
Rešili borovniško dediščino
Nastja s psičko Grace
Livada ponovno navdušila
Šumnik na pomoč in poskok
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Želimo si miru
Na Miklavževem sejmu
Intervju: Grega Čepon
Še pestrejših  dvanajst ur košarke

Občina odpira drsališče
Miklavž med pridnimi otroki
Pomoč gasilcem uspela
So izletniki res dobrodošli?

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 411. številka s prilogo                                                                                                                                                           19. december 2013

Naslednja, 412., številka bo izšla v 
ponedeljek, 27. januarja. Prispevke bomo 

sprejemali do torka, 14. januarja.
Uredništvo: nascasopis@zavod-cankar.si 

oz. 01 750 66 38.
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Proti trasi daljnovoda 
Bevški zmagovalci
Trideset let vodovoda
Po železovo rudo v Smrečje

stran od 2 do 25 stran od 31 do 34 stran od 35 do 42 stran od 43 do 49stran od 26 do 30

Proračun razgaljen pred občani
Otroci hodĳo po strehi šole
Negativno mnenje občini
Slovo loške pošte?

40 let z vami

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

Božične barve na steroidih
Pri nas doma smo si v rajnki Jugi radi krajšali čas z gledanjem televizĳe, pa naj je slišati še tako zguljeno in klišejsko. 
Pač, tako je bilo. Televizĳa je bila za današnje pojme gromozanska, a ne po diagonali ekrana, marveč po globini. Da 
ni štrlela v sredino dnevne sobe, smo jo umestili v kotno omaro in občudovali črno-beli svet dveh kanalov, ki sta od-
dajala le nekaj ur na dan. Na srečo so se časi počasi spremenili in ob koncu socializma smo si lahko počasi privoščili 
že barvno televizĳo. Dan D za nakup televizĳe je bil božič. Ne vem, ali so očetu v službi dali bone namesto plače ali 
pa je toliko »sfušal« popoldne v delavnici, da je tistega božičnega popoldneva v wartburgu pripeljal domov ogromno 
škatlo. V živo se spomnim, kako smo nato otroci sredi dnevne sobe mrzlično trgali stiroporasto oblogo z novodob-
nega božanstva povprečne družine in nato razočarano ugotovili, da je zaradi mraza v avtu in toplote v dnevni sobi 
polna kondenza ter da je zato treba počakati vsaj kako uro, preden jo bomo vključili. Obup za nas otroke, oče pa se je 
zadovoljno pomuzal in odšel jest. Pihali smo vanjo, jo brisali in z otroško pametjo oblagali z odejo, da bi se čim prej 
posušila, ter si v mislih že predstavljali barvno Barbopapo in Fliperja, a ni veliko pomagalo. Smrdljivi aparat elektro-
nike je bil »goden« za uporabo šele, ko se je oče pošteno najedel in ko se mu je zdelo, da »… zdaj bo pa že moglo biti v 
redu.« Staro televizĳo ven in novo noter smo dali v primerljivem času z menjavo gum na formuli in si nato – pazite – ta 
je imela že daljinca – privoščili prve sekunde ogleda barvne televizĳe. To so bili novi svetovi, novi bogovi. »Pojačaj, 
pojačaj,« smo vpili otroci. Oče je vzel daljinca in še nekajkrat pritisnil na gumb, da so barve kar žarele. Ej, kako smo 
si jih privoščili. Tomaž Terček je bil pri poročilih popolnoma vĳoličen v glavo, tako močne kontraste smo nastavili. 
Ja, če petnajst let buljiš v črno-belo televizĳo, potem želiš marsikaj na hitro nadomestiti. Še jaslice so bile tisti večer 
anoreksične v primerjavi z našo steroidno televizĳo. 
Pri Našem časopisu vam sicer nismo pripravili televizĳe, a brez manjše pozornosti se ne bomo poslovili od vas za 
letos: za upokojence smo pripravili kupon za frizerske storitve (na prvi strani), ljubitelji križank imate na koncu časo-
pisa na voljo veliko celostransko nagradno križanko, vsi  drugi pa lahko z našo prilogo ob 40. obletnici Našega časo-
pisa obudite nekaj nostalgĳe. Vesele praznike in srečno 2014!

Gašper Tominc, urednik

Ligojna, silvestrski večer

Komedija:

Ni� tat ne more pošteno kras�
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

���������������������������� www.optik-jelovcan.com

Vesel božič in 
srečno novo leto!

Občina Log - Dragomer
Od 22. ure  naprej v športnem parku na Logu

Občina Horjul
Novemu leto bomo nazdravili z županovim 
vinom na Občinskem trgu.

Občina Dobrova - Polhov Gradec
Avtobusna postaja v Polhovem Gradcu
Ob 17. uri program za otroke, od 22. ure živa 
glasba, ob polnoči ognjemet.

Občina Borovnica
Silvestrska komedija Oblast ob 20.30 v 
Osnovni šoli Borovnica

Občina Vrhnika
Silvestrovanje na Sodnijskem trgu od 22. ure  
naprej z živo glasbo

Polhov Gradec
26. december ob 18. uri, kulturni dom: 

Pesem miru

Naš časopis letos praznuje  štirideset let izhajanja. Jubilej smo obeleži-
li maja z razstavo v Cankarjevem domu, ki jo je pripravil Simon Seljak. 
Da bi vam obletnico še bolj približali, smo se odločili, da plakate pre-
delamo v prilogo, ki  tokrat spremlja Naš časopis. Hvala, dragi bralci, 
za  štirideset let zvestobe, za vse pohvale in upravičene graje. 
Zaradi vas smo in hočemo biti še boljši.
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Ljubljansko barje je pozornost širše strokov-
ne in laične javnosti pritegnilo leta 1875 z od-
kritjem koliščarskih naselbin pri Studencu na 
Igu. Do velikega odkritja na enem najjužnejših 
visokih barĳ v Evropi, je prišlo, ko so arheo-
logi Inštituta za arheologĳo pod vodstvom dr. 
Antona Veluščka opravljali preventivno čišče-
nje drenažnega jarka na lokacĳi Stare gmajne 
pri Vrhniki. Pri tem so naleteli na bogate najdbe: 
poleg dveh čolnov  drevakov so na dnu jarka 
odkrili ostanke lesenega kolesa, po razširitvi 
jarka pa še os, ki se je snela s kolesa. S tem je 
bil poplačan trud številnih raziskovalcev, ki so 
od prvega odkritja kolišč na Ljubljanskem barju  
opravljali zahtevne arheološke raziskave v mo-
krem barjanskem okolju.
Izum kolesa je temelj človeške civilizacĳe in kul-
ture, pa vendar še vedno ne moremo natančno 
odgovoriti na vprašanje, kdo ga je pravzaprav 
izumil. Najbolj razširjeno je prepričanje, da so 
prva kolesa uporabljali v Mezopotamĳi v 4. tiso-
čletju pred našim štetjem, od koder naj bi se raz-
širila po svetu. Nekateri strokovnjaki pa izum 
kolesa pripisujejo prazgodovinski Evropi. Kolo, 
ki so ga izdelali in uporabljali koliščarji z Ljub-
ljanskega barja, sestavljata dve jesenovi plošči, 
ki sta spojeni s štirimi hrastovimi zagozdami. 
Kolo v premeru meri 72 centimetrov, debelo 

je približno pet centimetrov na sredini pa ima 
pravokotno odprtino, kamor je bila nasajena 
os. Iznajdbo je po izvedenskih mnenjih izdelal 
odličen kolar, ki je do popolnosti obvladal svoj 
poklic. 
Navdušenje strokovnjakov nad odkritjem kole-
sa je kmalu zamenjala skrb za njegovo ohrani-
tev. Ker je bilo kolo mokro, je kmalu po dvigu iz 
zemlje zaradi prisotnosti kisika in pospešenega 
delovanja mikroorganizmov hitro začelo razpa-
dati. Da bodo lahko kolo občudovale tudi pri-
hodnje generacĳe, so poskrbeli v konservatorski 
delavnici v Mainzu, kjer so kolo restavrirali s 

pomočjo posebne melaminske metode.  
Občasno razstavo v ljubljanskem Mestnem mu-
zeju, posvečeno lesenemu barjanskemu kolesu,  
spremlja bogat pedagoški program in številne 
občasne razstave. Avtorica razstave, Irena Šin-
kovec, je zgodbo o kolesu predstavila v treh 
sklopih: prostor Barja in čas koliščarjev, kolo kot 
eden najpomembnejših tehnoloških izumov in 
gonilo industrĳske revolucĳe ter kolo na sim-
bolni ravni vrtenja in človekovega stremljenja 
po raziskavi vesolja. V koliščarski eksperimen-
talni sobi pa se obiskovalci lahko preizkusite 
v veščinah iz pradavnine: sestavljanju makete 
kolesa, tkanju blaga, mletju pšenice v moko ali 
netenju ognja z lokom. Družine se na razstavo 
rade podajo s posebnim tiskanim vodnikom, ki 
otrokom (od 6 do 11 let) in njihovim staršem z 
ugankami ter pobarvankami in igrami še dodat-
no približa življenje na koliščih.
Razstavo si lahko ogledate v Mestnem muzeju 
Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana, od torka 
do nedelje med 10. in 18. uro, ob četrtkih pa 
do 21. ure. Več o razstavi si lahko preberete na: 
www.mgml.si in www.kolo5200.si.
Literatura: Anton VELUŠČEK, Ostanki eneolitske-
ga voza z Ljubljanskega barja, Arheološki vestnik 
(Arh. vest.) 53, 2002, str. 51–57.

Najstarejše leseno kolo z osjo na razstavi v 
Mestnem muzeju Ljubljana. Foto: MGML

Na Vrhniki so našli najstarejše leseno kolo z osjo na svetu
Občina Vrhnika se ponaša, da je zbirko Mestnega muzeja Ljubljana obogatila z najstarejšim lesenim kolesom z osjo na svetu. Kolo 
je bilo naključno odkrito spomladi leta 2002 na območju prazgodovinskega koliščarskega naselja Stare gmajne pri Vrhniki. Kolo in 
os sta pripadala prazgodovinskemu tehnološko dovršenemu dvokolesnemu vozu in ga je najverjetneje vleklo govedo.

OBČINA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

OZVVS VRHNIKA-BOROVNICA
PVD SEVER VRHNIKA-LOGATEC

PGD VRHNIKA
DLNON VRHNIKA

Vljudno vabimo na slovesnost ob
DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

v četrtek 26. decembra 2013, 

ob 14.00 uri.

Program:
- himna 

Pihalni orkester Vrhnika,
- kulturni program,
- nagovor župana.

Vabljeni tudi na 15. spominski pohod po poti Cankarjeve matere.

V imenu organizatorjev:
župan Občine Vrhnika

Stojan Jakin

na Sodnijskem trgu, na Vrhniki,

S hitrimi koraki se bliža dan, 
ko bomo obrnili list v koledarju 
in napisali 2014. 
V takih dneh se obudijo spomini. 
Porodijo se skrite želje. 
Naj se vam uresničijo. 
Naj bodo božični prazniki mirni in doživeti. 
Naj bo novo leto priložnost, da uresničite svoje sanje. 
MIR IN VSE DOBRO V PRIHAJAJOČEM LETU.
Župan Občine Vrhnika Stojan Jakin

Odmev na zapis o 
Malem Parizu
V uredništvo smo po objavi prispev-
ka o razstavi o Stari Vrhniki prejeli 
»pripombo« o Malem Parizu. Zapi-
sali smo namreč, da so včasih Stari 
Vrhniki rekli tudi »Mali Pariz«,  men-
da zato, ker je bilo v vasi veliko pa-
rizarjev – vozov z velikimi kovanimi 
kolesi. No, bralec Našega časopisa pa 
je sporočil, da je mogoča tudi druga 
razlaga, po kateri naj bi se Starovrhni-

čanke oblačile tako lepo kot Parižanke – po modi naj bi prekašale vse okoliške dame. Če so celo 
kot dekleta služile na Vrhniki, so se uredile kot vrhniške »dame«. (gt)

Zahvala Emi Goričan!
Stanovalci v vseh 65 hišah na Stari Vrhniki, ki jih je obiskovala Ema Goričan in se trudila, da 
je ustvarila svoje dolgoletno delo – »Hiše se spreminjajo, spomini pa ostanejo« - menimo, da je 
opravila čudovito in uspešno delo. Zato se ji iz srca zahvaljujemo. Hvala tudi Krajevni skupnosti 
Stara Vrhnika za koledarje, ki smo jih prejeli. Srečno in uspešno 2014.

Preko naših občin bo morda kmalu te-
kel nov 800kV daljnovod ( 2x400kV). 
Prebivalci, ki živĳo blizu  načrtovane 
trase so zaskrbljeni. Novejše  znanstve-
ne raziskave kažejo, da je prebivanje v 
bližini daljnovoda škodljivo za zdrav-
je. Poguben vpliv se čuti tudi še 600 
m stran od daljnovoda. Pri otrocih, ki 
živĳo v radĳu 600 m od daljnovoda, je 
možnost, da zbolĳo za  otroško levke-
mĳo 20% večja, kot pri tistih, ki živĳo 
dlje od daljnovoda. Pri otrocih, ki živi-
jo v radĳu do 300 m od  daljnovoda pa 
je 5 krat večja verjetnost, da  bodo kot 
odrasli zboleli za rakom. Znanstveniki 
so dokazali škodljiv vpliv daljnovodov  
tudi za pojav Alzheimerjeve bolezni.     
Ministrstvo za Infrastrukturo in Prostor 
je v zadnjem mesecu dni organiziralo 
predstavitve projekta po občinah. Na 
sestankih se je pokazalo nezadovoljstvo 
občanov s projektom in prisotne je bilo 
veliko hude krvi.  Predstavniki Minis-
trstva in  Elesa so ljudem zatrjevali, da 
elektromagnetno sevanje zdravju ne 
škoduje, vendar jim občani niso verje-

li. Preko interneta so  dostopne števil-
ne strokovne raziskave, ki dokazujejo 
škodljiv vpliv daljnovodov na zdravje 
ljudi. Ljudje so s posvetov odhajali z 
občutkom, da je državi malo mar za 
življenja ljudi. Občane skrbi tudi padec 
cen nepremičnin, ki bo sledil postavitvi 
800 kV daljnovoda. Tak daljnovod bo 
bolj viden in vizualno bolj moteč, kar 
bo znižalo vrednost nepremičnin v šir-
ši okolici daljnovoda. Poleg tega ljudje 
zaradi zdravstvenega vidika ne želĳo 
kupovati nepremičnin v bližini daljno-
vodov. Manj kupcev pa pomeni nižjo 
ceno nepremičnin vsaj do 600 metrov 
stran od daljnovoda.
Nov daljnovod bo potekal od Divače 
do Beričeva. Možni sta dve trasi, sever-
na varianta trase poteka preko občin 
Logatec, Vrhnika, Horjul in Dobrova- 
Polhov Gradec. Nov daljnovod bi nado-
mestil obstoječega dvosistemskega 220 
kV, vendar bi bil še enkrat močnejši in, 
kot pravĳo občani, še enkrat nevarnejši. 
Prebivalci občin Vrhnika in Logatec, ki 
živĳo v bližini daljnovoda, so se poveza-

li v Civilno Iniciativo in zbirajo podpise 
zoper novi daljnovod. Predali so tudi 
pobudo županoma Vrhnike in Logatca 
ter ju prosili, naj občini sprejmeta sklep, 
da nasprotujeta izgradnji novega dalj-
novoda po severni trasi. Vabĳo občane 
vseh občin ( Logatec, Vrhnika, Horjul 
in Dobrova- Polhov Gradec), da se jim 
pridružĳo in prispevajo svoje podpise. 
Če bodo zbrali dovolj podpisov v Hor-
julu in Dobrovi, se bodo obrnili tudi na 
tamkajšnja župana. Prepričani so, da se 
skupaj lahko zoperstavĳo izgradnji no-
vega daljnovoda po njihovih občinah. 
Njihov argument je tudi, da ob Južni 
varianti trase, ki poteka mimo Cerknice 
in Iga, živi bistveno manj ljudi. Ob se-
verni trasi skozi naše občine so nekatera 
naselja povsem blizu daljnovoda. V 600 
m pasu ob daljnovodu je celotna Stara 
Vrhnika, Lesno Brdo, Dobrova, itd. 
Informacĳe  o Civilni Iniciativi so na 
voljo pri predsedniku Krajevne skup-
nosti Zaplana, Janezu Pivku, na tele-
fonu 041-557-452. Kdor želi prispevati 
svoj podpis zoper daljnovod pa lahko 
izpolni spodnjo izjavo in jo pošlje na KS 
Zaplana, Zaplana 25, 1360 Vrhnika. 

(A.M.M)

OZVVS  Vrhnika - Borovnica
Humanistično-umetniško Društvo 

Karel Barjanski
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

vabĳo na odprtje dokumentarne razstave ob 
20. obletnici Združenja veteranov vojne za 

Slovenĳo

 VETERANI NE SKRIVAMO
Prireditev bo v torek, 14. januarja 2014, 

ob 18. uri v galerĳi Cankarjevega doma na 
Vrhniki, Tržaška cesta 25.

Razstava bo odprta do 9. februarja 2014, in si-
cer od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure, 
na ogled pa bo tudi ob drugih prireditvah v 
Cankarjevem domu.  Ob nedeljah od 10. do 
12. ure bosta organizirana voden ogled raz-
stave in videofilmov.

Nov daljnovod preko naših občin

Spodaj podpisani___________________________________, stanujoč_____________________
_______________________ , izjavljam, da ostro nasprotujem zamenjavi obstoječega 220kV daljnovoda  na odseku Beri-
čevo- Kleče-Divača z novim dvosistemskim 400kV daljnovodom na isti trasi preko občin Logatec, Vrhnika, Horjul in 
Dobrova-Polhov Gradec zaradi potencialnega ogrožanja zdravja okoliških prebivalcev in znižanja vrednosti okoliških 
nepremičnin. 
___________________                                                  _________________________       
(podpis)                                                              (kraj in datum)
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15. tradicionalni spominski pohod po poti Cankarjeve matere 
Četrtek, 26. 12. 2013
Tradicionalni letos že 15. spominski pohod po poti Cankarjeve matere Neže Pivk (Vrzdenec – Vrhnika) je namenjen  praznovanju njenega rojstnega dne 
(29. 12. 1843) in Dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob prijetnemu druženju na pohodu bomo spoznavali kulturno in naravno dediščino Vrzdenca, 
Žažarja, Velike Ligojne, Stare Vrhnike in Vrhnike. Pohod bomo zaključili z udeležbo na proslavi in s toplo malico. 
Pohod je ob vsakem vremenu in na lastno odgovornost. 

Program
7.00-7:30 Zbor pohodnikov in odhod avtobusa izpred PGD Vrhnika (Jelovškova 3).
8.00-8.15 Zbor pri Sv. Kancijanu na Vrzdencu (ogled lokalnih znamenitosti).
8.15-8.30 Pozdrav pohodnikom in predstavitev lokalnih znamenitosti Vrzdenca.
8.30 Začetek spominskega pohoda od Vrzdenca do Vrhnike.
13.50 Udeležitev proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti (Sodnijski trg na Vrhniki)
14.30 Topla malica in druženje v Gasilskem domu na Vrhniki.
Prijavnina za pohod: 5,00 € (vodstva na pohodu, topla malica, čaj).

Informacije: TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika. (01 755 10 54, 051 661 063, tic@zavod-cankar.si, www.zavod-cankar.si)

Organizatorji: Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske Vrhnika, Planinsko društvo Horjul, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, OZVVS Vrhnika–Borovnica, PDV Sever Ljubljana - odbor Vrhnika, 
Občina Vrhnika, Občina Horjul, KS Ligojna, KS Stara Vrhnika ter Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. 

Zdravja, sreče in veliko dobrih fotografij v letu 2014 !

Cukalovo brezno se nahaja na 
skrajnem južnem koncu vrh-
niške občine, že skorajda na 
cerkniški strani planote Me-
nišĳe, ob vznožju Sebojnega 
laza. Je le streljaj oddaljeno od 
vasi Padež, pa vendar dovolj 
odmaknjeno od glavnih cest, 
da ga nepoznavalci ne najde-
jo brez vodiča ali podrobnega 
zemljevida. Prvi ga je leta 1940 
popisal A. Šerko. Vhodna od-
prtina s premerom devetih 
metrov se spušča vertikalno 
kakih sedemnajst metrov, 
nato pa nadaljuje skozi manj-
ši prehod na dnu po melišču 
v večjo podzemno dvorano 
vse do globine 28-ih metrov. 
Avtor poroča o najdbi lepega 
jelenovega rogovja (jelenova 
lobanja je še v jami). Stanje 
brezna je za njim leta 1971 po-
pisoval Janez Holc, ki je tod 
poleg številnih živalskih kosti 
našel tudi človeško lobanjo. 
Poznejše jamske ekspedicĳe 
na ta podatek niso bile kaj pri-
da pozorne, saj se je do zgod-
njih devetdesetih let brezno 
spremenilo v lokalno deponi-
jo. Zadeve so se stopnjevale 

do te mere, da 
je bila lokalna 
skupnost de-
jansko prisilje-
na ukrepati. Ob 
podpori Helio-
sovega sklada 
za čiščenje jam 
na kraških vo-
donosnikih je 
Jamarski klub 
Borovnica, pod 
nadzorstvom 
predstavnika 
ARSO, 28. maja 
in 3. junĳa 2000 
izvedel teme-
ljito čistilno 
akcĳo, v kateri 
so iz brezna 
potegnili več 
avtomobilskih 
školjk ter dru-

gega komunalnega in kosov-
nega odpada. Brezno je ve-
ljalo za očiščeno do leta 2008, 
ko se je vanj spustila ekipa dr. 
Andreja Mihevca in naletela 
na domala isti prizor, kot pred 
letom 2000. Noter so namreč 
neki brezvestneži (določeni 
viri namigujejo na zgolj eno 
osebo iz bližnje okolice) zno-
va navozili precejšnje količine 
odpadkov – od starih avto-
mobilov, hladilnikov, drugih 
gospodinjskih aparatov do 

razno razne šare, ki se po na-
vadi valja okrog hiše takšnih, 
ki živĳo še v dobi pred pri-
hodom kante za smeti. Izpod 
odpadkov je nato jamarska 
ekipa izkopala človeške ostan-
ke (domnevno mlajše osebe) o 
katerih je pisal Holc in jih spo-
štljivo zložila na varno mesto 
v spodnjem delu rova. Slednji 
bi utegnili biti tudi razlog, da 
nekdo tako divje in vztrajno 
brezno zasipava s smetmi, kar 
v Slovenĳi žal sploh ni osam-
ljen primer. 
Četudi povsem prezremo pi-
etetni vidik, po katerem si kot 
civilizirana družba nikdar ne 
bi smeli dovoliti, da človeški 
ostanki ležĳo kjerkoli drugje 
kot le na urejenem pokopa-
lišču, toliko manj pod kupom 
smeti, je tu vendarle še eko-

loški vidik. Geološka stroka 
namreč kar naravnost pove, 
da v Cukalovo brezno vrženo 
motorno olje (ali druga nesna-
ga) čez čas neizogibno priteče 
tudi v tri kilometre oddaljeno 
vodno zajetje nad petim sla-
pom, iz katerega se napajajo 
vasi Padež, Pokojišče in Zavrh. 
Kako bi torej pristojne lokalne 
in državne institucĳe morale 
v tem primeru ukrepati, nam 
je verjetno vsem jasno. 

  Damjan Debevec 

»Zdaj staro leto tiho se poslavlja 
in novo zopet je v gosteh.

Veselje, zdravje, srečo
in uspehov polno

naj podarja 
v naslednjih 365-ih dneh.«

Miren božič ter zdravo, uspešno in zadovoljno novo leto 2014 
voščim članicam, članom ZŠAM Vrhnika in vsem občanom.

Naj bo prihajajoče leto mirno, predvsem pa trezno in z 
resnostjo za volan! »NAJ BODO NAŠE CESTE VARNE!« 

To naj nam bo vodilo!
Bodimo previdni in se zavedajmo, da na cesti nismo sami.

Srečno vožnjo!
Predsednik ZŠAM Vrhnika,

Franjo Čretnik.

Sredi gozda, med drevesi in podrastjo v tleh 
zeva majhna odprtina, okoli katere krušljiva 
zemlja in prod ovirata vstop v rudnik. To si-
cer ni pravi vstop, bolj kot vstopaš, se splaziš v 
notranjost rova. Ta je na začetku ozek, kasneje 
pa se odpre, tako, da je mogoča sklonjena ali 
celo normalna drža pri hoji. Tla so blatna, ste-
ne kamnite in vlažne, opornih stebrov ni, prav 
na koncu rova pa je nekaj kapnikov. Dolžina 
rova je 38 m. Razvidno je, da je bilo v notranjo-

sti več rovov, vsaj še pet, ki pa so zasuti. Rovi 
so na nadmorski višini od 577 m  do 598 m  v 
razdalji dobrih 100 m.
Dobro so  še vidni  predeli izkopanega ma-
teriala in še sedaj je mogoče na površini najti 
majhne vzorce železove rude; to je limonit. V 
roki čutite, da so rjave kamnine občutno težje 
od apnenca.
Tukajšnji domačini so Celarjevo območje rud-
niških rovov imenovali Za Rudo ali V Štolmih. 
Obe ledinski imeni sta se ohranili do današnjih 
dni. Pripovedujejo, da je Celarjev Janez, ki se 
je rodil sredi 19. stoletja, večkrat pripovedoval 
o rudarjenju v tamkajšnjih rovih. Spomin mu 
je segal nazaj v otroška leta, ko so v Celarjevi 
bajti še prebivali rudarji, ki so prišli iz drugih 

krajev. Med njimi sta bila tudi Čemaž in Ma-
ver, katerih otroci so še poznejša leta prihajali 
na obisk v Celarje. Nakopano rudo so z vozič-
ki vozili iz rovov in jo prali pri Grogu; takrat 
so tej hiši rekli »farbenhaus«, nato pa tovorili v 
Železnike. Pri pranju se je izločala rdečkasto-
rjava barva, ki so jo v obliki prahu shranjevali 
v zabojih in jo uporabljali pri beležu zunanjih 
hišnih podzidkov (coklov).     
Izkopano rudo so s konji tovorili v Globočni-
kov plavž v Železnike. Tam so se s predelavo 
rude začeli ukvarjati sredi 14. stoletja. Ob Sel-
ški Sori so postavili obrate za predelavo rude 
in kovačnice  - vigenjce za kovanje žebljev. 
Železniki so postali pomembno železarsko 
središče. Sprva so rudo dovažali z loškega 
ozemlja, z Jelovice, Ratitovca, Lajnarja nad 
Sorico, Šmartnega pri Kranju, pozneje, ko jo je 
tod začelo primanjkovati, pa tudi od drugod. 
Vozili so jo iz Veharš, Lesnega Brda, Vrzdenca, 
Golega pri Želimljem in tudi iz Smrečja. Ker 
pa ta ruda ni bila kakovostna, stroški prevoza 
pa so se z oddaljenostjo večali, je na veljavi vse 
bolj pridobivalo  kakovostnejše in celo cenejše 
koroško železo.  Rudarjenje je v teh krajih za-
miralo, dokončno pa zamrlo tudi zaradi spre-
membe tehnologĳe v železarstvu, ko so meta-
lurgi prešli na segrevanje plavžev s koksom 
in tako potrebovali večje količine rude, ki jih 
majhna rudišča niso mogla dati. V Železnikih 
so z železarstvom prenehali leta 1902, ko je 
plavž zadnjič talil rudo. 
Opuščeni rov rudnika je med drugo svetovno 
vojno, v letih 1941–-1942 nudil streho I. četi 
vrhniških partizanov, ki so v njem logorovali. 
Tod se je zadrževalo več ljudi, ki so prinaša-
li in odnašali informacĳe, jih razmnoževali z 
ustreznimi orodji in stroji, skrbeli za hrano in 
orožje, hodili v akcĳo … Ta lokacĳa se je še po-
sebno  izkazala v hudi zimi leta 1941–1942. Na 
dogodke tistega časa nas opominja pomnik, ki 
je postavljen v neposredni bližini vhoda v rud-
nik ali zemljanke, kot so jo imenovali.
Vir:
Zapiski: Goran Schmid – raziskovalec opušče-
nih rudnikov na Slovenskem

Sonja Malovrh

Vhod v rov rudnika, koordinate rudnika

Tako so čistili pred 13-imi leti. Foto: Anton Palčič

Cukalovo brezno danes. Foto: Andrej Mihevc

Ali ste vedeli…

Rudnik železove rude v Celarjih
Na pobočju strmega hriba, visoko nad Celarjevo domačĳo v Smrečju, so v 19. 
stoletju kopali železovo rudo. Od takrat je minilo že mnogo let in čas je skoraj 
zabrisal sledi vhoda v rov rudnika. 

Žalostno stanje Cukalovega brezna 

Smeti čez človeške ostanke
Cukalovo brezno pri Padežu so leta 2000 temeljito očistili jamarji, odpeljano je 
bilo za več traktorskih prikolic kosovnega odpada, danes pa je brezno znova pol-
no avtomobilskih školjk in druge bele tehnike, ki prekrivajo človeške ostanke.

Toplo ognjišče in smeh v očeh 
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh, 
da zdravja in srečnih dogodkov nešteto 
v obilju nasulo bi novo Vam leto.

Vam želimo 
krajevne skupnosti Center (P. Sečnik), 
Vas (K. Jurjevčič) in Breg (J. Jakopič).

TRŽNICA IN SEJEM 
NA VRHNIKI
Obveščamo Vas, da bo tržni-
ca v letu 2014 obratovala v:
torek 7:00 – 13:00 ure
petek 7:00 – 13:00 ure
soboto 7:00 – 13:00 ure
Sejem bo vsako tretjo so-
boto v mesecu od 7.00 do 
13.00 ure.

JP KPV, d.o.o.
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Težave oskrbe z zdravo pitno 
vodo v takratni skupni obči-
ni so se začele v zgodnjih se-
demdesetih letih. Onesnaženje 
Primcovega studenca in izvi-
ra Pako pri Borovnici sta bila 
glavna vzroka. Manjši vodni 
viri niso mogli nadomestiti vse 
večjih potreb naraščajočega 
števila prebivalstva in industri-
je. Tovarna Fenolit na Bregu 
pri Borovnici je za svoje teh-
nološke potrebe skušala najti 
cenejši vodni vir, zato je naro-
čila raziskave, ki so potekale 
od leta 1977, opravljal pa jih 
je Geološki zavod iz Ljubljane. 
Raziskave so pokazale, da je v 
prodnem nasipu Borovniščice, 
ki je prekrit z varovalno plastjo 
gline polžarice, dovolj  kako-
vostne vode za sedanje in pri-
hodnje potrebe. Iz prodnega 
nanosa je bilo na začetku mo-
goče črpati najmanj 50 l/sek, z 
izgradnjo dodatnih črpališč pa 
še enkrat več. Ppogoj za po-
večanje črpanja vode pa je bil 
program zaščite vodnega vira 
na celotnem borovniškem ob-
močju. 
Na  podlagi črpalnega preiz-
kusa, dobre  kakovosti vode in 
zagotovljenih finančnih sred-
stev je Zavod za načrtovanje 
Vrhnika izdelal program, ki je 
bil razdeljen v dve etapi.
V I. etapi, v obdobju od 1982 do 
1985, so bili nadomeščeni opo-
rečni vodni viri zaplaninskega 
pokrova (Staje, Lintvern, Ko-
rita, Češnjevec, Gačnik), Prim-
covega studenca in Bevk ter 
Malenc in Pakega na borovni-
škem koncu. Dograjeni so bili 
vodnjaki (črpališče) na vrtinah 
VB-3 in VD-1, tlačni cevovod 
od črpališč do rezervoarja na 
Verdu, gravitacĳski cevovod 
do Tržaške ceste na Vrhniki in 
rekonstrukcĳa obstoječih ce-
vovodov.  Tako je večini pre-
bivalcev občine iz pip pritekla 
neoporečna pitna voda.
Z II. etapo, ki je  potekala v ob-
dobju od 1986 do 1990, pa je bila 
zdrava pitna voda zagotovljena 
tudi prebivalcem v višje ležečih 
stanovanjskih conah na Vrhni-
ki, Logu, Dragomerju, na Dolu 

in na Lazah (rezervoarji, prečr-
pališča, cevovodi, nov vodnjak, 
ipd.). Tako je bil omogočen pri-
klop na centralni vodovodni si-
stem območjem, ki so se dotlej 
oskrbovala iz lokalnih vodovo-
dov. Ocenjujemo, da je bila na-
ložba v obe etapi po sedanjih 
cenah vredna približno 100 
mio evrov, sredstva pa so bila 
zagotovljena s strani Območne 
vodne skupnosti Ljubljanica-
Sava, 33 %, sredstva iz samo-
prispevka 1983–1990 v višini 50 
%, sredstva Občine Vrhnika, 12 
%, preostalo pa so prispevali še 
JLA, Fenolit - raziskave in Raz-
iskovalna skupnost Slovenĳe. 
Premostitvena sredstva samo-
prispevka (kredit) je zagotav-
ljala Stanovanjsko-komunalna 
banka Ljubljana. 
V času priprave programa, 
še posebno pa v času poskus-
nega črpanja (ko je iz pip ob-
časno pritekla voda z večjo 
vsebnostjo železa), so bila v 
javnosti tudi velika nasproto-
vanja nekaterih poznavalcev. 
Glavni razlogi za domnevno 
neprimernost tega vira naj bila 
možnost onesnaženja, količina 
in  kakovost vode in ipd. Po ve-
liki suši poleti leta 1981 in 1982 
pa se je javno mnenje obrnilo v 
prid predlaganemu programu, 
kar je prispevalo k uspešno iz-
glasovanem referendumu za 
uvedbo samoprispevka v letu 
1982, ko je »za« glasovalo 63 % 
volivcev, za sofinanciranje II. 
etape, leta 1985, pa je bilo »za« 
57 % volivcev. Pri tem so sode-
lovali vsi tedanji strokovni in 
politični dejavniki v občini in 
se zavzeto udeleževali javnih 
predstavitev, zborov občanov 
v krajevnih skupnostih in prek 
organov Samoupravne komu-
nalno-cestne skupnosti Vrhni-
ka. Zelo odgovorno nalogo pri 
pojasnjevanju strokovnih vpra-
šanj je imel inž. geologĳe g. 
Zvone Mencej, kot predstavnik 
Geološkega zavoda Ljubljana 
in obenem tudi naš občan. 
Za vzdrževanje vodovoda 
in kontrolo  kakovosti vode 
zgledno skrbita upravljavec 
Komunalno podjetje Vrhnika 

in Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana. Pomembno je 
poudariti, da bo tako  kako-
vostno vodo v prihodnje mo-
goče ohraniti le z doslednim iz-
vajanjem zaščitnih ukrepov na 
območju borovniškega vršaja, 
kot so: izgradnja kanalizacĳe 
(trenutno je v izgradnji v nase-
ljih Dol in Laze) in čistilnih na-
prav, zmanjšanje obremenjeva-
nja vodnih virov iz industrĳe, 

obrtnih dejavnosti, kmetĳstva, 
gozdarstva, gospodinjstev ter 
prevozi v cestnem in železni-
škem prometu. Uresničiti pa 
je treba tudi namero o rezerv-
nem vodnem zajetju v povodju 
Prušnice. Večja težava pa so še 
vedno izgube vode v omrežju, 
ki znašajo od 30 do 40 % od 
načrpanih količin. Ob obletni-
ci teh dogodkov se je porodila 
ideja o srečanju akterjev, ki smo 

aktivno sodelovali pri pripravi 
in izvedbi programa prve in 
druge etape vodooskrbe v Ob-
čini Vrhnika v okviru tedanje 
Samoupravne komunalno-cest-
ne skupnosti Vrhnika. Srečanje 
je bilo v petek, 29. novembra 
2013, sprejel nas je vrhniški žu-
pan g. Stojan Jakin, prisotna sta 
bila tudi župana občin Borov-
nice g. Andrej Ocepek in Loga 
- Dragomerja g. Mladen Sumi-
na, poleg njih pa tudi direk-
torica Komunalnega podjetja 
Vrhnika ga. Brigita Šen - Kreže 
in g. Andrej Treven, ki nam je 
opisal  problematiko delovanja 
vodovodnega sistema. V pri-

jetnem vzdušju je bilo ob obu-
janju spominov ugotovljeno, 
da so bile tedanje odločitve za 
občane in nadaljnji razvoj tega 
območja zelo pogumne. Zaradi 
strokovne priprave projektov 
in dobrega vodenja, predvsem 
pa temeljitega obveščanja ob-
čanov, ki so se odločili za samo-
prispevek, je bil ta velik projekt 
lahko uspešno končan. 

Na koncu bi se radi zahvalili 
vrhniškemu županu za prĳa-
zen sprejem in g. Simonu Se-
ljaku za lepe spominske foto-
grafije.

Franjo Modrĳan

Ogled vrtine (1982): Jakin, Kobal, Česen, Mencej, Mo-
drĳan  (foto: F. Petelin)

Odprtje – 25. 11. 1983: g. Alojz 
Sivka, predsednik KS Borovni-
ca (foto: F.Petelin)

Srečanje (29. 11. 2013): Ocepek, Sumina, Jakin, Brigita Šen - Kreže, 
Modrĳan, Mencej, Jamnikar, Sajovec, Česen, Novljan in Treven 
(foto: S. Seljak)    

Želimo vam prijetne božične 
praznike in 
uspešno leto 2014 ter mnogo 
osebne sreče.

To vam želijo:
Gasilska zveza Vrhnika ter 
gasilska poveljstva občin
Borovnica, Log – Dragomer in 
Vrhnika

»Danseur noble,« kot ga je nekoč poimenoval nestor slovenskega baleta 
Pino Mlakar, je, zanimivo, začel z mercedesom, a je takoj »presedlal« na 
citroena. Kot je dejal za Naš časopis, ga je kmalu prepričalo ugodno raz-
merje med ceno in  kakovostjo vozil ter odlične usluge servisa, zato že de-
setletja ostaja zvest omenjeni francoski znamki avtomobilov. Z nostalgĳo 
se spominja prvih voženj s spačkom, za katere pravi, da so spominjale na 
spokojno zibanje barke. Ne pozabi pa omeniti tudi izkušnje iz puščave, 
kjer je služil vojaški rok v enotah modrih čelad, saj so za »terenca« upo-
rabljali kar – diano! 
Kot je dejal Primož Merlak iz Avtohiše Merlak, se je Mejač odločil pa-
metno, kajti izbrano znamko odlikujeta prostornost in optimalna opre-
mljenost. »Veseli smo, da nam gospod Mejač ostaja zvest že vsa ta leta. 
Serviserji njegovih vozil smo že od samega začetka, pri nas pa je kupil 
tudi večino vozil. Želimo mu še veliko varnih kilometrov.«
Slavnostne predaje vozila so se poleg  drugih gostov med drugim udele-
žili tudi visoki predstavniki Citroena v Slovenĳi. 

Gašper Tominc, foto: GT

Trideset let vodovoda borovniški vršaj
Letos mineva trideset let od začetka obratovanja vodovoda borovniški vršaj, katerega uradno odprtje je bilo 
25. novembra 1983.

Nekdanji mojster baleta Janez Mejač v avtohiši Avto Merlak 

Tudi šestindvajseto vozilo ostaja Citroën
Drenov Grič, 6. december – Janez Mejač, mojster baleta, ko-
reograf, nekdanji umetniški vodja ljubljanskih baletnikov, 
direktor SNG Opera in balet Ljubljana, beleži svojevrsten 
rekord: v domačo garažo je zapeljal že šestindvajseto vozilo 
Citroën, kar naj bi bil svojevrsten fenomen ne samo v sloven-
skem merilu, ampak tudi v svetovnem. Večino vozil je kupil v 
Avtohiši Merlak z Drenovega Griča, iz njihovega avtosalona 
pa je odpeljal tudi zadnje - Citroën C3 Picasso.

Primož Merlak predaja ključe vozila Janezu Mejaču.

Skupinska fotografija vseh navzočih
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Prvega dobrega decembrskega moža je ponovno pričakala 
velikanska množica otrok, ki se je z baklami v rokah spreho-
dila od vznožja Cankarjevega klanca do cerkve sv. Trojice. Za-
vod Ivana Cankarja Vrhnika, ki je bil organizator prireditve, 
je letos poskrbel za nekaj sprememb programa: pred Cankar-
jevo hišo je Damir Laventič prebral kratek odlomek pisatelje-
ve črtice, na prizorišču pred cerkvĳo sv. Trojice je prihajajočo 

kolono pričakal otroški cerkveni pevski zbor, za njimi pa je 
vzdušje pred prihodom Miklavža stopnjevala še krajša otro-
ška dramska igrica. Točno ob 18. uri je skozi cerkvena vrata 
stopil Miklavž s svojim spremstvom in nagovoril otroke, po-
zneje pa po njihovih domovih še raznesel darila. 

Gašper Tominc, foto: GT in 
Leon Novak

Brezplačne 

otroške delavnice 
 

 

Nedelja, 12.1.    v gostilni 
od 12.00-15.00                   BAJC 
 

PRIJAVE na: info@argonavt.si  
 

 

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnika

Vas prijazno vabi na slavnostno peto mašo 
W. A. Mozarta Missa brevis v C-duru 

in krajši koncert božičnih pesmi,

ki bo v četrtek, 26.12. 2013, ob 18. uri 
v cerkvi sv. Pavla na Vrhniki.

Dogajanje se je začelo v pet-
ek popoldne z otroško pred-
stavo, po kateri so najmlajši 
obiskovalci z lastnimi okra-
ski olepšali smreko. Sobota 
je bila obarvana podobno: 
otroška predstava, ustvar-
jalna delavnica in branje 
pravljic v sodelovanju s 
Klubom vrhniških študen-
tov ter predstavitev pokli-

cev: natakarja, novinarja in 
kemika. 
Seveda je oba dneva po-
tekal tudi sejem. »Tokrat je 
prodajalo rekordno število 
stojničarjev, kajti v petek 
jih je bilo 30, v soboto pa 
kar preko 40. To je pomeni-
lo, da je sejem moral prvič 
potekati celo na parkiriš-
ču pred Sodnĳskim trgom. 

Vsekakor nas to veseli, kajti 
obiskovalci so lahko izbirali 
med resnično raznoliko po-
nudbo. Tudi za Božično-no-
voletni sejem imam zelo ve-
liko število prĳavljenih,« je 
pojasnila Marĳa Zakrajšek 
iz Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika, ki je poskrbel za 
Miklavžev sejem. Kot smo 
že omenili, je vzporedno z 
njim potekal še smučarski 
v organizacĳi Smučarskega 
društva Vrhnika. Interesa 
za opremo je bilo zelo veli-
ko, tako na strani tistih, ki 
so jo prinesli v komisĳsko 
prodajo, kot na strani tistih, 
ki so jo kupovali. Sodeč po 
izjavah prisotnih, so bili za-
dovoljni oboji.
Veseli december se bo na-
daljeval ta teden, in sicer ne 
gre spregledati vedno bolj 
priljubljenega Miklavževa-
nja na Sveti Trojici. Kot pra-
vĳo na Zavodu Ivana Can-
karja, bo zborno mesto v 
četrtek ob 17. uri pred Can-
karjevo hišo, od koder bo v 
soju bakel potekal sprehod 
do cerkve, tam pa bo najprej 
otroška predstava, za njo pa 
bo prišel sv. Miklavž z nebe-
škim in peklenskim sprem-
stvom.

 Gašper Tominc, foto: MZ 
in Leon Novak

KUD Ligojna, Dramska sekcĳa Sadika
Vabi na silvestrski večer v dvorano gasilskega doma na komedĳo

NITI TAT NE MORE POŠTENO KRASTI
Gre za komedĳo z Nobelovo nagrado nagrajenega avtorja Daria Foja: v mestno stanovanje se 
ponoči prikrade tat. Ko se prepriča, da ni nikogar doma, se loti dela – a nima niti minute miru. 
Najprej ga po telefonu skrbno nadzira žena, kmalu pride v stanovanje lastnik z ljubico in še 
lastnikova žena. Tudi njen ljubimec se oglasi za kratek čas … Seveda sledĳo nesporazumi in 
zadrege …
Vabljeni ste na predpremiero v torek, 31. 12., na silvestrski večer, ob 21. uri v dvorano gasilskega 
doma v Ligojni. Po predstavi bomo vsi skupaj pričakali leto 2014 ob brezplačni jedači in pĳači, za 
ples pa bo poskrbel Ansambel Presenečenje. Vstopnina za silvestrski večer (poleg igre vsebuje še 
pĳačo in jedačo ter ansambel) znaša 15 evrov. 
Premiera igre bo 4. 1.,  ponovitev pa 11. januarja, obakrat v dvorani gasilskega doma v Ligojni 
ob 19. uri. 

Vabi vas Dramska sekcĳa Sadika, KUD Ligojna

Miklavž obiskal najmlajše na Sveti Trojici
Vrhnika, 5. december – Miklavž je s svojim nebeškim in peklenskim spremstvom najmlajše obiskal na Sveti 
Trojici nad Vrhniko, darila pa prinesel na dom. 

