža-
joče se praznike in vam želimo pri-
jetno praznovanje.

 Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze 
Vrhnika

Balinarji  ŠD Povž  uspešni v zimski  ligi
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www.facebook.com/blagomix.racing
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Mladina do 15 let:

VSTOP PROST

Vstopnina:
6 EUR
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29.4.2013 – ponedeljek – 2. krog
1. liga: Gruden Dren – prosti; Sinja Gorica – Logatec, ŠD 
Jama – Blagajana, ŠD Povž – Karoserĳa Novak, Horjul 
– PVD Sever                                                     
2. liga: Dragomer 1 – prosti, Dragomer 2 – Invalidi, Po-
mik Logatec – Tošiba, Prevozi Lampe – Kranjci, Dobrova 
– OZVVS

06.05. 2013 – ponedeljek – 3. krog
1. liga: Horjul – prosti, Karoserĳa Novak – PVD Sever, 
Blagajana – ŠD Povž, Logatec – ŠD Jama, Gruden Dren 
– Sinja Gorica 
2. liga: OZVVS – prosti. Kranjci – Dobrova, Tošiba – Pre-
vozi Lampe, Invalidi – Pomik Logatec, Dragomer 1 – Dra-
gomer 2

13.5. 2013 – ponedeljek – 4. krog
1. liga: Sinja Gorica – prosti, ŠD Jama – Gruden Dren, ŠD 
Povž – Logatec                                           
PVD Sever – Blagajana, Horjul – Karoserĳa Novak
2. liga: Dragomer 2 – prosti, Dragomer 1 – Pomik Loga-
tec, Prevozi Lampe – Invalidi, Dobrova – Tošiba, OZVVS 
- Kranjci

20.5.2013 – ponedeljek – 5. krog
1. Liga: Karoserĳa Novak – prosti, Blagajana – Horjul, Lo-
gatec – PVD Sever, Gruden Dren – ŠD Povž, Sinja Gorica 
– ŠD Jama
2. liga: Kranjci – prosti, Tošiba – OZVVS, Invalidi – Do-
brova, Dragomer 1 – Prevozi Lampe, Pomik Logatec 
– Dragomer 2

Savate klub Vrhnika je uspešno 
začel sezono 2013 in s pomočjo sred-
stev lokalnega proračuna tudi uspel 
pridobiti sredstva za izpeljavo pro-
gramov ter ure objekta vadbe. Ta 
niso bila prav visoka. Vendarle pa 
po nekaj letih zatišja savate športa na 
Vrhniki dovolj velika za nov začetek 
razvoja discipline francoskega boksa, 
ki se skriva pod francoskim imenom 
športa savate – star čevelj.

Nina Vehar – Športnica Vrhnike 
2011, ki vodi treninge na Vrhniki, je 
ena redkih slovenskih tekmovalk v 
borilnih športih, ki tekmuje v polno-
kontaktnih borilnih športih, kjer je 
dovoljeno nasprotnika »knockouti-
rati«. Na Vrhniki uči mladinsko vrsto 
predvsem z lahkokontaktno verzĳo 
discipline francoskega boksa, ki je 
varna oblika borjenja za mladostni-

ke, podobna karateju in kikboksu, s 
tem da se, podobno kot v boksu, ne 
borimo bosi, temveč obuti v posebno 
športno obuvalo.

Nina se je uvrstila na Svetovno 
olimpiado borilnih športov v St. 
Petersburgu v Rusĳi oktobra 2013 
(World Combat Games 2013), kar ni 
uspelo večini slovenskih elitnih tek-
movalcev in verjetno jo bomo videli 
tudi na TV-zaslonih v prenosih Euro-
sporta.

V naslednjih mesecih nas čaka in-
štruktorski tečaj za usposabljanje v 
vadbene nazive in poletne priprave 
kasneje pa sledĳo evropsko člansko 
prvenstvo v lahkem kontaktu, sveto-
vno prvenstvo v polnem kontaktu v 
Francĳi ter mladinsko svetovno pr-
venstvo v lahkem kontaktu, ki se jih 
bomo udeležili z okrepljeno ekipo.

Na naše treninge v Savate klub 
Vrhnika bi radi privabili še več mla-
dih nadebudnežev, saj so prav za njih 
možnosti nastopov v smislu tekmo-
valnih aktivnosti skorajda neomejene 
doma in na tujem. Savate je star ev-
ropski šport in trenutno v ponovnem 
vzponu med najmočnejše borilne 
discipline.

Velika želja trenerke in športnice 
Vrhnike 2011 Nine Vehar pa je tudi 
razširitev športne ponudbe v ob-
liki interesne dejavnosti savata na 
vrhniških osnovnih šolah, pri čemer 
upamo na pozitiven odziv in pomoč 
osnovnih šol, kar bi okrepilo naše 
mladinske vrste in delo z mladimi. To 
pa je pravzaprav tudi naš skupni in-
teres pri razvoju vrhniškega športa.

Za vse informacĳe o naši vadbi in 
vpisu novih članov smo dosegljivi 
na tel.: 041 899 638 ali po elektronski 
pošti vrhnika.savate@gmail.com.

Savate klub Vrhnika vabi k vpisu

Cheerleading lollypops sekcĳa Karate kluba Vrhnika 

Imamo slovenski plesni vrh
Drugače povedano: imamo državni prvakinji v mladinskem paru 
hip hop in vicedržavni prvakinji v otroškem  paru hip hop. Karate 
klub Vrhnika je namreč od leta 2010 član Cheerleading zveze Slove-
nĳe. 6. in 7. aprila je bilo na Vrhniki odprto državno prvenstvo SLO 
Cheer Open 2013 v cheer plesih. Odlično sta se  izkazali Žana Erz-
nožnik in Klara Japelj, saj sta postali državni prvakinji v mladinskih 
parih hip hop. Zelo dobro pa sta se  izkazali tudi Urša Smrekar in 
Maja Molek, saj sta postali vicedržavni prvakinji v otroških h parih 
ip hop, do zlata jima je zmanjkala le ena točka. Trenerka Kaja Žitko 
je na svoje plesalke zelo ponosna in pravi, da bodo punce zdaj mo-
rale vložiti še več truda, saj se že maja odpravljajo na Royalty Cup 
v Zagreb, Žana in Klara pa bosta kot slovenski reprezentantki za-
stopali barve Slovenĳe na evropskem prvenstvu, ki bo konec junĳa 
na Škotskem.
Postanite naš član-ica, pokličite ali  pišite: mob:031 869 228 (Kaja)  ali:
kajcy_4u@hotmail.com
Iskrene čestitke našim članicam za vrhunske rezultate.

Karate klub Vrhnika
Džemal Mustafić

Medobčinska liga v balinanju na Vrhniki
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STRELSKI KOTIČEK

Na finalu Dopisne lige najboljši Bojan 
Lampreht
Na finalu Dopisne strelske lige Slovenĳe, tokrat že 
36. po vrsti, so se vrhniški strelci spet pokazali v 
najboljši luči. Tekmovanje je potekalo v treh disci-
plinah, in sicer v streljanju s serĳsko zračno puško 
ter standardno zračno puško in pištolo. Za naj-
boljšega posameznika lige je bil  razglašen Bojan 
Lampreht, Strelsko društvo Vrhnika pa je zasedlo 
skupno drugo mesto med 35. sodelujočimi društvi 
iz celotne Slovenĳe.  K odličnemu ekipnemu re-
zultatu so veliko prispevali tudi Bojan Lampreht 
mlajši, Benjamina Rudolf, Matĳa Japelj in Jan 
Rom. Vrhniški strelci so skupaj osvojili kar  enajst 
medalj v posamezni konkurenci in dve  uvrstitvi 
na zmagovalni oder v ekipni konkurenci. V aprilu 
je pred nami še državno prvenstvo v Cerknici, ki 
se ga bodo udeležili tudi naši mladi strelci, ter za-
ključek Primorsko-Notranjsko-Kraške lige.

Pionirji ponovno odlični v državni ligi

V nedeljo, 17. marca 2013, so se naši pionirji od-
pravili v Črenšovce. V zadnjem, šestem krogu dr-
žavne lige za pionirje so se Žan Žuber, Nejc Rom 
in Ožbe Drašler ponovno odlično izkazali. Z viso-
ko koncentracĳo, mirno roko in sproščenostjo so v 
konkurenci najboljših strelcev v Slovenĳi ekipno 

zasedli tretje mesto. V posamični konkurenci pa je 
Žan Žuber zasedel  drugo mesto in osvojil srebrno 
medaljo. Vsi trĳe so pokazali odlično formo, kar 
je zelo razveseljivo, saj se strelska sezona preveša 
v finalni del. Pred strelci je še nekaj pomembnih 
tekem, sezona pa se bo zaključila z državnim pr-
venstvom v Cerknici.

Regĳsko prvenstvo Vrhnika 2013
V soboto, 8. marca 2013, smo člani domačega Strel-
skega društva Vrhnika izvedli Regĳsko prvenstvo 
zahodne strelske regĳe v streljanju  s serĳsko zrač-
no puško. Prvenstva se je udeležilo kar 87 strelcev 
iz osmih društev Strelske zveze zahodne regĳe. 
Tekmovanja so se udeležili strelci vseh kategorĳ, 
od najmlajših cicibanov do veteranov.
Kot vedno smo vrhniški strelci tudi tokrat v vseh 
kategorĳah dosegli odlične rezultate in zasedli več 
prvih, drugih in tretjih mest. Za odlično organiza-
cĳo smo prejeli tudi čestitke vseh udeležencev in 
predsednika Zahodne strelske zveze. Vsem ude-
ležencem Regĳskega prvenstva se zahvaljujemo 
za udeležbo in se že veselimo naših naslednjih 
srečanj.

Veterani odlični na državnem prvenstvu
Poleg našega podmladka so zelo aktivni tudi naši 
starejši strelci v kategorĳi veteranov. V soboto, 23. 
februarja 2013, so se naši veterani udeležili držav-
nega prvenstva v streljanju s serĳsko zračno puško 

in pištolo v Ljubljani. Kot vsa leta doslej smo bili 
tudi tokrat zelo uspešni. Odlično drugo mesto sta 
zasedla naša člana Mojca Rus v kategorĳi veterank 
nad 40 let in Bojan Lampreht v kategorĳi nad 50 let. 
Boj za prvo mesto je Bojan izgubil šele po četrtem 
kriterĳu, saj sta zmagovalec in drugouvrščeni ime-
la enako število krogov, enak rezultat po serĳah in 
enako število zadetih desetic. Tako je odločal šele 
četrti kriterĳ. Tu so sodniki ocenjevali  kakovosti 
desetic in se odločili v prid zmagovalca. Ne gle-
de na to Bojanu čestitamo za izjemno predstavo. 
Tekmovanja so se udeležili še Benjamina Rudolf, 
Vladimir Ravnikar in Matĳa Japelj, ki so prav tako 
odlično zastopali naše društvo.  Zunaj konkuren-
ce je v kategorĳi nad 45 let tokrat prvič nastopil 
tudi Aleš Rom. Več fotografij zmagovalcev si lahko 
ogledate v galerĳi na naši spletni strani. 

Pionirji drugi na finalu osnovnih šol
Po uspešnem nastopu na Regĳskem prvenstvu v 
Postojni, kjer so naši pionirji iz OŠ Ivana Cankarja 
osvojili prvo mesto, jim je bila odprta pot na fi-
nalno tekmovanje v streljanju za osnovne šole. V 
močni konkurenci učencev, kamor lahko pride le 
izbrana elita iz slovenskih šol, so naši fantje doka-
zali, da res sodĳo v sam vrh mladih strelcev. Ekip-
no so osvojili drugo mesto, med posamezniki pa 
je bil Žan Žuber 7., Nejc Rom 13. in Ožbe Drašler 
25. V kategorĳi mlajših dečkov pa je deseto mesto 
osvojil še Jan Rom.

sobota 25. 5. 2013

ANSAMBEL ERAZEM, predskupina ANSAMBEL ROSIKA 
gosti večera: ROBERT FICKER in SKUPINA SKATER

prijave:

sledi
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Prireditev bo potekala v vsakem vremenu.
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Velkavrh znova med 
najboljšimi
  Drugi teden v aprilu se je na avstrĳskem 
koroškem odvĳal prvi reli za državno pr-
venstvo Slovenĳe, na katerem je nastopila 
tudi vrhniška posadka Andrej Velkavrh 
in Matej Sedej. Po lanski slabi sezoni, ko 
je Andrej še preizkušal VW Pola 1.4, se je 
letošnja sezona začela odlično. Andrej je 
iz Avstrĳe prinesel pokal z najvišje stop-
ničke: "Prvi dan je padal dež in imeli smo 
to srečo, da smo imeli nove gume. Avto 
se je zelo dobro držal ceste, in tako sem 
lahko že prvi dan naredil veliko prednost 
pred zasledovalci. Drugi dan pa se je po-
kazalo pravo aprilsko vreme z dežjem, 
soncem in ledom po cesti. Ker za takšno 
spremenjivo podlago nisem imel ustrez-
nih gum, saj so velik finančni zalogaj, sem 
dvakrat zletel s ceste. Še dobro, da je bilo 
ob cesti nekaj navĳačev, da so me izvlekli 
iz snega, ki ga je ob cesti še veliko. Ker pa 
so imeli podobne težave tudi drugi, sem 
lahko brez večjih presenečenj prišel prvi 
do cilja." Sedaj Andreja čaka od 10. do 12. 

maja reli Saturnus in upa, da bo do takrat 
kakšen pokrovitelj pristavil kakšen euro 
za nove gume, ki bi olajšale pot do nove 
zmage. Andrej se zahvaljuje svojim meha-
nikom ter pokroviteljem: Olja in maziva 
DivinoL, Salkon, Termotom, geodetske 
storitve A-GEA, VR-Elektronika, avtodeli 
BMC, karoserĳa Novak, Pleško in Nesa, 
MSM Stražišar Miro in mesarstvo Snedic.

 (NG)
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Kdor je bil na prireditvi, potem ve o čem je govora. Plesalci, če 
jim sploh lahko tako rečemo (če to niso mogoče že športniki), 

so pač posebna vrsta, mogoče tudi bolj sproščeni od ostalih, zato 
ne preseneča, daje s tribun dva dni odmevalo kot za stavo. Sliša-
le so se troblje, vzkliki, raglje, vihteli so transparente in klubske 
zastave, mahali z napihljivimi navĳaškimi pripomočki... Skratka
vzdušje je bilo enkratno in nepozabno. V takem okolju lahko 
plesalci zaživĳo svoje sanje ter čim bolje opravĳo svoj nastop. In
takih ni bilo malo, kajti v dveh dneh seje v dvorani zvrstilo sko-
raj 900 tekmovalcev iz Slovenĳe, Hrvaške, Madžarske, Avstrĳe in
Italĳe. Taka številka je dala prireditvi pečat naj večje v jugovz-
hodni Evropi oziroma v jadranski regĳi. Zgodilo seje prvič, daje

morala zaradi svoje velikosti potekati kar dva dni, kar je bilo za 
Cheerleading zvezo Slovenĳe in Športno društvo Log, ki sta bila
organizatorja in izvajalca, velik organizacĳski zalogaj.
Prvi dan prvenstva je minil v znamenju mini in mladinskih ka-
tegorĳ, drugi dan pa so prizorišče zasedle otroške in članske ka-
tegorĳe. Prvenstvo je bilo obenem tudi kvalifikacĳsko, in sicer za 
nastop za udeležbo na ECU evropskem v škotskem Glasgowu in 
za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Orlandu. Poleg tega je 
bilo tudi edino slovensko tekmovanje, ki šteje za točke Evropske 
cheer lige.
Med sodelujočimi sta sodelovala tudi dva domača kluba, in sicer 
Šolsko športno društvo Log Dragomer, ki je odnesel sedem zlatih 

medalj, štiri srebrne in štiri bronaste, ter plesna skupina Karate 
kluba Vrhnika Lollypops, ki je prejel zlato in srebrno kolajno. Po-
drobnejše rezultate si lahko preberete na spletni strani Cheerlea-
ding zveze Slovenĳe, tukaj pa vam namesto tega ponujamo nekaj
več fotografskih utrinkov.

Gašper Tominc, foto: GT

Odprto državno prvenstvo v navĳaških plesih

Bleščice, pomponi in hitri ritmi
Vrhnika, 6. in 7. april - Cankarjevo mesto ne gosti velikokrat tako množične prireditve kot jo je tokrat, ko je 
v Slomškovi športni dvorani potekalo odprto državno prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesih. Dvodnevni 
dogodek je minil v glasbenih ritmih, bleščicah, nališpanih obrazih, brezhibno urejenih pričeskah, pomponih, 
bleščečih oblekah in v znamenju glasnih navĳačev.

Namizni tenis

Visok tekmovalni ritem 
17. 3. je na Muti potekal 3. letošnji odprti turnir Republike 
Slovenĳe za kadete in kadetinje. Tekmovanja sta se udeleži-
la le dva naša igralca (Nejc Nagelj in Jan Vrhovec), saj je Teo 
Ponikvar poškodovan. Ob bolj bledi predstavi sta se morala 
zadovoljiti z izpadom v predtekmovalni skupini. 
7. 4. se je v Logatcu odvĳal 5. MRNTZ (medregĳski) turnir, na
katerem smo imeli 4 predstavnike. Jan Vrhovec in Luka Podo-
bnik sta izpadla v predtekmovalnih skupinah, Nejc Nagelj se 
je uvrstil med 12 najboljših, Miha Podobnik pa je med učenci 
prvega razreda zopet zmagal. Ob tem je potrebno poudariti, 
da naš mladi igralec v letošnji sezoni v svoji kategorĳi ni oddal
še niti enega seta in si je že s turnirjem pred koncem zagotovil 
tudi zmago v skupnem seštevku.
Logatec je bil priča še državnemu prvenstvu za mladince in 
mladinke. 13. 4. so se v tej konkurenci potili trĳe naši člani
(Izak Oberčkal Pluško, Nejc Nagelj, Jan Vrhovec), ki pa vid-
nejših uspehov niso zabeležili, saj vlada že zelo močna konku-
renca, ki terja veliko predanost tej športni disciplini. Potrebno 
pa je omeniti, da taki turnirji prinesejo ogromno pozitivnih in 
dragocenih izkušenj, ki jih bodo igralci potrebovali tudi na-
prej v življenju in še posebej takrat, ko bodo tudi sami pre-
dajali naprej pridobljeno namiznoteniško znanje.
Vabljeni vsi osnovnošolci, ki vas zanima namizni tenis, da 
se nam pridružite na treningih in se spoznate z najhitrej-
šim športom z žogo (mlajša skupina: ponedeljki in četrtki 
od 17.00 do 18.00, in starejša skupina: pon., tor., čet., pet. od 
18.00 do 19.30).                                                                 MK



NAS CASOPIS 404/26.4.2013 C M Y K 53

5326. april 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacĳa

Novosti pri članih ali poziv Vrhniki,  naj 
zaščiti ekipni šport in športno infrastrukturo ...
Upravni odbor NK Vrhnika se je že pred časom 
odločil, da bo poskrbel za resnejši pristop naj-
višje tekmovalne selekcĳe, torej prvega član-
skega moštva. Pripeljali smo novega trenerja in 
izpopolnili igralski kader, poleg vsega naštete-
ga pa smo posegli še v zelo  občutljivo temo 
financiranja najdražje selekcĳe kluba. Strošek
tekmovanja članskega moštva je namreč vse 
prej kot poceni, zato se je UO odločil, da vpelje 
mesečne članarine tudi pri članih. Za tak ukrep 
je bilo potrebno veliko tehtnih razmislekov in 
analiz, vendar v teh, za šport zares težkih časih  
preprosto nismo našli druge rešitve. S podobni-
mi težavami se spopadajo tudi drugi, bistveno 
večji klubi (Interblock, Bravo, itn. ...), ki  imajo 
znatno več finančnih sredstvev, pa si članskega
moštva  preprosto ne morejo privoščiti. »Parti-
cipacĳa« samih igralcev bo  namenjena izključ-
no za delovanje te selekcĳe, vendar druge rešit-
ve, žal, ni bilo več. Na Vrhniki moštveni športi 
– globalno gledano – počasi ugašajo na članski 
tekmovalni ravni. Rokometaši članov in članic 
sploh nimajo, košarkarji si tekmovanje sofinan-
cirajo sami, v drugih športih pa vrhniški ekipni 
šport niti ne deluje. Situacĳa je zares klavrna.
Za nameček se klubi ukvarjamo pretežno z 
likvidnostjo, obenem pa žanjemo izvrstne re-
zultate, ki so naravnost neverjetni v trenutnih 
razmerah in pogojih.
Športni park Vrhnika je sramota nad sramoto za 
celotno občino. Razpadajoči objekt nekoč edin-
stvenega in veličastnega vrhniškega bazena 
počasi, a vztrajno propada. NK Vrhnika je v za-
dnjem letu vložila skoraj 40.000 evrov sredstev 
in materiala, seveda tudi s pomočjo donatorjev 
in sponzorjev, ki pa jih je klub pridobil sam. 
Vendar več kot prenove prej smrtno nevarnih 
prostorov ni bilo mogoče narediti. O športnih 
površinah pa je sploh nesmiselno govoriti. 
Travnata igrišča so s svojo starostjo že prava 
super praigrišča, utrujena od številnih dogod-
kov, tekem in vadbe. Sicer redno vzdrževane 
igralne površine so vseeno dotrajane in počasi  
postajajo  velika težava za vadbo atletov in tudi 
nogometašev  ter drugih rekreativcev. Za na-
meček pa odprtost športnega parka kar sama 
kliče po vse hujšem vandalizmu, katerega buj-
na domišljĳa sploh nima meja. NK Vrhnika je
poskrbela za možnost koriščenja brezplačnega 
omrežja WI FI skoraj po celotnem parku, ven-
dar to nekaterim ni bilo dovolj, saj so se znesli 
nad ubogo anteno, katere razbitine so nato le-
žale po vsem športnem parku. Še bolj »umet-
niška« stvaritev pa je bil uničen nogometni gol 
na glavnem igrišču, ki ga je nekdo s preveliko 
mero časa dobesedno razrezal in vrgel v Ljub-
ljanico. O razrezani mreži okoli parka, poško-
dovanih hišicah za rezervne igralce, zakurjeni 
brežini in nekaterih prostorih pod bazenom, 
o razrezanih gumah občinskega kombi vozila 
ali morda o rednih odtujitvah športnih mrež in 
rekvizitov  je pravzaprav škoda govoriti. Kje 
so meje dobrega okusa? Že tako ni ne finančne
ne materialne pomoči klubom, za nameček pa 
se Vrhnika tako mačehovsko obnaša do enega 
svojih največjih potencialov: »Hrama športne 
in socialne kulture Vrhnike, torej športnega 
parka Vrhnika«. Res žalostno.

Tekmovanja preostalih selekcĳ: dekleta,
mlajši dečki, starejši dečki, kadeti, veterani 
...
To pomlad vreme res ne prizanaša. Tekmo-
valna sezona se je začela s kar dvotedenskim 
zamikom, kar je  zelo neugodno, saj se morajo 
tekme igrati še dodatno med tednom in v času 
počitnic ter praznikov, kar  je skoraj nepremos-
tljiva ovira.
Tekmovalno sezono smo res že težko pričako-
vali, obenem pa živeli v prepričanju, da je to 
naše leto, da smo dobro pripravljeni in da zmo-
remo doseči želene cilje. Prvi krog je postregel 
z dejstvom, da se nismo zmotili. Mlajši dečki 
so kljub nesrečnim okoliščinam in sorazmerno 
neresnemu nasprotniku z odliko zaključili krog 
in vknjižili nove štiri zmage, še bolj razveseljiv 
pa je bil rezultat starejših dečkov, ki so doma 
gladko s kar 8 : 0 odpravili vrstnike, ekipo NK 
Jezero Medvode, in tako naredili nov korak k 
zadanemu cilju: uvrstitvi v prvo ligo.
V jeseni  zelo neresno selekcĳo mladincev smo
iz ekonomskih in kadrovskih razlogov  pre-
prosto odjavili iz tekmovanja, več energĳe pa
usmerili v zelo  kakovostno selekcĳo kadetov.
Po novem najstarejša mladinska selekcĳa de-
luje dobro, homogeno in z velikim zanosom. 
Pričakujejo se dobri rezultati, ki bi postavili te-

melje za prihodnjo tekmovalno sezono.
Dekleta so po poškodbah nekaterih igralk tre-
nutno  zelo oslabljena. Nova igralska moč bi 
jim še kako prav prišla, zato vabimo vsa de-
kleta, stara od 11 do 18 let,  naj nas obiščejo, si 
ogledajo treninge in se nam pridružĳo. Pri nas
je vselej zabavno.Vreme tudi veteranom ni pri-
zaneslo. Prve tekme so prestavljene in najbolj 
izkušena selekcĳa kluba se še vedno pripravlja
kar v dvorani. Vsi že nestrpno čakajo na ugod-
nejše vremenske razmere, da bi pokazali, kako 
dobro so se pripravljali v zimskem obdobju.