Na tokratnem sejmu rekordno 
število stojničarjev
Vrhnika, 29. in 30. november – Zadnji vikend pred Miklavžem tradicionalno po-
teka na Sodnĳskem trgu Miklavžev sejem, ki je zadnja leta združen še z uve-
ljavljenim Smučarskim sejmom. Tako prvi kot drugi sta letos doživela mno-
žičen odziv, kajti stojničarjev in prodajalcev smučarske opreme je bilo kot že 
dolgo ne.
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Kot je pojasnil lastnik Fla-
minga Niko Dolinar, ponujajo 
klasične mehiške jedi, ki bodo 
zadovoljile različne okuse. 
»Imamo juhe, tortilje, solate, 
sladice, omake, priloge in dru-
ge tipične jedi, še vedno pa si 
lahko gostje naročĳo tudi piz-
ze ali testenine, po katerih smo 
bili poznani v preteklosti.« 

Prvi obratovalni dnevi so bili 
dobro obiskani, pa tudi ko-
mentarji gostov so bili vzpod-
bujajoči, pravi Dolinar. »Bilo je 
kar nekaj pobud, da bi uvedli 
tudi mehiške malice, nakar 
smo jih prisluhnili in gostje 
jih lahko od sredine decembra 
tudi že naročajo.« 
Posebnost Flaminga pa po 

novem ni le nova zvrst kuhi-
nje, marveč tudi preurejeni 
prostori. Osrednji prostor ni 
več pregrajen, marveč je eno-
ten, to pa gostilni omogoča, 
da sprejme tudi večje zaklju-
čene skupine. »Naši gostje 
se zagotovo ne bodo dolgo-
časili, kajti k razvajanju br-
bončic s tipičnimi mehiškimi 
jedmi, bomo dodali še temat-
ske večere,da bo bera občut-
kov polna,« še pravi Dolinar. 
A mehiška restavracĳa ven-
darle ni edina povezava Vrh-
nike in Mehike. Če še ne veste, 
je leta 1864 v to daljno pre-
komorsko deželo odpotovala 
»četica« Vrhničanov, in sicer 
kot del več tisoč glave skupine 
avstrĳskih prostovoljcev, ki se 
bodo borili za avstrĳsko pre-
vlado (monarhĳo) v Mehiki. 
Rečeno je bilo, da morajo biti 
krščanske vere, neoženjeni ali 
vdovci brez otrok, mlajši od 40 
let, za nagrado pa bodo lahko 
dobili posest v Mehiki. Okoli 
20 Vrhničanov je tako odplulo 
iz Trsta v Mehiko, kjer pa se je 
»avstrĳska avantura« končala 
že po komaj treh letih, saj so 
domačini odstavili avstrĳskega 
cesarja Maksimiljana, vojaške 
prišleke pa nagnali. Meksikaj-
nerji, kot so jim pravili, so bili 
ob povratku v domovino od 
sonca zagoreli, mračni, črno-
bradi možje, zaradi njih pa so 
prišli v modo nabrani škornji z 
ostrogami – meksikanarce.    

Gašper Tominc, foto: GT in 
Leon Novak

Zadovoljni gostje

Notranjost prenovljenega – mehiškega Flaminga

Kot je pojasnil Miran Škrjanec iz kluba, je edina 
ženska posadka v Slovenĳi (Asja Zupan in Blan-
ka Kacin, v relĳu dosegla  prvo mesto v končni 
razvrstitvi tekmovanja za Centralno evropsko 
cono FIA in  drugo mesto v Mitropa pokalu. »V 
domačem državnem prvenstvu sta dosegli tretje 
mesto v generalni razvrstitvi. Na posebni sveto-
vni lestvici reli voznic pa naša Asja zaseda  tretje 
mesto!« V krožnohitrostnih dirkah je blestel To-
maž Trček, ki je sezono označil kot »super sezo-
no«. »Ponosen sem na to, da sem lahko bil še eno 
sezono del tima Lema Racing in član Autosporta 
Jazon, ki so mi omogočili, da sem z njihovimi 
dirkalniki dosegel vse te lepe uvrstitve doma in 

v tujini. Niso pomembni le pokali, ki jih prineseš 
domov, ampak vsi dogodki, ki nizajo spomine 
vsake dirke posebej, kjer se nam dogajajo take in 
drugačne dogodivščine, ki za vedno ostanejo del 
tebe. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste mi 
pomagali, me bodrili in vzpodbujali, da sem več 
kot uspešno pripeljal letošnjo dirkaško sezono 
do konca. Brez vseh vas mi ne bi uspelo.« Trček 
je zasedel  tretje mesto v FiA CEZ, KHD, razred 
do 1600ccm, postal državni in pokalni prvak do  
enaindvajset let, zasedel  tretje mesto v generalni 
uvrstitvi državnega prvenstva in dvakrat stal na 
drugi stopnički:  drugo mesto krožnohitrostne 
dirke, Grande Punto pokal, in drugo mesto na 
pararelnem reli krosu (doenaindvajset let), prav 
tako pokal Grande Punto. 
A Trček ni bil edini, ki je sukal volan v paralel-
nem relikrosu; tu je naslov državnega prvaka 
med mladinci z buggyjem osvojil klubski kole-
ga Nik Kimovec. »To so samo največji uspehi, ki 

so plod velike volje, dela in odrekanja vsakega 
posameznika in kluba kot celote!« dodaja Škr-
janec. Posledica timskega dela je bila ponovitev 
lanskega uspeha: klub Jazon je prejel laskavo 
srebrno odličje kot drugi najboljši klub držav-
nega prvenstva. »Še več, prejeli smo celo naslov 
državnega prvaka v rallyju med klubi, kar je 
največji uspeh doslej,« dodaja Škrjanec.  
Kljub uspehom so pogledi kluba usmerjeni na-
prej: delo z mladimi in njihovo uvajanje ter po-
moč pri prvih korakih v avtošportu ter prizade-
vanje za večjo varnost in dvig kulture v javnem 
cestnem prometu. »Naši načrti za prihodnje leto, 
kljub velikim, predvsem finančnim težavam, so 
pridobitev prostora za delovanje društva, ki 
bi nam vsaj delno omogočal tudi vzdrževanje 
tekmovalnih vozil. Tukaj upamo vsaj na delno 
pomoč lokalne skupnosti,« pravi Škrjanec. »Za-
hvalili bi se radi tistim, ki nam stojĳo ob strani in 
s katerimi delimo te uspehe. Tukaj bi predvsem 
omenili Avtoelektričarstvo Trček, ki  čeprav ima 
odlične športnike doma, ki zahtevajo ogromno 
truda in odrekanj, nikoli ne odreče pomoči tudi 
drugim. Podjetje Vargalant, z odlično ekipo nam 
je vedno na voljo s svojimi storitvami tudi, ko jih 
včasih potrebujemo takoj. In pa BMC trgovina 
v Podlipi, ki nam pomaga z ugodnimi cenami 
rezervnih delov za naša vozila. Res, vsem sku-
paj hvala.« 

Tomaž Trček 

Konec novembra je Turistič-
no društvo Blagajana Vrhni-
ka pripravilo 2. srečanje na-
rodnih noš. Organizator pa 
je bila sekcĳa narodnih noš 
pri turističnem društvu, ki jo 
vodi Tina Hajdinjak. Sekcĳa 
deluje že nekaj let, tako da 
se narodne noše udeležujejo 
številnih prireditev po Vrh-
niki in njeni okolici. Redni 
in dobrodošli gostje pa so 
tudi na srečanju narodnih 
noš v Kamniku in v sosed-
njem Beljaku. 
Zbrane v veliki dvorani Can-
karjevega doma na Vrhniki je 
prvo pozdravila predsednica 
društva Mirjam Suhadolnik. 
Poudarila je, da je sekcĳa na-

rodnih noš ena najbolj atraktivnih in delovnih v društvu, zato 
ni čudno, da se število članov povečuje. Nato je celoten program 
srečanja predstavila vodja sekcĳe Tina Hajdinjak, ki je celotno 
prireditev tudi povezovala. Na odru se je potem predstavilo pet 
skupin, ki so bili oblečeni v različne slovenske noše. Vsi so se 
tudi predstavili s kratkim plesnim ali glasbenim programom. 
Nastopili so: folklorna skupina Polhov Gradec, folklorna sku-
pina Cepci iz Ligojne, ženska pevska skupina Trlice iz Ligojne, 
folklorna skupina Stara Vrhnika in ansambel Presenečenje. Med 
nastopom posameznih skupin pa so dvorano dvignili na noge 
mladi harmonikaši s slovenskimi narodnimi melodĳami. Pri na-
stopu FS Stara Vrhnika pa je Jani Krvina prebral svojo pesem 
»Stara Vrhnika« in prejel velik aplavz.
Ob koncu 2. srečanja pa je ob muziki ansambla Presenečenje za-
plesala cela dvorana, najbolj korajžni pa tudi na odru. Največji 
aplavz je za plesno spretnost požela predsednica društva Mir-
jam Suhadolnik, ki je na oder pritegnila še ostale plesalne pare. 
Zaplesala pa je z avtorjem tega prispevka. Tako se je 2. srečanje 
narodnih noš nekako uradno končalo. Veselo druženje pa se je 
nadaljevalo v avli Cankarjevega doma.

Simon Seljak

Vodja sekcĳe narodnih noš 
Tina Hajdinjak je na tem me-
stu zamenjala starosto, babico 
Ivano Logar

Vesele praznike in obilo sreče v 
prihajajočem letu želimo članom 
Turističnega društva Blagajana 
Vrhnika, sodelavcem, prĳateljem,
vsem, ki boste tole voščilo prebrali.

Upravni odbor Turističnega društva 
Blagajana Vrhnika
 
 
Koledar za leto 2014  je lep. Člani ga boste 
dobili ob vplačilu članarine za leto 2014, vsi 
ostali lahko pokličete na sedež društva tel. 
št. 01 7551 341 ali pa predsednico društva na 
št. 041 558 426.

2. srečanje narodnih noš

Veselo in zabavno

Flamingo na Vrtnarĳi

Vrata je odprla mehiška restavracĳa
Vrhnika – Od decembra dalje lahko v Cankarjevem mestu okusite tudi mehiško 
hrano. Gostilna Flamingo na Vrtnarĳi je namreč dobila tako novo »preobleko« 
kot tudi kuhinjo, ki jo lahko okusite bodisi v obliki zaključene družbe bodisi 
kot malico ali kosilo. 

Avtosport Jazon  končuje sezono
Klub Autosport Jazon z Vrhnike, ki združuje  več kot trideset voznikov in športnih 
funkcionarjev z licenco panožne zveze za avtošport, je uspešno  končal letošnjo 
sezono, kajti člani so dosegli vidne rezultate tudi na mednarodnih prizoriščih. 

Pismo poslancem
Tokratna, moja  zadnja kolumna v letošnjem 
letu bo malce drugačna.Vsi poslanci smo na-
mreč pretekli teden na mize   prejeli zbornik 
komisĳe za preprečevanje korupcĳe,v kate-
rem so  zbrana razmišljanja  učencev OŠ v 
Slovenĳi, naslovljena pa na nas poslance DZ. 
Moram priznati, da me je njihovo pisanje 
navdušilo in  pri meni definitivno  pustilo 

pečat, pečat na katerem piše : spodbuda. Upam, da so si ga pre-
brali tudi  ostali poslanci in želim si, da tudi njih ne bi pustilo 
neprizadete in ravnodušne. Eno mi je bilo še posebej všeč in 
blizu in pravi takole: »Pozdravljeni, dragi poslanci in poslanke! 
V svojem pismu vam želim sporočiti, kako jaz vidim trenutno 
stanje v naši državi in kaj pričakujem od vas, da se to stanje 
popravi! Kakor že sami veste, se v naši družbi pojavlja vedno 
večje nezadovoljstvo. Ljudje so izredno nezadovoljni zaradi fi-
nančne krize in tudi zato, ker se korupcĳa pri nas pojavlja ved-
no bolj pogosto. Zaradi trenutnega stanja večini Slovencem že 
primanjkuje optimizma, saj smo vsi preveč zamorjeni. Ljudje 
so bistveno preveč pod stresom in zato se nezadovoljstvo širi 
mnogo hitreje, kot bi se v normalnih okoliščinah. Primanjkuje 
jim tudi prostega časa, saj je življenje postalo prehitro, da bi se 
lahko spoštovale vrednote, katere so bile še pred stoletjem pov-
sem normalne. Za boljši jutri bi bilo zelo koristno, da bi bilo pri 
nas mnogo več takšnih vodĳ, ki bi ljudem služil kot vzor. To bi 
v podjetjih na primer pomenilo, da prvi pride v službo, jo zadnji 
zapusti, ljudi postavi na delovna mesta na katerih bi razvĳali 
svoj potencial, upošteva njihove predloge, ki so lahko koristni 
za prihodnost nekega. Izredno pomembna je tudi zmožnost, da 
se lahko postavi v vlogo nekoga drugega in si predstavlja, kako 
bi se on počutil po nekem nepremišljenem dejanju in kakšne 
posledice bi čutil. Kot primer bi lahko dali nogometno moštvo, 
ki ima dobrega trenerja. Za trenerja je izredno pomembno, da 
ve kako se počuti posamezen igralec ob javni kritiki. Za moštvo 
pa je najbolj pomembno, da v njem vladata harmonĳa in načelo 
vsi za enega in eden za vse. Trener pa mora prav tako vedeti, 
kateremu igralcu najbolj ustreza kateri položaj. Služiti mora kot 
vzor igralcem, torej kot sem že zgoraj napisal, da prvi pride na 
trening, zadnji s treninga ter posluša tudi mnenja in nasvete 

igralcev. Nagradi najbolj delovne igralce, tako bodo ostali ig-
ralci ugotovili, da jih bo trener nagradil le, če se bodo trudili. 
Nagradi jih lahko tudi s podaljšanjem ure in s tem imajo več 
možnosti, da se dokažejo. Seveda pa more nevestne igralce, ki 
svojega dela ne jemljejo resno ali pa sploh ne hodĳo na treninge, 
tudi ustrezno kaznovati, na primer jim skrajša uro. S takšnim 
sistemom delovanja bo ekipa dolgoročno uspešna, igralci pa 
motivirani, saj se bodo vsi potrudili. Tako bodo igralci igrali za 
ekipo in ne samo za sebe. S takšnim primerom, ki pa je sicer 
v teorĳi precej preprost in je v praksi izvedljiv z veliko volje 
in zaupanja, se da prikazati na kakšen način lahko poskušamo 
reševati težave naše družbe. Če bo v državi tako kot v zgoraj 
omenjenem nogometnem klubu vladala harmonĳa, bo delo-
vala uspešno, vsi bomo bolj veseli in srečni, hkrati pa bo tudi 
veliko manj sporov. Državljani si želimo, da bi vsi poslanci še 
bolj vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, pri tem pa bi delovali 
predvsem za državo in ne za sebe. Zelo pametno bi bilo tudi, da 
bi pozabili na različne strankarske interese in bi s svojim uspeš-
nim delom služili za vzor vsem državljanom ter jim dokazali, 
da je naša država na pravi poti. Verjamem, da bi se s tem širilo 
zadovoljstvo in bi ljudje na parlament gledali veliko lepše. Pravi 
poslanec mora biti pošten, delaven in predvsem strokovnjak za 
posamezno področje, saj bo le tako država postala uspešna na 
več področjih. Pomembna je tudi poslančeva pozitivna volja in 
zaupanje v boljši jutri. Koristno je tudi, da dela s srcem, saj se 
tako lažje postavi v vlogo državljanov ter si predstavlja, kako 
bi se on počutil, če bi bil sprejet nek za njega neugoden zakon. 
Izredno pomembno je tudi, da vsi v državnem zboru s svojim 
vestnim delom dokažejo, da se za državo izredno trudĳo ter 
jim je blagostanje v njej izredno pomembno. Pametna poteza 
poslancev bi tudi bila, da bi v času krize, ko veliko ljudi strada, 
začeli bolj sodelovati pri humanitarnih akcĳah. S tem bi doka-
zali, da jim ni vseeno za druge ter jim stojĳo ob strani.Upam, da 
boste katerega izmed mojih predlogov resnično tudi uporabili 
in da bo v državi kmalu spet zavladala harmonĳa in zadovolj-
stvo.« Pismo je napisal Jan Antolič iz OŠ Franceta Prešerna iz 
Maribora. Ker pa se bližajo prazniku, naj vam zaželim lepe in  
mirne praznike,  v naslednjem letu pa   veliko  zdravja, osebne-
ga zadovoljstva in zvrhan koš poljubčkov!

Vaša poslanka Alenka Bikar
*pismo objavljam z dovoljenjem staršev učenca
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Tri runde po petnajst partĳ taroka v 
Gostilni Bistra

V objemu 
usode pikovih 
dam
Pozno jesensko popoldne, na nebo so se ne-
usmiljeno prikradli sivi neprĳazni oblaki, na 
deževni cesti vidimo nekaj ljudi, ki z odprti-
mi dežniki korakajo proti gostilni v kateri so 
že pripravljene mize za tarok. Za turnirje vse 
pripravljeno; slišim dobro pripravljene gostin-
ce, ognjeni gašperček že pridno objema lesena 
polena, karte so igralci stresli na mize. Še raz-
poredimo vas in usodo vam bodo nadalje kroji-
li« pikove dame, srca, križi, kare, pobi in ostali 
liki, kateri krasĳo najpomembnejši kvartopirski 
pripomoček-karte. Dvanajst miz, šestintrideset 
igralcev in igra se je pričela. Za eno mizo je se-
dela trojica vnetih kvartopircev od katerih so 
se marsikomu oči pokazale le ob izvleku kar-

te, ki je kot blisk pristala na sredini mize. Med 
igralci je bil tudi avtor knjige Teorĳa Taroka; 
Simon Jerič, ki je na turnir prišel kar z družino 
in se tako prepustil igri, katera razveseljuje srca 
mnogih, ki ob večerih mračnih mesecev grejejo 
klopi in ob katerih je slišati mnogo ostrih pri-
devnikov. Zagreti kvartopirci tarok igrajo tako 
ali drugače. Nekateri ga igrajo v družbi, drugi 
si ga privoščĳo kar na spletu, vsem pa je sorod-
no to, da ga znajo igrati zelo dobro. »Talon pa 
za vola ubit«, slišim enega od igralcev, za so-
sednjo mizo se sliši« ni kej dobre karte je imel«, 
izza mize v kotu pa se prav takrat zasliši«omgi 
si napadu s karo«. Med igralci je bilo opaziti 

tudi vrhniškega župana 
Stojana Jakina, kateri 
mi je kasneje zaupal, da 
veselje do taroka goji že 
iz študentskih dni na 
turnir pa je prišel zaradi 
druženja. Na vprašanje 
ali se mu zdi vzdušje 
prĳetno, mi le to potrdi 
in se ponovno prepusti 
igri metanja pagatov, pi-
sanja točk, kontriranju 
iger nasprotnikom in 
analizi odigranih rund. 
Med tekmovalci je bilo 
največ okoličanov, ne-
kaj pa se jih je pripeljalo 
tudi iz daljnih krajev. 
Enajst igralcev turnirja 
se udeležuje tudi držav-
nega prvenstva izvem 
od enega od igralcev. 
Na čelu enega od taro-
kerjev zagledam kapljice 
znoja, katere so iz njega 
verjetno privrele zaradi 
napete igre. Vendar je 
bilo poskrbljeno tudi za 
rehidracĳo in draženje 
brbončic. Gostilna je na-
mreč pripravila klobase 
s hrenom, jajčki in doma-
čim kruhom med igro pa 
skrbela, da se grla niso preveč osušila. To je bil 
namreč že šesti turnir, v bodoče pa mislimo s 
tem še nadaljevati mi povedo v gostilni Bistra, 
kateri so ob koncu turnirja podelili nagrade 
najboljšim trem tarokerjem. Tako je prvo mesto 
zasedel Berce Vinko, na drugo mesto se je za-
vihtel Richard Beuermann, bron pa je osvojil 
Alojz Trček. Za nagrade pa so poskrbeli spon-
zorji in sicer: Pivovarna Human Fish z Vrhnike, 
katera je podarila 4x bon za pivo, Kmetĳska za-
druga Krka je glavnemu zmagovalcu podelila 
veliko tirolsko salamo, Termoton pa je prispe-
val priložnostna darila. Poskrbljeno pa je bilo 
tudi za tiste, ki niso osvojili prvih treh mest, saj 
so v spomin prejeli majhen spominček, kateri 
jih bo v nadalje spominjal na udeležbo, katera 

jim je poleg praktičnega spominka pustila tudi 
prĳetne spomine in potrditev slogana, daje po-
membno sodelovati in ne zmagati.
Gostilna Bistra, katera je turnir organizirala in 
Gostilna Bajc pa si v bodoče prizadevata tudi, 
da bi pod svoja okrilja privabila še kakšne go-
ste, kateri bodo poleg izvrstne postrežbe delež-
ni tudi večera smeha s stand up komiki in im-
pro gledališčniki, kateri bodo enkrat mesečno 
skrbeli za smejalne mišice tistih, kateri jih bodo 
takrat obiskali. Gostilna Bistra pa nam za mesec 
Januar obljublja pravo zimsko zabavo za otroke 
s čarovnikom Grego in bogatim animacĳskim 
programom. Tako, da zabave ne bo zmanjkalo, 
ne za stare in ne za mlade.
Besedilo in fotografije: Blaž Uršič

Srečanje in druženje je bilo sestavljeno iz treh 
delov. V prvem delu je predsednik območne 
zbornice ing. Marko Popit, po svojem nagovoru 
podelil jubilejna priznanja za 10, 20, 30 in 40 let 
opravljanja obrtne dejavnosti. Nato je sledila za-
nimiva veselo igra, ki je nasmejala vse prisotne. 
Po gledališki predstavi pa se je v mali dvorani 
odvĳalo družabno srečanje prisotnih obrtnikov 
in podjetnikov ob dobri kapljici in prigrizku.
Za 10 let dela v obrti so priznanja prejeli: Aliriza 
Vajdin s.p., Biosan d.o.o., Miroslav Celarc s.p., 
Cotis d.o.o., G.T. d.o.o., Anton Jurjevčič s.p., 
Sebastĳan Kačič s.p., Majles d.o.o., Franc Oblak 
s.p., Aleš Pečnik s.p., Brigita Strajnar .p., Robert 
Unetič s.p., Tomo Žos s.p..
Za 20 letno delovanje v obrti pa: Ejub Aljukić 
s.p., Copy-line d.o.o. Vrhnika, Stanislav Čepon 
s.p., Elektro Janša d.o.o., Gut&Pet d.o.o., Janko 
Leben s.p., Tomaž Lenarčič s.p., Leples d.o.o. 

Borovnica, Robert Malovrh s.p., Metod Osred-
kar s.p., Rastor d.o.o., Danĳel Samotorčan s.p., 
Sečnik d.o.o., Darko Vrabec s.p., Ženko d.o.o. 
Vrhnika.
Že 30 let v obrtni dejavnosti pa delujejo štirje 
obrtniki: Silvester Maraž s.p., Marjan Oblak 
s.p., Adem Zahirović s.p. in Gostilna in mesarĳa 
Kavčič d.o.o.. 
Najvišje priznanje pa je prejel gostilničar Gregor 
Mesec iz Zaplane, saj je v tej obrtni dejavnosti že 
celih 40 let. 
Že pred podelitvĳo jubilejnih priznanj pa je 
predsednik območne obrtne zbornice ing. Mar-
ko Popit vse zbrane nagovoril ter med ostalim 
še posebno poudaril: »Zaradi prehoda na pros-
tovoljno članstvo pa smo na zbornici že začeli 
izvajati dodatne storitve: vlagamo predloge 
elektronske izvršbe, organiziramo tečaje in iz-
pite iz varstva pri delu, požarnega varstva, prve 

pomoči, izposlovali smo ugodnosti pri pregle-
du vaših gasilnih aparatov, organiziramo vam 
zdravniške preglede, nudimo različne seminar-
je in delavnice, skupaj z OZS pa smo vključeni 
v mrežo ugodnosti, ki jih lahko prejmete kot 
imetniki kartice mozaik podjetnih.
Država nam zaradi prezadolženosti nalaga 
vedno nove in nove davke in prispevke. Te ob-
veznosti bi bile še večje, če se ne bi pogajali z 
vlado, ministrstvi in strokovnimi predstavniki 
državnih organov. Zavedati se morajo, da malo 
in drobno gospodarstvo ni vreča brez dna, iz ka-
tere vzameš, kolikor rabiš. To naši pogajalci tudi 
vedno in znova izpostavĳo. Naj navedem samo 
nekaj pomembnih uspehov: povečanje zneska 
gotovinskih plačil med poslovnimi subjekti iz 
50 na 420 EUR; dvig normiranih odhodkov v si-
stemu pavšalne obdavčitve na 70 %; skrajšanje 
roka vračila preplačanega DDV s 60 na 21 dni; 
uvedba znižane davčne stopnje na delovno in-
tenzivne storitve; povišanje praga za vključitev 
v sistem DDV; uvedba neomejene 40 odstotne 
investicĳske olajšave; povečanje olajšav za vla-
ganja v raziskave in razvoj na 100 odstotkov; 
skrajšanje plačilnih rokov države na 30 dni; pre-
prečitev, da bi v letu 2013 nekateri plačevali tudi 
do 67 % višje prispevke; delna oprostitev plačila 
prispevkov delodajalca za starejše delavce; del-
na oprostitev plačila prispevkov za novo-nasta-
le s.p. za 2 leti; vračilo prispevkov delodajalca 
za prvo zaposlitev; krajši rok izbrisa s.p. iz po-

slovnega registra iz 15 na 3 dni; ter veliko iz-
boljšanih pogojev za delovanje v posameznih 
panogah. Novica za upokojence, ki opravljajo 
dejavnost: zbornica je že dobila zagotovilo, da 
bo dveletno prehodno obdobje za ureditev sta-
tusa upokojenih s.p. uveljavljeno še pred novim 
letom, kar pomeni, da se upokojenim ne bo po-
trebno aktivirati oz. zamrzniti pokojnino. Sedaj 
gre to še v obravnavo v parlament. Najnovejša 
novica pa je, da je OZS po številnih opozorilih 
končno dosegla odpravo prĳave nevarnih del 
na višini, ki je predstavljala veliko birokratsko 
oviro za obrtnike in male podjetnike. Obveznost 
prĳave bo prenehala veljati konec leta. V zvezi 
z davkom na nepremičnine, ki je bil že sprejet, 
je potekalo in še poteka zbiranje podpisov za 
peticĳo proti Zakonu o davku na nepremičnine. 
Zbornica ni proti davku, če bi ta nadomestil se-
danje NUSZ in predpisal obdavčitev vseh last-
nikov nepremičnin, ki bi bile primerno vredno-
tene. Ker temu ni tako, zbiramo podpise proti 
zakonu, ki bo poguben za številne obrtnike in 
male podjetnike ter pri njih zaposlene.«
Tradicionalno druženje obrtnikov in podjetni-
kov pa se je zaključilo v prĳetnem in veselem 
vzdušju. Saj si to resnično zaslužĳo, ob nenehni 
borbi za preživetje, za ohranjanje svoje obrti ter 
ob povečevanju raznih dajatev in davkov. Vsem 
jubilantom pa iskrene čestitke ter še uspešno 
delovanje v obrtno podjetniški dejavnosti. 

Simon Seljak

Gregor Mesec prejema od predsednika ing. Marka Popita prizna-
nje za 40 let delovanja v gostinski dejavnosti

Vsi prisotni prejemniki jubilejnih priznanj in plaket Obrtniki zasedli veliko dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki

Obrtniki prejeli priznanja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika, ki združuje obrtnike iz občin 
Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomerja, je konec novembra pripravila tradicio-
nalno prednovoletno srečanje za svoje člane. Velika dvorana Cankarjevega doma 
je bila skoraj premajhna za vse članice in člane zbornice ter tudi za njihove upo-
kojence. Srečanja sta se udeležila tudi župana Vrhnike in Log-Dragomerja Stojan 
Jakin in Mladen Sumina, saj prav obrtniki predstavljajo največjo gospodarsko 
moč obeh občin.
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Obljuba dela dolg: uredili še 
igralnico

Vrhnika – V eni od preteklih 
številk smo pisali, da v Mi-
kavni kavarni (nasproti sose-
ske Vrtnarĳa) načrtujejo tudi 
izgradnjo otroške igralnice. 
Preverili smo, če so držali ob-
ljubo in v veselje mladih dru-
žin to lahko tudi pritrdimo. 

»Uredili smo igralnico, kjer lahko navihančki rišejo ali barvajo 
na liste oziroma tablo, se igrajo z igračami, vozĳo po toboga-
nu ali pa si ogledajo celo risanko,« pravĳo v kavarni, ki se je 
za igralnico odločila iz enega samega razloga: biti družinam 
prĳazen gostinski lokal. Tako se lahko starši predajo brezskrb-
nemu srkanju različnih kav in čajev, medtem pa otroci »raz-
iskujejo« igralnico. Slednjo je mogoče tudi najeti za primer 
rojstnodnevnih zabav. »Za tiste čisto najmlajše pripravimo 
branje pravljice in ustvarjanje, za starejše pa lahko organizira-
mo pravo kino predstavo z ogledom želene risanke. Ponujamo 
tudi druge zabavne aktivnosti in ustvarjanje po dogovoru,« še 
pravĳo v Mikavni. V rojstnodnevni paket poleg aktivnosti ob 
nadzoru animatorjev sodĳo še sok za povabljene, pizza, torta 
in CD s slikami z rojstnega dne. Za vse informacĳe se oglasite 
v Mikavni kavarni, Rožna ulica 2, Vrhnika ali pišite na mikav-
na.kavarna@gmail.com oziroma pokličete na 031 375 360. (gt, 
foto: gt)
Vsem našim strankam ter bralcem Našega časopisa želimo 
srečno novo leto 2014 in se priporočamo za obisk tudi v tem 
letu!

Občinski odbor NSi Vrhnika

Spoštovani,

želimo vam blagoslovljene božične praznike in 
vse dobro v prihajajočem letu.
V upanju na boljše čase ponosno praznujmo 
dan samostojnosti in enotnosti.

bčinski odbor NSi Vrhnika

želimo vam blagoslovljene božične praznike in 
vse dobro v prihajajočem letu.
V upanju na boljše čase ponosno praznujmo 
dan samostojnosti in enotnosti.

Sredstva so zbirali s pomočjo 
zbranih vstopnic in prosto-
voljnimi prispevki na licu 
mesta. Kot je pojasnila Marica 
Štirn, tajnik župnĳske Karitas, 
so zbrali preko 1250 evrov iz 
naslova prodanih kart, petsto 
evrov pa iz prostovoljnih pri-
spevkov. »Zelo smo zadovoljni, 
hvala vsem,« je pokomentirala 
zbrana sredstva, ki jih bodo po-
rabili za nakup hrane in plačilo 
položnic socialno ogroženim 
družinam. Znesek resda ne bo 
zadovoljil vseh potreb, a ven-
darle je to premik na bolje. To 
pa je po besedah župnika ozi-
roma direktorja župnĳske Ka-
ritas, Blaža Gregorca, mogoče 
delati le v skupini – »Če stopi-
mo skupaj in če delamo dobro, 

potem lahko delamo velike 
stvari.« Ob tem se marsikomu 
porodi pomislek, glede prošenj 
po darovanih sredstvih, kajti 
na »slabšem« je večina ljudi. A 

tajnik Škofijske Karitas Ljublja-
na Jože Kern pravi: »Ne glede 
na krizo, Cerkev še naprej vabi 
ljudi k darežljivosti. Menim, da 
bo Bog njihovo dobroto popla-
čal na svoj način.« Tudi župan 
Stojan Jakin upa na poplačilo, 
a kot je dejal na prireditvi, na 
tisto drugo, ki naj bi doletelo 
tiste, zaradi katerih je danes 
Slovenĳa v taki krizi. »Obsta-
ja upanje. Predvsem na račun 
javnosti, so se stvari začele ob-
račati na bolje. A to ne bo rešilo 
množice lačnih ljudi, zato so 
tovrstne prireditve, kot je Kari-
tasova, še kako potrebne.«
Slabi dve uri dolg program, ki 
ga je vodila Marjana Debevec, 
so oblikovali domačini in gostje. 
Koncert je odprl Otroški pevski 

zbor Župnĳskega vrtca, kaplan 
Luka Demšar je grel srca poslu-
šalcev s citrami, Maja Mekina 
in Simona Černetič – Aynee sta 
nastopili kot pevski solistki, iz 

Polhovega Gradca je prišla sku-
pina Contrio, za domačo glasbo 
so poskrbeli ansambli Livada iz 
Borovnice, Mladi gamsi iz oko-
lice Domžal in Presenečenje iz 

vrhniško-ložanskega konca, 
dobrodelni večer pa so s sple-
tom plesov zaključili ligojnski 
folkloristi.

Gašper Tominc, foto: GT

ŽUPNĲSKA KARITAS VRHNIKA 

Župnĳska Karitas Vrhnika se zahvaljuje vsem nastopajočim, 
dobrotnikom in vsem, ki ste pomagali pri izvedbi dobrodelne-
ga koncerta DVA NOVČIČA: župnĳskemu otroškemu zboru, 
Luku Demšarju,  Maji Mekina, Simoni Černetič - Aynee, žup-
nĳskemu pevskemu zboru, skupini Contrio, Mladim Gam-
som, Ansamblu Livada, Ansamblu Presenečenje,  Folklorni 
skupini iz Ligojne,  Pekarni Baškovč, podjetju Fortrade, pod-
jetju Dekor senčila, podjetju Dvig, Siliko, d. o. o., Matjažu Vid-
marju, Marĳi Sečnik, Marĳi Ficko za izdelana darila, trgovini 
Sončnica, trgovini Sodček, Gostilni Papatek, Gostilni Kranjc, 
kmetĳi Zdešar - Horjul, kmetĳi Vehar - Podlipa, pekarni Žito,  
Radiu 1, Radiu Ognjišče, Fotokopirnici Podobnik, Andreju 
Černetiču za ozvočenje, Cankarjevemu domu za prostor, po-
vezovalki Marjani Debevec in vsem sodelavkam Karitas.
Izkupiček od dobrodelnega koncerta bo razdeljen (za plačilo 
položnic, za prevoz otrok v šolo in za nakup hrane).
Hvala
Prav tako se zahvaljujem vsem dobrim ljudem, ki nesebično 
polnĳo košaro v trgovskem centru Loka. Darovano hrano raz-
delimo ljudem, ki jo potrebujejo. 

V Bevkah je bilo že desetič 
»tojk fejst«
Leta ne bežĳo samo nam, ampak tudi našim bevškim prire-
ditvam. V Bevkah smo v oktobru, pripravili deseto prireditev 
Kojk je v Bevkah fejst. Kar verjeti ne moremo, da čas tako hitro 
beži.
Naj  si prikličemo v spomin nekaj domiselnih naslovov iz pre-
teklosti: ličkanje, bevška mlekarna, šota,  peka kruha itn. Res 
je bilo vedno nekaj posebnega. Obujali smo običaje in navade 
naših staršev, prednikov v kraju,  kjer živimo. Letošnja rdeča 
nit desete prireditve je bila pregled in predstavitev le-teh iz 
prejšnjih devetih let, ki sta jih lepo in profesionalno povezova-
la mlada šoloobvezna učenca  Nives Božič in Vesna Lenarčič. 
Tudi nastopajočih ni manjkalo; povabili smo nekatere dolgo-
letne nastopajoče, popestrili smo z novimi obrazi in novo vse-
bino. Bevški fantje in punce so pletli kito in postavljali mlaj, 
videli odlomek iz komedĳe Ana Migrena v režĳi Gojmirja 
Lešnjaka Gojca.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili  naši požrtvovalni  orga-
nizatorki skoraj vseh desetih prireditev ga. Klavdĳi Japelj. S 
svojo igralsko žilico naredi dogodek nekaj posebnega, vedno 
nas preseneti, da rečemo samo: »Jauuuuuu, super!« Trenutno 
jo lahko občudujemo v komedĳi Ana Migrena  v odlični vlogi 
Rosalinde.
Zahvaljujemo pa se tudi našim krajanom za množični  obisk, 
kar nam daje nove motivacĳe za naslednje snidenje, ki bo ok-
tobra 2014. KD Ivana Cankarja Bevke želi vsem našim kraja-
nom mirne, zadovoljne božične praznike, v letu 2014 pa veliko 
zdravja in medsebojnega razumevanja. S R E Č N O!

Za KD Ivana Cankarja Bevke zapisala Emi Vinšek.

Prebudimo se v sveže jutro
Prebudi me sonce, ki me skozi nezagrnjeno 
okno nagajivo požgečka po licu. Po noči, polni 
lepih sanj in topline, pogledam skozi okno in 
medtem ko poslušam že tolikokrat slišane, ni-
koli dolgočasne, a vedno za odtenek drugačne 
pesmi naših ptic, mi oko ujame prelep portret 
narave, ki se prav tako šele prebuja v nov dan. 
Ob vsem skupaj si zaželim oziroma začutim 
potrebo, da bi si pljuča napolnil s svežim jutra-

njim zrakom ob skodelici kave, na terasi stano-
vanja. Vstanem, stopim do vrat, jih nestrpno, 
kot otrok, ki komaj čaka da naredi prve korake 
v novo zapadlem snegu, odprem, potem pa ...
Kot bi se z neznansko silo zaletel v steno, me 
odbĳe nazaj v stanovanje. Zavrti se mi, ponov-
no mi obrne želodec in kot že mnogokrat po-
prej ga izpraznim v straniščno školjko. Do tega 
trenutka prečudovito jutro se zopet prevesi v 
»še en dan, še en smrdljiv dan!« Pomislim, da 
bi se po več kot desetih letih življenja v sose-

ski Vrtnarĳa že moral privaditi na smrad, na ta 
neznosen smrad, ki nam pokvari še tako lepe, 
sončne, vroče, snežne, deževne ali ledeno hlad-
ne dni.
Kot prebivalca soseske Vrtnarĳa me smrad res-
nično resnično moti in mislim, da je meni podo-
bnih mnogo. Niti me ne zanima, od kje smrad 
prihaja (kompostarna, deponĳa Tojnice?) in kdo 
določene dejavnosti podpira, želim si le, da bi 
pristojni organi nekaj ukrenili glede tega.
S tem želim apelirati na župana prečudovitega 

mesta Vrhnika, da bi pristojne inšpekcĳe po-
novno »merile smrad« v zraku na tem območ-
ju, vsaj en teden zaporedoma in ne le tisti dan 
v tednu, ko se najavĳo in onesnaževalci zraka 
prekinejo s svojimi vsakodnevnimi dejavnost-
mi, da ne bi  bilo »napačnih meritev.«
Sedaj pa hitim zapreti okno, da iz stanovanja ne 
izpustim preveč dragocenega svežega zraka.
Lep pozdrav,
RobArt

Drage občanke 
in občani Vrhnike!
Iščimo poti, 
ki vodijo v nove kraje,
iščimo poti, 
ki vodijo v boljše čase, 
in 
našli bomo poti, 
ki vodijo v srca ljudi.
Lepe božične praznike in 

srečno 2014!

Občinski odbor Desus Vrhnika

•Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo •

Na Karitasovem večeru zbrali poldrugi tisočak
Vrhnika, 23. november – Obdobje od 25. novembra do 1. decembra pojmuje krščanska cerkev kot Teden Kari-
tas, v okviru katerega potekajo številne aktivnosti širom Slovenĳe, rdeča nit vseh pa je dobrodelnost. Tudi na 
Vrhniki je župnĳska Karitas pripravila dobrodelni koncert »Dva novčiča«, in sicer v Cankarjevem domu, kjer 
so zbrali dobrega poldrugega tisočaka za socialno ogrožene družine.

Voščilo
Ni pomembno, kar delamo, ampak koliko ljubezni vložimo 
v tisto, kar delamo; potrebno je majhne stvari delati z veliko 
ljubeznĳo.
Mati Terezĳa

Naj Vam božični prazniki prinesejo veliko miru in 
Božje bližine, v novem letu 2014 pa Vam želimo 
veliko zdravja, moči in dobre volje.
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 »So nas pozabili poklicati? Je res samo še moja 
ekipa tista, ki ni bila poklicana? Imamo prvič v 
zgodovini našega društva državne prvake?«Takš-
ne misli so se pletle po moji glavi, ko smo skupaj 
z Urošem, Urbanom, Domnom in Stanetom čakali 
na razglasitev rezultatov zadnjih treh mest na 12. 
državnem kvizu gasilske mladine, ki je potekal 23. 
11. 2013 v Osnovni šoli Borisa Kidriča v Kidriče-
vem na Dravskem Polju. Uvrstitev na državnem 
tekmovanju ni nikomur podarjena, prav vsak si jo 
mora trdo prigarati. Pred tem je vse ekipe iz Ga-
silske zveze Vrhnika in Logatec, čakalo občinsko 
in regĳsko tekmovanje, ki sta sočasno potekala v 
Osnovni šoli 8 talcev, Logatec. Na občinsko tek-
movanje se je naše društvo odpravilo s petimi eki-
pami. Na dopoldanskem občinskem kvizu so se 
vse ekipe odlično odrezale. Prav vsak tekmovalec 
iz našega društva je prejel svojo medaljo. Pravila 
tekmovanja pa so določila, da se na regĳsko popol-
dansko tekmovanje uvrstĳo samo prvi dve ekipi iz 
posamezne kategorĳe, zato je ena ekipa odšla do-
mov, ostali pa so morali svoje znanje pokazali še 
na popoldanskem regĳskem tekmovanju. Ekipe so 
osvojile 7., 6., 4. in2. mesto. Drugo uvrščena ekipa, 
si je prislužila nastop na državnem tekmovanju. 
Sledile so vaje, učenje in preverjanja znanja. Štiri-
najst dni smo prav vse popoldneve preživeli v ga-
silskem domu. Vse prehitro se nam je približevala 
sobota, 23. 11. 2013 in z njo čas, da se odpravimo 
proti Kidričevem. Na pot smo se odpravili že zgo-
daj zjutraj, ker smo morali prevoziti kar dober del 
prelepe Slovenĳe. V zraku je bilo čutiti nekaj ne-
rvoze in treme pred tekmovanjem. Pomirili so nas 
trojanski krofi in nam vlili moči za tekmovanje. Ob 
prĳavi na tekmovanje nam je bila dodeljena štartna 
številka 19. Na uvodni slovesnosti pa je nasmeh na 
lica privabila melodĳa pesmi Na Golici v izvedbi 
tamkajšnega pihalnega orkestra. Tekmovanje smo 
pričeli s teoretičnimi testi, pokazali svoje znanje v 
gasilski abecedi za konec pa smo se spopadli še s 
praktičnimi vajami. Fantje so vse vaje opravili brez 
kazenskih točk, prav tako pa so imeli tudi dober 
občutek o opravljenih teoretičnih znanjih. Med ne-

strpnim čakanjem na razglasitev rezultatov smo si 
ogledali različne spremljevalne dejavnosti, ki so 
nam bile na voljo. Napočil je težko pričakovani čas 
zaključne slovesnosti. Sledil je postroj tekmoval-
nih enot, zaključne spodbudne besede in seveda 
razglasitev rezultatov. Razglasitev se je pričela za 
kategorĳo pionirjev, v kateri je tekmovalo triintri-
deset najboljših ekip iz vse Slovenĳe. Pri posluša-
nju rezultatov smo prišli že do polovice, našega 
društva pa še vedno niso poklicali. Sledila je raz-
glasitev rezultatov za najboljših deset ekip. Vse 
do prvih treh mest o Bevkah ni bilo nič slišati. Kaj 
kmalu pa smo se zavedali, da smo edina ekipa, ki 
glasno proslavlja svoj uspeh in čaka, da se povzp-
ne na najvišjo stopničko. Zaslišali smo: »Prvo me-
sto pripada pionirjem iz Prostovoljnega gasilskega 
društva Bevke.« Ekipa je poskakovala od veselja 
in zmedeno odhitela zasesti prvo stopničko, ki je 
bila tokrat rezervirana samo za prvake. Fantje so 

našo maskoto - ŽABO in pokal vzdignili visoko v 
zrak, ter s tem pokazali svoj ponos do prigaranega 
mesta. Sledila je razglasitev rezultatov še za ostale 
kategorĳe in zaključek tekmovanja. Polni vzne-
mirjenja, veselja in ponosa smo se odpeljali proti 
domači vasi. Ves čas je v našem kombĳu odmevala 
vesela glasba, popevanje in smeh. Prihod v do-
mačo vas smo naznanili s sirenami in utripajočimi 
modrimi lučmi. Celi vasi smo želeli sporočiti, da 
so se v Bevke pripeljali DRŽAVNI PRVAKI!! Tega 
pa so se zelo dobro zavedali tudi vsi naši člani, saj 
so nas presenetili s čudovitim sprejemom. Ob pri-
hodu pred domači gasilski dom, so nas pozdravili 
številni gasilski curki, zvok harmonike in bučen 
aplavz vseh staršev, ostalih otrok, članov, članic in 
veteranov našega društva. Junaki so s pokalom v 
roki poskakali iz kombĳa. Nato pa so sledile šte-
vilne čestitke, objemi, solze sreče in nazdravljanje 
z največjim pokalom, kar jih do sedaj premore naše 
društvo. Pozno v noč se je nadaljevalo veselo dru-
ženje s prvaki in celotnim društvom. 
S tokratnim rezultatom smo mnogim gasilcem po-
kazali, da je delo mladih in njihova aktivnost prav 
tako ali pa včasih še bolj naporna, kot kakšna inter-
vencĳa. S ponosom lahko povem, da imajo prav ti 
otroci, že sedaj veliko pridobljenega znanja, ki ga 
bodo kasneje uporabljali, ko se bodo spopadli z 
operativo. Prav tako, pa so vsi mladi pridobili po-
trditev, da se vztrajnost, trdo delo in močna volja 
dobro obrestuje. Solze sreče, nasmejani obrazi in 
iskrice v očeh pa so tiste, ki poplačajo vse naporne 
popoldneve, neprespane noči in dneve odrekanj za 
uspeh naših najmlajših članov. 
Ob tej priliki bi se rada zahvalila vsem staršem, ki 
so bili v času priprav na tekmovanje razumeva-
joči in so svoje otroke spodbujali k učenju. Vsaka 
minuta, ki ste jo ob gasilskem gradivu preživeli 
skupaj s svojimi otroci je bila na tekmovanju dobro 
vidna. Največja zahvala pa gre seveda vam dragi 
mladi. Brez vas naše društvo na tekmovanjih ne bi 
tako cvetelo. Lahko rečem, da si vsako društvo želi 
take mladine, ki tako aktivno sodeluje na vajah in 
tekmovanjih. Poskrbimo, da se bo tako tudi nada-
ljevalo. 

  Nika Dolinar, mentorica mladine v PGD Bevke 

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani!

Vsako leto hitreje mine, 
poslavlja se tudi leto 2013. 

Naj vas prevzamejo decembrski 
vznemirljivi  trenutki,
pričakovanja, naj vas spremljajo 
trenutki topline in iskrenosti.
Besedo, ki jo ob novem leto 
največkrat rečemo – Srečno!  
V prihajajočem letu vam želimo veliko 
zdravja, da bi uživali vse 
lepote življenja, imeli dovolj modrosti, 
ki vas bodo reševale 
pred dvomi, veliko poguma, 
ki vam bo preganjal strahove, 
in 
veliko sreče, ki jo potrebujemo, 
da bomo lahko osrečevali druge.
Prijazne in mirne božične praznike v 
krogu najbližjih,
SREČNO NOVO LETO 2014
ter iskrene čestitke ob dnevu 
samostojnosti vam želi O.O.S.N.S  
Vrhnika,

Predsedstvo O.O.S.N.S.

Vsem občankam in občanom
ter vsem bralkam in bralcem našega časopisa
želimo vesele božične praznike,
čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti
ter

voščimo srečno, uspešno in zdravja polno novo leto 2014!

Naj se v letu 2014 izpolnijo vse želje in naj dobre misli dosežejo srce ter dušo 
vsakega posameznika.

Območna Organizacija SOCIALNIH DEMOKRATOV Vrhnika

Politična skupščina EPP  
je 13.11.2013 na predlog 
predsedstva EPP soglas-
no sprejela Resolucĳo o 
stanju v Slovenĳi, v ka-
teri izraža podporo SDS 
kot ključni politični sili v 

državi ter izraža pričakovanje, da bo sodni proces 
proti njenemu predsedniku  zaključen v obljublje-
nem 3 - mesečnem roku (kar sta se javno s podpisom 
zavezala predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša 
in minister za pravosodje Senko Pličanič ) in da bo v 
pritožbenem postopku upoštevana temeljna člove-
kova pravica do poštenega sojenja.  EPP izraža pri-
čakovanje, da sodni proces ni namenjen izločitvi 
predsednika SDS iz politične konkurence ter apelira 
na Svet Evrope, OVSE in ostale pristojne evropske 
institucĳe, da spremljajo nadaljnji potek procesa 
ter skrbĳo za skladnost postopkov z vladavino pra-
va in s splošnimi evropskimi sodnimi standardi.
Predsedstvo EPP je pred dnevi obravnavalo poročilo 
posebne misĳe, ki jo je vodil Jerzy Buzek, nekdanji 
predsednik Evropskega parlamenta in predsednik 
poljske vlade in ki je preučevala politično in gospo-
darsko situacĳo ter probleme pri uveljavljanju vlada-
vine prava v Slovenĳi. Misĳa se je med drugim sestala 
s predsednikom republike, vodstvi parlamentarnih 
strank, člani vlade, evropskimi poslanci, predstav-
niki različnih civilno-družbenih organizacĳ, medĳev, 
nekdanjo tožilko Branko Z. Hrastar ter zadnjim pred-

sednikom ZKS Cirilom Ribičičem. Na podlagi tega 
poročila je predsedstvo EPP predlagalo Resolucĳo 
o Slovenĳi in v njej posebej poudarilo potrebo po 
nepristranskem in neodvisnem sodstvu ter se v tem 
kontekstu zavzelo za striktno izvedbo lustracĳe.
Podmladek evropske ljudske stranke (YEPP) je že 
julĳa 2013 v posebni izjavi ostro obsodil  politič-
ni sodni proces proti predsedniku SDS ter izrazil 
hudo zaskrbljenost zaradi dvomljivih sodnih po-
stopkov v Slovenĳi.
Ključni evropski politiki so v preteklih dneh prejeli v 
angleški jezik prevedeno sodbo v zadevi Patria, zato 
so se lahko na lastne oči prepričali o absurdnosti ob-
tožbe zoper predsednika SDS. S tem je odpadel še za-
dnji dvom v dejstvo, da je proces politično motiviran 
in da je bila pravica uporabljena selektivno.
Sprejeta resolucĳa bo imela dolgoročne pozitivne 
posledice na normalizacĳo razmer v Slovenĳi, saj 
prihaja iz vrst najmočnejše politične sile v Evro-
pi. EPP vodi Evropski Svet in Evropsko komisĳo, 
njene članice pa večino vlad v Evropi vključno z 
Nemčĳo, motorjem evropskega gospodarstva. To 
evropsko okolje, ki SDS prepoznava kot ključno re-
formno politično silo v Slovenĳi, bo v naslednjih letih 
lahko pomembno vplivalo na dogajanja v Slovenĳi, 
državi, ki bo zaradi posledic neizpeljane tranzicĳe in 
vse večje zadolženosti vse bolj odvisna od evropskih 
finančnih virov.

Slovenska Demokratska Stranka
OO Vrhnika

Zmagovalci so doma

ZB NOB Vrhnika
V prejšnjih mesecih so okrogle obletni-
ce in visok življenjski jubilej praznova-
li člani in članice Združenja borcev za 
vrednote NOB Vrhnika:

Marĳa Lovrin, Blatna Brezovica, 1917
Franc Malneršič, Vrhnika, 1920
Marĳa Brus, Vrhnika, 1921
Matej Trček, Vrhnika 1921
Minka Grom, Vrhnika, 1922
Marjan Drašler, Vrhnika, 1923
Andrej Molk, Vrhnika, 1923
Bronislava Anđelković, Vrhnika 1938
Gabrĳela Možina, Stara Vrhnika, 1943
Stojčo Tasev, Dragomer, 1943

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za 
visok jubilej, želimo zdravja in dobre-
ga počutja. Čestitke veljajo tudi vsem 
tistim članom združenja, ki so v tem 
obdobju praznovali rojstni dan.

---
Člane združenja vabimo na predno-
voletno srečanje, ki bo v četrtek, 19. 
decembra 2014,  z začetkom ob 16.30 
v Gostilni Turšič na Vrhniki. Prĳave 
sprejemamo v pisarni združenja v 
času uradnih ur oz. na tel. št. 755-20-01 
oz. 030 696-818. 
V petek, 20. decembr,a ob 10. uri bomo 
obiskali naše člane v Domu  upokojen-
cev Vrhnika. Pridružite nam se!

Vabimo vas tudi na tradicionalno spo-
minsko slovesnost v Dražgošah, ki bo 
12. januarja 2014 z začetkom ob 12. uri. 
Odhod avtobusa bo ob 9.30 s Trga Kar-
la Grabeljška. 
Prĳavite se v pisarni združenja v času 
uradnih ur oz. na tel. št. 755-20-01 oz. 
030 696-818 (do zasedbe mest).
Vabljeni!

---
Obveščamo, da so uradne ure pisar-
ne združenja vsako sredo popoldne 
od 16. do 18. ure. Dobite nas na tel.št. 
755-20-01, lahko pa nam pišete tudi 
na elektronski naslov: zbnob.vrhni-
ka@gmail.com.  Ob izrednih primerih 
zunaj uradnih ur smo dosegljivi tudi 
na mobilni številki 030 696-818, kjer 
se vam bo oglasila podpredsednica ZB 
NOB Vrhnika. 

---

Vsem članom združenja borcev 
za vrednote NOB Vrhnik, ter 
drugim občankam in občanom 
voščimo vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2014. 

Z veseljem in ponosom vam 
voščimo tudi vse najlepše ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti.

ZB NOB Vrhnika

Blagoslovljen božič in srečno v letu 2014 
vam želi
OBČINSKI ODBOR SDS VRHNIKA

Predsedstvo in politična skupščina EPP izrazila močno 
podporo SDS in predsedniku Janši

Državni prvaki prihajajo iz Bevk 
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Za vse generacije!

Narodno zabavni 
muzikal z glasbo 
ansambla bratov 

Avsenik, najuspešnejše 
slovenske glasbene 
�����������������������
�����������������������
�����������������������

boste v duhoviti in 
������������������
�����������������������
��������������������
������������������
����������������������
��������������������
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bodo nadarjeni 
predstavniki igralskega 
�����������������
��������������������
�������������Dogajanje
������������������

vrhunski glasbeniki 
�����������������  ter 
plesalci plesne skupine 

Artifex�
����������������

spektakla Jaša Jamnik��
�����������������������
���������������������
���������������

OBČINA VRHNIKA

sob 21. 12. 16.00 Klovnesa razgraja, 
predstava za otroke

Cankarjev dom 
Vrhnika

19.00 Novoletni koncert 
Pihalnega orkestra 
Vrhnika

Cankarjev dom 
Vrhnika

ned 22. 12. 14.00 Kino: Fenomen Bruno 
Gröning; po sledeh 
�������������������������

Cankarjev dom 
Vrhnika, mala 
dvorana

tor 24. 12. 17.00 Kino: Impijev otrok, 
������������������������

Cankarjev dom 
Vrhnika

��� 26. 12. zbor 7.00 
- 7.30 

Pohod Po poti Cankarjeve 
matere od Vrzdenca do 
Vrhnike

zbor Jelovškova 3, 
Vrhnika

14.00 Proslava ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti

Park. pred TC 
Mercator

��� 26. 12. 19.00 Kino: Thor 2, akcijski 
domišljijski spektakel

Cankarjev dom 
Vrhnika

pet 27. 12. ob 10.30 
in 17.00

Kino: Loti, skrivnost 
������������������
������������������������

Cankarjev dom 
Vrhnika

sob 28. 12. ob 10.30 
in 17.00

��������������������������
��������������������������

Cankarjev dom 
Vrhnika

ned 28. 12. ob 10.30 
in 17.00

��������������������������
��������������������������

Cankarjev dom 
Vrhnika

sob 28. 12. 18.40 Obisk Dedka Mraza Cankarjev dom 
Vrhnika

ned 29. 12. 18.00 Bila sva mlada oba, 
muzikal za vse generacije

dvorana pri OŠ 
A.M. Slomška

pon 30. 12. ob 10.30 
in 17.00

����������������������
������������

Cankarjev dom 
Vrhnika

tor 31. 12. 22.00 Silvestrovanje s skupino 
Nevihta

Sodnijski trg

Veseli
december
na Vrhniki 
2013

sob., 21. 12. 2013, 9.00 – 19.00 ure

�����������������������

sob., 21. 12. 2013, 10.00 – 11.00 ure

�����������������������������

��������������

sob., 21. 12. 2013, ob 17. uri

Predstava 3D TV z Mihom 

Brajnikom in Damirjem 

����������

sob., 21.12. od 16.30 dalje

����������������������������

�����������������������

Sodnijski
trg
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Sejem rabljene športne opreme
 
V slogi je moč smo dokazali na snovni šoli Antona Martina 
Slomška Vrhnika. Na pobudo staršev in v sodelovanju s  pros-
tovoljci smo na šoli v četrtek, 14. 11. 2013, uspešno izvedli se-
jem rabljene športne opreme. V avli šole se je nabralo veliko 
število rekvizitov in športne opreme.  
Namen sejma je bil, da lahko vsak po najnižji ceni za svojega 
otroka kupi uporabno zimsko športno opremo.  Tako si pri-
zadevamo za ohranitev okolja in zbiramo sredstva za šolski 
sklad. Skupaj se je zbralo 315 €. Čestitke vsem udeležencem. 
Koristno popoldne pa smo tudi prĳetno izkoristili za druženje 
in klepet. V prihodnje si na šoli želimo čim več sodelovanja 
s starši, pri čemer bi delali  za skupno dobro naših otrok. V 
imenu šole se zahvaljujemo vsem staršem, ki so prispevali 
opremo, darovali v sklad in sodelovali na sejmu. 

Prostovoljci OŠ AMS z Bojano Petrovčič

OŠ Ivana Cankarja 

Poleg vrta bodo imeli še 
sadovnjak
Vrhnika, 19. november – Dekleta in fantje, ki v Cankarjevi 
šoli obiskujejo predmet »sodobno kmetĳstvo«, to jesen pri 
nameri sajenja dreves nekako niso imeli sreče z vremenom. 
Na koncu so se le odločili, »da pač bo, kar bo« in začeli za-
sajati drevesa, a so morali na koncu vseeno zopet priznati 
premoč narave – dežja. Njihova učiteljica Sonja Rihar je v 
goste povabila biodinamičnega sadjarja Slavka Turšiča iz Bo-
rovnice, da jim je podal kopico nasvetov o sajenju dreves, kar 
je na koncu pokazal tudi v praksi. »V sadovnjaku bodo uspe-
vale slovenske sorte jabolk: alkmene, zlata pramena, carjevič, 
monštancelj in topaz. Topaz je zelo priljubljen v biološkem 
sadjarjenju, odporen je na škrlup. Posadili bomo zgodnjo 
češnjo – sorto riversoiva rana - zori v začetku junĳa, učenci 
pa se bodo z njo lahko posladkali že pred koncem šole,« je 
povedala Riharjeva. 
A omenjeni projekt ni edini tovrstni na šoli. Tik zraven bodo-

čega sadovnjaka (med Ljubljanico in vrtcem Želvica) stoji na-
mreč šolski vrt, ki ga obdelujejo na ekološki način, brez upo-
rabe umetnih gnojil in škropiv. Zasnovan je kot učilnica na 
prostem. »Letos smo pridelali že veliko zelenjave: spomladi 
redkvice in jagode, solato, zelje, glavnati in brstični ohrovt, 
fižol, paradižnik, papriko. Svežo zelenjavo pojemo pri malici 
ali pa jo koristno uporabimo za pripravo jedi pri pouku,« je 
za Naš časopis še povedala Riharjeva.  

Gašper Tominc, foto: GT

Praznično tudi na 
OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika 4. december – Verjetno tudi šole ne morejo popolnoma 
mimo decembrskega vzdušja, ki se na OŠ Ivana Cankarja kaže v 
različnih oblikah. Eden od vrhuncev je nedvomno »božično-no-
voletni bazar«, ki ga prirejajo že vrsto let, na katerem pa ne samo 
prodajajo, marveč skrbĳo tudi za razvedrilo staršev  in učencev. 
Tudi letos se je pritličje šole spremenilo v mravljišče, ki se je pomi-
kalo od stojnice do stojnice, največ obiskovalcev pa se je ustavilo 
kar v jedilnici, kjer je potekal kulturno-zabavni program. Izvajali 
so ga učenci sami, veliko pozornosti pa je pritegnilo napenjanje 
sivih celic šolnikov in predstavnikov šolskega sklada, ki so se po-
merili v kvizu. Obiskovalci so se na hodnikih in v razredih lahko 
sprehodili med stojnicami s praznično ponudbo, ki so jo pripra-
vili učenci, če pa jih je zasrbela še ustvarjalna žilica, so se lahko 
pridružili kateri od delavnic, ki so potekale  v razredih. (gt)

24. oktobra smo tri učenke 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
skupaj s tremi učitelji odšli v 
Istanbul. Prvič sem potovala z 
letalom, zato sem bila na leta-
lišču navdušena in vznemir-
jena. Malo me je tudi skrbelo, 
da ne bo pretežka prtljaga in 
da ne bo slučajno kaj zapiska-
lo, ko bom šla skozi kontrolo. 
Na srečo nisem imela težav, 
nemalo težav pa je imela na 
kontroli sošolka, ki je v ročni 
prtljagi imela celo kozmetič-
no kolekcĳo. Let je bil še kar v 
redu, pristanek pa precej trd. 
V letalu smo pojedli kosilo, ki 
mi ni bilo ravno všeč, lačna 
pa tudi nisem ostala. 
Ko smo pristali, nas je po-
zdravil sonček. Urin kazalec 
smo premaknili eno uro na-
prej in hitro še enkrat odšli 
skozi vse kontrole. Tokrat 
nismo imeli težav. Na letališ-
če nas je prišel iskat predstav-
nik šole, nato pa se je začelo 
naše bivanje v Turčĳi. Najprej 
smo se peljali skozi mesto do 
šole. Istanbul me je zelo pre-
senetil! Cesta je bila na obeh 
straneh štiripasovna, stavbe 

pa so segale visoko pod nebo. 
Zdaj vem, zakaj govorĳo, da 
je Slovenĳa majhna, zelena 
dežela! Mesto je bilo sivo, 
edino zelenje so bili urejeni 
parki, ki jih ni bilo veliko. 
Nenavadno je bilo videti tudi 
tako veliko mošej.
Pred šolo so nas počakali 
učenci in nas odpeljali do-
mov. Eva in Sabina sta svoji 
partnerici že poznali, saj sta 
ju gostili na obisku v Sloveni-
ji. Jaz sem se z mojo gostite-
ljico Dilaro srečala prvič. Med 
svojim bivanjem pri družini 
sem dobila vtis, da so Turki 
zelo gostoljubni in prĳazni 
ljudje. Ves čas so skrbeli, da 
nisem bila lačna, da me ni 
zeblo in da nisem bila preveč 
zaspana in utrujena.
Seveda so poskrbeli tudi za 
zabavo: naučili so me njihov 
ljudski ples in kar nekaj nji-
hovih besed in izrazov. Vsi so 
se zelo zanimali za Slovenĳo 
in tudi jaz sem jih naučila 
nekaj naših besed ter plesati 
polko. Z družino sem preži-
vela veliko časa.
Na prost dan so me peljali po 

Istanbulu. Ogledali smo si no-
tranjost modre mošeje (pred 
vhodom se je treba umiti in 
s tem izkazati spoštovanje 
bogu, ženske pa si čez glavo 
tudi nadeti ruto in si kakor 
moški sezuti čevlje). Ogledali 
smo si tudi podzemno palačo 
Basilico cisterno, se odpravili 
k obali na kosilo (na tradici-
onalno ribo v sendviču) in 
nato na Teleferik (žičnica, iz 
katere imaš prelep razgled na 
mesto, pa tudi na ožino Bo-
spor in Dardanele). 
Veselilo me je, da smo ostali 
v Turčĳi tudi na njihov praz-
nik – dan republike (29. 10.). 
Sprehodili smo se skozi mesto 
in povsod so bile izobešene 
njihove zastave s podobo pri-
ljubljenega voditelja Mustafa 
Kemala Atatürka, tako da je 
bilo celotno mesto v rdečem. 
Odpravili smo se še na Grand 
Bazar, vendar je bil na žalost 
zaprt, zato smo skočili na Spi-
ce Bazar, kjer je bilo ogromno 
stojnic z najrazličnejšimi tur-
škimi začimbami in jedmi. 
Že doma v Slovenĳi so mi po-
vedali, da je turška hrana pe-

koča. Sama sem dobila vtis, 
da je turška hrana ali preveč 
pekoča ali preveč grenka ali 
pa preveč sladka. Poskusila 
sem njihove juhe, baklavo, lo-
cum in kebap. Ko sem jim po-
kazala slovenski kebap, so se 
začeli smejati, saj ga imajo oni 
veliko več: mant, menemen, 
pekmez, tususuju, yogurt 
tatlisi .... Najbolj sta mi bila 
všeč adamkebap in šiškebap, 
za baklavo pa mislim, da je 
presladka. Večina sladic vse-
buje pistacĳo, ki je ne maram, 
Turkom pa je zelo všeč. Dila-
rina mami se je vedno pošali-
la: "Lepe punce jejo pistacĳo." 
Prĳateljici Sabini se je vtisnilo 

v spomin predvsem dejstvo, 
da v slaščičarni lahko vnaprej 
zastonj poskusiš katero koli 
sladico.
Turki so mi ves čas govorili, 
kako sem lepa in da imam 
lepe oči. Prav zanimivo je, 
kako so Turki vsi temno rjavih 
oči, črnih las, čokoladne pol-
ti. Obiskali smo sestrično in 
bratranca moje gostiteljice in 
pili pravi turški čaj. Poskusi-
la sem tudi kavo. Čaj mi je bil 
všeč, kava pa ne. "Naša kava 
je vsem všeč," so se pohvalili 
domačini. Jaz pa sem tisti po-
žirek le hitro pogoltnila in čez 
pojedla piškot. S kavo sem v 
Turčĳi opravila. 

Nekajkrat na dan se je iz stol-
pov izpred mošeje zaslišal 
»Ezan« (klic k molitvi). Ta-
krat ugasnejo vse naprave, ki 
predvajajo zvok. 
Nekaj časa smo preživeli tudi 
v šoli, skupaj iz učenci iz Tur-
čĳe in  drugih partnerskih 
držav projekta Comenius (iz 
Romunĳe, Španĳe, Islandĳe, 
Turčĳe, Grčĳe in Bolgarĳe). 
En dan smo namenili predsta-
vitvi našega dela za trajnostni 
razvoj. Imeli smo tudi delav-
nico, kjer smo iz uporabnih 
odpadkov naredili nove stva-
ri: punčke, šatuljice, vaze itn.
Odšli smo na dve ekskurzĳi. 
Prva je bila po zgodovinskem 
delu: mošeje, sultanovi parki 
in trgi ... , na drugo ekskurzi-
jo pa smo se skupaj z učitelji 
odpeljali na Princesine otoke. 
Na ladjici smo se izjemno za-
bavali in plesali domače ple-
se iz vseh sodelujočih držav, 
med drugimi tudi polko. Ve-
liko je spominov na Turčĳo in 
prav vsi so zanimivi. Mislim, 
da sem za nepozabno izkuš-
njo lahko hvaležna predvsem 
prĳazni in gostoljubni druži-
ni, pri kateri sem bivala.

Janja Zupan, 9. A (OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika)

Palčkove skrivnosti v mali žabici
Otroci prve starostne skupine iz enote Žabica so v veselem 
decembru spoznavali Palčka in njegove skrivnosti prek raz-
ličnih dejavnosti. Prve dni se je Palček prikazoval na oknu, 
nato nas je povabil, da poiščemo njegov dom, ter nam pripe-
ljal v igralnice praznične zajtrke in kosila. Otroci so poslušali 
pravljice o Palčku, gledali dramatizacĳo strokovnih delavk in 
otrok. Naša skupina Skokice se je predstavila z zgodbico Pal-
ček pohajalček. K prazničnemu času sodi tudi peka piškotov, 
zato smo jih spekli tudi mi in jih ponudili staršem na jutranji 
čajanki. Leto se hitro bliža koncu, strokovne delavke pa smo 
zadovoljne in vesele, ker smo našim najmlajšim pričarale in 
obogatile čarobni december.

Vrtec Vrhnika, enota Žabica
Skupina Skokice, Slavica Bjelobrk in Maja Samotorčan

Obisk mesta na dveh celinah
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Nekdo je nekoč zapisal, da človek 
vzgaja s tem, kar on sam je.
Ga. Ines K. Trampuš pravi o vzgoji za 
življenje v predšolskem obdobju na-
slednje: »Vzgoja za življenje za pred-
šolskega otroka je zame tista vzgoja, 
ki pri otroku razvĳa ustvarjalnost, 
spoštljiv odnos do soljudi in narave, 
otroku privzgaja dobre navade, mo-
torične sposobnosti ter zdravje. Tako 
pri vzgoji otrok, kot pri vzgoji rastlin 
pogostokrat pomaga dobršna mera 
zdrave«kmečke pameti«, ki je glede 
na današnje čase, v katerih živimo in 
delamo, večkrat dobrodošla. Tudi pri 
delu z rastlinami moramo poznati nji-
hove zakonitosti, če želimo uspešno 
sodelovati. Ne moremo na gredico 
posejati paradižnik in ga vzgajati, ne-
govati kot peteršilj in nad njim potem 
obupavati. Narava sama vselej pokaže, 
kaj je v določenem življenjskem obdo-
bju posameznega bitja potrebno in 
prav, pokaže na podobnosti in razlike. 
Enako je z vzgojo otrok.« 
Vemo, da so bili že naši predniki iz-
jemni semenski mojstri. Imeli so iz-
ostrene  občutke za rastline, okus ras-
tlin, odbiro semen, ki so jih varovali 
kot dragocenost. Vedeli so, da že prva 
pozeba uniči manj odporne rastline, 
zato so za sajenje uporabljali odporna, 
preizkušena, za naše rastne razmere 
najbolj  prilagojena,  zelo kaliva, rodna 

in zanesljiva semena, ki so se  ohranila 
vse do današnjega dne.  Domorodna 
semena so tudi temelj zdrave prehra-
ne, pridelave in kmetĳstva.

Strokovni delavci enote Želvica že od 
leta 2010/2011  skupaj z otroki skrbimo 
za naš naravni kotiček, ki je tik ob na-
šem vrtcu. V naravnem kotičku otro-
ci spoznavajo in gojĳo najrazličnejše 
rastline (dišavnice, začimbe in zelišča; 
čebulnice in gomoljnice;  trajnice in 
pokrivne rastline; okrasne grme; vrtne 
cvetoče rastline enoletnice). Vsako leto 

vnašamo vanj  nekaj novosti in tako 
smo naš naravni kotiček letos nadgra-
dili in obogatili še z ekovrtom. 
V  prejeti Okrožnici o akcĳi Sejemo 

avtohtona slovenska semena z Mi-
nistrstva za kmetĳstvo in okolje se je 
odzval tudi naš vrtec. Po pošti smo 
prejeli zavojček šestih vrečk  domo-
rodnih slovenskih semen. Že pozno 
v jeseni smo posadili slovenski česen. 
V marcu so otroci posejali v zabojčke  
domorodna semena za vzgajanje sadik 
zelja Emona in  paradižnika Volovsko 

srce. Zgodaj spomladi, ko se je vreme 
nekoliko ustalilo, so otroci ob najugod-
nejšem času sajenja neposredno na 
gredice posejali in posadili še preosta-
la  domorodna semena (solato, nizek 
fižol češnjevec, želodčnik, ljubljansko 
rumeno korenje, ajdo Darja, čebulo Be-
lokranjko, kumare dolge zelene; repo 
Kranjska okrogla), buče ...
Seveda nam vse to ne bi uspelo, če 
nam ne bi na pomoč priskočila naša 
hišnika Vili in Tone. Najprej sta nam 
prekopala in z organskim naravnim 
gnojilom pognojila zemljo,  pozsneje 
postavljala rastlinam ustrezne opore 
in, kar je najpomembnejše, čez celotno 
vroče poletje sta skrbno zalivala vrt. 
Vsakokrat, ko smo ju potrebovali, sta 
nam priskočila na pomoč.
V času, ko so rastline kalile, so otroci 
uživali v naravnem kotičku ob cvete-
nju prvih rastlin na skalnjaku, ribnik 
se je prebudil še z večjo jato rib, vod-
nih drsalcev, ozeleneli so lokvanji, 
vodne trave … Na nabrežju ribnika so 
opazovali najrazličnejše male živali od 
žab, polžev, hroščev,  pajkov, mravelj , 
metuljev itn. in se učili pravilnega od-
nosa do živali. V otroških enciklopedi-
jah smo kasneje poiskali podrobnejše 
informacĳe o teh živalih. Poseben izziv 
za otroke  sta iskanje poti iz labirinta 
in čutna pot, po kateri lahko predvsem 
v poletnih mesecih hodĳo z bosimi no-

gami. Letos je bila  na novo postavljena 
pot za razvĳanje ravnotežja in drugih 
gibalnih spretnosti  ter sposobnosti.
Otroci so kmalu ugotovili, da plevel hi-
treje raste kot zelenjava, saj je bilo tre-
ba gredice pleti vedno znova in znova. 
Plevel so odnašali na kompostnik, kjer 
že  nastaja prvi humus. Otroci so se z 
lastno aktivnostjo »učili« neposredne-
ga ravnanja z rastlinami in spoznavali 
razmere, ki jih rastlina potrebuje za 
svojo rast.
Končno so dočakali prvo pobiranje 
dozorelih plodov. Zelo so se razvese-
lili gozdnih in vrtnih jagod, kasneje 
so poizkusili še rdeči ribez, kumare, 
paradižnik. V sodelovanju z našimi 
kuharicami smo jedli še zeleno solato, 
naribano zelje v solati, ljubljansko ko-
renje v zelenjavni enolončnici.
Naš naravni kotiček je obenem tudi 
družabni prostor, kjer se zbiramo ob 
najrazličnejših  skupnih praznovanjih, 
kjer potekajo najrazličnejše likovne, 
glasbene in druge ustvarjalne delavni-
ce, kjer beremo slikanice, posedimo v 
senci in se pogovarjamo ...
Za naslednje šolsko leto že razmišlja-
mo o nadgradnji in novostih našega 
naravnega kotička. Kaj imamo v mis-
lih, boste zvedeli v naslednjem pri-
spevku.

Dipl. vzg. Neva Pregelj Komac
Pom. vzg. Mladenka Telban

Vrtec Vrhnika, enota Želvica

Vzgoja otrok za življenje: v želvinim naravnim kotičku, ekovrtu in uporabnost čutne poti

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Je gasilski pozdrav in v ponedeljek, 25. 11. 2013, so nas v Župnĳ-
skem vrtcu Vrhnika obiskali kar trĳe (gasilci iz Verda, namreč). Na-
učili so nas marsikaj novega, dovolili so nam celo, da smo sedli v 
gasilsko vozilo in preizkusili gasilsko čelado. To je bilo zabavno!
Pa pojdimo lepo po vrsti. Starejše skupine so se najprej zbrale v 
Beli dvorani, kjer nas je gasilec Franjo poučil, kako ravnati v pri-
meru požara. Bil je precej zabaven, prebral nam je zgodbo o gasilcu 
Mihcu, poklical  center 112 v Ljubljani ter naredil preizkus z gore-
čo svečko, ki ji zmanjka kisika (zato je treba vedno zapreti vrata 
za seboj, da ogenj ne more »dihati«). Pokazal nam je »ta prave« 
čelade in nekatere izmed njih so bile gasilske. Gasilec Aljaž se mu 
je pridružil in nam pokazal operativno obleko in osebno zaščitno 
opremo. Gasilec Franjo je postal malo navihan in je z vžigalnikom 
hotel zažgati obleko gasilca Aljaža. Na srečo mu ni uspelo, ker ta 
obleka prenese visoke temperature; smo mu pa morali obljubiti, da 
mi kaj takšnega ne bomo nikoli poskušali. Vzgojiteljicam je pred-
stavil uporabo gasilnega aparata za gašenje in preizkusil njihovo 
znanje o tem, katere podatke je treba povedati, kadar kličemo 112. 
Bi vi to vedeli? Najprej se predstavimo, nato povemo kje in kaj se 
je zgodilo ter kakšno pomoč potrebujemo. Veste, če kje zagori, je 
treba takoj to povedati odrasli osebi in nikakor se ne smemo skriti. 
Vzgojiteljice pa morajo imeti vedno preštete otroke, da lahko hitro 
ugotovĳo, ali kdo manjka. Gasilci so vsestranski ljudje, ki ne po-
magajo le v primeru požara, temveč pri vseh naravnih nesrečah; 
tudi pri avtomobilskih, kadar je treba prerezati pločevino in iz nje 
rešiti poškodovance. 
Medtem ko so starejši otroci poslušali predstavitev gasilca Franja, 
so si mlajši ogledali gasilsko vozilo. Ko so starejši izvedeli vse po-
trebno, so bili oni na vrsti za ogled in preizkus. Vozilo sta razkazala 
gasilca Marko in Aljaž. Vsak je lahko pomeril gasilsko čelado, ene-
mu je uspelo dobiti tudi gasilske rokavice. Na vozilu so bila od-
prta vsa vrata in videli smo lahko gasilsko opremo in pripomočke. 
Dolga kolona otrok pa je nastala, ko je gasilec Marko vprašal, kdo 
bi rad sedel v gasilsko vozilo. 
Čeprav je bilo z gasilci prĳetno, smo se morali posloviti, saj je bil že 
čas za kosilo. So pa obljubili, da nas bodo spomladi spet obiskali. 
Takrat bomo skupaj izvedli evakuacĳsko vajo. 
»Na pomoč!« tudi vam!

Monika Kastelic

Pri gasilcih v Sinji 
Gorici
V mesecu požarne varnosti  smo otroci iz 
enote Želvica obiskali gasilski dom v Sinji 
Gorici. Tam so nas pričakali trĳe opera-
tivni gasilci, oblečeni v gasilska oblačila. 
Gasilec Sandi nam je predstavil različno 
gasilsko opremo in orodje, ki ga uporab-
ljajo pri gašenju požarov oz. pri svojem 
delu. Videli smo veliko različnega orodja, 
obleke, celo čelade smo si lahko poveznili 
na glavo. Zanimiva je bila tudi predsta-
vitev gasilskih vozil, nadvse imenitna pa 
je bila kratka vožnja z njimi. Nenavadno 
doživetje za vse otroke pa je bilo zbĳanje 
tarče z gasilsko cevjo in vodo. Otroci so 
lahko videli tudi, kako se gasi pravi po-
žar. Na obisku pri gasilcih smo se naučili 
in spoznali veliko novega. 
Otroci in strokovne delavke vrtca Želvica 
se zahvaljujemo gasilcem za pripravlje-

nost na sodelovanje, prĳaznost in prĳetno 
doživetje. Na otroke je srečanje z gasilci 
naredilo močan vtis. Še ves teden so v 

vrtcu na različne načine ustvarjali in po-
doživljali srečanje z njimi. 

Brigita Žerjav

November kot mesec v letu ni nič po-
sebnega,  ampak ne za naše društvo, 

kjer so  potekali razni dogodki. Tako smo 
se v nedeljo, 10. 11. 2013, člani društva s 
svojci in prĳatelji odpravili  na celodnev-
no kopanje v Terme Topolšica. Druščine 
kljub slabemu vremenu dobra volja ni 
zapustila in tako smo vsi prešerne volje 
že drveli proti Trojanam, kjer je bil pred-
viden krajši postanek: nakup krofov, ju-
tranja kavica. In že smo se peljali našemu 
cilju naproti.  Med pogovori z obilico 
smeha med udeleženci »kopalnega izle-
ta« smo prispeli v Topolšico.
Po že vnaprej pripravljenih formalnih 
zadevah samo še skok v kopalke in raz-
vajanje se lahko začne. Namakanje v to-
pli vodi je pravi balzam za telo. Čas je 
ob tako prĳetni družbi neusmiljeno be-
žal naprej, tako da je bilo treba obiskati 
hotelsko restavracĳo, kjer smo se lahko 
okrepčali. Lahko vam povem, da kdor 
je šel lačen nazaj na bazen si je bil sam 
kriv. Marsikdo izmed nas si je po dobrem 
kosilu vzel nekaj časa samo zase. Kaj je 
lepšega kot malo zadremati in si nabrati 
moči za ponovno namakanje. Čofotanja z 

obilo dobre volje in smeha ni zmotil niti 
dež, ki se je ponujal izpod oblakov. Ker 
pa je vsega lepega tudi enkrat konec, smo 
se poslovili od term, dobre volje, kjer smo 
preživeli prečudovit dan, in odrinili proti 
Vrhniki.
  Na povabilo Zveze skupin zdravljenih 
odvisnikov Slovenĳe smo se člani naše-
ga društva 15. novembra udeležili kon-
certa glasbene skupine Zakaj glih mi v 
kulturnem domu Črnuče. Uvodnemu 
predavanju dr. Zdenke Čebašek Travnik 
o prizadevanju zmanjševanja stigmatiza-
cĳe alkoholikov je sledil koncert glasbene 
skupine, ki deluje pod okriljem PB Vojnik 

in jo sestavljajo zdravljeni alkoholiki, je 
mogoče zaznati, kaj je mogoče narediti v 
zelo kratkem času tam, kjer  sta volja in 
moč skupnega duha. 
V teh stresnih časih si je treba pričara-
ti nasmeh na obraz in odmisliti tegobe, 
ki nas pestĳo skozi vrzel življenja. Zato 
je poskrbela Mojca Vnuk, prof. likovne 
umetnosti, smejalna terapevtka, ki je na 
prošnjo našega društva  pripravila pre-
davanje s konkretnimi vajami na temo 
Samopodoba in kako se počutim v svo-
jem telesu za naše in povabljena društva 
zdravljenih alkoholikov. Tako smo se 
21. novembra zbrali v večnamenskem 
prostoru osnovne šole Ivana Cankarja 
na Vrhniki in prisluhnili predavateljici, 
ki je skozi predavanje med udeleženci iz 
minute v minuto stopnjevala že tako po-
zitivno ozračje. Naučili smo se veščin, ki 
jih bomo, upam, s pridom uporabljali v 
vsakodnevnem življenju. Telo je namreč 
vir čutenj, le zaupati mu moramo in se ga 
naučiti poslušati. Je naš dragoceni zaklad 
in tako moramo tudi ravnati z njim.

Za društvo zdravljenih alkoholikov, 
Miro Železnik

Za telo in dušo
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Dobrodelni koncert se je tako odvil v 
petek 6. decembra v prepolni veliki 
dvorani Cankarjevega doma na Vrh-
niki. V goste so povabili Ženski pev-
ski zbor Upanje Doma upokojencev 
Vrhnika in Obrtniški mešani pevski 
zbor »Notranjska«.
Zbrane je na začetku koncerta na-
govorila predstavnica društva Mira 
Šinkovec, ki je poudarila predvsem 
dobrodelno noto, ki jo društvo goji 
že nekaj let. Tako so bili pobudniki 
dobrodelne akcĳe za nakup nove in 
bolj sodobne nadkolenske proteze za 
Tadeja Jereba iz Stare Vrhnike, ki je v 
prometni nesreči izgubil eno nogo. V 
skoraj tri letni dobrodelni akcĳi so s 
številnimi sponzorji, posamezniki in 
raznimi organizacĳami zbrali 40.000 
EUR. Tako da je bil ta dobrodelni 
koncert tudi priložnost za izročitev 
čeka vedremu in polnemu življenj-
skega optimizma Tadeju. Tadej se je 

tudi vsem javno zahvalil.
V koncertnem delu večera pa so 
prvi na oder stopili pevci in pevke 
gostitelji. Pod vodstvom zborovodje 
Jožeta Jesenovca pojejo že enaind-
vajset let. Letos so nastopili na dvaj-
setih različnih prireditvah. Najraje 
pa pojejo v domačem okolju, kjer so 
resnično pogostokrat prisotni. Nato 
je svoj nastop opravil Ženski pevski 
zbor »Upanje«, ki ga vodi tudi Jože 
Jesenovec. Vse pevke pa so zaposle-
ne v Domu upokojencev na Vrhniki 
in so ene redkih podobnih zborov v 
Slovenĳi. 
Kot tretji zbor pa se je predstavil 
Obrtniški mešani pevski zbor No-
tranjske. Ustanovljen je bil pred še-
stindvajsetimi leti iz obrtnikov občin 
Logatec, Vrhnika, Cerknica, Postojna 
in Idrĳa. Sami pravĳo, da najraje po-
jejo predvsem slovenske pesmi, saj 
so zelo kakovostne in priljubljene po 

celi Slovenĳi. Zbor pa že ves čas vodi 
Janez Gostiša, ki je v Logatcu glasbe-
no zelo priljubljen.
Čisto na koncu pa so skupno s polno 
dvorano zapeli vsi pevci, vseh treh 
zborov in tako zaključili prelep glas-
beni večer. Seveda se je nato druže-
nje nadaljevalo v mali dvorani, kjer 
je tudi zadonela prelepa slovenska 
pesem.
Ne smem pa pozabiti še solistične 
nastope Lučke Štebal, Lilĳane Stepic, 
Štefana Mesariča, Milke Erbežnik, 
Jožeta Jesenovca in člane ansambla 
»Detlca«, saj so vsi člani MePZ DI 
Vrhnika. Celotno prireditev pa je 

neumorno povezovala Mirjam Suha-
dolnik. 
Za zaključek pa moram dodati, da so 
s prostovoljnimi prispevki vrhniški 
invalidi nabrali preko 1300 EUR. To 
je šele začetek akcĳe za nakup no-
vega kombĳa. Do sedaj so imeli že 
tri kombĳe, prav zadnji pa je že do-
trajan in potreba po novem se kaže 
iz dneva v dan. Zato stopimo vsi 
skupaj in pomagajmo s svojo znano 
slovensko dobrodelnostjo. Kamen na 
kamen palača, zrno na zrno pogača 
in v našem primeru po evro na evro 
in nov kombi bo naš.

Simon Seljak

VSEM  ČLANOM IN SIMPATIZERJEM

Ž E L I M O
VELIKO ZDRAVJA IN SREČE
V PRIHAJAJOČEM LETU 2014
                        
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem tistim, ki so ali bodo 
del dohodnine namenili v korist našega društva in jim želimo še 
veliko uspehov v novem letu 2014.

DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

Srečanje petošolcev z 
gasilci
V četrtek, 28. 11. 2013, in ponedeljek, 2.12. 2013, petošolci OŠ An-
tona Martina Slomška nismo imeli navadnega pouka, saj so nas 
obiskali in predstavili svoje delo gasilci iz Prostovoljnega gasil-
skega društva Verd. V četrtek sta nam svoje delo približala gasi-
lec Franjo Čretnik in Aljaž Zalar, v ponedeljek pa so se pripeljali s 
pravim gasilskim tovornjakom in nam predstavili še vso opremo, 
ki je na njem, in pokazali, kako to opremo uporabljajo. Prišel je 
tudi poveljnik PGD Verd Marko Jeraj. Učenci so o delu gasilcev 
izvedeli veliko novega, zanimivega. Kaj pa so si zapomnili? Jernej 
Skopec je zapisal takole: »Danes sem izvedel veliko o delu gasil-
cev. Najprej smo si ogledali posnetek, ki je prikazoval posredova-
nja gasilcev ob različnih nesrečah. Gasilci ne gasĳo samo požarov, 
posredujejo tudi pri drugih naravnih nesrečah in pri prometnih 
nesrečah. Pri gašenju ne uporabljajo le vode, ampak tudi peno 
in prah. Kadar gredo gasilci na intervencĳo, imajo na sebi veliko 
opreme, ki jih zaščiti pri gašenju  ( hlače, jakna, rokavice, kapa, 
čelada, močni čevlji).  Kadar pride do večjega požara, pokliče-
mo na številko 112. Najprej se predstavimo, povemo, če je kaj 

ponesrečencev, kaj se je zgodilo in kje se je to zgodilo. V centru 
za obveščanje določĳo, koga bodo poslali na intervencĳo. Gasilec 
Franjo nas je naučil, da moramo v primeru uhajanja plina pros-
tor dobro prezračiti, odrasli pa morajo nato jeklenko zapreti in jo 
postaviti na balkon. Naučili smo se tudi, da gre dim vedno gor, 
zato se moramo mi skloniti in iti dol. Prek radĳske postaje smo 

se povezali s centrom za obveščanje in jim poslali lepe pozdrave. 
Ta dan je bil zelo zabaven, poučen in smešen. Izvedel sem veliko 
novih in zanimivih stvari. GASILCE MORAMO SPOŠTOVATI, 
KER NAM POMAGAJO V STISKI.«

Učiteljici 5. razredov: Mateja Glušič in Martina Fajdiga
Foto: Martina Fajdiga in PGD Verd

Tadej Jereb je prejel ček za 40.000 EUR za nakup nadkolenske proteze Vsi trĳe zbori na vrhniškem odru

MePZ Društva invalidov Vrhnika ima svoje zveste poslušalce Dobrodelnost je podprl tudi Miklavž

Obvestilo 
Društvo invalidov Vrhnika je pri-
pravilo program  ohranjevanja 
zdravja za leto 2014. Vse zainter-
esirane člane za program ohranje-
vanja zdravja v letu 2014 vabimo 
v društveno pisarno v času urad-
nih ur, da izpolnĳo prĳavnico za 
termine v januarju in februarju 
najkasneje do 8. januarja 2014, za 
preostale termine pa do 19. febru-
arja 2014.

Program ohranjevanja zdravja v 
letu 2014 – 7-dnevni termini
IZOLA – SIMONOV ZALIV
8. 1.– 15. 1. C–5
5. 2.– 12. 2. F–18
23. 4.– 30. 4 C–10
21. 5.– 28. 5. D–4
16. 7.– 23. 7. C–10
13. 8.– 20. 8. D–4
8. 10.– 15. 10. C–10
19. 11.– 26. 11. F–17
ČATEŽ – ZDIS
2. 4.– 9. 4. 1
7. 5.– 14. 5. 119
9. 7.– 16. 7. 125
13. 8.– 20. 8. 118
17. 9.– 24. 9. 117
22. 10.– 29. 10. 119
PTUJ
13. 8.– 20. 8. G/04
RADENCI
30. 4.– 7. 5. PRITLIČJE
10. 12.– 17. 12. PRITLIČJE
ROGAŠKA SLATINA
13. 8.– 20. 8 
ČATEŽ  –  VAL
10-DNEVNI TERMINI
12. 1.– 22. 1.
11. 2.– 21. 2.
13. 3.– 23. 3.
12. 4.– 22. 4.
12. 5.– 22. 5.
11. 6.– 21. 6.
11. 7.– 21. 7.
10. 8.– 20. 8.
9. 9.– 19. 9.
9. 10.– 19. 10.
8. 11.– 18. 11.
8. 12.– 18. 12.
28. 12.–  7. 1. 2015
LANTERNA 
10 DNEVNI TERMINI
1. 5.– 11. 5.
11. 5.– 21. 5.
21. 5.– 31. 5.
31. 5.– 10. 6.
10. 6.– 20. 6.
20. 6.– 30. 6.
30. 6.– 10. 7
10. 7.– 20. 7.
20. 7.– 30. 7.
30. 7.–  9. 8.
9. 8.– 19. 8.
19. 8.– 29. 8.
29. 8.–  8. 9.
8. 9.– 18. 9.
18. 9.– 28. 9.