Najštevilčnejše priprave v zgodovini MNC 
VD ...
Olimpĳska vas Lignano v Italĳi, v glavni vlo-
gi pa nogometaši in nogometašice MNC VD, 
natančneje selekcĳ U-8, U-9, U-10, U-11/12, U-
13/14, U-16/18 in deklet U-14/17, vsega skupaj 
120-članska odprava.
Letošnje priprave so bile res nekaj posebnega. 
Prvič nas je bilo številčno zelo veliko, drugič 
smo se vrnili v povsem zasneženo Vrhniko in 
najpoglavitneje: naredili smo izjemno dober 
zaključek pripravljalnega obdobja.
Delo po posameznih dnevih je potekalo po 
ustaljenem in preverjenem ritmu dveh ali treh 
treningov in seveda igralnih uric. V sklopu 
slednjih so se posamezne selekcĳe pomerile z
vrstniki iz NK Triglav Kranj, ki imajo trenutno 
eno najboljših nogometnih šol. Trenutno prva 
mesta v Slovenĳi in v skoraj vseh otroških ter
delu mladinskih selekcĳ je dovolj zgovoren po-
datek, kako močan je nogometni klub NK Tri-
glav Kranj. Nad predstavami naših fantov smo 
bili (vsaj trenerji) izjemno zadovoljni. Tako smo 
dobili še eno dodatno potrditev, da delamo do-
bro in da smo na pravi poti. Selekcĳa U-12 je re-
mizirala (0 : 0) proti favoriziranim vrstnikom, 
selekcĳa U-14 pa je vrstnike iz Triglavske U-13
celo premagala z rezultatom 1 : 0.

Polni optimizma zremo v nadaljevanje prven-
stva.

Nogometaši na obisku pri Obutem mačkonu
V petek, 29. 3. 2013, se je zbralo 25 otrok in star-
šev, saj so se odpravili v Lutkovno gledališče v 
Ljubljani. Pred vstopom v dvorano so se fantje 
zabavali z raznimi igrali, ob vstopu v dvorano 
pa so bili presenečeni, saj se je predstava od-
vĳala na večih manjših odrih v krogu. Vsi smo
pričakovali lutkovno predstavo v lutkovnem 
gledališču, a smo se pošteno ušteli, saj so se 
na odru znašli igralci, kot so: Jernej Kuntner, 
Alenka Tetičkovič, Nina Ivanič, Rok Kunaver, 

Andrej Nahtigal in še drugi odlični slovenski 
igralci. Z odprtimi ustmi in velikim navduše-
njem smo si ogledali predstavo Obuti mačkon, 
ki jo je režiral Dušan Jovanović. Še enkrat pa bi 
se radi zahvalili sponzorju Media-bus, ki nam 
je omogočil brezplačen ogled predstave.

Premočeni do kosti, a z novo izkušnjo
Dečki iz selekcĳe U-10 so se na deževno in
mrzlo soboto, 30. 3. 2013, zbrali v Ljubljani, na 
Ježici. Na umetni travi so odigrali prĳateljske
tekme z ekipami Interblocka, Ilirĳe in Črnuč. Z
vsakim nasprotnikom so odigrali tekme, ki so 
trajale 2-krat po 15 minut. Na prvi tekmi so bili 
naši igralci v šoku in niso prikazali igre, ki smo 
jo kazali na pripravah v Italĳi. Izgubili smo z
rezultatom 1 : 0. Nato so se pomerili z ekipo 

Interblocka, kjer so fantje povedli iz lepe akcĳe
celotne ekipe. A so kasneje fantje iz nasprotne 
ekipe zatresli našo mrežo, tako da se je druga 
tekma končala z neodločenim rezultatom. Na 
zadnji tekmi smo se pomerili še z ekipo Črnuč, 
kjer smo prikazali najboljšo igro, saj smo bili 
tekaško najbolj pripravljeni od vseh ekip in se 
nam utrujenost še ni tako poznala. Vseeno pa 
smo v zadnjem napadu svojo mrežo zatresli kar 
sami in tako premočeni do kosti odtekli v toplo 
garderobo z rahlo grenkim priokusom zadnje-
ga poraza, a z zanimivo in novo izkušnjo.

Burja jih je naredila samozavestnejše
Fantje iz selekcĳ U-8, U-9 in U-10 so se na sonč-
no in izredno vetrovno sobotno popoldne zbrali 
na pripravljalni prĳateljski tekmi v Ajdovščini.
Preoblekli so se v varnem zavetju garderobe in 
odšli na igrišče, kjer so imeli za nasprotnike po-
leg igralcev iz Ajdovščine še močno burjo, na 
katero niso vajeni. Najprej sta na igrišče stopili 
selekcĳe U-10 in U-8, ki sta pokazali določen

napredek v igri glede na zaključek jesenskega 
dela sezone. Veter je ponagajal predvsem na-
šim vratarjem v začetnih minutah, ki niso vaje-
ni primorske burje in so imeli kar nekaj težav z 
oceno leta žoge. Po nekaj poizkusih so se tudi 
oni privadili. Njihove obrambe so postale bolj 
suverene, kar je dvignilo samozavest celotne 
ekipe. Naši Drenčki so začeli prevzemati pobu-
do na igrišču, ki so jo kronali tudi z goli. 
Po zaključenem prvem delu za U-10 so njihovo 
mesto zasedli igralci iz selekcĳ U-9, ki so preiz-
kusili nov igralni sistem. Po začetnem lovljenju 
so pokazali, da niso naključno osvojili prvega 
mesta v Zimski ligi v Ljubljani, in svojo igro 
kronali z dvema goloma v ajdovski mreži.

"Zmoti ga lahko le potres"
Turnir, ki je potekal v Radomljah v nedeljo, 7. 
4. 2013, je imel zelo pisano udeležbo (od Ma-
ribora, Domžal, Kopra, Celja, Jesenic, Brava 

in še drugih klubov iz širše okolice). Vreme ni 
bilo ravno idealno za igranje nogometa, saj je 
bilo vetrovno, s 4 °C. Naši dečki so na trenutke 
prikazali všečno igro. Spet v drugih pa je bilo 
videti, da so stari šele sedem let in pozabĳo na
trenerjeva navodila, saj se vsi skupaj poženejo 
za žogo. Posebej velja izpostaviti Miho Podo-
bnika, ki nastopa še za selekcĳo U-6. Dokazal
je neverjeten občutek za žogo. Zmagal je tudi v 
»žongliranju z odbojem«, saj mu je le to uspelo 
neverjetnih 220-krat. Zaključil pa je na trener-
jevo željo, saj je izgledalo, da ga lahko zmoti le 
potres. Za primerjavo naj povemo še to, da ni-
komur drugemu ni uspelo preseči številke 80. 
Vse skupaj pa čaka še veliko dela in treninga, 
da bodo dosegli kvaliteto, ki krasi njihove sta-
rejše kolege.

Kvaliteta se pozna na razliki do 
drugouvrščene ekipe!
Po preloženem začetku pomladne lige, zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, so cicibani U-
9 (skupine 7) končno pričeli s tekmovanji. Pod 
budnim očesom trenerja Iztoka Grudna, so 
naši prvaki zimske lige štartali več kot odlično. 
V prelepem nedeljskem popoldnevu, s skoraj 
poletnimi temperaturami, so v treh tekmah 
zabeležili tri zmage. V pozitivnem vzdušju in 
podpori staršev s tribun, so dečki na travnatem 
igrišču NK Svoboda prikazali suvereno igro in 
iztržili 100 % izkupiček treh tekem.

Rezultati:
MNC – Dren : Dragomer 1 : 0,
MNC – Dren : Logatec 3 : 0 ter
MNC – Dren : Svoboda 3 : 1.
Trener in starši so enotnega mnenja, da so 
redni treningi, priprave ter disciplinirana igra 
privedli do vidnega napredka. Verjamemo, da 
nadaljnji rezultati ne bodo izostali.
Prvi mesec vadbe plača klub!
Vsem novim članom, ki se nam bodo pridružili 
na treningih na Drenovem Griču ali Vrhniki, 

bo klub pokril prvo 
mesečno vadnino. Vsi 
otroci, ki trenirajo v 
našem klubu, ob vpisu 
prejmejo tudi klubsko 
majico in klubske krat-
ke hlače. Zato vabimo 
vsa dekleta in fante 
med 5. in 18. letom, da 
se nam pridružĳo pri

zabavanju, igranju nogometa in osvajanju po-
kalov pod strokovnim šolanim vodstvom. 
Treningi potekajo na Drenovem Griču v šport-
nem parku, kjer trenirajo selekcĳe vrtca, U-6,
U-7, U-8, U-9 in U-10, in v vrhniškem športnem 
parku, kjer vadĳo selekcĳe deklet U-14 in U-17

ter fantov U-12, U-14, U-16 in U-18. Za več in-
formacĳi lahko za mlajše otroke pokličete na

številko 051 363 368 
(Jan), za starejše pa 
na 041 686 415 (Seba-
stian). 
Več in podrobneje 
o tem pa si lahko 
preberete na naših 
spletnih straneh, kjer 
je veliko napisane-
ga tudi o dogodkih 
in rezultatih naših 
članov: www.nkvrh-
nika.si ali na www.
mnc-vd.si. in www.
mnc-vd.si

Vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben! • Vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben! •Vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben! 
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V svetovnem merilu in še izraziteje v evropskem je Športno ple-
zanje šport, ki ima iz leta v leto več privržencev. To so opazili tudi 
pri Mednarodnem olimpĳskem komiteju in so športno plezanje
uvrstili v ožji izbor športnih panog, ki se potegujejo za vstop 
med olimpĳske športe leta 2020. Prepoznavnost in razširjenost, ki
sta bistveni prvini vsake športne panoge, ki se želi mednarodno 
uveljaviti, se pri športnem plezanju gradita z različnimi progra-
mi in dejavnostmi. Med najuspešnejša tovrstna prizadevanja za 
promocĳo športnega plezanja zagotovo sodĳo tekme na medna-
rodni ravni, ki pritegnejo najboljše tekmovalce sveta in so dobro 
zastopane tudi v medĳih. V slovenskem športnem plezanju v ta
okvir sodita tekmi svetovnega pokala v Kranju (težavnostno ple-
zanje) in na Logu pri Brezovici (balvansko plezanje). Slednja si je 
s kakovostno organizacĳo, množičnim obiskom in  zanimivim
spremljevalnim programom utrdila svoje mesto na koledarju 
tekmovanj za svetovni pokal v balvanskem plezanju  in tudi med 
večjimi športnimi dogodki v Slovenĳi.

V Slovenĳi se je karavana najboljših balvanskih plezalcev prvič
ustavila leta 2011. Nastopilo je dvaindevetdeset tekmovalcev iz 
osemnajstih držav. Pri dekletih je zmagala Avstrĳka Anna Stöhr,
pri fantih pa Francoz Guillaume Glairon-Mondet. Na tekmovanju 
so nastopili tudi predstavniki Slovenĳe. Najvišje sta se zavihteli
Katja Vidmar, ki je pristala tik pod zmagovalnimi stopničkami, 
in Natalĳa Gros, ki je zasedla šesto mesto. Najboljši Slovenec je bil
Klemen Bečan z osmim mestom. 
Na podlagi odlično izpeljanega tekmovanja za svetovni pokal in 
priznanja delegatov Mednarodne zveze za športno plezanje so se v 
društvu Korenjak odločili, da bodo tekmovanje organizirajo tudi v 
letu 2012. Izkušnje, ki so jih pridobili ob organizacĳi prvega tekmo-
vanja, so bile temelj za nadaljevanje zgodbe o uspehu. Tekmovanja 
se je udeležilo rekordno število tekmovalcev v zgodovini tekmovanj 
za svetovni pokal v balvanskem plezanju: nastopilo je sto enaintri-
deset tekmovalcev iz petindvajsetih držav. Kot posebna gosta sta se 
ga udeležila tudi slovenski obrambni minister ter podpredsednik 
Mednarodne zveze za športno plezanje. Občina Log - Dragomer 
se je tako postavila ob bok gostiteljicam največjih športnih tekmo-
vanj, Športno plezalno društvo Korenjak pa je  dokazalo, da je kos 
organizacĳi tekmovanj na najvišji ravni. Za največjo senzacĳo in
veselje gledalcev je poskrbela Mina Markovič, ki je v finalnem delu
tekmovanja premagala vso svetovno elito in s štirimi vrhovi prepri-
čljivo zmagala. Najbolše uvrščeni Slovenec je bil Klemen Bečan na 
enajstem mestu. 