Dobrodelni koncert za kombi

Nastopili trĳe zbori
Mešani pevski zbor Društva invalidov Vrhnika že šestnajst let 
izvaja svoje letne koncerte, ki so v začetku meseca decembra. Ta 
datum so si izbrali predvsem z namenom, da slavnostno obeleži-
jo mednarodni dan invalidov. Letos so šli dalje in tradicionalni 
koncert izkoristili v dobrodelne namene. Skupaj s svojim dru-
štvom invalidov Vrhnika so se odločili, da bodo pričeli zbirati 
sredstva za nakup novega prepotrebnega kombĳa. 
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Spoštovane  upokojenke in cenjeni 
upokojenci!
December je zimski mesec, ki pa nam ne da počivati. Papirnate 
vojne, ki nam jo nalaga država, je veliko, pa še z bifejem imamo 
težave, tako da nam ni prav nič dolgčas.
Kljub temu smo z velikim veseljem izdelovali čestitke in pri-
pravljali drobna darilca za  več kot štiristo naših bolnih in sta-
rejših članic in članov, ki jih bomo obiskali in jim polepšali kako 
urico.
Tako smo že obiskali naše v Domu starejših na Vrhniki, glasbeno 
pevska skupina je pripravila prĳeten program, dobri mož pa je 
razdelil darila. Posladkali so se s piškoti in zadržali smo se z 
njimi v prĳateljskem klepetu.
»Kako sem vesela, da nas niste pozabili, da ste prišli in nam pri-
pravili vesel program,« je 
rekla ena izmed njih s skoraj  solznimi očmi.
»A me še kaj poznate?« je spraševala druga in žarela od sreče, 
da je nismo pozabili.
Za bolj poskočne in željne dobre glasbe naših let smo organizira-
li prednovoletno srečanje Pri Bajcu. Kar malo žalostna sem bila, 
ker sem ocenjevala, da nas bo  več kot sto, pa se to ni zgodilo. Le 
pokažite drugič malo več  poguma in se nam pridružite! Kljub 
temu je bilo lepo. 
Komisĳa za izlete se je že odločila, kam vse vas bomo popeljali  
prihodnje leto. Tudi komisĳa za kulturno dejavnost je pripra-
vila zanimiv program za leto 2014, enako velja za zdravstveno 
komisĳo.
Težko pa načrtuje komisĳa za socialno dejavnost, ker se potrebe 
kažejo na terenu in jih je treba reševati sproti. S pomočjo naših 
marljivih prostovoljk jim to dobro uspeva.
Z veseljem pa lahko zapišem, da naš spoštovani župan rad pri-
sluhne našim poročilom in nam poskuša po svojih močeh sveto-
vati in pomagati. Tudi s pohvalami ne skopari!
Ker se leto končuje, je prav, da se vsem mentorjem in mento-
ricam, ki vodĳo prostovoljno različne društvene  dejavnosti, 

iskreno zahvalim v pričakovanju, da bomo še naprej tako lepo 
sodelovali. Posebna zahvala  velja tudi vrhniški Karitas, s katero 
vzorno sodelujemo.
Zato, kadar mislite, da ste čisto sami, da vas nihče ne čaka in 
vam noče pomagati, vedite, da se motite! Pridite k nam, našli 
boste  zagotovo nekaj zase (klepet, nasmeh, druženje, ples, spre-
hod, nasvet, možnost za izlet in še in še …)

Pa še čestitka za prihajajoče leto:
Čudovito je, ko se nov dan poraja,
žametno je, ko v lep večer sonce zahaja;
dnevi hitro minevajo, 
pred nami je spet novo leto.
V imenu Društva upokojencev želim vsem našim članicam in 
članom, vsem občankam ter občanom, ki to prebirajo, in vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem, ki ne štejejo ur svojega razdaja-
nja, predvsem lepe in mirne, čeprav skromne praznike in sreč-
no 2014. Želim, da bi se čim večkrat srečevali na naših različnih 
dejavnostih.
V imenu Upravnega odbora,
Elica Brelih

Pikado
Za ponedeljek, 2. decembra 2013, smo v DU razpisali društveno 
prvenstvo v 
pikadu za posameznike. Udeležilo se ga je presenetljivo malo 
članov, kot bi šlo za dvoboj ženske balinarske sekcĳe proti dru-
žabni skupini za pikado. Vendar je bilo napeto do konca tekme. 
Zmagovalci- ke so prejeli lične medalje, ki jih je podelila članica 
UO DU Vrhnika Marinka Petkovšek.
Vrstni red  ženske : 1. Pepca Gradišnik  684 točk
  2. Dragica  Pelan   678 točk
  3. Angelca Senjur   637 točk
  4, Anica Dolenc   626 točk
Moški  :    1. Nace Grom   772 točk

2. Konrad Benkič   762 točk
3, Tone Debeljak   630 točk
4. Peter Nadlišek   604 točk

• Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • 

Veseli december je vsako leto znova navkljub 
vse globlji moralni in gospodarski krizi mesec 
upanja. Toliko bolj to velja za letošnji decem-
ber. Priče smo propadu temeljnih civilizacĳskih 
vrednot kot so poštenje, pravičnost, solidar-
nost in nenazadnje ljubezen, kot osnovna prvi-
na prihajajočih božično novoletnih praznikov 
Zato lahko letošnji advent doživljamo toliko 
bolj v njegovem pristnem, prvotnem pomenu: 
kot čas hrepenenj in pričakovanj, ki se po četrti 
prižgani svečki na adventnem venčku zlĳejo v 
radostno božično novoletno praznovanje.
V preteklem letu, evropskem letu aktivnega 
staranja in medgeneracĳske solidarnosti, smo v 
našem domu na samem začetku tega leta le-to 
obeležili z odmevno okroglo mizo o zametkih 
medgeneracĳskega centra na Vrhniki. Lahko bi 
rekli, da so nas pri tem bolj ali manj zavestno 
navdihovale prav zgoraj omenjene vrednote. 
Tej okrogli mizi je samo mesec za tem sledil 
izbor celostne grafične podobe doma, ki pa je 
prav na začetku letošnjega leta v polni meri 
zaživela še z aktivno spletno stranjo našega 
doma. Tako lahko na spletni povezavi www.
du-vrhnika.si že skoraj vse leto spremljate en 
delček utripa varne in življenja polne starosti v 
Domu upokojencev Vrhnika.
Kot že vrsto let nazaj, nam je tudi preteklo leto 
navkljub vse težji gospodarski situacĳi naše dr-
žave, uspelo z lastnimi privarčevanimi sredstvi 
nadaljevati z vlaganjem v vzpostavljanje pogo-
jev za čim bolj varno, udobno in prĳetno biva-
nje  naših stanovalcev v domu. Še posebej smo 
ponosni na pridobitev v popolnoma prenovlje-
nem delu parka, v katerega smo umestili orod-
ja in naprave za kakovostno rekreacĳo in telo-
vadbo starejših. Le-te so izdelane in nameščene 
v skladu z evropskimi standardi kakovosti in 
varnosti. Namen umestitve teh vadbenih orodĳ 
v naš park pa je bil ustvariti vzpodbudno oko-
lje za uporabo teh pridobitev za razvĳanje in 
ohranjanje motoričnih sposobnosti starejših in 
medgeneracĳsko druženje. Zato je park odprt 
tudi za zunanje uporabnike in vabi vse k med-
generacĳskemu druženju in rekreacĳi. 
Vadbeni park smo slovesno predali v uporabo 
na dan tradicionalnega domskega piknika, 13. 
septembra. Ta investicĳa se je na koncu izkaza-
la za kar zajeten finančni zalogaj, pri katerem 
smo upali na pozitiven odziv večjega števila 
donatorjev. V Rogaški Slatini in Kranjski gori 
sta občini pokrili kar 90 % celotne investicĳe v 
podobno pridobitev, pri nas pa vsi donatorji 
skupaj le blizu 5 %. Na tem mestu se v imenu 
naših stanovalcev prisrčno zahvaljujem tistim 

donatorjem, ki so se navkljub gospodarski kri-
zi našemu povabilu odzvali s svojim prispev-
kom. Zahvala gre naslednjim donatorjem (po 
vrsti glede na velikost njihovega prispevka): 
»MIVŠEK«, Rajko Mivšek s.p.; Maksivar d.o.o.; 
Karan&Delfin d.o.o.; Žlota, Ismet Hamulić s.p.; 

»Vrtnarstvo Hlebec«, Simon Hlebec s.p.; Me-
nard ra d.o.o.; Komunalno podjetje Vrhnika 
d.o.o. ter Kovingrad d.o.o. 
V prizadevanjih za varno in življenja polno sta-
rost nam je v iztekajočem se letu uspel še en 
lep projekt, ki bo, tako upamo, postal tradici-
onalen. Vse od maja gostimo v naših prostorih 
ljubiteljske likovne ustvarjalce, ki nas s svojimi 
deli prĳetno pozdravljajo vse od vhoda v avlo 
in po hodnikih tja do jedilnice. Dom se je  v maju 
namreč pridružil vseslovenski akcĳi, ki jo je ob 
svoji stoletnici zelo uspešno zagnal Pihalni or-
kester Logatec, ko smo po številnih mestih po 
Slovenĳi hkrati zapeli uspešnico skupine Pepel 
in kri Dan ljubezni, katere avtor besedila je naš 
someščan Dušan Velkavrh. Ta dogodek smo 
na dan 21. maja združili z otvoritvĳo razstave 
likovnih stvaritev ljubiteljskega ustvarjalca Ja-
neza Ovsca iz Logatca. Čez trideset njegovih 
likovnih stvaritev je potem krasilo našo avlo, 
hodnike ter jedilnico vse do konca oktobra. 
Prav po njegovi zaslugi pa so takoj za tem nje-
gova dela nadomestila dela kar sedemnajstih 
akvarelistov z Vrhnike in od drugod, ki so od 

prvega oktobra svoja dela razstavljali v Galerĳi 
Cankarjevega doma na Vrhniki. Ta dela bodo 
stanovalce našega doma ter njihove obiskoval-
ce in zaposlene razveseljevala še ves december 
in nam bodo duhovna hrana za našega duha v 
veselem decembru. Tako smo v domu po sple-

tu srečnih okoliščin in z nekaj truda postorili v 
letošnjem letu za naše stanovalce ter vse obis-
kovalce doma nekaj za duha in telo. Tako na-
meravamo nadaljevati tudi v prihodnjem letu. 
Takoj po novem letu bomo sedanjo razstavo že 
nadomestili z likovnimi deli dveh ljubiteljskih 
ustvarjalcev očeta in hčere iz Logatca. Verjame-
mo, da se jima bodo nato pridružili še drugi.
V letošnjem letu smo si zadali še en očitno več-
ji gradbeni zalogaj, kot je izgledal na prvi po-
gled. Utesnjene čajne kuhinje na vzhodni strani 
doma, ki so imele majhne utesnjene balkončke 
smo želeli nekoliko povečati, kar pa je zahteva-
lo zelo zahtevno in dolgotrajno proceduro sku-
paj s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. 
Zato so se dela zavlekla v samo zimo. Vse dru-
go bomo še pred božičnimi prazniki uspešno 
zaključili, končno lepotno preobleko (zaključni 
fasadni sloj) pa bo prizidek dobil v prvih toplih 
spomladanskih dneh. Tako bodo že za božič-
no novoletne praznike na široko zadihali novi 
večnamenski prostori z oddelčnimi kuhinjami 
oziroma z »babičino kuhinjo« v pritličju ter v 
prvem in drugem nadstropju. V vseh treh eta-

žah pa bodo v lepih dneh popestrili druženje 
stanovalcev in njihovih svojcev novi prosto-
rnejši balkoni ter lepa terasa v pritličju.
Velik del z urejanjem okolice doma je bil še 
pred zimo zaključen, nekaj pa nam je ostalo še 
za pomlad. Tako bo v zgodnjih spomladanskim 
mesecih, upajmo, tudi vsa okolica doma prĳet-
nejše zeleno zadihala. K tej urejenosti doma pa 
seveda prispeva tudi nova pokrita kolesarnica 
za dvajset koles ob vhodu doma, ki nam je že 
uspešno služila te jesenske mesece.
Naj na koncu kratkega sprehoda skozi nekate-

re najpomembnejše pridobitve iztekajočega se 
leta le izrečem na tem mestu še zahvalo vsem 
potrpežljivim stanovalkam in stanovalcem, ki 
so z razumevanjem sprejeli naše opravičilo za 
grobo motenje njihovega ritma življenja s hru-
pom in prahom, brez katerega pa se žal ni dalo 
priti do naštetih koristnih pridobitev. Iskreno 
se zahvaljujem tudi vsem sodelavkam in so-
delavcem za požrtvovalno in nesebično priza-
devanje za uresničevanje našega poslanstva, 
navkljub težkim delovnim pogojem ob teh 
izrednih gradbenih razmerah. Enaka zahvala 
velja tudi prostovoljkam in prostovoljcem, ki 
se nesebično razdajajo in razveseljujejo naše 
stanovalce ob najrazličnejših priložnostih skozi 
vse leto. 

Vsem stanovalkam in stanovalcem pa obenem 
v svojem imenu in imenu sodelavk ter sode-
lavcev sporočam, da bomo na tej poti vztrajali 
tudi v prihodnje, ne glede na globino krize. Pa 
umirjene ter vesele božično novoletne praznike 
želim prav vsem!

Štefan Kociper, direktor

Za varno in življenja polno starost v letu 2013 tudi 
z vadbenim parkom v Domu upokojencev Vrhnika
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Ob skupni čestitki zmagovalcem  smo se dogovorili, da bomo 
naslednje leto organizirali že četrto društveno prvenstvo in nanj 
povabili predvsem tiste, ki »skrito očem« doma zberejo veliko 
točk.
Besedilo: Dragica Pelan
Fotografije: Marinka Petkovšek 

Balinanje v decembru
Tudi balinarke DU Vrhnika lovimo zadnje sončne žarke letošnje-
ga leta na domačem balinišču.  Zelo si želimo, da bi Vrhničanom 
pokrilo balinišče še kaj drugega kot sneg. Pokrivalo, kje si?

Barjani in Ljubljansko barje malo drugače
Pred pragom ga imamo, vsak dan, vendar ga zelo malo pozna-
mo, Ljubljansko barje namreč. Za nas, Barjane, se spodobi, da ga 
pogledamo tudi iz druge strani. Z bližnjih hribčkov, ki jih krasĳo 
cerkvice. 
Z avtobusom smo se odpeljali do Podpeči. Kratek obisk v kam-

nolomu, ki že dolgo počiva, vsaj kar zadeva izrabo podpeškega 
apnenca. Sedaj obdelujejo tonalit s Pohorja, pa še kakšna druga 
kamnina bi se našla, ki jo zgladĳo in polepšajo, da zasĳe v svoji 
lepoti. Podpeški apnenec je bil tako zelo cenjen, da so Rimljani 
preusmerili strugo Ljubljanice mimo Podpeči. Tudi naš mojster 
Plečnik ga je zelo rad uporabljal v svojih stavbah. No, pa naprej 
do Podpeškega jezera. Saj ne veš, kje se jezero začne in  konča 
zaradi obilnega deževja. Napaja se iz kraških izvirov na obrobju 
Ljubljanskega barja. Je eno izmed najglobljih jezer v Slovenĳi, 
njegova posebnost pa je lĳakast odtok. Jezero je naravni spome-
nik, nad katerim kraljuje cerkvica Sv. Ane. 
Mi pa se odpravimo naprej na pobočje Krima. Najprej se ustavi-
mo ob kraški jami Skednenica. Lepa, a polna odpadkov. Žalost-
no je gledati stvaritev narave, ki jo je  zaznamovala človekova 
kratkovidnost. Kdo in kdaj bo očistil to jamo človekovih odpad-
kov?! Naš naslednji cilj je Ledena jama pod zaselkom Planinca. 
Včasih je jama služila kot hladilnica prebivalcem Planince. Ja, 
včasih, ko še ni bilo hladilnikov in zamrzovalnikov in  ko je na 
Planinci živelo sedem družin. Dandanes na Planinci prebiva le 
še ena družina. Italĳani so leta 1942 vas požgali, pa tudi  cerkvi-
co sv. Tomaža, ki je bila zgrajena okoli leta 1200. Farani Župnĳe 
Preserje so leta 1998  cerkvico obnovili na starih temeljih in v 
značilnem romanskem slogu, kot je bila prvotna. No, mi pa smo 
polni informacĳ,  ki sta nam jih radodarno delila Sonja in Vojko, 
krenili naprej proti Sv. Ani in Preserju. Na hribčku, kjer stoji Sv. 
Ana, pa prečudovit razgled po Ljubljanskem barju vse do bele 
Ljubljane. V jasnem vremenu se s hribčka (484 m) vidi menda 
trideset cerkva. Mi smo jih našteli dvaindvajset. Potem pa naj-
lepše: Andrej ima rojstni dan. Čestitke! Jegermajster in pecivo 
za kratko pot do Preserja. Vmes še hribček s Sv. Jožefom, ki čaka 
za drugič, pa Žalostna gora, tudi za drugič. Še čudovit pogled 
na zalite Ponikve pod cerkvico sv. Vida v Preserju. Lepo je bilo. 
Kratko, a sladko!
Zapisala: Vida Praprotnik, Fotografija: Andreja Mole

Pohod po logaških poteh
Čeprav so nam vremenoslovci za četrtek, 21. novembra 2013, 
napovedovali bolj deževno vreme, smo se SVIZCI pogumno in 
v velikem številu podali na pohod po logaških poteh. Izstopi-
li smo na avtobusni postaji v Gornjem Logatcu. Počasi smo se 
sprehodili po kraju; izvedeli smo veliko zanimivosti iz zgodo-
vine kraja ter o začetkih in razvoju šolstva v Logatcu. Pot nas 
je vodila skozi Gorenjo vas proti Ravniku, ki je bil naš tokratni 

cilj. Asfaltirana cesta je prešla v makadam in počasi smo se za-
čeli vzpenjati po gozdni poti. Pozdravil nas je prvi dež, da smo 
odprli dežnike. Pa je kaj hitro tudi pojenjal. Prišli smo do vrha 
Meževnika in pot smo nadaljevali po kolovozu med gmajnami. 
Na Ravniku nas je presenetila kar gosta megla, zato se nismo 
povzpeli do cerkvice sv. Barbare, od koder je v lepem vremenu 
razgled daleč naokoli. Slišali pa smo legendo o sv. Barbari. Usta-
vili smo se na kmetĳi Urbanovc. Gospodinja in gospodar sta nas 
postregla s skodelico čaja,  kavico ali  šilcem krepkega. Okrep-
čani smo se odpravili nazaj v Logatec. Po lepi, z listjem postlani 
poti smo se po gozdu spustili v Cuntovo grapo. Od tam naprej 
smo hodili samo še po ravnem. Začelo je kar močno deževati. 
Z odprti dežniki smo se vrnili v Gornji Logatec. V gostilni Pod 
kostanji nas je čakalo kosilo. Tam se je ob klepetu končal naš 
pohod. Za slovo je posĳalo še sonce. Zadovoljni smo se vrnili na 
svoje domove.
Zapisala: Majda Kavčič
 Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Vandrovke na Bledu
Otoček sredi jezera, tam je pa cerkvica …  Ja, to je Bled in  Van-
drovke smo si ga ogledale v torek, 12. novembra. Že dolgo je bila  
med nami želja, da bi prehodile pot okoli Blejskega jezera.  Kar 
nekaj Vandrovk je bilo med nami, ki še nismo prehodile te poti. 
Vika nas je z veseljem popeljala po poti, ki je trajala dobro uro in 
pol, vreme  je bilo prĳetno, suho, pogrešale smo le  sonce. Jezero 
je bilo zelo mirno, ob poti so nas spremljale račke in labodi, ki so 
nam delali družbo.
Mislim, da Bled kar dobro poznamo, saj je naša največja turistič-
na točka. Turisti iz bližnjih in daljnih dežel ga kar radi obiskuje-
jo. S tradicionalno pletnjo se popeljejo na otok in si ogledajo veli-
častno gotsko cerkev. V njej lahko obiskovalec pozvoni za srečo; 
predvsem mladoporočenci si zaželĳo srečo v zakonu. Tudi sama 
sem pozvonila pred mnogimi leti. Lep je  tudi  pogled na Blejski 

grad, ki stoji na vrhu skalnega osamelca kar 139 m nad jezersko 
gladino. V njem si lahko ogledamo  grajsko tiskarno, grajsko klet 
in zeliščno galerĳo.
Bled je naselje ob Blejskem jezeru in spada med najstarejše tu-
ristične kraje v Slovenĳi. Leži na nadmorski višini 504 m, sredi 
razgibane ledeniško preoblikovane pokrajine, na prehodu iz 
Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julĳskih Alp. Jezero je 
dolgo 2,12 km in široko od pol do 1 km. Poleti  je prĳetno to-
plo vodo, primerno za kopanje, ki se na površini segreje do 25 
stopinj. Bolj v mrzlih zimah jezero zamrzne in je primerno za 
drsanje na ledu.
Če pa že obiščemo Bled, si  moramo obvezno privoščiti blejsko 
rezino, ki je tudi posebnost tega kraja. Tudi  Vandrovke smo po 
končani hoji  obiskale Hotel Park in se posladkale z blejsko rezi-
no in obvezno kavico, ki nam  je dala moč.
Ob koncu vsega lepega  smo si še zapele: »Ko boš prišla na Bled, 
boš moja punčka spet …,« pomahale v slovo in se odpeljale proti 
Vrhniki. Med potjo smo premišljevale: »Ni ga lepš'ga kraja, kot 
je ta podoba raja!«
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Sončki na Blokah
 Bloke, 19.11.2013 - Pohod po Bloški planoti ali krajše Blokah 
ima tudi v megli svoj čar - seveda ne smeš imeti težav z orien-
tacĳo.  Pridemo še kdaj, skupaj ali z našimi družinami, v snegu 
ali soncu...  
V sivo jutro smo se odpeljali z avtobusom proti Cerknici in skozi 
Grahovo ter Bločice do Bloške police, kjer smo krenili levo do 

Nove vasi in od tam še enkrat levo do Volčjega. Ustavili smo 
se ob Bloškem jezeru, ki je samevalo v megli. Iz  nje je po mirni 
gladini jezera proti obrežju plavala račja družina. S poti ob jeze-
ru smo stopili v gozd na markirano pot E6, vendar so markacĳe 
izginile, medtem ko smo hiteli po obrobju močvirja, ki ga sku-
paj s pritoki ustvarja potok Blatnica, v spodnjem toku imenovan 
Bloščica. Pod vasema Mramorovo pri Lužarjih in Strmco smo 
obšli področje nizkega barja, nato pustili za seboj tudi asfalt sko-
zi Zakraj ter se umaknili desno v gozd. Po rahlem vzponu čez 
vznožje Velikega vrha smo prišli do izvirov Iške. Nižje ob Iški, 
na kateri so nekoč delovali mlini, smo videli  ruševine enega od 
njih. Na samotnih poteh skozi gozdove smrek, jelk, bukev, rde-
čega bora in brez nismo srečali nobenega pohodnika, živali pa 
so se verjetno umaknile v zavetje gozda, preden bi jih opazili. 
Kmalu smo prišli do vasi Ravnik. Ustavili smo se pri vodnjaku, 
ki ga je dal postaviti turjaški grof Auersperg in občudovali izvir, 
čigar voda nikoli ne presahne, iz dna pa se na različnih mestih 
dvigajo zračni mehurčki. Za vasjo Ravnik se je pot obrnila čez 
položne bloške travnike nazaj proti jezeru. Pričelo je deževati. 
Pod pisanimi dežniki smo prispeli do brunarice in vstopili v 
avtobus. Dež je še rosil in meglil visoka stekla, ko je za nami 
izginjala tiha, skrivnostno lepa pravljična pokrajina Bloške pla-
note. Ko jo vidiš, jo  preprosto moraš imeti rad.
Zapisala: Marĳa Dolinar

Sončki na Mrzlici
Mrzlica, 3.12.2013 - Prvi torek v decembru smo se Sončki od-
peljali  proti Litĳi in Trbovljam ter v Hrastniku pričeli s hojo na 
1121 m visoki vrh Mrzlica. Kmalu smo med hišami zagledali 
prve smerne table. Hodili smo po asfaltu, počasi, kajti cesta se 
je takoj dvignila, kakor da se namerava poigravati z našo vzdrž-
ljivostjo. Kmalu smo krenili levo in še enkrat levo do razgledne 
Jelenske skale. Pod nami se je odprla ozka dolina posuta z za-
selki, mi pa smo se vrnili na stezo. Pot nas je vodila v pobočje Je-
lence in čez čas smo po lepo vzdrževani planinski poti stopili na 
vrh Klobuka (890m), s katerega smo zagledali Hrastnik, Trbovlje 
in Kum, proti severu pa se je dokaj daleč pred nami dvigovala 
Mrzlica. Počasi smo se spustili skozi gozd, prečkali makadam-
sko pot ter se zagrizli v travnato pobočje do Planinskega rudar-
skega doma na Kalu. 
Po kratkem postanku smo se čez Kalski hrib približali goz-
dovom Mrzlice. Po premaganem pobočju gore smo zagledali 
antenski stolp in po zadnji strmini prišli do vrha, ki ima tudi 

razgledno ploščo. Četudi nas je v koči pod nami čakala eno-
lončnica, se nam ni mudilo, kajti pogled na Slovenĳo, ki ga je 
ponudila Mrzlica, je bil presenetljiv. Vem da je lepa Slovenĳa, 
a beli Grintovci in nešteti drugi vrhovi so jo, v jasnem dnevu 
sonca in senc na gozdovih, travnikih in krajih  naokoli, naredili 
veličastno. Sledil je spust do koče, kjer so nas fotografije 49 rož, 
ki od pomladi do jeseni cvetĳo na tem področju, spomnile, da 
smo na območju Krajinskega parka Mrzlica. Zato je obisk te gore 
zanimiv v vsakem letnem času. Pot po cesti nazaj do lovske koče 
blizu Podmeje, kjer nas je čakal avtobus, se je vseskozi spušča-
la. Premagane strmine so bile pozabljene in med vožnjo domov 
sem še enkrat »prehodila« pot, ki je razgrnila pred menoj čisto 
nov pogled na kotlast svet med Hrastnikom in Trbovljam, svet 
ljudi in pokrajin, ki je prĳazen, obširen in svetel. 
Zapisala: Marĳa Dolinar 
Fotografije: Sonja Zalar Bizjak, Sonja Repnik

• Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • 

Barjani pred cerkvĳo sv. Ane, od koder je čudovit razgled na Barje.

Pritok Blatnice ni bil tako širok, da bi nam preprečil nadaljevanje 
poti (Sonja Repnik)

V hladnem jutru sta nas sonce in vzpon po stezi med bukvami 
zelo hitro segrela (SR)
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Na podlagi Statuta Občine Borovnica 
(Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), 
Statuta Občine Log - Dragomer (Urad-
ni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) so 
Občinski svet Občine Borovnica na 19. 
redni seji 3. 10. 2013, Občinski svet Ob-
čine Log - Dragomer na 19. redni seji 
25. 9. 2013 in 20. redni seji 20. 11. 2013 
in Občinski svet Občine Vrhnika na 20. 
redni seji 26. 9. 2013 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi in organiziranju 

Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.  člen

S tem odlokom se ureja ustanovi-
teljstvo, ustanoviteljske pravice ter 
organizacĳa, način dela in odločanje v 
Javnem podjetju Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju: javno 
podjetje).

2. člen

Ustanoviteljice in družbenice javnega 
podjetja so Občina Borovnica, Občina 
Log - Dragomer in Občina Vrhnika (v 
nadaljevanju: občine ustanoviteljice).

3. člen

(1) Ustanoviteljske pravice izvršujejo 
občine ustanoviteljice in skupščina jav-
nega podjetja, in sicer:

a) občinski sveti
– sprejem odloka o ustanovitvi javne-

ga podjetja, spremembe in dopolnit-
ve odloka;

– odločanje o statusnih spremembah 
javnega podjetja;

– odločitev o prenehanju javnega 
podjetja;

– imenovanje in razrešitev direktorja;
– sprejem letnega poročila.

b) občinski svet posamezne občine 
ustanoviteljice
– odločanje o cenah oziroma tarifah 

za izvajanje gospodarskih javnih 
služb;

– razpolaganje s kapitalskim deležem 
občine v javnem podjetju.

c) skupni ustanoviteljski organ (v na-
daljevanju: SUO)
– določanje posebnih pogojev za izva-

janje dejavnosti in za zagotavljanje 
javnih služb;

– odločanje v zvezi s tekočim ustano-
viteljskim in kapitalskim upravlja-
njem;

– oblikovanje predloga za imenovanje 
in razrešitev direktorja.

d) skupščina javnega podjetja
– obravnavanje letnega poročila;
– odločanje o razdelitvi dobička in 

kritju izgube;
– sprejemanje družbene pogodbe.

(2) Odlok o ustanovitvi javnega pod-
jetja ter njegove spremembe in dopol-
nitve morajo biti sprejete v enotnem 
besedilu na občinskih svetih vseh ob-
čin ustanoviteljic.

II. FIRMA, SEDEŽ IN PEČAT

4. člen

(1) Firma javnega podjetja je Javno 
podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, 
d.o.o., Vrhnika.

(2) Skrajšana firma javnega podjetja je 
JP KPV, d.o.o.

(3) Sedež javnega podjetja je na Vrhni-
ki, Pot na Tojnice 40.

5. člen

Javno podjetje ima pečat pravokot-
ne oblike z naslednjo vsebino: Javno 
podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, 
d.o.o.

III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJET-
JA

6. člen

(1) Javno podjetje opravlja dejavnosti 
gospodarskih javnih služb, in sicer: 
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda;
– zbiranje in prevoz komunalnih od-

padkov;
– odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpad-
kov;

– oskrba s plinom;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– vzdrževanje in varstvo lokalnih in 

drugih javnih cest;
– javna razsvetljava;
– urejanje pokopališč, pokopališka in 

pogrebna dejavnost.

(2) Javno podjetje lahko opravlja tudi 
druge dejavnosti, za katere je registri-
rano, s tem, da mora zagotoviti nemo-
teno opravljanje osnovne dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Javno podjetje opravlja dejavnosti 
iz prvega odstavka tega člena na pod-
lagi sprejetega odloka posamezne ob-

čine, ki ureja opravljanje posamezne 
dejavnosti na njenem področju oziro-
ma pogodbe, ki jo podpiše s posamez-
no občino.

(4) Določila tega odloka, ki veljajo za 
gospodarske javne službe, se smiselno 
uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z 
zakonom ali drugimi predpisi, tudi za 
investicĳe v komunalno gospodarsko 
infrastrukturo v lasti občin in druge 
dejavnosti ter pravna razmerja (blago, 
storitve, gradnje) z občinami ustanovi-
teljicami.

(5) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
lahko javno podjetje opravlja na pod-
lagi Zakona o javnem naročanju kot 
notranje (in-house) naročilo.

7. člen

Po standardni klasifikacĳi dejavnosti je 
dejavnost podjetja: 
20.150 - Proizvodnja gnojil in dušiko-
vih spojin
35.220 - Distribucĳa plinastih goriv po 
plinovodni mreži
35119 - Druga proizvodnja električne 
energĳe
35140 - Trgovanje z električno ener-
gĳo
35.230 - Trgovanje z plinastimi gorivi 
po plinovodni mreži
35300 - Oskrba s paro in vroči vodo 
36.000 - Zbiranje prečiščevanje in di-
stribucĳa vode
37.000 - Ravnanje z odplakami
38.110 - Zbiranje in odvoz nenevarnih 
odpadkov
38.120 - Zbiranje in odvoz nevarnih od-
padkov
38.210 - Ravnanje z nenevarnimi od-
padki
38.220 - Ravnanje z nevarnimi odpad-
ki
38.310 - Demontaža odpadnih naprav
38.320 - Pridobivanje sekundarnih su-
rovin iz ostankov in odpadkov
39.000 - Saniranje okolja in drugo rav-
nanje z odpadki
41.200 - Gradnja stanovanjskih in ne 
stanovanjskih stavb
42.110 - Gradnja cest
42.210 - Gradnja objektov oskrbovalne 
infrastrukture za tekočine in pline
42.220 - Gradnja objektov oskrbne in-
frastrukture za elektriko in telekomu-
nikacĳe
42.910 - Gradnja vodnih objektov
42.990 - Gradnja drugih objektov nizke 
gradnje
43.110 - Rušenje objektov
43.120 - Zemeljska pripravljalna dela
43.210 - Inštaliranje električnih nape-
ljav in naprav
43.220 - Inštaliranje vodovodnih, plin-
skih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 - Drugo inštaliranje pri grad-
njah
43.390 - Druga zaključna gradbena 
dela
46.130 - Posredništvo pri prodaji lesa in 
gradbenega materiala
46.770 - Trgovina na debelo z ostanki 
in odpadki
46.900 - Nespecializirana trgovina na 
debelo
47.190 - Druga trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah
47.790 - Trgovina na drobno v proda-
jalnah z rabljenim blagom
47.890 - Trgovina na drobno na stojni-
cah in tržnicah z drugim blagom
47.910 - Trgovina na drobno po pošti 
ali internetu
49.410 - Cestni tovorni promet
49.420 - Selitvena dejavnost
49.500 - Cevovodni transport
52.100 - Skladiščenje
52.290 - Špedicĳa in druge spremljajo-
če prometne dejavnosti
68.100 - Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami  
68.200 - Oddajanje in obratovanje last-
nih ali najetih nepremičnin
68.310 - Posredništvo v prometu z ne-
premičninami
68.320 - Upravljanje z nepremičninami 
za plačilo ali po pogodbi
69.200 - Računovodske, knjigovodske 
in revizĳske dejavnosti, davčno sveto-
vanje
70.220 - Drugo podjetniško in poslov-
no svetovanje
71.111 - Arhitekturno projektiranje
71.121 - GEO meritve in kartiranje
71.129 - Drugo tehnično projektiranje 
in svetovanje
71.200 - Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje
73.110 - Dejavnost oglaševalskih agen-
cĳ
73.120 - Posredovanje oglaševalskega 
prostora
74.900 - Drugje razvrščene strokovne 
in tehnične dejavnosti
77.290 - Dajanje drugih izdelkov za ši-
roko rabo v najem in zakup
81.290 - Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 - Urejanje in vzdrževanje zele-
nih površin in okolice
82.190 - Fotokopiranje, priprava doku-
mentov in druge posamične pisarniške 
dejavnosti
82.300 - Organiziranje razstav, sejmov 
in srečanj
85.590 - Drugje nerazvrščeno izobra-
ževanje, izpopolnjevanje in usposab-
ljanje
85.600 - Pomožne dejavnosti za izob-
raževanje
96.030 - Pogrebna dejavnost 
96.090 - Druge storitvene dejavnosti, 
drugje nerazvrščene

8. člen

Dejavnost javnega podjetja se spreme-
ni s spremembo tega odloka.

IV. JAVNA POOBLASTILA

9. člen

Javno podjetje lahko na podlagi po-
dročnih odlokov opravlja za občine 
ustanoviteljice v skladu z 12. členom 
Zakona o gospodarskih javnih službah 
kot javna pooblastila tudi naslednje 
naloge: 
– strokovno-tehnične, organizacĳske 

in razvojne naloge v zvezi s komu-
nalnimi infrastrukturnimi objekti in 
napravami, ki jih ima v najemu, jih 
vzdržuje in uporablja ali jih občina 
načrtuje; 

– izdajanje soglasĳ oziroma dovoljenj 
za priključitev na javno vodovod-
no omrežje, javno kanalizacĳsko 
omrežje, javno omrežje zemeljskega 
plina, javno cestno omrežje ter na 
druge komunalne infrastrukturne 
objekte in naprave;

– določanje pogojev in izdajanje so-
glasĳ k dovoljenjem za posege v 
prostor, če le-ti zadevajo komunal-
no infrastrukturo.

10. člen

Javno podjetje opravlja naloge iz prejš-
njega člena na način in pod pogoji, ki 
jih določajo zakoni in odloki ustanovi-
teljic ter v skladu s pogodbami, ki jih 
sklene z občinami ustanoviteljicami.

V. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA 
PODJETJA

11. člen

Osnovni kapital javnega podjetja je 
401.095,62 EUR.

12. člen

Osnovni vložek posamezne občine 
ustanoviteljice v osnovnem kapitalu 
podjetja se določi na podlagi Sklepa o 
delitveni bilanci premoženja prejšnje 
Občine Vrhnika na dan 31. 12. 1994 z 
dne 23. 10. 1997 ter Sporazuma o raz-
delitvi premoženja Občine Vrhnika na 
dan 31. 12. 2006 z dne 21. 6. 2007 tako, 
da so osnovni vložki sledeči:

– Občina Vrhnika, osnovni vložek 
265.404,97 EUR, poslovni delež 66-
,17 %;

– Občina Borovnica, osnovni vložek 
74.202,69 EUR, poslovni delež 18,50 
%;

– Občina Log - Dragomer, osnovni 
vložek 61.487,96 EUR, poslovni de-
lež 15,33 %.

13. člen

(1) Občine ustanoviteljice dajejo javne-
mu podjetju v najem infrastrukturne 
objekte in naprave na podlagi medse-
bojne pogodbe.

(2) Objekti in naprave, namenjene 
opravljanju gospodarske javne službe 
(infrastrukturni objekti in naprave), ki 
so na podlagi 76. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah postali last-
nina občin ustanoviteljic, niso vključe-
ni v osnovni kapital javnega podjetja.

VI. RAZMERJA MED JAVNIM POD-
JETJEM IN OBČINAMI USTANOVI-
TELJICAMI

1. Povečanje osnovnega kapitala
14. člen

(1) O povečanju osnovnega kapitala 
odloča skupščina javnega podjetja so-
glasno.

(2) Povečanje osnovnega kapitala se 
lahko izvede tako, da se vplačajo novi 
denarni vložki ali izročĳo novi stvarni 
vložki (efektivno povečanje), ali tako, 
da se za povečanje uporabĳo rezerve 
ali dobiček javnega podjetja (nominal-
no povečanje).

(3) Nove vložke lahko prevzemajo in 
vplačajo dosedanje občine ustanovite-
ljice ali druge osebe. Dosedanje občine 
ustanoviteljice imajo prednost pri pre-
vzemu novih vložkov v sorazmerju s 
svojimi deleži v osnovnem kapitalu, 
tako da ostanejo razmerja med ustano-
viteljicami nasproti osnovnemu kapi-
talu nespremenjena.

(4) Izjave o prevzemu in vplačilu so ob-
čine ustanoviteljice dolžne podati naj-
kasneje v štirinajstih dneh od prejema 
pisnega odpravka sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala javnega podjetja.

(5) Če posamezna občina ustanovi-
teljica ne želi izkoristiti prednostne 
pravice, lahko povečata udeležbo 
preostali občini ustanoviteljici skupaj 
ali posamezno tako, da prevzameta 
ali ena od njĳu prevzame tudi vložek 
občine ustanoviteljice, ki ni izkoristila 
prednostne pravice. Navedena izjava 
mora biti dana v nadaljnjih 30 dneh, 
sicer skupščina javnega podjetja lahko 
sklepa o vstopu novega družbenika.

(6) Povečanje se izvede skladno s skle-
pom skupščine javnega podjetja. 

(7) S sklepom skupščine javnega pod-
jetja se lahko določĳo še drugi pogoji 
in načini za povečanje osnovnega ka-
pitala podjetja.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala

15. člen

(1) Skupščina javnega podjetja lahko 
sklene, da se osnovni kapital zmanjša.

(2) Zmanjšanje je veljavno le:
– če direktor vsaj dvakrat javno ob-

javi sklep o zmanjšanju osnovnega 
kapitala in v objavi pozove upnike, 
da se zglasĳo pri podjetju in izjavĳo, 
ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala; upnike, ki so podjetju 
znani, mora pozvati neposredno,

– če podjetje upnikom, ki niso sogla-
šali z zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala, poravna zahtevke ali zagotovi 
varščino.

(3) Zmanjšanje osnovnega kapitala 
se lahko prĳavi za vpis v register šele 
po enem letu od zadnje objave iz prve 
alineje prejšnjega odstavka in potem, 
ko direktor predloži dokaze o tem, da 
je javno podjetje poravnalo zahtevke 
upnikom ali jim zagotovila varščino iz 
druge alineje prejšnjega odstavka.

(4) Osnovnega kapitala ni mogoče 
zmanjšati pod zakonsko določen mi-
nimum zahtevanega osnovnega kapi-
tala.

3. Poslovni deleži

16. člen

Vsaka občina ustanoviteljica ima po-
slovni delež, ki je sorazmeren z vred-
nostjo osnovnega kapitala v osnovnem 
kapitalu podjetja.

4. Prenos poslovnih deležev  

17. člen

(1) Poslovni deleži se lahko odsvojĳo.

(2) Občine ustanoviteljice imajo pred-
kupno pravico pri nakupu poslovnega 
deleža, ki velja tako pri prodaji deleža 
drugim ustanoviteljicam kot proti tret-
jim osebam. 

18. člen

(1) Občina ustanoviteljica, ki namerava 
prodati svoj poslovni delež drugi ob-
čini ustanoviteljici ali tretji osebi, mora 
s priporočenim pismom s povratnico 
o prodaji in pogojih prodaje (cene, na-
čina odtujitve in roka plačila) obvestiti 
preostali občini ustanoviteljici in jav-
nemu podjetju.

(2) Občina ustanoviteljica lahko uvelja-
vi prednostno pravico v roku 30 (tride-
set) dni od dneva, ko je prejela pismo 
iz prejšnje točke.

(3) V kolikor drugi občini ustanovite-
ljici ne želita uveljavljati predkupne 
pravice v predvidenem roku, sme ob-
čina ustanoviteljica odstopiti svoj po-
slovni delež tretjim osebam, vendar 
pod enakimi ali slabšimi pogoji, kot jih 
je ponudila ostalima občinama ustano-
viteljicama.

(4) Za odsvojitev poslovnega deleža 
tretjim osebam je potrebno soglasje 
vseh občin ustanoviteljic. 

(5) Če nobena od občin ustanoviteljic 
ni pripravljena prevzeti poslovnega 
deleža in tudi ni dala soglasja k odsvo-
jitvi poslovnega deleža tretjim osebam, 
lahko občina ustanoviteljica, ki je za-
htevala soglasje za odsvojitev, izstopi 
iz podjetja.

5. Izstop in izključitev

19. člen

(1) Občina ustanoviteljica sme iz pod-
jetja izstopiti pod pogojem, da poravna 
vse obveznosti, ki jih ima do javnega 
podjetja.

(2) Enostransko izjavo o izstopu je 
možno podati z odpovednim rokom 
treh mesecev in mora biti pisna in 
vročena direktorju javnega podjetja ter 
drugim občinam ustanoviteljicam.

20. člen

(1) Občina ustanoviteljica je iz javnega 
podjetja lahko izključena v primeru, 
da grobo krši odlok o ustanovitvi ali 
družbeno pogodbo.

(2) Kot groba kršitev se šteje, če občina 
ustanoviteljica:
– s svojim ravnanjem povzroča javne-

mu podjetju škodo;
– ne sodeluje pri upravljanju in s tem 

ovira redno delovanje javnega pod-
jetja ali uresničevanje pravic drugih 
občin ustanoviteljic;

– ravna v nasprotju s sklepi skupšči-
ne;

– na drug način grobo krši družbeno 
pogodbo ali ta odlok.

(3) O izključitvi odloča sodišče.

(4) Občina ustanoviteljica, ki je bila iz-
ključena iz javnega podjetja, ima pra-
vico do izplačila ocenjene vrednosti 
svojega poslovnega deleža po stanju 
ob izključitvi. 

21. člen

(1) Z izstopom ali izključitvĳo preneha 
poslovni delež dosedanje občine usta-
noviteljice in vse z deležem povezane 
pravice in obveznosti.

(2) V treh mesecih po izstopu ali izklju-
čitvi morajo preostale občine ustanovi-
teljice sprejeti sklep o znižanju osnov-
nega kapitala ali sorazmerno s svojim 
dosedanjim deležem povečati ta delež 
tako, da je višina osnovnega kapitala 
taka, kot je bila pred izstopom oziroma 
izključitvĳo ustanoviteljice.

(3) Če ustanoviteljice v treh mesecih po 
izstopu oziroma izključitvi ustanovite-
ljice ne sprejmejo odločitve iz prejšnje-
ga odstavka, se šteje, da so pristale na 
zmanjšanje osnovnega kapitala in da 
je direktor dolžan ravnati v skladu z 
ustrezno določbo zakona, ki ureja go-
spodarske družbe.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN OD-
GOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA

22. člen

Javno podjetje odgovarja za svoje ob-
veznosti z vsem svojim premoženjem.

VIII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA

23. člen

Organi javnega podjetja so:
1. skupščina,
2. nadzorni svet,
3. direktor.

1. Skupščina

24.  člen 

(1) Skupščina je najvišji organ uprav-
ljanja javnega podjetja. 

(2) Pobudo za sklic skupščine lahko da 
župan vsake občine ustanoviteljice ali 
direktor javnega podjetja. 

(3) Skupščina sprejme poslovnik, ki 
podrobneje ureja sklic, organizacĳo, 
potek in vodenje skupščine. 

25. člen

(1) Člane skupščine predstavljajo žu-
pani občin ustanoviteljic. Predsednik 
skupščine je župan Občine Vrhnika. 

(2) Člani skupščine opravljajo funkcĳo 
brez posebnega nadomestila. 

26. člen

Pristojnosti skupščine:
– sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne;
– sprejemanje družbene pogodbe;
– obravnava letnega poročila;
– odločanje o razdelitvi dobička in 

kritju izgube;
– oblikovanje predloga za povečanje 

oz. zmanjšanje osnovnega kapitala;
– odločanje o postavitvi prokurista in 

poslovnega pooblaščenca;
– uveljavljanje zahtevkov javnega 

podjetja proti direktorju v zvezi s 
povračilom škode, nastale pri po-
slovodenju;

– odločanje o zastopanju javnega 
podjetja v sodnih postopkih proti 
direktorju;

– imenovanje revizĳske družbe. 

27.  člen

Člani skupščine odločajo soglasno. Če 
soglasja ni mogoče doseči, o zadevi od-
ločajo občinski sveti občin ustanovite-
ljic na način, določen v 28. členu tega 
odloka.

28. člen

O prenesenih zadevah ter o imenovanje 
in razrešitvi direktorja javnega podjet-
ja odločajo Občinski sveti Občine Vrh-
nika, Občine Borovnica in Občine Log 
- Dragomer na način, da se poslovni 
delež posamezne občine ustanovitelji-
ce deli s številom svetnikov, ki so se pri 
posameznem glasovanju opredelili. 
Tako pridobljeni rezultat predstavlja 
utež glasu opredeljenega svetnika, ki se 
pomnoži s številom glasov »PROTI« in 
številom glasov »ZA« v posamezni ob-
čini (delni rezultat glasovanja). Končni 
rezultat glasovanja predstavlja vsoto 
vseh delnih rezultatov glasovanja.

2. Nadzorni svet

29. člen

(1) Nadzorni svet ima šest članov, od 
katerih štiri člane imenujejo in odpo-
kličejo občinski sveti občin ustanovite-
ljic, od tega dva Občinski svet Občine 
Vrhnika, enega Občinski svet Občine 
Borovnica in enega Občinski svet Ob-
čine Log - Dragomer.  Dva člana, ki za-
stopata delavce, pa izvoli in odpokliče 
svet delavcev.

(2) Člani nadzornega sveta, ki jih ime-
nujejo in odpokličejo občinski sveti 
občin ustanoviteljic, morajo imeti 
najmanj VII/1 stopnjo strokovne izob-
razbe s pravnim ali ekonomskim zna-
njem ali opravljen izpit za nadzornika 
(certifikat ZNS). 

(3) Člani nadzornega sveta so izvoljeni 
za dobo štirih let in so po preteku man-
data lahko ponovno izvoljeni.

(4) Nadzorni svet izvoli izmed svojih 
članov predsednika in namestnika.

(5) Predsednik sklicuje in vodi seje ter 
podpisuje zapisnike in sprejete sklepe. 

V njegovi odsotnosti opravlja zadeve 
iz pristojnosti predsednika namestnik 
predsednika.

30. člen

Pristojnosti nadzornega sveta:
– daje soglasja k sklepanju poslov, ki 

se nanašajo na pridobivanje, odtuji-
tev ali obremenitev nepremičnin;

– nadzira vodenje poslov javnega 
podjetja;

– pregleduje in preverja knjige in do-
kumentacĳo družbe, njeno blagajno, 
shranjene vrednostne papirje in za-
loge blaga in druge stvari;

– sprejme letni poslovni načrt;
– poda mnenje k letnemu poslovne-

mu poročilu;
– lahko zahteva od direktorja poročila 

tudi o drugih vprašanjih, pomemb-
nih za poslovanje družbe;

– daje soglasja k sklepanju poslov, ki 
se nanašajo na pridobivanje in od-
tujitev drugih sredstev, k financira-
nju in izvajanju investicĳskih del, k 
sklepanju zakupnih pogodb glede 
lastnih ali tujih sredstev, k sklepanju 
kooperacĳskih pogodb s trajanjem 
več kot tri leta in k prenosu kakrš-
nihkoli pravic javnega podjetja na 
druge, če to ni izrecno opredeljeno 
v letnem poslovnem načrtu;

– odloča o ukrepih za pregled in nad-
zor dela direktorja;

– daje soglasje k sklepanju kreditnih 
pogodb nad 25.000 €.

31. člen

(1) Nadzorni svet o svojem delu in 
ugotovitvah obvešča skupščino druž-
be in SUO.

(2) Nadzorni svet je dolžan izvesti na-
loge iz svoje pristojnosti, ki mu jih na-
ložita skupščina družbe ali SUO.

32. člen

Nadzorni svet lahko skladno z zako-
nom določi, da se smejo določene vrste 
poslov opravljati le z njegovim soglas-
jem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, 
lahko direktor zahteva, da o soglasju 
odloči SUO.

33. člen

(1) Nadzorni svet mora biti sklican naj-
manj enkrat v polletju.

(2) Vsak član nadzornega sveta ali di-
rektor javnega podjetja lahko zahteva, 
da predsednik nadzornega sveta skliče 
izredno sejo sveta. Predlagatelj mora 
navesti namen in razloge za izredno 
sejo. Izredna seja mora biti sklicana 
najkasneje v sedmih dneh po zahtevi, 
izvesti pa jo je treba najkasneje v na-
slednjih 14 dneh.

(3) Če zahteva najmanj dveh članov 
nadzornega sveta ali direktorja ni spre-
jeta, lahko ti sami skličejo nadzorni 
svet in predlagajo dnevni red.

(4) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri 
sklepanju navzoča več kot polovica 
članov.

(5) Nadzorni svet odloča z večino od-
danih glasov. V primeru neodločenega 
izida odloča glas predsedujočega.

(6) Nadzorni svet ima svoj poslovnik, s 
katerim podrobneje uredi način svoje-
ga dela.

(7) Podrobnejše pristojnosti nadzor-
nega sveta, organizacĳa dela, plačilo 
za delo in druge zadeve se uredĳo v 
družbeni pogodbi.

3. Direktor

34. člen

(1) Direktor zastopa in predstavlja jav-
no podjetje ter organizira in vodi nje-
govo delo in poslovanje.

(2) Direktor odgovarja za zakonitost 
dela javnega podjetja. Pri svojem delu 
je dolžan varovati poslovno tajnost jav-
nega podjetja.

(3) Direktor mora pri vodenju poslov 
ravnati s skrbnostjo dobrega gospo-
darstvenika.

(4) Direktor odgovarja javnemu pod-
jetju za škodo, ki je nastala kot posledi-
ca kršitve njegovih dolžnosti, razen če 
dokaže, da je pošteno in vestno izpol-
njeval svoje dolžnosti. 

35. člen
Direktor javnega podjetja:
– organizira in vodi delovni proces;
– predlaga temeljne razvojne in po-

slovne politike ter letni poslovni 
načrt;

– sprejema ukrepe za izvajanje letne-
ga poslovnega načrta;

– daje poročilo o rezultatih poslova-
nja po letnem in periodičnem obra-
čunu;

– zadrži sklep sveta delavcev oziroma 
drugega organa, če je z njim kršen 
zakon ali splošni akt;

– izdaja posamične akte in pravilnike, 
ki urejajo delo in poslovanje javnega 
podjetja; 

– določa notranjo organizacĳo ter od-
loča o razporeditvi in zaposlitvi de-
lavcev; 

– odloča o nagradah in pohvalah de-
lavcem;

– predlaga uvedbo disciplinskega po-
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stopka ter izreka disciplinske ukre-
pe v skladu z zakonskimi pooblasti-
li;

– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne 
akte, listine ter druge dokumente, ki 
se nanašajo na poslovanje javnega 
podjetja;

– na predlog strokovnih služb podjet-
ja določa cene za opravljanje dopol-
nilnih dejavnosti;

– pripravlja predloge za statusne 
spremembe in prenehanje javnega 
podjetja ter spremembe v tehnično 
tehnoloških postopkih;

– opravlja druge naloge, določene z 
zakonom, tem odlokom in drugi-
mi akti javnega podjetja ter sklepi 
skupščine in občin ustanoviteljic.

36. člen

(1) Direktorja imenujejo in razrešujejo 
občinski sveti občin ustanoviteljic na 
podlagi javnega natečaja pod pogoji, 
na način in po postopku, določenem s 
tem odlokom.

(2) Postopek imenovanja direktorja se 
mora začeti najkasneje šest (6) mesecev 
pred iztekom mandata dotedanjemu 
direktorju, vendar ne prej kot eno (1) 
leto pred iztekom mandata.

(3) Direktorja se imenuje za štiri leta, 
ista oseba pa je lahko po preteku man-
data ponovno imenovana.

37. člen

Direktor je lahko vsaka neomejeno po-
slovno sposobna fizična oseba, ki po-
leg delovnopravnih pogojev izpolnjuje 
še naslednje pogoje:
– da ima najmanj VII/2 stopnjo izob-

razbe;
– da ima najmanj 7 let delovnih iz-

kušenj, od tega najmanj 5 let na 
vodstvenih ali vodilnih delovnih 
mestih;

– da ni bil pravnomočno obsojen za-
radi kaznivega dejanja zoper gospo-
darstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni pro-
met, zoper upravljanje družbenih 
sredstev in naravna bogastva ter 
zoper družbeno in zasebno premo-
ženje, in sicer za obdobje petih let 
po pravnomočnosti sodbe, vendar 
ne prej kot dve leti po prestani kazni 
zapora;

– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep 
prepovedi opravljanja poklica, in si-
cer za čas trajanja prepovedi;

– če je bil član uprave podjetja, nad 
katerim je bil začet stečajni posto-
pek, da ni bil pravnomočno obsojen 
na plačilo odškodnine upnikom po 
19. členu Zakona o finančnem po-
slovanju podjetĳ, in sicer za obdobje 
dveh let po pravnomočnosti sodbe.

38. člen

(1) Javni natečaj za imenovanje di-
rektorja se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenĳe, poleg tega pa v 
enakem natečajnem roku tudi v javnih 
glasilih, ki jih določi organ za izvedbo 
javnega natečaja, in v uradnih prosto-
rih Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenĳe.

(2) Za izvedbo javnega natečaja imenu-
je SUO komisĳo. 

39. člen

(1) Objava javnega natečaja vsebuje:
– navedbo prostega mesta direktorja 

javnega podjetja; 
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati kan-

didat;
– navedbo dokazil, ki jih mora kandi-

dat priložiti prĳavi;
– postopek izbire kandidata;
– rok za vlaganje prĳav ter naslov po-

šiljanja prĳav;
– rok, v katerem bodo kandidati ob-

veščeni o izbiri;
– navedbo organa oziroma osebe, ki 

daje informacĳe o izvedbi javnega 
natečaja;

– kriterĳe za izbiro kandidata; 
– druge okoliščine, ki so pomembne 

za izbiro. 

(2) Rok za vlaganje prĳav na javni na-
tečaj ne sme biti krajši od trideset dni 
od dneva objave javnega natečaja.

(3) Prĳavi na javni natečaj za delovno 
mesto direktorja morajo kandidati pri-
ložiti program razvoja javnega pod-
jetja.

40.  člen

(1) Komisĳa objavi javni natečaj, pre-
gleda prispele prĳave in sestavi sez-
nam kandidatov, ki na podlagi pred-
loženih dokazil izpolnjujejo pogoje za 
imenovanje. 

(2) Kandidatom, ki na podlagi pred-
loženih dokazil izpolnjujejo pogoje za 
imenovanje, mora komisĳa omogočiti, 
da se seznanĳo z odlokom o ustanovit-
vi javnega podjetja ter predpisi in dru-
gimi akti, ki se nanašajo na pravice in 
obveznosti ter pooblastila in odgovor-
nosti direktorja javnega podjetja.

41. člen

(1) Komisĳa na podlagi kriterĳev za iz-
biro kandidata in predloženih progra-
mov razvoja javnega podjetja opravi 
razgovore s kandidati in o tem izdela 
poročilo.

(2) Če komisĳa ugotovi, da nihče od 
prĳavljenih kandidatov v izbirnem 
postopku ni dosegel zadovoljivega re-
zultata, se javni natečaj ponovi, prĳav-
ljenim kandidatom pa vroči obvestilo o 
neuspelem javnem natečaju.

(3) Komisĳa po opravljenem delu po-
sreduje SUO vso razpisno dokumen-
tacĳo in poročilo o sprejetih ugotovit-
vah.   

42. člen

SUO oblikuje predlog za imenovanje 
direktorja in ga posreduje občinskim 
svetom občin ustanoviteljic. 

43. člen

(1) O imenovanju direktorja odločĳo 
občinski sveti občin ustanoviteljic v 
skladu z 28. členom tega odloka. 

(2) Pogodbo z direktorjem podpiše 
predsednik nadzornega sveta javnega 
podjetja.

44. člen

(1) Direktorja se predčasno razreši, če:
– to sam zahteva;
– več ne izpolnjuje pogojev za imeno-

vanje; 
– ne izpolnjuje nalog, določenih v za-

konu, tem odloku in splošnih aktih 
javnega podjetja;

– huje ali večkrat krši svoje obvezno-
sti iz 34. in 35. člena tega odloka;

– s svojim nevestnim ali nepravilnim 
delom povzroči večjo škodo ali ma-
lomarno opravlja svojo dolžnost, 
tako da nastanejo ali bi lahko na-
stale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti.

(2) Direktorja razrešĳo občinski sveti 
občin ustanoviteljic.

45. člen

V primeru razrešitve brez utemeljene-
ga razloga pripada direktorju pravica 
do odpravnine v skladu z zakonom. 
Spore v zvezi z imenovanjem in raz-
rešitvĳo direktorja rešuje sodišče, pri-
stojno za upravne spore. 

46. člen

Če direktorju predčasno preneha man-
dat oziroma če nihče izmed prĳavljenih 
kandidatov za direktorja ni imenovan, 
imenuje SUO začasnega direktorja, 
vendar največ za eno leto.

IX. SKUPNI USTANOVITELJSKI 
ORGAN

47. člen

(1) Skupni ustanoviteljski organ izvr-
šuje ustanoviteljske pravice iz 3. člena 
tega odloka in usklajuje odločitve ob-
čin ustanoviteljic v zvezi z zagotavlja-
njem gospodarskih javnih služb, ki jih 
izvaja javno podjetje. 

(2) SUO sestavljajo župani Občine Vrh-
nika, Občine Borovnica in Občine Log 
- Dragomer.

(3) SUO zastopa in predstavlja župan 
Občine Vrhnika.

48. člen

Sedež SUO je na Vrhniki, Tržaška ce-
sta 1.

49. člen

SUO opravlja svoje naloge v imenu in 
za račun občin ustanoviteljic.

50. člen

(1) SUO se sestaja in odloča na sejah, ki 
jih sklicuje in vodi župan Občine Vrh-
nika. Pobudo za sklic seje lahko posre-
duje župan vsake občine ustanovitelji-
ce ali direktor javnega podjetja.

(2) Pobuda za sklic seje mora vsebovati 
razloge za sklic seje in ustrezno gradi-
vo. Pobuda se posreduje županu Ob-
čine Vrhnika, ki v osmih (8) dneh po 
prejemu pobude skliče sejo organa.

51. člen

(1) Vabilo za sejo s predlogom dnevne-
ga reda in gradivom mora biti poslano 
najkasneje sedem (7) dni pred sejo. Če 
se župani tako dogovorĳo, je rok za 
pošiljanje vabila in gradiva lahko tudi 
krajši. 

(2) Seja se lahko opravi tudi kot kore-
spondenčna seja po e-pošti. 

52. člen

O poteku seje se piše zapisnik, ki mora 
vsebovati vse sprejete sklepe. Prepis 
zapisnika mora biti pripravljen v treh 
(3) dneh po seji. Zapisnik se posreduje 
županom v potrditev. 

53. člen

Strokovne in administrativno-tehnične 
naloge, potrebne za nemoteno izvaja-
nje nalog SUO, zagotavlja Občinska 
uprava Občine Vrhnika.

54. člen

(1) SUO lahko kadarkoli odloči, da bo 

odločitev o določeni zadevi iz svoje 
pristojnosti prenesel na občinske svete 
občin ali da bo v posamezni zadevi za-
prosil občinske svete za mnenje.

(2) Občinski sveti o zadevi odločĳo v 
roku tridesetih dni od dneva zahteve 
oziroma zaprosila SUO.

55. člen

(1) SUO sprejema odločitve soglasno. 

(2) V primeru, da soglasja ni mogoče 
doseči, o zadevi odločajo Občinski sve-
ti Občine Vrhnika, Občine Borovnica in 
Občine Log - Dragomer na način, do-
ločen v 28. členu tega odloka.

56. člen

(1) SUO odloča samostojno. 

(2) SUO lahko za mnenje o posamez-
nem vprašanju zaprosi zunanje izve-
dence.

57. člen

SUO sprejema svoje odločitve v obliki 
sklepov, ki jih podpisuje župan Občine 
Vrhnika. 

58. člen

(1) Sredstva za delovanje SUO zago-
tavljajo občine ustanoviteljice glede 
na poslovne deleže iz 12. člena tega 
odloka.

(2) Sredstva za delovanje obsegajo:
– materialne stroške;
– stroške strokovnih delavcev Občin-

ske uprave Občine Vrhnika, ki bodo 
skrbeli za izvajanje nalog, ki izhajajo 
iz tega odloka;

– ostale potrebne stroške.

(3) Sredstva za delovanje organa vna-
prej zagotavlja Občina Vrhnika.

(4) Občina Vrhnika dvakrat letno, in 
sicer do 31. 5. in do 30. 11. izstavlja 
račune za nastale stroške v zvezi z 
delovanjem SUO Občini Borovnica 
in Občini Log - Dragomer. Občini sta 
izstavljene račune dolžni plačati v za-
konitem roku na transakcĳski račun 
Občine Vrhnika.

X. FINANCIRANJE, DOBIČEK IN IZ-
GUBA

59. člen

(1) Viri za financiranje dejavnosti jav-
nega podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih 

dobrin in javnih storitev po tem 
odloku plačujejo uporabniki (cena 
storitev),

– viri, ki se zagotavljajo v okviru siste-
ma financiranja  javne porabe,

– donacĳe in dotacĳe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali 

predpisom občine.

(2) Druge dejavnosti javnega podjetja 
se financirajo s cenami storitev po trž-
nih načelih.

60. člen

Pri vlaganju v javno podjetje, spre-
membi osnovnih vložkov in kritju 
izgube sodelujejo družbenice v soraz-
merju s svojim deležem, razen če se ne 
dogovorĳo drugače. 

61. člen

Javno podjetje opravlja dejavnost go-
spodarskih javnih služb in ostalih de-
javnosti in vodi evidence o poslovanju 
ter ugotavlja poslovni izid ločeno po 
posameznih dejavnostih in občinah 
ustanoviteljicah, razen za skupni oskr-
bovalni sistem ravnanja z odpadki, 
kjer se poslovni izid ugotavlja na ni-
voju celotne dejavnosti. Posamezni ob-
čini ustanoviteljici pripada sorazmerni 
delež poslovnega izida dejavnosti 
ravnanja z odpadki, glede na lastniški 
delež v javnem podjetju. 

62. člen

Letno poročilo in predlog o uporabi 
bilančnega dobička oziroma predlog 
o kritju izgube, v skladu s predpisi, 
pripravi direktor javnega podjetja in 
ga posreduje v obravnavo skupščini 
javnega podjetja.

63. člen

Bilančni dobiček se ugotavlja za vsako 
občino ustanoviteljico posebej. Bilanč-
ni dobiček posamezne občine ustano-
viteljice je sestavljen iz: 
– preostanka čistega dobička tekoče-

ga poslovnega leta, 
– zneskov zmanjšanja (sprostitev) re-

zerv iz dobička in  
– nerazporejenih dobičkov iz prete-

klih let.

64. člen

(1) Čisti dobiček obračunskega obdo-
bja mora uprava najprej uporabiti za:
– kritje prenesene izgube iz preteklih 

let, in sicer krĳe vsaka občina usta-
noviteljica tisti del izgube, ki je na-
stal v njeni občini, 

– za obvezno povečanje zakonskih re-
zerv. 

(2) Če je v obračunskem obdobju pri 

posamezni občini ustanoviteljici ugo-
tovljena čista izguba, jo uprava po-
kriva v breme prenesenih dobičkov iz 
preteklih let te občine ustanoviteljice. 

(3) Če občina ustanoviteljica nima pre-
nesenih dobičkov iz preteklih let, se iz-
guba pokriva iz proračuna te občine. 

65. člen

(1) O uporabi bilančnega dobička od-
loča skupščina na predlog organov 
vodenja in nadzora.  

(2) Skupščina s sklepom razporedi bi-
lančni dobiček delno ali v celoti za: 

– oblikovanje drugih rezerv iz dobič-
ka ali za 

– izplačilo občinam ustanoviteljicam, 
in sicer sorazmerno glede na dobi-
ček, ustvarjen pri posamezni občini 
ustanoviteljici. 

(3) Druge rezerve iz dobička se obliku-
jejo iz bilančnega dobička vseh občin 
ustanoviteljic, in sicer sorazmerno gle-
de na ustanoviteljski delež posamezne 
občine ustanoviteljice, če gre za obliko-
vanje rezerv za namene, skupne vsem 
občinam ustanoviteljicam. V primeru, 
da gre za oblikovanje rezerv za name-
ne posamezne občine ustanoviteljice, 
se druge rezerve iz dobička oblikujejo 
samo iz bilančnega dobička te občine. 

(4) Del bilančnega dobička, ki bo na-
menjen izplačilu, se opredeli tako, da 
se določi v odstotku od bilančnega 
dobička posamezne občine ustanovi-
teljice, ki pa mora biti za vse ustano-
viteljice enak. 

(5) Izplačan del bilančnega dobička ob-
čine ustanoviteljice uporabĳo za finan-
ciranje investicĳ in obnove komunalne 
infrastrukture v posamezni občini 
ustanoviteljici.

(6) Bilančni dobiček lahko ostane del-
no ali v celoti nerazporejen.

XI. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

66. člen 

(1) Skupščina javnega podjetja v roku 
šest mesecev po uveljavitvi tega odlo-
ka sprejme poslovnik o svojem delu. 

(2) Za pripravo poslovnika o delu 
skupščine in za izvedbo vseh vpisov v 
sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani je zadolžen direktor.

67. člen

Pravice do sodelovanja delavcev pri 
upravljanju javnega podjetja se podro-
bneje uredĳo z notranjimi akti javnega 
podjetja skladno z določbami zako-
na, ki ureja sodelovanje delavcev pri 
upravljanju in skladno s sklenjenimi 
kolektivnimi pogodbami.

68. člen 

(1) Družbena pogodba mora biti uskla-
jena z določili tega odloka v treh mese-
cih po njegovi uveljavitvi.

(2) Javno podjetje mora prilagoditi 
svojo organiziranost in uskladiti svoje 
splošne akte z določili tega odloka v 
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

(3) Določilo 2. odstavka 29. člena se za-
čne uporabljati z imenovanjem novih 
članov nadzornega sveta.

69. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
neha veljati Odlok o organiziranju 
Javnega podjetja Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.o.o., (uradno prečiščeno 
besedilo 2 – Naš časopis, št. 368/10 in 
Uradni list RS, št. 3/13).
 

70. člen

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe, objavi pa se tudi v uradnih 
objavah glasila Naš časopis.

(2) Odlok v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe objavi Občina Vrhnika; stro-
ški objave bremenĳo občine ustanovi-
teljice glede na poslovne deleže.

Številka: 007-0002/2013-2
Datum:   3. 10. 2013
Župan 
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
 
Številka: 354-5/2007
Datum:   20. 11. 2013 
Župan 
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

Številka: 007-3/2013(1-02)
Datum:   26. 9. 2013
Župan 
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
- ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 

– ZFO-1A, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 
Odl. US: U-I-88/10-11) in na podlagi 
Statuta Občine Borovnica (Uradni list 
RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Statuta Ob-
čine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 33/07) in Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/09) so Občinski 
svet Občine Borovnica na 20. redni seji 
7. 11. 2013, Občinski svet Občine Log 
- Dragomer na 19. redni seji 25. 9. 2013 
in 20. redni seji 20. 11. 2013 in Občinski 
svet Občine Vrhnika na 21. redni seji 7. 
11. 2013 sprejeli

ODLOK 
o ravnanju z odpadki v občinah 

Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(javna služba)

(1) Ta odlok določa način opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov, 
prevoza komunalnih odpadkov, obde-
lave mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov (v 
nadaljevanju: javna služba) na območ-
ju občin Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika (v nadaljevanju: občina).

(2) Posamezne dejavnosti iz tega od-
loka lahko občine ali izvajalec javne 
službe, v medsebojnem soglasju, po-
delĳo na podlagi predpisov drugemu 
za to usposobljenemu izvajalcu.

(3) V odloku uporabljeni izrazi v slov-
nični obliki za moški spol se uporab-
ljajo kot nevtralni za ženski in moški 
spol.

2. člen
(vsebina odloka)

Način opravljanja javne službe obse-
ga:
1. organizacĳsko in prostorsko za-

snovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne služ-

be ter njihovo prostorsko razpore-
ditev,

3. pogoje za zagotavljanje in upora-
bo storitev javne službe,

4. pravice in obveznosti uporabni-
kov storitev javne službe,

5. vire financiranja javne službe in 
način njihovega oblikovanja,

6. vrsto objektov in naprav, potreb-
nih za izvajanje javne službe, ki so 
lastnina občine,

7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne 

službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne služ-

be,
10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za 

opravljanje in razvoj javne službe.

3. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi od-

padki)

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki 
po tem odloku so:
− omogočiti povzročiteljem komunal-

nih odpadkov dostop do storitev 
javne službe;

− zagotoviti učinkovito izločanje loče-
nih frakcĳ komunalnih odpadkov;

− zagotoviti obdelavo mešanih komu-
nalnih odpadkov, preden se jih od-
strani z odlaganjem na odlagališču 
nenevarnih odpadkov oziroma pre-
da v sežig;

− zagotoviti v največji meri predelavo 
in ponovno uporabo ločenih frakcĳ 
komunalnih odpadkov, predvsem 
pa odpadne embalaže, ki je komu-
nalni odpadek;

− uveljavitev načela »stroške plača« 
povzročitelj komunalnih odpad-
kov;

− zagotoviti izdelavo in sprejem letnih 
in dolgoročnih programov ukrepov 
na področju ravnanja s komunalni-
mi odpadki.

4. člen 
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem jav-
ne službe, ki niso posebej urejena s 
tem odlokom, se uporabljajo predpisi 
s področja varstva okolja in ravnanja z 
odpadki.

5. člen
(opredelitev pojmov)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi 
imajo enak pomen, kot je določen v 
predpisih s področja ravnanja s komu-
nalnimi odpadki.

(2) Izrazi imajo naslednji pomen (vir: 
Uredba o ravnanju s komunalnimi od-
padki):
1. izvajalec obvezne občinske gospo-
darske javne službe varstva okolja (v 
nadaljevanju: izvajalec javne službe) je 
s strani občine izbran izvajalec te javne 
službe v skladu z zakonom, ki ureja go-
spodarske javne službe, ali zakonom, 
ki ureja javno zasebno partnerstvo;
2. izvirni povzročitelj komunalnih 
odpadkov (v nadaljevanju: izvirni 
povzročitelj) je oseba, katere delovanje 
ali dejavnost povzroča nastajanje ko-
munalnih odpadkov in je lahko:
− izvirni povzročitelj iz gospodinj-

stva,
− izvirni povzročitelj iz dejavnosti 

javne uprave in javnih storitev, in 

− izvirni povzročitelj iz proizvodne 
dejavnosti, trgovine, poslovne de-
javnosti, storitvene dejavnosti ali 
druge dejavnosti, ki ni dejavnost 
javne uprave in javnih storitev; 

3. odpadek je odpadek v skladu z za-
konom, ki ureja varstvo okolja in pred-
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
4. nevarni odpadek je nevarni odpa-
dek v skladu z zakonom, ki ureja var-
stvo okolja;
5. komunalni odpadek je komunalni 
odpadek v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja; 
6. mešani komunalni odpadki so od-
padki, ki se v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo 
med odpadke s klasifikacĳsko številko 
20 03 01 iz  klasifikacĳskega seznama 
odpadkov;
7. kuhinjski odpadki so kuhinjski od-
padki iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom;
8. gradbeni odpadki so odpadki, ki 
nastajajo pri gradbenih delih zaradi 
gradnje, rekonstrukcĳe, adaptacĳe, ob-
nove ali odstranitve objekta v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpad-
ki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
9. ravnanje s komunalnimi odpadki 
je ravnanje z odpadki v skladu z zako-
nom, ki ureja varstvo okolja;
10. priprava odpadkov za ponovno 
uporabo je priprava za ponovno upo-
rabo v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki;
11. obdelava odpadkov je obdelava 
odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki;
12. obdelava mešanih komunalnih 
odpadkov pred odlaganjem na od-
lagališču (v nadaljevanju: obdelava 
mešanih komunalnih odpadkov) je 
njihova mehansko biološka obdelava, 
s katero se zagotovi: 
− izločanje frakcĳ, primernih za reci-

kliranje, in 
− aerobno ali anaerobno obdelavo 

mešanih komunalnih odpadkov in 
predhodno ali naknadno izločanje 
gorljivih frakcĳ, primernih za ener-
getsko predelavo;

13. predelava odpadkov je predelava 
odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki;
14. odstranjevanje odpadkov je od-
stranjevanje odpadkov v skladu s pred-
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
15. predobdelava odpadkov je predo-
bdelava odpadkov v skladu s predpi-
som, ki ureja ravnanje z odpadki;
16. ločene frakcĳe komunalnih od-
padkov (v nadaljevanju: ločene frak-
cĳe) so nenevarne in nevarne frakcĳe 
komunalnih odpadkov, ki se ločeno 
zbirajo na mestu njihovega nastanka 
ter prepuščajo izvajalcu javne službe 
ločeno od drugih komunalnih odpad-
kov. Ločene frakcĳe so tudi vsi od-
padki, ki se razvrščajo v eno od nene-
varnih ali nevarnih frakcĳ komunalnih 
odpadkov, izločeni v okviru obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov;
17. nenevarne frakcĳe komunalnih 
odpadkov so odpadki, ki niso nevarni 
odpadki;
18. nevarne frakcĳe komunalnih od-
padkov (v nadaljevanju: nevarne frak-
cĳe) so nevarni odpadki. Med nevarne 
frakcĳe se uvrščajo tudi nenevarne 
frakcĳe, ki so onesnažene z nevarnimi 
snovmi ali so jim primešani nevarni 
odpadki; 
19. kosovni odpadki so odpadki s šte-
vilko 20 03 07 iz klasifikacĳskega sez-
nama odpadkov; 
20. prepuščanje nenevarnih frakcĳ 
je prepuščanje odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpad-
ki, v zbirnem centru, zbiralnici ali v 
ločenih zabojnikih, posodah ali vrečah 
na način, določen v predpisu občine; 
21. prepuščanje nevarnih frakcĳ je 
prepuščanje odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z od-
padki, pooblaščeni osebi izvajalca 
javne službe zbiranja komunalnih od-
padkov, v zbirnem centru ali premični 
zbiralnici nevarnih odpadkov; 
22. prepuščanje mešanih komunalnih 
odpadkov je prepuščanje odpadkov v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje 
z odpadki, v ločenih zabojnikih, po-
sodah ali vrečah na način, določen v 
predpisu občine; 
23. statistična regĳa je statistična regi-
ja v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. maja 2003 o oblikovanju skupne 
klasifikacĳe statističnih teritorialnih 
enot (nuts)  (UL L št. 154 z dne 21.6.20-
03, str. 1). Občine so uvrščene v statistič-
ne regĳe v skladu s predpisom, ki ureja 
standardno klasifikacĳo teritorialnih 
enot; 
24. naselje je območje naselja v skladu 
z zakonom, ki ureja prostorsko načrto-
vanje;
25. zbiralnica ločenih frakcĳ (ekolo-
ški otok) je objekt gospodarske javne 
infrastrukture v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov, ki je urejen in 
opremljen za ločeno zbiranje nekaterih 
nenevarnih frakcĳ, kjer izvirni povzro-
čitelj iz gospodinjstva te frakcĳe pre-
pušča izvajalcu javne službe;
26. premična zbiralnica nevarnih 
frakcĳ je začasno urejena in opremlje-
na pokrita zbiralnica ali zabojnik za 
ločeno zbiranje nevarnih frakcĳ, kjer 
izvirni povzročitelj iz gospodinjstva 
določen krajši čas prepušča te frakcĳe 
izvajalcu javne službe. Premična zbi-
ralnica nevarnih frakcĳ je tudi tovorno 
vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje 
nevarnih frakcĳ;
27. zbirni center je objekt gospodarske 
javne infrastrukture v skladu z zako-
nom, ki ureja graditev objektov, ki je 
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urejen in opremljen za prevzemanje, 
razvrščanje in predhodno skladiščenje 
ločenih frakcĳ od izvirnih povzročite-
ljev iz gospodinjstev;
28. center za ravnanje s komunalnimi 
odpadki je objekt gospodarske javne 
infrastrukture v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov, ki je urejen in 
opremljen za obdelavo mešanih komu-
nalnih odpadkov;
29. odlagališče komunalnih odpadkov 
je odlagališče nenevarnih odpadkov, 
ki je objekt gospodarske javne infra-
strukture lokalnega pomena v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov, 
ki je urejen in opremljen za odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov; 
30. predhodno skladiščenje odpadkov 
je predhodno skladiščenje odpadkov v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje 
z odpadki;
31. dejavnost javne uprave in javnih 
storitev je dejavnost javne uprave in 
javnih storitev v skladu s predpisom, 
ki ureja klasifikacĳo dejavnosti.

6. člen
(strokovno tehnične, organizacĳske in 

razvojne naloge)

(1) Strokovno tehnične, organizacĳske 
in razvojne naloge na področju oprav-
ljanja dejavnosti javne službe so nalo-
ge, ki se nanašajo zlasti na:
− razvoj, načrtovanje in pospeševanje 

dejavnosti javne službe,
− investicĳsko načrtovanje in gospo-

darjenje z objekti in napravami 
potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe,

− strokovni nadzor nad izvajalcem 
javne službe,

− financiranje dejavnosti javne služ-
be,

− opravljanje drugih nalog določenih 
z zakonom.

(2) Naloge iz prvega odstavka tega 
člena opravlja pristojni organ občinske 
uprave, ki določene obveznosti lahko 
poveri izvajalcu javne službe.

7. člen
(subsidiarno ukrepanje)

(1) Občina skrbi za odpravo posledic 
čezmerne obremenitve okolja zaradi 
ravnanja s komunalnimi odpadki in 
krĳe stroške odprave teh posledic, če 
jih ni mogoče naložiti določenim ali 
določljivim povzročiteljem ali ni pra-
vne podlage za naložitev obveznosti 
povzročitelju obremenitve ali posledic 
ni mogoče drugače odpraviti.

(2) Izvajalec javne službe je v primeru 
iz prejšnjega odstavka dolžan zago-
toviti zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov, ki povzročajo čezmerno 
obremenitev okolja ter oddajo teh od-
padkov v obdelavo.

(3) Če se v primeru iz prvega odstavka 
tega člena povzročitelj ugotovi kas-
neje, ima občina pravico in dolžnost 
izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih 
odstavkov.

2. ORGANIZACĲSKA IN PROSTOR-
SKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAV-
NE SLUŽBE

8. člen
(oblika opravljanja javne službe)

Javna služba se opravlja v obliki javne-
ga podjetja na celotnem območju obči-
ne v obsegu in pod pogoji, določenimi 
s tem odlokom.

3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAV-
NE SLUŽBE TER NJIHOVA PROS-
TORSKA RAZPOREDITEV

3.1. Vrsta in obseg storitev javne služ-
be

9. člen
(vrsta in obseg javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obse-
ga storitve zbiranja in prevoza komu-
nalnih odpadkov, obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki jih njihovi 
imetniki prepuščajo izvajalcu javne 
službe, in sicer:
− storitve prevzemanja komunalnih 

odpadkov na prevzemnih mestih, 
zbiralnicah ločenih frakcĳ in zbirnih 
centrih;

− storitve prevoza prevzetih komu-
nalnih odpadkov zaradi oddaje v 
nadaljnjo obdelavo in do odlagališ-
ča za nenevarne odpadke;

− storitve obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov (ki vključuje sortira-
nje, s katerimi se spreminja lastnost 
odpadkov z namenom zmanjšanja 
prostornine ali teže odpadkov pred 
njihovim odlaganjem, z namenom 
zmanjšanja biološko razgradlji-
vih snovi v odpadkih, z namenom 
zmanjšanja nevarnih lastnosti, laž-
jega ravnanja z njimi ali povečanja 
možnosti za njihovo predelavo);

− storitve predhodnega skladiščenja 
komunalnih odpadkov zaradi od-
daje odpadkov v nadaljnjo obdelavo 
ali odlaganje, vključno s prevozom 
preostankov odpadkov po obdelavi 
iz prejšnje alineje na odlagališče za 
nenevarne odpadke;

− storitve skladiščenja odpadkov pri 
izvajalcu obdelave do njihove pre-
delave ali odstranjevanja;

− storitve odlaganja ostankov prede-
lave in odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na odlagališču nenevar-
nih odpadkov.

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so 
v okviru opravljanja javne službe kot 
javne dobrine zagotovljene vsakomur 
pod enakimi pogoji.

10. člen
(uporabniki storitev javne službe)

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena 
je obvezna za vse uporabnike storitev 
javne službe. Vsak izvirni povzročitelj 
se mora obvezno vključiti v sistem rav-
nanja z odpadki in ločevati odpadke 
na izvoru, skladno s predpisi, ki ure-
jajo ravnanje s posameznimi vrstami 
odpadkov, tem odlokom in tehničnim 
pravilnikom.

(2) Uporabnik storitev javne službe je 
vsak imetnik komunalnih odpadkov, 
ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela 

stavbe, v kateri stalno ali začasno 
ali občasno prebiva ali deluje ena ali 
več oseb;

– pravico do uporabe objekta ali dela 
objekta, v ali na katerem se opravlja 
storitvena ali proizvodna dejavnost;

– pravico do upravljanja objekta v 
javni rabi, v katerem se povzroča 
nastajanje komunalnih odpadkov.

(3) Kot dokazilo, da ima imetnik od-
padkov pravico do uporabe stavbe ali 
objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastni-
štvu, najemna in podnajemna pogod-
ba ali pisno soglasje lastnika oziroma 
upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik 
odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca 
javne službe o pridobitvi statusa upo-
rabnika iz prejšnjega odstavka v roku 
osmih dni od izpolnitve predpisanih 
pogojev.

(4) Če je imetnikov pravice do uporabe 
nepremičnin iz drugega odstavka tega 
člena več, imajo skupaj nerazdelno 
pravice in obveznosti uporabnika sto-
ritev javne službe.

(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki 
ni mogoče določiti uporabnika storitev 
javne službe, je uporabnik storitev jav-
ne službe lastnik stavbe ali dela stav-
be oziroma objekta ali dela objekta, v 
kateri stalno ali začasno prebiva ena 
ali več oseb oziroma v ali na katerem 
se opravlja storitvena ali proizvodna 
dejavnost ali objekta v javni rabi, ki 
povzroča nastajanje odpadkov. Če je 
lastnikov nepremičnine več, imajo 
skupaj nerazdelno (solidarno) pravice 
in obveznosti uporabnika storitev jav-
ne službe.

(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi 
prejšnjih odstavkov izpolnjujejo po-
goje za pridobitev statusa uporabnika 
glede več nepremičnin na območju 
občine, so za vsako nepremičnino po-
sebej dolžni uporabljati storitve javne 
službe po tem odloku.

(7) Zavezanci za plačilo storitev javne 
službe postanejo uporabniki z vzpo-
stavitvĳo statusa iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) Začasni izostanek uporabe objekta, 
za katerega se obračunavajo storitve 
po tem odloku, zavezanca ne odvezuje 
plačila storitve javne službe. V prime-
rih odsotnosti, daljših od tri mesece, se 
uporabnikom storitve službe ravnanja 
z odpadki lahko strošek ravnanja z od-
padki zmanjša. V takih primerih mora 
upravičenec priložiti uraden doku-
ment, iz katerega je razvidno trajanje 
odsotnosti.

(9) Pravne osebe, samostojni podjetni-
ki posamezniki ali posamezniki, ki sa-
mostojno opravljajo dejavnost, morajo 
z izvajalcem skleniti pogodbo o ravna-
nju s komunalnimi odpadki, v kateri se 
dogovorĳo o načinu zbiranja in prevo-
za komunalnih odpadkov. Navedene 
osebe morajo pogodbo skleniti v fazi 
pridobivanja uporabnega dovoljenja, 
najkasneje pa v roku 30 dni od začetka 
opravljana dejavnosti.

3.1.1. Zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov

11. člen
(ločeno zbiranje komunalnih od-

padkov)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan za-
gotoviti, da se v okviru javne službe 
ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje 
ločene frakcĳe komunalnih odpadkov:
− papir in karton, vključno z drobno 

odpadno embalažo iz papirja ali 
kartona,

− drobna odpadna embalaža iz ste-
kla,

− drobna odpadna embalaža iz plasti-
ke ali sestavljenih materialov,

− drobna odpadna embalaža iz kovi-
ne,

− biološki odpadki (biološko razgrad-
ljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrt-
ni odpad),

− mešana odpadna komunalna emba-
laža,

− kosovni odpadki,
− nevarni odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora zagoto-
viti, da se nevarne frakcĳe zbirajo lo-
čeno od drugih ločeno zbranih frakcĳ 
komunalnih odpadkov.

(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki 
se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega 
in drugega odstavka tega člena, se zbi-
rajo kot mešani komunalni odpadki.

(4) Imetniki odpadkov prepuščajo ko-
munalne odpadke izvajalcu javne služ-
be z odlaganjem:
− v tipizirane in označene zabojnike 

ali (izjemoma) v vreče, postavljene 
na prevzemnih mestih,

− v zbiralnicah ločenih frakcĳ (ekolo-
ški otok) ali

− v zbirnih centrih

pod pogoji in na način, ki so določeni s 
tem odlokom.

12. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcĳ)

(1) Storitve prevzemanja ločenih frak-
cĳ obsegajo:
− redno prevzemanje mešanih komu-

nalnih odpadkov iz gospodinjstev 
ter pravnih oseb in fizičnih oseb na 
prevzemnih mestih,

− redno prevzemanje ločenih frakcĳ 
na prevzemnih mestih in v zbiralni-
cah ločenih frakcĳ,

− redno prevzemanje ločenih frakcĳ v 
zbirnih centrih,

− redno prevzemanje bioloških ku-
hinjskih odpadkov na prevzemnih 
mestih,

− redno prevzemanje zelenega vrtne-
ga odpada v zbirnih centrih,

− redno prevzemanje kosovnih od-
padkov v zbirnih centrih in

− občasno prevzemanje kosovnih od-
padkov.

(2) Storitve prevzemanja nevarnih 
frakcĳ obsegajo redno prevzemanje 
nevarnih frakcĳ, ki jih povzročitelji ko-
munalnih odpadkov oddajajo v zbir-
nem centru ali premičnih zbiralnicah 
nevarnih frakcĳ.

(3) Podrobneje se obseg in vsebina 
storitev ter način ločenega zbiranja od-
padkov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena določi z letnim programom 
ravnanja z ločeno zbranimi frakcĳami, 
ki mora vsebovati podatke, določene s 
predpisom o ravnanju z ločeno zbrani-
mi frakcĳami. Predlog letnega urnika 
odvoza odpadkov pripravi izvajalec 
do 31. 10. tekočega leta za naslednjo 
leto in ga pošlje Skupnem ustanovitelj-
skem organu izvajalca v potrditev.

13. člen
(zbiralnice ločenih frakcĳ – ekološki 

otoki)

(1) Izvajalec javne službe mora za pre-
vzemanje ločenih frakcĳ zagotoviti 
zbiralnice ločenih frakcĳ, ki morajo biti 
opremljene s tipiziranimi posodami 
ali zabojnike za prevzemanje ločenih 
frakcĳ komunalnih odpadkov iz 11. 
člena tega odloka.

(2) Zbiralnice ločenih frakcĳ so pravi-
loma prostorsko razporejene:
− v urbanih ali večjih stanovanjskih 

naseljih najmanj ena zbiralnica na 
najmanj vsakih 300 prebivalcev;

− najmanj ena zbiralnica ob večjih 
trgovinah ali trgovskih centrih, 
zdravstvenih domovih, bolnišnicah, 
šolah in otroških vrtcih;

− najmanj ena zbiralnica v naseljih z 
manj kot 300 prebivalci.

(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in ne-
moteno zagotavlja prevoz ločenih 
frakcĳ v zbirni center.

14. člen
(zbiralnice nevarnih frakcĳ)

(1) Izvajalec javne službe mora pre-
vzemanje nevarnih frakcĳ zagotoviti v 
zbirnem centru, ki mora biti opremljen 
s tipiziranimi in označenimi posodami 
ali zabojniki za prevzemanje nevarnih 
frakcĳ komunalnih odpadkov.

(2) V zbirnem centru mora nevarne 
frakcĳe, ki jih oddajajo povzročitelji 
komunalnih odpadkov, prevzemati za 
ločeno zbiranje in začasno skladiščenje 
teh frakcĳ usposobljena oseba.

(3) Ločeno zbiranje nevarnih frakcĳ se 
zagotavlja najmanj enkrat v koledar-
skem letu s premično zbiralnico nevar-
nih frakcĳ po v naprej določenem urni-
ku, ki ga določi izvajalec javne službe.

(4) Če je premična zbiralnica iz prejš-
njega odstavka tovorno vozilo, mora 
njegov postanek v posameznem nase-
lju trajati vsaj tri ure.

(5) Izvajalec javne službe mora pov-
zročitelje komunalnih odpadkov v 
naseljih iz drugega odstavka tega čle-
na najmanj 7 do 10 dni pred ločenim 
zbiranjem nevarnih frakcĳ v premični 
zbiralnici obvestiti o času in načinu 
prevzema z obvestilom, objavljenim 
na krajevno običajen način.

15. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)

(1) Zbiralnice se uredĳo na javnih po-
vršinah lokalnega pomena, ki so do-
stopne za transportna vozila, če se s 
tem ne ogroža njihova splošna raba. 
Kadar bi bila lahko zaradi ureditve 
zbiralnice ogrožena splošna raba javne 
površine, občina ali krajevna skupnost 
zagotovi drugo primerno javno povr-
šino. Če zbiralnice  ni mogoče urediti 
na javni površini, se lahko uredi tudi 
na zasebnem zemljišču, ki je dostopno 

za transportna vozila, če lastnik zem-
ljišča poda pisno soglasje k postavitvi 
zbiralnice na njegovem zemljišču.

(2) Izvajalec javne službe opremi zbi-
ralnico z zabojniki ali posodami za lo-
čeno zbiranje komunalnih odpadkov. 
Tipi in oznake zabojnikov ali posod za 
posamezne ločene in nevarne frakcĳe 
ter označbe zbiralnic se določĳo s teh-
ničnim pravilnikom.

(3) Izvajalec javne službe mora zbiral-
nice vzdrževati tako, da:
− povzročitelji komunalnih odpadkov 

lahko nedvoumno ugotovĳo, katere 
vrste frakcĳ se v zbiralnici zbirajo,

− se ločene frakcĳe prepuščajo in za-
časno hranĳo tako, da je možna nji-
hova ponovna uporaba, predelava 
ali odstranjevanje skladno s pred-
pisi,

− na kraju zbiralnice ne prihaja do 
onesnaževanja okolja in

− lahko ločene frakcĳe prepuščajo vsi 
povzročitelji komunalnih odpad-
kov.

(4) Izvajalec javne službe mora prepuš-
čene ločene frakcĳe in oddane nevarne 
frakcĳe v zbiralnicah redno prevzemati 
in jih v začasno skladiščenje, predelavo 
ali odstranjevanje odpremljati s tako 
opremljenimi vozili, da nakladanje in 
razkladanje odpadkov ne povzroča 
prašenja in povzroča čim manj hrupa, 
med prevozom pa ne prihaja do raztre-
sanja odpadkov.

16. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih 

odpadkov)

(1) Prevzemanje mešanih komunalnih 
odpadkov se opravlja na prevzemnih 
mestih, kjer so uporabniki dolžni po 
vnaprej določenem urniku prepustiti 
te odpadke izvajalcu javne službe v 
tipiziranih posodah in tipiziranih za-
bojnikih, ki so določeni s tehničnim 
pravilnikom.

(2) Drugi zabojniki ali tipizirane vreč-
ke za prepuščanje mešanih komunal-
nih odpadkov, ki jih določa tehnični 
pravilnik, se lahko uporabĳo samo, če 
iz objektivno opravičljivih razlogov 
(na primer zaradi nedostopnosti ali 
velike oddaljenosti od prevzemnega 
mesta ali izrednega povečanja količine 
odpadkov) ni mogoče uporabiti zaboj-
nika iz prejšnjega odstavka. V teh pri-
merih morajo uporabniki do prevzema 
hraniti odpadke pri sebi.

(3) Izvajalec javne službe mora zagoto-
viti prevzemanje mešanih komunalnih 
odpadkov na območju občine v skla-
du s sprejetim letnim programom oz. 
sklepom Skupnega ustanoviteljskega 
organa izvajalca gospodarske javne 
službe.

17. člen
(velikost in število obveznih zabojni-

kov za posamezne uporabnike)

(1) Velikost in število obveznih za-
bojnikov za posamezne uporabnike 
odpadkov določi izvajalec javne služ-
be tako, da stimulira ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov. Glede na po-
gostnost prevzemanja odpadkov iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena se 
število obveznih zabojnikov in njihovo 
velikost določi z upoštevanjem pred-
videne najmanjše količine prepuščenih 
odpadkov in števila povzročiteljev od-
padkov skladno z merili, določenimi s 
tehničnim pravilnikom.

(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehnič-
nih razlogov ni mogoče zagotoviti za-
dostnega števila prevzemnih mest za 
namestitev zabojnikov za vse uporab-
nike, se za zbiranje mešanih komunal-
nih odpadkov določĳo skupni zaboj-
niki, katerih število in velikost določi 
izvajalec javne službe skladno z merili, 
določenimi s tehničnim pravilnikom.