Kaj o tekmovanju za svetovni pokal v balvanskem plezanju me-
nĳo naši reprezentanti, smo jih povprašali, tik preden so se od-
pravili na priprave v Francĳo. Svoje mnenje je dodala tudi Natali-
ja Gros, evropska prvakinja iz leta 2008 in trenerka tekmovalne 
skupine društva Korenjak.

Mina Markovič
Tekma na Logu je vedno super, organizacĳa je dobra in za tek-
movalce je res imenitno poskrbljeno, zato se z veseljem vsako leto 
vračam na to tekmovanje. Tudi  občinstvo in vzdušje na tekmi 
sta neverjetna in prepričana sem, da bo tudi letos in prihodnja 
leta tako! Menim, da si je tekma za svetovni pokal v občini Log 
- Dragomer v zadnjih dveh letih z dobro organizacĳo, vzdušjem

in vsem drugim ustvarila zelo dobro podobo med tekmovalci in 
se tudi ti radi vračajo. Menim, da je na dobri poti, da postane ena 
izmed stalnic na koledarju tekmovanj za svetovni pokal. Kaj naj 
še rečem? Jaz bom pridno trenirala in se pripravila na preizkuš-
njo in – se vidimo!

Klemen Bečan
Ko sem slišal, da se je v Slovenĳi nekdo opogumil za organizaci-
jo tekme za svetovni pokal v balvanskem plezanju, sem bil zelo 
vesel. S tem se je ta disciplina bolj približala našim plezalcem in 
so jo tako začeli jemati bolj resno, ne več kot zadnjo stopničko 
pred opustitvĳo plezanja. Tekme sem se veselil že prvo leto, saj
sem domačemu občinstvu želel pokazati, kaj znam in česa sem 
sposoben. Žal mi je za nastop v finalu malo zmanjkalo, in tako
sem moral uživati v predstavi iz vrst občinstva. Vzdušje je bilo 
super in želel sem si plezati v finalu. Žal pa mi je lani za finale
spet majčkeno zmanjkalo. Spremljati finale kot gledalec je bilo
spet zanimivo, ni pa bilo tisto, kar sem si želel. V tretje gre rado, 
tako da so priprave na to sezono že v polnem teku in vsi bomo 
še močnejši in boljši. Z veseljem pričakujem, da se spet zberemo 
na Logu.

Maja Vidmar
Čeprav ne sodim med »bolderašice«, menim, da je super izkušnja 
in priložnost, da lahko v Slovenĳi – pred domačim občinstvom 
– tekmujemo na tekmovanju za svetovni pokal v balvanskem 
plezanju, ki velja za tekmovanje na najvišji ravni. Organizatorje 
tekmovanja na Logu moram pohvaliti predvsem z vidika tekmo-
valke, saj je tekmovanje organizirano tako dobro, da se tekmoval-
ci lahko popolnoma osredotočimo na tekmovanje samo. Spomini 
na lansko tekmovanje me vežejo na stiskanje pesti za Mino, ki ji 
je uspelo na tekmovanju zmagati, in veselje, ki smo ga bili deležni 
ob njenem slavju. Upam in želim si, da bo tako tudi letos. 

Jernej Kruder
Tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Občini 
Log - Dragomer mi pomeni prav poseben izziv. Ko so mi lani 
rekli, da tekmovanja prihodnje leto na Logu po vsej verjetnosti 
ne bo, sem bil izjemno žalosten in razočaran. Zato pa sem bil še 
toliko bolj vesel, ko sem videl, da je letos spet na seznamu. Mo-
ram povedati, da se na domači tekmi počutim veliko bolje kot 
drugje. Žal sem lani zaradi bolezni, ki sem jo verjetno prinesel 
iz Kitajske en teden pred tekmovanjem, na Logu dosegel razme-
roma slab rezultat. Letos imam po tekmi na Kitajskem še dosti 
časa, če se me spet kaj loti, tako da bom dal zagotovo vse od sebe. 
Samo komentator se mi osebno ni zdel primeren za tako raven 
tekmovanja, sta pa na Logu vsekakor organizacĳa in vzdušje da-
leč najboljša! 

Katja Vidmar
Odkar sem začela tekmovati na tekmah za svetovni pokal v bal-
vanskem plezanju – mislim, da je bilo to leta 2005 –, sem si žele-
la, da bi se lahko tudi balvanski plezalci predstavili domačemu 
občinstvu tako kot v Kranju, kjer že vrsto let potekajo tekme za 
svetovni pokal v težavnosti. Pozneje, ko sem tekme že potisnila 
na stranski tir in se posvetila predvsem plezanju v skali, pa je pri-
šla tekma na Logu. V najlepšem spominu mi bo ostalo plezanje v 
finalu leta 2011.  Občinstvo je bilo enkratno, balvanski problemi
zelo težki, a zanimivi, organizacĳa brez pripomb in moje pleza-
nje odlično. Včasih se res vse izide!
Z lepimi spomini sem se tekme udeležila tudi naslednje leto, ki 
pa zame ni bilo tako uspešno. Finale sem spremljala kot gledalka 
in navĳala za Mino, ki je z vrhunsko predstavo na koncu zmaga-
la. Super bi bilo, če bi tekma na Logu postala stalnica na koledar-
ju tekem za svetovni pokal, saj se tudi drugi tekmovalci, ne samo 
domači, z veseljem in velikimi pričakovanji radi vračajo na pri-
zorišča, ki jih odlikujejo dobro vzdušje, organizacĳa in  zanimivo
postavljeni problemi.

Katja Kadič
Tekma na Logu pred dvema letoma mi bo za vedno ostala v le-
pem spominu, saj sem takrat prvikrat nastopila na tekmovanju 
za svetovni pokal v balvanskem plezanju. Z Urhom in reprezen-
tanco sem trdo trenirala in moja forma se je samo stopnjevala. 
Glede na to, da je bila to moja prva tekma v članski konkurenci, 
sem bila majčkeno živčna, vendar se je izkazalo, da je bil ta nepri-
jetni občutek odveč.
Vzdušje je bilo res super, sploh v polfinalu, kamor se mi je za las
uspelo uvrstiti. Glasno občinstvo me je le še dodatno motiviralo. 
Balvanski problemi v polfinalu so mi bili všeč, vendar se je že po-
znala utrujenost prejšnjega dne. S svojim nastopom sem bila za-
dovoljna, tekma pa je bila dobra izkušnja za naprej. Lani se tekme 
nisem udeležila, saj sem si pred tem na pripravah v Fontu poško-
dovala gleženj. Ogledala pa sem si polfinale in finale, tokrat kot

gledalka. Letos pa je moja velika želja, da bi spet nastopila pred 
domačim občinstvom. Kakor koli že, vidimo se na Logu! 

Domen Škofic
Balvanskih tekem na Logu se spominjam še iz časa, ko sem nasto-
pal kot mlajši deček, ko je bila še »stara« stena. Vedno sem se jih z 
veseljem udeležil in mi zato Log ostaja v lepem spominu. 
Svetovni pokal na Logu se mi zdi res super tekma in jo, odkar ob-
staja, vedno težko čakam. Pa ne samo zato, ker je to »domača« tek-
ma, ampak tudi zato, ker je vrhunsko organizirana.
Balvani niso moja prednostna disciplina, zato se tekem svetovnega 
pokala v tujini ne udeležujem, vedno pa sem zelo motiviran za do-
mačo. Vesel sem, da sem tekmoval na prvi tekmi za svetovni pokal 
v balvanskem plezanju na slovenskih tleh. Upam, da bo tekma po-
stala tradicionalna tako kot je v Kranju, saj se mi zdi, da je odlična 
promocĳa za razvoj plezanja v Slovenĳi. Želim si tudi, da bi letos
na Logu pokazal največ, kar zmorem, in da bi v tekmi užival. No, o 
tem zadnjem sploh ne dvomim.

Nataljia Gros
Moji zadnji spomini na tekmovanje na Logu segajo leto in pol nazaj, 
ko je svetovni pokal v balvanskem plezanju prvič potekal na Logu 
pri Brezovici. Ker je bila to tudi prva balvanska tekma svetovnega 
pokala pri nas v Slovenĳi, so bile moje misli in treningi še toliko
bolj usmerjeni v to, da pred domačim občinstvom pokažem svoje 
najbolj vrhunske predstave. 
Tako sem v samem tekmovanju neznansko uživala, za tekmovalce 
je bilo odlično poskrbljeno, organizacĳa tekme je bila že prvo leto
na visoki ravni. To mi je kot tekmovalki vedno pomenilo veliko, saj 
je lepše tekmovati takrat, ko kot tekmovalec čutiš, da vse teče tako, 
kot mora.
Najlepši del pa je bil seveda, ko sem se uvrstila v večerni finale in
na domači steni na Logu doživela intenzivno vzdušje slovenskega 
občinstva, ki je dihalo z nami. Tudi postavljavci balvanov so opra-
vili vrhunsko delo in nam pripravili plezalne poslastice v športnem 
parku Log, za še boljše vzdušje pa je poskrbel napovedovalec Piža-
ma in pa vrhunska glasbena podlaga dveh članov znane glasbene 
skupine Siddharta.
Vesela sem, da smo poleg svetovnega pokala v težavnosti v Kranju 
dobili tudi svetovni pokal v balvanskem plezanju. Obe disciplini 
sta si namreč enakovredni, upam pa si trditi, da je balvansko pleza-
nje tudi veliko bolj zanimivo za gledalce kot težavnostno plezanje. 
To, da imamo v naši majhni Slovenĳi tekmovanja tako visokega
svetovnega ranga, na katera pridejo vsi najboljši športni plezalci, 
ni naključje. Kot ni naključje, da imamo tudi velike atlete, športne 
plezalce, ki smo dosegali in še dosegamo vrhunske rezultate.
Odlično izpeljana tekmovanja, kot je tekma za svetovni pokal v bal-
vanskem plezanju na Logu, so tista, ki poskrbĳo, da čedalje mlajše
rodove še bolj motivirajo za uresničevanje postavljenih ciljev, pre-
magovanje svojih meja in doseganje vrhunskih rezultatov. In če bi 
še vedno tekmovala za slovensko športnoplezalno reprezentanco, 
bi si od vseh tekmovanj v sezoni želela še posebno dobro nasto-
piti prav na tekmi na Logu. Za vedno mi bodo na to tekmovanje 
ostali resnično lepi spomini, še posebno zato, ker sem nastopila na 
prvem organiziranem tekmovanju za svetovni pokal na Logu leta 
2011. Bilo je res super! Zato hvala organizatorjem na Logu za tako 
odlično tekmovanje.

Jure Bečan
Udeležil sem se obeh dozdajšnjih tekmovanj na Logu. Vzdušje je 
bilo vsakič zelo dobro, za kar je zaslužno dobro občinstvo in seveda 
priprave organizatorja, ki se vedno potrudi, da izpelje tekmovanje 
na najvišji ravni. Upam, da bomo tekmovanje doživeli še čim več-
krat, saj je na domačih tleh vedno dobro tekmovati. Se vidimo na 
Logu!

Športno-plezalno društvo Korenjak obljublja, da bo letošnje 
tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem plezanju nekaj po-
sebnega
Društvo Korenjak se v prvi vrsti posveča vadbi in vzgoji mla-
dih športnih plezalcev, obenem goji kulturo gibanja, druženja 
in zdravega življenja v najširšem  pomenu besede, poleg tega pa 
organizira številne športne in druge dogodke. Tekmovanje za 
svetovni pokal v balvanskem plezanju pomeni nekakšno krono 
vsega tega. Četudi je društvo še razmeroma mlado – v letu 2011 
je praznovalo desetletnico formalnega delovanja –, ima že kar pe-
stro zgodovino. Novo poglavje v zgodovini delovanja bo zapisalo 
tudi z vnovično – že tretjo zapored – organizacĳo tekmovanja za
svetovni pokal v balvanskem plezanju, o kateri je župan Občine 
Log - Dragomer Mladen Sumina povedal naslednje:
Ob organizacĳi prvega tekmovanja za svetovni pokal v balvanskem ple-
zanju leta 2011 smo rekli, da je to za nas zgodovinski dogodek. Po drugi 
tekmi v letu 2012 smo upali, da bo tekma pri nas postala tradicionalna. Z 
organizacĳo tretje letos smo že blizu uresničitve tega upanja.
Znanec, občan in priznani poet, me je ob neki priložnosti vprašal, po 
čem je naš kraj znan, razen po svetovnem pokalu v balvanskem pleza-

Od 10. do 12. maja

Tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem plezanju na Logu
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nju. Ob gledanju neke druge tekme v plezanju sem v debati z gledalcem 
na sosednjem sedežu omenil, da imamo pri nas na Logu tudi dobre ple-
zalce in organiziramo tekme za svetovni pokal. »Oh, pri vas vrhunsko 
organizirate tekme z enkratnim vzdušjem na prizorišču,« so bile njegove 
besede. Da, tako se dela prepoznavnost doma in v svetu. Korenjak to zna 
in zmore. Lokalna skupnost mu zaupa. 
Z zadovoljstvom bomo izrekli dobrodošlico tekmovalcem z vsega sveta, 
sodnikom in drugim tehničnim ekipam, funkcionarjem mednarodne in 
slovenske zveze ter predstavnikom lokalnega in državnega političnega in 
javnega življenja.

Njegovo mnenje je dopolnil predsednik organizacĳskega od-
bora tekmovanja Lorin Möscha, ki je zapisal: Gre za tekmovanje 
najvišjega razreda in udeležĳo se ga najboljši plezalci z vsega sveta. V
društvu menimo, da je dobiti priložnost za organizacĳo enega izmed
največjih športnih tekmovanj na svetu resnično velika čast, pridobljeno 
zaupanje Mednarodne zveze za športno plezanje, da tekmovanje postane 
tradicionalno, pa odgovornost, ki se je moramo zavedati, jo spoštovati in jo 
ceniti. Tega se v društvu Korenjak zavedamo in zato je naše tekmovanje v 
očeh svetovne javnosti –  tekmovalcev, mednarodnih delegatov, trenerjev 
in sodnikov – eno najbolje organiziranih tekmovanj za svetovni pokal.

Program tekmovanja za svetovni pokal v balvanskem plezanju.
Člani Športno-plezalnega društva Korenjak menĳo, da lahko ra-
ven tekmovanja povzdignejo še višje, ga vsebinsko nadgradĳo in

naredĳo programsko zanimivejšega. Tako so se med drugim od-
ločili, da programski del razširĳo z glasbenim koncertom skupine
Siddharta. Člani mednarodno najuspešnejše slovenske rock sku-
pine bodo nastopili že na predvečer tekmovanja, in sicer v petek, 
10. maja, ob 22. uri. Gre za mednarodno uveljavljeno slovensko 
rockovsko zasedbo, ki deluje že od leta 1995. Za ime si je nadela 
naslov romana nemškega pisatelja Hermanna Hesseja in izobli-
kovala svoj prepoznavni zvok. Njihova diskografija, seznam kon-
certov in nagrad so preobsežni, da bi jih naštevali. Skupina je ve-
liko nastopala tudi zunaj meja Slovenĳe in sodelovala s številnimi
znanimi imeni. Na svoj način je povezana tudi s plezanjem; leta 
2001 je pri snemanju albuma Nord, ki so ga pozneje prodali v 30 
000 izvodih, sodeloval tudi alpinist Tomaž Humar. Koncert glas-
bene skupine Siddharta bo potekal pod največjo balvansko steno 
v Slovenĳi, t. j. v športnem parku na Logu pri Brezovici, kjer bo
v soboto in nedeljo tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem 
plezanju: World Cup Bouldering Log - Dragomer. Vstopnice so na 
voljo od desetega februarja 2013, in sicer na vseh Eventimovih 
prodajnih mestih.

Naslednji dan, t. j. v soboto, 11. maja, pa bodo ob 22. uri na svoj 
račun prišli vsi ljubitelji tehno glasbe. Na sobotni večer nas bo v 
plesne ritme zvabil DJ Tey, ki ga bodo spremljale odlične in pri-
vlačne plesne animatorke.  DJ Tey je eden vodilnih slovenskih 
komercialnih didžejev, katerega kariera sega v zgodnja devetde-
seta leta minulega stoletja. Sodeloval je že s številnimi znanimi 
imeni s svojega področja in kot gost  v klubih in diskotekah pre-
križaril vso Slovenĳo, gostoval pa je tudi na Hrvaškem in v Italĳi.
Proti koncu devetdesetih let je združil moči z drugimi didžeji in 
moderatorji v oddaji Warm Up Base, ki je kmalu  zelo zaslovela. 

Spogleduje se tudi s produciranjem, v zadnjih letih pa ga pozna-
mo predvsem z radia Salomon. Sobotni plesno-glasbeni večer bo 
brezplačen in bo potekal pod največjo balvansko plezalno steno 
v Slovenĳi.
V okviru tekmovalnega dela se obeta vsebinska nadgradnja  
glede prirejanja atraktivnih športnih vložkov vseh vrst. Na svoj 
račun bodo med drugim prišli ljubitelji adrenalinskega kole-
sarjenja, imenovanega bike trials. Gre za zvrst kolesarjenja, pri 
kateri mora kolesar premagovati različne ovire. Glavni cilj je, da 
jih uspešno premaga in pri tem ne stopi na tla ali pade s kolesa. 
Bike trials je ekstremna zvrst kolesarjenja, polna trikov in ne-

varnih prvin, pri kateri pridejo do izraza predvsem spretnost, 
ravnotežje in moč, na preizkušnji pa sta tudi kolesarjeva zbranost 
in pogum. Značilnosti koles, ki jih kolesarji uporabljajo pri tem, 
so: lahek okvir, močne zavore, široko krmilo, debelejše gume z 
nizkim tlakom ter narebričenim profilom, kolo pa je največkrat
brez sedeža. V okviru tekmovanja za svetovni pokal v balvan-
skem plezanju bo na prizorišču potekal tako imenovani bike tri-
al show, v okviru katerega se bodo predstavili trĳe profesionalni
kolesarji in pokazali vse svoje znanje ter spretnosti, ki sodĳo na
mejo razumnega in varnega. Preskakovali bodo avtomobile in 
ljudi, se vozili po ozkih ograjah ter po zadnjem kolesu skakali s 
stolpa na stolp, ki bo visok poldrugi meter.  

Za tiste, ki se radi zabavajo z lovljenjem ravnotežja, bo na prizo-
rišču velik bazen, prek katerega bo napet vrvni trak, tako imeno-
vani slackline. Slackline je šport ravnotežja, pri katerem se upo-
rablja najlonska vrv, napeta med dve sidrni točki. V nasprotju s 
hojo po vrvi pri tem športu uporabljamo dinamično, raztezajočo 
se vrv, ki  nekoliko spominja na ozek in dolg trampolin. Napetost 
vrvi lahko prilagodimo posameznici oziroma posamezniku, nje-
na dinamična narava pa omogoča širok razpon trikov. Največja 
lepota tega športa je v njegovi neposrednosti in preprostosti, saj 
ga je mogoče izvajati dobesedno kjer koli, poleg dobrega ravno-
težja pa pripomore tudi k boljši psihofizični pripravljenosti ter
na zabaven način krepi praktično vse mišične skupine. Prikaz 
tega zanimivega športa bo potekal na prizorišču tekmovanja za 
svetovni pokal v balvanskem plezanju na Logu pri Brezovici. Na 
prizorišču bo med dve sidrni točki napeta najlonska vrv, na kate-
ri bodo umetniki ravnotežja prikazali trike in vrline, pri katerih 
gledalcu zastane dih.

Organizatorji seveda niso pozabili tudi na vse, ki bi se radi po-
merili v športnem plezanju. Takim bo namenjen velik plezalni 
stolp. Športno plezanje namreč slovi kot izjemno privlačen šport 
in v očeh gledalcev vzbuja željo po premagovanju vertikale. Na 
tekmovanju za svetovni pokal plezanje po tekmovalni steni ni 
mogoče, saj velikost oprimkov in težavnost plezalne stene ne do-
voljujeta, da bi po njej plezali tisti, ki se s športnim plezanjem šele 
seznanjajo, zato bo na prizorišču postavljen premični plezalni 
stolp. Na njem bo potekalo revialno tekmovanje za najmlajše, na 
voljo pa bo tudi vsem ljubiteljem športnega plezanja. Za varnost 
bodo skrbeli inštruktorji športnega plezanja. Med odmori tekmo-
vanja za svetovni pokal v balvanskem plezanju bo na plezalnem 
stolpu potekalo tudi revialno tekmovanje v hitrostnem plezanju. 
Nanj se bodo lahko prĳavili vsi obiskovalci, ki se bodo želeli po-
meriti v tej športni panogi in si prislužiti praktične nagrade.
Zabavni del, v katerem bodo lahko sodelovali ljubitelji vodnih 
radosti, pa bo na travnati površini. Tam bo namreč stal kar pet-
desetmetrski tobogan, po katerem se bodo lahko spuščali prav 
vsi obiskovalci, ki jih ni strah vode. 

In ne nazadnje: sam finalni nastop tekmovanja za svetovni pokal
bo vnovič prav poseben spektakel, saj bosta za glasbeno sprem-
ljavo, kot vsako leto, poskrbela Jani Hace in Sergej Ranđelović, 
dogajanje na odru pa bo z duhovitim komentiranjem tokrat za-
činil vsem dobro znani Sašo Hribar. Dogodek torej, ki ga ne  bi 
smeli zamuditi!
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23. – 26. 2. 2013 - Mladi na 
zimskem taboru na Jelovici
Mladinski odsek je za devet devetošolcev in 
srednješolcev organiziral od 23. do 26. 2. 2013 
zimski tabor v koči Rovtarica na Jelovici. Na za-
četku so snežne razmere kazale, da bo tabor po-
tekal v idealnih pogojih. Veliko snega in nizke 
temperature, vendar se je kmalu pokazalo, da 
je snega mnogo mnogo več, kot smo računali. 
Imeli smo načrte osvojiti Babji zob in Ratitovec, 
vendar smo na koncu odkrpljali do Črnega vrha 
preko Selške planine. Že vožnja proti koči je bila 
prava zimska pustolovščina, saj nismo mogli 
priti z vsemi avti do koče. Tako smo s strumnim 
korakom skupinsko zagazili v sneg in premagali 
pot do koče. Koča nas je čakala že prĳetno topla, 

tako da smo takoj odvrgli zimska oblačila in za-
čeli pripravljati naš prvi obrok. S pogledi skozi 
okno, pa smo presenečeno zrli v velike padajoče 
kosme snega. Merilo za količino padlega snega 
smo izmerili s pomočjo cestnega znaka. Zaradi 
neprenehnih snežnih smo v naslednjih dneh 
opravljali ture – pohode s krpljami v bližnjo oko-
lico. Popoldnevi so bili namenjeni spoznavanju 
zimske opreme (lavinski trojček, krplje, dereze, 
cepin ...). Večeri pa smo si popestrili z družab-
nimi igrami in večernimi pogovori. Kot sem že 
omenil je vse padal snega, kot za stavo. Tako da 
tabor ni potekal, samo načrtovane dve noči, am-
pak se jena veselje udeležencev in vodstva po-
daljšal za eno dooolgo in nepozabno noč. 
Besedilo: Češarek
Tekst in fotografija: Mladinski odsek