(3) Uporabniki so dolžni na svoje stro-
ške zagotoviti nabavo in vzdrževanje 
tipiziranih zabojnikov ali vrečk za pre-
puščanje mešanih komunalnih odpad-
kov na prevzemnih mestih.

(4) Če količina prepuščenih odpadkov 
redno presega prostornino zabojni-
kov za odpadke, lahko izvajalec javne 
službe določi ustrezno povečanje pros-
tornine zabojnika oziroma povečanje 
števila zabojnikov.

18. člen
(prevzemna mesta)

(1) Prevzemna mesta se praviloma 
določĳo na javnih površinah, če se s 
tem ne ogroža njihova splošna raba. 
Če prevzemnega mesta ni mogoče do-
ločiti na javni površini, se prevzemno 
mesto lahko določi tudi na zasebnem 
zemljišču uporabnika.
(2) Prevzemno mesto določi izvajalec 
javne službe na podlagi tehničnega 
pravilnika. V posebnih primerih, ko 
na podlagi tehničnega pravilnika ni 
mogoče določiti odjemnega mesta 
pa ga določi pristojni organ občinske 
uprave. 

(3) Prevzemno mesto je lahko od roba 
prometne poti vozila za prevoz odpad-
kov oddaljeno največ 5 m oziroma je 
lahko izjemoma na drugih mestih, kar 
je določeno s tehničnim pravilnikom.

(4) Za prevzem odpadkov na prevzem-
nih mestih mora izvajalec javne službe 

zagotoviti primerna vozila za prevoz 
odpadkov.

19. člen
(zbirna mesta)

(1) V času do predvidenega prevzema 
komunalnih odpadkov se odpadki 
zbirajo v zabojnikih, ki so praviloma 
nameščeni na zasebnih površinah ali 
v zasebnih prostorih pri uporabnikih 
(zbirna mesta). Uporabniki morajo za-
gotoviti, da se odpadki zbirajo na na-
čin, ki ne povzroča emisĳe vonjav in 
onesnaževanja okolice.

(2) Uporabnik mora pred predvide-
nim časom prevzemanja komunalnih 
odpadkov zagotoviti, da se zabojnik 
prestavi z zbirnega mesta na prevzem-
no mesto, po prevzemu odpadkov pa 
prazne zabojnike najkasneje naslednji 
dan vrne na zbirno mesto.

(3) Če s tem soglaša izvajalec javne 
službe, so lahko prevzemna mesta 
hkrati tudi zbirna mesta.

20. člen
(zbirni center)

(1) V vsaki občini je praviloma treba 
zagotoviti zbirni center. Zbirni center 
je namenjen vsem povzročiteljem, ki so 
vključeni v sistem ravnanja z odpadki 
na območju občine.

(2) V zbirnem centru izvajalec javne 
službe v okviru obratovalnega časa za-
gotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in 
posodah za naslednje frakcĳe:
− papir in karton vseh vrst in veliko-

sti, vključno z odpadno embalažo iz 
papirja in kartona,

− steklo vseh velikosti in oblik, vključ-
no z odpadno embalažo iz stekla,

− plastiko, vključno z odpadno emba-
lažo iz plastike ali sestavljenih pla-
stičnih materialov,

− odpadkov iz kovin, vključno z od-
padno embalažo iz kovin,

− les, vključno z odpadno embalažo iz 
lesa,

− oblačila,
− tekstil,
− jedilno olje in maščobe
− barve, črnila, lepila in smole, ki ne 

vsebujejo nevarnih snovi
− detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi,
− baterĳe in akumulatorje, ki niso raz-

vrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 
ali 16 06 03 v klasifikacĳskem sezna-
mu odpadkov, določenem v predpi-
su o ravnanju z odpadki,

− električno in elektronsko opremo, ki 
ne vsebujejo nevarnih snovi,

− kosovne odpadke,
− zeleni vrtni odpad,
− biorazgradljive kuhinjske odpadke.

21. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega 

centra)

(1) Izvajalec javne službe mora zbirni 
center urediti in vzdrževati tako, da:
− povzročitelji komunalnih odpadkov 

lahko nedvoumno ugotovĳo, katere 
vrste frakcĳ se v zbirnem centru zbi-
rajo,

− se ločeno zbrane frakcĳe v zbirnem 
centru oddajajo, razvrščajo in začas-
no hranĳo tako, da je možna njihova 
ponovna uporaba, predelava ali od-
stranjevanje skladno s predpisi, in

− na kraju zbirnega centra in v njegovi 
okolici ne prihaja do onesnaževanja 
okolja.

(2) Izvajalec javne službe mora zago-
tavljati reden prevzem v zbirnem cen-
tru zbranih frakcĳ in jih v začasno skla-
diščenje, predelavo ali odstranjevanje 
odpremljati s tako opremljenimi vozili, 
da nakladanje in razkladanje odpad-
kov ne povzroča prašenja in povzroča 
čim manj hrupa, med prevozom pa ne 
prihaja do raztresanja odpadkov.

22. člen
(predhodno skladiščenje)

(1) V okviru javne službe mora izva-
jalec javne službe obdelave odpadkov 
zagotoviti skladiščenje komunalnih 
odpadkov pred oddajo v enega od po-
stopkov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov z namenom, 
da se odpadki v določenem času pri-
pravĳo za prevoz do prevzemnika, ki 
skladno s predpisi o ravnanju z od-
padki izvaja nadaljnjo obdelavo od-
padkov.

(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je 
vključen tudi prevoz preostanka ko-
munalnih odpadkov po obdelavi na 
odlagališče za nenevarne odpadke.

23. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)

(1) V okviru javne službe mora biti v 
vsakem naselju ne glede na število 
prebivalcev zagotovljeno prevzemanje 
kosovnih odpadkov od vrat do vrat v 
skladu s sprejetim programom izvajal-
ca javne službe.

(2) Izvajalec javne službe mora pov-
zročitelje komunalnih odpadkov naj-
manj štirinajst dni pred prevzemom iz 
prejšnjega odstavka obvestiti o času in 
načinu prevzema z naznanilom, objav-
ljenim na krajevno običajen način.

(3) Imetniki kosovnih odpadkov mora-
jo, preden prepustĳo te odpadke izva-
jalcu javne službe, zagotoviti, da se ko-

sovni odpadek večjih dimenzĳ razstavi 
na več kosov tako, da posamezni kos 
odpadka vsebuje pretežno eno ločeno 
frakcĳo in ni pretežak ali prevelik za 
ročno nakladanje na vozilo za prevoz 
kosovnih odpadkov.

24. člen
(javne prireditve)

(1) Organizatorji prireditev na prostem 
si morajo pred prireditvĳo priskrbeti 
ustrezno soglasje izvajalca javne služ-
be oziroma z njim skleniti dogovor o 
načinu odvoza odpadkov in načinu 
pokrivanja stroškov. Za čas trajanja 
javne prireditve na prostem, mora 
organizator na svoje stroške na kraju 
prireditve zagotoviti zabojnike za lo-
čeno zbiranje ločenih frakcĳ. Izvajalec 
javne službe in organizator prireditve 
podrobneje dogovorita vrsto in obseg 
storitve glede na pričakovano število 
udeležencev.
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti 
izvajalca javne službe o nameravani 
prireditvi najmanj štirinajst dni pred 
datumom izvedbe prireditve, po kon-
čani prireditvi v najkrajšem možnem 
času vendar ne kasneje, kot v 8 urah, 
da se prireditveni prostor očisti. Od-
padki se predajo izvajalcu javne službe 
prvi delovni dan po prireditvi.

25. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno od-

loženih odpadkov)

(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali 
države nezakonito odloženi komunal-
ni odpadki, odredi občinska inšpekcĳa 
izvajalcu javne službe njihovo odstra-
nitev, ta pa jih mora odstraniti v skla-
du s predpisi o ravnanju z odpadki na 
račun povzročitelja, če tega ni mogoče 
določiti, pa na račun lastnika zemljiš-
ča oziroma osebe, ki izvaja posest nad 
zemljiščem. Pritožba zoper odločbo ne 
zadrži njene izvršitve.

(2) Če se kasneje odkrĳe povzročitelja 
nezakonito odloženih odpadkov, ima 
občina ali država pravico in dolžnost 
od njega izterjati vračilo stroškov iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Če so odpadki nezakonito odloženi 
na zemljišču v lasti osebe zasebnega 
prava, odredi občinska inšpekcĳa pov-
zročitelju, če tega ni mogoče določiti, 
pa lastniku ali drugemu posestniku 
zemljišča, odstranitev komunalnih od-
padkov. V primeru, da jih povzročitelj, 
lastnik oziroma posestnik ne odstrani, 
to stori izvajalec GJS na stroške pov-
zročitelja, lastnika oziroma posestnika. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve.

(4) V primeru, da se stroškov, povzro-
čenih zaradi nepravilno odloženih od-
padkov, ne da neposredno izterjati od 
zavezancev iz tretje točke tega člena, 
stroške poravna občina.

3.1.2. Obdelava komunalnih odpad-
kov

26. člen 
(obdelava komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe po tem odloku 
se zagotavljajo storitve obdelave ko-
munalnih odpadkov v skladu s pred-
pisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki, v kar sodi tudi sortiranje lo-
čeno zbranih odpadkov.

27. člen 
(razvrščanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se z izvornim 
razvrščanjem komunalnih odpadkov 
zagotavlja predhodno ločevanje komu-
nalnih odpadkov na osnovne frakcĳe:
− odpadna komunalna embalaža (vse 

frakcĳe),
− druge ločene frakcĳe (papir, steklo, 

kovine), ki niso odpadna komunal-
na embalaža,

− biološki odpadki,
− kosovni odpadki,
− nevarni odpadki.

28. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se zagotavljajo 
storitve tehtanja:
− mešanih komunalnih odpadkov 

pred obdelavo,
− ostankov odpadkov, ki se odlagajo 

na odlagališče nenevarnih odpad-
kov,

− odpadne embalaže po vrstah, katero 
mora izvajalec javne službe skladno 
s predpisi oddati osebi za ravnanje z 
odpadno embalažo,

− ločene frakcĳe, ki gredo v predela-
vo,

− nevarne frakcĳe, ki gredo v predela-
vo ali odstranjevanje

− drugih odpadkov, kadar je to dolo-
čeno s predpisi, ki urejajo ravnanje 
z odpadki.

3.1.3. Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov

29. člen
(odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati 
samo na odlagališčih v skladu z do-
ločili predpisa, ki ureja odlaganje od-
padkov na odlagališčih.

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdela-
ne odpadke.
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(3) Ne glede na določbo prejšnjega od-
stavka je brez predhodne obdelave do-
voljeno odlagati inertne oz. nenevarne 
odpadke, kadar njihova obdelava teh-
nično ni izvedljiva, ali druge odpadke, 
če njihova obdelava, s katero se zmanj-
ša količina ali nevarnosti za človekovo 
zdravje ali okolje, ne prispeva k name-
nu, da se v celotnem obdobju trajanja 
odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih 
vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov 
onesnaževanja z emisĳami snovi v po-
vršinske vode, podzemne vode, tla in 
zrak, in v zvezi z globalnim onesnaže-
njem okolja zmanjšajo emisĳe toplo-
grednih plinov in preprečĳo tveganja 
za zdravje ljudi.

(4) Za obdelane komunalne odpadke 
se štejejo odpadki, obdelani v skladu 
s predpisi.

4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE 
IN UPORABO STORITEV JAVNE 
SLUŽBE 

30. člen 
(pogoji obratovanja)

(1) Izvajalec javne službe mora pri 
opravljanju javne službe zagotoviti:
− nabavo in vzdrževanje opreme iz 

41. člena tega odloka;
− redno higiensko vzdrževanje opre-

me iz prejšnje alineje;
− urejanje in vzdrževanje prostorov, 

na katerih je nameščena oprema 
zbiralnic in zbirnih centrov;

− redni prevzem frakcĳ komunalnih 
odpadkov brez povzročanja emisĳe 
prahu, čezmernega hrupa in raztre-
sanja odpadkov;

− zagotavljanje podatkov ter sporoča-
nje podatkov o ravnanju s komunal-
nimi odpadki in zbranih komunal-
nih odpadkih skladno s predpisi, ki 
urejajo ravnanja z odpadki;

− zagotavljanje podatkov, potrebnih 
za spremljanje ravnanja s komunal-
nimi odpadki, ki jih določi pristojni 
organ;

− evidentiranje števila prevzemov 
(frekvenc) zabojnikov za vsako po-
samezno prevzemno mesto po po-
sameznem imetniku odpadkov;

− druge pogoje obratovanja v skladu s 
tem odlokom in predpisi, ki urejajo 
ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora z od-
padki ravnati tako, da ni ogroženo 
človekovo zdravje in da ravnanje ne 
povzroča škodljivih vplivov na okolje, 
zlasti:
− čezmernega obremenjevanja voda, 

zraka in tal,
− čezmernega obremenjevanja s hru-

pom in neprĳetnimi vonjavami,
− škodljivih vplivov na območje, na 

katerih je predpisan poseben pravni 
režim v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave,

− škodljivih vplivov na krajino ali ob-
močja, zavarovana v skladu s pred-
pisi, ki urejajo kulturno dediščino.

31. člen 
(register prevzemnih mest)

Izvajalec javne službe zbiranja in pre-
voza komunalnih odpadkov mora 
voditi register prevzemnih mest. Vse-
bino registra se opredeli v tehničnem 
pravilniku.

32. člen 
(javna obvestila)

(1) Izvajalec javne službe mora pov-
zročitelje komunalnih odpadkov na 
območju, za katerega uredi zbiralnico 
ločenih frakcĳ ali premično zbiralnico 
nevarnih frakcĳ ali zbirni center, z na-
znanilom v sredstvih javnega obvešča-
nja in na druge krajevno običajne na-
čine obvestiti o:
− urniku prevzemanja ločeno zbranih 

frakcĳ;
− lokacĳi zbiralnice ali zbirnega cen-

tra in drugih objektov in naprav po-
trebnih za izvajanje javnih služb;

− času obratovanja premične zbiral-
nice nevarnih frakcĳ ali zbirnega 
centra in drugih objektov in naprav 
potrebnih za izvajanje javnih služb;

− ločenih ali nevarnih frakcĳah, ki se 
prepuščajo;

− načinu prepuščanja ali oddajanja 
ločeno zbranih frakcĳ;

− načinu predvidene obdelave ali od-
dajanja ločeno zbranih frakcĳ;

− doseženih rezultatih zbranih loče-
nih frakcĳ;

− drugih pogojih za prevzem. 

(2) Izvajalec javne službe mora pov-
zročitelje bioloških odpadkov na ob-
močju, za katerega uredi prevzemanje 
bioloških odpadkov, z javnim nazna-
nilom v sredstvih javnega obveščanja 
in na druge krajevno običajne načine 
obvestiti o:
− območju in načinu prepuščanja bio-

loških odpadkov;
− drugih pogojih za prepuščanje bio-

loških odpadkov;
− pogojih, pod katerimi se zbrani bio-

loški odpadki oddajajo v obdelavo, 
obveščanje pa ponoviti vsakih šest 
mesecev.

33. člen 
(redno obveščanje)

Izvajalec javne službe je dolžan v sred-
stvih javnega obveščanja in na druge 
krajevno običajne načine redno, naj-
manj 2-krat letno obveščati in na druge 
načine seznanjati uporabnike, da naj:

− izločĳo iz komunalnih odpadkov 
čim več ločenih frakcĳ in jih pre-
puščajo na prevzemnih mestih, zbi-
ralnicah ločenih frakcĳ ali zbirnih 
centrih,

− izločĳo iz komunalnih odpadkov 
nevarne frakcĳe in jih oddajajo v 
zbirnih centrih ali premičnih zbiral-
nicah nevarnih frakcĳ,

− prepuščajo ločene frakcĳe, ki so 
onesnažene z nevarnimi snovmi ali 
v katerih so zmešani nevarni od-
padki, kot nevarne frakcĳe,

− hranĳo ločene in nevarne frakcĳe 
varno in neškodljivo za okolje, do-
kler jih ne prepustĳo ali oddajo iz-
vajalcu javne službe,

− ne mešajo ločenih ali nevarnih frak-
cĳ z drugimi komunalnimi odpadki 
tako, da jih ni možno izločati pri 
razvrščanju komunalnih odpadkov 
v sortirnici,

− prepuščajo odpadna zdravila, od-
padna olja ali druge ločene ali ne-
varne frakcĳe, za katere je zbiranje 
s predpisom urejeno na poseben na-
čin, tako kot je predpisano,

− prepuščajo kosovne odpadke in 
opremo, na prevzemnih mestih ali v 
zbirnih centrih,  

− razstavĳo kosovni odpadek večjih 
dimenzĳ tako, da posamezni kos 
vsebuje pretežno eno ločeno frakcĳo 
in ni pretežak ali prevelik za ročno 
nakladanje na vozilo za prevoz ko-
sovnih odpadkov,

− izločajo vse biološko razgradljive 
odpadke iz komunalnih odpadkov 
in jih obvezno prepuščajo izvajalcu 
javne službe kot ločeno zbrano frak-
cĳo ali se odločĳo za možnost lastne 
predelave v kompost v hišnih kom-
postnikih,

− izločajo vse biološko razgradljive 
kuhinjske odpadke in zeleni vrtni 
odpad in jih prepuščajo kot ločeni 
frakcĳi,

− ne mešajo biološko razgradljivih 
odpadkov z drugimi komunalnimi 
odpadki.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPO-
RABNIKOV JAVNE SLUŽBE 

34. člen 
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico:
− do trajnega, nemotenega in kvali-

tetnega zagotavljanja storitev javne 
službe, ki je enako dostopna vsem 
uporabnikom na območju občine po 
posameznih kategorĳah uporabni-
kov,

− do uporabe skupnega zabojnika za 
mešane komunalne odpadke pod 
pogojem, da izvajalcu javne službe 
predložĳo soglasja vseh uporabni-
kov skupnega zabojnika,

− do uskladitve velikosti in števila za-
bojnikov skladno z evidentiranim 
številom opravljenih prevzemov 
odpadkov, vendar ne več kot enkrat 
letno.

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanj-
šanje velikosti in/ali števila zabojnikov 
za odpadke na podlagi zahteve upo-
rabnika iz tretje alineje prejšnjega od-
stavka pod pogojem, da:
− prostornina obstoječega 
zabojnika ni manjša od prostornine 
najmanjše količine komunalnih od-
padkov, določene na podlagi tehnične-
ga pravilnika oziroma, če prostornina 
zabojnikov ni manjša od števila za-
bojnikov, določenega na podlagi istega 
pravilnika. 

35. člen 
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznost:
− pisno obvestiti izvajalca javne služ-

be o spremembah, ki vplivajo na 
obračun cene storitev javne službe 
na posebnem obrazcu najkasneje v 
8 dneh po nastanku spremembe;

− lastniki ali upravitelji novega ali ob-
novljenega objekta morajo izvajalca 
javna službe najkasneje v 15 dneh 
pisno obvestiti o začetku uporabe 
objekta oz. o številu prebivalcev, ki 
živĳo v objektu;

− redno prepuščati komunalne od-
padke in jih ločevati skladno z zago-
tovljenimi storitvami javne službe;

− zagotoviti, da so zabojniki ali izje-
moma vreče na dan prevzema na-
meščeni na prevzemnem mestu;

− zagotoviti, da so pokrovi zabojni-
kov na prevzemnih mestih zaprti;

− vzdrževati čistočo na prevzemnih 
mestih, ki jih uporabljajo;

− zagotoviti izvajalcu javne službe 
neoviran dostop do prevzemnega 
mesta;

− uporabljati storitve izvajalca javne 
službe v skladu z določili tega od-
loka, tehničnega pravilnika in dru-
gih predpisov, ki urejajo ravnanje s 
komunalnimi odpadki;

− plačevati storitve javne službe.

36. člen
(zagotavljanje podatkov)

(1) V primeru, ko uporabnik storitev 
službe ravnanja z odpadki ne posredu-
je podatkov za obračun storitev ali v 
prĳavi navede napačne podatke, izva-
jalec javne službe uporabi uradno do-
stopne podatke o številu prebivalcev s 
stalnim prebivališčem v objektu.

(2) V primeru, ko izvajalec javne službe 
zaradi netočnih podatkov utrpi škodo, 
mu je lastnik oz. upravljavec objekta 
stroške dolžan povrniti.

37. člen 
(prepovedi)

Imetnikom odpadkov je prepovedano:
− prepuščati odpadke v zabojnikih za 

ločeno zbiranje frakcĳ, ki niso name-
njene tem odpadkom;

− mešati nevarne frakcĳe z ločenimi 
frakcĳami ali s preostalimi mešani-
mi komunalnimi odpadki ali mešati 
posamezne nevarne frakcĳe med 
seboj;

− prepuščati odpadne prenosne ba-
terĳe in akumulatorje kot mešani 
komunalni odpadek;

− prepuščati odpadno električno in 
elektronsko opremo kot mešani ko-
munalni odpadek;

− sežigati in/ali odlagati odpadke v 
objektih ali na zemljiščih, ki niso na-
menjeni za odstranjevanje komunal-
nih odpadkov;

− nameščati zabojnike za odpadke 
zunaj predvidenega prevzemnega 
mesta;

− odlagati odpadke ob zabojnikih;
− prepuščati odpadke v vrečkah (ra-

zen v izjemnih primerih) kot je do-
ločeno v tehničnem pravilniku;

− odlaganje pepela, toplih ogorkov, 
zdravstvenih odpadkov, gradbene-
ga materiala in kamenja, odpadkov 
v tekočem stanju v zabojnike za ko-
munalne odpadke; 

− odlaganje komunalnih odpadkov 
na mesta, ki za to niso določena;

− brskanje po zabojnikih ter razmeta-
vanje odpadkov;

− pisati na zabojnike ter lepiti plakate 
nanje;

− opustiti uporabo storitev javne služ-
be;

− ravnati s komunalnimi odpadki v 
nasprotju z določili tega odloka, 
tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s ko-
munalnimi odpadki.

6. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

38. člen 
(viri financiranja storitev javne službe)

Viri financiranja storitev javne službe 
so:
− plačila uporabnikov za storitev jav-

ne službe,
− sredstva od prodaje ločenih frakcĳ,
− drugi viri, določeni s predpisom 

lokalne skupnosti ali zakonom ozi-
roma na njegovi podlagi sprejetem 
predpisu.

39. člen 
(viri financiranja javne infrastrukture)

Viri financiranja infrastrukture so 
sredstva:
− iz plačil uporabnikov storitev javne 

službe,
− iz občinskega proračuna, v kolikor 

so za ta namen zagotovljena sred-
stva,

− iz dotacĳ, donacĳ in subvencĳ,
− iz dolgoročnega kreditiranja,
− iz drugih virov, določenih z zako-

nom ali odlokom občine.

7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN 
OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJA-
NJE  JAVNE SLUŽBE

40. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, 
potrebno za izvajanje javne službe, ki 
je lastnina občine ali izvajalca javne 
službe, sestavljajo:
− zemljišča in objekti zbiralnic ločenih 

frakcĳ,
− zemljišča in objekti zbirnih centrov,
− zemljišča in objekti prevzemnih 

mest na javnih površinah.

(2) Objekte iz prvega odstavka tega 
člena lahko pod enakimi, z zakonom, 
tem odlokom in drugimi občinskimi 
predpisi določenimi pogoji, uporablja 
vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz pr-
vega odstavka tega člena je obvezna na 
vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost 
javne službe.

41. člen 
(oprema za izvajanje javne službe)

Opremo, ki je potrebna za izvajanje 
javne službe, v lasti občine ali izvajalca 
javne službe, sestavljajo:
− vozila za prevzem in prevoz vseh 

vrst odpadkov,
− delovni stroji,
− premične zbiralnice nevarnih frak-

cĳ,
− zabojniki za prepuščanje ločenih 

frakcĳ v zbiralnicah,
− zabojniki za prepuščanje biološko 

razgradljivih odpadkov,
− druge premične in nepremične stva-

ri, namenjene izvajanju storitev jav-
ne službe.

8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

42. člen 
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se ob-
likujejo v skladu z določili veljavnega 
predpisa o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

(2) Uporabniki so dolžni obvestiti iz-

vajalca javne službe o vsaki spremem-
bi, ki vpliva na obračun storitev javne 
službe v roku osmih dni od nastanka 
spremembe.

9. NADZOR

43. člen 
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil 
tega odloka izvaja pristojni občinski 
inšpekcĳski organ. Strokovni nadzor 
opravljajo zaposleni pri izvajalcu javne 
službe.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristoj-
ni občinski inšpekcĳski organ izdaja 
odločbe ter odreja druge ukrepe, ka-
terih namen je zagotoviti izvrševanje 
določb tega odloka. V primeru, da se 
uporabnik ne vključi v obvezni sistem 
ločenega zbiranja odpadkov, inšpekcĳ-
ski organ z odločbo to odredi, izvršlji-
va odločba pa je podlaga izvajalcu za 
izvedbo te storitve.

(3) Pristojni občinski inšpekcĳski organ 
ima pravico kadarkoli vpogledati v 
evidence, ki jih je dolžan voditi izva-
jalec javne službe, pri čemer je dolžan 
spoštovati določila zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

(4) Pristojni strokovni nadzor izvajalca 
javne službe (nadzornik) opozarja krši-
telje s pisnim opozorilom, obenem jih 
tudi ozavešča o pravilnem ravnanju z 
odpadki.

10. JAVNA POOBLASTILA IZVA-
JALCA JAVNE SLUŽBE

44. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne 

službe)

Izvajalec javne službe v okviru stori-
tev javne službe odloča o pravicah in 
obveznostih uporabnikov določenih 
s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz 
tega člena mora imeti izvajalec javne 
službe zaposleno osebo z opravljenim 
strokovnim izpitom iz upravnega po-
stopka.

11. PREDPISI, SPREJETI NA POD-
LAGI TEGA ODLOKA

45. člen
(tehnični pravilnik)

(1) Tehnični pravilnik sprejme izvajalec 
javne službe na podlagi predhodnega 
soglasja SUO izvajalca in ga objavi na 
svoji spletni strani.

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka 
tega člena obsega:
− opredelitev tehnologĳe ravnanja z 

odpadki;
− tehnologĳo, pogoje in način ločene-

ga zbiranja odpadkov;
− tipizacĳo predpisanih zabojnikov 

za odpadke, vključno z merili za 
določanje izhodiščne prostornine 
zabojnikov za posamezne kategorĳe 
uporabnikov;

− minimalne standarde za določi-
tev prevzemnih mest in zbiralnic, 
vključno s skupnimi prevzemnimi 
mesti na nedostopnih krajih;

− podrobnejše pogoje prepuščanja ko-
munalnih odpadkov na prevzemnih 
mestih, zbiralnicah ločenih frakcĳ in 
v zbirnih centrih;

− podrobnejše pogoje prevzemanja 
kosovnih odpadkov, nevarnih od-
padkov, bioloških odpadkov;

− pogostost (frekvenca) in urniki 
prevzemanja odpadkov

− podrobnejšo vsebino katastra zbir-
nih in prevzemnih mest, zbiralnic in 
zbirnih centrov;

− druge pogoje glede minimalnih 
oskrbovalnih standardov, ki so po-
trebni za ravnanje z odpadki;

− skladno s predpisi in nemoteno 
opravljanje javne službe.

(3) Tehnični pravilnik, njegove spre-
membe in dopolnitve se objavĳo na 
spletni strani izvajalca javne službe.

45.a člen
(pravilnik o tarifnem sistemu)

 
(1) Pravilnik o tarifnem sistemu za 
obračun storitev ravnanja z odpadki 
v občinah Borovnica, Log - Dragomer 
in Vrhnika sprejme izvajalec javne 
službe na podlagi predhodno pri-
dobljenega soglasja SUO izvajalca 
ter ga objavi na svoji spletni strani. 
Pravilnik vsebuje osnove za obračun 
storitve obvezne gospodarske službe, 
ki je urejena s tem odlokom. 

(2) Ceno ravnanja gospodarske javne 
službe iz tega odloka na podlagi Pra-
vilnika o tarifnem sistemu sprejmejo 
občinski sveti občin Borovnica, Log 
- Dragomer in Vrhnika. 

12. KAZENSKE DOLOČBE

46. člen 
(prekrški uporabnikov)

(1) Z globo 10.000 evrov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba (srednja in veli-
ka), njena odgovorna oseba pa z globo 
1.000 evrov, če: 
− v roku ne obvesti izvajalca javne 

službe o pridobitvi statusa uporab-
nika (tretji odstavek v povezavi s 

prvim odstavkom 10. člena);
− opusti uporabo storitev javne služ-

be (trinajsta alineja 37. člena)

(2) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ne sodi 
med pravne osebe iz prvega od-
stavka tega člena, njena odgovorna 
oseba pa z globo 500 evrov, če ravna 
v nasprotju s prvo in drugo alinejo 
prvega odstavka.

(3) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ravna v naspro-
tju s prvo in drugo alinejo prvega od-
stavka. 

(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje po-
sameznika, če ravna v nasprotju s prvo 
in drugo alinejo prvega odstavka.

47. člen 
(prekrški uporabnikov)

(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za 
prekršek od prve do sedemnajste ali-
neje in od devetnajste do enaindvajsete 
alineje pravna oseba (srednja in veli-
ka), njena odgovorna oseba pa z globo 
400 evrov, če:
− na zahtevo izvajalca javne službe ne 

nabavi ali vzdržuje zabojnika (tretji 
odstavek 17. člena);

− ne zagotovi zbiranja odpadkov na 
zbirnem mestu tako, da se prepreči 
onesnaževanje okolice (prvi odsta-
vek 19. člena);

− ne odstrani praznega zabojnika iz 
prevzemnega mesta po prevzemu 
odpadkov (drugi odstavek 19. čle-
na);

− kot organizator prireditve ne obve-
sti izvajalca javne službe o namera-
vani prireditvi najmanj pet dni pred 
datumom izvedbe prireditve (drugi 
odstavek 24. člena);

− redno ne prepušča komunalnih 
odpadkov in jih ne ločuje v skladu 
z zagotovljenimi storitvami javne 
službe (prvi odstavek 16. člena);

− kot lastnik ali upravitelj novega ali 
obnovljenega objekta pisno ne obve-
sti izvajalca javne službe najkasneje 
v 30. dneh o začetku uporabe objek-
ta oz. o številu prebivalcev, ki živĳo 
v objektu (druga alineja prvega od-
stavka 35. člena);

− ne zagotovi neoviranega dostopa iz-
vajalcu javne službe do prevzemne-
ga mesta (sedma alineja 35. člena);

− prepušča odpadke v zabojnikih za 
ločeno zbiranje frakcĳ, ki niso na-
menjene tem odpadkom (prva ali-
neja 37. člena);

− meša nevarne frakcĳe z ločenimi 
frakcĳami ali komunalnimi odpadki 
ali meša posamezne nevarne frakcĳe 
med seboj (druga alineja 37. člena);

− prepušča odpadne prenosne bateri-
je ali akumulatorje kot mešani ko-
munalni odpadek (tretja alineja 37. 
člena);

− prepušča odpadno električno ali 
elektronsko opremo kot mešani ko-
munalni odpadek (četrta alineja 37. 
člena);

− sežiga ali odlaga odpadke v objektih 
ali na zemljiščih, ki niso namenjeni 
za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (peta alineja 37. člena);

− namešča zabojnike za odpadke zu-
naj predvidenega mesta (šesta aline-
ja 37. člena),

− odlaga odpadke ob zabojnikih (sed-
ma alineja 37. člena);

− odlaga pepel, tople ogorke, zdrav-
stvene odpadke, gradbeni material 
in kamenje, odpadke v tekočem 
stanju v zabojnike za komunalne 
odpadke (deveta alineja 37. člena);

− odlaga komunalne odpadke na me-
sta, ki za to niso določena (deseta 
alineja 37. člena);

− brska po zabojnikih ter razmetava 
odpadke (enajsta alineja 37. člena),

− piše na zabojnike za ločene frakcĳe 
ter lepi plakate nanje (dvanajsta ali-
neja 37. člena);

− ravna s komunalnimi odpadki v 
nasprotju z določili tega odloka, 
tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s ko-
munalnimi odpadki (štirinajsta ali-
neja 37. člena);

− ne obvesti izvajalca javne službe o 
vsaki spremembi, ki vpliva na ob-
račun storitev javne službe v roku 
tridesetih dni od nastanka spre-
membe (drugi odstavek 42. člena).

(2) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ne sodi med 
pravne osebe iz prvega odstavka tega 
člena, njena odgovorna oseba pa z 
globo 250 evrov, če ravna v nasprotju 
od prve do sedemnajste alineje in od 
devetnajste do enaindvajsete alineje 
prvega odstavka.

(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ravna v naspro-
tju z določili iz prvega odstavka.

(4) Z globo 400 evrov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznika, če ravna v nasprotju z 
določili iz prvega odstavka.

48. člen 
(prekrški izvajalca javne službe)

(1) Z globo 3.000 evrov se kaznuje za 
prekršek izvajalec javne službe, če:
− ne zagotovi izvajanje javne službe 

po vrsti in obsegu storitev, kot do-
loča ta odlok,

− ne obvešča uporabnikov na način, 
kot je predpisano v odloku,

− pri zaračunavanju opravljenih sto-
ritev javne službe ne upošteva cen 
storitev.

− ne pripravi letnega programa pre-
vzema ločenih frakcĳ

(2) Z globo 500  evrov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
odgovorna oseba izvajalca javne služ-
be. 

13. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

49. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka v Ob-
čini Vrhnika preneha veljati Odlok o 
načinu opravljanja lokalne javne služ-
be ravnanju s komunalnimi odpadki 
(Naš časopis 280/2002 in spremembe) 
in v Občini Borovnica Odlok o načinu 
opravljanja lokalne javne službe rav-
nanju s komunalnimi odpadki (Naš 
časopis, junĳ/2005). 

50. člen 
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe. Odlok se objavi tudi v urad-
nih objavah glasila Naš časopis.

(2) Odlok v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe objavi Občina Vrhnika; stro-
ški objave bremenĳo občine glede na 
poslovne deleže v JP KPV, d.o.o.

Številka: 007-0007/2013-4 
Datum:   7. 11. 2013   
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Številka: 354-44/2012
Datum:   20. 11. 2013   
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

Številka: 007–2/2013(6-08)
Datum:   7. 11. 2013   
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/2007, 70/2008 – ZVO-1B,  108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZU-
PUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: 
U-I-43/13-8) in 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 22. 
seji, dne 12. 12. 2013 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za poslovno-storitveni 

center v območju urejanja L1K/1 
Drenov Grič

I.  UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za prostorski akt)

S tem odlokom se v skladu z Dol-
goročnim planom Občine Vrhnika za 
obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnim 
družbenim planom Občine Vrhnika za 
obdobje 1986 – 1990 s spremembami 
in dopolnitvami (Uradne objave Naš 
časopis, št. 4/87, 13/88, 272/01, 277/01, 
304/04, 319/05, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 
63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99), sprej-
me Občinski podrobni prostorski načrt 
za poslovno – storitveni center v ob-
močju urejanja L1K/1 Drenov Grič (v 
nadaljnem besedilu: OPPN).

2. člen
(predmet odloka)

Ta odlok določa:
– območje OPPN, 
– vplive in povezave s sosednjimi ob-

močji,
– arhitekturne, krajinske in oblikoval-

ske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacĳe,
– etapnost izvedbe prostorske uredit-

ve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohra-

njanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja 

in naravnih virov ter ohranjanje na-
rave,

– rešitve in ukrepe za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom,

– pogoje glede priključevanja ob-
jektov na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro,

– komunalni prispevek,
– dopustna odstopanja od načrtova-

nih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje 

OPPN.

3. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo 

z OPPN)

(1) S tem odlokom se načrtujejo grad-
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nja novih stavb in drugih objektov, 
namenjenih proizvodni, skladiščni, 
trgovski in poslovni dejavnosti ter pri-
padajoče ureditve.

(2) Ta odlok določa prostorsko uredi-
tev območja, pogoje za gradnjo novih 
objektov, pogoje za ureditev utrjenih 
in zelenih površin ter pogoje za grad-
njo prometne, energetske, komunalne 
infrastrukture in elektronskih komu-
nikacĳ.

4. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (bese-
dilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del OPPN obsega nasled-
nje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz strateškega prostorskega 
akta M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi eno-
tami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora M 
1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacĳe 
3.1 Katastrski načrt s prikazom območ-
ja OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom območ-
ja OPPN M 1:1000
3.3Načrt parcelacĳe – prikaz na katas-
trskem načrtu M 1:1000
3.4Zakoličbeni načrt z načrtom parce-
lacĳe ter površine javnega dobra
 – prikaz na geodetskem načrtu– konč-
na ureditev M 1:1000

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in 
oblikovalskih rešitev prostorskih ure-
ditev
4.1Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacĳa – faza 1 M 1:1000
4.2Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacĳa – končna ureditev M 
1:1000
4.3Značilni prerezi M 1:1000
4.4 Prometnotehnična situacĳa in idej-
na višinska regulacĳa 
– faza 1 M 1:1000
4.5 Prometnotehnična situacĳa in idej-
na višinska regulacĳa 
– končna ureditev M 1:1000
4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in 
naprav – faza 1 M 1:1000
4.7 Zbirni načrt komunalnih vodov in 
naprav – končna ureditev M 
1:1000
4.8 Prikaz ureditev, potrebnih za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami – faza 1 M 1:1000
4.9 Prikaz ureditev, potrebnih za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami – končna ureditev M 
1:1000

5. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega 

akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja stavbnih zem-

ljišč,
7. povzetek za javnost.

6. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan 
Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, 
s.p., Ljubljana, pod številko projekta 
UP 10-015 v novembru 2013.

II.  OBMOČJE OPPN

7. člen
(območje OPPN)

(1) Površina območja OPPN znaša 
20.290 m2.

(2) Območje obsega zemljišča s parcel-
nimi številkami: 2590/3, 2591/1, 2590/1, 
2588/21, 2588/24, 2588/26, 2588/28, 25-
88/30, 2588/32, 2588/34, 2588/36, 2588/
25, 2588/27, 2588/29, 2588/31, 2588/33, 
2588/35, 2588/37, 2587/1 in 2581/4 (del), 
vse v katastrski občini Blatna Brezovi-
ca.

8. člen
(meja območja OPPN)

(1) Meja območja OPPN poteka od 
izhodišča z oznako T1 v smeri proti 
severovzhodu po robu zemljišča s par-
celno številko 2590/3, naprej po robu 
zemljišč s parcelnima številkama 25-
88/21 in 2588/25, nato obrne smer proti 
jugovzhodu in poteka po robu zemljišč 
s parcelnimi številkami 2588/25, 25-
88/27 in 2588/29, spet obrne smer proti 
severovzhodu po robu zemljišč s par-
celnima številkama 2587/1 in 2581/4 do 
točke T15, kjer obrne smer proti jugu 
in prečka zemljišče do točke T16, obrne 
smer proti jugozahodu po meji zem-
ljišč s parcelnimi številkami 2581/4, 
2587/1, 2588/36, 2590/1 in 2591/1, na 
robu tega zemljišča obrne smer proti 
severozahodu in se zaključi v izhodišč-
ni točki T1.

(2) Vsa našteta zemljišča so v katastrski 
občini Blatna Brezovica.

(3) Meja območja OPPN je določena v 
grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski na-

črt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2 
»Geodetski načrt s prikazom območja 
OPPN«, št. 3.3 »Načrt parcelacĳe – pri-
kaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 
»Zakoličbeni načrt z načrtom parcela-
cĳe ter površine javnega dobra – pri-
kaz na geodetskem načrtu – končna 
ureditev«.

9. člen
(prostorske enote)

Območje OPPN je razdeljeno na pet 
prostorskih enot:
– prostorske enote PE1, PE2 in PE3 

so površine, namenjene proizvod-
no-skladiščni, trgovski in poslovni 
dejavnosti, 

– prostorska enota PE4 je površina, 
namenjena dostopu za stanovanjsko 
območje,

– prostorska enota PE5 so površine, 
namenjene urejanju cest.

III.  VPLIVI IN POVEZAVE S SOSED-
NJIMI OBMOČJI

10. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi 

območji)

(1) Območje je prometno dostopno po 
obstoječi cesti Vrhnika–Ljubljana. Ob-
močje se na severnem delu navezuje 
na to cesto. Južno od območja OPPN 
poteka avtocesta A1. Najbližji priklju-
ček na avtocesto je priključek Vrhnika. 
Pešcem je zagotovljen hodnik ob cesti 
Vrhnika–Ljubljana. Najbližje postaja-
lišče javnega avtobusnega prevoza po-
tnikov je ob cesti Vrhnika–Ljubljana v 
neposredni bližini območja.

(2) Po cesti Vrhnika–Ljubljana ob robu 
območja OPPN potekata obstoječa ko-
munalna in energetska infrastruktura, 
na kateri je treba priključiti načrtovane 
stavbe. Za izvedbo nameravane pros-
torske ureditve je treba zunaj območ-
ja OPPN dograditi javno vodovodno 
omrežja, telekomunikacĳsko omrežje 
in elektrokabelsko kanalizacĳo.

(3) Načrtovane stavbe so od obstoječih 
stanovanjskih stavb v neposredni oko-
lici odmaknjene najmanj za eno višino 
stavbe. V zgodnjih jutranjih in popol-
danskih urah novo predvidene stavbe 
vplivajo na osončenje obstoječih stano-
vanjskih stavb na severni in vzhodni 
strani območja, vendar vpliv ni velik. 

(4) Na obodu območja so predvideni 
zeleni pasovi, ki omilĳo stik med po-
slovno-storitvenim centrom in sosed-
njimi območji. Če meritve hrupa poka-
žejo, da je to potrebno, so ob avtocesti 
in na stiku s stanovanjskim območjem 
dopustne protihrupne ograje.

(5) Širše območje je dobro opremljeno 
z družbeno infrastrukturo, ki zadovo-
ljuje potrebe novih poslovnih površin.

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi ob-
močji so prikazani v grafičnem načrtu 
št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE 
IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROS-
TORSKIH UREDITEV

11. člen
(dopustni posegi na območju OPPN)

Skladno z določili tega odloka so na 
območju OPPN dopustni naslednji 
posegi:
– odstranitev objektov in naprav,
– redna in investicĳska vzdrževalna 

dela,
– rekonstrukcĳe obstoječih objektov, 

ki niso predvideni za odstranitev,
– spremembe namembnosti obstoje-

čih stavb, 
– gradnja novih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, 

energetske in druge gospodarske 
infrastrukture,

– urejanje zelenih in utrjenih zunanjih 
površin.

12.  člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1, PE2 in 
PE3 so dopustni:
– 12510 Industrĳske stavbe 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

(le kot sestavni del osnovne dejav-
nosti)

– 12301 Trgovske stavbe
– 12203 Druge upravne in pisarniške 

stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene 

dejavnosti 
– 12420 Garažne stavbe za potrebe ob-

močja

(2) V območju OPPN niso dopustni po-
segi, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje.

13.  člen
(zazidalna zasnova in zasnova zuna-

nje ureditve)

(1) Prostorska enota PE1
V prostorski enoti PE1 je načrtovana 
gradnja stavb A1, A2, A3 in A4, ki so 
v prostor umeščene v pravokotnem 
rastru vzporedno oziroma pravokotno 
na smer avtoceste in regionalne ceste. 
Ob stavbah so vozne in manipulacĳ-
ske površine, parkirišča in dostopi. 
Ob severozahodni in jugozahodni meji 
prostorske enote je zeleni pas zasajen 

z drevesi. Ob jugovzhodni meji pros-
torske enote je zeleni pas zasajen z ob-
vodno vegetacĳo. Ob dovozni cesti 1 je 
zelenica, široka najmanj 1,5 m. Ogradi-
tev parcel je dopustna pod naslednjimi 
pogoji:
– ograja ne sme segati v priobalno 

zemljišče,
– zeleni pas ob cesti Ljubljana–Vrhni-

ka ne sme biti ograjen,
– do vseh stavb znotraj prostorske 

enote morajo biti zagotovljeni do-
stopi za intervencĳska vozila in

– zagotovljen mora biti dostop do jav-
nih hidrantov.

(2) Prostorska enota PE2 
V prostorski enoti PE2 sta načrtovani 
stavbi B1 in B2. Stavbi sta umeščeni 
pravokotno oziroma vzporedno na 
smer regionalne ceste in avtoceste. 
Stavbi se lahko dotikata in sta lahko 
med seboj funkcionalno povezani. Ob 
stavbah so vozne in manipulacĳske 
površine, parkirišča in dostopi. Ob 
severozahodni in severovzhodni meji 
prostorske enote je zeleni pas, ki je ob 
cesti Ljubljana–Vrhnika zasajen z dre-
vesi. Ob jugovzhodni meji prostorske 
enote je zeleni pas zasajen z obvodno 
vegetacĳo. Ob dovozni cesti 1 je zeleni-
ca, široka najmanj 1,5 m. V priobalnem 
zemljišču je treba urediti zeleno povr-
šino z obvodno vegetacĳo kot del zele-
nega pasu ob vodotoku. Izvedba ceste 
2 ne sme segati v priobalno zemljišče.
Ograditev parcel je dopustna pod na-
slednjimi pogoji:
– ograja ne sme segati v priobalno 

zemljišče,
– zeleni pas ob cesti Ljubljana–Vrhni-

ka ne sme biti ograjen,
– na jugovzhodni strani stavb mora 

biti zagotovljen stalen dostop do 
prostorske enote PE3.

(3) Prostorska enota PE3
Načrtovana je gradnja dveh stavb, C1 
in C2, ki sta postavljeni zaporedno in 
vzporedno s smerjo avtoceste. Ob stav-
bah so vozne površine, parkirišča in 
dostopi. Ob severozahodni meji pros-
torske enote je zeleni pas zasajen z dre-
vesi. Ob jugovzhodni meji prostorske 
enote je zeleni pas zasajen z obvodno 
vegetacĳo. Ograditev parcel je dopust-
na pod naslednjima pogojema:
– ograja ne sme segati v priobalno 

zemljišče,
– do obeh stavb v prostorski enoti 

morajo biti zagotovljeni dostopi za 
intervencĳska vozila.

(4) Prostorska enota PE4
Do ureditve dovozne poti za stano-
vanjsko območje je dopustna ureditev 
zelenice.

(5) Prostorska enota PE5
Izvedba ceste 1 ne sme segati v prioba-
lno zemljišče. V priobalnem zemljišču 
je treba urediti zeleno površino z ob-
vodno vegetacĳo kot del zelenega pasu 
ob vodotoku.

(6) Zazidalna zasnova in zunanja ure-
ditev sta določeni v grafičnih načrtih 
št. 4.1 »Pregledna arhitekturna zazi-
dalna situacĳa – faza 1« in št. 4.2 »Pre-
gledna arhitekturna zazidalna situacĳa 
– končna ureditev«.

14. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in eno-

stavnih objektov)

(1) Na celotnem območju OPPN, razen 
v varovalnem pasu avtoceste, je dovo-
ljeno postaviti ali urediti naslednje ne-
zahtevne in enostavne objekte:
– spominska obeležja in
– objekte za oglaševanje.

(2) Na celotnem območju OPPN je do-
pustna gradnja pomožnih infrastruk-
turnih objektov v skladu z določili, 
opredeljenimi v pogojih glede priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(3) Drugih enostavnih in nezahtevnih 
objektov ni dopustno graditi oziroma 
postavljati.

15.  člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Stavbe morajo biti preprostih geo-
metrĳskih oblik. 

(2) Strehe stavb morajo biti ravne ali z 
majhnim naklonom do 15 stopinj.

(3) Stavbe morajo biti izdelane iz so-
dobnih kakovostnih materialov. Fa-
sade morajo biti enotno ploskovno 
oblikovane z ravnimi vodoravnimi in 
navpičnimi zaključki brez izrazitih po-
drobnosti. Oblikovanje in horizontalna 
ter vertikalna členitev fasad ter struk-
turiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostav-
ni in poenoteni po celi fasadi. Fasade 
stavb, ki so višje od 8 m, morajo biti 
členjene v horizontalni smeri tako, da 
se optično zniža gabarit stavbe. Večji 
poudarek pri oblikovanju fasad je tre-
ba posvetiti fasadam, ki so orientirane 
proti cesti Ljubljana–Vrhnika in proti 
avtocesti. Nadstreški nad vhodi, na-
pušči stavb in drugi fasadni elementi 
morajo biti oblikovani tako, da ne ovi-
rajo prometa na voznih in manipulacĳ-
skih površinah. 

(4) Sestavljene stavbe in prizidki mo-
rajo biti oblikovno ter v izbiri barv 
in materialov usklajeni z osnovnim 
objektom oziroma z njim povezani v 
skladno likovno kompozicĳo.

16. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih po-

vršin)

(1) Na območju OPPN je treba upoš-
tevati naslednje pogoje za ureditev 
zunanjih površin:
– vozne in parkirne površine morajo 

biti asfaltirane in obrobljene z rob-
niki, površine, namenjene zgolj peš-
cem, pa tlakovane;

– skladiščenje na odprtih površinah 
ni dovoljeno;

– zasaditve v zelenih pasovih na robu 
območja je treba izvesti z avtohtoni-
mi rastlinskimi vrstami;

– zasaditve ob cesti Vrhnika–Ljublja-
na je treba izvesti z visokoraslimi 
avtohtonimi drevesnimi vrstami, ki 
morajo imeti obseg debla več kot 18 
cm, merjeno na višini 1,00 m od tal 
po saditvi, in višino debla več kot 
2,20 m. Končna višina dreves mora 
biti vsaj 10,00 m;

– zasaditve v priobalnem zemljišču 
je treba izvesti z avtohtono obvod-
no vegetacĳo (na primer vrbe, jelše, 
dren, trsje in podobno);

– višinske razlike morajo biti v čim 
večji meri premoščene z ozelenje-
nimi brežinami; izjemoma so do-
pustni ozelenjeni oporni zidovi do 
višine največ 1,50 m.

(2) Ograje:
– ograje v območju OPPN morajo biti 

žičnate na parapetnem zidu ali brez 
njega. Parapetni zid je lahko visok 
do 70 cm, merjeno od kote terena. 
Višina celotne ograje je do 3,00 m, 
merjeno od kote terena pri ograji. 
Vse ograje so lahko ozelenjene;

– na jugovzhodni strani parcel ter na 
stikih s stanovanjskim območjem je 
dopustna postavitev protihrupnih 
ograj, ki morajo biti v vseh prostor-
skih enotah oblikovane enotno;

– na obodu območja OPPN znaša od-
mik ograje od parcelne meje 0,50 m. 
Izvedba ograje tik ob parcelni meji 
je dopustna le ob soglasju mejaša;

– odmik ograje od ceste 1 in ceste 
2 je najmanj 0,5 m, med ostalimi 
parcelami znotraj območja OPPN 
je dopustna postavitev ograj tik 
ob parcelni meji. Po izvedbi mora 
investitor ograje na lastne stroške 
odpraviti morebitne poškodbe na 
sosednjem zemljišču in na njem 
vzpostaviti prvotno stanje.

17.  člen
(regulacĳski elementi)

(1) Posegi v prostor morajo upoštevati 
regulacĳske elemente, ki imajo nasled-
nji pomen:
– gradbena meja (GM) je črta, ki je 

novo grajeni objekti ne smejo prese-
či, lahko pa se je dotikajo z zunanjo 
linĳo fasade ali pa so odmaknjeni od 
nje v notranjost; 

– meja priobalnega zemljišča (PZ) 
omejuje 5 metrov širok pas, merjeno 
od vodnega zemljišča. Na vodnem 
in priobalnem zemljišču gradnja 
stavb ni dopustna. Dovoljena je 
gradnja objektov javne infrastruktu-
re, komunalne in druge infrastruk-
ture ter komunalnih priključkov na 
infrastrukturo;

– višina stavbe (h) je najvišja dopust-
na višina stavbe. Merjena je od kote 
zaključnega tlaka v pritličju stavbe. 
Nad njo je dopustno postaviti teh-
nične naprave za obratovanje stav-
be, inštalacĳske jaške, jaške dvigal, 
dostope na streho, svetlobnike in 
podobno. Ti elementi, razen jaškov 
dvigal in inštalacĳskih jaškov, mo-
rajo biti od roba fasade zadnje etaže 
odmaknjeni najmanj 1 m proti no-
tranjosti stavbe.

(2) Regulacĳski elementi so določeni v 
grafičnih načrtih št. 4.1 »Pregledna ar-
hitekturna zazidalna situacĳa – faza 1« 
in št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazi-
dalna situacĳa – končna ureditev«.

(3) Točke za zakoličbo GM in GL so do-
ločene v grafičnem načrtu št. 3.4 »Za-
količbeni načrt z načrtom parcelacĳe 
ter površine javnega dobra – prikaz 
na geodetskem načrtu – končna ure-
ditev«. Točke za zakoličbo GM in GL 
so opredeljene v Državnem koordinat-
nem sistemu (D96/TM) in so sestavni 
del obrazložitve odloka.

18.  člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzĳe stavb so:
– Stavbe A1, A2, A3 in A4:
dolžina: 30,00 m
širina: 25,00 m
– Stavba B1:
dolžina: 50,00 m
širina: 36,00 m 
– Stavba B2:
dolžina: 52,00 m
širina: 18,00 m 
– Stavbi C1 in C2:
dolžina: 22,00 m 
širina: 13,50 m 

(2) Tlorisne dimenzĳe novo predvide-
nih stavb so določene v grafičnih na-
črtih št. 4.1 »Pregledna arhitekturna 
zazidalna situacĳa – faza 1« in št. 4.2 
»Pregledna arhitekturna zazidalna si-
tuacĳa – končna ureditev«.

(3) Lega in tlorisne dimenzĳe stavb so 
s točkami za zakoličbo določene v gra-
fičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni na-
črt z načrtom parcelacĳe ter površine 
javnega dobra – prikaz na geodetskem 
načrtu – končna ureditev«. Točke za 

zakoličbo so opredeljene v Državnem 
koordinatnem sistemu (D96/TM) in so 
sestavni del obrazložitve odloka.

19.  člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Višinski gabariti nad terenom so:
– etažnost do P+2N,
– višina h = do 12,00 m.

(2) Vse stavbe v območju OPPN so 
lahko podkletene z eno kletno etažo. V 
kleteh je dopustno le parkiranje. Zara-
di prisotnosti talne vode in zaradi po-
plavne ogroženosti območja je izvedba 
kleti dopustna le pod naslednjimi po-
goji:
– klet mora biti izvedena vodotesno,
– kleti so lahko dvonamenske in služi-

jo tudi kot zadrževalnik vode v pri-
meru poplav,

– kleti morajo biti označene s tablami, 
ki opozarjajo na nevarnost visoke 
vode,

– v primeru večjih padavin, ki bi pred-
stavljale nevarnost za visoke vode, 
parkiranje v kleti ni dopustno.

(3) Višinski gabariti stavb so določeni 
v grafičnih načrtih št. 4.1 »Pregledna 
arhitekturna zazidalna situacĳa – faza 
1«, št. 4.2 »Pregledna arhitekturna za-
zidalna situacĳa – končna ureditev« in 
št. 4.4 »Značilni prerezi«.

20.  člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinska kota terena ob stavbi je 
prilagojena koti zaključnega tlaka pri-
tličja pri vhodu v stavbo. Kote zunanje 
ureditve se prilagajajo kotam dostop-
nih cest in kotam zunanje ureditve na 
sosednjih zemljiščih.

(2) Kote utrjenega terena ob stavbah 
so:
– v prostorskih enotah PE1 in PE3: 

291 m n. v., 
– v prostorski enoti PE2 na severoza-

hodni strani stavbe B1: 292 m n. v.,
– v prostorski enoti PE2 na jugoza-

hodni in severovzhodni strani stav-
be B1 ter ob stavbi B2: 291 m n. v.

(3) Kote zaključnega tlaka v pritličjih 
stavb so:

– v prostorskih enotah PE1 in PE3: 
291 m n. v., 

– v prostorski enoti PE2 v severoza-
hodnem delu stavbe B1: 292 m n. v.,

– v prostorski enoti PE2 v jugozahod-
nem delu stavbe B1 ter v stavbi B2: 
291 m n. v.

(4) Višinske kote terena in pritličja so 
določene v grafičnih načrtih št. 4.4 
»Prometnotehnična situacĳa in idejna 
višinska regulacĳa– faza 1« in 4.5 »Pro-
metnotehnična situacĳa in idejna višin-
ska regulacĳa– končna ureditev«.

21.  člen
(kapacitete območja)

(1) Površina območja OPPN: 
20.290 m²

(2) Površina prostorske enote PE1 
8.851 m²

– BTP nad terenom 4.500 m²
(3) Površina prostorske enote PE2 

6.596 m²
FAZA 1
– BTP nad terenom  2.700 m²
FAZA 2
– BTP nad terenom  1.400 m²
(4) Površina prostorske enote PE3 

3.426 m²
– BTP nad terenom  930 m²
(5) Površina prostorske enote PE4 3 1 7 

m²
(6) Površina prostorske enote PE5 

1.100 m²

(7) Bruto tlorisna površina stavbe 
(BTP) je vsota vseh etažnih površin 
stavbe nad terenom oziroma pod njim, 
izračunanih skladno s standardom 
SIST ISO 9836. Izračun BTP nad tere-
nom vključuje površine pod točkama 
a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega stan-
darda.

(8) Zazidano površino (ZP) določa 
tlorisna projekcĳa zunanjih dimenzĳ 
stavbe nad terenom na zemljišče. Pri 
tlorisni projekcĳi zunanjih dimenzĳ 
stavbe nad terenom se ne upoštevajo 
balkoni in napušči, upoštevajo pa se 
površine vseh enostavnih in nezahtev-
nih objektov ter površine uvoza v klet 
in izvoza iz kleti.

V.  NAČRT PARCELACĲE

22.  člen
(načrt parcelacĳe)

(1) Mejne točke parcel in stavb so opre-
deljene po Državnem koordinatnem 
sistemu (D96/TM).

(2) Območje OPPN se deli na naslednje 
parcele:
Prostorska enota PE1:
− P1/1: parcela, namenjena gradnji 

stavbe A1, 
− P1/2: parcela, namenjena gradnji 

stavbe A2, 
− P1/3: parcela, namenjena gradnji 

stavbe A3, 
− P1/4: parcela, namenjena gradnji 

stavbe A4 ter
− P1/5: parcela, namenjena ureditvi 

priobalnega zemljišča
Prostorska enota PE2:
− P2/1: parcela, namenjena gradnji 

stavb B1 in B2, 

− P2/2: parcela, namenjena gradnji ce-
ste 2,

− P2/3: parcela, ki se lahko priključi k 
parceli P2/1 ter

− P2/4: parcela, namenjena ureditvi 
priobalnega zemljišča

Prostorska enota PE3:
− P3/1: parcela, namenjena gradnji 

stavbe C1, 
− P3/2: parcela, namenjena gradnji 

stavbe C2,
− P3/3: parcela, namenjena ureditvi 

parkirišč,
− P3/4: parcela, namenjena gradnji ce-

ste 2 ter
− P3/5: parcela, namenjena ureditvi 

priobalnega zemljišča,
Prostorska enota PE4:
− P4/1: parcela, namenjena dostopu 

za stanovanjsko območje.
Prostorska enota PE5:
− P5/1: parcela ceste 1, 
− P5/2: parcela ceste Ljubljana–Vrhni-

ka, 
− P5/3: parcela ceste Ljubljana–Vrhni-

ka,
− P5/4: parcela ceste Ljubljana–Vrhni-

ka ter
− P5/5: parcela, namenjena ureditvi 

priobalnega zemljišča.

(3) Parcelacĳa je določena v grafičnem 
načrtu št. 3.3 »Načrt parcelacĳe – pri-
kaz na katastrskem načrtu«. Točke za 
zakoličbo parcel in umestitev stavb 
so določene v grafičnem načrtu št. 3.4 
»Zakoličbeni načrt z načrtom parcela-
cĳe ter površine javnega dobra – pri-
kaz na geodetskem načrtu – končna 
ureditev«. 

23.  člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu do-
bru, so površine v rezervatu državne 
ceste ter obsegajo zemljišča s parcelni-
ma številkama 2588/21 in 2590/3 v ka-
tastrski občini Blatna Brezovica.

(2) Površine, namenjene javnemu do-
bru, merĳo 323 m2.

(3) Površine, namenjene javnemu do-
bru, so določene v grafičnih načrtih 
št. 3.3 »Načrt parcelacĳe – prikaz na 
katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Zakolič-
beni načrt z načrtom parcelacĳe ter po-
vršine javnega dobra – prikaz na geo-
detskem načrtu – končna ureditev«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTOR-
SKE UREDITVE

24. člen
(etapnost gradnje)

(1) Posegi v območju OPPN se lahko 
izvajajo fazno. Dopustne so naslednje 
zaključene faze: 
– faza 1: gradnja stavbe B1 v prostor-

ski enoti PE2,
– faza 2: gradnja stavbe B2 v prostor-

ski enoti PE2,
– faza 3: gradnja ceste 1 s pripadajočo 

komunalno, energetsko in teleko-
munikacĳsko infrastrukturo,

– faza 4: gradnja stavb v prostorski 
enoti PE1,

– faza 5: gradnja ceste 2 s pripadajočo 
komunalno, energetsko in teleko-
munikacĳsko infrastrukturo,

– faza 6: gradnja stavb v prostorski 
enoti PE3.

(2) Faza 1 se lahko izvaja pred ostali-
mi fazami ali sočasno z njimi. Fazo 3 
je treba izvesti pred fazama 4 in 6 ali 
sočasno z njima. Fazo 5 je treba izvesti 
pred fazo 6 ali sočasno z njo.

(3) Znotraj posamezne faze se stavbe 
lahko gradĳo etapno. 

(4) Ureditve, ki so zajete v fazi 1, so 
določene v grafičnem načrtu št. 4.1 
»Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacĳa – strehe – faza 1«. Končna ure-
ditev območja je določena v grafičnem 
načrtu št. 4.2 »Pregledna arhitekturna 
zazidalna situacĳa – strehe – končna 
ureditev«.

25.  člen
(pogoji za gradnjo v posameznih 

fazah)

(1) Za vse faze in etape gradnje je tre-
ba znotraj prostorske enote zagotoviti 
potrebne pripadajoče objekte, naprave 
in ureditve. Zagotoviti je treba tisti del 
komunalne, energetske in telekomuni-
kacĳske infrastrukture, ki je potreben 
za priključitev stavb znotraj posamez-
ne faze ali etape. 

(2) V primeru etapne gradnje je treba 
zagotoviti dostope do sosednjih zem-
ljišč namenjenih gradnji stavb znotraj 
prostorske enote.

(3) Pogoj za gradnjo v fazi 1 je uredi-
tev zelenega pasu na severozahodni in 
severovzhodni strani prostorske enote 
PE2. Pogoj za gradnjo v fazah 2, 4 in 6 
je ureditev zelenih pasov in priobalne-
ga zemljišča znotraj prostorske enote.

(4) V fazi 1 je dopustna izvedba začas-
nega uvoza za prostorsko enoto PE2 
s ceste Ljubljana–Vrhnika. Po izvedbi 
ceste 1 se začasni uvoz ukine.

(5) Pred začetkom gradnje v fazah 2, 3 
in 4 je treba izvesti celovite omilitvene 
ukrepe za zaščito pred visokimi voda-
mi v skladu s Hidrološko-hidravlično 
študĳo s predlogom ukrepov za ob-
močje Občine Vrhnika (67/2010 Celje, 
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april 2011, dopolnitev 67/2010-DOP, 
januar 2013, izdelal Svetovanje, projek-
tiranje,posredništvo in študĳe Matĳa 
Bogdan Marinček, s.p., Teharska cesta 
13, 3000 Celje). Gradnja v fazah 2, 3 in 
4 je dopustna v kolikor se izkaže, da 
omilitveni ukrepi učinkovito rešujejo 
poplavno varnost. V fazi 1 so dopustni 
lokalni ukrepi v skladu s študĳo HH 
Elaborat, št. IV -05ZF/2013, julĳ 2013, 
izdelal HIDROPRO, inženirske storit-
ve, Zoran Fujs s.p., Spodnje Gameljne 
118, 1211 Ljubljana – Šmartno. 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELO-
STNO OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE

26.  člen
(celostno ohranjanje kulturne dediš-

čine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih 
enot kulturne dediščine. Ker pred-
hodna ocena arheološkega potenciala 
zemljišča še ni bila izdelana, je pripo-
ročljivo izvesti predhodne arheološke 
raziskave.

(2) Če predhodne arheološke raziska-
ve niso opravljene pred začetkom iz-
vedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin treba Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenĳe 
skladno s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine omogočiti dostop 
do zemljišč, kjer se izvajajo zemeljska 
dela, in opravljanje strokovnega nad-
zora nad posegi.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti 
velja obvezujoč splošni arheološki var-
stveni režim, ki najditelja/investitor-
ja/odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in 
o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenĳe, ki situacĳo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. V 
primeru odkritja arheoloških ostalin, 
ki jim grozi nevarnost poškodovanja 
ali uničenja, lahko pristojni organ to 
zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opra-
vĳo raziskave arheoloških ostalin, ozi-
roma se omeji ali prepove gospodarska 
in druga raba zemljišča, ki ogroža ob-
stoj arheološke ostaline.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAR-
STVO OKOLJA IN NARAVNIH VI-
ROV TER OHRANJANJE NARAVE

27. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Načrtovana gradnja se nahaja ob 
melioracĳskem jarku, ki povezuje vo-
dotoka Zrnico in potok iz Uršje doline. 
Melioracĳski jarek predstavlja vodo-
tok drugega reda. Gradnja in posegi 
na vodnem in priobalnem zemljišču, ki 
sega 5 metrov od meje vodnega zem-
ljišča, so prepovedani. Dovoljena je 
gradnja objektov javne infrastrukture, 
komunalne in druge infrastrukture ter 
komunalnih priključkov na infrastruk-
turo. Mejo vodnega zemljišča pred-
stavlja zgornji rob brežine vodotoka. 
Pas priobalnega zemljišča je določen 
v grafičnih načrtih št. 4.1 »Pregledna 
arhitekturna zazidalna situacĳa – faza 
1« in št. 4.2 »Pregledna arhitekturna 
zazidalna situacĳa – končna ureditev«. 

(2) Posegi morajo biti načrtovani tako, 
da ne pride do poslabšanja stanja voda 
in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem vode. 

(3) Investitor ne sme posegati v vo-
dotok z nobenimi posegi, ki bi imeli 
za posledico zmanjševanje ali spre-
minjanje pretočnega profila oziroma 
zmanjševanje pretočne prevodnosti. 
Zacevljenje in prekrivanje vodotoka 
nista dopustni.

(4) Investitor si mora za posege v 
prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, 
pridobiti vodno soglasje skladno s 
predpisi s področja voda.

(5) V projektu je treba preveriti mož-
ne oziroma smiselne rešitve za varčno 
in smotrno rabo pitne vode (uporaba 
različnih tehnoloških rešitev, kot so 
npr. reciklaža vode, zapiranje krogoto-
kov, ponovna uporaba odpadne vode, 
montaža varčnih pip, wc kotličkov, 
uporaba padavinske vode za sanitarno 
vodo ali zalivanje zelenic …).

28.  člen
(ohranjanje narave)

Na obravnavanem območju ni narav-
nih vrednot, zavarovanih območĳ ali 
območĳ, pomembnih za biotsko raz-
novrstnost. 

29.  člen
(varstvo zraka)

(1) Gradnja mora biti organizirana in 
izvajana tako, da se kar najbolj pre-
preči dodatno onesnaženje zraka. Med 
gradnjo je treba upoštevati naslednje 
ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in neza-

ščitenih površin v suhem in vetrov-
nem vremenu,

– preprečevanje nekontroliranega raz-
našanja materiala z gradbišč, tudi s 
čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč 
na javne prometne površine,

– upoštevanje emisĳskih norm za 
gradbeno mehanizacĳo in vse na-
prave, ki se uporabljajo za gradnjo.

(2) Prezračevanje vseh delov stavb je 
treba izvesti naravno ali prisilno. Od-
vod dimnih plinov in umazanega zra-
ka iz nadzemnih delov stavbe je treba 
speljati nad strehe stavb. 

(3) Proizvodne dejavnosti morajo upo-
rabljati najboljše dostopne tehnologĳe 
za zmanjšanje emisĳ onesnaževal v 
zrak. Vsi izpusti snovi v zrak (ogreva-
nje, prezračevanje) morajo biti opre-
mljeni z ustreznimi filtri v skladu z 
zakonskimi zahtevami.

30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot 
območje IV. stopnje varstva pred hru-
pom. Prvo ocenjevanje hrupa in obra-
tovalni monitoring je treba izvesti v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

(2) Če se v območjih stanovanj ugoto-
vĳo presežene zakonsko predpisane 
vrednosti hrupa, ki so posledica po-
segov v območju OPPN, investitor v 
skladu s predpisi zagotovi ustrezno 
protihrupno zaščito območĳ stanovanj 
(npr. dodatne ozelenitve, protihrupna 
ograja, ustrezna zvočna izolacĳa sta-
novanjskih objektov, dodatna proti-
hrupna izolacĳa prostorov z viri hrupa 
itd.). 

(3) Med gradnjo in obratovanjem 
OPPN morajo biti upoštevani naslednji 
ukrepi z vidika zmanjševanja hrupa:
– uporabljajo se brezhibni in s pred-

pisom ustrezni delovni stroji in na-
prave,

– vsi stroji in oprema so ustrezno teh-
nično opremljeni za zmanjševanje 
hrupa ter redno vzdrževani in nad-
zorovani,

– delavci, zaposleni ob viru hrupa, 
uporabljajo osebna varovalna sred-
stva, če nivoja hrupa ni mogoče zni-
žati s tehničnimi ukrepi.

(4) Pred začetkom urejanja območja 
OPPN je treba izdelati načrt izvajanja 
del, ki mora biti pripravljen tako, da je 
ob njegovem izvajanju začasna obre-
menitev s hrupom na dovoljeni ravni. 

(5) Izvedba ukrepov za zaščito pred 
hrupom in morebitnimi drugimi vpli-
vi, ki so posledica avtoceste, je obvez-
nost investitorjev. 

31.  člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) V vseh prostorskih enotah so pred-
videna zbirno-prevzemna mesta za 
odpadke. 
(2) Dovoz za komunalna vozila je pred-
viden po cestah v območju OPPN. 

(3) Zbirna in prevzemna mesta morajo 
biti urejena v skladu s predpisi o javni 
službi zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov.

(4) Pred začetkom urejanja območja 
OPPN morajo biti zagotovljeni ukre-
pi in rešitve za ravnanje z odpadki, 
ki bodo nastali pri urejanju območja. 
Za te je potrebno poskrbeti v skladu 
z veljavno zakonodajo, ki ureja to po-
dročje.

32.  člen
(učinkovita raba energĳe v stavbah)

Objekti in proizvodni procesi morajo 
biti energetsko učinkoviti. Pri projek-
tiranju stavb v območju OPPN je treba 
upoštevati veljavni pravilnik o učinko-
viti rabi energĳe v stavbah. Za ener-
getsko oskrbo stavb je treba primarno 
preučiti možnost uporabe obnovljivih 
virov energĳe.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAM-
BO TER VARSTVO PRED NARAV-
NIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED 
POŽAROM

33.  člen
(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacĳa se nahaja 
v seizmičnem območju z intenziteto 
VIII. Projektni pospešek tal s povratno 
dobo 475 let znaša 0,225 g. Pri projek-
tiranju stavb je treba predvideti ustrez-
ne ukrepe za potresno varnost.

(2) Pri načrtovanju novogradenj je tre-
ba predvideti ojačitev prve plošče nad 
kletjo ali gradnjo zaklonišč, če to zahte-
vajo veljavni predpisi.

34. člen
(splošni ukrepi za varstvo pred po-

žarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba 
zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in pre-

moženja,
– odmike med objekti oziroma ustrez-

no požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za 

intervencĳska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za 

gašenje.

(2) V fazi izdelave projektne dokumen-
tacĳe je treba za stavbe izdelati študĳo 
požarne varnosti, če to zahtevajo po-
žarni predpisi.

(3) Investitorji stavb, za katere je ob-
vezna izdelava študĳe požarne var-
nosti, morajo pred vložitvĳo vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti 
požarno soglasje k projektnim rešit-
vam.

35.  člen
(intervencĳske poti in površine)

(1) Stavbe v območju OPPN so z inter-
vencĳskimi vozili dostopne po cesti 1 
in cesti 2. Znotraj prostorskih enot je 
treba zagotoviti dostope do stavb z 
najmanj dveh strani.

(2) Intervencĳske poti in površine je 
treba urediti skladno z veljavnimi 
predpisi. Intervencĳske vozne poti iz-
ven vozišč je treba izvesti na način, ki 
dopušča ustrezno tlakovanje in ozele-
nitev. V območju intervencĳskih poti 
ne sme biti grajenih ali drugih nepre-
mičnih ovir. Vse vozne intervencĳske 
površine je treba dimenzionirati v 
skladu s predpisi. 

(3) Intervencĳske poti so določene v 
grafičnih načrtih št. 4.8 »Prikaz uredi-
tev, potrebnih za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami – faza 1« in 
št. 4.9 »Prikaz ureditev, potrebnih za 
varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami – končna ureditev«.

36. člen
(hidrantno omrežje, odmiki in evakua-

cĳske poti)

(1) Požarna zaščita je predvidena z 
zunanjim hidrantnim omrežjem. V 
primeru požara je voda za gašenje 
zagotovljena iz načrtovanega javnega 
hidrantnega omrežja. 

(2) Če pretok vode ne zadošča za po-
trebe gašenja, mora investitor zgraditi 
požarni bazen ali zagotoviti ustrezno 
požarno varnost z drugimi ukrepi.

(3) Z izbranimi materiali in odmiki je 
treba preprečiti možnost širjenja poža-
ra z objektov na sosednja zemljišča ali 
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni 
v projektni dokumentacĳi v skladu s 
požarnimi predpisi.

(4) V projektni dokumentacĳi je treba 
predvideti način varne evakuacĳe iz 
stavb v območju OPPN na proste povr-
šine ob njih. Dalje je evakuacĳa mogo-
ča po cesti 1 in cesti 2 do ceste Ljublja-
na–Vrhnika. Za prostorsko enoto PE3 
je evakuacĳa mogoča tudi na površine 
na vzhodni strani območja OPPN.

37.  člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Območje OPPN sega v poplavno 
območje, ki ga ogrožajo 100-letne vi-
soke vode Zrnice, potoka iz Uršje do-
line (jarek v Kantalah) in Ljubljanice. 
Območje OPPN se glede ogroženosti z 
visokimi vodami na južni strani uvršča 
v razred srednje poplavne nevarnosti, 
manjši del pa v razred srednje in pre-
ostale poplavne nevarnosti. Manjši del 
območja na severni strani ni poplavno 
ogrožen. Kota 100-letne poplavne vode 
znaša 290,25 m n. v.

(2) Kote pritličĳ stavb je treba projekti-
rati najmanj 0,5 m nad koto poplavne 
vode. 

(3) Gradnja v fazi 1 je dopustna pod 
naslednjimi pogoji:
– nasipavanje terena je dopustno le 

na severni strani do linĳe LT, ki je 
določena v grafičnem načrtu št. 4.1 
»Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacĳa – faza1«.

– na južni strani je treba s poglobitvĳo 
terena na koto 289,60 m n. v. zagoto-
viti vsaj 458 m3 dodatnega prostora 
za razlivanje poplavnih vod,

– pri projektiranju je treba upošte-
vati študĳo HH Elaborat, , št. IV 
-05ZF/2013, julĳ 2013, dopolnitev 
oktober 2013, izdelal HIDROPRO, 
inženirske storitve, Zoran Fujs s.p., 
Spodnje Gameljne 118, 1211 Ljublja-
na – Šmartno.

(4) Gradnja v fazah 2, 3 in 4 je dopust-
na po izvedbi celovitih protipoplavnih 
ukrepov na območju Drenovega Gri-
ča. Pred izvedbo celovitih ukrepov je 
gradnja dopustna le pod naslednjima 
pogojema:
– izdelati je treba hidrološko hidrav-

lično študĳo,
– izvesti je treba ustrezne omilitvene 

ukrepe za zaščito pred visokimi vo-
dami in ukrepe, s katerimi se zaradi 
načrtovanih novogradenj ne bo po-
večala poplavna ogroženost sosed-
njih zemljišč.

(5) Posegi morajo biti skladni z veljav-
no zakonodajo, ki opredeluje pogoje 
glede poseganja na poplavno ogrože-
na območja.

(6) Za posege v poplavnem območju 
morajo biti v projektu za pridobitev 
vodnega soglasja obdelani in ustrezno 
prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo 
preprečeni škodljivi vplivi na vode 
in vodni režim, na poplavno varnost 
območja, na sam objekt in okolje na-
sploh.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVA-
NJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRA-
JENO JAVNO DOBRO

38.  člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine in vozne 
intervencĳske površine morajo biti 
utrjene v skladu z veljavnimi predpisi. 
Površine vozišč morajo biti asfaltirane.

(2) Utrjene površine za pešce, glavni 
dostopi do stavb, primarne peš po-
vršine, parkirni prostori in druge po-
vršine morajo biti urejeni tako, da so 
zagotovljeni neoviran dostop ter vstop 
in uporaba stavb za funkcionalno ovi-
rane ljudi v skladu z zakonodajo s tega 
področja.

(3) Pred vsakim posegom v varovalni 
pas državne ceste je treba pridobiti so-
glasje upravljavca ceste (DARS, d.d., 
DRSC). Varovalni pas državne ceste je 
določen v grafičnih načrtih št. 4.1 »Pre-
gledna arhitekturna zazidalna situacĳa 
– faza 1« in št. 4.2 »Pregledna arhitek-
turna zazidalna situacĳa – končna ure-
ditev«.

39.  člen
(motorni promet)

(1) Območje OPPN je dostopno po 
regionalni cesti R2-409/0300 Ljublja-
na–Vrhnika. Predviden je nov levi za-
vĳalni pas na cesti Ljubljana–Vrhnika. 
Poseg v prometno opremo regionalne 
ceste (odbojna ograja) je dopusten le 
na območju načrtovanega priključka. 
Za projektno dokumentacĳo za uredi-
tev dela državne ceste zaradi priklju-
čevanja območja OPPN na regionalno 
cesto R2-409/0300 mora biti izveden re-
cenzĳski postopek pred izdajo soglasja 
upravljavca državne ceste.

(2) Za gradnjo v prvi fazi je dopustna 
izvedba začasnega priključka brez le-
vega zavĳalnega pasu. Po izvedbi ceste 
1 je treba začasni priključek ukiniti. 

(3) Dostop do prostorskih enot v ob-
močju OPPN je zagotovljen po dovoz-
nih cestah 1 in 2. Znotraj prostorskih 
enot je treba zagotoviti ustrezne dosto-
pe do vseh stavb preko internih voznih 
površin. Zagotoviti je treba dostope za 
osebna, tovorna, komunalna in inter-
vencĳska vozila.

(4) Predvideni minimalni profil dovoz-
ne ceste 1 ima naslednje elemente:
– vozišče  6,00 m
– skupaj  6,00 m

(5) Predvideni minimalni profil dovoz-
ne ceste 2 ima naslednje elemente:
– vozišče  3,50 m
– skupaj  3,50 m

(6) Ob cesti 2 je treba zagotoviti pre-
gledna izogibališča oziroma je treba 
promet urediti izmenično enosmerno.

(7) Na parcelah, namenjenih gradnji 
stavb, mora biti zagotovljen prostor 
za obračanje vozil, tako da le-ta ne bi 
pripeljala vzvratno na vozišči državne 
ceste in ceste 1.

40. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine, potrebne za mirujoči pro-
met, so predvidene na površinah ob 
stavbah in v stavbah. 

(2) Število parkirnih mest (v nadalj-
njem besedilu: PM) se izračuna glede 
na BTP objekta ali dela objekta glede 
na namembnost. Za potrebe novogra-
denj je treba zagotoviti PM ob upošte-
vanju naslednjih meril:

12203 Druge upravne in 
pisarniške stavbe (mešani 
poslovni program)

1 PM/40 m2

12510 Industrĳske stavbe (več 
kot 200 m2)

1 PM/60 m2

12520 Rezervoarji, silosi, 
skladišča (brez strank)

najmanj 3 PM

12520 Rezervoarji, silosi, 
skladišča (razstavni in 
prodajni prostori)

1 PM/100,00 
m2 površine

12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambnimi 
izdelki)

1 PM/70,00 
m2, od tega 
najmanj 75 
% PM za 
obiskovalce

(3) Za vozila funkcionalno oviranih 
oseb je treba zagotoviti zadostno števi-
lo PM skladno z veljavnimi predpisi.

41.  člen
(pogoji za komunalno, energetsko in 

telekomunikacĳsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo 
komunalne in energetske infrastruk-
ture so:
– načrtovani objekti morajo biti pri-

ključeni na obstoječe in predvideno 
komunalno in energetsko infra-
strukturno omrežje po pogojih po-
sameznih upravljavcev komunalnih 
in energetskih vodov;

– vsi sekundarni in primarni vodi ter 
pripadajoči infrastrukturni objekti 
in naprave morajo biti praviloma 
umeščeni na javne površine oziro-
ma površine v javni rabi tako, da je 
omogočeno njihovo vzdrževanje; 

– kadar umestitev na javne površinah 
ni mogoča, mora lastnik zadevne-
ga zemljišča omogočiti izvedbo in 

vzdrževanje javnih komunalnih 
naprav in energetske infrastrukture 
na svojem zemljišču, upravljavec 
pa mora za to od lastnika pridobiti 
služnost;

– upoštevati je treba predpisane od-
mike od obstoječih komunalnih in 
energetskih vodov in naprav;

– gradnja komunalnih in energetskih 
naprav ter objektov mora potekati 
usklajeno;

– dopustne so delne in začasne uredit-
ve, ki morajo biti izdelane v skladu 
s programi upravljavcev in izvede-
ne tako, da jih je mogoče vključiti v 
končno fazo ureditve posameznega 
komunalnega oziroma energetske-
ga voda po izdelanih idejnih rešit-
vah za območje OPPN;

– obstoječo komunalno in energet-
sko infrastrukturo je dopustno ob-
navljati, dograjevati in povečevati 
zmogljivost v skladu s prostorskimi 
in okoljskimi možnostmi;

– dovoljeni sta gradnja in ureditev na-
slednjih infrastrukturnih objektov: 
cestne ureditve, gradnja pomožnih 
energetskih objektov, pomožnih te-
lekomunikacĳskih objektov, pomož-
nih komunalnih objektov (razen 
zbiralnice ločenih frakcĳ in vodnega 
zajetja);

– del energĳe za potrebe stavb v ob-
močju OPPN je treba zagotoviti z 
uporabo obnovljivih virov za ener-
getsko oskrbo objektov (geotermal-
na, sončna energĳa ipd.) v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje.

(2) Komunalna ureditev je določena v 
grafičnih načrtih št. 4.6 »Zbirni načrt 
komunalnih vodov in naprav – faza 1« 
in št. 4.7 »Zbirni načrt komunalnih vo-
dov in naprav – končna ureditev«.

42.  člen
(vodovod)

(1) Obstoječe javno vodovodno omrež-
je PE fi 110 poteka po južnem robu 
regionalne ceste Ljubljana–Vrhnika do 
zemljišča s parcelno številko 2586/6, 
k. o. Blatna Brezovica, kjer se zaključi 
s hidrantom. 

(2) Predvideni objekti se bodo pri-
ključili na projektirani javni vodovod 
PE110, ki bo potekal ob južnem robu 
regionalne ceste Ljubljana–Vrhnika in 
po predvidenih cestah 1 in 2. Vsaka 
stavba bo imela svoj vodovodni pri-
ključek.

(3) V prvi fazi je načrtovan vodovod ob 
južnem robu regionalne ceste Ljublja-
na–Vrhnika do prostorske enote PE2. 
V drugi fazi je vodovod podaljšan po 
cestah 1 in 2 do prostorske enote PE3. 
Vodovod bo opremljen z nadzemnimi 
hidranti.

(4) Pri nadaljnjem projektiranju je treba 
upoštevati idejno zasnovo »Vodovod-
no omrežje za območje OPPN L1K/1 
Drenov grič«, številka projekta 1509-
V/12, ki jo je v januarju 2012 izdelalo 
podjetje Kono-B, d.o.o.

(5) Pred priključitvĳo na javno vo-
dovodno omrežje je treba zaprositi 
upravljavca javnega vodovoda za so-
glasje za priključitev objektov in pred-
ložiti izvedbeno dokumentacĳo.

43.  člen
(kanalizacĳa)

(1) Obstoječe javne kanalizacĳe na ob-
ravnavanem območju še ni. Za obra-
vnavano območje je že izdelana idejna 
zasnova IDZ za podtlačno kanalizacĳo, 
ki jo je izdelal IEI, d.o.o. Trasa že pro-
jektirane javne kanalizacĳe poteka čez 
novo predvidene stavbe B2, C1 in C2, 
zato jo je treba prestaviti.

(2) Projektirana kanalizacĳa obravna-
vanega območja je zasnovana v loče-
nem sistemu za vsako prostorsko eno-
to posebej. 

(3) Do izgradnje javne kanalizacĳe je 
treba vse komunalne odpadne vode 
voditi v male začasne čistilne naprave 
z iztokom v odprti jarek na jugozahod-
nem robu zemljišča. 

(4) Vse padavinske vode s streh ob-
jektov in z utrjenih površin so speljane 
v odprti jarek, ki poteka ob avtocesti 
Ljubljana–Koper. Vse padavinske vode 
z utrjenih parkirnih površin je treba 
voditi preko lovilcev olja. Zagotoviti 
je treba ustrezno izvedbo izlivne glave, 
tako da se v času visokih vod prepreči 
vdor vode iz jarka v padavinski kanal. 
Izpustna glava kanala mora biti ob-
likovana pod naklonom brežine in ne 
sme segati v svetli profil vodotoka. Na 
območju iztoka mora biti struga vodo-
toka ustrezno zavarovana.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je tre-
ba upoštevati idejno zasnovo »Kana-
lizacĳsko omrežje za območje OPPN 
L1K/1 Drenov grič«, številka projekta 
1509-V/12, ki jo je v januarju 2012 izde-
lalo podjetje Kono-B, d.o.o.

(6) Po izvedbi javne kanalizacĳe se 
čistilne naprave ukinejo, kanalizacĳa 
objektov pa se priključi na javno kana-
lizacĳo za komunalne odpadne vode. 
Pred priključitvĳo na javno kanaliza-
cĳsko omrežje je treba zaprositi uprav-
ljavca javne kanalizacĳe za soglasje za 
priključitev objektov in predložiti iz-
vedbeno dokumentacĳo.

(7) V prvi fazi je vpliv hipnega odto-

ka vode z urbanih površin zmanjšan 
s poglobitvĳo terena na južni strani 
zemljišča, kjer je zagotovljen dodatni 
prostor za razlivanje poplavnih vod. 
V naslednjih fazah je treba odvajanje 
padavinskih voda urediti tako, da bo 
hipni odtok z urbanih površin v čim 
večji možni meri zmanjšan, kar pome-
ni, da je treba predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v po-
vršinske odvodnike (zatravitev, travne 
plošče, suhi zadrževalnik ...). Število 
načrtovanih iztokov v vodotok naj bo 
optimalno.

(8) Zaradi izpusta meteornih voda 
v površinske vode morajo biti v do-
kumentacĳi podatki o srednjih in naj-
nižjih nizkih pretokih vodotoka sQn 
in nQn. Definirane morajo biti količine 
vode na iztoku v vodotok v l/s in defi-
nirana mora biti obstoječa prevodnost 
struge na obravnavanem območju. Ra-
čunsko je treba dokazati, da je pretoč-
na sposobnost vodotoka dovolj velika 
za prevajanje novih količin vode.

(9) Morebitne tehnološke odpadne 
vode morajo biti odvajane v kanali-
zacĳske odvodne sisteme, ki morajo 
poleg zbirnega in prenosnega omrežja 
obsegati tudi naprave za ustrezno čiš-
čenje voda pred izlitjem v odvodnike. 
Zaradi zagotavljanja potrebnih pogo-
jev za nemoteno delovanje teh naprav 
morajo biti posebej onesnažene, torej 
tehnološke odpadne vode, pred izpu-
stom v sistem nevtralizirane oziroma 
predčiščene do tiste mere, ki jih sistem 
dopušča.

(10) Odpadna voda z območja OPPN 
ne sme biti speljana v naprave za od-
vodnjavanje avtoceste in njenega cest-
nega sveta. Izvedba odvodnjavanja ne 
sme poslabšati ali ogroziti sistema od-
vodnjavanja avtoceste. 

44.  člen
(ogrevanje, hlajenje)

(1) Za energetsko oskrbo stavb je tre-
ba predvideti plinske cisterne, razen 
v primeru uporabe obnovljivih virov 
energĳe (sončna energĳe, biomasa, 
bioplin, geotermalna energĳa …). 

(2) Uporaba električne energĳe je dovo-
ljena za dodatno ogrevanje prostorov 
in pripravo tople sanitarne vode, če ni 
drugih tehničnih možnosti. Uporaba 
električne energĳe je dovoljena tudi za 
pogon toplotnih črpalk.

45.  člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Objekti v bližini obravnavanega ob-
močja se trenutno napajajo preko NN-
omrežja iz TP Drenov grič - Kavčič. 

(2) V fazi 1 se stavba B1 priključi na ob-
stoječo transformatorsko postajo do še 
razpoložljive priključne moči 55kW. V 
naslednjih fazah je zaradi predvidene-
ga povečanega odjema in nezadostne 
moči obstoječe TP predvidena gradnja 
nove TP na območju OPPN. V kolikor 
priključna moč obstoječe transforma-
torske postaje ne bo zadoščala, se nova 
TP zgradi že v fazi 1. Med obstoječo TP 
Drenov grič - Kavčič in predvideno TP 
je predvidena gradnja elektrokabelske 
kanalizacĳe, v celoti obbetonirane v 
javnih površinah. Priključna moč TP je 
predvidena do 630 kVA oziroma 1000 
kVA (odvisno od vrste dejavnosti). 

(3) Stopnja nizkofrekvenčnega sevanja 
ob novi transformatorski postaji ne 
sme presegati vrednosti, ki jih določajo 
veljavni predpisi s tega področja.

(4) Na območju OPPN je predvidena 
elektrokabelska kanalizacĳa za nizko-
napetostni razvod do priključno-me-
rilnih omar. Za vsako priključno-me-
rilno omaro (odjemalca) je predviden 
svoj izvod, v primeru manjših moči pa 
je lahko en izvod za dve ali več meril-
nih omar.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je tre-
ba upoštevati idejno zasnovo »Elektro-
energetsko omrežje za območje OPPN 
L1K/1 Drenov grič«, številka projekta 
ELR3-29/11T1509-V/12, ki jo je v avgu-
stu 2012 izdelalo podjetje Elektro, d.d.

46. člen
(telekomunikacĳsko in kabelsko 

omrežje)

(1) Zgraditi je treba telekomunikacĳ-
sko kabelsko kanalizacĳo do posamez-
nih objektov v območju, ki jo je treba 
povezati na priključno točko na obsto-
ječem omrežju operaterja Telekom na 
severni strani državne ceste Ljublja-
na–Postojna.

(2) Novo omrežje je zasnovano tako, 
da sta v 1. fazi objekta B s kabelsko 
kanalizacĳo povezana na priključno 
točko Telekom neposredno, objekti A 
in C v naslednjih fazah pa so navezani 
na to kanalizacĳo. 

(3) Obstoječe naročniško samonosilno 
kabelsko omrežje Telekoma, ki poteka 
preko območja OPPN in je zaradi grad-
nje ogroženo, je treba v 1. fazi zaščititi 
tako, da so nosilni drogovi ob uvozni 
cesti nadomeščeni z višjimi, za 2. fazo 
pa je treba kabel prestaviti in zaščititi 
tako, da je na celotni relacĳi ukinjen in 
nadomeščen v novi kabelski kanaliza-
cĳi ob objektih A.

(4) Pri nadaljnjem projektiranju je tre-
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ba upoštevati idejno zasnovo »Teleko-
munikacĳsko in kabelsko  omrežje za 
območje OPPN L1K/1 Drenov grič«, 
številka projekta št. 16121162, ki jo je v 
avgustu 2012 izdelalo podjetje Dekatel, 
d.o.o.

47.  člen
(osvetlitev zunanjih površin)

(1) Javna razsvetljava v območju OPPN 
ni predvidena. Osvetlitev zunanjih po-
vršin je treba izvesti z interno razsvet-
ljavo. Obvezna je osvetlitev ceste 1 in 
ceste 2.

(2) Svetlobna telesa morajo biti sklad-
na z usmeritvami glede energĳske 
učinkovitosti in varstva pred vsiljeno 
svetlobo. Osvetlitev zunanjih površin 
ob stavbah v območju OPPN mora biti 
zadostna, enakomerna in nebleščeča. 
Za osvetlitev zunanjih površin ob stav-
bah naj bodo prednostno uporabljena 
svetila na samodejni vklop/izklop.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD 
NAČRTOVANIH REŠITEV

48.  člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih 

rešitev)

(1) Parcelacĳa:
– Pri parcelnih mejah cest so dopust-

na odstopanja do 0,5 m v korist 
cestnih površin zaradi prilagoditve 
dejansko izvedenemu profilu ceste. 

– Znotraj prostorske enote je dopust-
no združevanje parcel, namenjenih 
gradnji stavb, v večje parcele.

Znotraj parcele P2/3 oziroma P2/1 je 
dopustno določiti parcelo transforma-
torske postaje.

(2) Gabariti stavb:
– Pri tlorisnih gabaritih stavb so do-

pustna odstopanja znotraj GM. 
– Višina stavb lahko od največje do-

pustne višine h odstopa navzdol.

(3) Odstopanja pri GM:
– Preko GM lahko segajo le konzolni 

nadstreški nad vhodi in napušči 
stavb.

(4) Število stavb:
– Število stavb v prostorski enoti je 

lahko manjše.

(5) Višinska regulacĳa terena in višin-
ska kota pritličja:
– V prostorskih enotah PE1 in PE3 so 

dopustna odstopanja do +0,5 m.
– V prostorski enoti PE2 so dopustna 

odstopanja od +0,5 m do –1,0 m.

(6) Kapaciteta območja:
– Brutoetažne površine se lahko spre-

menĳo.

(7) Vhodi in dostopi:
– Mikrolokacĳo vhodov in dostopov 

do stavb je mogoče spremeniti.

(8) Prometne, komunalne in energet-
ske ureditve:
– Pri realizacĳi OPPN so dopustna 

odstopanja od poteka tras, objektov, 
naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske 
in telekomunikacĳske infrastruktu-
re, če so pri nadaljnjem podrobnej-
šem proučevanju pridobljene rešit-
ve, ki so primernejše s tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika ali omogo-
čajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja 
načrta, ki pa ne smejo poslabšati 
prostorskih in okoljskih razmer. Ta 
odstopanja ne smejo biti v nasprotju 
z javnimi interesi in morajo z njimi 
soglašati upravljavci posamezne in-
frastrukture.

– Transformatorska postaja se lahko 
prestavi vzporedno z regionalno 
cesto Ljubljana – Koper na parcelo 
P2/1.

– Mikrolokacĳo zbirno-prevzemnih 
mest za odpadke je mogoče spreme-
niti pod pogojem, da je predvidena 
ustrezna rešitev za dostop s komu-
nalnimi vozili.

XII.  DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE 
ZA IZVAJANJE OPPN

49.  člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti 
med gradnjo objektov ter zaradi za-
gotavljanja kakovosti bivalnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor 
in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo je treba orga-

nizirati tako, da prometna varnost 
zaradi gradnje ni slabša in da ne 
prihaja do zastojev na obstoječem 
cestnem omrežju;

– zagotoviti je treba nemoteno komu-
nalno oskrbo prek vseh obstoječih 
infrastrukturnih vodov in naprav; 
infrastrukturne vode je treba takoj 
obnoviti, če so ob gradnji poškodo-
vani;

– pripravo tal in temeljenje je treba 
izvajati v skladu z Geotehničnimi 
smernicami št. 1-40/2011, ki jih je 
izdelalo podjetje Gracen, d.o.o., v 
decembru 2011;

– zagotoviti je treba sanacĳo zaradi 
gradnje poškodovanih objektov, pri-
padajočih ureditev in naprav;

– v času gradnje je treba zagotoviti 
ustrezen strokovni nadzor, ki mora 
vključevati tudi spremljanje stanja 
sosednjih objektov. Investitor grad-

nje posamezne stavbe je dolžan 
izvesti sanacĳo poškodb na sosed-
nji stavbi, če je le-ta nastala zaradi 
izvajanja gradbenih del. Stopnja 
poškodb se ugotovi s strokovno 
ekspertizo. V fazi PGD za vsako 
posamezno etapo strokovnjak s po-
dročja gradbenih konstrukcĳ določi, 
katere od obstoječih objektov je tre-
ba opazovati, in opredeli potreben 
obseg meritev;

– investitor mora zagotoviti naročilo 
za prevzem gradbenih odpadkov, 
preden se začnejo izvajati gradbena 
dela.

XIII. KOMUNALNI PRISPEVEK

50. člen
(program opremljanja)

(1) Podlaga za odmero komunalne-
ga prispevka je Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za poslovnostorit-
veni center v območju urejanja L1K/1 
Drenov Grič (občina Vrhnika), ki ga je 
izdelalo podjetje Boson, trajnostno na-
črtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106, 
Ljubljana, pod številko projekta 83/13 
v novembru 2013.

(2) Podlage za odmero komunalnega 
prispevka:
− skupni stroški gradnje nove komu-

nalne opreme znašajo 225.499,92 
EUR;

− obračunski stroški za obstoječo ko-
munalno opremo znašajo 489.926,87 
EUR;

− obračunski stroški komunalne opre-
me so enaki vsoti obračunskih stro-
škov za novo komunalno opremo 
in obračunskih stroškov za obsto-
ječo komunalno opremo in znašajo 
715.426,79 EUR;

− obračunski stroški komunalne opre-
me, preračunani na m2 parcele, zna-
šajo 30,97 EUR/m2 (od tega 13,17 
EUR/m2 za novo komunalno opre-
mo in 17,80 EUR/m2 za obstoječo 
komunalno opremo). Obračunski 
stroški komunalne opreme, prera-
čunani na m2 neto tlorisne površine, 
znašajo 55,22 EUR/m2 (od tega 14,84 
EUR/m2 za novo komunalno opre-
mo in 40,38 EUR/m2 za obstoječo 
komunalno opremo);

− preračun obračunskih stroškov po 
posamezni komunalni opremi je 
prikazan v programu opremljanja;

− obračunsko območje za vso novo 
komunalno opremo je eno (skupno, 
enotno obračunsko območje) in za-
jema gradbene parcele, na katerih je 
predvidena gradnja objektov (to so 
gradbene parcele: P1/2, P1/2, P1/3, 
P1/4, P2/1, P2/3, P3/1 in P3/2);

− obračunska območja za obstoječo 
komunalno opremo so določena 
na podlagi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč ter 
podlagah in merilih za odmero ko-
munalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju 
občine Vrhnika (objavljeno v občin-
skem glasilu Naš časopis, št. 362 in 
št. 407);

− podrobnejša merila za odmero ko-
munalnega prispevka: razmerje 
med merilom parcele in merilom 
neto tlorisne površine je 0,4 : 0,6. 
Predpostavljen faktor dejavnosti je 
0,7. Olajšav za zavezance ni;

− v vseh stroških je vključen DDV;
− za indeksiranje stroškov se uporabi 

povprečni letni indeks cen za posa-
mezno leto, ki ga objavlja Združenje 
za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenĳe, pod »Grad-
bena dela – ostala nizka gradnja«. 
Izhodiščni datum za indeksiranje je 
datum uveljavitve programa opre-
mljanja;

− pri odmeri komunalnega prispevka 
po tem odloku je treba upoštevati 
površine parcel in neto tlorisne po-
vršine objektov iz programa opre-
mljanja;

− če bodo dejanske neto tlorisne po-
vršine objektov večje od navedenih 
v programu opremljanja, se komu-
nalni prispevek za dodatne neto 
tlorisne površine odmeri v skladu 
z načinom odmere komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Vrhni-
ka.

51. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Izgradnja obravnavane javne ko-
munalne se s pogodbo med občino in 
investitorjem lahko preda investitorju 
oz. zavezancu za plačilo komunalnega 
prispevka v obravnavanem območju. 
Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko 
vključen tudi v pogodbo o opremljanju 
oz. pogodbo o oddaji gradnje objektov 
in omrežĳ komunalne opreme ali v 
pogodbo o medsebojnih obveznostih 
v zvezi s priključevanjem objekta na 
komunalno infrastrukturo, v skladu s 
predpisi o urejanju prostora. 

(2) Če se občina in zavezanec dogovori-
ta, da bo zavezanec zgradil komunalno 
opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti 
občina, se zavezancu dogovorjena ob-
veznost lahko odšteje od komunalnega 
prispevka vendar največ do višine, ki 
se za takšno vrsto komunalne opreme 
v posameznem obračunskem območju 
lahko odmeri. V primeru iz prejšnjega 
stavka se zavezancu izračuna komu-
nalni prispevek ter tak izračun navede 
v odločbo o odmeri komunalnega pri-
spevka. 

(3) Če med občino in zavezancem 
ni dogovorjeno drugače, se poračun 
medsebojnih obveznosti opravi pri 
prenosu komunalne opreme v javno 
last na pobudo zavezanca.

XIV.  KONČNE IN PREHODNE DO-
LOČBE

52. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtova-

nih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih uredi-
tev so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicĳsko-vzdrževalna 

dela in rekonstrukcĳe;
– gradnje, dozidave in nadzidave v 

okviru dopustnih gabaritov in ob 
upoštevanju pogojev za oblikovanje 
novogradenj na območju OPPN;

– postavitve enostavnih in nezahtev-
nih objektov, ki so dopustni v ob-
močju OPPN;

– spremembe namembnosti v okviru 
dopustnih vrst objektov in dejavno-
sti na območju OPPN, če je na grad-
beni parceli zagotovljeno zadostno 
število parkirnih mest,

– odstranitve objektov in naprav.

53.  člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
− Občini Vrhnika, pristojnemu oddel-

ku za prostor in
− Upravni enoti Vrhnika. 

54. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnih objavah Našega časo-
pisa.

Številka: 3505-12/2010 (5-06)
Vrhnika, dne 12. 12. 2013
           

 Župan
 Občine Vrhnika
  Stojan Jakin l.r.

PROGRAM PRODAJE FINANČNE-
GA PREMOŽENJA OBČINE VRH-
NIKA ZA LETO 2014

1. poglavje: UVODNA POJASNILA

Po 2. točki drugega odstavka 13. čle-
na Zakona o javnih financah pred-
loži župan občinskemu svetu hkrati 
s predlogom proračuna tudi predlog 
programa prodaje občinskega finanč-
nega premoženja (v nadaljevanju: letni 
program prodaje). Občinsko finančno 
premoženje na podlagi prvega odstav-
ka 67. člena Zakona o javnih financah 
predstavljajo:
• denarna sredstva,
• terjatve,
• dolžniški vrednostni papirji,
• delnice in deleži na kapitalu pra-

vnih oseb in 
• druge naložbe v pravne osebe (kapi-

talske naložbe).
Izmed vseh zgoraj navedenih vrst fi-
nančnega premoženja občine so zaradi 
zagotavljanja in planiranja prejemkov 
proračuna primeren predmet prodaje 
samo kapitalske naložbe. V skladu s 
šestim odstavkom 80. č člena Zakona 
o javnih financah je v drugem poglav-
ju tega gradiva predstavljen program 
prodaje kapitalskih naložb za leto 
2014.

2. poglavje: PROGRAM PRODAJE 
KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE 
VRHNIKA ZA LETO 2014 Z OBRA-
ZLOŽITVAMI

V letu 2014 ni predvidene prodaje fi-
nančnega premoženja Občine Vrhni-
ka.

 Župan
 Občine Vrhnika 
 Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o varstvu oko-
lja (Ur. list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 
– ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12 in 57/12), Uredbe o metodologĳi 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 
109/2012) in Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 22. seji Občin-
skega sveta Občine Vrhnika dne 12. 12. 
2013 sprejel 

v zadevi:  Potrditev cen gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in  padavinske odpadne 
vode
 
S K L E P

I. Občinski svet Občine Vrhnika potrju-
je stroškovno ceno gospodarske javne 
službe odvajanja komunalne odpadne 
vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin v občini Vrhnika, ki 
vključuje: 

1. omrežnino do vključno dimenzĳe 
DN 20 -za faktor 1 iz 20. čl. Uredbe o 
metodologĳi za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja v višini 
4,8124 EUR/mesec. Za vodomere dru-
gih dimenzĳ, se omrežnina izračuna 

skladno z določili Uredbe o metodo-
logĳi za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.
2. kanalščino/ odvajanje odpadne vode 
(cena storitve)  v višini 0,4941 EUR/m3 
3. okoljsko dajatev, skladna s predpisi 
države. 

Subvencĳa Občine Vrhnika iz prora-
čuna gospodinjskim uporabnikom za 
omrežnino za vodomer dimenzĳe do 
vključno DN 20 -  s faktorjem 1  znaša 
v višini 1,6561 EUR /mesec. 

II. Občinski svet Občine Vrhnika po-
trjuje stroškovno ceno storitev poveza-
nih z nepretočnimi greznicami, obsto-
ječimi greznicami in malimi čistilnimi 
napravami v občini Vrhnika v višini 
0,4067 EUR/m3 dobavljene pitne vode, 
ki se odvaja v nepretočno greznico, 
obstoječo greznico ali malo komunal-
no čistilno napravo. V primeru, da na 
objektu ni merjenega odjema vode, se 

storitev obračuna po osebi, in sicer 0,15 
m3/osebo /dan. K ceni storitve se zara-
čuna tudi okoljska dajatev, skladna s 
predpisi države.

 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o varstvu oko-
lja (Ur. list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 
– ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12 in 57/12), Uredbe o metodologĳi 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/20-
12, 109/2012), Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 22. seji Občin-
skega sveta Občine Vrhnika, dne 12. 
12. 2013 sprejel

v zadevi:  Potrditev cen gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo

S K L E P

Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje 
stroškovno ceno oskrbe s pitno vodo v 
občini Vrhnika, ki vključuje: 

1. omrežnino do vključno dimenzije 
DN 20 - faktor 1 iz 17. čl. Uredbe o 
metodologĳi za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja v višini 3,-
3513 EUR/mesec. Za vodomere drugih 
dimenzij se omrežnina izračuna sklad-
no z določili Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

2. vodarino v višini 0,7417 EUR/m3.

Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r. 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           v evrih

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                                 Proračun leta 2014
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.432.963,16

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.186.367,51
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 10.353.889,57

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.566.646,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.324.780,00
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 461.500,00
706 DRUGI DAVKI 963,57

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.832.477,94
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.057.067,94
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 15.000,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 271.500,00
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 9.100,00
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 479.810,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 714.290,00
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 260.290,00

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 454.000,00

73 PREJETE DONACĲE (730+731) 200,00
730   PREJETE DONACĲE IZ DOMAČIH VIROV 200,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 6.532.105,65
740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCĲ 2.607.990,65

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNĲE 3.924.115,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 25.217.769,90
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.434.375,36

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 923.278,53
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 136.858,45
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.162.738,38
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 140.000,00
409   REZERVE 71.500,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 5.414.662,17
410   SUBVENCĲE 217.500,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.899.221,00
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACĲAM IN USTANOVAM 531.204,38
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.766.736,79

42 INVESTICĲSKI ODHODKI (420) 15.176.148,37
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 15.176.148,37

43 INVESTICĲSKI TRANSFERI (430) 192.584,00
432 INVESTICĲSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 192.584,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) -5.784.806,74

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                    Proračun leta 2014

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

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 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                                                                                                                    Proračun leta 2014

VII ZADOLŽEVANJE (50) 3.700.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 3.700.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.700.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 353.050,00

55 ODPLAČILA DOLGA 353.050,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 353.050,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) -2.437.856,74
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 3.346.950,00

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 5.784.806,74
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.437.856,74

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 
14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2012-
ZDIU12) in Statuta občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/20-
09), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 22. redni seji 
dne 12. 12. 2013 sprejel

O  D  L  O  K
O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vrhnika za leto 2014 določajo 

proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni ob-
čine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikacĳi do ravni podkontov. 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa 
v naslednjih zneskih:
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Posebni del proračuna sestavljajo 
finančni načrti neposrednih uporab-
nikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračun-
ske porabe, glavne programe in pod-
programe, predpisane s programsko 
klasifikacĳo izdatkov občinskih pro-
računov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na pod-
skupine kontov in podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni pro-
računskih postavk – podkontov in 
načrt razvojnih  programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita skupaj s 
splošnim delom proračuna na spletni 
strani Občine Vrhnika.

Načrt razvojnih programov sestavljajo 
projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRO-
RAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni prora-
čunske postavke - podkonta. Za izvr-
ševanje proračuna je odgovoren župan 
Občine Vrhnika.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki 

proračuna)

Namenski prihodki proračuna so po-
leg prihodkov, določenih v prvem 
stavku prvega odstavka 43. člena Za-
kona o javnih financah (ZJF), tudi na-
slednji prihodki:
• prihodki, ki se zbirajo na podlagi 

odlokov o uvedbi občinskega samo-
prispevka po posameznih krajevnih 
skupnostih in se porabljajo za na-
men, za katerega so bili uvedeni,

• drugi prihodki krajevnih skupnosti, 
ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo 
samostojno in se porabljajo za finan-
ciranje nalog krajevne skupnosti, v 
kateri so bili ustvarjeni,

• namensko zbrani prispevki občanov 
za izvajanje tekočih in investicĳskih 
nalog,

• prihodki požarne takse po 59. členu 
Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/2007-UPB-1), 
ki se porabljajo za nakup opreme za 
zagotavljanje požarne varnosti,

• prihodki od republiške takse za 
obremenjevanje voda, ki se porab-
ljajo za financiranje investicĳ v ka-
nalizacĳska omrežja,

• prihodki od takse za obremenjeva-
nje okolja zaradi odlaganja odpad-
kov, ki se porabljajo za financiranje 
investicĳ v skladu z veljavno zako-
nodajo,

• prihodki, ustvarjeni iz naslova 
amortizacĳe objektov in opreme, ki 
se porabljajo za obnavljanje objek-
tov in opreme,

• prihodki iz naslova koncesĳske da-
jatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki se porabljajo za namene, 
določene v sprejetem občinskem 
odloku,

• prihodki iz naslova pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest, ki se po-
rabĳo kot namenski izdatki za vzdr-
ževanje gozdnih cest, 

• prihodki iz naslova sodne porav-
nave s Kamnolom Verd z dne 15. 5. 
2008  in se porabĳo za prometno po-
vezavo Kamnolom Verd,

• drugi prihodki, katerih namenska 
poraba je predpisana s področnimi 
predpisi.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic po-
rabe je zadnji sprejeti proračun, spre-
membe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v 
posebnem delu proračuna (finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika) med 
glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan ozi-
roma predsednik sveta KS.

Župan s poročilom o izvrševanju pro-
računa v obdobju januar – junĳ 2014  
in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2014  in njegovi re-
alizacĳi.

6. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen, da:

• razporeja splošno proračunsko re-
zervacĳo za financiranje posamez-
nih namenov javne porabe, ki jih 
ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sred-
stev. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacĳe se razpore-

dĳo v finančni načrt proračunskega 
porabnika.

• odloča o uporabi sredstev proračun-
ske rezerve za namene iz 49. člena 
Zakona o javnih financah v višini v 
proračunu načrtovane proračunske 
rezerve.

• odloča o dinamiki porabe sredstev 
za tekoče potrebe.

• odloča o kratkoročnem zadolževa-
nju za financiranje nalog javne pora-
be, vendar le do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega 
leta.

• če se po sprejemu proračuna sprej-
me zakon ali odlok, na podlagi ka-
terega nastanejo nove obveznosti 
za proračun, vključi župan te ob-
veznosti v proračun in določi ob-
seg izdatkov za ta namen v okviru 
večjih pričakovanih prejemkov in 
obsega zadolžitve, ki je določen s 
proračunom, ali s prerazporeditvĳo 
sredstev v okviru možnih prihran-
kov sredstev.

• odloča o odpisu ali delnem odpisu 
plačila dolga do1.400 EUR, če bi bili 
stroški postopka izterjave v neso-
razmerju z višino terjatve ali če se 
zaradi nevnovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne 
štejejo dolgovi do občine iz naslova 
obveznih dajatev.

• odloča o nakupu premoženja v skla-
du s sprejetimi proračunskimi po-
stavkami.

• samostojno sprejme načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem do 
skupne letne vrednosti 100.000 EUR 
brez davka. O izvršenih transakcĳah 
polletno poroča občinskemu svetu.

• izvršuje sprejeti načrt ravnanja z ne-
premičnim premoženjem občine.

• odloča o porabi sredstev na prora-
čunskih postavkah:

o 03001 Mednarodno sodelovanje
o 14001 Stroški promocĳe občine,
o 18055 Založništvo
o 20001 Stroški humanitarnih dejav-

nosti – druge organizacĳe.
• odloča o porabi sredstev na pro-

računski postavki 08002 Varnost 
v cestnem prometu, Preventiva in 
vzgoja v cestnem prometu, na pred-
log Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu.

• odloča o začasni uporabi tekočih 
likvidnostnih proračunskih sred-
stev zaradi ohranitve njihove realne 
vrednosti in zagotovitve tekoče lik-
vidnosti proračuna.

• opravlja druge naloge, za katere je 
pooblaščen s področnimi predpisi.

7. člen
(sredstva proračuna, namenjena KS, in 

pravni posli KS)

V proračunskem letu 2014 se iz občin-
skega proračuna za redno delovanje 
KS zagotovĳo sredstva v višini 84.335,-
13 EUR, za izvajanje programov in in-
vesticĳ krajevnih skupnosti – sklad pa 
sredstva v višini 168.670,28 EUR. Po-
samezni program oz. investicĳa se bo 
sofinancirala v skladu z odlokom, ki 
ureja financiranje krajevnih skupnosti.  

8. člen
Krajevne skupnosti lahko samostojno 
sklepajo pravne posle, kot so investicĳe 
ter prodaja in nakup nepremičnin do 
vrednosti 50.000,00 EUR za posamezni 
pravni posel. Nad navedeno vrednost-
jo morajo krajevne skupnosti pridobiti 
predhodno pisno soglasje župana.

9. člen
(izvajanje investicĳ po 2.a členu Odlo-
ka o financiranju krajevnih skupnosti 

v Občini Vrhnika)

V proračunskem letu 2014 se določi so-
financiranja za izvajanje posameznih 
investicĳ, ki so jih pripravile krajevne 
skupnosti:  
1. investicĳe v ceste v višini 30 %;
2. investicĳe v vodovod v višini 30 %;
3. investicĳe v kanalizacĳo v višini 35 
%;
4. investicĳe v javno razsvetljavo v vi-
šini 25%;
5. investicĳe v plin v višini 35 %.

Predmet sofinanciranja so gradbena 
dela in nadzor nad predmetno inve-
sticĳo. 
Z investicĳo se prične, ko je pogod-
beno zagotovljeno nad 85 % sredstev, 
potrebnih za posamezno investicĳo. 
Potrebno višino zagotovljenih sred-
stev iz prejšnjega stavka tega člena za 
posamezno investicĳo določi župan s 
sklepom.

Izjemoma lahko župan s sklepom do-
loči nižji % pogodbeno zagotovljenih 
sredstev, potrebnih za posamezno in-
vesticĳo.

V letu 2014 se po tem členu lahko iz-
vedejo investicĳe na naslednjih prora-

čunskih postavkah:
o 13142 Ceste - KS Ligojna
o 13141 Ceste KS Drenov Grič – Lesno 

Brdo.

10. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada v letu 2014 sta:
1. račun proračunske rezerve, obliko-

vanje po ZJF,
2. račun sklada krajevnih skupnosti, 

ustanovljenega na podlagi odloka, 
ki ureja financiranje krajevnih skup-
nosti.

Proračunska rezerva se v letu 2014 ob-
likuje v višini 10.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega 
organa občinske uprave odloča o upo-
rabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena 
ZJF do višine 10.000 EUR župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občin-
ski svet.

11. člen
(dodeljevanje sredstev)

Proračunskim uporabnikom se sred-
stva dodeljujejo mesečno ob upošte-
vanju likvidnostnega položaja občine. 
Javnim zavodom se sredstva zago-
tavljajo tako, da prejmejo sredstva za 
plače največ en dan pred izplačilom le-
teh, sredstva za pokrivanje materialnih 
stroškov pa največ dvakrat mesečno in 
sicer za plačilo obveznosti, nastalih v 
preteklem obdobju, pri čemer se mora-
jo upoštevati roki plačil v breme občin-
skih proračunov, določenih v Zakonu 
o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenĳe. Način zagotavljanja sredstev 
za financiranje drugih nalog v javnih 
zavodih se z zavodi dogovori v poseb-
ni pogodbi, ki se sklene s posameznim 
zavodom.

Sredstva članom občinskega sveta ter 
komisĳ in odborov se nakazujejo tri-
mesečno. Sredstva za nakup oziroma 
obnavljanje opreme se neposrednim 
uporabnikom dodeljujejo trimesečno 
na podlagi predloženega plana nabav.

12. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)

Uporabniki sredstev občinskega pro-
računa morajo izvrševati svoje naloge 
v mejah sredstev, ki so jim odobrene 
z občinskim proračunom in le za na-
mene, za katere so jim bila sredstva 
dodeljena.

Uporabniki proračuna morajo nakup 
opreme oziroma vzdrževalna in in-
vesticĳska dela nad vrednostjo, dolo-
čeno z Zakonom o javnem naročanju 
in Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenĳe, oddati z javnim 
razpisom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na ra-
čun občinskega proračuna obveznosti, 
ki bi presegale odobrena sredstva.

Uporabniki sredstev proračuna po-
ročajo županu in občinskemu svetu o 
realizacĳi nalog najmanj dvakrat letno 
in sicer ob polletju in ob zaključku leta 
oziroma po potrebi.

13. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih 

obveznosti v breme proračunov pri-
hodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v te-
kočem letu razpiše javno naročilo za 
celotno vrednost projekta, ki je vklju-
čen v načrt razvojnih programov, če 
so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega uporabnika, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicĳske odhodke in investicĳske 
transfere, ne sme presegati 60 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2014 do 30 % navedenih pra-
vic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % 
navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega uporabnika, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 20 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposred-
nega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstav-
ka tega člena ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb last-
ninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika, 
in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih 

za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena se načrtu-
jejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih pro-
gramov.

14. člen
(spreminjanje načrta razvojnih pro-

gramov)

Predstojnik neposrednega uporabnika 
lahko spreminja vrednost projektov v 
načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 %, mora predhodno potrditi ob-
činski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa 
plačil v tekoče leto, zaključek financi-
ranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstĳo v načrt razvojnih pro-
gramov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstĳo v načrt razvoj-
nih programov na podlagi odločitve 
občinskega sveta.

Investicĳske programe, novelacĳe 
investicĳskih programov, predinve-
sticĳske zasnove, dokumente identifi-
kacĳe investicĳskih projektov in ostalo 
investicĳsko dokumentacĳo skladno z 
Uredbo o enotni metodologĳi za pri-
pravo in obravnavo investicĳske do-
kumentacĳe na področju javnih financ 
(Ur. list RS, št. 60/2006 in 54/2010) in 
skladno s pojasnilom Ministrstva za 
finance (junĳ 2011) sprejema župan.

15. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)

Stvarno premoženje se lahko prido-
biva z nakupom samo v obsegu, ki je 
potreben za izpolnjevanje nalog, opre-
deljenih s tem odlokom, brez nepo-
trebnih zalog.

Za brezplačno pridobitev premoženja 
je potrebno pridobiti predhodno so-
glasje občinskega sveta, če bi takšna 
pridobitev povzročala večje stroške ali 
če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi 
povzročili nesorazmerne obveznosti 
za občino glede na koristi brezplačne 
pridobitve.

V primeru brezplačne pridobitve zem-
ljišč nosi Občina Vrhnika stroške meri-
tev in parcelacĳ teh zemljišč.

16. člen
(letni načrt pridobivanja premičnega 

premoženja in letni načrt razpolaganja 
s premičnim premoženjem)

V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o 
proračunu občine Vrhnika za leto 2014 
sprejme župan letni načrt pridobivanja 
premičnega premoženja za leto 2014.

Nabava osnovnega sredstva, naroči-
lo gradnje in izvajanje investicĳskega 
vzdrževanja se lahko prične:
• če je to načrtovano v planu izvajanja 

za leto 2014,
• ko župan izda sklep o pričetku reali-

zacĳe posamezne postavke iz načrta 
na podlagi preveritve likvidnostne-
ga stanja proračuna.

Letni načrt razpolaganja s premičnim 
premoženjem občine Vrhnika zajema 
osnovna sredstva ločeno po motornih 
vozilih in drugem premičnem pre-
moženju v posamični vrednosti nad 
10.000 EUR.
17. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)

Za finance pristojen organ občinske 
uprave načrtuje likvidnost proračuna 

za posamezno polletje tekočega leta z 
napovedjo denarnega toka proračuna 
(načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pre-
gled načrtovanih prihodkov, poveča-
nih za sredstva od prodaje kapitalskih 
naložb, ter pregled načrtovanih od-
hodkov, povečanih za nakup kapital-
skih naložb in odplačil glavnic dolga.

Največji možni obseg načrtovanih od-
hodkov, povečan nakup kapitalskih 
naložb in odplačila dolga, v skladu z 
likvidnostnimi možnostmi proračuna 
določi za finance pristojni organ ob-
čine.

Načrt za izvrševanje proračuna pristoj-
ni organ predloži v sprejem županu.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN 
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
SEKTORJA

18. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih 

poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad 
prihodki v bilanci prihodkov in od-
hodkov, presežkov izdatkov nad pre-
jemki v računu finančnih terjatev in 
naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 
2014 lahko zadolži do višine 3.700.000 
EUR.

Občina se lahko likvidnostno zadolži 
največ do višine 5% vseh izdatkov za-
dnjega sprejetega proračuna, če zaradi 
neenakomernega pritekanja prejem-
kov izvrševanja proračuna ne more 
uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora 
biti poravnan najkasneje do 31.12.2014. 
O zadolžitvi odloča župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetĳ, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Vrhnika, v letu 2014 ne sme prese-
či skupne višine glavnic 200.000 EUR. 
Soglasje o izdaji poroštva do višine 
65.000 EUR daje župan občine, nad to 
višino pa občinski svet.

19. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov 

in javnih podjetĳ) 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih 
ustanoviteljica je občina, se lahko v 
letu 2014 zadolžĳo do skupne višine 
100.000 EUR pod pogojem, da prido-
bĳo soglasje ustanovitelja. Soglasje o 
zadolžitvi do višine 65.000 EUR daje 
župan občine, nad to višino pa občin-
ski svet.
20. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poro-
štev pravnih oseb, v katerih ima občina 
odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe, v katerih ima občina od-
ločujoč vpliv na upravljanje, se lahko 
v letu 2014 zadolžĳo do skupne višine 
400.000 EUR pod pogojem, da prido-
bĳo soglasje ustanovitelja. Soglasje o 
zadolžitvi do višine 65.000 EUR daje 
župan občine, nad to višino pa občin-
ski svet.

21. člen
(obseg zadolževanja občine za uprav-
ljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega 
dolga se občina lahko zadolži do višine 
50.000 EUR.

5. NALOGE NADZORNEGA OD-
BORA

22. člen
(naloge NO)

Nadzorni odbor pri občinskem svetu 

opravlja:
-  nadzor nad razpolaganjem s premo-

ženjem občine,
-  nadzoruje namembnost in smotr-

nost porabe sredstev občinskega 
proračuna,

-  nadzoruje finančno poslovanje upo-
rabnikov proračunskih sredstev.

Če se pri ugotavljanju proračunskega 
nadzora pri uporabnikih ugotovi, da 
sredstva niso bila uporabljena za na-
mene, za katere so bila dodeljena, ima 
nadzorni odbor pravico zahtevati, da 
se ta sredstva vrnejo v občinski prora-
čun in o tem obvesti župana občine. To 
velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene pri vodenju finančnega in 
materialnega knjigovodskega stanja.

6. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

23. člen
(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Ob-
čine Vrhnika v letu 2015, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja.

24. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis. 
Posebni del proračuna in načrt razvoj-
nih programov se objavita na spletnih 
straneh Občine Vrhnika, www.vrhni-
ka.si.

Številka: 410-17/2013 (4-01)
Vrhnika, dne 12. 12. 2013
 OBČINA VRHNIKA
 ŽUPAN
 Stojan JAKIN 

univ.dipl.inž.grad.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 
št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), 
Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 34/2011,  42/2012, 24/2013) 
in Statuta Občine Vrhnika (Naš časo-
pis, št. 365/2009) je Občinski svet Ob-
čine Vrhnika na svoji 22. redni seji dne 
12. 12. 2013 sprejel 

Načrt ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem 

Občine Vrhnika za leto 2014

Posamezne vrste načrtovanih pravnih 
poslov so prikazane v tabeli, in sicer 
kot načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem, načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem z nadome-
stilom v obliki nepremičnine ter načrt 
pridobivanja nepremičnega premože-
nja, ki so finančno podprti v proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2014.

Sredstva, pridobljena s prodajo nepre-
mičnega premoženja, se lahko uporab-
ljajo samo za vzdrževanje ali nakup 
nepremičnega premoženja. Zemljišča, 
navedena v načrtu ravnanja, se bodo 
prodajala oziroma odkupovala upošte-
vajoč ocenjeno vrednostoz. izhodiščno 
vrednost, določeno s cenitvĳo ocenje-
valca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter prido-
bitve nepremičnega premoženja do-
ločata Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/20-
12, 47/2013-ZDU-1G)– v nadaljevanju 
ZSPDSLS in Uredba o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti(Ur. l. RS, št. 34/2011,  
42/2012, 24/2013).

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
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P1 2520/26, k.o. Vrhnika 
(2002) 146 zemljišče 13.870,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče 
pri hiši-del dvorišča

P2

2246/9, 2246/10, 2246/11, 
2246/12, 2246/13, 2246/
14, 2246/15, 2246/16, 
2246/24, 2246/29, 2246/
21, 2246/22, 2246/33, 
2246/34, 2246/35, 2246/
23, 2246/28, 2246/30, 
2246/31, 2246/27, vse k.o. 
Vrhnika (2002)

391 zemljišče 39.100,00 neposredna 
pogodba

Zemljišča se prodajo v 
okviru sprememb ZN 
Mantova.

P3
1620/13, 1620/14 in 
1620/15, vse k.o. Verd 
(2003)

805 zemljišče 40.250,00 neposredna 
pogodba

Zemljišče predstavlja 
funkcionalno zemljišče 
k več stanovanjskim 
objektom.

P4 969/16, k.o. Vrhnika 
(2002) 318 zemljišče 19.080,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče predstavlja 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjskemu objektu.

P5 2011/16, 2011/19, 2011/20, 
vse k.o. Vrhnika (2002) 53 zemljišče 4.770,00 neposredna 

pogodba
Na zemljiščih stojĳo 
garaže na Cesti 6. maja.
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P6 3057/2 in 3253/7, obe k.o. 
Borovnica (2004) 263 zemljišče 9.600,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjskemu objektu.

P7 2586/6, k.o. Blatna 
Brezovica (1997) 268 zemljišče 16.080,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče - se uporablja 
kot funkcionalno 
zemljišče k stavbi - 
dostopna pot in dvorišče.

P8 del  2740/11, k.o. 
Vrhnika (2002) 975 zemljišče 58.500,00

neposredna 
pogodba, javna 
dražba

Zemljišča se prodajo kot 
funkcionalna zemljišča k 
stanovanjskim objektom 
v okviru predvidenega 
OPN.

P9 2658/107 in 2658/110, 
obe k.o. Vrhnika (2002) 132 zemljišče 10.560,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjskemu objektu 
- vrt, dostopna pot in 
parkirišče.

P10 2247/3, k.o. Vrhnika 
(2002) 29 zemljišče 4.350,00 neposredna 

pogodba
Na zemljišču se nahaja 
del poslovnega objekta.

P11
1486/26 in 1486/27, obe 
k.o. Velika Ligojna 
(1998)

29 zemljišče 2.030,00 neposredna 
pogodba

Zemljišče se proda kot 
funkcionalno zemljišče 
k večstanovanjskemu 
objektu.

P12 252/1*, k.o. Vrhnika 
(2002) 194 zemljišče 

s stavbo 17.250,00 neposredna 
pogodba

Opuščena stanovanjska 
hiša s stavbiščem - proda 
se solastniški delež do 
1/2.

P13 del parc. št. 2699/234, 
k.o. Vrhnika (2002) 135 zemljišče 8.100,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kto 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjskemu objektu 
- dostopna pot in zelenica

P14 del 2855/18 k.o. Vrhnika 
(2002) 20 zemljišče 2.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
poslovnemu objektu

P15 del 2887/4 k.o. Vrhnika 
(2002) 20 zemljišče 2.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjski stavbi

P16 2862/18 k.o. Vrhnika 
(2002) 100 zemljišče 8.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjski stavbi

P17 2872/9 k.o. Vrhnika 
(2002) 12 zemljišče 720,00 neposredna 

pogodba
Na zemljišču stoji 
transformatorska postaja.

P18 2868/22 in 2868/23, k.o. 
Vrhnika (2002) 225 zemljišče 17.325,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče je opredeljeno 
kot pot, dejansko pa 
predstavlja funkcionalno 
zemljišče k stanovanjski 
hiši.

P19 del 2908, k.o. Vrhnika 
(2002) 135 zemljišče 9.500,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče - del opuščene 
poti se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stavbi - dvorišče.

P20 del 1864/2, k.o. Verd 
(2003) 2755 zemljišče 22.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stavbi - dvorišče.

P21 2882/24, k.o. Vrhnika 
(2002) 7 zemljišče 490,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stavbi - dvorišče.

P22 del. 1898/3, k.o. Velika 
Ligojna 200 zemljišče 10.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 
stavbi - dvorišče.

P23 1898/5 k.o. Velika 
Ligojna (1998) 111 zemljišče 4.500,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče je opredeljeno 
kot pot, dejansko pa 
predstavlja funkcionalno 
zemljišče k stanovanjski 
hiši.

P24 1047/6, k.o. Verd (2003) 130 zemljišče 7.000,00 neposredna 
pogodba

Del parcele predstavlja 
funkcionalno zemljišče 
k stanovanjski stavbi, po 
katerem nikoli ni potekal 
javni promet.

P25 2825/12 k.o. Vrhnika 
(2002)

skup.pov. objekta  
977,93 sol. delež 
Občine 50%

del 
poslovne 
stavbe

100.000,00 javno zbiranje 
ponudb

Solastnik objekta svoj 
delež nepremičnine, ki je 
prazna prodaja

P26 2524/16 k.o. Vrhnika 
(2002) 201,6

poslovni 
prostor-
mansarda

50.000,00

neposredna 
pogodba, 
javno zbiranje 
ponudb

Stavba se uporablja za 
potrebe sodišča, ki je 
večinski lastnik objekta, 
mansarda v lasti Občine 
je prazna

P27
št. stavbe 651, št. dela 
stavbe 4 , k. o. 2002 
(Vrhnika)

68,15 stan. 90.290,00

neposredna 
pogodba, 
javno zbiranje 
ponudb

Stanovanje na Sodnĳskem 
trgu

P28 .16-ID718.ES k.o. 
Vrhnika (2002-178) 34,94

70 % 
posl. 
prostora

20.000,00 neposredna 
pogodba

Poslovni prostor v 
stanovanjskem objektu - 
70%  poslovnega prostora 
lastnik Občina, 30 % 
Župnĳa Vrhnika

P29 1485/5, k.o. Velika 
Ligojna (1998) 567 zemljišče 46.000,00 javna dražba Zemljišče se proda kot 

stavbno zemljišče.

P30 1736/39, k.o. Verd (2003) 808 zemljišče 38.000,00 javna dražba Zemljišče se proda kot 
stavbno zemljišče.

SKUPAJ 671.365,00

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE
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M1 1916/3, k.o. Zaplana 
(2000) 204 zemljišče 6.800,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče po katerem 
dejansko poteka cesta se 
predvideva za menjavo 
z zemljiščem po katerem 
poteka katastrska cesta- 
nadomestilo v naravi z 
nepremičninama, parc. 
št. 1156/29 in 1156/32, obe 
k.o. Zaplana (2000)

M2 del 1885/5, k.o. Velika 
Ligojna (1998) 60 zemljišče 3.600,00 neposredna 

pogodba

Menjava zemljišč za 
ureditev ceste v Pajsarjev 
kot, pridobi se zemljišča, 
parc. št. 619/4 in 618/2, obe 
k.o. Podlipa (1999)

M3 del 1874/1, k.o. Velika 
Ligojna (1998) 120 zemljišče 6.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče, ki se dejansko 
ne uporablja kot pot, se 
predvideva za menjavo 
z zemljišči, po katerih 
poteka kategorizirana 
javna  pot. Pridobi se 
zemljišča, parc. št. 1021/11 
in 1021/2, obe k.o. Velika 
Ligojna  (1998)

M4 1834/7, k.o. Velika 
Ligojna (1998) 20 zemljišče 40,00 neposredna 

pogodba

Ureditev JP966811, 
menjava z doplačilom 
občine, pridobi se 
zemljišča, parc. št. 1551/2, 
1550/2, 1549/5 in 1556/1, 
vse k.o. Velika Ligojna

M5

1076/4, 1076/5, 1076/6, 
1076/7, 1076/8, 1076/3 in 
1023/10, vse k.o. Smrečje 
(2692)

1900 zemljišče 9.500,00 neposredna 
pogodba

Ureditev LC468031, 
menjava zemljišča 
katastrske ceste z 
zemljiščem, kjer poteka 
cesta v naravi, pridobi 
se parc. št. 487/2, 489/9, 
489/12, 489/7, 489/6, 489/5, 
489/4 in 489/11, vse k.o. 
Smrečje

M6 1809/2, 1810/3, obe k.o. 
Verd (2003) 286 zemljišče 7.000,00 neposredna 

pogodba

Odmerila se je cesta v 
naravi, Občina Vrhnika 
pridobi parc. št. 221/6, 
221/4, 223/2, vse k.o. Verd 
(2003)

M7 del 1935/2, del 1933, obe 
k.o. Zaplana (2000) 1135 zemljišče 4.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče, po katerem 
dejansko poteka cesta se 
predvideva za menjavo 
z delom opuščene poti 
ob stanovanjski hiši  
- višek kvadrature se 
kompenzira z delitvĳo 
ostalih stroškov, Občina 
Vrhnika pridobi del parc. 
št. 1191/52, 616/4 in 616/3, 
vse k.o. Zaplana (2000)

M8 del 692/1, k.o. Podlipa 
(1999) 180 zemljišče 6.000,00 neposredna 

pogodba

Pridobĳo se cestna 
zemljišča in zemljišče za 
ekološki otok- parc. št. del 
383/4, 383/3, 395/6, 246/0 
in 701/12, vse k.o. Podlipa 
(1999)

M9 1788/8, k.o. Verd (2003) 205 zemljišče 10.660,00 neposredna 
pogodba

Pridobi se cestno 
zemljišče, parc. št. 277/16 
k.o. Verd (2003)

M10 del 1899/0, k.o. Zaplana 
(2000) 350 zemljišče 1.000,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se cestno 
zemljišče LC226061, 
del parc. št. 1684/24 k.o. 
Zaplana (2000)

M11

2454/1, 2454/2, 2454/3, 
2454/4, 2453/5 in 2453/8, 
vse k.o. Stara Vrhnika 
(2001) in 2868/17, 2876/1, 
2877/1, 2877/2, 2877/3 
in 2877/24, vse k.o. 
Vrhnika (2002)

1528 zemljišče 60.000,00 neposredna 
pogodba

Pridobi se cestna 
zemljišča, parc. št. 2903/1, 
2903/2, 2672/12, vse k.o. 
Vrhnika (2002), 101/5, 
101/7, 108/3, 109/3, 113/3, 
116/3, 117/3, 122/3, 126/5, 
179/4, 183/4, 187/4, 194/4, 
195/3, 198/3, 199/3, 199/4, 
200/3, 200/4, 204/4, 204/5, 
212/3, 212/4, 213/3, 213/4, 
214/3, 214/4, 220/3, 220/4, 
221/3, 221/4, 224/4, 224/5, 
225/3, 225/4, 337/2, 1983/1, 
1983/2, 1983/3, 2014/1 
in 2067/4, vse k.o. Stara 
Vrhnika (2001) in zemljišč 
parc. št. 1548/2, 1555/5, 
1556/7 in 1565/2, vse k.o. 
Vrhnika (2002), 2067/4 k.o. 
Stara Vrhnika (2001) in 
del 2076/1, 2103/6, 2122/4, 
2128/4 in 2128/6, vse k.o. 
Stara Vrhnika (2001)

M12

1942/8, 1941/6, 1941/5, 
1942/6, 1942/5, 1941/8, 
1941/10, 1942/9 in 
1942/11, vse k.o. 
Zaplana (2000)

706 zemljišče 7.060,00 neposredna 
pogodba

Pridobi se cestno 
zemljišče, parc. št. 921/12, 
905/14, 905/16, 4/12, 4/15, 
905/8, 905/6, 605/12, 905/9 
in 917/18, vse k.o. Zaplana 
(2000)

M13
del 1887/2 in 1885/5, 
obe k.o. Velika Ligojna 
(1998)

30 zemljišče 1.200,00 neposredna 
pogodba

Pridobi se cestno 
zemljišče, del parc. št. 
803/1 k.o. Velika Ligojna 
(1998), po katerem poteka 
kategorizirana občinska 
cesta

M14 del 1010/7 in 1024/0, obe 
k.o. Smrečje (2692) 1000 zemljišče 3.000,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se zemljišče 
po katerem dejansko 
potekata kategorizirani 
cesti z oznakama 
JP567931 in JP726521- del 
parc. št. 690/0, 676/0, 
672/0, 615/0, 616/2, vse 
k.o. Smrečje (2692), z 
delnim nadomestilom 
v naravi (dela parc. št. 
1024/0 1010/7, obe k.o. 
Smrečje (2692)  cca. 1000 
m˛) ter doplačilom občine 
za razliko v vrednosti 
zemljišč cca. 10.000,00 
EUR

M15 del 1864/2 k.o. Verd 
(2003) 1800 zemljišče 5.400,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se zemljišče 
po katerem poteka 
novozgrajeni pločnik 
Verd, parc. št. 535/2, 525/5, 
525/7 in 525/9, vse k.o. 
Verd (2003), z delnim 
nadomestilom v naravi 
ter doplačilom občine 
za razliko v vrednosti 
zemljišč cca. 6.000,00 EUR