16. 3. 2013 - Izlet v neznano
Z mladimi planinci smo se 16. marca podali na 
izlet v neznano. Tokrat smo se zbrali v manjšem 
številu. 
»Kam se peljemo...koliko časa še...kdaj bomo že 
prišli...koliko časa bomo hodili?«   so se vrstila 
vprašanja med vožnjo. Seveda jim odgovorov 
nismo podali, le nekaj namigov: Primorska, 
kraški pojavi... Vzpodbujali smo jih naj si ogle-
dujejo okolico, berejo imena krajev....mogoče se 
pa komu kaj posveti.  »No, končno smo prispeli 
do izhodišča!« Movraž,  kraj v Slovenski Istri, 
blizu mejnega prehoda s Hrvaško, Sočergo.  Na-
hrbtnike smo si oprtali na ramena in še malo po-
stali. Kot je običaj na tovrstnih izletih, so otroci 

tudi tokrat dobili nalogo, da izmed treh vrhov 
izberejo » tistega pravega«, na katerega se bomo 
povzpeli. Odgovore so zabeležili na listke in jih 
odvrgli v večjo vrečo. »Pravega bomo izžrebali 
v času najdaljšega postanka,« smo jim odgovo-
rili na plaz vprašanj, ki so sledila. Med tem ča-
som se je pripeljal še poln avtobus planincev iz 
PD Križe, ki so si zadali podobno, a malo daljšo 
pot.  
Zavzeli smo prva mesta v četi in se povzpeli 
na prvi cilj: Kuk nad Movražem. Ozračje se je 
prĳetno ogrelo. Potešili smo si žejo, v planin-
ske dnevnike odtisnili zanimiv žig  ter naredili 
skupinsko fotografijo. Z vrha se nam je ponujal 
čudovit razgled na Tržaški zaliv, Socerb, od ko-
der se vleče Kraški rob s Črnim Kalom vse tja do 
Podpeči. Izstopal je črnokalski viadukt, s svojim 
stolpom je opozoril nase Slavnik, v daljavi pa 

smo opazili tudi Učko. 
Pot smo nadaljevali preko ekoloških pašnikov 
do vasice Dvori. V tem delu so otroci našli ka-
menčke s fosili raznih polžkov. Po kratkem spu-
stu nas je obdal gosto rasel gozd, v katerem so 
naokrog raztreseni kamni, porasli s kot odeja 
mehkim mahom. Ob poti smo opazili izrazit 
kraški pojav: korita, v katerih se zadržuje voda 
in omogoča tovrstno vegetacĳo. S prihodom na 
plano smo zapustili prvo pobočje, smerokaz pa 
je naznanil, da smo na poti k Naravnemu mostu 
in Spodmolom, imenovanim tudi Istrska ušesa. 
Uau, kakšno čudo lahko ustvari narava: Spod-
moli, ki se zajedajo v pobočje in nudĳo domo-
vanje številnim pticam. Privoščili smo si daljšo 
pavzo. Napolnili želodčke, razglasili pravilni 
odgovor: Veliki Badin, katerega smo si lahko 
ogledali z našega postajališča. Zmagovalec je 
prejel veliko čokolado in jo razdelil. Pobližje 
smo si ogledali največje uho Istre, naredili nekaj 
fotografij ter se pod Naravnim mostom povzpe-
li preko Velikega Badina. Ogledali smo si tudi 
gnezdo planinskega orla, ki ga je pred dobrim 
desetletjem zapusti. Razgledna pot nas je pri-
peljala do cerkvice sv. Kvirika, ki tu stoji že od 
11. stoletja. Po krajšem postanku nas je čakal le 
še spust v dolino. Pot smo si krajšali s štetjem 
postaj križevega pota. Pohodniški krog smo 
sklenili v  Movražu, kjer nas je glasno pozdravil 
osliček, kateremu so ovce delale družbo. 
Veseli, utrujeni, zadovoljni, z zakladom drago-
cenih kamenčkov po žepih smo se posedli po se-
dežih v avtobusu.  ...nove dogodivščine sledĳo, 
kajne?!
Besedilo: Tatjana Pečlin
Fotografija: Mladinski odsek

13. 4. 2013 – Pohod po 
Šavrinskih gričih in dolini 
Dragonje
V  oblačnem sobotnem jutru 13. 4. 2013 je izpred 
Mantove odpeljal avtobus poln planincev  proti 
slovenski Istri.
Že na avtocesti pri Uncu nam je vodnik Roman 
podal nekaj zanimivosti krajev tik ob hrvaški 
meji. Posebej je opozoril, da je po letošnjem po-
mladanskem dežju polno vode v reki Dragonji 
in manjših potočkih ter bo zato na posameznih 
mestih pot precej blatna. Iz avtobusa smo izto-
pili v vasi Brezovica pri Gradinu in se razvese-
lili sonca, ki nas je toplo grel ves dan. Pot nas je 
vodila po kolovozih in kmalu smo ugotovili, da 
brez našega vodnika Romana ne bi prišli prav 
daleč. 
Prvi daljši postanek smo imeli v vasi Abitanti, ki 
je tik pred hrvaško mejo in najoddaljenejša vas 
občine Koper. Vas je od leta 1987 razglašena za 
spomenik lokalnega pomena. Prisrčno dobro-
došlico nam je izrekel domačin Gracĳan Perič, ki 
nam je poleg obnovljenega vodnjaka navduše-
no pripovedoval o svoji rojstni vasi, ki je včasih 
štela 150 ljudi, danes jih v njej stalno prebiva le 
7. Njegovi predniki so se tu preživljali s pride-
lavo grozdja, vina, nabiranjem gob, sena, drv in 
drugih pridelkov. Življenje je bilo trdo vendar 
so imeli v Trstu trg, kamor so vse prodali in tako 
zaslužili za skromno preživetje. Po 2. sv. vojni se 
je v vasi vse spremenilo in ljudje so odhajali s te-
buhom za kruhom v večja mesta in v tujino. Vas 
je zaradi zavednih domačinov ostala pod Slove-
nĳo in sodi v občino Koper. Tudi Gracĳan je živel 
in delal v tujini in upal, da se vrne v svojo rodno 
vas ter s svojim delom prispeva k njeni oživitvi. 
Pokaže nam mogočen hrast, ki naj bi bil star že 
okoli 400 let. Hiše v vasi so zgrajene iz kamna iz 
teh krajev, večina jih je potrebna obnove. Doma-
čin se sam že preko deset let trudi z obnovo vasi 
in v šali pove, da je vas pozabljena od občinskih 
mož. V vasi je tudi skromna kapelica, ki nado-
mešča cerkev. Prav ponosno nam pokaže svojo 
lepo obnovljeno domačĳo Grondali. Za pokuši-
no nam postreže z domačim likerjem iz refoška, 
refoškom in malvazĳo. Pove, da je pridelava 
vina v zelo majhnih količinah in zato ga lahko 
ponudi le za pokušino. V vas se zaradi marljivo-
sti domačinov počasi vrača življenje, za razvoj 

vasi pa bo potrebnega še veliko  dela. Okoli vasi 
so lepo urejeni vinogradi in sadovnjaki. Sredi 
vasi nam domačin pokaže staro mogočno mur-
vo, pod katero so se včasih zbirali vaščani in se 
ob zvokih harmonike in dobre domače kapljice 
znali tudi poveseliti. Ob slovesu smo domačinu 
zagotovili, da nas je z lepim sprejemom in za-
nimivo zgodbo o zgodovini vasi, pred-
vsem pa z neizmerno zavzvetostjo 
za obnovo in razvoj vasi, prepri-
čal, da jo bomo za obisk, pripo-
ročili tudi drugim.  Nedaleč od 
tod, na Belvedurju je restavraci-
ja, ki je znana po fužih, tartu-
fih in špargljih. Z Velega vrha, 
se nam je odprl prelep pogled 
na oddaljene hribe in proti doli-
ni reke Dragonje. Po prehojeni poti 
navzdol smo prišli do opuščenega Mazu-
rinovega mlina, ki je bil obnovljen leta 1997 in si 
ga je vredno ogledati, čeprav je sedaj zapuščen. 
Na poti je bilo potrebno prečkati več malih po-
točkov, a pred nami je bila širša in globlja reka 
Dragonja. Po zaslugi skrbnega vodnika Roma-
na, so nam vreče, ki nam jih je ponudil, pomaga-
le ohraniti suhe čevlje. Po nekaj prehojene poti 
med travniki, je bil pred nami  še zadnji daljši 
vzpon po kolovozni poti, ob kateri smo proti 
vrhu občudovali nasad oljk. 
Naš pomladni pohod se je zaključil v vasi Trsek, 
kjer smo se po postanku na kmetĳi Jerman, pol-
ni lepih vtisov s krajev v slovenski Istri, z avto-
busom odpeljali proti domu. 
Zahvalo za odlično izpeljan pohod si zasluži 
vodnik Roman.   
Besedilo: Jana Fabjan
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

13. 4. 2013 - Izlet na Sinji vrh
 Ker zima še ni rekla zadnje besede, smo se mla-
di in nadebudni planinci v soboto 13. 4. 2013 od-
pravili na Primorsko. Zbrali smo se pred šolo in 
se z avtobusom odpeljali po zanimivi, ovinkasti 
cesti do izhodišča. Naš izlet se je pričel na čudo-
vitem razgledišču v vasi Predmeja. 
Ves čas smo hodili po naravoslovni učni poti 
– Angelska pot. Sestavljena je bila iz številnih 
naravnih in pestrih znamenitosti. Prvo zna-

menitost smo opazili že po dvajsetih minutah 
hoje. V visokih pečinah, ki se vzpenjajo nad tem 
delom Vipavske doline imajo svoje domovanje 
čuki. Zaradi slabšega vremena jih ob našem 
opazovanju ni bilo mogoče videti. Z vrha pečine 
pa smo občudovali čudovit razgled. Upali smo, 
da bomo v daljavi lahko opazili morje, a ta se je 

tokrat skrival še v megli. Poiskali smo 
zatišje med drevesi in poskrbeli 

da nas ne bo zeblo ter da bodo 
naši trebuščki spet polni. Po 

krajšem počitku, smo se 
odpravili raziskovati nove 
znamenitosti. Blizu vasi 
Otlica nas je čakalo drugo 

presenečanje. Ogledali smo 
si čudovito delo človeških rok.  

Domačini so s pomočjo umetni-
ka izdelali spiralo, ki spominja na 

polža. Tu je sledilo skupinsko fotografiranje in 
obilna malica. Dvesto metrov stran pa nas je ča-
kalo nekaj  povsem naravnega. Narava je na tem 
mestu izdelala  Otliško okno. Tako smo lahko 
naravo opazovali skozi posebej zanimivo okno, 
takšnega nima vsak izmed nas doma. Pogled 
skozi okno je otroke zelo navdušil, saj doma ni-
hče nima tako gromozanskega okna. Sedaj smo 
videli že vse znamenitosti. Čakal nas je samo še 
naporen vzpon na sam Sinji vrh. Prečkali smo 
glavno cesto in še tako kot že celotno pot sledili 
rumeno-rdečim sončkom, ki to pot označujejo. 
Naš trud za premagovanje poti je bil na vrhu 
poplačan. V daljavi smo sedaj lahko opazili tudi 
morje. V koči smo se okrepčali in nabrali nadalj-
nih moči za pot v dolino. Pred odhodom smo v 
dnevnike mladih planincev dodali še en žig. Na 
celotnem izletu smo zbrali kar tri žige.
Polni novih izkušenj, znanj in spletenih prĳatelj-
stev smo se odpeljali proti domu. Zanimiv izlet 
nas je vse skupaj kar nekoliko utrudil, tako smo 
med potjo vsi malce zadremali. Sedaj pa že vsi 
nestrpno pričakujemo naslednji izlet. Do takrat 
bo verjetno sneg že izginil in se bomo lahko po-
dali na kakšen višje ležeči hrib. 
Se vidimo na naslednjem izletu ali pa na 49. Pla-
ninskem taboru, ki bo potekal od 1. do 10. avgu-
sta na Pokljuki. Pridruži se nam, zanimivo bo.
Besedilo: Nika Dolinar
Fotografija: Mladinski odsek
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Iz majskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda Organizator/vodnik

11. 5. LEPENATKA - ROGATEC 6.00 6 JOŽE ŠKOLC

19. 5. SREČANJE MDO NOTRANJSKE NA 
GRČAREVCU 7.45 3 - 4 VODNIŠKI ODSEK

25. 5.
ZLATOROGOVA TRANSVERZALA 
PONOSA 
(PLANINA  NAD VRHNIKO)

8.00 PIVOVARNA LAŠKO
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10 %  popust na vse zelenjavne sadike in balkonsko cvetje do 15. 5. 2013 v vrtnem centru Eurogarden

Na Pagu v Jakišnici (proti Lunu) oddam 
sobo z skupno kuhinjo. Lokacija je zelo lepa, 
z vrtom, 50 m od morja. Na voljo je tudi la-
sten parkirni prostor. Tel.: (00385) 053 668 
047, Stipe Badura.

Oddam grob na Vrhniki, na starem pokopa-
lišču, 02 51 12 30 2. 

Stanovanjski dvojček, do 5. podaljšane faze 
(manjkali bodo samo še zaključni sloji) z ure-
jeno okolico, ki bo dokončan do 1. maja 2013, 
zelo ugodno prodam. Nahaja se na lepi lo-
kaciji v Puščah pri Turjaku, s 155 m2 bivalne 
površine. Tel. 041 751 266

Kupim vozilo od letnika 1998 naprej, odlič-
no ali slabše ohranjeno, lahko je tudi karam-
bolirano ali v okvari. gsm: 031/264-290

Mali oglasi

Objavite brezplačen mali oglas na straneh 
Našega časopisa. 

Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis

25. 5. 2013 – Zlatorogova Transverzala 
ponosa na Planini nad Vrhniko
Gremo v hribe? Seveda gremo! 
Drage planinke, planinci, ljubitelji narave, pohodov in prijet-
nega druženja. Leto je obrnilo nov list, zima se je prevesila v 
pomlad in to je čas, ko narava vzcveti in nas privabi na plano. 
To je tudi čas, ko se začne Zlatorogova akcija Gremo v hribe. 
Letos ne bo prav nič drugače.
Zlatorogova ekipa je že pošteno zavihala rokave in se priprav 
na novo, že četrto sezono akcije Gremo v hribe lotila z obi-
lo veselja in zagnanosti. Zlatorogova transverzala ponosa se 
tako nadaljuje v letu 2013 in tudi tokrat vas bomo popeljali na 
čudovite kraje, po vsej Sloveniji, kjer se boste v dobri družbi 
lahko zabavali ob Zlatorogovih igrah. V lanskem letu je bilo 
med dvanajstimi lokacijami kar devet novih oz. devet takih, 
ki smo jih z Zlatorogovim dogodkom obiskali prvič. V letoš-
njem letu smo Zlatorogovi družini planinskih domov in koč 
dodali tri nove lokacije (Mirna gora v Beli krajini, Domžalski 
dom na Mali planini in Dobrča na Gorenjskem), skupno pa 
se bomo v hribe, tako kot je bilo v navadi do sedaj, odpravili 
dvanajstkrat. 
Družbeno odgovorna nota akcije se prav tako nadaljuje, saj bo 
Pivovarna Laško za vsak podpis v častni Zlatorogovi knjigi, 
donirala 1 evro lokalnemu planinskemu društvu. V letu 2012 
se je v knjigo vpisalo več kot 6000 pohodnikov, Pivovarna La-
ško pa je lokalnim planinskim društvom, za njihovo nadaljnje 
delovanje, skupno donirala kar 12.000 evrov. 
Na lokacijah vas pričakujemo od 8. ure dalje, naše druženje, 
začinjeno z glasbo in družabnimi igricami, pa se bo nadalje-
valo do popoldanskih ur (predvidoma do 16. ure). Vljudno 
vabljeni!
Več informacij na spletni strani: 
http://www.gremovhribe.si/izleti/zavetisce-na-planini-nad-
vrhniko/opis-lokacije/
Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni in 
Sončki) najdete v Upokojenskem kotičku Našega časopisa, vse 
objavljene članke pa si lahko v celoti preberete in si ogledate 
še več fotografij na spletni strani Planinskega društva Vrhnika: 
www.pd-vrhnika.si.

Planinski kotiček Planinskikotiček 

Prinesi, menjaj, ustvarjaj!
Odsluženim oblačilom ter obutvi, ki jih ne nosimo več 

dajmo novo vrednost.

Ker odslužena oblačila in obutev, ki jih ne nosite več, ne sodijo v zabojnik za 
mešane komunalne odpadke, vas podjetje Interseroh vabi, da se nam pri-
družite v akciji zbiranja, izmenjave in predelave odsluženih oblačil. Ob 
Dnevu odprtih vrat Zbirnega centra Komunale Vrhnika 8. maja 2013 
bomo organizirali pravo zbiralnico, izmenjevalnico in predelovalnico obla-
čil. Odsluženim oblačilom ter obutvi bomo dali nov pomen in novo vred-
nost. Lahko jih boste podarili, izmenjali, jih dali v popravilo ali predelali sami 
v okviru različnih ustvarjalnih »REwear« in »UPcycling« delavnic.

Predstavili bomo različne možnosti ponovne uporabe in predelave tekstila, 
spoznali boste, kaj se dogaja s tekstilom, ki ga namesto na odlagališče pre-
damo v nadaljnjo uporabo, udeležili pa se boste lahko tudi tekmovanja in 
prejeli katero izmed lepih nagrad.

Veselimo se druženja z vami! Vljudno vabljeni!

Prodajna mesta: EUROGARDEN d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova, Tel.: 01/24 25 135 in 
EUROGARDEN d.o.o., Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49 88 385.

KS BC51/BS
Motor Briggs&Stratton

450 Serija, 
širina košnje 51cm

KS WL51TR/W
TEXAS vrtna kosilnica, samohodna 
pogon zadaj, motor Briggs&Stratton 

675 Serija, Širina košnje 51 cm; 
način košnje: 4v1, nastavitev višine 
košnje: centralna z 1 ročko, 6 sto-

penj, uležajena kolesa

GOLD 130/96
MTD-GOLD 130-96

vrtni traktor, Transmatic pogon
Motor Briggs & Stratton 3130 Serija

Širina košnje 96 cm

TEX TX601/TG
TEXAS TX601TG, motorni 

prekopalnik. Menjalnik, 1 hitrost 
naprej, 1 nazaj

Delovna širina; 36 - 55 - 85 cm
Delovna globina maksimalno 

33 cm

KAW NKH45L
KAWASAKI NKH45L

motorna kosa z naylon glavo in
3-krakim rezilom, Motor Kawa-

saki, TJ45E, prostornina
45,4 ccm, profesionalni

nahrbtnik

KM 0408525
GREEN CUT motorna kosa z

naylon glavo in 3-krakim rezilom
Motor Green cut, prostornina

52,0 ccm, profesionalni
nahrbtnik

GREEN CUT mineralno 
olje za mazanje verig 

motornih žag

STARO 
ZA NOVO

Kupite novo OREGON 
verigo, meč ali zob-
nikin mi vam za vaš 

stari artikel ob nakupu 
novega PRizNAmO 

10% POPUsT

Cene veljajo do 04.05.2013, 
oziroma do razprodaje zalog. 

Vse cene so z vključenim DDV-jem. 

Iz navedb in slik ni m
ožno uveljavljati zahtevkov. P

ridržujem
o si pravico do sprem

em
b vsebine in cene brez predhodne najave. Za tiskarske napake iz oglas ne prevze-

m
am

o odgovornosti. V
si proizvodi z rotirajočim

i deli so lahko pri nepravilni rabi nevarni. N
avodila za uporabo je zato potrebno skrbno prebrati in razum

eti.

Nova OREGON veriga LPX, za večjo produktivnost
zarezovanje do 15% hitrejše
izrezovanje do 5% hitrejše

Porezovanje do 10% hitrejše

NOVO VERIGO PREPOZNATE 
PO MODREM REZALNEM 

ZOBU.

3/8” LPX
15%FASTER

169,00 €

169,00 €
1 l - 2,99 €
5 l - 11,99 €

349,00 €

1.349,00 € 399,00 €
399,00 €



Cene veljajo do 15. 5. 2013,
oziroma do razprodaje zalog.

Vse cene so z vključenim DDV-jem
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HIT POMLADI

KOTLI NA PELETE in

TOPLOTNE ČRPALKE

Oglašujte v NAŠ ČASOPIS

Bi radi privarčevali pri 
ogrevanju? Potem ste 

vabljeni v 
četrtek 9. 5. 2013 
od 10. ure dalje v 
trgovino NA POT na 

predstavitev kotlov na 
pelete Biodom.

od 1989
Prva windsurf trgovina v teh krajih

Vojkova 77 (BS-3/Bežigrad) ,  L jubl jana
Odpr to:  PON-PET od 10-12,30 ure / 14-19 ure / SOB od 10-13 ure
tel .  01 565 30 30 / E-pošta:  peter.spor t@siol .net
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ENOSTAVNO IN PREGLEDNO EOM=0%

ŽE ZA NEVERJETNIH 

139 EUR MESEČNO

ZAŽIVI VEČ 

ŽIVLJENJA!

POPOLNOMA NOVI

Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7- letno garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR

BREZ POLOGA - 0 EUR, BREZ OBRESTI - 0%, BREZ STROŠKOV - 0 EUR

Dinamičen, športen in 
temperamenten.

ŽE ZA 299 EUR
Najbolje prodajan terenec v Sloveniji*

Najbolj atraktiven športni terenec na trgu navdušuje z bogato 
serijsko opremo in nepremagljivo ceno. Vrhunski in dinamični dizajn, 
prepričljivi bencinski in dizelski motorji z zavidljivo nizko porabo 
goriva ter inteligentnim sistemom aktivnega pogona na vsa štiri 
kolesa »Dynamax«.

POVPREČNA
PORABA GORIVA ODSportage 1.7 CRDi 5,3l/100 km

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA cee'd, Rio, Sportage, Optima ML 2013 po ponudbi prodajalca ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko 
VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. in Summit Leasing Slovenija d.o.o.. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mesecev (velja za model pro_cee'd, ostali modeli odplač. doba do 60 mesecev), fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški 
odobritve 0 EUR. Primer izračuna za KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun s ceno 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker popust "Staro za novo" 400 EUR - Joker "Iz zaloge" 400 EUR - Joker "0% financ"), z odplač. dobo 84 mes. ter 
0% pologom, je obrok leasinga 139 EUR/mesec in fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo potroš. je 11.690 EUR, kar je enako nabavni vrednosti vozila. Cena za KIA Sportage 1.6 GDI Fun 17.990 EUR (MPC 
19.990 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 1.000 EUR – Joker »Krpan« 1.000 EUR – Joker »0% financ.«), z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 299 EUR/mesec. MPC cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke 
in ne vključujejo kovinske barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja od 6. 4. do 30. 5. 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 so na voljo v priroč. 
o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 97 – 145 g/km CO2.
AVTOTRADE, D.O.O., Vrhnika, Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01/750 51 99, www.avtotrade.kia.si
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI

• Razni izkopi
•  Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade

• Urejanje dvorišč
• Raznih škarp

• Zimsko čiščenje snega

Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

Oglašujte v NAŠ ČASOPIS

NOVI PEUGEOT 301
PLOD VEČ KOT 120 LET 
AVTOMOBILSKIH IZKUŠENJ

To ni navadna ponudba - to je Le Deal: bogato opremljen peugeot 208 že za 120 € na mesec, brez stroškov fi nanciranja 
in s 50-odstotnim popustom za zavarovanje.
Ponudba velja za 208 Active 1,2 VTi s kovinsko barvo in avtomatsko klimatsko napravo ob nakupu s Peugeot fi nanciranjem do 31. 05. 2013. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga za vozilo 208 Active (1,2 VTi 82 Euro 5) – mesečno odplačevanje; 
maloprodajna cena z DDV 12.750 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 120 pri 25 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 41,2 % od maloprodajne cene vozila; EOM na dan 25. 03. 2013 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo 
elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 0 %; fi nancirana vrednost 9.563 EUR; skupni znesek za plačilo 12.750 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico, da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 208

bogata oprema

120 € na mesec

0 % EOM

Deal
*

www.peugeot.si

    *ponudba nad ponudbami

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah 
CO2 novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

AVTO LEV d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 80 10

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 3/27/13   9:08 AM
Cenik oglasov v 

glasilu 
Naš časopis

Enota mere Cena v EUR 
z DDV

1 cm v višini 
stolpca širina 
stolpca 4,33 cm, 
na eni strani 6 
stolpcev

4,51

¼ strani 225,34

½ strani 450,68

cela stran 901,35

zahvale 67,60

Agrocenter VRHNIKA
Jelovškova 7, 01/ 7506 840 

4,   € 4,   €40

1L

7,   €

99

10

GNOJILO 
ZA CVETOČE RASTLINE

PLANTELLAORGANSKO UNIVERZALNO
GNOJILO PLANTELLA 7,5KG

ZEMLJA 
ZA BALKONSKE IN SOBNE ROŽE

PLANTELLA

- bistveno več cvetov
- edinstvena sestava

- 5 komponentna zemlja
- edinstvena sestava za bujnejše
cvetenje in več zelenja

45 L

ZEMLJA 
ZA BALKONSKE IN SOBNE ROŽE

PLANTELLA

- 5 komponentna zemlja
- edinstvena sestava za bujnejše
cvetenje in več zelenja

- v obliki mikropelet
- 100% organsko gnojilo za 
   vse vrste rastlin
- 30% povečanje pridelka 
   na naraven način
- aktivno deluje več kot 6 mesecev

70 L
7,   €80

BALKONIA 
univerzalna zemlja

10.4. do 31.5.2013 oz.do razprodaje zalog

1,10€

0,69€

KORITA ZA ROŽE

VRTNE SEMENA

SEMENSKA KORUZA

UMETNA IN MINERALNA GNOJILA

Preizkusite
7-dnevni 

brezplačni dostop
na www.bizi.si
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Tržaška 3, Vrhnika, Tel.: 01/7552-714

Nudimo vam: sveže rezano cvetje 
in številna izbira lončnic

Delovni čas: vsak dan 
od 8.00 do 12.00, 14.00 do 18.00; 

sobota: od 8.00 do 12.00.

Vedežujem 
in rešujem vse vaše 

probleme v zelo hitrem 
času. 

Rešujem tudi zakonske 
probleme, 

zato pokličite, ne bom 
vam žal. 

Tel: 051 251 489

delovni čas 
9.00-12.00 in 13.00-17.00, 
sreda 9.00-12.00 in 13.00-18.00, 
sobota 9.00-12.00

www.optik-jelovcan.com

OPTIK & 

OČESNA ORDINACIJA
 

JELOVČAN 
VRHNIKA

STARA CESTA 5 
T: 01/755 61 05

www.optik-jelovcan.com

Salon notranjih vrat in opreme za 
dom -  SPAR VRHNIKA   

Pestra ponudba za:
- notranja vrata (CPL, furnir, color)
- notranja vrata z nevidnimi
   podboji  (ekskluzivni zastopniki),
- okna in vrata Jelovica (možnost
   izkoristka EKO sklada),
- parketi, laminati, PVC vinil..

Svetovanje, izmere, montaže in 
zamenjava notranjih vrat in oken - 
adaptacije.Tel.: 070 426 208 ali
                         031 332 652
e-mail: salon.lesna@pro-portis.si
web: www.pro-portis.si

Za prijetno bivanje 
v vašem domu

Oglašujte v NAŠ ČASOPIS
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ZAHVALA
 

V 96. letu starosti se je poslovil ata

MIHAEL 
MALOVRH

(1917–2013) iz Smrečja
 

Ob smrti ata, starega ata in praata Miha se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, Društvu upokojencev Vrzde-
nec, KS Podlipa - Smrečje in znancem za izrečeno sožalje, daro-
vane sveče in cvetje, darove za sv. maše in dobrodelne namene. 
Hvala g. župniku Andreju Severju za opravljeno pogrebno mašo 
in obiske na domu, hvala cerkvenim pevcem in ga. Breda za po-
slovilne besede, Pogrebni službi Vrhovec in vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji zemeljski poti.

Vsi njegovi
Smrečje, Podlipa, Podpeč, Blatna Brezovica, Sinja Gorica

Srce je omagalo in tiho si zaspala,
naša mama, babica in prababica. 

ANGELCA 
OBLAK

1927–2013

Zahvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, oseb-
ju Doma upokojencev Vrhnika in podjetju Vrhovec. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Njeni: sin Branko in hčerka Bernarda z družinama
Vrhnika

 
 

ZAHVALA
Po hudi bolezni je odšel od nas

BOGDAN 
OBLAK

21. 9. 1934 – 25. 3. 2013

Iskreno se zahvaljujem vsem sosedom, znancem in prijateljem 
za izraženo sožalje in darovane sveče. Hvala gospodu župniku 
za opravljen obred.

Julka
Vrhnika, marec 2013

Križ nam sveti govori,
da vidimo se nad zvezdami.
(Zdravko Reven) 

ZAHVALA
Pred zoro velike sobote je prag 

večnosti prestopila naša draga mama

IVANKA 
ŠVIGELJ

24. 1. 1920 – 30. 3. 2013
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode-
lavcem in znancem, ki ste se prišli poslovit od nje in jo pospremi-
li na njeni zadnji poti. Hvala za vse izrečeno sožalje, za darovano 
cvetje in sveče. Hvala dr. Heleni  Rožmanc Drašler, patronažni 
službi ZD Vrhnika, Pogrebni službi Vrhovec ter pevcem. Poseb-
na zahvala  gospodu Blažu Gregorcu za duhovno oskrbo in lep 
pogrebni obred.

Vsi njeni 
Verd, Mirke, marec 2013

Solza kane mi iz očesa,
pred menoj je tvoj obraz, 
odšla si tiho, brez slovesa, 
mirno spiš in čakaš nas. 

ZAHVALA
V 83. letu je za vedno zaspala draga 

mama

ANA PLEŠKO, 
roj. Kavčnik

(1929–2013) iz Lukovice
Iskrena hvala vsem za obiske v Domu upokojencev Vrhnika  
in ker ste ji s tem polepšali dneve bivanja v njem. Hvala vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, zahvala za vsako 
izrečeno sožalje, tolažilne besede, tople objeme in podarjene sve-
če, cvetje, svete maše in prispevke za orgle v cerkvi na Brezovici. 
Zahvala Pogrebni službi Pieta za organizacijo pogreba, trobenta-
ču, pevcem in gospodu župniku Jožetu Gregoriču za lepo oprav-
ljen obred in sočutne poslovilne besede. 

Žalujoča hčerka Anica z možem
Lukovica, april 2013

Ni te več na vrtu ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar, 
v naših srcih je ne bo nikdar.
 

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage mame in 

babice

MILKE 
JUREČIČ

1933–2013

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala župniku Alojzu 
Golobu, Društvu upokojencev Dobrova, Pogrebni službi Vrho-
vec in pevcem za poslednje slovo. 

Sin Milan z družino
Gabrje, marec 2013

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odšla.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.                    
            
                                                   

ZAHVALA
Vsem dragim prijateljem, ki ste se 
poslovili od drage žene in mamice

MARJANE KOVAČ,
se iskreno zahvaljujeva za podarjene rože in sveče ter izrečeno 
sožalje in tople tolažilne besede.

Hvala ti, da sva lahko hodila ob tebi del poti.

Tvoja Tihomir in Tina
Zaplana, 22. 3. 2013.

Bolečino lahko skriješ,
tudi solzo zatajiš,
a praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil 
dragi brat in stric 

ANDREJ GRBEC
(11. 11. 1935 – 16. 3. 2013)

S hvaležnostjo in žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste se 
še zadnjič poslovili od našega dragega Andreja in ga pospremili 
na pot večnega počitka. Iskrena hvala vsem sorodnikom in znan-
cem za izrečeno sožalje in besede tolažbe ter za darovano cvetje 
in sveče. Hvala gospodu župniku Andreju Severju iz Šentjošta za 
lepo opravljen pogrebni obred, šentjoškim pevcem ter Pogrebni 
službi Vrhovec. 

Vsi njegovi

ZAHVALA
Tiho se je poslovila 

IVANKA 
PONIKVAR

rojena Korošec
1929–2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Posebna zahvala dr. Majdi 
Žagar in sestri Damjani. Zahvala tudi g. župniku Janezu Šilarju 
in pogrebni službi Pieta. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na za-
dnji poti. 

Vsi njeni
Borovnica, april 2013

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo;
ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

ZAHVALA
v 77. letu starosti nas je zapustil 

naš dragi mož, oče, tast, dedek in 
pradedek 

VALENTIN 
JANKOVEC

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, molit-
ve in darove za svete maše. Hvala tudi dr. Primožu Kušarju in 
patronažni sestri ga. Cilki Škof za obiske in nego. Zahvala tudi 
Pogrebni službi Vrhovec in gospodu kaplanu Petru Nastranu ter 
pevcem za lep pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste nam  v teh 
težkih dneh stali ob strani in pokojnega v velikem številu po-
spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 101. letu starosti se je od nas 

poslovila naša draga mama, stara 
mama, prababica, tašča in teta

VALENTINA 
KAVČIČ, 

rojena Jerina 
13. 2. 1913 –  2. 4. 2013 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in svete maše. Posebno 
zahvalo izrekamo patronažni sestri Klari Sadar in prijateljici Ma-
teji Sedej za vse njune obiske in vzpodbudne besede ter Domu 
upokojencev Vrhnika, kjer so ji lajšali trpljenje zadnja dva mese-
ca njenega življenja. Hvala tudi g. župniku Blažu Gregorcu za 
njegove obiske in pogrebno slovesnost, pevcem Okteta Raskovec 
ter Pogrebni službi Vrhovec. Vsem še enkrat naša iskrena hvala. 

Otroci France, Marko in Helena z družinami
Vrhnika, april 2013

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega 

JANEZA  
SODJE

1948 – 2013

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, nekdanjim sode-
lavcem, vodstvu OŠ Ivana Cankarja, kolegom ravnateljem, so-
sedom, modelarjem, članom OK Logatec, prijateljem iz društva 
Likovnikov Logatec in Društva univerza za tretje življenjsko ob-
dobje, generaciji 74 –77, medijski hiši Pro Plus in vsem mnogim 
drugim, ki ste se z globokim spoštovanjem poslovili od Janeza 
in ga pospremili na zadnji poti. Najlepša hvala pevkam OŠ Iva-
na Cankarja ter gospema Jelki Pajnič in Ireni Oblak. Hvala vsem 
za vso podporo in besede tolažbe, za izrečena sožalja, darovane 
sveče in cvetje. Najlepša hvala tudi Komunalnemu podjetju Lo-
gatec za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. 

Vsi njegovi
Logatec, april 2013
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Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 67,60 evra

VETERINARSKE STORITVE
• CEPLJENJA PSOV IN MAČK
• MIKROČIPIRANJE, POTNI LISTI
• PREGLEDI 
• PREVENTIVA IN ZDRAVLJENJE
• SVETOVANJE 24 UR/DAN

Informacije in naročanje : 031/34-34-53

Križanka Našega časopisa
Srečni izžrebanci pretekle številke, ki bodo prejeli 
nagrade OK Fit centra z Dobrove: 
15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa ter obisk finske in IR savne (do dveh 
ur) – Gregor Hrovat iz Ljubgojne
15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa ter majica OK fit centra – Stanislav 
Pečko iz Babne Gore
15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa – Klemen Perko iz Bevk

Majice Našega časopisa bodo po pošti prejeli: Pavle 
Kuzma iz Dola pri Borovnici, Nika Keber iz Ljub-
ljane in Jože Smrtnik iz Vrhnike.  

Rešitev gesla: Fit v poletje z OK fit centrom

Sponzor tokratne križanke je Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika, ki bo med 6 srečnežev podelil praktične 
nagrade. Rešitve (geslo) pošljite do 14. maja na na-
slov: Naš časopis (nagradna križanka), Tržaška ce-
sta 9, 1360 Vrhnika.

Petek, 14. 6. Svečano odprtje s Simfoniko Vrhnika
Sobota, 15. 6. Noč na Vrhniki: Jan Plestenjak, 

 Big Foot Mama, Manca Špik, Dadi Daz …
Nedelja, 16. 6. Čarobni Argonavtski dan: Čuki …

Petek, 14. 6. Petek, 14. 6. Svečano odprtje s Simfoniko VrhnikaSvečano odprtje s Simfoniko Vrhnika

   14. – 23. 6. 2013

O G L A Š U J T E  N A

Zagotovite si celoletno promocijo vašega 
podjetja po ugodni ceni. Mogoča je tudi 
kombinacija oglaševanja na spletu in v 

Našem časopisu. 

Pokličite na 031 392 153 ali pišite na 
nascasopis@zavod-cankar.si

O G L A Š U J T E  V 
N A Š E M  Č A S O P I S U 

1 cm2  oglasa samo 1,04 evra z DDV

Vse lah-
ko opravite 
na enem 
mestu!

Trgovina Sax
Stara cesta 7, Vrhnika

Modno in ugodno
Obleke za birmo, maturo in valeto že od 

29,90 evra.

Velika izbira džinsa od 29,90 evra.

Pon–pet 9.–12. ure in od 15.–19. ure
Sobota: 9.–12. ure

Vabljeni!
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Paket Pomlad 2013

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

Samsung
Galaxy S3
Mini NFC

Naročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Paket je možno skleniti od 9.4.2013 do 30.6.2013.

Akcija

na obroke

24 x 10€*

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

SamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsung
Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3
Mini NFCMini NFCMini NFCMini NFCMini NFCMini NFCMini NFC

Naročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznikNaročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznikNaročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznikNaročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznikNaročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznikNaročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznikNaročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik

24 x 10
24 x 10

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3SamsungSamsung
Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3Galaxy S3

za 23 ¤
2013 enot, ki jih lahko

porabite po svoje!

T: 01  750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika  
E: prodaja@molekservis.com
www.molek.si
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 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE 
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
 Bodi EKO,  prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

RECIKLIRANJE ZA NASMEH -
SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!
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www.molek.si

M: 070 21 08 14

Prenosnik
Asus K53SD-SX809

15.6” LED Backlight (1366x768) 
TFT, Intel Core i3 2350M, RAM
4GB, trdi disk 500 GB, DVD-RW DL, 
grafika Nvidia GeForce GT 610M 
2GB, WiFi, BT, Windows 64 bit, 
SLO, garancija: 2 leti

Prenosnik
ASUS X75A-TY044H

17.3” LED  HD+ 1600x900,
procesor Intel i3 2370M, 
RAM 4GB, trdi disk 500GB, DVD-SM, 
grafika HD3000, bluetooth, 
HDMI, Wi-fi, USB3.0, HDcam, 
Windows 8, 
garancija 2 letiRedna cena: 499 € Doplačilo:

opcija + 100 EUR Windows 8 =  545 €

562,-
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Redna cena: 625 €

-10% samo v maju -10% samo v maju

Redna cena: 499 €
445,-

PRODAJA NA OBROKE DO 24 MESECEV!

20% popust 
s tem kuponom na servisne 
storitve v mesecu maju 

SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV




