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O16

del parc. št. 515/1, 513/1, 
461/1, 460/1, 460/2, 
458/0, 194/2 in 194/4, vse 
k.o. Smrečje (2692) ter 
del 74/0, 69/0, 71/0, 63/1 
in 61/1, vse k.o. Podlipa 
(1999)

3000 zemljišče 12.000,00 Zemljišče predstavlja kategorizirano cesto 
z oznako LC468031

O17
del parc. št. 423/0, 413/9, 
414/0 in 416/1, vse k.o. 
Zaplana (2000)

500 zemljišče 5.000,00 Zemljišče predstavlja del kategorizirane 
ceste z oznako JP966312

O18

del 787/29, 782/7 in 
782/1, vse k.o. Vrhnika 
ter del 1890/1, 1890/2 in 
1890/4, vse k.o. Zaplana 
(2000)

800 zemljišče 3.000,00 Zemljišče predstavlja del kategorizirane 
ceste z oznako LC468021

O19
del 688/0, 684/1, 684/4, 
576/2, 576/0, 573/1, vse 
k.o. Smrečje (2692)

6500 zemljišče 28.000,00 Zemljišče predstavlja del kategorizirane 
ceste z oznako LC100181

O20

del 806/3, 605/2, 578/1, 
684/5, 576/0, 576/3, 
573/2, *74/2, vse k.o. 
Smrečje (2692)

2000 zemljišče 8.000,00 Odkup dela kategorizirane ceste z oznako 
LC468031

O21
del parc. št. 815/2, 815/3 
in 1002/3, vse k.o. Velika 
Ligojna (1998)

120 zemljišče 1.000,00 Zemljišče predstavlja del lokalne ceste

O22 del 1003/1, k.o. Velika 
Ligojna (1998) 250 zemljišče 750,00 Odkup zemljišča za vodohran Razpotje

O23 parc. št. 1699/3 k.o. 
Vrhnika (2002) 32 zemljišče 2.500,00 Parcela predstavlja del kategorizirane 

ceste z oznako LK466552

O24 parc. št. 1420/88, k.o. 
Verd (2003) 517 zemljišče 27.000,00 Odkup zemljišča za vodohran Verd

O25 parc. št. 1731/6, k.o. 
Verd (2003) 70 zemljišče 2.800,00 Odkup zemljišča, na katerem se nahaja 

vodno črpališče

O26 1031/4, 1028/4, obe 
Velika Ligojna (1998) 184 zemljišče 184,00 Odkup zemljišča za vrtino Lipelca

O27 1797/26, 1797/29, obe k.o. 
Vrhnika (2002) zemljišče 160,00 Odkup zemljišč za ureditev pločnika na 

Idrĳski cesti

O28 *44/4
k.o. Vrhnika (2002)

222,12
arkade 87,16

poslovni 
prostor 160.000,00 Odkup prostorov se predvideva za 

ureditev pokrite tržnice – Cank. trg 8
O29 zemljišče 38.749,00 Območje Občine Vrhnika

O30 2900/4 in 2900/20, obe 
k.o. Vrhnika (2002) 1693 in 115 zemljišče 40.000,00 Na zemljišču se nahaja del pešpoti in 

makadamsko parkirišče.

O31

1750/4, 1750/5, 1750/6, 
1711/30, 1711/32 in 
1684/27, vse k.o. 
Zaplana (2000)

2000 zemljišče 10.000,00 Ureditev kategorizirane ceste z oznako 
LC468011

O32 221/7, 279/8, del 278/1, 
del 279/1 7000 zemljišče 19.300,00 Ureditev kategoriziranih cest z oznaki

SKUPAJ 510.073,00

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM KRAJEVNIH SKUPNOSTI
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P1 2/2, k.o. Blatna 
Brezovica 542 zemljišče 50.000,00 javna dražba

KS Blatna Brezovica 
bo sredstva od 
prodaje vložila v 
infrastrukturo

SKUPAJ 50.000,00

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ZAP. 
ŠTEV.

PARCELNA 
ŠTEVILKA IN 
KATASTRSKA 
OBČINA

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 
POVRŠINA (m˛)
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PREDVIDENA 
SREDSTVA EKONOMSKA UTEMELJENOST

O1 del 1354/1 in 1354/2, obe 
k.o. Blatna Brezovica 1415 zemljišče 2.000,00 Odkup dela zemljišča za ureditev 

okolice igrišča v KS Bevke

O2

delež 186/0, delež 
187/0 obe k.o. Blatna 
Brezovica in 2282, 
2283/1, 2283/2, 2284/1 in 
2284/2 vse k.o. Blatna 
Brezovica

površina bo znana 
po odmeri zemljišče 40.000,00

Odkup zemljišč za možno ureditev 
komunalne infrastrukture in 
parkirišč ter kolesarske poti v KS 
Blatna Brezovica

O3
del 639/5, 639/7, 639/1 
in 639/4 vse k.o. Blatna 
Brezovica

površina bo znana 
po odmeri in 
obnovi ceste

zemljišče 8.000,00 Odkup dela zemljišča za ureditev 
ceste v KS Blatna Brezovica

O4 del 1259/0 in del 1189/0 
obe k.o. Velika Ligojna 6645 zemljišče 1.000,00 Odkup zemljišča za športno igrišče 

v KS Ligojna

O5 2127/1 k.o. Vrhnika površina bo znana 
po odmeri zemljišče 10.000,00 Ureditev pešpoti v  KS Vrhnika Vas

O6 zemljišče 10.000,00
Možen nakup zemljišča za otroško 
igrišče v KS Vrhnika Vas (Lokacĳa 
ni znana)

SKUPAJ 71.000,00

M16
2250/2, 2250/4 in 2249/
23, vse k.o. Vrhnika 
(2002)

139 zemljišče 11.000,00 neposredna 
pogodba

Menjava zemljišč v 
okviru sprememb ZN 
Mantova z doplačilom 
razlike v površini. Pridobi 
se  parkirišče na parc. št. 
2249/21, k.o. Vrhnika.

M17 del 877/4  k.o. Verd 
(2003) 300 zemljišče 8.000,00 neposredna 

pogodba

Pot se zamenja za pot, 
pridobi se parc. št.  1234/6, 
del 1234/1  in del 1242/5, 
vse k.o. Verd (2003)

M18 del 2538/54 k.o. Vrhnika 
(2002) 250 zemljišče 20.000,00 neposredna 

pogodba

Del parcele se uporablja 
kot funkcionalno 
zemljišče k 
stanovanjskemu objektu, 
pridobi se del zemljišča 
2675/46, k.o. Vrhnika 
(2002), na katerega 
sega občinska cesta- z 
doplačilom razlike v 
površini

M19 2437/2 k.o. Stara 
Vrhnika (2003) 591 zemljišče 15.000,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se cestno 
zemljišče, parc. št. 620/4, 
620/6 in 620/7, vse k.o. 
Stara Vrhnika (2003)

M20 del 1811/3  in 1811/4, obe 
k.o. Verd (2003) 743 zemljišče 22.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se ne uporablja 
kot pot, pridobi se  
zemljišča, kjer se bi 
uredilo parkririšče za 
Retovje in za odlagališče 
ločenih odpadkov z 
doplačilom razlike v 
površini. Pridobi se del 
parc. št. 99/1 k.o. Verd

M21
parc. št. 2240/2 in 
2238/14, obe k.o. 
Vrhnika

75 zemljišče 10.935,00 neposredna 
pogodba

Na zemljišču se nahaja 
del poslovnega objekta. 
Pridobi se parc. št. 2238/
13, k.o. Vrhnika (2002), 
na katerem se nahaja del 
pločnika z doplačilom 
razlike v površini.

M22 2837/7 in 2837/8, obe 
k.o. Vrhnika (2002) 129 zemljišče 1.032,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče predstavlja 
manjšo obvodno 
površino. Pridobi se 
zemljišča parc. št. 1797/30, 
1800/8 in 1805/5, vse k.o. 
Vrhnika, na katerem se 
nahaja del pločnika na 
Idrĳski cesti

M23
2242/1 in del 3090, obe 
k.o. Blatna Brezovica 
(1997)

310 in 25 zemljišče 14.700,00 neposredna 
pogodba

Zemljišče, po katerem 
poteka del ceste 
in je predvidena 
vzpostavitev novega 
dela ceste se menja za 
zemljišče, ki predstavlja 
funkcionalno zemljišče k 
stanovanjskemu objektu. 
Razliko v vrednosti 
nepremičnin plača KS 
Blatna Brezovica.

SKUPAJ 233.927,00

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

ZAP. 
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PARCELNA 
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KATASTRSKA 
OBČINA

OKVIRNA 
VELIKOST 
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O1 del  *423 k.o. Vrhnika 
(2002) 65 zemljišče 4.550,00 Odkup dela zemljišča za kategorizirano 

cesto LC227111

O2 k.o. Velika Ligojna 
(1998) 2100 zemljišče 30.000,00 Širitev ceste Drenov Grič-Zaklanec 

LC468072

O3 k.o. Blatna Brezovica 
(1997) 330 zemljišče 5.000,00 odkup za pločnik- Sinja Gorica

O4

k.o. Blatna Brezovica 
(1997), k.o. Log (1996), 
k.o. Velika Ligojna 
(1998)

zemljišče 8.000,00 ureditev cest v Bevkah

O5

Solastniški delež do 3/8 
parc. št. 2672/18, 2672/19 
in 2672/20, vse k.o. 
Vrhnika (2002)

566 zemljišče 13.000,00 Odkup dela zemljišča zaradi širitve ceste 
LZ466071

O6 544/9 in 543/7, obe k.o. 
Smrečje (2692) 157 zemljišče 4.710,00 Pridobitev zemljišča po katerem poteka 

kategorizirana javna cesta JP966572

O7

1783/12, 1783/13, 
1783/11, 1783/10, 1783/9, 
1783/7, 1783/8 in 1780/14, 
vse k.o. Vrhnika (2002)

148 zemljišče 5.920,00 Pridobitev zemljišča po katerem poteka 
kategorizirana javna cesta LK466559

O8 1779/0 k.o. Vrhnika 
(2002) 419 zemljišče 12.000,00 Pridobitev zemljišča po katerem poteka 

kategorizirana javna cesta LK466559

O9 del 2503/6 in del 2614/2, 
obe k.o. Vrhnika (2002) 60 zemljišče 6.000,00 Vrtec Barjanček-  pločnik

O10 1035/2 in 1040/11, obe 
k.o. Verd (2003) 950 zemljišče 17.450,00 Odkup zemljišča LC466842 in LC466841

O11 k.o. Stara Vrhnika, k.o. 
Vrhnika zemljišče 10.000,00

Odkup zemljiišč za ureditev 
kategoriziranih javnih cest JP966361 in 
JP966362

O12

del parc. št. 2282, 
2283/1, 2284/2, 2284/1 in 
2283/2, vse k.o. Blatna 
Brezovica (1997)

1000 zemljišče 3.000,00 Odkup zemljišč za ureditev kolesarske 
poti

O13 del 2479/1 k.o. Vrhnika 
(2002) 200 zemljišče 2.000,00 Zemljišče predstavlja del kategorizirane 

ceste z oznako JP466801

O14

del parc. št. 1002/3, 
1003/2, 1003/1, 1008, 
1009, 1010, 1011, 1012/11, 
vse k.o. Velika Ligojna 
(1998)

2500 zemljišče 15.000,00 Zemljišče predstavlja kategorizirano cesto 
z oznako LC067141

O15

del parc. št. 439/3, 443, 
442/2, 439/1, 448/1, 
442/3, 442/1, 439/4, 
438/4, 433/1, 438/3, vse 
k.o. Smrečje (2692)

5000 zemljišče 15.000,00 Zemljišče predstavlja kategorizirano cesto 
z oznako LC468031

Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča 
k stavbam. Pri nepremičninah s statusom javnega dobra  se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja 
poteka občinske ceste in stanja, ki ga izkazuje zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti, in sicer z 
menjavo, prodajo ali odkupom zemljišč.  Predvideni so tudi odkupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z 
izvedbo investicĳ Občine Vrhnika ter v zvezi s spremembami zazidalnega načrta.
Skladno z določbo četrtega  odstavka 11. člena ZSPDSLS so v proračunu rezervirana tudi sredstva za ravnanje z nepremič-
nim premoženjem na celotnem območju Občine Vrhnika pod določeno vrednostjo, ki je opredeljena v odloku. Izkupiček raz-
polaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem je prihodek proračuna Občine Vrhnika. Kupnina, najemnina, odškodnine 
oziroma nadomestila in drugi prihodki občine, pridobljeni iz razpolaganja in upravljanja stvarnega premoženja se uporabĳo 
izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja občine na na-
čin, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna
V načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 so v ločeni tabeli prikazani tudi 
prodaje oz. odkupi krajevnih skupnosti.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhni-
ka za leto 2014. Načrt začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 410-17/2013(4-01)
Vrhnika, dne 12. 12. 2013

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
  Stojan Jakin univ.dipl.inž.grad.
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Rešena borovniška 
dediščina
Letos so na Stari postaji vendarle zabr-
neli stroji in uredili novo kanalizacĳsko 
omrežje, optiko, asfalt … o tem več v pri-
spevku kolega Reharja. Na tem mestu 
pa bi osvetlil drugi, bolj kulturni vidik 
gradbenih del na območju, ki spada v 
zaščiteno območje borovniškega via-
dukta oz. pripadajočih objektov in na-
prav – torej tudi stare železniške postaje. 
Pogodbo za gradnjo slednje – postavili 
so jo med letoma 1850 in 1857 – je z dr-
žavo sklenil veleposestnik in industri-
alec Jožef Kotnik z Verda. Po izgradnji 
obvozne železniške proge leta 1947 je 
bila kot postajno poslopje opuščena in 
sčasoma spremenjena v stanovanjski ob-
jekt, s številnimi predelavami pa je tudi 
skorajda povsem izgubila svoj nekdanji, 
značilni videz. Domneva, da se bo na 
tem območju ob večjih zemeljskih delih 
našlo tudi marsikaj zanimivega v oziru 
kulturne dediščine kraja, se je izkazala 

za pravilno. Bagri so iz zemlje potegnili 
lončene cevi prve borovniške kanaliza-
cĳe, litoželezne cevi prvega vodovoda, 
prvo električno napeljavo, železniški 

kilometrski kamen, opečnate ornamen-
te in podobno. Če bi bilo odvisno zgolj 
od občine in državnih institucĳ, bi vse 
izkopano gladko končalo na deponĳi 
oz. Surovini, a na srečo je nad deli bdel 
domačin Ludvik Gantar, ki se zaveda 
pomena najdb za borovniško zgodo-
vino, in je najlepše primerke rešil pred 
uničenjem. Zdaj se hranĳo v železniški 
čuvajnici št. 666, kjer so na ogled vsem 
zainteresiranim obiskovalcem. 

  Damjan Debevec, občinski svetnik 
foto: DD

Železniški kamen s km 587,4

Celoten infrastrukturni projekt, ki še ni končan, zajema sanitarno 
in meteorno kanalizacĳo, kabelsko kanalizacĳo za optično tele-
komunikacĳsko omrežje ter ureditev in asfaltiranje cest. 
Zaenkrat le grobo asfaltirane ceste so že v uporabi, dejansko pri-
ključevanje stanovanjskih objektov na sanitarno kanalizacĳo pa se 
bo po pojasnilih borovniške občine začelo po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma spomladi ali poleti 2014. Optika naj bi 
zaživela šele konec leta 2015, v kakšnem delu občine morda prej. 

Potek del
Dela na sami Stari postaji so se začela pred približno štirimi mese-
ci oz. konec julĳa; glavnino del kot podizvajalec izvaja podpeško 
podjetje Grebenc. Do konca novembra je dela končalo na vseh 
krakih Miklavičeve ceste na Stari postaji, razen na kraku proti 
Dolinskemu mostu; tam dela še potekajo, a naj bi se končala še 
letos. 
V okviru projekta se postavlja sanitarno kanalizacĳsko omrežje 
za stanovanjske objekte ter meteorno kanalizacĳsko omrežje za 
meteorne vode s cestišč. Istočasno se postavlja kabelska kanaliza-
cĳa za optično omrežje, pri čemer so sicer nastale določene težave 
zaradi nesoglasĳ okrog cen. Občina upa, da ji bo težavo uspelo 
rešiti v zadovoljstvo vseh strani. 
Zadnji korak gradbenih del je asfaltiranje. Na treh krakih in pred 
stavbo nekdanje železniške postaje se je grobo asfaltiranje izve-
dlo 29. novembra, fini asfalt naj bi prišel na vrsto spomladi. Ta-
krat naj bi tako grobo kot fino asfaltiranje dočakal tudi krak proti 
Dolinskemu mostu. 
Pri tem velja omeniti, da je Stara postaja tekom gradbenih del, ki 
so ponekod posegla tudi skoraj tri metre globoko v tla, postregla 
z novimi dokazi o kakovosti gradnje v času nekdanjega avstrĳ-
skega cesarstva. Tako se je med drugim v meteorni del kanaliza-
cĳe vključil nekdanji ogromni podzemni rezervoar za vodo, ki se 
nahaja ob travnatem igrišču. 

Vrednost projekta in izvajalci 
Izgradnja kanalizacĳskega omrežja na Stari postaji, ta zajema 
zgornji del Miklavičeve ceste, je del širšega projekta, v okviru 
katerega se omenjena infrastruktura postavlja tudi na Dolu in 
Lazah pri Borovnici. Občina je za glavnega izvajalca del izbrala 
Gorenjsko gradbeno družbo, ta pa dela izvaja z več podizvajalci. 
Projekt sanitarne kanalizacĳe samo na Stari postaji je vreden 
74.229 evrov brez DDV in je sofinanciran s strani Evropske unĳe 
in Republike Slovenĳe v višini 67.132 evrov, so pojasnili na bo-

rovniški občini. Projekt meteorne kanalizacĳe in ceste je vreden 
skupaj 97.261 evrov brez DDV in ni sofinanciran, sredstva zago-
tavlja Občina Borovnica. 
Optiko postavlja izbrani koncesionar, kar pomeni, da občina ni 
imela finančnih obveznosti. Za gradnjo in upravljanje kanaliza-
cĳe za optiko pa je bil izbran koncesionar, podjetje FMC, ki že 
upravlja nekaj lokalnih omrežĳ v Slovenĳi. Ponudnika storitev 
bodo uporabniki izbirali sami, saj gre po pojasnilih občine za od-
prto omrežje. 

Točnih izračunov o višini komunalnega prispevka še ni
Cena priključitve oziroma komunalni prispevek se bo po naved-
bah občine izračunal za vsak objekt posebej, glede na neto tloris-

no površino in velikost stavbne parcele. Točnih številk še ni, ker 
morajo na občinskem svetu sprejeti še nekaj dokumentov, čakajo 
pa tudi še eno soglasje. Višina prispevka naj bi bila tako verjetno 
znana šele spomladi 2014. 
Predstavniki občine so sicer že na majskem sestanku s krajani 
Dola in Laz pojasnili, da se bo treba na kanalizacĳo obvezno pri-
ključiti v roku šestih mesecev po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja in obenem zasuti obstoječe greznice. Občina naj bi pri tem 
omogočala obročno plačilo komunalnega prispevka, ki seveda ne 
zajema stroškov fizične izvedbe priključka po parceli do priključ-
ka na javno kanalizacĳo. 
Glede optičnega omrežja so medtem konec novembra na občini 
pojasnili, da se bo nanj priključevalo po pogojih koncesionarja. 
Za priklop optike naj bi bilo treba plačati okrog 400 evrov, pravi-
jo, a dodajajo, da točnih številk še nimajo. 

O upoštevanju že plačanih prispevkov 
V zvezi z višino prispevkov za komunalni priključek in asfalt si-
cer lastniki stanovanjskih objektov na Stari postaji pričakujejo, da 
se jim bo vsaj del plačila zmanjšal iz naslova tega, da jih je večina 
že leta 1991 plačala določen prispevek za kanalizacĳo in asfalt, ki 
pa so ju nato uredili le do lipe, torej le do vstopa v območje Stare 
postaje. 
Na to temo je sredi julĳa potekal tudi sestanek med predstavniki 
stanovalcev in županom, na katerem so sklenili okvirni dogovor, 
da naj bi se že plačani prispevki ustrezno revalozirali in upošte-
vali pri izračunu višine prispevkov.                               Aljoša Rehar

 
Gasilci PGD Borovnica vsem krajanom 
občine Borovnica želimo mirno, 
varno in uspešno leto 2014. 
In ne pozabite, 
tudi v novem letu se lahko zanesete
na nas. 

SREČNO!

Čebele marljive so zelo, 
da bi ljudje sledili jim tako. 
Mir in dobro v božičnih dneh, 
v letu 2014 pa zdravje in srečo, 
vsem občanom želimo! 
  
Čebelarsko društvo Borovnica

Zavod za socialno oskrbo Piran 

Nov izvajalec pomoči na 
domu v Občini Borovnica 
Starost ne sme biti ovira, temveč izziv za nov za-
četek in iskanje poti za aktivno in predvsem kako-
vostno staranje. Pri tem je starejšim v veliko pomoč 
storitev »pomoč družini na domu«, ki jim omogoča, 
da dlje časa ostanejo v domačem okolju. V Občini 
Borovnica, bo od 1.1.2014 storitev izvajal Zavod za 
socialno oskrbo Pristan. 
Izvajalec pomoči na domu z desetletjem izkušenj 
Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki ga vodi direktor Martin 
Kopatin in zaposluje skoraj 100 ljudi, je z izvajanjem storit-
ve pomoč družini na domu začel že leta 2004 ter do danes prido-
bil kar 9 občinskih koncesĳ. Poleg Občine Borovnica, kjer bo 
storitev začel izvajati z začetkom januarja 2014, Zavod Pristan 
pomoč na domu nudi še v občinah Ljubljana, Kamnik, Po-
stojna, Ajdovščina, Log-Dragomer, Hrpelje-Kozina, Komen in 
Vipava. Neposredno pomoč na domu nudĳo prĳazne in stro-
kovno usposobljene socialne oskrbovalke. Druga pomembna 
dejavnost Zavoda Pristan pa je Center starejših Pristan v Vipa-
vi, v katerem je prostora za 104 stanovalce. 

Raznolike oblike pomoči na domu
Pomoč na domu, ki pomeni veliko olajšanje in razbremenitev 
skrbi tako za uporabnike kot za svojce, se prilagodi potrebam 
in željam posameznega uporabnika in obsega naslednje sklo-
pe opravil: 
- gospodinjska pomoč (prinašanje toplega obroka hrane, na-

bava živil, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnega 
prostora, postiljanje,…) 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri umiva-
nju, kopanju, hranjenju, oblačenju,…) ter 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (spremljanje upra-
vičenca k zdravniku ali pri drugih nujnih obveznostih, 
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodstvom, dru-
žabništvo,…). 

Cenovna dostopnost
Ena od prednosti storitve pomoč družini na domu je cenovna 
dostopnost. Cena ure socialne oskrbe v Občini Borovnica, ki jo 
Zavod Pristan z januarjem prevzema od sedanjega izvajalca, 
Centra za socialno delo Vrhnika, bo po prevzemu ostala enaka 
(5 EUR) oz. se bo predvidoma znižala. Tudi sicer se ob pre-
vzemu za sedanje uporabnike pomoči na domu ne bo veliko 
spremenilo. Zavod Pristan bo upošteval vse dosedanje želje in 
navade uporabnikov. S časom, ko bodo zaposleni bolje spo-
znali delovni proces, pa bodo na podlagi pozitivnih izkušenj 
iz drugih občin, vnesli določene izboljšave. 

Upravičenci do pomoči na domu
Do pomoči na domu so upravičene osebe starejše od 65 le-
t, osebe s statusom invalida ter druge invalidne osebe, ki 
jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege. Nadalje so do 
storitve upravičeni kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki so po oceni centra za socialno delo brez 
občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življe-
nje. Do pomoči na domu so upravičeni tudi hudo bolni otroci 
in otroci s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki 
niso vključeni v organizirane oblike varstva. Obseg in vrsto 
storitve določi strokovni delavec skupaj z uporabnikom, glede 
na njegove želje in potrebe. Vsak uporabnik je upravičen do 
štirih ur pomoči dnevno oz. dvajset ur tedensko. 

Žig izdelovalca 160 let starih lončenih 
cevi

Borovniška Stara postaja dočakala asfaltirano cesto 

Zgodovinski dan za Staro postajo
 
Za borovniško Staro postajo je konec letošnjega novembra nastopil pomemben mejnik v dolgoletni zgodovini. 
Postaja, ki je bila v okviru gradnje t. i. južne železnice od Dunaja prek Ljubljane do Trsta zgrajena že davnega 
leta 1856, je namreč na mrzel, a sončen poznojesenski petek, 29. novembra 2013, dočakala težko pričakovano 
infrastrukturno obogatitev – asfaltirano cesto.

Pogled na sveže asfaltirani del Miklavičeve ceste na Stari postaji

Kako do pomoči na domu?
Storitev pomoč družini na domu v Občini Borovnica bo vodila 
strokovna delavka Nada Jerala, zaposlena v Zavodu Pristan, 
Enota Ljubljana. Vsi, ki bi želeli koristiti pomoč na domu, 
lahko strokovno vodjo pokličete na telefonski številki 01 547 
95 79 ali 031 702 698. Vodja pomoči na domu se bo z vami 
pogovorila o potrebah in željah, vas obiskala na domu ter 
skupaj z vami poiskala za vas najustreznejšo rešitev.
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Kapela Lurške Matere Božje (po domače Ko-
sova), ki je bila leta 1896 postavljena v križiš-
ču Zalarjeve ceste in Paplerjeve ulice, na željo 
župnika Janeza Oblaka, ''in z njo Borovnica, 
posebnemu Marĳinemu varstvu izročena'', 
letos doživlja svoj preporod. Spomladi so jo z 
dovoljenjem občine priključili na javno elek-
trično omrežje, sledila je ureditev drenaže v 
neposredni okolici objekta, zdaj pa ji mojstri 
krovci že nekaj tednov prenavljajo ostrešje. 
Pregnite deske je zamenjal svež les, dotrajano 
pločevino pa po strokovni odločitvi zavoda za 
varstvo kulturne dediščine eloksiran aluminĳ. 
Kapelo, za katero je načrte pripravil kamnosek 
Feliks Toman, izvedel pa jih je domači zidarski 
mojster Andrej Žerjav, sicer čaka še kar nekaj 
restavracĳskih del (fasada, freske, oltar, okna 

…), a do 120-letnice blagoslova je vendarle še 
nekaj let. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Nastja in Grace
Nastja je zelo prĳetna deklica. Že ob 
prvem obisku sva se ujeli, zelo rada ima 
namreč ljudi in je družabna, komunika-
tivna. Najraje se igra, predvsem kuha, 
uživa pa tudi v ustvarjanju in glasbi. 
Vendar Nastja ni povsem običajna de-
klica ...
 
Njena zgodba se je začela pred dvanajstimi leti, 
ko je s prezgodnjim rojstvom presenetila mamo 
Rosano in očeta Florĳana. ''Moja nosečnost je 
potekala normalno, nato pa so se pojavile bole-
čine v križu in po triindvajsetih tednih nosečno-
sti (torej 17 tednov prezgodaj) porod z jasnega,'' 
pripoveduje Rosana. Nastja je ob rojstvu tehtala 
640 g in merila le 32 cm. Takoj so jo namestili 
v inkubator, kjer pa je prišlo do okvare pljuč in 
priklopili so jo na kisik. Zaradi možganskih kr-
vavitev ob rojstvu in nerazvitih notranjih orga-
nov sta bila upočasnjena razvoj in rast, predpi-
sana zdravila pa niso delovala. Družina je prvih 
pet mesecev preživela v porodnišnici, nato pa 
so se vrnili domov, v Borovnico. 
Tekom let so določene diagnoze odpadale, 
ostala je cerebralna paraliza. Danes ima dva-
najstletna deklica tretjo stopnjo te bolezni (od 
petih). Ovirano je njeno gibanje, ravnotežje pri 
hoji, govor in finomotorika, ima visoko dioptri-
jo. ''Drugače pa je Nastja naš mali lump. Ved-
no razume, kaj mora narediti, tudi če naju želi 

razjeziti,'' z nasmehom pripovedujeta Rosana in 
Florĳan. ''Nikakor se ne počutiva prikrajšana ali 
kaznovana. Tamala je veselje, z njo uživava in jo 
s seboj vzameva, kamorkoli greva. Ne ustvarja-
va razlik. Razlike ustvarjajo drugi, saj nobeden 
nič ne reče, ampak vidiš njihove poglede,'' do-
dajata. 
Vrtec je deklica obiskovala v razvojnem oddelku 
v Murglah, danes pa obiskuje Center za uspo-
sabljanje Dol�e Boštjančič Draga, pri Igu. V šoli 
ima logopeda, delovno terapĳo, fizioterapĳo, hi-
poterapĳo (jahanje) in plavanje. Doma pa najra-
je kuha v svojem kuhinjskem kotičku, rada tudi 
ustvarja, barva in lepi, vleče črte in podobno. 
Mamici pomaga pri gospodinjskih opravilih, 
pomiva posodo, tlači perilo v stroj, pospravlja 
kopalnico in svojo sobo. Ob lepih dnevih pa gre 
z očetom na kolo, tricikel, prilagojen gibalno 
oviranim otrokom, s katerim premaga celo do 
tri kilometre. Enkrat na teden Nastjo obiščem 
tudi sama. Sem študentka specialne in rehabili-
tacĳske pedagogike in z Nastjo se skupaj učiva, 
predvsem prek igre in ustvarjanja. Nastjina ra-
dovednost ne pozna meja, zanima jo prav vse, 
kar se dogaja, tako da v njeni družbi res nikoli 
ni dolgočasno. 
Letos se je družina odločila še za enega člana, 
marca je v Borovnico prišla psička Grace. Iz-
učena je za psičko pomočnico. ''Nastja ima zelo 
rada živali, vendar potrebuje ubogljivega, šola-
nega psa za spremstvo,'' pove Florĳan. Tako sta 

se starša povezala z gospo Majo Golob iz psar-
ne Hydrargium iz Črnega Vrha nad Idrĳo, ki se 
ukvarja z vzgojo psov pomočnikov. Grace bo 
Nastji pomagala odpirati vrata, omare, prina-
šala ji bo stvari, kot so daljinski upravljalnik in 
copati, ter prižigala luči. Predvsem pa bo njena 
prĳateljica, s katero se bosta lahko crkljali. Cena 
šolane labradorke je zelo visoka. Slepim osebam 
psa plača država, saj je opredeljen kot pripo-
moček, otroci s cerebralno paralizo pa nimajo 
te sreče. Florĳan in Rosana sta šla torej v akcĳo 
in iskala sponzorje. Nekateri so se odzvali, dru-
gi ne. Junĳa letos sta pripravila tudi družabni 
dogodek v gostilni Godec v Borovnici, kjer sta 
psičko Grace uradno predala Nastji. Druženje 
je bilo sproščeno, za popestritev pa sta poskr-
bela Karmen s harmoniko in ansambel Mi trĳe s 
slovenske obale v sestavi Marĳan Malikovič, Ja-
dran Ogrin in Nelfi Depanger, z rock 'n' rollom. 
''Zelo sem vesel odziva Kluba vrhniških študen-
tov. Za Nastjo so zbirali denar na dobrodelni 
stojnici in jo tako tudi predstavili ljudem. Poleg 
tega Nastjo vedno povabĳo na počitniške otro-
ške delavnice, razne otroške predstave in tako 
naprej. Tamala ima te stvari izjemno rada. Prav 
tako pa so nam vrhniški študenti pomagali pri 
organizacĳi družabnega dogodka, kjer smo Gra-
ce uradno predali Nastji,'' pove Florĳan.  
''Rada pa bi se zahvalila tudi preostalim dona-
torjem, to so Unichem, d. o. o., Petrol, Hypo-
Alpe-Adria bank, trgovina Jurček, Coppis, 
BTC, Jože Molek, gostilna Godec, sodelavci in 
sodelavke iz Unichema,  prĳatelji in sorodni-
ki, ki so pripomogli k temu, da je danes z nami 
tudi Grace,'' dodaja Rosana. 

 Hana

Silvestrska komedĳa 2013
 
OBLAST 
Družina in turbokapitalist, ki ni zadovoljen 
samo z denarjem in kapitalom, temveč želi 
postati ... Kaj vse naredi!!!???
  

V TOREK, 31. decembra 2013, ob 20.30 v Osnovni šoli Borovnica 
  
Vstopnice bodo v prodaji od četrtka, 19. decembra, v Trgovini KOCKA v 
Borovnici in na Vrhniki. 
Naj vas na zadnji večer v letu 2013 spremlja smeh, v naši družbi. 
Vljudno vabljeni, uživali boste. 

Veselimo se vašega obiska in SREČNO v letu 2014 vam želimo 

KD Borovnica, Gledališka skupina ŠOTA 

Spet je gorelo
5. decembra opoldne je zopet zagorelo med Bo-
rovniščico in železniško progo. Ognjeni zublji 
so pokukali skozi ostrešje manjše kolibe na-
sproti Lika. V akcĳo so nemudoma stopili bo-
rovniški gasilci, a se pri tem srečali s povsem 
nepredvideno težavo. Vsi gasilci z vozniškim 
dovoljenjem za vožnjo tovornjaka so bili v tem 
času na delovnih mestih, danes pa so takšni 
časi, da delovnega mesta kar tako, sredi de-
lovnika pač ne moreš zapustiti, če res ne gre 
za kaj hujšega. Zato so Borovničani izvozili z 
lažjimi vozili, obenem pa prožili še brezoviške 
kolege, ki jim je nato le uspelo zagotoviti voz-
nika za "težji" vozni park. Požar so brž pogasili, 
saj prav hud menda ni bil. Zagorelo pa je bojda 
zaradi človeške napake. V kolibi je namreč ob-
čanka dimila krape, pa je ogenj ''malce'' ušel iz-

pod nadzora. Za krape žal ni bilo več rešitve. 
Dan pozneje, proti večeru, pa je ''zagorelo'' pri 
Suhadolcu za gasilskim domom v Brezovici pri 
Borovnici. V akcĳo sta se podali gasilski društvi 
Borovnica in Brezovica pri Borovnici. Ogenj v 
hiši so imeli hitro pod nadzorom, iz zadimlje-
ne kleti pa so prinesli dva poškodovanca in ju 
oskrbeli na licu mesta. Šlo je seveda za skupno 
gasilsko vajo v neugodnih zimskih razmerah, 
kjer so po besedah poveljnika Damjana Turši-
ča pilili standardne gasilske postopke za inter-
vencĳe, predvsem pa se seznanili s sveže na-
bavljeno opremo za prvo pomoč. Usposobljeni 
vozniki brezoviškega društva pa so imeli pri-
ložnost, da se pobliže seznanĳo z manevrskimi 
sposobnostmi borovniškega ''Varuha'', v izogib 
ponovitvi nerodnega scenarĳa dan pred tem. 

Damjan Debevec, 
foto: DD

Vabilo
KULTURNO DRUŠTVO BOROVNICA 
GLEDALIŠKA SKUPINA TA MLAD 
GLEDALIŠKA SKUPINA ŠOTKI 
  
Vabĳo 
v Osnovno šolo Borovnica na ogled dveh 
igric: 

PREBRISANI ŠKRATJE  
BOŽIČNO DARILO 
 
v SOBOTO, 21. decembra 2013, ob 15.30  
 
Pridite, čaka vas presenečenje! 
Vašega obiska se veselimo.

Vsem ljubiteljem kulture v Borovnici 
in zunaj njenih meja 
 
So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj 
doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja,
so poti, ki vodijo v srca ljudi. 

SREČNO 2014! 
 
KULTURNO DRUŠTVO BOROVNICA

Vabilo za štefanovo in 
novo leto
26. decembra 2013, na praznik sv. Štefana, 
vas med 9. in 11. uro vabimo v bivšo 
gostilno na Pokojišču na že tradicionalno 
pogostitev za vse pohodnike in obiskovalce.  

Vabljeni tudi 31. decembra 2013 ob 10. uri k 
naši stojnici na Molkovem trgu, kjer se bomo 
skupaj poslovili od starega leta. 
  
Vsem občanom želimo prijetne božične 
praznike, v letu 2014 pa veliko zdravja, 
uspeha in osebnega zadovoljstva.  
Turistično društvo Borovnica

Gasilci se pripravljajo na napad. Nova oprema za oskrbo ponesrečencev

Lurška kapela z novo streho

Zahvala Borovničanom za pomoč

Zahvala 
Vsem Borovničanom, ki ste kakorkoli 
pomagali pri iskanju pobeglih telic, se 
najlepše zahvaljujemo. 

Anžutovi 
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Voščilo Tonje
 
V pričakovanju novega leta bi radi vsem 
zaželeli 
veliko dobre volje, zdravja in osebnega 
zadovoljstva, 
predvsem pa izpolnitev osebnih želja. 
  
Vesele praznike in srečno novo leto Vam želi 
  

DRUŠTVO ŽENSKI 
PEVSKI ZBOR 
TONJA 
iz Borovnice.

Božično-novoletni koncert
 

Ženski pevski zbor 
TONJA 
vas vabi na 
božično-novoletni 
koncert, 
ki bo v nedeljo,  
5. januarja 2014, ob 
18.00  
v večnamenski dvorani 
OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica. 

Gostje večera bodo 
APZ ALOJZIJ MAV iz Ljubljane.
Zborovodja in pianist: Jaka Jerina

V začetku decembra je vendarle prispelo težko 
pričakovano nadaljevanje sage o borovniških 
smerokazih. V križišču Ljubljanske in Mikla-
vičeve ceste je zrasel železni kolos, na njem pa 
so zasĳali trĳe edinstveni smerokazi, ki so po-
potnika usmerjali v center Borovnice, k stebru 
borovniškega viadukta in v sotesko Pekel. In 
kaj je tu edinstvenega, boste vprašali ... More-
biti to, da so ga na navedene lokacĳe usmerjali
preko Mavčeve doline. To seveda ni nemogoče, 
zgolj malce nenavadno za naše kraje, ki še niso 
tako turistično razviti kot kaka sredozemska 
mesteca, kjer lokalni vodiči prišleke radi pope-
ljejo na želeno destinacĳo malce naokoli. Tako
obiskovalci vidĳo več, kot so sprva načrtovali,
pa tudi svoje mošnjičke med potjo krepko olaj-
šajo. Sledeč našim smerokazom turisti resda 
ne bi kaj prida razvezovali mošnjičkov, bi pa 
(po najkrajši varianti) obiskali ''Mavčev ranč'', 
Jelenski viadukt, potoček Zakotek, Jelensko 
jamo, nekdanjo čistilnico lokomotiv, Staro po-
stajo in si Borovnico ogledali z razgledišča nad 
stebrom. Do Pekla je potem še daleč, a bi bili še 
vedno na pravi poti. In zakaj vse v pretekliku? 
Ker so smerokazi, tako kot so se pojavili, tudi 

izginili. Ostal je le železni kolos, ki predrzno 
kaže roge. Komu? Zlobni jeziki pravĳo, da
kar izdelovalcem tabel, ki so pred Sokolskim 
domom župnĳsko cerkev olepšali s črko ''š'',
osnovno šolo pa z dodatno veliko začetnico. 
A to že ni več področje turizma, temveč bolj 
šolstva. Osnovnega, namreč. 

Damjan Debevec, občinski svetnik foto: DD

Borovničani so spomine na 
letošnje martinovo obujali še 
vse tja do konca novembra. 
Omislili so si celo novega pa-
trona – Martina Zamudnika, 
kateremu so se navsezadnje 
priporočili tudi na tradicio-
nalnem koncertu Štinglcov. 
Po njihovih besedah so s kon-
certom sicer malce zamujali, 

saj da je mlado vino že dolgo 
dozorelo, a nič ne de, saj ga 
v šolskih prostorih tako ne bi 
smeli okušati. Poleg tega gre 
pri Štinglcih, ki jih zadnje leto 
uri Alja Pešak, za "staro, pre-
izkušeno sorto", ki se vedno 
prileže. Tako tudi tokrat, ko 
so se na domiselno okrašenem 
odru občinstvu predstavili z 

venčkom narodnih (deloma po 
izboru zamudnika Martina), 
od En starček je živel pa Bratci 
veseli vsi do Kob sodov ne blo, z 
njimi pa so zaigrali še Slavčki 
iz Kužnice ter Kvintet trobil 
Nauportus Vrhnika. Prva za-
sedba velja za avtohtono bo-
rovniško sorto, ki prisega na 
narodno-zabavne viže, med-
tem ko gre pri kvintetu pod 
umetniškim vodstvom Blaža 
Kovača za mešano zasedbo 
Borovničanov in Vrhničanov, 
ki melodĳe iščejo tudi čez lužo
(Rosamunda, Can't take my eyes 
off you …). Množično so v go-
ste tokrat prihlačali iz sosed-
nje, brezoviške občine. Pretež-
no moški pevski zbor društva 
upokojencev Podpeč - Preserje 
ohranja status mešanega zbora 
z vsaj enim ženskim glasom, 
ki pa v nasprotju s Štinglci 
tu ni v vlogi zborovodje. To 
funkcĳo opravlja Pavle Svete. 
Zapeli so nam marsikaj, tudi 
Nazaj, nazaj v domači kraj, ob 
čemer bi kdo nemara pomislil, 
da se jim toži po starih časih 
skupne, borovniško-preserske 
občine. Kakšni bi bili po ne-
kem alternativnem razvoju lo-
kalne samouprave lahko dan-
danes domači zbori, so nam 
dali okusiti čisto pri koncu, 
ko so zapeli skupaj z gostitelji 
Štinglci. 

  Damjan Debevec, foto: DD 

Borovniški koncert zlahka obravnavamo v presežnikih. Dvo-
rana je bila tokrat nabito polna, izbor skladb odličen, vzdušje 
na vrhuncu, ansambel Livada, ki mu po zadnjih uspehih mnogi 
prerokujejo zanesljiv pohod na sam vrh slovenske glasbene sce-
ne, pa je del svoje trdo prigarane slave na pričujočem koncertu 
delil še z drugimi ansambli in skupinami, ki se prav tako šele 
uveljavljajo. Ansambel Dolinarji so spoznali na tekmovanju v 
Cerkvenjaku, sicer pa so iz Trebnjega in igrajo že dve leti. An-
sambel Ponos in Krimske lisjake poznajo s tekmovanja na Vrh-
niki "Igramo kot znamo", kjer so ravno tako blesteli. Ponos se 
v štiričlanski moški zasedbi, z enim "kevder basom" (in to ne 

navadne, temveč že kar grajske kleti …), z diatonično harmoni-
ko bolj posveča ljudski glasbi, njihov domači rajon pa se naha-
ja v trikotniku Tomišelj–Notranje Gorice–Rakitna. Na domačo 
glasbo pa prisegajo tudi Krimski lisjaki, tričlanska zasedba sred-
nješolcev. Gre za iznajdljiv ansambel, ki zna iz občinstva izva-
biti glasne ovacĳe. Kar pravzaprav niti ne preseneča, saj so naj-
glasnejšemu obiskovalcu obljubili pol soda vina, tistemu, ki jih 
povabi na obletnico, pa kar celega. Verjetno zanje nismo slišali 
zadnjič. Smo pa zato prvič slišali za borovniško moško skupino 
Podpičje D, ki jih "druži veselje do petja in razveseljevanje ljudi s 
podoknicami". Dalmatinske in podokničarske so jim zares lepo 

tekle, morda jim bo nekoč stekla tudi ideja za bolj stalno ime in 
ne bodo, kot do zdaj, na koncu vaj obstali le pri ";D". Skupaj z 
Livado so tokrat nastopila tri mlada dekleta, ki za Borovničane 
niso novost in so že osvojila premnoga srca s petjem zimzelenih 
slovenskih, pa tudi tujih pesmi – govorim seveda o triu DNK. 
Uspešni kombinacĳi navkljub "fantje z Livade" menda vendarle
rajši prisegajo na "svojo Urško" (Lužar), ki je z njimi odpela ne-
kaj narodno-zabavnih in celo avtorskih skladb. Na svoj račun pa 
je ob petju skupaj z Livado prišla tudi mlada povezovalka gdč. 
Rot, ki je ves večer nekako neuspešno namigovala v tej smeri. 
Je že tako, da fantje dandanes bolj slabo razumejo ženske na-
mige … Narodno-zabavni večer se je res lepo iztekel, k čemur 
organizator Vid Vidic – razen zahval občinstvu za množično 
udeležbo, pa občini ter borovniškemu kulturnemu društvu za 
pomoč – ni imel kaj dodati. Morda le še sporočilo zamudnikom, 
da lahko v glasbi uveljavljenega tria Vid, Nejc in Patrik uživajo 
vsak sobotni večer v picerĳi Kim-Vi.

Damjan Debevec, foto: DD 

Visoka glasbena odlikovanja za Livado Večer z ansamblom Livada Nova domača zasedba Podpičje D

(Ne)pričakovani uspehi ansambla Livada
Ansambel Livada je dal Borovničanom za ''martinovo'' okusiti kanček skrivnosti svojega uspeha s festivala 
narodno-zabavne glasbe v Cerkvenjaku, kjer so prejeli zlati klopotec. Na odmevnem koncertu so se jim pri-
družili Krimski lisjaki, Dolinarji, Podpičje D, Ponos in skupina DNK.

Tudi tako se da priti v Pekel.

Slavčki iz Kužnice

Veliki borovniško-presersko-podpeški zbor

Veliki zamudnik Martin

Vse poti vodĳo v Pekel

Voščilo SDS
Slovenski demokrati, 
občinskega odbora Borovnica, 
vsem občanom in občankam 
čestitamo za dan samostojnosti 
in enotnosti, obenem pa vam 
želimo miren božič ter srečno in 
uspehov polno novo leto.

Voščilo Neodvisne liste Zarja

BOROVNIČANKE, 
BOROVNIČANI! 
Želimo vam veliko sanj, 
novih spoznanj, 
prijetnih ljudi 
in … vse dobro 
ter čim manj laži. 

SREČNO, USPEŠNO V 
LETU 2014 

VAM ŽELI NEODVISNA 
LISTA ZARJA.

Voščilo OO Desus Borovnica
Bližajo se praznični dnevi. Občinski odbor stranke Desus Borovnica želi 
svojim članom, njihovim družinam in vsem občanom Borovnice miren 
in čustveno doživet božič, v letu 2014 pa naj se izpolnijo vsa naša 
pričakovanja in dobre želje za zdravje, veselje in srečo. 

Čestitamo tudi za praznik dneva samostojnosti in enotnosti. 

Ob praznovanju teh čarobnih dni odprimo naša srca za dobroto, prijazno 
besedo, stisk roke.    

OO Desus Borovnica
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Ljudi, ki so gradili ali sprem-
ljali gradnjo proge čez našo 
kotlino, ni več. Za nas, njihove 
potomce, pa je železna cesta 
samoumeven del vsakdana. 
Pa ni bilo vedno tako. Želez-
na cesta je pred več desetletji 
močno posegla v življenje na-
šega kraja in ga bistveno spre-
menila. Imeli smo pravzaprav 
srečo, saj smo doživeli razvoj, 
ki ga brez železnice ne bi. Od-
prla nam je okno v svet. 
Ko danes opazujemo stare fo-
tografije, poslušamo pripovedi
in obujamo spomine iz davnih 
let, gledamo na železnico in 
puhajoče lokomotive precej 
romantično. Borovničani še 
posebej. Le kdo izmed nas ne 
pohiti k oknu ali celo na vrt, 
ko zasliši pisk in zagleda dim 
muzejske lokomotive? 
Fotografije, ki prikazujejo
gradnjo proge skozi našo ko-
tlino, borovniški viadukt in 
vlake na njem, v nas vzbujajo 
še posebno občudovanje in 
spoštovanje. Mednje spadajo 
tudi razstavljene reprodukci-
je, ki so trenutno na ogled v 
Galerĳi Barje na Rimski cesti.
Avtor originalov je najverjet-
neje Johann Bosch, ki je s foto-
grafskim aparatom spremljal 
težaško delo na deloviščih 
železniške proge. Posebej ga 
je privlačila krajina, zato je na 
vseh povečanih reprodukcĳah
zanimivo opazovati tudi po-
drobnosti in okolico fotografi-
ranih objektov. 
Reprodukcĳe so bile v Borov-
nici leta 2009 že razstavljene, a 
le tri dni. Tokrat bodo dlje, vse 
do dneva samostojnosti. V čas 

naših prednikov in takratno 
življenje vasice na robu Ljub-
ljanskega barja vas poleg fo-
tografij popeljejo še časopisni
članki in novice do leta 1941. 
Obiskovalci, zbrani na odprtju 
razstave, smo imeli priložnost 
poslušati tudi glasbo tistega 
časa. Član zgodovinske sekcĳe
Jože Mayer nam je večer po-

lepšal s harmoniko, na katero 
je igral priljubljene melodĳe iz
let, ko je stekla železnica Du-
naj–Trst. Povedal nam je, da 
so se posebej navduševali nad 
Straussovimi, Mahlerjevimi, 
Bachovimi, Mozartovimi deli 
in zasedbo Schrammel. Z re-
citacĳo pesmi Toneta Pavčka
Spuščene zapornice je literarni 

del odprtja dopolnila Dragica 
Anastasov, več o sami razstavi 
in avtorju fotografij pa nam je
povedal predsednik zgodovin-
ske sekcĳe Peter Bezek. Sledila
je seveda še zahvala vsem, ki 
so razstavo in odprtje omogo-
čili. 

Za HUD Karel Barjanski:
Simona Stražišar

Ekskurzĳa na Dunaj
 
Pa smo ga le dočakali … Naš dolgo pričakovani izlet, nakupo-
valno-izobraževalni dan na Dunaju. Naš glavni namen in cilj 
ekskurzĳe je bil, da si ustvarimo prvo pravo zbirko likovnega
materiala, ki ga bomo potrebovali za nadaljnje ustvarjanje. 
Tečajniki likovne sekcĳe HUD-a smo se v zelo zgodnjih ju-
tranjih urah odpravili novim dogodivščinam naproti. Med 
dolgotrajno potjo proti cesarskemu mestu smo si čas krajšali 
s spoznavanjem bogate kulturne dediščine mesta ter zanimi-
vosti trenutno aktualne razstave v muzeju Albertina, Matisse 
in fauvisti, ki smo si jo pozneje tudi ogledali. 
Na Dunaj smo prispeli še v dopoldanskih urah in prva postaja 
je bila trgovina Boesner. Veliko lažji, s sorazmerno praznimi 

žepi smo se nato odpravili v Albertino, kjer smo si poleg ome-
njene razstave ogledali tudi umetnine dunajske slikarke So-
nje Gangl. Njena izvrstna dela so v marsikaterem obiskovalcu 
vzbudila občudovanje in neizmerno željo po ustvarjanju. 
Po napornem, vendar čudovitem dnevu se nam je prilegel 
ogled že praznično okrašenega glavnega dunajskega trga, se-
veda ob lončku okusnega kuhanega vina. Pri tem pa nismo 
pozabili nazdraviti tudi gospodu predsedniku HUD-a, Jožetu 
Zormanu, ki nam je tako kot vedno nudil popolno podporo 
pri organizacĳi ekskurzĳe.

Predsednica likovne sekcĳe HUD Karel Barjanski,
slikarka Natalĳa Ambrožič 

  Foto: Toni Lani 

Moj otrok ima rojstni dan
Rojstnodnevne zabave za otroke
Bi radi  svojemu otroku pripravili praznovanje s prijatelji?

Ste v s�ski s prostorom?

Želite, da bi bilo praznova-
nje nekaj posebnega?

Pripeljite ga na kme�jo…
tukaj je lepo, je drugače, je 
domače,…

Organiziramo namesto vas:

- program in animacijo-družabne igre, kot smo se jih igrali 
včasih…

- ustvarjalne delavnice (izdelovanje skupnega darila za 
slavljenca)

- sladki prigrizek

Podrobnosti: WWW.EKOLASKAR.COM /podjetje Vivian – 040 462 373.

Ponovno organiziramo drugi tečaj

ŠIVANJE – USTVARJANJE 
  
Ustvarjanje niso samo veliki projekti. 
Ustvarjanje se lahko začne tudi s šivom. 
  
Program bo prilagojen vašemu predznanju. 

   
Vabljeni otroci, najstniki, 
študenti, mlade mamice 
in mame, babice in bo-
doče žene – ali možje … 
Delo bo potekalo v 
majhnih skupinah. Šival-
ni stroj lahko prinesete s 
seboj, če nimate lastne-
ga, pa vam ga bomo po-
sodili mi. 

Začetek: konec januarja 2014 oz. v začetku februarja 
2014 
  
PODROBNOSTI IN TOČEN DATUM BODO OBJAVLJENI 
NA NAŠI SPLETNI STRANI: 

www.ekolaskar.com/podjetje-vivian

Življenje teče
Prvega decembra, v neposredni 
bližini državno uveljavljenega 
(zapovedanega?) kulturnega 
dogajanja pod skupnim nazi-
vom Ta veseli dan kulture, se 
je kulturno društvo malce dru-
gače poklonilo dvema velika-
noma slovenske literature (in 
tudi drugim) – dr. Francetu Prešernu, tistemu poetu, ki je svoje dni plezal 
po borovniških jablanah, se vozikal s čolnom po Borovniščici, predvsem 
pa se puščal razvajati svoji babici, ter pisatelju Ivanu Cankarju, našemu 
sosedu, ki naj bi po nekih "zlobnih" namigih Borovnico ovekovečil v 
Martinu Kačurju, spet drugi pa menĳo, da si nas je privoščil v Pohuj-
šanju v dolini šentflorjanski. Najsi bo tako ali drugače, naši kulturniki
so si za ta dan omislili javni recital pred osnovno šolo, z ozvočenjem, 
da te ves kraj sliši. Recitiral pa je lahko kdorkoli, moški ali ženska, mla-
di ali stari … in karkoli, poezĳo ali prozo, da si le ni izbral predolgega
dela. Za prvič nas je bilo sedem, gledalcev pa ne dosti več. Izbor je bil 
širok, od Župančičevih Mehurčkov do Tumovih Spominov. Za sprem-
ljavo pa topel čaj, ki je navzočim oživljal premrle prste. Predsednica 
kulturnega društva Milena Škulj meni, da se je za prvič kar dobro iz-
teklo; verjame, da bo na ponovitev dogodka ob letu osorej prišlo še več 
ljudi, tako nastopajočih kot poslušalcev, čez nekaj let pa da bi znala pri-
reditev že pognati korenine.                 Damjan Debevec, foto: DD

V Galerĳi Barje se predstavlja borovniška zgodovina
V petek, 29. novembra 2013, zvečer je HUD Karel Barjanski v Galerĳi Barje odprl novo razstavo, tokrat pove-
zano z borovniško zgodovino. Dogodek so pripravili člani zgodovinske sekcĳe društva, fotografije o viaduktu
in gradnji železniške proge skozi kotlino ter prispevke iz časopisov pa si lahko do 26. decembra ogledate vsak 
ponedeljek in četrtek od 17. do 19. ure.
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Ustvarjalna 
delavnica za 
novoletni bazar    
V vseh skupinah vrtca smo se po 
enem letu spet zbrali otroci, starši 
in strokovni delavci. Naše prid-
ne roke so ustvarjale novoletne 
okraske vseh vrst, oblik in barv. 
Ob ustvarjanju smo se prav pri-
jetno družili in klepetali. Izdelke, 
ki smo jih ustvarili, bodo otroci s 
starši lahko za prostovoljne pri-
spevke dobili na novoletnem ba-
zarju, ki bo 19. decembra 2013 ob 
17. uri pred OŠ Borovnica (ali v 
večnamenski dvorani, če bo slabo 
vreme). Prostovoljni prispevki se 
bodo zbirali za Šolski sklad, iz ka-
terega črpamo sredstva za otroke 
iz socialno ogroženih družin, da 
gredo lahko tudi oni na letovanja, 
ki jih organizira zavod. 
V imenu strokovnih delavk se 
staršem zahvaljujem za udeležbo 
na ustvarjalnih delavnicah in ves 
material, ki so ga prinesli. 
Zdaj pa ste vsi toplo vabljeni tudi 
na novoletni bazar!            Jana Sedej

Vzdušje večera, ki je bil po besedah znane radĳske povezovalke
Mateje Feltrin Novljan tokrat posvečen "velikim možem, fantom 
in dekletom v gasilskih uniformah", je v prvi vrsti narekoval am-
bient. Po zamislih predsednice kulturnega društva Milene Škulj 
ter Slavice Marte Ošaben so namreč "šumnikovci" dvorano opre-
mili z vsem, kar vsaj malce spominja na gasilstvo – od uniform, 
čelad, praporov, cevi pa celo do skoraj stoletne gasilske brizgalne 
faškarskega društva. Za nameček je znameniti gasilski poveljnik 
Damjan Turšič na ogled predstave prinesel še kip sv. Florĳana.
Florĳan je bil v svoji začasni kapelici še kar velika zvezda večera.
O njem so povedali vse, od njegovega mučeništva za vero pod ce-

sarjem Dioklecĳanom do tega, kako si ga gasilci izberejo za svoje-
ga zavetnika, pa ljudskih običajev, povezanih s "florĳanovim", ko
se ni kurilo v pečeh, kovači niso delali itn. Folkloristi, ki po novem 
delujejo pod mentorstvom Jerneje Grdadolnik, so med okraše-
vanjem njegove "kapelice" zapeli tudi tradicionalne napeve, po-
svečene temu svetniku. Petja in seveda plesa je bilo to pot znova 
v izobilju. Zaplesali so tržaške, koroške in belokranjske plese, 
seveda napravljeni v bogata oblačila, značilna za te regĳe. Česar
niso odpeli gostitelji, so pa gostujoče Sestre Trobec. Za veseli del 
večera pa so zadolžili kar poveljnika Turšiča, ki je osvežil spomin 
na zgodovinski kompromis, sprejet na občnem zboru v Brezovici 

leta 1991, da gasilci po novem ne bodo ne tovariši ne gospodje, 
temveč gospodje tovariši. Najboljše anekdote pa so seveda tiste 
z intervencĳ. Nekoč sta s kolegom kar na mopedu hitela na in-
tervencĳo v Borovnici, kjer je bila okrog gorečega kozolca zbrana
množica zĳal. Pot na kraj nesreče sta si nato utrla tako, da je Turšič
oponašal sireno, kolega pa je vpil "plava luč". Spet drugič so gasili 
neki kozolec, ko je prihitelo sosednje društvo in začelo škropiti 
skladovnico drv precej stran od požara. Na vprašanje, zakaj, so 
menda odgovorili, da imajo prekratke cevi, da bi prišli do kozol-
ca. Za gasilce je menda tudi precej vzdevkov. Prostovoljce poklic-
ni gasilci kličejo "klobasarji" – če gasilec vsaj enkrat na mesec ne 
nese uniforme v čistilnico, odstranjevat ajvar, bojda pravĳo, da je
bolj "švoh". Tisti, ki jih srečajo le za šankom, jim pravĳo namizni
hidranti. Sicer pa si brez dlake na jeziku pravĳo tudi "neplačani
hlapci države". Ob koncu je padel še poziv oz. prošnja za bliža-
joči se čas, ko bodo domači gasilci po hišah raznašali koledarje, 
češ naj bodo občani radodarni, ker "za gasilce in cerkev je treba 
dat', ostali si pa tak' vzamejo".       Damjan Debevec, foto: DD

Tako je videti, ko pri gasilcih ženske prevzamejo vajeti. Kje gori? Tamle, v drugi vrsti! Koroški plesi v bogati opravi

V galerĳi Barje je v soboto, 16. novembra 2013,
HUD Karel Barjanski gostil improvizacĳsko
gledališko skupino. Mladim po starosti in srcu 
smo predstavili impro pravljico, ki so jo zaigrali 
člani skupine Pepelka in trĳe prašički. O sebi so
povedali naslednje: ''Če za devetimi vodami in 

devetimi gorami zavĳeš levo, najdeš nas. Ver-
jetno pĳemo čaj skupaj z mačehami, zmaji in
princeskami. Samo zato, ker verjamemo, da nič 
ni samo belo ali samo črno. In ker improvizacĳa
dopušča, da si vsak pravljični junak pribori svoj 
srečen konec.'' 

Ob ustvarjanju in ogledu pravljice o Trnuljčici, 
ki bi se rada izkazala kot kuharica, smo se na 
vso moč zabavali in nasmejali prav vsi obisko-
valci in igralci. Popoldan je bil poseben, nabit z 
ustvarjalnostjo in smehom! Med predstavo so 
pokali baloni, vživeli smo se v dobro čarovni-
co, drvarja, kralja in kraljico, učitelja kuhanja, 
princesko, potovali smo po številnih deželah, 

peli in spoznavali inštrumente … Skratka, imeli 
smo se SUPER! 

Za HUD Karel Barjanski, literarna skupina:
Barbara Bezek Rot 

Foto: Jože Pristavec

Literarni popoldan 
z Ano Balantič in 
Odrezano srečo
 
V nedeljo, 27. oktobra 2013, popoldne smo v 
galerĳi Barje gostili pesnico in pisateljico Ano
Balantič, ki živi v Idrĳi. Z gospo Francko Čuk
sta občinstvu predstavili knjigo z naslovom 
Odrezana sreča. Ana je v zgodbe povezala pri-
povedovanja domačinov, grenki smeh idrĳskih
rudarjev, revščine, usode žensk, jetike, krutosti 
in ljubezni. Za glasbene vložke sta odlično po-

skrbela domača glasbenika Alenka in Žan. 
Popoldansko druženje je bilo prežeto s čustvi, 
glasbo in upanjem, ki je glavno sporočilo knji-
ge: ''Odrezana sreča ni nikoli odrezana. Zraste 
zaradi upanja, da je lahko življenje boljše ali 
vsaj znosno, kar je tudi dobro, zaradi ljubezni, 
ki jo vsak od nas hoče, zmore dati drugemu in 
jo je celo sposoben sprejeti, če le verjame, da je 
treba biti odprt zase in za druge!'' 
  
Nikoli ne zapiraj oken 
pred svetlobo! 
Nikoli ne prižigaj ognja, 
če ne veš, kako peče! 
Ne poklekni, 
ponižal boš samega sebe! 
Ne prosjači, 
povsod leži kruh! 

Vedno odpiraj vrata na stežaj 
in zvedel boš,  
kako težko je pošteno živeti,  
se smejati in ljubiti! 
 
(Ana Balantič) 
  
Za HUD Karel Barjanski: 
Barbara Bezek Rot 
Foto: Vladimir Kržišnik

Gostili smo improvizacĳsko gledališko skupino

Z gasilskim pozdravom "Na pomoč" in na poskok
 
Borovniška folklorna skupina Šumnik se je z decembrskim nastopom poklonila domačemu gasilstvu. Poskoč-
nega koncerta, ki se je odvĳal pod naslovom/vzklikom "Na pomoč", so se udeležile tudi znane "Sestre Trobec",
v dvorano pa so folkloristi navlekli vse, kar je šlo skozi vrata, od gasilskega voza do Florĳanove kapelice.
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Voščilo TD Horjul

Vse, kar je staro leto zamudilo, 
naj novi čas prinese, 
srečo, zdravja in veselje, 
to so naše novoletne želje. 
TD Horjul želi vsem članom, 
donatorjem in preostalim 
vesele božične praznike ter zdravo in 
srečno leto 2014.

• Občinski prostorski načrt sprejet
 Svetniki so na novembrski seji soglasno 

potrdili občinski prostorski načrt, ki bo 
zarisal bodoči prostorski razvoj in širitev 
zazidljivosti občine. Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu bo začel veljati s 1. ja-
nuarjem 2014 in bo objavljen v Uradnem 
listu RS ter na spletni strani Občine Horjul, 
grafični del pa je na voljo za ogled na sede-
žu občine. 

  
• Darilo za občanke in občane
 V začetku decembra je otroke z darili raz-

veselil Miklavž, vsako gospodinjstvo pa se 
je v teh dneh ob prejetem časopisu lahko 
razveselilo še setvenega koledarja Občine 
Horjul. Ulice v Horjulu in preostali kraji v 
občini so dobili praznično, novoletno po-
dobo, svoj čar pa boste dodali še občani z 
okrasitvĳo svojih domov. Praznični mesec 
se bo končal z občinskim silvestrovanjem 
na Občinskem trgu v torek, 31. decembra. 

  
• Sprememba uradnih ur Krajevnega ura-

da Horjul
 Občanke in občane obveščamo, da so se 

spremenile uradne ure Krajevnega ura-
da Horjul, saj Upravna enota Ljubljana z 
mesecem decembrom manjša število urad-
nih ur na krajevnih uradnih. Uradne ure 
Krajevnega urada Horjul bodo po novem 
samo ob četrtkih, od 8. do 12. ure in od 13. 
do 15. ure. 

  
• Vloga za znižano plačilo vrtca za leto 

2014
 Obveščamo vse starše, ki imajo otroke v 

vrtcu in želĳo znižano plačilo vrtca, da 
morajo znova oddati vlogo za določitev 
znižanega plačila vrtca za leto 2014. Vlogo 
je treba oddati do 31. 12. 2013 na pristojni 
center za socialno delo.  

 Občina Horjul

• Občinske novice • Občinske novice • 

V teh prazničnih dneh izrečemo veliko lepih želja našim najbližjim, prĳateljem, znancem, sosedom. 
Pa vendar – ali so vse te želje iskrene in dobronamerne? Vse pogosteje se namreč dogaja, da odnosi, 
naj bodo to med prĳatelji ali sosedi niso več to, kar so  bil nekdaj, ko je prevladovala sloga in pomoč 
v skupno dobro. Vedno več je posameznikov, ki si dovolĳo vzeti oblast v svoje roke in s svojim ob-
našanjem kratĳo mir v svojem okolju.  To se nam zadnje čase dogaja tudi v Horjulu. Imamo primer 
osebe, ki razmišlja izključno v svojo korist, ne glede na to ali to doseže na lep ali na grd način. Biti 
njegov sosed zna biti prava mora. Nikoli ne veš, kaj te v naslednjem trenutku čaka, ali boš lahko 
prišel domov, ali te na cesti čaka ovira, da ne boš mogel naprej. In ko v sušnem obdobju kraj najbolj 
trpi za vodo, si on velikodušno privošči prati avtomobile. Kdo in kdaj lahko odčita njegove vodo-
mere pa je prava procedura. Prav tako strogo prepoveduje vse komunalne posege, ki bi potekali čez 
njegovo zemljišče. In če si sosed takemu sosedu, kaj ti potem še preostane? Mirno življenje v takem 
okolju verjetno ne. 
Zato v teh dneh malo pomislimo kakšni smo kot sosedi. Zagotovo egoizem in kreg ne pripeljeta 
daleč,  bolje je živeti mirno življenje in vsi imamo pravico do tega. 

Župan Janko Jazbec 

Čudovit zimski dan je poskrbel, da se je sko-
zi prizorišče Miklavževega sejma, za razliko 
od lanskega leta, letos sprehodilo lepo število 
občank in občanov Horjula in drugih  obisko-
valcev. Nekateri so si lepo okrašene in oblo-
žene praznične stojnice le ogledali, večina pa 
prizorišča dogajanja ni zapustila praznih rok. 
Vrečke so napolnili z adventnimi venčki in 
drugim božičnim okrasjem, toplimi zimskimi 
oblačili ali le priložnostnimi božičnimi darili. 
Največ pa nas je poskrbelo za zimsko ozimni-
co sadja ali domačih medenih in mesenih iz-
delkov. Kdo ve, morda je kdo domov odšel z 

novo harmoniko, saj se je na eni izmed stojnic 
predstavljal tudi domači izdelovalec harmo-
nik Čuk. 
Turistično društvo Horjul, ki je tudi tokrat 
prevzelo organizacĳo sejma, je poskrbelo za 
prĳetno počutje obiskovalcev, dobro razpol-

oženje pa je s humornimi vložki ustvarjal 
tudi predsednik TD Horjul Tomo Gabrovšek. 
Okusno kuhano vino in čaj je bilo najbolj mam-
ljivo za starejšo generacĳo. Kako da ne, če pa 
se je v zimskem mrazu topla tekočina še kako 
prilegla, pa tudi beseda je lažje stekla. Otroci 
pa so se težko uprli svežim čokoladnim pala-
činkam, katerih dišeče vonjave so se razlegale 
po celem Občinskem trgu. Popoldanski del 
je bil namenjen spremljevalnemu programu. 
Družabne igre je oblikovala štafeta, na kateri 
so se prostovoljci preizkusili v domačih vešči-
nah: lupljenju krompirja, prenašanju jabolk na 
žlici ter robkanju koruze. Najbolj pogumni so 
preizkusili tudi težo ponve velikanke, za ka-
tero so skušali uganiti njeno težo. Miklavžev 
sejem pa to ne bi bil, če ga ne bi obiskal Sveti 
Miklavž, ki sta ga tokrat spremljala prĳazni 
angelček in nagajivi parkelj. Pridni otroci, ne 
glede na leta, dobili sladke piškote in bombo-
ne, tisti najpogumnejši so se z njim tudi slikali, 
nekateri pa so Miklavžu še zadnji hip zaupali 
željo, ki jo bo kaj kmalu lahko tudi izpolnil. 

 Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Sprehod po Miklavževem sejmu
 
Horjul, 1. december – Čarobni praznični december se je letos pričel z Miklavževim sejmom, ki je v organizacĳi Turističnega 
društva Horjul na Občinski trg privabilo preko dvajset razstavljavcev od blizu in daleč ter lepo števil obiskovalcev, pred-
vsem občanov Horjula.

Posebej otroci so radi stopili pred objektiv in 
zabeležili spominsko sliko s sv. Miklavžem. 

Starejše skupine iz našega 
vrtca so v novembru obiskale 
Narodno galerĳo v Ljubljani. 
Vodička je otrokom ob prav-
ljici Gal v galerĳi predstavila 

ustanovo. Z Galovo knjižico, 
vodnikom po stalni zbirki 
slovenske umetnosti za naj-
mlajše, so se odpravili na 
ogled razstavljenih umetni-

ških del. Osredotočili so se 
na nekaj slik. Na njih so iskali 
rožo, živali, snežinke, lovca 
s puško, drsalce, deklice, ki 
plešejo. S pomočjo stvari, ki 
so otrokom blizu, jim je vo-
dička približala umetniška 
dela v celoti. Pomembno je, 
da so se seznanjali tudi s kul-
turnim obnašanjem v galerĳi. 
Po sobanah so se sprehajali 
umirjeno in tiho ter pazili, da 
se del niso dotikali s prstki. 
Ob vrnitvi v vrtec so otroci s 
flomastri risali vtise z obiska 
v galerĳi, s suhimi barvicami 
so poustvarjali vsebino prav-
ljice Gal v galerĳi, s tempera 
barvami pa so slikali črnko 
ob opazovanju reprodukcĳe 
slike Antona Ažbeta z naslo-
vom Zamorka. Otroške iz-
delke smo poslali v Narodno 
galerĳo.   

M. B.

Ali ima ulica pravico do miru?

TD Horjul je poskrbel tudi za topel napitek in 
sladek prigrizek.

Namen takšnega dogodka je tudi druženje in 
klepet.

Na stojnici se je s svojo harmoniko "ČUK" pred-
stavil domači izdelovalec.

Voščilo PGD Žažar
Naj praznični čas pričara
veliko lepih trenutkov,
zvrhan koš dobrot, sreče in 
veselja v letu 2014!
 

 PGD Žažar želi vsem svojim članom,
 krajanom in donatorjem vse dobro v 
 prihajajočem letu ter se vam hkrati 

 zahvaljuje za vso vašo pomoč
 in podporo.

Vsem občankam in občanom želim, 
da bo leto 2014 prežeto z zdravjem, osebnim zadovoljstvom in 
medsebojnim razumevanjem. 

Župan Občine Horjul 
Janko Jazbec

Obisk Narodne galerĳe
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Grega, si idejni vodja skupine The SIT Gro-
up, kaj to pravzaprav pomeni? 
To pomeni, da sem si jo, po domače rečeno, iz-
mislil in jo tudi oblikoval. Torej, zbral sem člane 
skupine, si domislil, katere instrumente bi za-
sedba imela in kakšen stil glasbe bi izvajanja. 
Sicer so bile moje prvotne ideje nekoliko dru-
gačne, kar pa se je kmalu izkazalo, da bi bilo za 
dovolj kvalitetno izvedbo precej težko izvedlji-
vo. To kar danes smo, se je skristaliziralo tekom 
vaj in časa. 
  
Je skupina nastala posebej za namen nastopa-
nja na oddaji Slovenĳa ima talent? 
Lahko bi rekli. V tej, končni zasedbi smo se 
zbrali šele teden dni pred avdicĳo. Takrat smo 
šele dobili basista, pravzaprav še manj kot te-
den – v nedeljo smo imeli nastop na avdicĳi, 
prve vaje v originalni zasedbi pa smo imeli po-
nedeljek. Nastop je kar uspel in bili smo izbrani 
na predizbor, potem pa naprej, vse do polfinala, 
do kamor smo prišli. Danes še vedno delamo in 
nastopamo, zato je bolje rečeno, da je bila od-
daja samo razlog za naš začetek. 
  
Od kje ideja za ime The SIT Group? 
Originalno ime je bilo drugačno. Kasneje je pri-

šlo ime SIT, s katerim smo se prĳavili tudi na 
šov Slovenĳa ima talent, ki pa smo ga do prvega 
nastopa še spremenili in o tem, seveda, obvestili 
tudi komisĳo. Ime nosi dva pomena in to je po-
sebej zanimivo. SIT pomeni kratico za Slovenĳa 
ima talent in hkrati spominja na nekdanji slo-
venski tolar. Člani skupine smo nato povprašali 
še malo okrog, svoje prĳatelje in kolegice, kako 
se jim ime zdi in glede na posvete je na koncu 
nastalo ime The SIT Group. 
  
Ste izredno zanimiva, razgibana skupina, ki 
šteje 6 članov. Zasledila sem, da imate nekaj 
kar vas vse povezuje in nekaj, kar vas razliku-
je in najverjetneje kdaj pa kdaj tudi razdvaja, 
in to je na eni strani glasba - vsi ste namreč 
profesionalni glasbeniki in na drugi strani 
pokrajinskost – prihajate namreč iz zelo raz-
ličnih koncev Slovenĳe. 
(smeh) Ja, res je. Kar se tiče glasbe, imamo res 
vsi glasbeno izobrazbo in večina jih v tem tudi 
poklicno ustvarja. Kar pa se tiče regionalne po-
kritosti, tudi drži, da v originalu prihajamo iz 
različnih koncev Slovenĳa. A čez teden smo vsi 
v okolici Ljubljane, kjer delamo ali študiramo, 
tako se tudi za vaje enostavneje dogovorimo. 
  
V šovu ste si nadeli pridevnike norčavi, po-
sebni, nori, nenavadni, s smislom za humor, 
kvalitetni, … Kdo torej sestavljate skupino 

The SIT Group? 
Klemen Orter, je pevec in prihaja iz Velenja, 
Timi Krajnc igra kitaro in je doma na Koro-
škem, basist Rok Hozjan prihaja iz Prekmur-
ja, Blaž Guzej, ki spremlja band na trobenti je 
Celjan, Andraž Trampuš je Ljubljančan in igra 
harmoniko ter moja malenkost – sem Horjulc in 
igram klarinet, po potrebi še kaj drugega. 
  
Ko vas človek gleda in posluša vas bi težko 
umestil v nek stil. Če se spomnimo na odda-
jo, je imel s tem probleme tudi član komisĳe 
Damjan Damjanovič. Dejstvo je, da polizane 
frizure, metuljčke, jeans hlače z naramnicami, 
all starke opazovalec težko poveže z vašimi 
inštrumenti: harmoniko, kitaro, bas kitaro, 
klarinetom in trobento. Povej, kam se uvršča-
te? 
V prvi vrsti smo band, ki želi s svojim stilom 
in svežino podirat stereotipe in kot drugo smo 
dejansko nekaj vmes, med pop in narodno-
zabavno zasedbo. V osnovi smo kot klasičen 
narodnozabavni kvintet, in tudi instrumente 
imamo temu primerne, le da basist uporablja 
nekoliko drugačno, manjšo bas kitaro, imeno-
vano kukulele bas kitara, ki pa zveni identično 
kot bas kitara. Inštrumenti, kot sem že omenil, 

so isti kot za narodnozabavni ansambel, glasbi 
pa dodajamo pop, rok ritme ali pa ji dodajamo 
druga manjša tolkala. Kitarist na primer igra na 
kitaro in poleg tega še tolče po kitari, vse to zve-
ni v primerjavi z ostalimi narodnozabavnimi 
skupinami bolj pop, medtem ko ima klasičen 
narodnozabavni ansambel več etno, se pravi 
narodnega pridiha. V Slovenĳi smo edina taka 
zasedba, zato točnega imena ni. Lahko rečemo 
tudi, da smo urbana narodnozabavna zasedba 
ali pa pop-narodnozabavna. 
  
Ste torej nekaj posebnega na slovenski sceni, 
kaj pa zunaj meja, imate kakšne vzornike, ki 
jim želite biti podobni? 
Nekih vzornikov nimamo, niti ne želimo biti 
komu podobni, vendar nas nekateri primerjajo 
z avstrĳsko skupino Global Kryner. Bili so res 
odlična glasbena skupina, mislim, da je imela 
oktobra letos poslovilni koncert. Enkrat so bili 
celo na Evrovizĳi. Delali so priredbe, predvsem 
starejših uspešnic, v katere so dodajali dele Av-
senikovih in drugih narodnozabavnih pesmi, 
tako, da je bila meja med narodnozabavno in 
pop-narodnozabavno glasbo v njihovih prired-
bah očitna in so si s tem ustvarili značilen zvok 
oziroma sound, po katerem so bili prepoznav-
ni. Na primer, v njihovi priredbi skladbe Proud 
Mary je vključena tudi Avsenikova pesem Proti 
jutru. Tega mi ne delamo, potemtakem bi bili 

samo njihova slaba kopĳa. Njihove priredbe so 
bile sicer bogate, včasih že kar kičaste. Glasba je 
bila kvalitetna, a za nekatere okuse celo preveč 
zakomplicirana – preveč akordov, različnih rit-
mov, prehodov, kar je lahko povzroči, da človek 
takšno glasbo težko posluša, sploh laik. Na tem 
mestu bom omenil, da na žalost v glasbi velja, 
da bolj enostavna kot je glasba, bolje gre v ušesa 
poslušalcem. 
  
Rekel si, da ste neke vrste pop-narodnoza-
bavna glasbena skupina, kar pomeni, da vam 
potemtakem odgovarjajo tudi zelo različne 
zvrsti muzike? 
Ja. Nimamo nekih predsodkov glede dobrih in 
slabih zvrsti, mi glasbo delimo le na kvalitetno 
in nekvalitetno, pa naj si bo narodna, jazz, pop, 
techno, povsod obstajajo slabi in dobri izvajalci 
in slabi in dobri komadi. 
  
Kako potem izbirate pesmi za izdelavo prired-
be? 
Idej in predlogov je vedno preveč. Do sedaj smo 
delali priredbe na najbolj popularne komade. 
Glavno merilo je youtube, in to število ogledov 
videospota. V drugi fazi so v prednosti izstopa-
joči izvajalci, tak je na primer Justin Bieber, ki 

velja za idol najstnic, ali pa bolj ekstravagantni, 
kot je Lady Gaga. Važno je, da je komad zani-
miv tako za nas, kot za poslušalce. 
  
Pa boste v prihodnosti ostali le pri priredbah 
ali imate željo ustvariti tudi kakšno svojo av-
torsko pesem? 
Težko je reči. Tu je dilema. Če ostanemo le na 
priredbah pesmi, potem je slovenski trg pre-
majhen in bi bilo zato potrebno prodreti in se 
uveljaviti tudi na tujih glasbenih tleh. Če pa za-
čnemo ustvarjati avtorsko glasbo, bi to morala 
biti slovenska glasba. A slovenski trg je premaj-
hen, imamo željo in ambicĳo prodreti na tuje 
odre in tako vztrajati na priredbah glasbenih 
hitov – dejstvo je, da mladina vse te komade 
pozna, kamorkoli prideš mladina uživa in žura 
z nami. 
  
Kakšna pa je po tvojem mnenju slovenska 
glasbena scena? 
Dokaj dobra, a problem je v tem, ker se kvali-
tetna glasba ne vrti v taki meri, kot bi se lahko 
oziroma bi se morala. Če na primer poslušamo 
slovenske radĳe, najdemo zelo malo takšnih, 
ki imajo kvaliteten glasbeni program. Ogrom-
no pa je komercialnih, ki delajo le na podlagi 
anket in poslušanosti, zato se čez dan vseskozi 
vrtĳo isti, največkrat slabi, komadi, ponoči pa 
kvalitetni. 

  
Vaša odskočna deska je bila torej oddaja Slo-
venĳa ima talent, kjer ste s priredbo Gang-
nam style prepričali komisĳo, ki vam je dala 
3 x DA in s tem karto za uvrstitev v naslednji 
krog. Nam lahko zaupaš, kako je v zaodrju 
takšnega šova? 
Določene stvari lahko povem, vsega pa bolje da 
ne. Ni skrivnost, da vsak, ki sicer pride uspeš-
no čez avdicĳo, že napreduje v naslednji krog. 
Mnogi, ki so sicer bili poslali naprej, končno 
niso bili izbrani – matematika je zakomplicira-
na. Od 1200 prĳavljenih na avdicĳo, nas je bilo 
v naslednji krog uvrščenih okrog 400, od teh pa 
nas je 90 prišlo naprej. Od tu naprej je predvaja-
la tudi televizĳa. Za polfinale pa je bilo prostora 
le za 30 izvajalcev, kjer je bilo na tihem dogo-
vorjeno, da so to skupine oziroma posamezni-
ki iz vseh panog. Dejstvo je, da je princip šova 
doseči čim večjo gledanost, kar pomeni, da se 
povprečje briše, saj ni zanimivo in se ohrani ter 
predvaja le najslabše in najboljše. To je bilo na 
televizĳi povem jasno prikazano. No, Za uvr-
stitev v finale pa so odločali glasovi gledalcev, 
in statistično, glede na število glasov, naj bi The 
SIT Group osvojila 11. mesto. Na dosežen re-
zultat smo upravičeno ponosni, saj smo doseli 
najboljši izid med vsemi glasbenimi skupinami 
v vseh treh sezonah talentov, če odmislimo har-
monikarski orkester, ki je prišel v finale pred-
vsem na račun kvantitete. 
  
Po polfinalni oddaji je v javnosti zakrožila 
novica, da naj bi bilo za nekatere skupine 
moteno glasovanje, celo peticĳa je bila dana v 
podpisovanje. Je šlo tu za škandal? 
O tem smo bili sicer obveščeni, vendar se nismo 
obremenjevali, niti se nismo v to vmešavali. 
  
Kaj pa komisĳa v sestavi Damjan Damjano-
vič, Ana Klašnja, Branko Čakarmiš, je bila po 
tvojem mnenju korektna in strokovna? 
Po pravici povedano - vsak je navĳal za svojo 
panogo, za dejavnost iz katere je prihajal. To pa 
je meni čisto zgrešeno. Po mojem mnenju moraš 
biti ravno do svojega področja bolj kritičen, ne 
pa, da si do njih zaščitniški in jih rineš naprej. 
Sicer pa je v takem šovu težko primerjati vse te 
nastope in izvajalce. Točke plesalcev so bistve-
no bolj dinamične kot točke glasbenikov, in ker 
ljudje resnici na ljubo najprej damo prednost 
očem, so tovrstne točke malo v prednosti. Če 
govorimo o glasbeni skupini, seveda. Pri pev-
skih solistih pa je povsem druga zgodba, tam 
pride najbolj do izraza posameznikova identite-
ta, njegova sposobnost in življenjska zgodba, ki 
ga spremlja. Vokalisti imajo prav tako vrhunsko 
glasbeno spremljavo v obliki Matrice oziroma 
posnetka skladbe brez glavne melodĳe, zato so 
pevci zopet malce v prednosti pred plesalci in 
glasbenimi skupinami. Mi smo dejansko morali 
odigrati in odpeti vse, kar se je slišalo, medtem 
ko je njihova naloga po mojem mnenju lažja, 
predvsem v smislu skupinske igre, poslušanja 
drugih glasbenikov in podobno. Sicer pa to ni 
nobena skrivnost. Po vsem svetu v 99% vedno 
zmaga pevec solist. Poleg tega, da je dober, ima 

Pogovor z Gregatom Čeponom, glasbenikom iz Horjula 

»Vsi stili so nam všeč, 
glasbo delimo le na kvalitetno in nekvalitetno«
 
Grega Čepon je večini Horjulcev dobro poznan mladenič, ki občinske in lokalne zabave pogosto popestri s katerim od instru-
mentov, ki jih igra. In teh je kar nekaj, poleg klarineta, za kar ima opravljeno srednjo glasbeno šolo, igra še klavir, flavto, 
saksofon in verjetno še kaj. S klarinetom že petnajst let spremlja vrhniško godbo, nekaj let tudi Orkester Simfonika Vrhnika, 
osem let igra v družinskem ansamblu Čepon in priložnostno pomaga lokalnim folklornim in drugim skupinam. Od tu ga do-
mača javnost najbolje pozna, širši slovenski pa se je pokazal in predstavil na zadnji slovenski televizĳski oddaji Slovenĳa 
ima talent, kjer je glasbena zasedbe The SIT Group, v kateri je kot klarinetist in hkrati vodja, nastopil. Pogovor z njim, o 
izkušnji, ki jo je The SIT Group doživela na eni izmed najbolj gledanih slovenskih oddaj ter o njihovem delu in načrtih, si 
lahko preberete v nadaljevanju.

The SIT Group se je javnosti prvič predstavila šovu Slovenĳa ima talent.

Grega Čepon v stilu skupine
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še neko življenjske zgodbo in temu primeren 
karakter, ki mu na koncu omogoči veliko šte-
vilo glasov iz strani glasovalcev. Če potegnemo 
črto pa je to še vedno šov, ki poleg kratkotraj-
ne prepoznavnosti in nagrade za zmagovalca 
ne prinaša ničesar, tako da se za večino glavno 
tekmovanje začne po zaključku šova. 
  
Šov je torej dobra ali slaba izkušnja? 
O šov Slovenĳa ima talent nikakor nimam ne-
gativnega mnenja. Že prej sem vedel kaj prina-
ša. Resnica je tudi, da je bila udeležba na šovu 
za nas odlična odskočna deska. 
  
Iz šova pa ste se nekajkrat že pojavili na ne-
katerih odmevnih glasbenih dogodkih, sedaj 
pa se, v izvedbi samostojnih koncertov, selite 
na slovenske odre? 
Nekako tako. Po šovu smo že gostovali na raz-
ličnih koncih po Slovenĳi. Eden največjih je bil 
koncert pred približno 15000 glavo množico na 
Kongresnem trgu, kjer smo skupaj z Modrĳani, 
Janom Plestenjakom in drugimi nastopali na 
obletnici spletnega portala Kuponko. Vzdušje 
je bilo enkratno. Sedaj pa bomo pripravili še ne-
kaj samostojnih koncertov po Slovenĳi. Prvi tak 
je bil v Horjulu in bilo je super – ljudje so uži-
vali, ne le mladina, tudi starejši so v stoje peli 
z nami. Sicer pa iščemo ustrezno založno, da 
bomo lahko studĳsko naredili nekaj posnetkov 
in posneli kak videospot na priredbe. Kako in 
na kakšen način bomo delovali in kje vse nas 
bo mogoče slišati pa je, na žalost, odvisno tudi 
od financ. 
  
Slava je prav gotovo draga, posebej, če je sku-
pina v samem zagonu. Se strinjaš? 
To na žalost popolnoma drži. Dejstvo je, da se 
v Slovenĳi glasbenik težko preži le od te dejav-

nosti, saj se vse prepogosto muziko jemlje kot 
dobrodelno dejavnost in ne kot poklic. Ljudje 
gledajo le na to, koliko v tistem hipu računaš, po-
zabljajo pa na to, koliko vaj, inštrumentov, časa 
in denarja vložiš v pripravo končnega izdelka. 
Vse stane, naj si bo imidž, scena, snemanja, naj-
emi studiev, predvajanja, priprava in organiza-
cĳa koncertov, vzdrževanje instrumentov in še 
bi lahko našteval. A vse to mora biti, saj so časi 
takšni, da mora biti cel komplet dober, dobro 
moraš zgledati, se obnašati na odru in biti kva-
liteten. Če si kvaliteten še ni garant za uspeh, ta 
je namreč močno pogojen s financami. Zato naj 
izkoristim priložnost in povem, da skupina The 
SIT Group intenzivno išče sponzorje. V zameno 
pa ponujamo tudi kak špil oziroma koncert. 
  
Glede na to, da je decembrski čas in da nas te 
dni obiskujejo trĳe dobri možje, bi si skupina 
The SIT Group potemtakem zaželela kakšne-
ga resnega sponzorja? Kaj pa so tvoje želje in 
morda, kaj bi ti zaželel bralcem Našega časo-
pisa? 
Sam sicer praznujem samo dva od teh treh mož 
(smeh), vendar spoštujem vse. Kaj si želim/o v 
prihodnje? V največji meri zdravja (smeh), si-
cer oguljena fraza, vendar le tega cenimo šele 
takrat, ko imamo že resne probleme. Želimo si, 
da nam ne bi zmanjkalo ustvarjalnega naboja, 
ambicĳ in energĳe, s katero bi dosegli zastavlje-
ne cilje. Prav tako se ne bi branili sponzorjev, ker 
smo povečini vsi študenti, visoke ambicĳe pa so 
tesno povezane z večjimi finančnimi vložki. Od 
tu tudi pregovor: Malo denarja, malo muzike! 
(smeh) Osebno si želim, da bi bila glasba in na-
splošno kultura deležna večje podpore iz strani 
države in občinskih izpostav, kajti dogaja se, da 
določeni funkcionarji gledajo na kulturo kot ne-
potreben strošek. Če pobrskamo po zgodovini, 
smo Slovenci najbolj znani ravno po glasbi, za-
čenši s Slavkom Avsenikom, ki je svoje čase imel 
ogromno podporo tudi s strani države. Mislim, 
da ni potrebno omenjati, da je skladba Na go-
lici najbolj predvajana inštrumentalna skladba 
v Evropi. Kultura nas dela drugačne od ostalih 
narodov, zaradi kulture smo poznani po sve-
tu, zaradi kulture sploh smo! Bralcem Našega 
časopisa bi zaželel, da v teh, ne ravno rožnatih 
časih, stopimo skupaj in na krilih solidarnosti 
preženemo temne oblake, ki se zgrinjajo na našo 
državo in jih s skupnimi močmi, trdno voljo in 
pozitivno naravnanostjo odženemo daleč stran. 
(smeh - sliši se precej politično, ampak je iskre-
no) Ob tej priliki bi vam zaželel vesele božične 
praznike, srečno novo leto ter obilo dobre volje, 
katero bomo v prihodnje poizkušali privabljati 
iz vas tudi mi, člani skupine The SIT Group, za 
malo manj vešče angleškega jezika pa kar po 
domače, Slovenski Tolarji! 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: osebni arhiv 

Šestčlanska fantovska zasedba The SIT Group se je javnosti 
prvič predstavila na eni izmed najbolj gledanih slovenskih 
oddaj Slovenĳa ima talent. Izmed 1200 prĳavljenih na avdi-
cĳo se je skupina prebila vse do polfinala in tudi od tam za 
malček zgrešila finale. Ni kaj, fantje so izredno kvalitetna 
pop-narodnozabavna zasedba, ki na slovenskih glasbenih 
tleh s tem stilom in imidžem šele orje ledino. So torej prva 
glasbena zasedba, ki iz najbolj popularnih glasbenih hitov 
naredĳo nekaj popolnoma drugega – z inštrumenti, ki jih 
navadno uporabljajo narodnozabavni ansambli – harmoni-
ka, kitara, bas kitara, klarinet, trobenta - ter raznimi pop, 
rok vložki, naredĳo odlično priredbo. Več o njih pa si lahko 
preberete v prispevku Pogovoru z Gregatom Čeponom. 
The SIT Group je, predvsem po zaslugi vodje skupine Grege 
Čepona, ki prihaja iz Horjula, prav tu pripravila svoj prvi 
samostojni koncert. Obiskovalci, ki se jih je v obeh dneh 
zbralo lepo število, so bili priča priredbam pesmi Just the 

way you are (Bruno Mars), Moves like Jagger (Maroon 5), 
Samo ljubezen (Sestre), Bed romance (Lady Gaga), Baby 
(Justin Bieber) ter priredbi Gangnam style, s katero so pre-
bili led na oddaji Slovenĳa ima talent. Da pa je koncert bil 
izveden povsem profesionalno in na visokem nivoju, so v 
svojo družbo povabili še pomembne goste iz sveta glasbe. 
Skupaj z Evo Boto so zaigrali pesem Verjamem,  s katero je 
Eva zmagala na oddaji Misĳa Evrovizĳa ter še dve priljub-
ljeni skladbi. Na odru je zapel tudi največji slovenski vo-
kalni sekstet Odoica, ki je občinstvo nasmejal s priredbami 
Dogodek v mestu Singapur, Simen inu Agata in Marihuana. 
Skupaj z The SIT Group je zapel in zaigral tudi Matjaž Le-
narčič – Buco, tokrat v vlogi Franca Koširja. Povsem v stilu 

gostov, ki o sebi pravĳo, da so norčavi, posebni, nori, nena-
vadni, s smislom za humor, kvalitetni, je bil tudi povezova-
lec Tadej Vasle – Vasko, ki je poskrbel za kar nekaj zasoljenih 
in hudomušnih. 
Publika, pa naj si bo mlada ali nekoliko starejša, je oba dne-
va neizmerno uživala. Stoje so obiskovalci koncerta skupaj z 
izvajalci prepevali in migali v pop-narodnozabavnih ritmih. 
Dobro vzdušje jih je prepričalo, da so na pravi poti, pozitiv-
ni odzivi in pohvale pa so fantom dale novega zagona, da s 
samostojnimi koncerti nadaljujejo in tako razveselĳo ljudi še 
po drugih koncih Slovenĳe. 

Nadja Prosen Vebič 
Foto: npv 

Zvezde na odru prosvetnega doma Horjul. Skupina Sestre v izvedbi The SIT Group - odbito dobro. 

Iz majhne kuhinje je takrat 
že lepo dišalo po čaju, ki ga 
je pripravil hišnik Gregor 

Kogovšek. Ko je bila vsa mla-
dina zbrana, smo se odpravili 
na avtobus. Naš voznik Fran-
ci Stanovnik nas je ob 8. uri 
popeljal proti Gorenjski, na-
tančneje do Letališča Jožeta 
Pučnika Ljubljana. Najprej 
smo si ogledali letalo Adrie 
Airways, ki ni več v uporabi 
in je razstavljeno pred leta-
liščem. Ura je odbila devet in 
do nas je pristopil g. Boštjan 
Turk, ki je na letališču zapo-
slen kot gasilec. Ogled smo v 
večini začeli z odpenjanjem 

pasov, tudi sezuvanjem čev-
ljev … vse to le zato, da smo 
uspešno opravili kontrolo na 

mejnem prehodu in tako vsto-
pili v medkrajevni prostor. 
Zunaj nas je že čakal avtobus 
za prevoz potnikov, ki nas je 
odpeljal do ogromne gara-
že, kjer shranjujejo stopnice 
za izhod potnikov iz letala 
na trdna tla. Teh je bilo res 
veliko, od majhnih do tako 
velikih, da jih komaj spravi-
jo nazaj v garažo. Prilagoje-
ne so namreč velikosti letal. 
Nato nas je avtobus popeljal 
do gasilske enote, kjer smo si 
ogledali težko pričakovanega 

''Panterja'' in se z njim tudi po-
peljali po letališki stezi. Med 
vožnjo je voznik vklopil top, 
tako da je bila še zanimivejša. 
Aviomehanik nas je nato po-
peljal še na ogled mehanične 
delavnice, na letalo – v pilot-
sko kabino, tako da smo tudi 
mi za kratek čas postali piloti 
oz. kopiloti. Pozneje pa smo 
si lahko ogledali notranjost 
letala oz. njegove lupine; to 
je bilo povsem prazno zaradi 
celostne prenove, po kateri 
bo čez dva tedna že letelo 
proti Kuvajtu. Za konec nam 
je g. Boštjan pokazal zimska 
vozila, na katerih so nas pre-
senetili predvsem ogromni 
plugi, s katerimi na letališču 
poskrbĳo, da je to očiščeno v 
pičlih 7 minutah. Videli smo 
tudi dve rolbi, od katerih ima 
ena vgrajen ladĳski motor, 
kar omogoča, da sneg leti kar 
90 metrov daleč, pa vozila, 
s katerimi čistĳo zunanjost 
letal. Po ogledu letališča pa 
so prišli na vrsto težko priča-
kovani sendviči ter topel čaj. 
Ko smo se okrepčali, nas je g. 
Franci odpeljal v Ljubljano, v 
vodno mesto Atlantis, kjer so 
otroci zelo uživali, predvsem 
med vožnjo po toboganih in 
skakanjem po napihljivih ig-
ralih; nekateri smo se ogreli 
tudi v savni. Po vrnitvi v ga-
silski dom so nas presenetile 
še "pice, da te kap". Ker so bili 
otroci zelo navdušeni, bomo 
izlet naslednje leto ponovili.

Razvojno društvo Urh, Podolnica    
Božično-novoletni koncert
 
Razvojno društvo Urh, Podolnica 
vljudno vabi na 
  
TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
  
Pričakujemo Vas v nedeljo, 29. 12. 2013, ob 18. uri v cerkvi sv. Urha. 
  
Po uradnem delu ste vljudno vabljeni tudi na druženje ob toplem napitku in pri-
grizkih, ki jih bodo pripravile naše cenjene gospe in gospodične.

Zvezde na odru 
Prosvetnega doma
 
Horjul, 23. in 24. november – Prosvetni dom Horjul je 
bil zadnji vikend v novembru rezerviran za zvezde. V 
njem so člani skupine The SIT Group premierno pri-
pravili samostojni koncert, na katerem so povabili še 
Evo Boto, Matjaža Lenarčiča – Buco, sekstet Odoico 
ter povezovalca Tadeja Vasleta – Vaska.

Gasilska mladina na izletu
 
Na zadnjo novembrsko soboto smo se ob 7.30 pred gasilskim domom v Horjulu 
zbrali pionirji, mladinci, pripravniki ter predsednik, poveljnik in še nekaj čla-
nov društva kot spremljevalci.

Band, ki želi s svojim stilom in svežino podirat 
stereotipe.
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Po Primorski na Martinovo soboto
Bila je deževna Martinova sobota in 59 horjulskih upokojencev se 
je odpeljalo na tradicionalni jesenski izlet. Naš cilj je bila nadvse 
slikovita Primorska. Pot nas je vodila z Vrhnike po avtocesti proti 
Vipavski dolini; tam nas je pričakala vodička. Žal nam tega dne 
vreme ni bilo naklonjeno, zato smo se že v začetku dogovorili za 
nekoliko spremenjen program. V Vipavi smo si ogledali 15-mi-
nutni film o znamenitostih kraja in okolice. Sledil je ogled reke 
Vipave, znane po 25 mostovih, zato to znamenitost danes imenu-
jejo Male Benetke. Reka je imela tega dne vode v izobilju, kar ji 
je dalo dodaten čar. V programu smo imeli tudi ogled Otliškega 
okna, vendar vremenske razmere za to niso bile primerne. Naše 
skrito razočaranje pa je kar hitro zamenjalo veliko navdušenje ob 
pogledu na veličasten izvir reke Hubelj, ki je od Ajdovščine od-
daljena le približno 3 kilometre. Tu voda dobesedno bruha iz kra-
škega podzemlja in višje ležečih bruhalnikov. Zaradi močnih nali-
vov je bil pogled na to naravno lepoto še veličastnejši. Voda privre 
iz podzemlja skozi tri jame: Veliko Hubeljsko kuhinjo, Pajkovo 
mrežo in Vzhodno Hubeljsko jamo. V času suše pa so v okolici 
odkrili še okoli 400 rovov, ki se končujejo s podori in sifonskimi 
kotanjami. Med vsemi slapovi izstopa najvišji, ki iz svojega jedra 
bruha velikanske količine vode. Razpenjena voda daje vtis bes-
nenja, saj s svojim značilnim, glasnim zvokom pada po strmem 

skalovju, 40 metrov v globino. Obiskovalec lahko le nemo opa-
zuje vso to naravno lepoto, četudi ga voda s svojimi kapljicami 
nenehno opominja na svojo prisotnost. Očarani od vse te lepote in 
polni nepozabnih vtisov smo se napotili na avtobus ter proti na-
šemu končnemu cilju – vasici Brje, na Turistično kmetĳo Birsa. 
Tu smo se okrepčali in vse skupaj zalili z novim vinom, kot se za 
Martinovo soboto spodobi. Zadovoljni, četudi na trenutke malce 
utrujeni, smo se v večernih urah vrnili domov. Naš izlet je dosegel 
pričakovanja. Veliko pa nas je menilo, da vse premalo poznamo 
Slovenĳo in se niti ne zavedamo vseh njenih naravnih lepot. 

Zapisala: Olga Gabrovšek, fotografija: Anton Čepon

Tudi v Evropi zaskrbljeni 
nad stanjem pravosodja v 
Slovenĳi

Politična skupščina EPP 
(Evropske ljudske stran-
ke) je 13. 11. 2013 soglas-
no sprejela Resolucĳo o 
Slovenĳi, v kateri izraža 
podporo SDS kot ključni 
politični sili v državi ter 
izraža pričakovanje, da bo 
sodni proces proti njenemu 
predsedniku Janezu Janši 

zaključen v obljubljenem 3-mesečnem roku in da se bo 
v pritožbenem postopku upoštevala temeljna človekova 
pravica do poštenega sojenja. 
EPP v resolucĳi izraža pričakovanje, da sodni proces ni 
namenjen izločitvi predsednika SDS iz politične konku-
rence, ter apelira na Svet Evrope, OVSE in druge pristojne 
evropske institucĳe, naj spremljajo nadaljnji potek proce-
sa ter skrbĳo za skladnost postopkov z vladavino prava in 
s splošnimi evropskimi sodnimi standardi. 
Sam sem kot predsednik državnozborske Komisĳe za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb opozoril tudi 
na dvomljivo ravnanje državnega tožilstva, ki je pred krat-
kim odredilo finančno preiskavo Janeza Janše. Sprašujem 
se namreč, zakaj tožilstvo do sedaj ni sprožilo takšnih po-
stopkov proti ljudem, ki so v Slovenĳi odtujili veliko pre-
moženja, npr. tajkunom, zakaj se tega ni poslužilo v pri-
meru Tošić, verjetno tudi ne v primeru Lovše, prav tako 
ne v primeru nekdanjega predsednika Pozitivne Slovenĳe 
Zorana Jankovića, za katerega je tudi KPK ocenila, da za 
več kot 2 milĳona evrov vredno premoženje ne more do-
kazati izvora. Takšno delovanje kaže na bolezensko stanje 
našega pravosodja. 
Upamo, da bo imela sprejeta resolucĳa dolgoročno po-
zitivne posledice na normalizacĳo razmer v Slovenĳi, saj 
prihaja iz vrst najmočnejše politične sile v Evropi. EPP 
namreč vodi Evropski svet in Evropsko komisĳo, njene 
članice pa večino vlad v Evropi, vključno z Nemčĳo, mo-
torjem evropskega gospodarstva. To evropsko okolje, ki 
SDS prepoznava kot ključno reformno politično silo v 
Slovenĳi, bo v naslednjih letih lahko pomembno vplivalo 
na dogajanja v Slovenĳi, državi, ki bo zaradi posledic ne-

izpeljane tranzicĳe in vse večje 
zadolženosti vse bolj odvisna 
od evropskih finančnih virov. 
Celotno resolucĳo lahko pre-
berete na spletni strani www.
sds.si. 
  
Dragutin Mate, poslanec SDS

V okviru športnega dogodka 12 ur 
košarke, ki je za horjulske športne 
navdušence že pravi praznik, se je od 
osme ure zjutraj pa vse do devete zve-
čer na parketu večnamenske športne 
dvorane v košarkarskih dresih pome-
rilo osemdeset rekreativnih košarkar-
jev in košarkaric. Ekipe so tekmovale 
po starostnih skupinah, in sicer so se 
sprva med sabo pomerile ekipe Zelen-
cev (mlajši občani) in ekipe Maškov 
(starejši občani), ob koncu pa so glave 

staknili in prekrižali roke najboljši  iz-
med obeh ekip. Natančni meti, visoki 
skoki, hitri napadi, pravilne podaje, 
eksplozivnost in organiziranost je od-
likovala najboljše ekipe. Pri ženskah 
se je za takšno izkazala ekipa Muc, ki 
je v polurnem boju zmagala z identič-
nim rezultatom kot lani - 14:5. Pri mo-
ških pa so si, po lanskoletnem porazu, 
letos zmago prislužili Mački. Skozi 
košarkarski obroč so uspeli spraviti 
okrog 150 žog, kar je naneslo kar 386 

točk. Ekipa Zelencev je bila ves čas 
močen nasprotnik, ki se do zadnjega 
ni vdal, tako je na koncu zaostala le za 
36 točk. Ni kaj, letos je obveljal rek, ki 
pravi »vaja dela mojstra«, kdo ve kako 
bo naslednje leto. Popoldne in večer 
pa ni bil namenjen le igri, pač pa tudi 
zabavi in druženju, kar je na tribuno 
privabilo še večje število navĳačev in 
gledalcev. Ti so najprej stiskali pesti in 
spodbujali svoje favorite v metu trojk, 
kjer se je pomerilo devet tekmovalcev 
in ena tekmovalka. Najbolj mirno in 
natančno roko je letos imel Uroš Mrz-
likar, ki je iz razdalje 6 metrov skozi 
košarkarski obroč uspel spraviti naj-
več žog. Neverjetne atrakcĳe z žogo 
pa je prikazala svetovno znana akro-
batska skupina Dunking Devils, ki je 
poskrbela za pravi košarkarski šov. 
Oči gledalcev, tekmovalcev ter otrok, 
ki so dogajanje tokrat lahko spremljali 
kar izpod koša, so bili na peclih. Čla-
ni skupine so s pomočjo trampolina 

izvajali salte, skoke, obrate in druge 
akrobatske veščine, pri tem pa so 
atrakcĳo skoraj vselej zaključili z zabi-
janjem. Da je bil šov še zanimivejši so 
v svoje slike vključili tudi domačine. 
Dva pogumna mladeniča sta odlično 
poskrbela za asistenco pri podajanju 
žog, enako kot dve gospodični, Miha 
Janša pa se je v slogu Dunkig Devilsov 
pogumno sprehodil čez trampolin in 
žogo uspešno pospremil skozi obroč. 
Košarkarski šov je poskrbel, da so bili 
gledalci dodobra ogreti za tekme ki 
so sledile, saj se je tekmovalni večer 
zaključil z odločilnima košarkarski-
ma tekmama pri ženskah in moških. 
Športno društvo Extrem, ki je dogo-
dek organiziralo že štirinajsto leto za-
pored, je poskrbel tudi za uradni del. 
Nagrade in priznanja, ki so jih najbolj-
ši prejeli iz rok župana Janka Jazbeca 
ter predstavnikov ŠD Extrem Simona 
Rožnika ter Maše Zupančič, so bile v 
znamenju še vedno aktualnega sveto-

vnega prvenstva v košarki. Le-te pa so 
bile podeljene na tekmi najstarejšemu 
igralcu Darku Zdešarju, najmlajšemu 
Jaki Vrhovcu, zmagovalcu v metu 
trojk Urošu Mrzlikarju, najboljši ig-
ralki med Zelenkami Maji Leben, Naj-
boljši igralki med Mucami Veroniki 
Jelovšek, najboljšemu igralcu med 
Zelenci Janezu Lebnu, najboljšemu ig-
ralcu med Mački Simonu Rožniku ter 
najboljšima ekipama – Mucam in Mač-
kom. Sledila je še skupinska fotografi-
ja, na kateri je pozirala tudi maskota 
evropskega prvenstva Lipko, ki je po-
leg moderatorja Toma Gabrovška ves 
dan skrbel za vesel in pester program. 
Skupinska slika je zabeležila tudi stran 
arhivskega albuma, kjer je prostor še 
za prihodnje Samčeve memoriale. ŠD 
Extrem se zahvaljuje vsem letošnjim 
sponzorjem: Občina Horjul, Blago-
mix, Kovinos, Metrel, A-So�, Rožle in 
graverstvo Miran Skutnik.  

Nadja Prosen Verbič, foto: npv 

Dunking Devilsi so poskrbeli za pravi košarkarski šov. Lipko in župan v najlepši družbi košarkaric. Mački so pokal z navdušenjem dvignili v zrak.

12 ur košarke – 14. Samčev memorial 

Sobota v znamenju košarke
Horjul, 23. november – Večnamenska športna dvorana je tudi letos go-
stila 14. Samčev memorial, v okviru katerega se je na parketu zvrstilo 
rekordno število rekreativnih košarkarjev in košarkaric vseh generacĳ. 
Navĳači in gledalci pa so lahko spremljali ne le zanimive košarkar-
ske tekme, pač pa tudi pester spremljevalni program, ki ga je pripravil 
organizator – Športno društvo Extrem. 
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9. delavnica Živimo zdravo – O zeliščih 
Vabimo vas, da se 9. januarja 2014 ob 18. uri v Športni dvorani 
pri Osnovni šoli Dobrova udeležite 9. delavnice programa Ži-
vimo zdravo. 
Rastline nas obdajajo na vsakem koraku. Nekatere nam služĳo za 
okras, druge so zdravilne, tretje so strupene. Pomembno je, da v 
danem trenutku poiščemo prave. Zelišča je treba dobro poznati, 
jih nabrati ob pravem času ter jih primerno 
posušiti, shraniti in seveda uporabiti. 
Spoznali bomo najpogostejša zelišča, pripra-
vili čaj in prigrizke z zelišči. 
Na delavnici bo sodelovala Marjetka Ferlan. 

10. delavnica Živimo zdravo – Zdrava 
telesna teža bo 16. januarja 2014 ob 18. uri v 
avli Osnovne šole Polhov Gradec. 
Na delavnici o zdravi telesni teži bomo ugotavljali, ali po stanju 
hranjenosti spadamo med podhranjene, normalno hranjene, čez-
merno prehranjene ali morda celo debele. Spregovorili bomo o 
dveh tipih debelosti (''jabolko'' in ''hruška'') in o pomenu obsega 
pasu pri nastanku nekaterih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, 
sladkorna bolezen, rak dojke, rak črevesa. Ob tem bo vsak ude-
leženec lahko tudi praktično preveril, ali obseg njegovega pasu 
predstavlja tveganje za nastanek teh bolezni ali ne. Prepoznali 
bomo mnogotere zdravstvene posledice debelosti in prehranske 
dejavnike, ki nas privedejo do debelosti. Pobliže si bomo ogledali 
faze procesa spreminjanja življenjskega sloga in opozorili na po-
trebne spremembe. Tema delavnice bodo tudi pasti shujševalnih 
diet. Zaključili pa bomo seveda s pravili zdravega prehranjeva-
nja. 
Na delavnici bo sodelovala Kati Rupnik, dipl. org. 

11. delavnica Živimo zdravo – Večer ljudskih plesov bo 23. 
januarja 2014 ob 18. uri v Športni dvorani pri Osnovni šoli 
Dobrova. 
Folklorna skupina Grof Blagaj nam bo pričarala rekreativno-za-
baven večer učenja ljudskih plesov. Druščina, ki hodi na redne 
vaje folklore, nam bo zaplesala in pokazala plod tedenskih dru-
ženj, ker gre za nekaj simpatičnih, preprostih in srednje težkih 

plesov, primernih za plesalce vseh starosti in kakršnegakoli ples-
nega predznanja, pa bodo v krogu, v parih ali skupinah k plesu 
povabili tudi vas. 

12. delavnica Živimo zdravo – Preprečevanje in zgodnje 
odkrivanje raka ter ponovitev meritev dejavnikov tveganja bo 
30. januarja 2014 ob 18. uri v avli Osnovne šole Polhov Gradec. 

S Tjašo Jerman, dr. med., se bomo pogovarjali, 
kako zmanjšamo tveganje za nastanek nekate-
rih vrst raka, ter o pomenu zgodnjega odkri-
vanja raka in predrakavih sprememb (znano 
je, da zgodaj odkritega raka lažje pozdravimo; 
včasih pa lahko odkrĳemo in odstranimo že 
predrakave spremembe, da se rak sploh ne 
razvĳe). Pojasnili bomo pomen udeležbe v dr-
žavnih programih za zgodnje odkrivanje raka 

(Svit, Zora, Dora). Z opazovanjem svojega telesa lahko tudi sami 
odkrĳemo sumljive spremembe – pojasnjeno bo, kako izvede-
mo samopregledovanje. 

Izvedli bomo meritve – kot na 2. delavnici Živimo zdravo. 

Vse delavnice bodo za udeležence v celoti brezplačne. 

Za dodatne informacĳe se lahko obrnete na Sandro Nartnik: tel. 
št.: 01/360 18 00 ali elektronski naslov sandra.nartnik@dobrova-
polhovgradec.si. 

Vabimo vas, da se nam pridružite. 

V a b i l o
 

Spoštovani, 
  

vabim vas, da skupaj obeležimo dan samostojnosti in 
enotnosti Republike Slovenije 

s slovesnostjo, ki bo v petek, 20. decembra 2013, 
ob 18. uri 

v Kulturnem domu na Dobrovi. 
  

Kulturni program bodo sooblikovali: 
• Godba Dobrova - Polhov Gradec 

• Katja Rihter, solistka 
• Dekliški pevski zbor Kulturnega društva Gregor Rihar 

• izbrana zasedba Orkestra Slovenske vojske 
• Mešani pevski zbor Kulturno-umetniškega društva 

Dolomiti Dobrova 
 

Prireditev bo povezoval dramski igralec Pavle Ravnohrib. 
  

Franc Setnikar 
župan Občine Dobrova - Polhov Gradec 

Spremembe 
uradnih ur 
na krajevnih 
uradih
Uporabnike storitev kra-
jevnih uradov Dobrova in 
Polhov Gradec obveščamo, 
da je Upravna enota Ljub-
ljana z mesecem decem-
brom 2013 zmanjšala števi-
lo uradnih ur na krajevnih 
uradih, in sicer: 
–  na krajevnem uradu Do-

brova bodo uradne ure 
ob četrtkih od 8. do 12. in 
od 13. do 15. ure, 

–  na krajevnem uradu Pol-
hov Gradec pa ob petkih 
od 8. do 13. ure. 
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Veliko 
silvestrovanje 

na prostem
Polhov Gradec

avtobusna postaja
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,  

konec leta je po navadi obdobje, ko pogledamo na prehojeno pot in 
opravljeno delo, postavimo si nove cilje za prihodnost in si zaželimo vse 
dobro.  
V letu, ki odhaja, smo uspešno končali kar nekaj projektov, z novim letom 
pa nadaljujemo začeto delo ter nove investicije. 
Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo življenje v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec kakovostno in prijazno, nadaljevali bomo vlaganje v znanje, 
urejanje okolja in gradnjo potrebne infrastrukture.
 
Želimo vam prijetno božično-novoletno praznovanje v krogu vam 
najdražjih, v letu 2014 pa mnogo sreče, zdravja in zaupanja! 
  
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec in župan Franc Setnikar  

Vabimo vas, da se pridružite projektu Živimo zdravo

Na lokalni cesti LC100140 Luči-
na–Lamovec–Zajlar se bodo občani 
letošnjo zimo le vozili po asfaltu. Na 
slovesnem odprtju, ki je potekalo v 
soboto, 30. novembra, na Planini, je 
župan vsem zbranim zaželel prĳetno 

in predvsem varno uporabo nove ce-
ste. Pot domov bo zdaj za marsikoga 
olajšana. Gradbena dela za omenjeno 
cesto so potekala v letih 2010 in 2011, 
izvajalca pa sta bili podjetji KPL, d. d., 
in Janez Trobec, s. p. Vrednost takrat-

ne investicĳe je znašala 100.000 €. Le-
tos pa so bila izvedena še dela asfalti-
ranja, v skupni dolžini 1.260 m. Dela 
je opravilo Cestno podjetje Gorica, v 
vrednosti 70.000 €. Skupna vrednost 
investicĳe do zdaj znaša 170.000 €. V 
delu pa ostaja odsek v dolžini 380 m, 
od Lamovca do občinske meje Gore-
nja vas, ki ga je še treba urediti.  

 Foto: Špela Arh

Župan je s predstavnikom krajevne skupnosti slovesno odprl cesto. Pot domov bo zdaj za marsikoga olajšana.

Cena socialnovarstvene 
storitve pomoči na domu ostaja 
enaka
Pomoč družini na domu je javna služba na podro-
čju socialnega varstva, kot jo narekuje Zakon o so-
cialnem varstvu.
 
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičen-
ca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko 
socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo. Občina je po omenjenem zakonu dolžna zagotavlja-
ti mrežo javne službe pomoč družini na domu.   
Za Občino Dobrova - Polhov Gradec opravlja storitev pomoči 
na domu Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik na 
podlagi sklenjene pogodbe. Program izvajata socialni oskrbo-
valki, ki sta redno zaposleni na CSD Ljubljana Vič - Rudnik. 
Povprečno mesečno število uporabnikov je 29. 
Cene storitve pomoč na domu so oblikovane na osnovi Pravil-
nika o metodologĳi za oblikovanje cen socialnovarstvenih sto-
ritev. Stroški storitev so sestavljeni iz stroškov strokovne pri-
prave v zvezi s sklenjenimi dogovori ter stroškov neposredne 
socialne oskrbe, vodenja in koordiniranja. Subvencĳo občine 
mora potrditi pristojni organ občine. Poleg subvencĳe cene je 
občina dolžna zagotoviti še pokrivanje cene delne ali celotne 
oprostitve za tiste upravičence, ki zaradi socialne ogroženosti 
sami niso sposobni plačati storitve. 
S strani CSD Ljubljana Vič - Rudnik je občina prejela Vlogo za 
spremembo cene pomoči na domu 
za leto 2014.  Glede na spremembe, ki jih je pri izračunu cene 
pomoči na domu upošteval CSD Ljubljana Vič - Rudnik, je 
mogoče ugotoviti, da se cena storitev v primerjavi z letom 
2013 niža, in sicer s 16,95 EUR na 16,36 EUR (zmanjšanje za 
0,59 EUR). Takšno znižanje je posledica zmanjšanja števila 
uporabnikov (prej 31, zdaj 29). 
Tako Odbor za zdravstvo in socialo kot občinski svetniki so se 
strinjali s tem, da cena za uporabnika ostane nespremenjena 
(saj bi bila sprememba minimalna).

Špela Arh

Nov asfalt v občini
Pred začetkom zime so na občini poskrbeli za odprtje novoasfaltirane 
lokalne ceste Lučina–Lamovec–Zajlar.
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Voščilo PGD Črni Vrh
 
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2014! 

NA POMOČ! 
  
PGD Črni Vrh

Vzdrževanje cest
Zaradi stečaja izvajalca CPL, d. d., je bila prekinjena pogodba za izvajanje rednega 
letnega in zimskega vzdrževanja cest na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 
v obdobju 2013–2015.
Po prekinitvi pogodbe je bil izveden postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca in 
kot najugodnejša ponudnika sta bila izbrana dva izvajalca:  
• za KS Polhov Gradec: Trobec Andrej, s. p. 
• za KS Dobrova: KE - Sabina Kre�, s. p.
• za KS Črni Vrh: Trobec Andrej, s. p.    
• za KS Šentjošt: KE - Sabina Kre�, s. p.
Oba izvajalca opravljata redno letno in zimsko vzdrževanje na vseh kategoriziranih 
cestah v skupni dolžini 214,83 km. Oba sta iz domače občine in zaradi poznavanja 
terena pričakujemo, da bomo korektno in dobro poslovali.   

MS 

  KRAJEVNA
SKUPNOST

IZVAJALEC NASLOV KONTAKT TELEFON

POLHOV GRADEC
TROBEC ANDREJ 
s.p.

Setnik 20,1355 
Polhov Gradec

Andrej Trobec 041/ 735-767

DOBROVA
KE-SABINA KREFT 
s.p.

Polhograjska 
cesta 39,1356 
Dobrova

Rado Kreft 031/648-388

ČRNI VRH
TROBEC ANDREJ 
s.p.

Setnik 20,1355 
Polhov Gradec

Andrej Trobec 041/ 735-767

ŠENTJOŠT
KE-SABINA KREFT 
s.p.

Polhograjska 
cesta 39,1356 
Dobrova

Rado Kreft 031/648-388

V tabeli je navedena kontaktna oseba izvajalca, ki skrbi za zimsko in letno vzdrževa-
nje vseh kategoriziranih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Posodobitev javne razsvetljave 
 
Gre za še eno v vrsti uspešnih kan-
didatur občine na evropske razpise, 
saj so občine Kozje, Dobrova - Polhov 
Gradec in Ruše, ki so tudi nosilke ce-
lotnega projekta, za menjavo svetilk 
javne razsvetljave z varčnejšimi in so-
dobnejšimi pridobile nekaj več kot 
180.000 €. Približno polovica tega je 
evropskih sredstev. V Občini Dobro-
va - Polhov Gradec je bila vrednost 

del dobrih 40.000 €. Vrhniški izvajalec Anvina, d. o. o., je dobil delo prek 
prĳave na javni razpis, že spomladi, a je kot običajno prišlo do pritožbe
neizbranega izvajalca in se je postopek zavlekel; no, že sredi oktobra pa 
jim je uspelo zamenjati vseh (približno) 900 cestnih svetilk oziroma nji-
hovih vrhnjih delov brez samih stebrov (v naši občini okoli 300). A var-
čevanje ni edina prednost; nove luči zaradi pravilnejše oblike svetĳo bolj
navzdol kot vstran in so zadostile tudi uredbi o zmanjšanju svetlobnega 
onesnaževanja okolja. Izdelane so v Italĳi in imajo posebne varčne žar-
nice, polnjene z natrĳem. Njihova moč je več kot enkrat manjša, saj za
glavno ulico zadošča 100-vatna, za stranske pa 70-vatna žarnica, medtem 
ko so prej svetile večinoma 250-vatne žarnice.            Sebastjan Vehar

Tako Občina Dobrova - Polhov Gradec 
kot nekatera društva in krajani se tru-
dimo turistični dejavnosti v občini dati 
večji pomen in pomembnejše mesto. Z 
različnimi projekti, dejavnostmi in do-
godki bogatimo ponudbo kraja in ob-
čine ter poskušamo vanjo privabiti čim 
več turistov in izletnikov, predvsem 
takšnih, ki se bodo še vrnili. 
Lepo je že, če v svoje domače okolje 
povabimo svoje najbližje, prĳatelje in
znance ter jim ponosno predstavimo in 
razkažemo naravne lepote, naš privile-

gĳ – da lahko v vsem tem uživamo vsak
dan. Tako lahko zanimivosti o lokalnih 
znamenitostih izvejo iz prve roke. Tak 
pristop je pristnejši in informacĳe so na-
vadno bolj zapomljive. A včasih se zgo-
di, da smo ob tem postavljeni v nekoliko 
nelagoden položaj. 

Ob nedavni priložnosti sem sodelavki 
svetovala, naj za sobotni izlet s prĳatelji
iz tujine izbere katerega od vrhov Pol-
hograjskih dolomitov. Opisala sam jim, 
kaj si na poti lahko ogledajo in prepri-
čano povedala, da so vsepovsod tudi 
turistične table, po katerih se lahko 
orientirajo oziroma se s pomočjo teh na 
kratko seznanĳo s krajem in turističnimi
znamenitostmi. In res, odločili so se, da 
se odpravĳo na Pasjo ravan, pred tem pa
so si ogledali še grajsko poslopje in park. 
V pričakovanju povratne informacĳe
me je presenetila fotografija po MMS-
ju (glej prilogo), za katero sem težko 
našla pojasnilo. Navdušeni so bili tako 
nad čudovitim razgledom kot jesensko 
idilo in vremenom, zmotila pa jih je tu-
ristična tabla. Pred njo so se ustavili in 
se popolnoma upravičeno vprašali, ali 
so sploh dobrodošli oziroma kaj je tu-
ristom želel sporočiti tisti, ki je tablo s 
turističnimi informacĳami nespametno
založil z drvmi. Na zastavljeno vpraša-
nje nisem našla primernega odgovora. 
Naj bo vsem le v razmislek, da je tudi 
pri delu včasih treba pomisliti na širšo 
okolico, tako na tiste, ki v kraj prihajajo, 
kot tiste, ki se trudĳo v kraj privabiti čim
več obiskovalcev. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: Nina Šavli

Voščilo KS Dobrova
 
Zahvaljujemo se vam za vaše 
zaupanje v letu, ki je za nami, v 
letu, ki prihaja, pa vam želimo veliko 
božičnega miru, sreče, zdravja in 
obilo uspeha. 

  
Marjan Pograjc, predsednik, in Svet Krajevne skupnosti Dobrova  

Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec se lahko vsako leto pohvali z 
novimi kilometri asfaltiranih in 
urejenih cest. Tiste, ki še čakajo na 
asfaltno prevleko in so v lasti ob-
čine, so le redke in običajno tudi 
bolj oddaljene ter manj prevozne. 
A drugače je z državnimi cestami, 
ki potekajo skozi občino ter so vsa-
kodnevno najbolj obremenjene in 
prevozne. Na njihovo rekonstruk-
cĳo čakamo že leta in bomo glede
na finančno stanje v državi očitno
čakali še nekaj časa. Začelo pa se je 
premikati na cesti Ljubljanica–Bri-
še, ki je prav tako ena bolj obre-
menjenih in prevoznih cest, saj se 
po njej vsak dan prepelje mnogo 
avtomobilov ter šolskih in javnih 
avtobusov, poleti pa tudi kolesar-
jev. Vsi ti že več let čakajo na njeno 
asfaltno prevleko, na katero pa 
bodo po zagotovilu predstavnika 
nadzornega podjetja, morali še 
nekoliko počakati, saj dela, ki naj 
bi bila končana v naslednjem letu, 
predvidevajo le modernizacĳo.

Projekt modernizacĳe ceste Ljub-
ljanica–Briše bi se moral začeti 
izvajati že pred dobrimi devetimi 
meseci. Razlog za zakasnitev del 
je v stečajih izvajalskih podjetĳ, ki
so bila izbrana na razpisu. Pogod-
bo so namreč najprej prekinili s 
podjetjem Vegrad, d. d., in nato še 
s Cestnim podjetjem Ljubljana, d. 
d.; obakrat je bil razlog stečaj pod-
jetja. Kot tretji najugodnejši po-
nudnik na vnovičnem razpisu za 
dokončanje del, katerih vrednost 
je ocenjena na 309.935,54 EUR, 
pa je bilo izbrano podjetje CGP 
Novo mesto, d. d., ki je sredi ok-
tobra dela tudi začelo. Od tedaj je 
že izvedlo vsa asfalterska dela, ki 
so bila predvidena (obrabna plast 
asfalta na odsekih I in II), trenutno 
pa se izvajajo kamnite zložbe in iz-
gradnja podpornega zidu na me-
stu udora cestišča. Po zagotovilih 
nadzornega Mira Kobala iz pod-
jetja Projekti, d. d., Nova Gorica 
ni pričakovati obvozov ali cestnih 
zapor, saj na odseku, kjer poteka-

jo dela, zadostuje že delna cestna 
zapora, mimo katere pa promet 
poteka praktično nemoteno. Do 
konca junĳa 2014 naj bi se dela
na odseku R3-641/1369 Ljubljani-
ca–Briše tako zaključila. Toda ta 
ne predvidevajo nobenih asfaltnih 
del, niti del v dolžini 1.820 metrov, 
kolikor še ostaja neurejene cestne 
površine. Kobal je še pojasnil, da 
bi bilo na tem odseku potrebno 
cesto prej v celoti rekonstruira-
ti, zamenjati nasute materiale, jo 
razširiti, urediti odvodnjavanje in 
drugo, šele nato bi lahko sledila 
asfaltna prevleka.Kdaj se bomo 
prek Ljubljanice v Šentjošt, Kurjo 
vas ali Butajnovo lahko peljali s 
sveže opranim avtomobilom ali 
dirkalnim kolesom, ne da bi se pri 
tem ozirali na prah na cesti ali se 
bali prebitja zračnice, nihče ne ve; 
vse je odvisno od sredstev, ki jih 
mora za ta odsek zagotoviti drža-
va. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Dela na odseku Ljubljanica–Briše v izvajanju
Trenutno se izvajajo kamnite zložbe in podporni zid na 
mestu udora cestišča.

Dvigalo sredi kombĳa je nekaj
zelo redkega in koristnega hkra-
ti. Najem klasičnega dvigala 
brez kabine stane vsaj 100 € na 
dan in je možen z izpitom B-ka-
tegorĳe.

Svetilka je manjša, cenejša in 
varčnejša od prejšnjih.

Pravljično drsališče na 
Dobrovi
 
Smo vodo nalili,  
jo v ledeno ploščo spremenili 
in v Športno-rekreacĳskem centru Gabrje pravljično
drsališče dobili. 
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec je tudi letos odprla 
pravljično drsališče za vse ljubitelje zimskih radosti, in 
sicer s ponedeljkom, 9. 12. 2013. 
Drsanje na drsališču, velikem 330 kvadratnih metrov, 
je za otroke do 15. leta brezplačno. Pravljično drsališ-
če je odprto vsak dan od 16. do 19.  ure, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih od 13. do 19. ure, za skupine 
manjših in večjih drsalcev tudi po dogovoru. Drsalke 
prinesite s seboj, sicer pa bodo na drsališču na voljo 
tudi naše.                            
Vabljeni na pravljično drsališče! 

   Občina Dobrova - Polhov Gradec 
  
Vse dodatne informacĳe dobite na naslovu info@do-
brova-polhovgradec.si in telefonskih številkah 01/360 
18 06, 041 709 456 (Simona Kostrevc).

Modernizacĳa cestnega odseka Ljubljanica–Briše
Na odseku državne ceste Ljubljanica–Briše so se sredi oktobra začela dela, ki naj bi se za-
ključila sredi naslednjega leta.

So izletniki pri nas zares dobrodošli?
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Nočni pohod na Grmado
Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec vabi 
na 23. Nočni pohod na Grmado. 
Pohod bo v petek, 17. januarja 2014. Vpis in zače-
tek pohoda bosta pri gostilni Pratkar v Polhovem 
Gradcu od 18. do 22. ure. Pohodniška oprema 
naj bo prilagojena vremenskim razmeram (čelna 
svetilka, palice in dereze po potrebi). 
Informacĳe: Stane Dvanajščak, 041 514 397
Vabljeni! 

PD Blagajana 

Planinsko društvo Blagajana Polhov 
Gradec želi vsem članom društva in 
drugim občanom obilo zdravja in sreče 
v letu 2014, vsem pohodnikom pa varen 
korak. 

ZAHVALA 
PGD Polhov Gradec se najiskreneje zahvaljuje 

vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli, da je 
dobrodelni koncert v pomoč PGD Polhov Gradec 
uspel, posebno zahvalo pa si zaslužita Dr. Borut 

Sommeregger in Slavica Smrtnik, ter občina 
Dobrova-Polhov Gradec. 

Ob koncu leta pa člani PGD Polhov Gradec vsem 
krajanom in občanom želimo vesele praznike in 

srečno v letu 2014 
 

Člani PGD Polhov Gradec 

Polhov Gradec ima pri izdaji slovarja kar 
nekaj "klekljev" oziroma prstov zraven, 

kajti iz tega kraja sta tako avtorica kot so-
izdajatelj slovarja, to je Klekljarsko društvo 
Polhov Gradec (izdajatelj je Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU). 
Njegove strokovnjakinje so potrdile oziro-

ma podale pripombe na razlage izrazov. 
Izhodišče za slovar so bila dela Tončke Sta-
nonik, ki je v več svojih leposlovnih delih 
opisovala klekljanje v sredini preteklega 
stoletja v Žirovski kotlini, Bokalova pa je 
izraze poiskala in jih poimensko razloži-
la. "Pri pripravi slovarja so sodelovale še 

strokovnjakinje iz Idrĳe, Žirov in Železni-
kov, zato je slovar mogoče navezati tudi na 
Idrĳsko, Selško dolino in na preostali del
Poljanske doline," je na tiskovni konferenci 
pojasnila Bokalova. 
Posebnost slovarja je med drugim tudi ta, 
da navaja citate in osebne besedne zveze 
Tončke Stanonik s klekljarskega področja. 
Te kažejo njen odnos do klekljanja in dopol-
njujejo prejšnje ustaljeno izrazje. Slovar se 
tako uvršča med "avtorske slovarje".   
"Klekljanje se v zadnjih desetletjih zelo širi 
po Slovenĳi, zato bo slovar prispeval k uve-
ljavljanju strokovnega klekljarskega jezika 
in bo poudaril izvirnost tovrstnih sloven-
skih izrazov. Slovar je namenjen strokov-
njakom, ki se ukvarjajo z umetnostnimi 
obrtmi, čipkarskim šolam, etnologom in 
ljubiteljem te umetnosti bele niti. Obsega 
407 iztočnic in je prvi slovenski klekljarski 
slovar ter po besedah etnologa dr. Janeza 
Bogataja prvi slovar na celotnem rokodel-
skem področju," je še dejala Bokalova.

Ljudmila Bokal je tudi sicer velika ljubiteljica te umetnosti bele 
niti, kar je na tiskovni konferenci pokazala tudi sedmi sili.

Mali klekljarski slovar iz ži-
rovskih del Tončke Stanovnik

Gasilci so danes ena od redkih organizacĳ, ki komurkoli in ka-
darkoli priskoči na pomoč brezplačno. Naj gre za gašenje, reše-
vanje lastnine ali življenja, vselej vestno in odgovorno prihitĳo
na prizorišče nesrečnega dogodka. Za humano in dobro delo pa 
potrebujejo ustrezno orodje in opremo. Veljalo naj bi, da je gasil-
ska oprema tudi tatovom sveta stvar, saj je gasilci v prvi vrsti ne 
potrebujejo za lastne potrebe, temveč za potrebe sokrajanov in 
občanov. A čas je očitno takšen, da se tatovi tudi svetih stvari ne 

bojĳo več, vsaj ne tisti, ki so sredi letošnjega poletja vdrli v gasil-
ski dom v Polhovem Gradcu in odnesli kar bogat zalogaj gasilske 
opreme: še praktično novo termovizĳsko kamero, navigacĳo Gar-
min, kaseto z orodjem, motorno žago za železo in beton, motorno 
žago za les, večje in manjše škarje za rezanje betona, lomilke, cev-
ne klešče, izpihovalnik zraka in ročno svetilko, kar je bilo skupaj 
ocenjeno na od 12.000 do 13.000 evrov škode. 
Gasilci so vajeni akcĳ, zato so tudi tokrat hitro staknili vrste in se
lotili dela. Toda tokrat v vlogi prosilca pomoči, kar jim ni bilo naj-
bolj poznano in domače, saj so oni navadno tisti, ki nudĳo pomoč
drugim. Kmalu se je izkazalo, da obstajajo ljudje, ki prepoznajo 
delo v humanitarni organizacĳi, ga znajo ceniti, spoštovati in tudi
pomagati, je v koncertnem govoru dejal predsednik PGD Polhov 

Gradec Roman Hribernik. Njihov glas je najprej slišalo Društvo 
Novi Paradoks, s katerim so se polhograjski gasilci prvič sreča-
li pred leti, ko so jim v enem od dnevnih centrov pripravili prikaz 
gašenja. Stiki so ostali in bodo očitno vse močnejši, saj so jim ti 
tokrat priskočili na pomoč pri pripravi dobrodelnega koncerta. 
Na njihovo pobudo so se odzvali še Občina Dobrova - Polhov 
Gradec ter polhograjski in koroški umetniki. 
Godba Dobrova - Polhov Gradec je s koračnico pripravila čudo-

vit uvod v petkov koncert in tako gasilce iz PGD Cerknica, PGD 
Polhov Gradec in PGD Unec pospremila na svoja mesta. Nato sta 
povezovalca, dr. Borut J. Sommeregger in Mojca Šetinc Pašek, v 
sproščenem vzdušju na odru gostila številne nastopajoče in goste. 
Predsednica Novega Paradoksa Slavica Smrtnik in predsednik 
PGD Polhov Gradec Roman Hribernik sta v imenu gostiteljev po-
zdravila zbrane. Smrtnikova je predstavila smisel povezovanja in 
prĳateljstva, tudi med društvi. Hribernik pa je predstavil razlog
in namen dobrodelnega koncerta ter zaključil z Goethejevimi be-
sedami: »Dobrota je veriga, ki povezuje človeštvo,'' in dodal: »ne 
pretrgajmo je!« Zbrane je pozdravil tudi župan Občine Dobrova 
- Polhov Gradec Franc Setnikar, ki je med drugim dejal: »S po-

nosom ugotavljam, da dobrodelnost še živi med nami.« Gasilcem 
se je za dobro delo, ki ga opravĳo v občini, zahvalil z besedami:
»Gasilci vedno znova dokazujete, da ste vedno pripravljeni pri-
skočiti na pomoč. Vaša volja, odličnost in pogum vas odlikujejo 
in hvaležen sem vam za vsa vaša prizadevanja, trud in pomoč, ki 
jo izkazujete brez kakršnegakoli pomisleka.« Vsem zbranim je ob 
tem zaželel vesel in plemenit večer. 
Za njim je spregovoril podžupan občine Sele Nanti Olip, ki je ta 
čezmejni projekt pohvalil z besedami: »Prav je, da smo solidarni 
in pomagamo drug drugemu ter si tako vlivamo novega optimiz-
ma.« Opisal je še nekatere druge uspešne čezmejne projekte in 
se zahvalil Republiki Slovenĳi za vse, kar koroškim Slovencem
nudi za njihov narodni, kulturni in jezikovni razvoj ter obstoj. 
»Danes smo tu zbrani dobri ljudje, da v okviru kulture pomaga-
mo domačemu gasilskemu društvu. Bodimo še naprej prĳatelji,«
je zaključil Olip. 

Kulturni program pa so oblikovali: Mešani pevski zbor Sele, ki 
je zapel lep šopek slovenskih in koroških pesmi; Otroški pevski 
zbor Višajčki, ki je nastopil z otroškima pesmima in venčkom slo-
venskih ljudskih; Moški pevski zbor TD Briše, ki se je predstavil s 
tremi ljudskimi priredbami; Ansambel Jurčki, ki je obiskovalcem 
od blizu in daleč v pesmi predstavil Polhov Gradec; člani Folklor-
ne skupine Grof Blagaj, ki so s Plesom na veliki ponedeljek po-
pestrili dogajanje, ter Teja Saksida, Lara Zorn in Andreja Lekše, 
ki so z operno arĳo obogatile večer. Med kulturnim programom
je potekala tudi dražba ustvarjalnih del akademskega slikarja To-
maža Perka, modne oblikovalke Kristine Dolžan Primožič, slikar-
ja DNP Andreja Janže in domačega umetnika Marjana Malovrha, 
ki so jih umetniki donirali društvu. Ob koncu koncerta so polho-
grajski gasilci iz rok generalnega direktorja celovške Mohorjeve 
družbe prejeli knjige v vrednosti 3.000 evrov, od navzočih prĳa-
teljskih gasilskih društev pa so prejeli 100-delni komplet orodja 
in nekaj cevi. 
Čezmejno sodelovanje je obrodilo bogat sad, saj se je poleg zgoraj 
naštetih daril s prodanimi vstopnicami, dražbo in drugimi dona-
cĳami zbralo 6.500 evrov.  
Naj velja tudi že izgovorjena in izrečena zahvala članov PGD Pol-
hov Gradec, ki so se ob tej priložnosti zahvalili vsem nastopajo-
čim na koncertu, donatorjem, vsem, ki so pomagali pri pripravi 
dobrodelnega koncerta, obiskovalcem koncerta in vsem, ki so se 
odzvali njihovemu klicu na pomoč. ''Vse to jemljemo kot obvezo, 
da bomo tudi v prihodnje sledili svojemu poslanstvu ter odgo-
vorno in vestno opravljali javno gasilsko službo v korist vas, ob-
čanov in krajanov,'' zagotavljajo. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 

Edinstven v Slovenĳi in tudi širše

Izšel klekljarski slovar s polhograjskim pridihom
Ljubljana, 4. december – Pri Založbi ZRC SAZU je izšel Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik avto-
rice Ljudmile Bokal iz Polhovega Gradca. Gre za prvi tovrstni slovar rokodelske obrti na Slovenskem, baje bi mu težko 
našli par celo v svetovnem merilu.

Moški pevski zbor TD Briše se je predstavil s tremi ljudskimi pri-
redbami.

Člani PGD Cerknica, PGD Polhov Gradec in PGD Unec so v dvo-
rano prikorakali v spremstvu gasilske koračnice.

Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec Franc Setnikar in podžupan občine Sele Nanti Olip.

Med kulturnim programom je potekala dražba ustvarjalnih del 
koroških in lokalnih umetnikov.

Dobrodelni koncert Vrnimo pomoč
Polhov Gradec, 22. november – Dobrodelni koncert Vrnimo pomoč, ki ga je PGD Polhov Gradec ob pomoči 
Društva Novi Paradoks, Občine Dobrova - Polhov Gradec ter polhograjskih in koroških umetnikov pripravilo 
z namenom zbiranja sredstev za nakup gasilske opreme, ki je bila društvu julĳa letos odtujena, je na petkov
večer potekal v športni dvorani Osnovne šole Polhov Gradec.
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Kot vsa druga smučišča, ki imajo 
naprave, stare 15 let, je moralo tudi 
naše v letošnjem letu izvesti posebni 
tehnični pregled, in sicer na naši ve-
liki vlečnici, kar je zahtevalo ogrom-
no časa in dela, tako pri opravilih 
na vlečnici kot pri urejanju tehnične 
dokumentacĳe. Dela so vključevala
izdelavo povsem novih sornikov na 
kolesnih baterĳah, izdelavo nove osi
na obračalnem kolesu ter gredi po-
gonskega kolesa, magnetno induk-
tivni pregled vseh zvarov na stebrih 
vlečnice, pregled temeljev, obsežen, 
celovit pregled elektroopreme, ob-
novitev reduktorja na pogonski po-
staji, izdelavo varnostne analize in 
varnostnega poročila za vse novoiz-
delane kose ter vizualni in magnetno 
induktivni pregled prižemk na vleč-
nih bobnih. Na koncu je sledil še ce-
lovit pregled vseh vzdrževalnih del 
in izdelava tehnične dokumentacĳe
v okviru strokovno-tehničnega pre-
gleda, ki ga je opravilo podjetje ZAG. 
Ker smo ogromno dela opravili sami, 
nam je uspelo znatno zmanjšati stro-
ške tega pregleda. Kljub temu nas je 
opravilo vseh omenjenih del in pre-
gledov stalo 9.200 EUR. Da lahko 
smučišče zadosti vse strožji zakono-
daji, gre zahvala članom Športnega 
društva Šentjošt, ki vsa dela in izob-
raževanja opravljajo na prostovoljni 

bazi. Še posebej pa gre izpostaviti 
vodjo smučišča, Roberta Oblaka, ki je 
v ta tehnični pregled vložil skoraj ves 
svoj prosti čas. Zadnja leta vse več 
malih smučišč zapira svoja vrata, saj 

ne morejo več slediti vedno strožji za-
konodaji, ki jih enači z velikimi smu-
čarskimi centri in jim tako nalaga vse 
večje finančne obveznosti ter vse več-
je zahteve po dodatnem strokovnem 
kadru. Na smučišču, kot je šentjoško, 
morajo biti tako v času obratovanja 
prisotni vodja obratovanja vlečnice, 

nadzornik smučišča, strojnik vlečni-
ce ter dva strežnika na vsaki napravi. 
Povrhu tega pa smučišče potrebuje 
še usposobljeno zdravstveno osebje. 
V primeru izvajanja smučarskih teča-

jev je treba zagotoviti tudi zadostno 
število izobraženih smučarskih uči-
teljev.
 V letošnjem letu je torej omenjeni 
pregled zahteval ogromno časa in 
stroškov, tako da kakšnih drugih več-
jih investicĳ in drugih del nismo ime-
li. Kljub temu nam je uspelo v lastni 

režĳi zidarsko obnoviti prostore na
samem smučišču, kjer se zadržujejo 
gostje smučišča, tako da je objekt ob 
smučišču pridobil tudi na samem vi-
dezu. 
Dejavne so tudi preostale sekcĳe
Športnega društva Šentjošt. Letos 
smo že 22. leto zapored organizirali 
Ligo v malem nogometu. Liga poteka 
na igrišču pred OŠ Šentjošt, ki je bilo 
letos pod okriljem Občine Dobrova - 
Polhov Gradec v celoti obnovljeno. 
Jeseni smo začeli strokovne treninge 
namiznega tenisa, ki so namenjeni 
predvsem otrokom od 6. in 12. leta. 
Želja po obuditvi tega nekoč zelo 
priljubljenega športa v Šentjoštu je 
tlela že dolgo in se letos pod taktir-
ko predsednika sekcĳe za namizni
tenis, Hinka Koširja, tudi uresničila. 
Otroci, ki jih trenira trener z več kot 
30-letnimi trenerskimi izkušnjami, 
tudi na nivoju jugoslovanske mladin-
ske reprezentance, so popularno igro 
zelo dobro sprejeli; vsakotedenskih 
treningov se udeležuje več kot 20 
mladih članov. Tu gre zahvala tudi 
šentjoškemu kulturnemu društvu, ki 
omogoča vadbo namiznega tenisa v 
njihovi dvorani. 
Brunarica Grič je v sodelovanju s ko-
lesarsko sekcĳo društva že 17. leto
zapored uspešno izpeljala kolesarsko 
dirko z Vrzdenca v Šentjošt, ki je tudi 
pomenila zaključek vsakoletne akcĳe
10 vzponov na Šentjošt. 
Ženska odbojkarska ekipa že vrsto let 
opravlja vadbo čez celo leto, pozimi 
v najeti dvorani ter poleti na igrišču 
v Šentjoštu. Tudi fantje nogometaši, 
smučarji in kolesarji skrbĳo za redno
vzdrževanje kondicĳe skozi zimsko
sezono v najeti dvorani v naši občini. 
Tudi na področju izobraževanja naše 

društvo ne počiva, saj je društvo le-
tos pridobilo dva nova vaditelja smu-
čanja ter eno vaditeljico smučanja 
1. stopnje ter dva nova nadzornika 
smučišča. 
V društvu smo letos imeli tudi volit-
ve v Upravni odbor, katere po Sta-
tutu izvajamo v društvu vsake štiri 
leta. Kljub temu, da se v sami postavi 
upravnega odbora ni veliko spreme-
nilo, pa se lahko pohvalimo s tem, 
da smo po dolgem času v upravni 
odbor izvolili dve predstavnici ne-
žnejšega spola. Društvo ima za sabo 
že več kot 30 let obstoja. V tem času 
smo uspeli postoriti ogromno stvari 
in pripeljati društvo na nivo, ki si ga 
verjetno nismo zamišljali niti ustano-
vitelji društva. Upamo, da bo društvo 
nadaljevalo svojo začrtano pot in 
tako skrbelo, da ljubezen do športa 
v vasi ne bo zbledela. Vse dejavno-
sti Športnega društva Šentjošt lahko 
spremljamo tudi na že kar nekaj let 
aktivni spletni strani h�p://www.
sd-sentjost.si/, kjer so najbolj aktual-
ne in brane predvsem informacĳe o
obratovalnem času smučišča ter ob-
javah smučarskih tečajev ter tekem. 
Za letošnje leto se ob primernih raz-
merah načrtuje kar nekaj začetnih 
in nadaljevalnih smučarskih tečajev, 
prvi v tej sezoni bo potekal že v sre-
dini decembra. 
Vsi lepo povabljeni, da se zimskih 
dogodkov na šentjoškem smučišču 
udeležite, pa naj si bo kot smučarji, 
tekmovalci ali zgolj kot obiskovalci, 
ter tako podprete delo, ki ga člani 
društva z dobro voljo opravljamo. 
Se vidimo v Šentjoštu. 

  Za ŠD Šentjošt pripravil 
Robert Oblak

Smučarska sezona se začenja
V naše kraje je že dobro zakorakala zima, kar pomeni tudi, da je čas, da obrišemo prah s smuči ter 
se poženemo po belih strminah. Smučarska sezona se tako začenja tudi za Smučišče Šentjošt, ki 
ga upravlja Športno društvo Šentjošt. Čeprav na malo obilnejšo pošiljko naravnega snega narava 
in seveda tudi mi še čakamo, pa smo smučišče že odprli, saj nam je kljub oteženim pogojem uspelo 
narediti dovolj snega za letošnjo prvo smuko.

Veseli december se je začel tudi na smučišču Šentjošt.

2. delavnica Živimo zdravo: 

Kako obvladovati stres
Na drugi delavnici Živimo zdravo je Ria Ja-
godic z ZZV Ljubljana v preprostem in nav-
dušujočem predavanju predstavila, na kakšen 
način lahko vsak posameznik z malo truda 
obvlada stres. Skozi nekaj preprostih korakov, 
ki jih je predstavila predavateljica, lahko vsak 
posameznik najde kar precej načinov, kako sa-
mostojno poskrbeti za obvladovanje stresa v 
vsakdanjem življenju. Ne pozabimo: »Pri pre-
ganjanju skrbi majhni koraki premikajo gore.« 
Držati se moramo le nekaj preprostih strategĳ:
preizkusite aromaterapĳo, berite,bodite hva-
ležni, bodite to, kar ste, cenite se, jejte hrano, 
bogato z vitaminom B, meditirajtje, naspite 
se... (še več namigov najdete na www.mojaob-
cina.si/dobrova-polhovgradec v članku »2. de-
lavnica Živimo zdravo). Udeleženci delavnice 
so spoznali tudi biološke dejavnike tveganja; 
na nekatere od teh lahko vplivamo, na neka-
tere pa ne. Po predstavitvi je lahko vsak po-
sameznik opravil meritve dejavnikov tveganja 
(teža, ITM, holesterol, krvni tlak, obseg pasu, 
krvni sladkor) in pridobil tudi analizo na dane 
meritve. Biološki dejavniki tveganja, na katere 
nimamo vpliva, so dednost, starost in spol. Na 

preostale dejavnike pa lahko vplivamo. Zave-
dati se moramo, da prevelika telesna teža in 
povečan obseg pasu povečujeta tveganje za: 
poapnenje žil (srčni infarkt in možgansko kap), 
previsok krvni tlak, krvni sladkor, holesterol, 
nastanek raka dojke in debelega črevesa, bo-
lezni gibal in dihal. Visok krvni tlak je pove-
zan z večjim tveganjem za razvoj srčno-žilnih 
bolezni. Proti visokemu krvnemu tlaku lahko 
ukrepamo z manjšim vnosom soli, preneha-
njem kajenja, zmanjšanjem uživanja alkohola, 
zmanjšanjem telesne teže in telesno dejavnost-
jo, šele na koncu z zdravili. Proti nezdravim 
ravnem holesterola in maščob v krvi se lahko 
borimo s primerno prehrano, zmanjšanjem 
telesne teže, telesno dejavnostjo, zmanjšanjem 
uživanja alkohola, prenehanjem kajenja in prav 
tako šele nazadnje – z zdravili. Udeleženci so 
bili nad delavnico izjemno navdušeni. Dala jim 
je novega zagona in motivacĳe ter jih »postavi-
la na realna tla« glede dejavnikov tveganja pri 
vsakem posamezniku. Projekt Živimo zdravo 
je sestavljen izjemno premišljeno v tem smislu, 
da bo lahko vsak posameznik tekom delavnic 
nadgradil svoj način zdravega življenja. Prav 
zanimivo bo videti napredek posameznikov, 
ko bomo na koncu opravili nove meritve de-
javnikov tveganja.                   Špela Arh

A to društvo, ki že v imenu opeva osrednjo 
točko Slovenĳe pri Litĳi, je dejavno mnogo šir-
še, saj predstavlja eno izmed 12 stičišč NVO v 
Slovenĳi (nevladnih organizacĳ, torej društev
in zavodov), in to od leta 2009, ko so prvič 
kandidirali na razpisih za evropska sredstva. S 
svojim delovanjem brezplačno pomagajo vsem 
tistim od 6.500 društev v osrednjeslovenski re-
gĳi (območje zajema skoraj 30 občin od Kočevja

na jugu do kamniških Alp), ki izrazĳo interes,
kar je vsekakor pohvalno. Zagotavljajo servis-
no podporo – točko VEM (Vse na Enem Mestu 
za NVO). Z izobraževanji in razvojnim men-
torstvom na področju pridobivanja sredstev 
in razvoja novih storitev društvo krepi uspo-
sobljenost NVO ter pomembno prispeva k več-
anju kakovosti in učinkovitosti delovanja NVO 
ter finančne neodvisnosti od javnih virov. S
sklopom skupnih akcĳ za medĳe, gospodarstvo
in javno upravo ter promocĳskimi aktivnostmi
ozavešča širšo javnost, medĳe, gospodarstvo
in javno upravo o pomenu NVO-sektorja in 
njegovi vlogi pri reševanju ključnih razvojnih 
vprašanj ter vzpostavlja povezave med vsemi 
tremi sektorji. Projekt delno financira Evrop-
ska unĳa iz Evropskega socialnega sklada.
 V naši občini je skoraj 60 društev, med kate-
rimi prednjačĳo športna, nato gasilska in kul-
turna društva, turistična pa so po pogostnosti 
na 4. mestu. Večina se predstavi enkrat na leto 
s kakšno prireditvĳo ali športnim turnirjem, le
redka so organizirana tako dobro kot Nogo-
metni klub Dolomiti, ki deluje že 35 let, zdaj v 
okviru ŠD Dobrova. Več kot 200 igralcev treni-
ra nogomet v desetih selekcĳah ter tekmuje na
zgledno urejenih in osvetljenih igriščih Gabrja 

– vse leto, pod-
nevi in ponoči. 
Sebastjan Vehar
Informacĳski
pisarni stičišča: 
Ponoviška cesta 
12, Litĳa
vsak delovni 
dan med 
8. in 16. uro
Kontakt: 
M: 040 786 939
M: 040 365 850
Faks: 
059 927 619 
E: info@srce-me-
povezuje.si 

Najboljša droga je žoga! 

Vrste društev v Slovenĳi

Društva imamo pomoč
V sredo, 4. decembra, sta v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec predstav-
nici Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a organizirali dvourno svetovanje 
kot pomoč društvom v naši občini. Prišli smo predstavniki šestih društev in 
naša razmišljanja in vprašanja so bila podobna kot v drugih primestnih obči-
nah; predvsem so se nanašala na pridobivanje sredstev, računovodstvo, pravno 
pomoč in promocĳo društev.

Ob praznovanju slovenske samostojnosti se bo spet 
oglasila  

PESEM MIRU
Prepevali bodo vsi zbori iz Polhograjske doline.

Gost prireditve: MARJAN BRADEŠKO, vsestranski 
pisec, predavatelj in popotnik

Vabljeni v Polhov Gradec, v Kulturni dom Jakoba 
Trobca, v četrtek, 26. decembra 2013, ob 18. uri.

Turistično društvo Briše
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P r e d s e d n i c a 
stranke Ljudmila 
Novak je na kon-
gresu poudarila, 
da krščanski de-

mokrati stavimo na delo, poštenost in odgovornost, na temeljne 
etične in krščanske vrednote, ki jih ne more nadomestiti tisoč za-
konov in predpisov. "Nova Slovenĳa – krščanski demokrati smo de-
mokratična politična stranka, ki želi povezovati vse državljane, ki spre-
jemajo demokracĳo, krščanske vrednote, slovensko kulturo ter evropsko
povezovanje in sodelovanje," je dejala in dodala, da želimo ustvariti 
Slovenĳo, v kateri bodo imeli vsi enake možnosti za razvoj svojih
sposobnosti in talentov. 
Udeležence kongresa je nagovoril tudi ekonomist mag. Rado 
Pezdir, ki je v govoru opozoril, da bodo dolgovi Slovenĳe ostali
tudi po koncu krize. "Zavedajte se, s koncem krize šele prihajajo resna 
vprašanja s težkimi odgovori," je dejal in dodal, da je Nova Slovenĳa
tista desna stranka, ki razume tržno gospodarstvo in ki se bo zav-
zela za male podjetnike ter male ljudi. "Na desnici je to prihodnost," 
je poudaril in izrazil upanje, da bo Nova Slovenĳa s svojo politiko
čim prej normalizirala desno politično opcĳo.
Vodja poslanske skupine NSi, mag. Matej Tonin, je dejal, da so 
močnejši krščanski demokrati najtrdnejše zagotovilo za lepšo pri-
hodnost Slovenĳe, in napovedal, da bo Nova Slovenĳa v desetih
letih postala največja politična sila v državi. Evropski poslanec in 
ustanovitelj Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle pa 
je na kongresu poudaril, da bo Slovenĳo rešila predvsem spre-
memba politične kulture, ki jo predlaga Nova Slovenĳa. "To je 
element, ki ga nima nobena druga politična stranka. Mi smo dali v pro-
gram novo politično kulturo," je zaključil.  
Kongres je sprejel tudi posebno kongresno izjavo, kjer poudarja-
mo, da se v NSi zavzemamo za nižje davke, manjšo javno upravo, 
umik politike iz gospodarstva ter ustvarjalne in poštene držav-
ljane.                                          OO NSi Dobrova - Polhov Gradec 

Vodstvo stranke na obisku
Polhov Gradec, 22. november – Občinski odbor 
Nove Slovenĳe – krščanskih demokratov Dobro-
va - Polhov Gradec so v petek obiskali predsednica 
stranke Ljudmila Novak, glavni tajnik Robert Ilc 
in predsednica ŽZ Mojca Kucler Dolinar. 
Vodstvo stranke je skupaj z zbranimi člani razpravljalo o ak-
tualnih političnih zadevah v stranki in državi – o nedavnem 
kongresu Nove Slovenĳe, odnosu in delu v opozicĳi ter so-
delovanju s koalicĳo, davčni in socialni reformi, interpelacĳah
ter o drugih odmevnih temah. 
Po srečanju se je vodstvo stranke skupaj s člani udeležilo do-
brodelnega koncerta Vrnimo pomoč, na katerem so polhograj-
ski gasilci zbirali sredstva za nakup opreme, ki jim je bila ob 
vlomu odtujena. Delček teh sredstev je prispevala tudi pred-
sednica, ki je sodelovala pri licitacĳi slik.

OO NSi Dobrova - Polhov Gradec

''Ta pridne'' obiskal Miklavž
Najpogumnejši so komaj čakali, da mu sedejo v na-
ročje in ga pocukajo za dolgo belo brado.
V četrtek, 5. decembra, je otroke z Dobrove in iz okolice ob-
iskal Miklavž v spremstvu angelčkov in nagajivih parkelj-
nov.  Pred Miklavževim prihodom so si starši in otroci lahko 
ogledali gledališko predstavo, ki jo je pripravila mladinska 
skupina župnĳe Dobrova. Nato je otroke s prihodom razve-

selil Miklavž, ki jim je 
razdelil darila. Najbolj 
nagajive pa so prestra-
šili parklji. Seveda so se 
otroci najbolj razvese-
lili zvrhanega koša da-
ril. Nato pa je Miklavž 
hitro odhitel naprej, saj 
ga je čakalo še veliko 
pridnih otrok. 
Zahvala velja tudi 
sponzorjem: DOBRO-
VA - POLHOV GRA-
DEC, KRAJEVNA 
SKUPNOST DOBRO-
VA, SILIKO - proiz-
vodno podjetje, storit-
ve in trgovina, d. o. o., 
PLEVNIK inženiring 
in proizvodnja, d. o. o., 
KONSTRUKCĲE KO-
GOVŠEK - inženiring, 

proizvodnja, storitve, d. o. o., ELEKTRO TREVEN - proiz-
vodnja, trženje, storitve, inženiring, d. o. o., Ljubljana, RO-
TAR - kmetĳsko-vrtnarska trgovina in servis, d. o. o., BIZJAN
ORODJARSTVO, proizvodnja in storitve, d. o. o., SIVENNS, 
servis in vzdrževanje energetskih naprav, d. o. o., GALANTE-
RĲA ČEŠNOVAR - FRANCI ČEŠNOVAR, s. p.

Špela Arh

Najpogumnejši so komaj čakali, da 
mu sedejo v naročje.

Pred Miklavževim prihodom so si starši in otroci lahko ogleda-
li gledališko predstavo.

Radodarni Miklavž
V začetku decembra je otroke v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec 
obiskal Miklavž.

Pri organizacĳi Miklavža je Kulturnemu
društvu Črni Vrh, Kulturno-prosvetnemu 
društvu Ivan Cankar Šentjošt, Krajevni 
skupnosti Dobrova, Prostovoljnemu ga-
silskemu društvu Brezje in Kulturnemu 
društvu Gregor Rihar pomagala tudi Ob-
čina Dobrova - Polhov Gradec, ki je za 
vsakega otroka prispevala 5 EUR. Orga-
nizatorji so nato še z lastnimi sredstvi ter 
drugimi sponzorji pripravili darila. 

V občini je tako Miklavž obdaroval skup-
no 750 otrok: 
• Kulturno društvo Črni Vrh – 90 otrok 
• Kulturno-prosvetno društvo Ivan Can-

kar Šentjošt – 90 otrok 
• Krajevna skupnost Dobrova – 200 

otrok 
• Prostovoljno gasilsko društvo Brezje 

– 40 otrok 
• Kulturno društvo Gregor Rihar – 330 

otrok 
Miklavž je prav tako obiskal vrtca v Pol-
hovem Gradcu in Šentjoštu. Vrtec na Do-
brovi bo 18. 12. 2013 obiskal Dedek Mraz, 
vrtec v Brezju pa 17. 12. 2013. Občina Do-
brova - Polhov Gradec je za darila otrok v 
vrtcih namenila 3 EUR/otroka.Prvi izmed radodarnih mož je že razvese-

lil otroke.

Pevci z Dobrove nastopili v Domu Marĳe in Marte v Logatcu

Bog daj topline ...
 
je bil pozdrav pevcev MePZ KUD Dolomiti Dobrova varovan-
cem Doma Marĳe in Marte v Logatcu, kjer so nastopili v torek,
26. novembra. Koncertni program je obsegal slovenske pesmi iz 
različnih obdobĳ z namenom, da poslušalce vodi od spomina
do spomina. In gotovo se del njih veže na Avsenikove pesmi, s 
katerimi so pevci začeli koncert. Pesmi Lepe ste ve, Karavanke, 
Pri Joževcu in Slovenĳa, od kod lepote tvoje so ogrele tudi pevce
in dale iztočnico povezovalcu, da je skupaj s poslušalci obudil 
spomin na uspehe in najbolj znane skladbe Ansambla bratov Av-
senik. Program so nadaljevali s popevkami skladateljev Jureta 
Robežnika in Mojmirja Sepeta, vmes pa s povezovalcem pred-
stavljali svoj kraj ter dva sokrajana, na katera so posebej ponosni: 
na skladatelja Emila Adamiča in prvega slovenskega kardinala, 
Alojzĳa Ambrožiča. Koncert so zaključili s slovenskimi ljudski-
mi pesmimi in s predstavitvĳo svojega vsakoletnega božičnega
koncerta na šentjanževo (27. december), ki ga imajo v farni cerkvi 
Marĳe v Leščevju na Dobrovi. Ob tem so obudili spomin na po-
imenovanja dni po božiču. Na štefanovo, ko sveti Štefan blago-
slavlja sol in vodo, na šentjaževo, ko sveti Janez blagoslavlja vino, 
in na 28. december, ki ga ljudsko imenujemo ???? (SMS-odgovor 

pošljite na 041 650 871 in sodelovali boste v žrebanju za 10 zgoš-
čenk božičnih pesmi z naslovom Oj, dete je rojeno).
 In kaj so poslušalci še izvedeli? Da so na Gorenjskem na šentjan-
ževo hlapci in dekle zamenjevali službe, pred tem pa so se usta-
vili v vaški gostilni in svoj odhod od starega gospodarja ''zalili'' s 
kozarcem šentjanževca ter se zavrteli v veselem plesu.
Šentjanževca zdaj nalĳ nam, točaj,
nato se podamo pa vsak na svoj kraj.                                      Matjaž Dolinar 

MePZ KUD Dolomiti Dobrova – harmonika: Tomaž Zadnikar

Voščilo OO SDS Dobrova - Polhov Gradec
Božič in novo leto lahko simbolizirata konec starega in začetek nečesa novega. 
Spomin na preteklo obdobje naj bo čim prijetnejši, prežet z upanjem, veseljem ter vero v življenje. 
Dobre želje po sreči naj se združijo s hvaležnostjo za življenje, 
ki naj tke zgodbe naklonjenosti, prijateljstva, ljubezni, sočutja, spoštovanja, ustvarjalnosti ...
Stisk roke naj se združi z iskrenim pogledom v želji, da nas božični prazniki blagoslovijo 
in napolnijo s čim večjo mero upanja, življenjske energije in optimizma, 
ki ga bomo potrebovali v letu, ki prihaja. 
mag. Jože Sečnik 
predsednik OO SDS Dobrova - Polhov Gradec.

Krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost.
Na Vranskem je pod geslom "Krščanski demokrati – odgovor za prihodnost" potekal 7. kongres Nove Slovenĳe
– krščanskih demokratov, ki se ga je udeležilo več kot 400 delegatov in gostov iz vse Slovenĳe. Kongresu smo
prisostvovali tudi člani OO NSi Dobrova - Polhov Gradec. Stranka je na njem soglasno spremenila svoje ime 
v Nova Slovenĳa – krščanski demokrati. Krščanska demokracĳa se tako, po več kot 13 letih, tudi formalno
vrača v slovenski politični prostor.
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Voščilo PGD Hruševo
 
Toplo ognjišče in smeh v 
očeh, 
iskreno želimo vam 
v prazničnih dneh, 
da zdravja in srečnih 
trenutkov nešteto 
prineslo bi vam 
novo leto. 

SREČNO 2014 vam želi
 
PGD HRUŠEVO

Za prĳeten uvod v praznični mesec december je letos poskrbel
Miklavžev sejem, ki smo ga v Polhovem Gradcu že vajeni, saj je 
potekal že petnajsto leto zapored. To obletnico sta ob odprtju s 
prerezom torte simbolično zaznamovala župan Franc Setnikar in 
razstavljavka Tanja Jeras. Na sobotnem uradnem začetku so so-
delovali tudi mladi glasbeniki, violinistki Lea Kumar in Regina 
Laznik, flavtistka Kristina in klarinetist Andrej Nartnik ter har-
monikar Blaž Laznik, ki so z glasbenim nastopom dogodku dah-
nili še delček čarobnosti. Takšen je bil ves konec tedna – čaroben 
in prazničen, in to je lahko začutil prav vsak obiskovalec, ki se je 
v soboto ali nedeljo sprehodil skozi grajske prostore in si ogledal 
praznično okrašene in obložene stojnice. Na njih se je predsta-
vilo več kot 40 profesionalnih ali zgolj priložnostnih umetnikov 
od blizu in daleč, ki so prikazali domače in umetne obrti, čemur 
je sejem prvenstveno tudi namenjen. Tako je bilo mogoče videti 
idrĳske čipke, igračke iz volnene preje, klekljani nakit, keramične
izdelke, leseni nakit in skrinjice, glinene piščalke, unikatne tor-
bice in peresnice iz blaga, domača mila in druga higienska ma-
zila, voščilnice vseh vrst in še marsikaj. V spodnjih prostorih pa 
je dišalo drugače, po jedači, ki se jo je dalo celo okusiti, in sicer 
domači kruh in zaseko, kozji sir, suho klobaso in sladke prigriz-
ke. Skratka, izbira je bila pestra, primerna za vse vrste gostov, in 
priložnost je bila nadvse primerna za nakup božičnega darilca ali 
za popestritev in dopolnitev domače ozimnice. Z nakupom pa so 
obiskovalci, ki se jih je po mnenju organizatorja letos zvrstilo lepo 

število, nagradili tudi zaslužne ustvarjalce in izdelovalce, ki so v 
svoje izdelke in pridelke vložili veliko časa in truda. 
Javni zavod Polhograjska graščina, ki v sodelovanju z Osnovno 
šolo Polhov Gradec sejem pripravlja zadnja leta, je izvedel tudi 
zanimiv spremljevalni program, ki je bil namenjen predvsem 
otrokom. Predstavo za otroke, katere zgodba je pripovedovala o 
tistem pravem Miklavžu, so letos prvič odigrali kar domači otroci 
– učenci Podružnične šole Črni Vrh – in po odzivih sodeč je bilo 
to še toliko lepše in pristnejše. Popoldneva pa sta bila rezervirana 
za delavnice. Tako so v soboto otroci skupaj s starši krasili novo-
letne okraske, izdelovali dišeče svečnike in se učili polstenja. Ta 

delavnica je potekala tudi v nedeljo, ko so izdelovali žogice, ig-
ralne kocke, možice s klobukom, spretnejši pa so se celo lotili raz-
ličnih živalic. Poleg teh so oblikovali še nekoliko manj običajne 
adventne venčke ter valjali, izrezovali in krasili piškote, katerih 
vonj se je vil po grajskih prostorih. 
Dober glas o bogatem programu in pestri ponudbi na Miklavže-
vem sejmu v Polhovem Gradcu se iz leta v leto širi in privablja 
vse več, ne le domačinov, temveč tudi obiskovalcev od drugod, 
kar organizatorja posebej veseli in mu daje zagon in voljo za pri-
pravo novih in že vpeljanih projektov. 

Nadja Prosen Verbič, Foto: npv, tčp 

Čudoviti izdelki, ki se s postopkom polstenja naredĳo iz volne.

Devetošolci so s prodajo svojih izdelkov zbirali denar za končni 
izlet.

Letošnjo predstavo so pripravili učenci POŠ Črni vrh. Otroci so zatopljeni ustvarjali.

Hiša medu Božnar je med drugim predstavila nov izdelek - čoko-
lada Grofica.

Miklavž obdaril pridne otroke
Polhov Gradec, 6. november – Na predvečer sv. Miklavža je ta 
s svojimi angelci obiskal pridne otroke v Polhovem Gradcu.
Dvorana Kulturnega doma Jakoba Trobca je bila tokrat pre-
majhna za vse zbrane otroke in njihove starše, ki so nestrpno 
pričakovali prvega dobrega decembrskega moža. Pred nje-
govim prihodom so polhograjski otroci pripravili in zaigrali 
čudovito igrico o angelčku Dobrinčku, ki se je odpravil na 
Zemljo med nagajive otroke. Pokaral jih je na račun neprimer-
nega in nespoštljivega obnašanja v šoli ter jim svetoval, kako 
naj bodo pridni, saj jih iz nebes ves čas opazuje sv. Miklavž. 
Ko so otroci postali boljši, so skupaj z vsemi otroki v dvorani 
poklicali Miklavža. Temu so se ob prihodu poleg angelčkov 
pridružili tudi lokalni, polhograjski parklji. Dobri mož je pri-
jazno nagovoril otroke in njihove starše, pozdravil župnika 
Oražma, misĳonarja Krmelja in župana Setnikarja, ob koncu
pa vsem pridnim otrokom razdelil darila, ki jih je prispevalo 
KD Gregor Rihar. Veseli so zapustili dvorano in odšli na svoje 
domove. Kdo ve, morda jih je sv. Miklavž obiskal tudi tam. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Otroci so za druge najmlajše pripravili poučno igrico.

Miklavž je obdaril tudi župnika.

Božično-novoletni plesni 
nastop na Dobrovi
Plesno društvo Panorama vabi vse ljubitelje plesa na tradicio-
nalno novoletno plesno produkcĳo, na kateri se bodo združe-
no predstavili vsi plesalci društva Panorama z Dobrove in iz 
ljubljanskega plesnega kluba Forma. Na prireditvi, ki bo 21. 

decembra 2013 ob 18. uri v športni dvorani na Dobrovi, se bo 
predstavilo 150 plesalcev. Na odru se bodo predstavile tudi ak-
tualne svetovne mame – ki so pred mesecem dni v Sankt Peter-
burgu ponovno osvojile naslov svetovnih prvakinj v kategorĳi
članskih formacĳ 2.

Nastop svetovnih prvakinj v kategorĳi show formacĳ, člani 2 Ob novoletni jelki so se fotografirale plesalke show formacĳe,
člani 1, ki so se zadnji novembrski konec tedna udeležile sve-
tovnega prvenstva v nemškem mestu Riesa in v izjemno hudi 
konkurenci 38 držav osvojile sedmo mesto.

Ansambel Dolomiti snema četrto ploščo
Ansambel Dolomiti iz Gabrja in okolice bo kmalu praznoval 
15 let delovanja, kar bodo proslavili z novo zgoščenko. Kot 
pravi Slavko Zorc, vodja ansambla, so ravno sredi snemanja, 
zgoščenka pa bo nosila naslov Polka za vse. ''Posneli bomo še 
štiri videospote, in sicer za pesmi Sem šel na trgatev, Domači-
ja, Ledik stan ter Domači kruh,'' ob tem napoveduje Zorc in 
dodaja, da so sicer ''prosti 25 ur na dan, vedno na razpolago''. 

15. Miklavžev sejem je obiskalo rekordno število obiskovalcev
Polhov Gradec, 30. november in 1. december – Polhograjska graščina je prvi decembrski konec tedna zaživela v preobleki tradicionalnega Miklavževega sejma, ki ga je 
pripravil Javni zavod Polhograjska graščina v sodelovanju z Osnovno šolo Polhov Gradec. Več kot 40 razstavljavcev je na ogled postavilo svoje izdelke in pridelke, 
ki so jih obiskovalci lahko okusili, kupili ali si jih le ogledali. 
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Kmetĳa Dolinar,
Brezje
Dolinar Anton in Slavka sta zgled trd-
ne kmetĳe in družine, saj sta poročena
že 31 let in sta v službenem in prostem 
času na kmetĳi, prava kmeta. In to v
dobrem pomenu te besede!
Slovenska družba je izrojena, pa ne le zaradi ko-
rupcĳe in tajkunov, ki so na kant spravili večino
večjih podjetĳ, ampak ker bi vsi prodajali, sveto-
vali in služili denar. Delo ni več vrednota, delo 
je nujno zlo. Pa ne rečem, da bi morali postati 
Japonci, ki so s svojo predanostjo delu in etičnim 
načelom prehiteli po desni svetovno konkuren-
co pri motorjih in nato še pri avtomobilih in 
celotni tehnologĳi, ampak… biti kmet, je danes
skoraj psovka! 
Ampak kmet je tisti, ki nam da na krožnik hra-
no, ki je v stiku z zemljo, ki nam obdeluje edi-
ni prostor življenja, na Luni nas še dolgo ne bo 
pričakala kavica niti solatka! In ker so menda še 
slovenski zapori zaradi slabega poslovanja pre-
nehali zaposlovati 900 zapornikov, proizvod-
nje zmogljivosti za gasilne aparate raje prodali 
Nemcem, ki bodo seveda še naprej izkoriščali 
okoli 60 zapornikov in jih plačevali pod 2 eur 
na uro, predlagam, da preštevilne prestopnike 
pošljemo ne v fabrike, ampak na njive!  
Dolinarjevi imajo hišo in poslopja v centru Brez-
ja ter okoli 30 ha obdelovalnih površin, od tega 
okoli 10 ha lastnih in to vse od Viča do Horjula. 
In okoli 80 glav goveda, molznice, plemenske 
telice, moški telički za klavnico in krave,le bikov 
ni. Pujski so sezonska dejavnost, le čez zimo. 
Kokoši pa zadnja leta nimajo več, čeprav jih bilo 
nekdaj veliko. Seveda imajo večino pridelanega 
namenjenega prodaji, vsakodnevno jim žirovska 
zadruga odpelje z dvorišča okoli 450 l mleka in 
zanje so se odločili zato, ker Ljubljanske mlekar-
ne niso bile dovolj prilagodljive, da bi se ustavi-
le na njihovem dvorišču. Kot zanimivost: Slavka 
je 16 let razvažala mleko končnim potrošnikom 
v Ljubljano, predvsem na Vič. 
Zelenjavni program obsega pol hektarja, a ga je 
letos suša precej zamaknila - papriko so pobirali 
novembra. Voda za zalivanje je iz domače štirne 
ali potoka Horjulka, v mrzlem času pa si poma-
gajo z dvema rastlinjakoma v skupni meri 80 m2 
v katerem se poleti greje paradižnik, sedaj pa 
uspeva večinoma endivĳa. Približno polovico
sadik pridelujejo sami na kmetĳi, ostalo kupĳo.

Viška tržnica 
Slavka Dolinar prodaja na tržnici od začetka, in 
še več, bila je ena od pobudnic in tržnice za In-

tersparom, kjer se vsako soboto dopoldan v vse 
večjem obsegu trguje in dogaja - poudarek je na 
domačih pridelkih in mesu kmetĳ, ki tako pride
v košare kupca brez posrednikov – pri zelenjavi 
vseh veletrgovin se namreč ta v večini nabavlja 
na ogromni veletržnici pri Milanu, od koder se 
sredi noči vozi v Slovenĳo veliko tovornjakov.
Cena je seveda potem v trgovini enkrat višja 
kakor je bila na tržnici pred 6-imi urami, saj se 
plača prevoz in še kakšnega posrednika. 
Spominja se začetkov, ko je bila prvotna lokacĳa
mišljena pri Agrotehniki na drugi strani Tržaške 
ceste, nakar je direktor Komunalnega podjetja 
Ljubljana na pobudo takratnega župana naše 
občine Lovro Mrak odstopil parkirišča pred 
podjetjem, ki bi sicer v soboto samevala. 

Prodaja pridelkov pa je v zadnjem času v porastu 
tudi zaradi gostilne Škof v Zaklancu pri Horju-
lu, saj jo ima v najemu kar domača kri… sin se je 
kot najemnik uspešno lotil prenove notranjosti, 
ki je bila prej res zelo temna in neprivlačna, ter v 
začetku novembra odprl vrata gostom, ki bodo 
okušali pridelke in zrezke Dolinarjevih iz Brez-
ja! Ja, kolikor je močna družina, je močna tudi 
družba… Možnost razvoja viške tržnice Slavka 
vidi predvsem v oglaševanju in pa razširjenem 
delovniku – sredi tedna bi razveselila marsika-
terega zavednega kupca, saj konec tedna mar-
sikoga ni v Ljubljani, a kaj, ko bi morala biti lo-
kacĳa drugje, kjer parkirišča niso zasedena…. A
hkrati na vidnem in lahko dostopnem mestu … 
morda na zemljišču DARS-a pri dolgem mostu? 
Tam je veliko praznega prostora, parkiranje pa 
je možno na urejenem parkirišču LPP P+R. 
Pa recite, da 3 ni pravljično število; 3 otroci in 
trĳe vnuki, enakomerno razporejeni med vse
tri sinove, so tudi Slavkin »pridelek«… ko smo 
omenjali gostinca, naj omenimo še sina bagerista 
z lastno gradbeno mehanizacĳo, ki je bil v pole-
tni sezoni polno zaposlen v Ljubljani, trenutno 
pa izvaja izkope kar v centru Brezja za potrebe 
daljinskega toplotnega ogrevanja centra vasi. 
Kako napredno se to sliši za malo vas, a je čisto 
res: pobudnik temu napredku je občina Dobro-
va Polhov Gradec, ki je objavila razpis za izbiro 
najugodnejšega ponudnika za ogrevanje vrtca v 
centru Brezja, pri čemer so želeli ogrevanje na 
lesno biomaso. In najboljši ponudnik je seveda 
takoj izračunal, da se toplotna postaja hitro ob-
restuje v malo večji izvedbi, in tako se je približ-
no deset individualnih hiš odločilo za napredno 
daljinsko ogrevanje. Dolinarjevi so mu oddali 
prostor na svoji kmetĳi za izgradnjo kotlovnice,
kjer je sodelovalo tudi kovinarstvo Kogovšek. 
Ideja v razvoju pa je ta, da se center Brezja preko 
celega leta oskrbuje s toplo sanitarno vodo, po-
leti celo s pomočjo sončnih kolektorjev na strehi, 

s čimer bodo Brezje postala najbrž najbolj eko 
vas naše občine! Dolinarjevi imajo sicer sedaj za 
ogrevanje hiše etažno centralno peč 23 kW v ku-
hinji, nič večjo od pralnega stroja. A Slavka pri-
sega na svoj zidani štedilnik na trda goriva, ob 
katerem je z veseljem pozirala. 
In kako je s traktorji, glede na to, da imamo v 
Slovenĳi svojevrsten rekord v številu traktorjev
na prebivalca, saj je le teh uradno kar 100.000? 
Dolinarjevi Imajo 4 traktorje in najmlajši šteje 14 
let, najstarejši pa kar 36 let, tako da izjava o de-
želi traktorjev, bi se lahko spremenila v deželo 
oldtimerjev. Nov traktor je praviloma povezan 
z uspehom na namenskem razpis za evropska 
sredstva, vendar Dolinarjevi se z njimi ne ukvar-
jajo in tudi ko so se poskušali, niso bili uspešni.   
Problem jim predstavlja datum za oddajo doku-
mentacĳe na razpis, ki ni enak roku, ko ima več-
ina kmetov denar od prodaje pridelkov, tako da 
so si pač po potrebi prisiljeni pomagati s klasič-
nimi bančnimi krediti. So pa seveda hvaležni dr-
žavi in predvsem Evropi za subvencĳe… čeprav
sistem subvencĳ pač podpira polizdelke, torej
košnjo trave, ne pa izdelke, torej kilo salame… 
kar bi bilo morda bolj logično… 

Prihodnost 
Viška tržnica bi bila zelo dobrodošla tudi v 
sredini tedna, ko ljudje niso na dopustu ali pa 
v hribih, saj na lep sončen dan je v soboto tam 
bistveno manj obiska kot ob dežju. Tudi pro-
jekt daljinskega ogrevanja centra vasi Brezje je 
dobrodošel in jim bo omogočal več časa za delo 
zunaj, saj ne bo skrbi z nalaganjem ognja in še 
prostori v hiši bodo čistejši…  
Da so Dolinarjevi pridni in delovni kmetje, ni 
dvoma. In da so uspešni, tudi ne, saj imajo pred-
vsem zaradi vse bolj obiskane viške tržnice le 
malo zalog, a vseeno lahko poskusite, naročite si 
svojo košarico pri tokrat res najboljšem sosedu: 
tel. 01 3643-040.    

Vehar Sebastjan

Prĳetno vzdušje ob vnovičnem srečanju smo
popestrile z voščilom članici društva, ki je pred 
kratkim praznovala okroglo obletnico. Sledila 
je pogostitev z domačim pecivom, brinovcem 
in limonco. Na poti do Kopra smo občudovale 
prelepo naravo, si izmenjavale izkušnje pri ku-
hanju, jesenskih opravilih na polju in vrtu ter si 
zaupale zadnje vaške novice. 
V Kopru smo obiskale vinsko klet Vinakoper, 
ustanovljeno leta 1947. Izjemne naravne da-
nosti so skrbnim istrskim vinarjem omogočile 
bogato, tisočletno tradicĳo vinarstva in vino-
gradništva slovenske Istre. Vinorodni okoliš 
Slovenska Istra se razprostira na valovitih gri-
čih ob obali slovenske Istre, od Debelega rtiča 
do Sečovelj. Na desetih sončnih vinogradniških 
legah na 590 hektarjih negujejo različne vinske 
sorte. Ob avtohtonem refošku in malvazĳi še
rumeni muškat, merlot, chardonnay, sivi pino 
in druge. Klet je zgrajena iz značilnega istrske-
ga peščenjaka, na leto pa pridelajo štiri milĳone
steklenic različnih sortnih in zvrstnih vin. Ob 
sprehodu po hiši refoška smo se srečale tudi 
s predmeti, ki so jih nekoč uporabljali v vino-
gradih in pri kletarjenju, videle smo zgodovin-
ske etikete, ki so skozi desetletja krasile vinske 
steklenice, ter na koncu tudi pokusile sadove 
vinske trte. V sončnem vremenu smo se od-

peljale naprej, do Strunjana in domačĳe Knez.
Ogledale smo si nasad kakĳev, ki zelo dobro
uspevajo v strunjanski dolini, kjer je kar 30 od-
stotkov vseh nasadov v Slovenĳi. Blaga klima
in dobra tla zagotavljajo dobre in kakovostne 
pridelke. Knezov oče je vojsko služil v Afri-
ki in na poti domov se je ustavil tudi na Sici-
lĳi, kjer je zagledal nasad kakĳa in se zaljubil
vanj. Ko se je vrnil domov, se je odločil, da bo 
tudi sam posadil kaki, in tako je ustvaril prvi 
tovrstni nasad v Strunjanu, družina Knez pa 
je postala največja proizvajalka kakĳa v regĳi.
V Slovenĳi (več kot 90 odstotkov pridelave)
je najbolj razširjena in na naše podnebne raz-
mere najbolj prilagojena sorta kakĳa tipo. Kaki
odlikujeta visoka vsebnost vitaminov (A in C), 
mineralov (kalĳ, kalcĳ, fosfor in železo) in pre-
hranskih vlaknin ter nizka vsebnost beljakovin 
in maščob. Plodove obirajo v novembru, ko 
plod dobi rumeno barvo, tudi v bližini venčnih 
listov. Prezgodaj obrani niso tako okusni in so 
tudi pri postopku umeditve slabše obarvani. 
Že od leta 2001 v Strunjanu organizirajo Praz-
nik kakĳev z namenom, da bi ljudi seznanili s
tem zdravim sadežem. Ura se je pomaknila že 
krepko čez dvanajsto in morale smo nadaljevati 
pot proti Krkavčam. Lokalni vodnik nas je po-
peljal do vaškega trga in nas seznanil z zgodo-

vino vasice. Ogledale smo si župnĳsko cerkev
sv. nadangela Mihaela, ki je bila posvečena leta 
1633 in obnovljena leta 1738. Cerkev je zrasla 
sredi vasi, na veliki naravni skalni ploščadi, 
kjer je prvotno stala manjša cerkev, ob njej pa 
pokopališče. V njeni notranjosti sta ob izjemno 
lepo izdelanem tabernaklju kipa nadangela Mi-
haela in sv. Štefana prvomučenca, ob straneh 
pa kipa sv. Petra in Pavla. Zvonik (26,22 m) je 
bil zgrajen leta 1741 na mestu, kjer je prvotno 
stal obrambni stolp. V vasi je veliko oljčnikov. 
Gojĳo različne vrste oljk, od istrske belice,
leccina in pendolina do črnice in drugih vrst. 
Obiranje oljk je v tem letnem času na vrhuncu. 
Ogledale smo si postopek pridobivanja hlad-
no iztisnjenega olivnega olja v Oljarni Torkla 
družine Ternav. Proces pridobivanja olivnega 
olja se začne z obiranjem zrelih oliv. Olive se 
očistĳo, odstranĳo se listi in peclji, plodove
operejo v vodi. Tako pripravljene olive zmeljejo 
v pasto s kovinskimi zobatimi mlini, skupaj s 
koščicami. Po mletju olivno pasto od 20 do 40 
minut mešajo pri temperaturi do 32 stopinj Cel-
zĳa, kar omogoča združevanje majhnih oljnih
kapljic, hkrati pa se olje navzame aromatičnih 
sestavin. S stiskanjem ali centrifugiranjem se 
iz olivne paste in vode izloči olje. Tako iztisnje-
no olje je najbolj kakovostno in v trgovini kot 

ekstra deviško olje dosega najvišjo ceno. Olje 
bogato aromo ohrani od 12 do 18 mesecev. Kot 
maščobni proizvod je lahko uporabno tudi več 
let, izvorna sestava se v tem času ne spremeni, 
spreminjale pa se bodo substance, ki olju dajejo 
aromo, vonj, okus in barvo. Stranski proizvod 
pri predelavi so "tropine", ki jih uporabĳo za
kurjenje. Pot smo nadaljevale do Nove vasi nad 
Dragonjo, ki je znana po pridelavi česna. Z njim 
vse bolj bogatĳo svojo turistično podobo ter s
praznikom česna in vina opozarjajo na njegovo 
tisočletno tradicĳo. Gre za avtohtoni istrski če-
sen, ki ima velike, zdrave stroke, lepo rdečo ko-
žico, izvrstno aromo in zelo bogat, intenziven 
okus. Radi se pohvalĳo, da so v stoletni vaški
zgodovini z izkupičkom od prodaje česna zgra-
dili marsikatero znamenitost, leta 1896 celo cer-
kveni zvonik, s katerega je edinstven razgled na 
Šavrinsko gričevje. V dvorani kulturnega doma 
smo si ogledale tudi stensko poslikavo, ki pri-
kazuje življenje in delo domačinov. 
Po končanem ogledu nam je že pošteno kruli-
lo v želodčkih, ki pa smo jih potešile v gostilni 
Karjola v Marezigah. Veselo razpoloženje nas 
je spremljalo tudi na poti proti domu. Preživele 
smo čudovit in poučen dan na strokovni eks-
kurzĳi po slovenskem Krasu in Istri.

  Napisala: Milena Ižanec

Podeželske in kmečke žene na strokovni ekskurzĳi po slovenskem Krasu in Istri

Podeželske in kmečke žene na strokovni ekskurzĳi po slovenskem Krasu in Istri
V hladnem jutru je večina udeleženk strokovne ekskurzĳe vstopila na avtobus na krožnem križišču na Dobrovi; ta je pripeljal po polhograjski in nadaljeval vožnjo
po horjulski dolini. Na avtocesto proti Primorski smo zapeljali na Vrhniki.

Tri kurišča v enem ličnem kotu, elektrika, plin in drva!

Računalniško vodena krmilna enota se po tračni-
cah pripelje do vsake krave posebej in ji dozira 
vnaprej izbrane dodatke prehrani
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V okviru internega projekta MALI VRTIČKAR-
JI smo se novembra posvetili spoznavanju prsti. 
Pri raziskovanju smo posebno pozornost name-
nili življenju pod zemljo.
Otroci so najprej raziskovali tri vrste prsti 
– gozdno in vrtno prst ter humus, ki sva jih 
otrokom ponudili kot konkreten material na po-
vršini v igralnici. Najprej so raziskovali samo z 
rokami in si tako krepili taktilni sistem. Pozneje 
jim je bil ponujen konkreten material za razis-
kovanje – lupe, paličice, žličke ... Otroci so tako 
preizkušali svojo spretnost pri uporabi in samo 
smiselnost.   
Stvari, ki so jih otroci našli v prsti – storže, kam-
ne, palice, želodove kapice, kostanj, polžjo hiši-
co, kos polivinila ... smo zbirali na preglednem 
mestu in jih razstavili. Otroci so v prsti našli 
tudi deževnike. Pogovarjali smo se o funkcĳi
deževnika, njegovi koži, gibanju, prehranjeva-
nju, izločanju, prihodu na površje ... Z opazo-
vanjem zanimive zunanjosti deževnika – barve, 
oblike in velikosti – so otroci pokazali izjemno 
zanimanje za žival. Deževnike so želeli opazo-
vati, zato smo jim v igralnici uredili simulacĳo
življenjskega prostora pod zemljo v stekleni po-
sodi. Po končanem opazovanju smo deževnike 
vrnili v naravo.   
Otroci so pokazali zanimanje še za krta, ki po 
njihovem razmišljanju tudi živi v prsti. Ker je krt 
žival, ki jo na površju malokdaj vidimo oziroma 

srečamo, smo bivališče krta spoznali prek prav-
ljice. Otrokom sva sami pripovedovali o živ-
ljenju krtov, telesu, bivališču, parjenju, iskanju 
hrane. Otroci so se v pogovor vključili z vzpo-

rednim razmišljanjem – postavljanjem vprašanj, 
predvidevanjem in iskanjem odgovorov. 
Skupaj smo slikovno poustvarili otroške pred-
stave o krtovem bivališču (kotel) in globokih 
rovih, ki vodĳo na vse strani.  
Otroci so ob opazovanju, poslušanju, komunika-
cĳi, manipuliranju z naravnimi materiali, ekspe-
rimentiranju, ustvarjanju, izkustvenem učenju 
in odkrivanju neznanega neizmerno uživali. 

Vrtec DOBROVA 
Skupina: PIKAPOLONICE, 4–5 let 

Andreja Snoj in Petra Sečen

OŠ Dobrova 

Učenke OŠ 
Dobrova na 
knjižnem 
sejmu
Dekleta s knjižničarske-
ga krožka OŠ Dobrova 
smo se prvič odpravile 
na knjižni sejem, ki se je 
odvĳal v Ljubljani med
19. in 24. novembrom. 
Nestrpne in polne pri-
čakovanj smo se zjutraj 
odpeljale s kombĳem s
šolskega dvorišča.

Ko smo na parkirišču pred 
Cankarjevim domom izsto-
pile iz kombĳa, smo srečale
predsednika Republike Slove-
nĳe, Boruta Pahorja. Gospod
predsednik se je ustavil, nas 
prĳazno pozdravil in se roko-

val z vsako izmed nas. Na to 
smo zelo ponosne! Nato smo 
šle v Cankarjev dom. Udeleži-
le smo se veselošolskega kvi-
za z voditeljem Pižamo. Med 
kvizom smo se zelo zabavale 
in bile dokaj uspešne. Za tem 
smo se dekleta odpravila v 
dogodivščino zbiranja knjig. 
Izbira je bila široka. Našle smo 
veliko knjig, ki so primerne za 
našo starost. Knjige smo ku-

pile po zelo znižanih cenah. 
Knjigosled nam je omogočil 
obisk knjigarn, kot sta Učila 
in Didakta, kjer so se nam s 
svojo predstavitvĳo še pose-
bej posvetili. Na sejmu so nas 
presenetili tudi s posebnimi 
boni, s katerimi smo si uresni-
čile naše knjižne sanje. Tako je 
minil prĳeten dan, poln knjiž-
nih doživetĳ.

Anja Šerbec 

Otroci so neizmerno uživali.

December se ni še niti dobro 
začel, pa so imeli najmlajši že 
kup družabnih obveznosti.
Že prvega decembra so se 
lahko otroci udeležili lutkov-
ne predstave, ki so jo zanje 
pripravili v okviru Miklav-
ževega sejma v Polhograjski 
graščini. Dva dni pozneje, 3. 
decembra, pa jih je na praz-
novanje svojega rojstnega dne 

povabil Nodi. ''Nodi praznu-
je rojstni dan'' je bil naslov 
lutkovne predstave, ki jo je za 
najmlajše pripravilo Lutkov-
no gledališče KAM, v igralski 
zasedbi Katje Gole, Andreje 
Fajmut in Mihaele Goltnik. 
Nodi velja za eno od naj-
lepših lutkovnih predstav, 
ki otroško domišljĳo popelje
v svet pravljice, to pa lahko 

najmlajši spremljajo tudi na 
malih zaslonih. Odziv otrok, 
ki si jim je predstavo uspelo 
ogledati, je bil zelo dober. Če-
prav je predstava primerna za 
otroke od enega leta naprej, 
smo lahko v dvorani opazili 
tudi nekoliko mlajše. 
Skozi celotno predstavo so 
se menjavala prizorišča do-
gajanja, najlepše pa je bilo 
sodelovanje likov z otroki, če-
mur so se ti odzvali z velikim 
navdušenjem. Prav vsak je 
lahko v predstavi prepoznal 
glavne junake risanke Nodi 
– Nodĳevo dobro prĳateljico
Mediko, Majavka, Uhača, Ro-
ziko, Piska ter škrata Dina in 
Dona. 
Najlepša dogodivščina pa 
je otroke čakala že dva dni 
pozneje, ko jih je obiskal Mi-
klavž. 

Foto: Špela Arh
Z Nodĳem na zabavi

Voščilo DU Polhov Gradec
 

Vesele božične praznike ter srečno in zdravo leto 2014 
želi vsem članicam in članom upravni odbor Društva 
upokojencev Polhov Gradec.

Raziskovalci življenja pod zemljo

Vrtec Dobrova 

Skupina Medvedki
Letošnjo jesen si je svoj brlog v zgornjem nad-
stropju vrtca začelo urejati 22 malih medvedkov 
(in 2 odrasla), ki bodo čez 9 mesecev okupirali 
šolske klopi. Ker se je skupini pridružilo pre-
cej otrok iz drugih skupin, prav tako vzgojitelj, 
smo si septembra vzeli čas za medsebojno spo-
znavanje ter navajanje na nov prostor in obraze. 
V tem času smo se igrali veliko igric, pri čemer 
smo se med seboj spoznavali in hodili na spre-
hode v okolico vrtca. Izvedli smo tudi dva izleta 
na okoliške vrhove; na Klobuk smo šli s skupino 
malo mlajših otrok, na Vrhe pa z vrstniki iz sku-
pine Sovic, ki gnezdĳo v šoli.
Ker smo želeli spoznati še kaj resnejšega, smo se 
lotili tudi raziskovalnega dela. V prvem delu ok-

tobra smo raziskovali delo gasilcev in lastnosti 
ognja ter požarov. Ugotovili smo, kaj je to ogenj, 
kakšne lastnosti ima in kdaj sploh lahko zago-
ri. Ker smo ugotovili, da se lahko razširi, nas je 
zanimalo, kaj storiti, da preprečimo požar. Če 
pa že zagori, nas je zanimalo, kaj storiti in kako 
poklicati na pomoč. V knjigah smo se poučili, 
da ob požarih pomagajo gasilci, zato smo si po-
bliže ogledali njihovo delo in reševalno opremo. 
Ugotovili smo, da ne gasĳo samo požarov, am-
pak pomagajo tudi pri vrsti drugih nesreč. Ko 
smo vse to dobro spoznali, smo si šli v Ljubljano 
ogledat poklicno gasilsko brigado. Tam so nam 
prĳazni gasilci veliko reševalne opreme in svoje-
ga dela pokazali še v živo. 
Ker bomo spomladi uredili zelenjavni vrt, smo 
začeli spoznavati lastnosti rastlin, prsti, celo ri-

sali smo s prstjo. Posadili smo fižol in ob oknu
vsak dan opazujemo, kako raste. Obenem smo 
v okviru svetovnega dneva hrane izvedli skoraj 
mesec dolgo dejavnost, povezano s hrano. Naj-
prej nas je zanimalo, kaj je hrana, iz česa je, za kaj 
jo potrebujemo ter ali je vsa hrana enako okusna 
in koristna. V šolski kuhinji so nam pripravili 
sestavine za zdrave obložene kruhke, ki smo jih 
sami izdelali in tudi z veseljem pojedli (čeprav 
na njih ni bilo najljubše medvedje hrane: medu 
in lososa). Ker nam v vrtcu včasih po zajtrku ali 
malici ostane kakšna malenkost, nas je zanima-
lo, kaj se s to hrano zgodi, če je ne vržemo proč. 
Po nekaj dneh "kuhanja" v plastični vrečki ali su-
šenja v košarici sta bila kruh in sadje neuporab-
na. Ker nas vedno več posega po sodobni hitri 
hrani, smo izvedli poskus: v kozarec s kokakolo 
smo dali kos posebne salame, kos krompirja in 
kos kruha. Po nekaj dneh "napajanja" si nihče ne 

bi upal dotakniti tistega, kar je ostalo od salame. 
Tako smo ugotavljali, katera hrana nam škodi in 
katera koristi. Pred Tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom je ves vrtec izdeloval jabolka in naša 
skupina je izdelala celo košarico rdečih breabur-
nov, rumenih zlatih delišesov in zelenih jabolk 
granny smith. Na dan slovenske hrane (15. no-
vembra – vse slovenske šole in vrtci zajtrkujejo 
med, maslo, kruh, jabolka in mleko) so nas ob-
iskali čebelarji ter nam predstavili svoje delo in 
pridobivanje medu. Tega smo lahko seveda tudi 
pokusili, kot nalašč za nas, medvede. 
Ker letos medvedki zime ne nameravamo pre-
spati, bomo spoznali še veliko zanimivega in 
zabavnega ter veselo preživeli za večino zadnje 
leto v vrtcu. 

Nadja Prosen Verbič

November je mesec, ko se mošt spreminja v 
vino in goduje sv. Martin. Martina smo praz-
novali tudi dobrovski upokojenci in ob tej pri-
ložnosti smo se odpravili v Šentjur. Tam smo se 
ustavili na Zgornjem trgu, od koder nas je vo-
dička ga. Polonca Jazbinšek popeljala do kraja, 
kjer že od leta 1760 stoji rojstna hiša dinastĳe
Ipavcev. Šentjurska dinastĳa se je v zgodovino
zapisala zaradi medicine in glasbe. Danes je 
na tem mestu stalna razstava Ipavca, v kleti je 
vinoteka, vrt s prireditvenim prostorom, ki ga 
krasita stara lipa in Plečnikov vodnjak. V hiši 
je tudi poročna soba, ob vhodu v hišo pa trta 
modre kavčine, cepič najstarejše trte v Evropi 
z mariborskega Lenta. Skladatelji Ipavci so pu-
stili neizbrisen pečat v medicini in glasbi 19. 
stoletja in začetka 20. stoletja. Najbolj znana sta 
brata Gustav in Benjamin, oba zdravnika, tako 
kot njun oče. Gustav je znan po pesmih Slove-
nec sem, Vse mine in Domovini, Benjamin pa 
po prvi zgodovinski operi Teharski plemiči in 

odrskem delu Tičnik. Gustavov sin Josip Ipa-
vec pa se je med glasbene umetnike zapisal kot 
avtor prvega slovenskega baleta s pantomimo 
Možiček ter operete Princesa Vrtoglavka. 
Sledil je ogled razstave Rifnik. Kaj je Rifnik? To 
je markanten hrib, ki obvladuje tamkajšnjo po-
krajino in daje s svojo stožčasto obliko dolini 
ob reki Voglajni posebno mikavnost. Zato ne 
preseneča, da je bil Rifnik bolj ali manj nepreki-
njeno poseljen skozi vsa pomembnejša zgodo-
vinska obdobja. V muzejski zbirki o Rifniku je 
na ogled več kot 600 eksponatov, razstavljenih 
v vitrinskih sklopih, ki izpričujejo zgodovino 
med pozno kameno dobo in srednjim vekom. 
Prikazani so tudi rekonstrukcĳa prazgodovin-
ske hiše in načini oblačenja. 
Sprehodili smo se tudi do spominske sobe 
New Swing Quarteta, njegovo rojstno mesto je 
namreč prav Šentjur. 
Prav tako smo si ogledali muzej Južne želez-
nice Šentjur. Ta hrani gradivo, povezano z na-
stankom in razvojem železnice na Štajerskem 
ter življenjem posameznih uslužbencev. Na-
stal je zaradi želje g. Mihaela Bučarja, dolgo-
letnega šefa železniške postaje Šentjur. Ta zdaj 
vodi muzej, torej se zanj služba še ni končala. 
Tako smo prispeli do zadnje točke našega izle-
ta, do gostilne Bohorč, kjer smo imeli Martino-
vo kosilo in tudi glasbe ni manjkalo. Zabavala 
sta nas prĳetna mladeniča. Ob dobri hrani, pi-
jači in veliko smeha je ura drvela v noč. Morali 
smo se posloviti. Domov smo prispeli v več-
ernih urah. 

  Za DU zapisala Anica Tomšič

Risanje z zemljo Tradicionalni slovenski zajtrk

Martinovanje DU Dobrova

Tudi za najmlajše začetek veselega decembra
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Vandalizem v občini je hud problem, nas je 
opozorila ravnateljica Mihaela Mrzlikar. Z njo 
se strinja tudi župan Mladen Sumina, ki nam 
je povedal, da vandali najpogosteje uničujejo 
imetje na bolj osamljenih krajih; najpogostej-
še tarče so obe občinski pokopališči in osnov-
na šola. Tam so vandali naredili že kar nekaj 
škode. "V okolici šole razbĳajo, uničujejo ža-
luzĳe in druge stvari, pišejo po stenah, lomĳo, 
popivajo in kadĳo," je stanje opisala Mrzlikar-
jeva. Dodala je, da so dogodke prĳavili tudi 
vrhniški policĳi. Tam so nam potrdili, da so 
obravnavali že več primerov vandalizma. 
Policisti v okviru stalnih nalog nadzirajo bolj 
izpostavljena mesta, v primeru vandalizma 
pa so v okviru opravljanja postopkov z mla-
doletniki v okolici šole opravili pogovore, so 

pojasnili na vrhniški policĳski postaji. Ob tem 
so dodali, da pri dejanju niso zasačili še niko-
gar. Župan zaradi vse več vandalizma prosi 
občane, naj bodo oprezni, priče pa prosi, naj o 
dogodkih obvestĳo občino oziroma policĳo. 
Mladostniki hodĳo po strehi šole 
Ravnateljica nam je še zaskrbljeno povedala, 
da se je v zadnjih mesecih že večkrat zgodilo, 
da so mladostniki hodili po strehi šole. Kot je 
dodala, so ta dejanja z več ukrepi poskušali 
preprečiti, a jim ni povsem uspelo. Mrzlikar-
jeva je opozorila, da je takšno početje neodgo-
vorno in zelo nevarno, zlasti v zimskem času, 
ko je streha spolzka in lahko mladim zdrsne. 
Naj ob tem spomnimo, da se je pred več leti 
takšno početje končalo tragično.  V. E. 

 
Drage občanke, spoštovani občani!
 
Občina Log - Dragomer zaključuje sedmo leto svojega delovanja. 
Veliko smo postorili, ne pa vsega. Naj nam zdravje in dobra volja 
vlijeta veliko optimizma in upanja za nove uspehe. 
Čestitam vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter vam želim 
prijazne božično-novoletne praznike in v vseh pogledih uspešno leto 
2014. 
  
V imenu vodstva občine, Mladen Sumina, župan  

Razpis za prenovo šolske 
kotlovnice je zaključen, po-
nudnika pa občinska uprava 
ni izbrala. Kot nam je pojasnil 
Martin Martinčič, so bile po-
nudbene cene bistveno višje 

od ocenjenih in zaradi tega 
tudi nesprejemljive. Postopek 
prenove naj bi se nadaljeval 
v prihodnjem letu, ko naj bi 
ponovili razpis oziroma po-
skušali najti dodatne vire za 
sofinanciranje projekta. Naj 
ob tem omenimo, da je preno-
va kotlovnice sicer uvrščena 
v evropsko sofinancirani pro-
jekt LAS Barje z zaledjem, v 
okviru katerega naj bi projekt 

sofinancirali v višini 50 od-
stotkov upravičenih stroškov. 
V sklopu prenove kotlovnice 
je v načrtu še reševanje ogre-
vanja vode za kuhinjo in loče-
nega ogrevanja v telovadnici. 

Vrednost omenjenega projek-
ta je bila ocenjena na 80.000 
evrov.  
Ob prenovi šolske kotlov-
nice naj bi Energetika vanjo 
vgradila tudi enoto za so-
proizvodnjo toplote in elek-
trike (kogeneracĳo). ''Stroške 
vgradnje enote za kogenera-
cĳo bo prevzela Energetika,'' 
je pojasnil Martinčič. Sopro-
izvodnja električne in toplo-

tne energĳe, imenovana tudi 
kogeneracĳa, je proces so-
časnega pretvarjanja energĳe 
goriva v toploto in električno 
energĳo. ''Pri tem uporablja-
mo električni generator, ki ga 
poganja mehanska energĳa 
vrtečih se delov motorja. Pri 
pretvorbi notranje energĳe 
goriv v mehansko se sprosti 
velika količina toplote, ki jo 
pri tem načinu koristno upo-
rabimo,'' so povedali na Ener-
getiki Ljubljana. Dodali so, da 
sočasna izraba goriva za pri-
dobivanje toplotne in električ-
ne energĳe omogoča velike 
prihranke primarne energĳe 
in zmanjšanje stroškov ener-
getske oskrbe, ne da bi bilo 
treba spreminjati proizvodne 
procese. Pri distributerju pli-
na so že ocenili prihranke, ki 
jih prinaša kogeneracĳa, šola 
naj bi na ta račun na leto pri-
varčevala dobra dva tisočaka. 
Še več pa naj bi glede na tre-
nutne cene na trgu šola pri-
varčevala s prehodom z ogre-
vanja na lahko kurilno olje na 
ogrevanje s plinom; tu naj bi 
bil letni prihranek kar dobrih 
15 tisoč evrov.  

V. E. Foto: V. E.  

Kljub lanski nekoliko slabši udeležbi občanov 
na zboru župan Sumina tudi tokrat ni preki-
nil pozitivne prakse, ki jo je uvedel ob usta-
novitvi občine, in je tako kot vsa leta doslej ob 
koncu leta sklical zbor občanov, na katerem so 
se prebivalci seznanili z osnutkom proračuna. 
V uvodnem delu je Sumina zbranim predsta-
vil glavne postavke proračuna in načrtovane 
investicĳe v prihodnjem letu, nekaj besed pa 
je namenil tudi tekočim projektom. Kot smo 
izvedeli, je osnutek proračuna težak nekaj več 
kot tri milĳone; še več bo odhodkov, skoraj 3,5 
milĳona, zaradi privarčevanih 460 tisočakov 
iz preteklih let. V osnutku zadolževanje za 
zdaj ni predvideno, a ni rečeno, da tega ne bo. 
Pred vrati je gradnja kanalizacĳe, in če bo mi-
nistrstvo izdalo odločbo za prejem evropskih 
sredstev, v tej ali v prihodnji perspektivi, se 
bo občina morala zadolžiti, je zbranim pojas-
nil župan. Izvedeli smo še, da je bilo tokratni 
proračun zelo težko sestaviti, saj trenutno še 
niso ustvarjeni vsi elementi za njegovo reali-
zacĳo (odobritev sredstev kohezĳskih skla-
dov EU za projekt visoke cone na Lukovici in 
gradnjo kanalizacĳe s čistilno napravo), sicer 

pa so v njem ohranili prakse iz preteklih let 
(ohranjajo se različne subvencĳe, nadstandard 
v šoli idr.). 
Sumina je dodal, da se razmerja na postavkah 
bistveno ne spreminjajo, saj jih ne nazadnje 
narekujejo predpisi. Tako kot prejšnja leta je 
približno tretjina proračuna namenjenega te-
kočim odhodkom, toliko tudi tekočim trans-
ferjem, zadnja tretjina pa ostane za občinske 
investicĳe. Največ investicĳskih sredstev je 
v osnutku namenjenih gradnji kanalizacĳe, 
gradnji cest (cesta na dragomerško pokopališ-

če in cesta Log–Bevke) in njihovemu vzdrže-
vanju, ureditvi visoke cone na Lukovici, obči-
na naj bi odkupila eno stanovanje nad loškim 
vrtcem, v zameno za občinsko zemljišče pa 
naj bi v last dobila dve zdravstveni ordinacĳi. 
Denar so v proračunu namenili še za uredi-
tev katastra na Logu ter za rušenje Zrimškove 
hiše in ureditev parkirišč. Sicer pa smo izve-
deli, da naj bi v končno različico proračuna, ki 
jo bodo svetniki na mize dobili na decembrski 
seji, uvrstili še gradnjo vrtca na Logu, sred-
stva za novi vrtec pa naj bi dobili s prodajo 
občinskih zemljišč. 
O proračunu pa so na zboru spregovorili tudi 
občani. Ti so kot prioritetni projekt v prihod-
njih letih izpostavili gradnjo kanalizacĳe s 
čistilno napravo ter postavili kar nekaj vpra-
šanj glede gradnje in financiranja projekta. 
Občane je zanimalo, kako bo z gradnjo vrtca 
na Logu in ali se bo nadaljevala plinifikacĳa 
občine, pozdravili so načrtovano asfaltiranje 
ceste, ki pelje na pokopališče v Dragomerju, 
zanimalo jih je tudi, kako se bo nadaljeval pro-
jekt gradnje kolesarskih poti in pločnikov ob 
regionalni cesti. Občinski upravi so postavili 

še vprašanja v zvezi s čiščenjem potokov, iz-
razili skrbi glede pošte na Logu, predlagali lo-
kacĳe za postavitev novih uličnih svetilk, med 
drugim izpostavili še problematiko oskrbe z 
električno energĳo, nekateri pa so izrazili tudi 
nezadovoljstvo z izvajanjem zimske službe. 
Med drugim smo na svetu slišali tudi mnenje, 
da naj bo proračun naravnan varčevalno in 
naj se sredstva ne drobĳo, saj jih bomo še kako 
potrebovali za velike projekte. 

V. E. 
Foto: V. E. 

Skupaj v novo leto 2014
 
Vse občanke in občane Občine Log - Dragomer, ki nameravate novo 
leto 2014 pričakati doma, vabimo na občinsko mini novoletno srečanje. 
Prireditev bo, ne glede na vremenske razmere, na prostem, v Športnem 
parku Log. Srečanje občanov se bo začelo 31. decembra 2013 ob 22. 
uri in bo trajalo do prvih ur novoletnega dne. 
 
V program bomo vključili glasbo, smeh, ognjemet in še kakšno 
presenečenje, poskrbljeno bo za čaj in kuhano vino, ki bosta brezplačna, 
na voljo pa bodo tudi druge pijače. 
Za urico ali dve zapustimo TV in se skupaj s sosedi poveselimo v naši lepi 
občini – vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 
  
Občinska društva v sodelovanju z Občino Log - Dragomer

Proračun še pred občane
 Log - Dragomer, 4. december 2013 – Potem ko so se z osnutkom proračuna za 
leto 2014 seznanili občinski svetniki, ga je občinska uprava na zboru občanov 
predstavila še Log-Dragomerčanom. Tako kot lani je v večnamenski prostor 
osnovne šole prišla peščica občanov, ki pa so s konstruktivnim dialogom po-
magali pri soustvarjanju proračuna.

Prenova kotlovnice se zamika v 
prihodnje leto
 

Občina Log - Dragomer je še pred koncem koledarskega leta nameravala pre-
noviti šolsko kotlovnico ter šolo priključiti na plin. A projekta letos ne bodo 
izvedli, saj so bile ponujene cene za prenovo skoraj enkrat višje od ocenjenih.

Vandali nadaljujejo svoje delo
Potem ko je občina pred 1. novembrom prepleskala stene, ki so jih na dragomer-
škem pokopališču s spreji in barvami popackali neznanci, je bilo pokopališče v 
Dragomerju spet na udaru. Vandali niso prizanesli niti osnovni šoli.
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Na Policĳski postaji (PP) Vrhnika
so nam potrdili, da so bili v začetku 
novembra obveščeni o dveh prime-
rih, ko so osebe, ki otrokom niso bile 
znane, komunicirale z njimi in jim 
ponujale prevoz. "Primera med seboj 
nista povezana, oba pa sta se pripeti-
la na območju Loga. Policisti so takoj 
začeli zbirati obvestila in preverjati 
okoliščine. V nobenem izmed prime-
rov se niso potrdili znaki kaznivega 
dejanja (tu imamo v mislih pred-
vsem kazniva dejanja v povezavi s 
protipravnimi odvzemi prostosti)," 
je pojasnil Mirko Nunič, komandir 
PP Vrhnika. Medtem pa naj bi se do-
gajanje stopnjevalo; na šoli so nas 
opozorili še na tretji primer, ki naj bi 
se zgodil v začetku decembra. Ne-

znanec naj bi deklico vabil v avto, ko 
se je vračala domov, v Blatno Brezo-

vico. Deklica si je zapomnila del re-
gistrske oznake, podatke pa so pre-

dali policistom. 
Na PP Vrhnika so nam še pojasnili, da 
policĳa v vseh primerih, ko pridobi
informacĳo o dogodkih, v katere so
vpleteni otroci, začne takoj preverja-
ti okoliščine in zbirati obvestila, s ci-
ljem, da zaščitĳo otroka. "Pri prever-
janju informacĳ se pogosto pripeti,
da se širĳo informacĳe, ki niso pre-
verjene oz. so že popačene." Ob tem 
na policĳi dodajajo, da je preventiv-
no delovanje nujno in da previdnost 
ni odveč. Staršem svetujejo, naj se z 
otroki pogovorĳo, jim predstavĳo si-
tuacĳe, s katerimi se lahko srečajo, in
kako naj se odzovejo. Sicer pa Nunič 
opozarja: "Vsaka komunikacĳa z ne-
znanci ne predstavlja grožnje (npr. 
če nekdo vpraša za smer). Vendar 
če neznane osebe povabĳo otroka
v vozilo, je to trenutek, ko se mora 
otrok zoperstaviti z odločnim NE 
in naj takoj poišče pomoč pri tako 
imenovani varni točki. To je mišljeno 
širše; varna točka je lahko marsikate-
ra odrasla oseba, policist, institucĳa,
trgovina ...  Dolžnost 'odraslih' pa je, 

da naredĳo vse, da otroka zaščitĳo,
in obvestĳo policĳo."
Za uspešno ukrepanje je pomembno, 
da je policĳa takoj obveščena o doga-
janju, prĳavitelji pa naj se ne skrivajo
za anonimnostjo in naj sodelujejo v 
vseh postopkih s ciljem, da zaščitĳo
otroke, še svetuje komandir. Mnogo-
krat se je policĳa ukvarjala z dezin-
formacĳami in kljub vsem operativ-
nim naporom ni ugotovila izvora 
informacĳ, otroka oškodovanca in s
tem potrditve dogodka. "Takšne in-
formacĳe vnašajo med občane strah,
paniko, negotovost in t. i. 'domino 
efekt' – informacĳe o pojavu vozil,
oseb na različnih krajih, ki naj bi 
otroke vabile v vozila in jih ugrab-
ljale," pravi Nunič. Obenem na šoli 
opažajo, da starši svojih otrok ne 
jemljejo resno, ko jim ti pripovedu-
jejo o nadlegovanju neznanih oseb. 
Prav tako teh dogodkov ne prĳavĳo
policĳi, saj se ne želĳo izpostavljati,
so nam še pojasnili na Osnovni šoli 
Log - Dragomer. 

V. E. , Foto: DeviantArtSimbolna fotografija

Vozniki še kar 
divjajo skozi naselja
 
Čeprav je občina v naseljih Log, Lukovica in 
Dragomer hitrost vožnje že pred leti omejila 
na 30 km/h in so redarji zaradi prehitre vožnje 
kaznovali že marsikaterega občana, se nekateri 
na omejitve hitrosti ter varnost pešcev in kole-
sarjev požvižgajo in še vedno divjajo po občini.
Na to problematiko je na zboru občanov, ki je 
bil sklican v začetku decembra, med drugim 
opozoril tudi župan Mladen Sumina. Ta je ob-
čane pozval k zmerni vožnji in previdnosti na 
cesti ter ob tem voznike opozoril, naj bodo ob-
zirni tudi do šibkejših udeležencev v prometu. 
Ob tem je občane pozval, naj občinsko upravo 
opozorĳo na dele naselĳ, kjer vozniki pogosto
kršĳo prometne predpise, ter občini posreduje-
jo podatke o mestih, na katerih bi medobčinsko 
redarstvo lahko parkiralo svoje vozilo in merilo 
hitrost vozil v prometu (takšno mesto mora iz-
polnjevati določene pogoje).  
Lani so medobčinski redarji s pobiranjem kaz-
ni občinsko blagajno napolnili skoraj s 100.000 
evri. Župan nam je pojasnil, da je bil iztržek re-
darstva zelo velik, a da cilj občine ni pobiranje 
glob in kaznovanje, temveč umiritev prometa. 
Pobiranje glob in polnjenje proračuna pa bodo 
redarji nadaljevali, vse dokler občani ne bodo 
začeli spoštovati prometnih predpisov.        V. E. 

Proračun skozi prvo sito
Log - Dragomer, 20. 11. 2013 – Občinski svetniki so na 
novembrski seji potrdili predlog proračuna Občine Log - 
Dragomer za leto 2014 in ga posredovali v javno razpravo 
do vključno 2. decembra. Proračun bodo v naslednji fazi 
obravnavala delovna telesa, občanom ga bodo predstavi-
li na zboru občanov, decembra pa naj bi končno različico 
proračuna znova proučili in sprejeli svetniki. 
 
Predlog proračuna za leto 2014 je težak nekaj več kot tri milĳone evrov,
tako kot v preteklih letih se občina tudi letos naj ne bi zadolževala. Naj-
več sredstev je v predlogu, poleg rednih proračunskih postavk, pred-
videnih za gradnjo kanalizacĳe in rekonstrukcĳo cest. Občina v pri-
hodnjem letu načrtuje ureditev ceste Pod Lovrencem do pokopališča 
v Dragomerju, skupaj z Občino Vrhnika naj bi posodobila cesto Log–
Bevke ter v cestišče vgradila nov vodovod, nekaj sredstev pa je pred-
videnih tudi za povezavo krakov Rožne poti ter Vrtne poti. Prihodnje 
leto naj bi zaradi spodjedanja cestišča gradili tudi oporne zidove, in 
sicer ob potoku Snežak ter ob Molščici, kjer je predvidena tudi sočasna 
preplastitev ceste. V proračunu so sredstva zagotovili še za izgradnjo 
novega avtobusnega postajališča v bližini osnovne šole ter za vzposta-
vitev prehoda za pešce čez regionalno cesto pri gasilskem domu na 
Logu. V primeru, da bo občina pridobila pozitivno odločbo o dodelitvi 
kohezĳskih sredstev, naj bi se prihodnje leto začela urejati tudi visoka
cona na Lukovici; projekt je del širšega projekta Čista Ljubljanica. Za 
gradnjo kanalizacĳe je v proračunu namenjenih 300 tisočakov, ki so
predvideni za gradnjo kanalizacĳe med Lukovico in Dragomerjem, v
delu, kjer Komunalno podjetje Ljubljana gradi kolesarske poti in ploč-
nike. Prihodnje leto naj bi porušili še Zrimškovo hišo, sanirali plezalno 
steno in kupili eno od zasebnih stanovanj nad vrtcem na Logu. Svet-
niki pa so v predlogu proračuna za leto 2014 najbolj pogrešali prav 
sredstva, namenjena gradnji vrtca na Logu.  

Na seji tudi o imenovanjih in popravkih odlokov
Sicer pa so se svetniki na seji mudili še ob sedmih točkah. V svet za-
voda Zdravstveni dom Vrhnika so znova imenovali Hermino Šabanov, 
nov mandat v Svetu javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko bar-
je pa so zopet zaupali Marku Kranerju. Na seji je svet dal zeleno luč 
tudi popravkom Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega pod-
jetja Komunalno podjetje Vrhnika, ki je dopolnjen s tremi dejavnostmi 
vrhniške komunale, soglasni pa so bili tudi pri popravku Odloka o 
ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, 
ki predvideva še nekoliko nižje globe in sprejem pravilnika o tarifnem 
sistemu. Tudi na tokratni seji so svetniki občinski upravi postavili šte-
vilna vprašanja in dali kar nekaj predlogov, na koncu seje pa so se kot 
po navadi seznanili še z realizacĳo sklepov občinskega sveta.

  V. E. 
Foto: V. El.

Kot so nam pojasnili na občini, so negativno 
mnenje dobili zaradi uradniških oziroma po-
stopkovnih napak, te pa so razdeljene v štiri 
točke. 

Napake pri javnih naročilih 
Občina je v šestih primerih v razpisni dokumen-
tacĳi navedla, da bo opravila pogajanja samo s
ponudniki, katerih ponudba ne bo odstopala 
za več kot 20 odstotkov od najnižje ponudbe, 
in se bo zato pogajala le z omejenim številom 
ponudnikov, čeprav so vsi predložili popolne 
ponudbe. To je v neskladju z zakonodajo, ki do-
loča, da mora naročnik ob upoštevanju načela 
enakopravne obravnave ponudniku zagotoviti, 
da med ponudniki v vseh fazah postopka jav-
nega naročanja in glede vseh elementov ni raz-
likovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in 
sorazmernost zahtev naročnika glede na pred-
met naročila. Kot so nam pojasnili na občini, so 
se s tem ukrepom želeli izogniti prenapihnje-
nim cenam in tako ponudnike poskušali siliti 
v realne ponudbe. Ob tem je župan pojasnil, da 

je občina zavezana k izbiri najcenejšega ponud-
nika; ti večkrat ponudĳo dampinške cene, ki
pozneje privedejo do sklepanja aneksov. Tudi 
zato meni, da bi bilo v postopkih izbire izva-
jalca nujno izločiti ponudnika z najnižjo ceno, 
česar pa zakonodaja ne predvideva, tako da bo 
tudi v prihodnje merilo za izbiro izvajalca naj-
nižja cena.  
Občina je napake delala tudi pri podpisovanju 
aneksov. V dveh primerih je bil aneks podpi-
san, ko so bila dela že opravljena (6.127 evrov), 
v dveh primerih je plačala dodatna dela (1.439 
evrov), ki niso bila naročena z naročilnico. Ob-
čina v treh primerih dodatnih del v skupnem 
znesku 27.316 evrov ni oddala po predpisanem 
postopku, v dveh primerih za plačilo dela raču-
na oziroma situacĳe v skupnem znesku skoraj
12 tisočakov pa ni imela podlage v pogodbi ozi-
roma v aneksu. 

Občina ni pridobila vseh finančnih
zavarovanj 
Računsko sodišče je ugotovilo, da občina v še-

stih primerih ni pridobila finančnih zavarovanj
oziroma zavarovanja niso bila ustrezna, v dveh 
primerih pa ni pridobila zavarovalne police 
za zavarovanje odgovornosti za škodo. Kot so 
ugotovili v revizĳi, je občina v nekaterih prime-
rih garancĳo zahtevala šele po podpisu pogod-
be. Sicer pa v poročilu računskega sodišča naj-
demo tudi pojasnilo občine, in sicer so izvajalce 
pozvali, naj ji dostavĳo bančne garancĳe za od-
pravo pomanjkljivosti v garancĳskem roku.  

Nekaj nepravilnosti pri javno-zasebnem 
partnerstvu  
Občina v javnem razpisu in razpisni dokumen-
tacĳi za izbiro zasebnega partnerja ni navedla
meril, po katerih je nameravala izbrati eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo; na koncu se je 
prĳavil en ponudnik. V strokovno komisĳo za
izbiro zasebnega partnerja je imenovala le dva 
člana. Pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega 
partnerstva občina ni pravočasno posredovala 
ministrstvu za finance, ni v celoti izvajala nad-
zora nad izvajanjem javno-zasebnega partner-

stva, prav tako do konca leta 2011 ni sklenila 
dodatnih pogodb (pogodbe o opredelitvi pred-
meta in poteka gradnje ter pogodbe o opremlja-
nju), določenih v pogodbi o vzpostavitvi javno-
zasebnega partnerstva. 
Poleg tega je bila občina površna še pri nadzoru 
nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sek-
torja na ravni občine, in sicer se je Zdravstveni 
dom Vrhnika brez soglasja občine zadolžil sko-
raj za tri tisočake. 
Sicer pa smo pogledali, kakšni so bili rezultati 
revizĳe v drugih občinah. Računsko sodišče je
v zadnjih treh letih, torej v letih 2011, 2012 in 
2013, pregledalo del poslovanja v 25 občinah. 
Devetnajst občin je dobilo negativno mnenje, 
od petih je računsko sodišče dodatno zahtevalo 
še odzivno poročilo, saj se pomanjkljivosti ozi-
roma napake v času revizĳe niso odpravile, pet
občin je dobilo mnenje s pridržkom, pozitivno 
mnenje je dobila le ena sama občina, in sicer 
Občina Bled za poslovanje v letu 2009. 

V. E.  

Računsko sodišče tudi Občini Log - Dragomer izreklo negativno mnenje
Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Log - Dragomer v letu 2011, ki se nanaša na javna naročila pri investicĳskih odhodkih, zadolževanje
in projekte javno-zasebnega partnerstva, izreklo negativno mnenje. Odzivnega poročila niso zahtevali, ker je občina nepravilnosti odpravila že med postopkom 
oziroma je sprejela popravljalne ukrepe.

Neznanec vabi otroke v avto
V šolskem okolišu Osnovne šole Log - Dragomer je neznanec že večkrat ogovarjal otroke in jih 
vabil v avto. V šoli so šolarje opozorili na ustrezno ravnanje, poleg tega pa so pozvali starše, naj 
se z otroki pogovarjajo o tej problematiki in jih podučĳo o varnem ravnanju ob srečanju z ne-
znanci. O podobnih dogodkih poročajo iz vse Slovenĳe, toda prĳave so se že večkrat izkazale za
neutemeljene.
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''Pošta na Logu ni predvidena za zaprtje, prav tako ne za pre-
oblikovanje v drugo organizacĳsko obliko, kot so pogodbene in
premične pošte v letu 2014,'' nam je pojasnila Megi Jarc iz Službe 
korporativnega komuniciranja. Prav tako nimajo v načrtu spre-
membe delovnega časa pošte. Ta se je nazadnje spremenil maja 
2012 in takrat povzročil kar nekaj negodovanja, saj je pošta od-
prta le nekaj ur na dan, predvsem pa si obiskovalci želĳo dalj-
šega popoldanskega delovnega časa. Na Pošti Slovenĳe so nam
pojasnili, da so delovni čas loške pošte določili glede na število 
opravljenih storitev, razpoložljivost delovnih mest in statistične 
podatke o produktivnosti pošte. ''Zaostrene gospodarske raz-
mere na trgu nam narekujejo prilagajanje delovnih časov pošt 
s frekvenco in obsegom poštnih storitev, s ciljem zagotavljanja 
poslovne uspešnosti tako posamezne pošte kot Pošte Slovenĳe.
Zato smo se odločili za prilagajanje dostopnosti na tistih poštah, 

ki ne zagotavljajo rentabilnega poslovanja,'' je razloge za skrajša-
nje delovnega časa pošte na Logu v lanskem letu pojasnila Jar-
čeva.  
Na Pošti so sicer prepričani, da je kljub spremenjenemu delovne-
mu času dostopnost pošte omogočena vsem krajanom, ki lahko 
vse storitve opravljajo kot poprej. ''Če jim v delovnem času pošte 
ne uspe prevzeti pošiljke, za katero so po neuspešnem poskusu 
vročitve prejeli obvestilo, lahko s pisnim pooblastilom pooblasti-
jo drugo osebo za prevzem pošiljke. Pooblastilo se lahko sestavi 
oziroma overi na pošti, na upravni enoti, pri notarju, lahko pa ga 
sestavĳo sami in je neoverjeno. Naj dodamo, da lahko uporabniki
oddajo pošiljk, tudi vplačilo UPN-obrazca, prav tako opravĳo pri
svojem pismonoši, ob dostavi pošiljk.'' 

Na pošti izvedli centralizacĳo dostave 
Ta za uporabnike poštnih storitev ne prinaša sprememb, temveč 
gre le za eno od internih tehnološko-organizacĳskih sprememb
na področju dostave znotraj Pošte Slovenĳe. ''Pošta Log pri Bre-
zovici ne opravlja več dostave, temveč se dostava za ta naselja 
opravlja s pošte Brezovica pri Ljubljani. Za uporabnike poštnih 
storitev na teh območjih se s tem nič ne spremeni, saj lahko pri-
poročene pošiljke oz. vse pošiljke, za katere so zaradi neuspešne 
dostave (odsotnosti naslovnika ipd.) prejeli obvestilo o prispeli 
pošiljki, še vedno prevzemajo na pošti Log pri Brezovici,'' pravi 
Jarčeva.  

O problematiki pošte na zboru občanov 
Kako zelo občane skrbi, da bi se pošta na Logu zaprla, pa smo se 
prepričali tudi na zboru občanov, saj je bila ta problematika na-
knadno uvrščena na dnevni red. Svojo zaskrbljenost, da bi pošta 
zaprla svoja vrata, je izrazil tudi župan Sumina ter ob tem po-

udaril, da so na občini naredili vse, da se to ne bi zgodilo. Občane 
je tako spomnil, da so že pred leti s priključitvĳo Lukovice in
Dragomerja k pošti na Logu želeli povečati poštni okoliš in tako 
zagotoviti, da bi pošta na Logu obsegala območje celotne občine, 
a so prebivalci obeh naselĳ ta predlog kar dvakrat zavrnili.  
Jolanda Fon iz občinske uprave nam je pojasnila, kakšne korake 
je občina naredila v zvezi s spremembo območja pošte 1358 Log 
pri Brezovici. Že leta 2005 je Pošta Slovenĳe želela spremeniti
poštno območje tako, da bi naselje Dragomer priključili k pošti 
1358 Log pri Brezovici, medtem ko bi naselje Lukovica ostalo pri 
pošti Brezovica. Tedanji Svet KS se s tako odločitvĳo ni strinjal in
območje pošte Log je ostalo nespremenjeno. Po oblikovanju ob-
čine je Svet KS podal predlog Pošti Slovenĳe, da bi k loški pošti
priključili še naselji Dragomer in Lukovica. Pošta Slovenĳe je ta
predlog sprejela. 
V začetku leta 2007 je bil sklican zbor občanov, na katerem so 
obravnavali spremembo poštnega območja oziroma priključitev 
še preostalih dveh naselĳ k loški pošti. Predloga občani niso pod-
prli. Dve leti pozneje, marca 2009, je bila ta točka znova uvrščena 
na zbor občanov in vnovič zavrnjena. ''Od 100 občanov se jih je 
za spremembo poštnega okoliša izreklo le 18, tako da pobuda ni 
bila sprejeta,'' nam je pojasnila Fonova. 
Pošta je čez tri leta, 20. marca 2012, občini posredovala dopis o 
preoblikovanju delovnih časov pošt po Slovenĳi, v katerega je
bila zajeta tudi loška pošta. ''Dne 6. 4. 2012 se je župan odzval 
z dopisom Pošti Slovenĳe, da odločitev pri občanih in strankah
pošte ne bo naletela na odobravanje, pa tudi sam, kot je v dopisu 
navedel, se z odločitvĳo Pošte Slovenĳe ni strinjal. Predlagal je,
da bi se sprejel kompromis med zadovoljstvom strank ter uspeš-
nim poslovanjem Pošte Slovenĳe in pošte 1358 Log pri Brezovici.
Hkrati pa je Pošti Slovenĳe zastavil vprašanje, ali je njihovi od-
ločitvi botrovala uspešnost posamezne poštne enote, ter prosil 
za oceno poslovanja loške pošte,'' je še povedala občinarka. Do-
dala je, da so jim na Pošti pojasnili, da odločitvi o skrajšanem 
delovnem času pošte ni botroval zgolj poslovni izid, temveč tudi 
statistični podatki o obisku pošt.                            V. E.  Foto: V. E.  

Prvi od treh dobrih mož se je s svojim spremstvom ustavil tudi 
v Občini Log – Dragomer, kjer ga je pričakala množica razigra-
nih otrok. Zbrane je najprej pozdravil brezoviški župnik Jože 
Gregorič, ki je sprva po mobilnem telefonu, nato pa še s pomoč-
jo otrok v gasilski dom priklical dolgobradega moža. Še pred 
njegovim prihodom pa so med otroke strah zasejali parkeljni, ki 
so jim ponudili še zadnjo priložnost, da izboljšajo svoje vedenje. 
Nato je skozi vrata skupaj z nebeškimi angeli stopil Miklavž ter 

nagovoril otroke. Pozabil pa ni niti na darilca; tokrat so najmlaj-
ši dobili žogico in adventni koledar, obdarovanih je bilo kar 135 
otrok iz Log - Dragomerja. 
Dogodek je organiziral Odbor za ohranjanje kulturne dedišči-
ne, ki deluje v okviru KUD Kosec v sodelovanju z Župnĳo Bre-
zovica, za varnost pa so poskrbeli gasilci PGD Log.  

V. E. 
Foto: V. E. 

Delavnica izdelovanja 
adventnih venčkov
 
V četrtek, 28. 11. 2013, ob 18. uri je Odbor za ohranjanje kulturne dediščine in starih običajev 
organiziral izdelavo adventnih venčkov. Kot vsa prejšnja leta je dogodek potekal v gasilskem 
domu v Dragomerju. Navzočih je bilo nekaj članov odbora in drugih občanov. Bilo je zelo zani-
mivo in videlo se je, da je bila marsikatera udeleženka na delavnici že večkrat, končni izdelki so 
bili namreč neverjetno lepi. Ustvarjali smo v prĳetnem vzdušju, ob klepetu in petju slovenskih
narodnih pesmi.

Pavla Prah

KUD Kosec je letos na oder 
loškega gasilskega doma po-
vabil že lepo število gleda-
liščnikov, tokrat pa so prišli iz 
Begunj pri Cerknici. Igralci iz 
KD Menišĳa so se gledalcem
predstavili z zanimivo Črno 
komedĳo sodobnega angle-
škega dramatika Petra Shaf-
ferja. Ko so se obiskovalci na 
začetku predstave z radoved-
nostjo zazrli v zastor odra, jih 
je na presenečenje vseh tam 
pričakala tema. Medtem ko 
sta se na odru v popolni temi 
sproščeno pogovarjala glavna 
protagonista Brindsley Miller 
(Marjan Obreza) in njegova 
zaročenka Carol Melke� (Ana
Primožič), so se gledalci sami 
pri sebi spraševali, ali se je kaj 
zalomilo. Čez nekaj minut so 
se prižgali odrski reflektorji,
igralca pa sta kot v temi za-
čela tavati po odru, takrat 
je namreč odrsko dogajanje 
potonilo v popolno temo. 
Glavno vodilo režiserke Du-
nje Podlesnik in komedĳe je
namreč igra svetlobe oziroma 
preplet teme, odrskih luči in 
svetlobe vžigalice, s katerimi 
je režiserka spretno pokazala 

zaplete, ki se v igri zgodĳo, ko
v hiši glavnega lika zmanjka 
elektrike. 
Dogajanje Črne komedĳe je
postavljeno v London, v sta-
novanje kiparja Brindsleyja 
Millerja, ki pričakuje, da ga 
bo ta večer obiskala milĳonar-
ka in, če bo šlo vse po načrtih, 

kupila katerega izmed njego-
vih kipov. Isti večer njegova 
zaročenka v stanovanje po-
vabi svojega strogega očeta, 
pokovnika Melke�a (Rado
Katern). Da bi na oba naredila 
kar najboljši vtis, si Brindsley 
in njegova zaročenka pri sose-

du Haroldu Gorringu (Luka 
Petrič) na skrivaj izposodita 
nekaj pohištva in umetniških 
skulptur. Soseda, navdušene-
ga zbiratelja umetnin, namreč 
ni doma. Večer se začne za-
pletati, ko pregori glavna va-
rovalka in ostaneta v temi (do 
takrat je dogajanje na odru v 

popolni temi, ki ji sledi preplet 
elementov svetlobe in teme). S 
prihodom povabljenih in tudi 
nepovabljenih gostov se dra-
ma v temi stopnjuje, z njo pa 
pridejo tudi smešni zapleti. 

V. E. 
Foto: V. E.  

Občani v skrbeh zaradi loške pošte   
V zadnjih nekaj mesecih so se v Občini Log - Dragomer razširile govorice, da so pošti na Logu šteti dnevi. Mi 
smo odgovore poiskali pri Pošti Slovenĳe.

Miklavž najmlajše obiskal na Logu 
Log, 6. december 2013 – Sveti Miklavž je s svojim peklenskim in angelskim spremstvom otroke obiskal v 
Gasilskem domu na Logu, s seboj pa je prinesel tudi darilca. 

Na Logu brez elektrike
Log-Dragomerčanom dobro znano situacĳo, večer brez elektrike, je tokrat na gle-
dališkem odru Gasilskega doma na Logu uprizorilo Kulturno društvo Menišĳa.
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V poznih popoldanskih urah je zagorelo 
v kotlovnici dializnega centra v Drago-
merju, dim se je hitro razširil po spod-
njem nadstropju, pet bolnikov pa je osta-
lo ujetih v bolniški sobi. Alarmi za pomoč 
so se sprožili v šestih sosednjih prosto-
voljnih gasilskih društvih, ki so se klicu 
na pomoč hitro odzvala. Nekaj minut po 
klicu so na prizorišče pripeljala prva ga-
silska vozila, gasilci pa so se hitro začeli 
pripravljati na vstop v objekt. Oblečeni 
v popolno gasilsko zaščitno opremo, z 
dihalnimi aparati na ramenih in zaščitno 
masko na obrazih, so se previdno podali 
v zadimljene prostore centra. Medtem ko 
je del gasilcev pomagal medicinskemu 
osebju pri evakuacĳi pacientov in gaše-
nju, je drugi del gasilcev zunaj skrbel za 
gašenje požara, na prizorišče pa so prišli 
tudi vrhniški gasilci s svojo lestvĳo, ki so 
ognjene zublje krotili z višine.  
Atraktivno vajo si je ogledalo precej ra-
dovednežev, ki so opazovali dobro orga-
nizirane gasilce. Modre gasilske luči, 
gasilska vozila in v zaščitno opremo ob-
lečeni gasilci pa so pritegnili tudi poglede 

voznikov na regionalki, ki so se radoved-
no ozirali k prizorišču in se nekoliko po-
časneje vozili mimo dializnega centra. 
Kot nam je povedal Pavel Remškar iz PGD 
Log, je pri vaji sodelovalo 41 gasilcev iz 
šestih društev, poleg obeh log-dragomer-
ških prostovoljnih društev še gasilci iz 
Notranjih Goric in iz treh vrhniških gasil-
skih društev – PGD Bevke, PGD Drenov 
Grič - Lesno Brdo in PGD Vrhnika. »Na-
men vaje je bil spoznati objekt, pravilno 
odklopitev pacientov z bolniških postelj, 
poiskati pravilno evakuacĳsko pot in bol-
nike spraviti na varno mesto,« je dejal in 
še pojasnil, da bi v primeru nesreče bolni-
ke odpeljali na rezervno lokacĳo, v šolsko 
telovadnico, oziroma bi jih na dializo ta-
koj odpeljala reševalna vozila. »Pravilni 
postopek za odklopitev pacienta z dializ-
nih naprav za vsakega bolnika traja nekje 
od 6 do 8 minut, izguba krvi pa je naj-
manj 3 decilitre. Dogovor med centrom 
in gasilci je sicer tak, da kar se tiče krvi, 
zanjo poskrbi medicinsko osebje, za vse 
preostalo pa seveda gasilci,« nam je še za-
upal vodja vaje. Gasilci v nasprotju z ne-

katerimi drugimi vajami tokrat pred vajo 
niso vedeli, kakšno bo njihovo mesto. Kot 
je pojasnil Remškar, so se za tako vajo od-
ločili, ker je bolj podobna situacĳi v pri-
meru požara. Tudi takrat namreč gasilci 
šele na mestu požara izvedo, kakšna bo 
njihova naloga. Sicer pa je naš sogovornik 
še dejal, da je objekt sorazmerno nov in 
temu primerno, sorazmerno varen. 
»Prav je, da spoznavamo situacĳe, s kate-
rimi se lahko srečamo v lokalni skupno-
sti,« je po vaji povedal poveljnik Gasilske 
zveze Vrhnika Vinko Keršmanc. Poudaril 
je, da se iz takšnih vaj gasilci lahko veliko 
naučĳo ter tudi najdejo pomanjkljivosti, 
ki jih lahko odpravĳo in izboljšajo. Vajo 
si je ogledal tudi župan Mladen Sumina, 
ki je pohvalil gasilce in njihovo sodelo-
vanje z medicinskim osebjem dializnega 
centra. Sicer pa je gasilcem še zaupal, da 
je vodstvo dializnega centra veselo od-
nosa in skrbi za paciente ter zavedanja 
skupnosti, da v centru izvajajo občutljivo 
dejavnost. 

  V. E. 
Foto: V. E.  

Voščilo PGD Dragomer - Lukovica

Vsem prebivalcem OBČINE LOG - DRAGOMER, 
vsem sosednjim GASILSKIM DRUŠTVOM  
in članom GASILSKE ZVEZE VRHNIKA 
  
želimo 
  
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE  IN 
SREČNO NOVO LETO 2014 
ter dobrega zdravja, osebne sreče in 
veliko delovnih uspehov. 
  
Prostovoljno gasilsko društvo Dragomer - Lukovica

Vabilo na Pohod z lučkami na Debeli hrib
Zbrali se bomo v 
soboto, 28. decembra 
2013, ob 18. uri pred 
gasilskim domom v 
Dragomerju. 

Po zaključku pohoda 
se vrnemo v dom, kjer 
vas bosta čakala topel 
čaj in kuhano vino. 
  
Vabi PD REGA

Voščilo PD Rega
 
PD REGA želi vsem članom in donatorjem 
vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2014 
ter še veliko varnih obiskov planin.

Ko to pišem, ne morem, da se mi ne bi oro-
silo oko – enako je bilo čutiti med vsemi 
stotimi pohodniki, ki smo se zbrali v sonč-
nem opoldnevu v nedeljo, 24. novembra. 
Naj se sliši še tako formalno, so osebe, ki ni 
treba, da bi bile ne vem kakšne osebnosti, 
a imajo v našem spominu vedno prav po-

sebno mesto.
 Kar dolga kača, ki so jo sestavili pohod-
niki z nekaj štirinožnimi prĳatelji, se je za-
čela vzpenjati ob vznožju Debelega hriba. 
Malce smo morali postati, saj sta se nam 
pridružila tudi najmlajša udeleženca, ki 
sta pred kratkim upihnila prvo svečko. 

Nič ne de, če sta po poti omagala in zaspa-
la v nahrbtnikih mamice in babice, biti na 
svežem zraku je tudi nekaj. To so v en glas 
potrdili pohodniki iz Dragomerja, z Loga, 
iz Centra Janeza Levca, kamor je Tilen ho-
dil v šolo, in društva Sožitje Ljubljana in 
Vrhnika ter preostali prĳatelji.
Vsem so lep sončni popoldan, prĳetna 
družba in sproščen klepet polepšali konec 
tedna, ki se je začel deževno in turobno; 
deževna sobota sprva res ni obetala nič 
dobrega. Za topel zaključek res lepega in 
predvsem množičnega pohoda so poskr-
beli v gasilskem domu v Dragomerju, kjer 
smo se pogreli ob čaju in ''kuhančku'' ter 
manjših prigrizkih …
Tako smo vsi v en glas sklenili – Tilnov 
pohod naj postane tradicionalen pohod. 
Datum pohoda pa se navezuje na zadnjo 
nedeljo v novembru. 

Irena Vidic Tudi svet plesni je 
lahko zanimiv
Vsekakor na to pritrdilno odgovarja Nevena Kralj z 
Loga, ki se že zelo dolgo časa ukvarja s fotografijo. 
Njeno pozornost je pritegnil droben svet plesni, ki 
se zdi marsikomu gnusen, a pogled od blizu razkrĳe 
tudi krhkost in lepoto tega skoraj nevidnega sveta. 
 
Nevena Kralj je nazadnje razstavljala v domžalski knjižnici, 
kjer je za Naš časopis povedala nekaj o sebi. ''S fotografijo 
se aktivno ukvarjam petnajst let. Najbolj me zanima narava 
s svojimi lepotami. Raziskujem travnike, reke, gore in vedno 
je na posnetkih vsaj nekaj bližinskih motivov.'' Kot pravi, jo je 

makro način fotografiranja popolnoma prevzel, kajti navduši-
le so jo strukture, ujete v objektiv, očarali so jo barvni prehodi 
in mehkoba cvetnega prahu. 
 ''Po naključju sem nekega dne opazila plesen na hrani. Ne, ni 
bila lepa, vendar je nekaj na njej pritegnilo mojo pozornost. 
Vzela sem fotoaparat in zajela površino, ki je bila najbolj zani-
miva. Nastala je prva fotografija, nad katero sem bila presene-
čena. Tako sem odkrila nov fotografski motiv. Pozneje so se na 
domači okenski polici množile plesni vseh vrst: na jogurtih, 
sadju, kuhanem rižu. Začelo se je pravo eksperimentiranje s 
hrano in nastavitvami fotoaparata ter se nadaljevalo z nizom 
zanimivih fotografij.'' 
 Nevena pravi, da so jo plesni čisto prevzele. ''Rada bi jih spo-
znala do podrobnosti, se poglobila v njihove najmanjše delce, 
ujela praznine med grudicami, raziskala razpon barvnih ni-
ans in ovekovečila njihovo raznolikost.'' Tukaj vam prilagamo 
nekaj njenih izbranih del, ustvarjenih s fotoaparatom. 

(gt, foto: Nevena Kralj)

2. Tilnov pohod na Debeli hrib k Žabi
Ko smo se pred enim letom zbrali, nas je družil predvsem spomin na Tilna – našega sončka, ki je znal prav 
vsakemu vedno pomagati in ustreči na tisti svojstven način, ki ga v sebi premorejo le redki.

Zagorelo v dializnem centru, a k sreči le za vajo
Oktober, mesec požarne varnosti, so dodobra izkoristili tudi log-dragomerški gasilci, ki so na medobčinski 
vaji preizkusili, kako dobro so pripravljeni na požar večjih razsežnosti. Po scenarĳu je zagorelo v kotlovni-
ci, v objektu pa je bilo ujetih pet bolnikov.
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Zato smo v okviru Zeliščne 
sekcĳe pod vodstvom Lju-
bice Malavašič novembra na 
Osnovni šoli Log - Dragomer 
organizirali predavanje o ze-
liščih in njihovi uporabi. Pre-
davali sta Tadeja Vadnjal in 
Ana Ilar, ki že vrsto let raz-
iskujeta pisani svet barjanskih 
zelišč. Celovitejše poznavanje 
okolja, v katerem živimo, po-
meni tudi boljše vrednotenje 
tega prostora, prav s tem na-
menom pa sta tudi ustanovili 
Društvo za sožitje z naravo. 
Predavateljici sta spregovorili 
o zdravilnih zeliščih v vsakda-
nji uporabi, o tem, kako si po-
magamo pri prehodnih obole-
njih, in o tem, kdaj je primeren 
čas za pobiranje zelišč na vrtu 

v jesensko-zimskem obdobju. 
Poučili sta nas, da morajo biti 
rastline, ki jih uporabljamo za 
razne napitke, čaje in mazila, 
iz naših krajev, od tam, kjer 
živimo. Tadeja Vadnjal in Ana 
Ilar sta se zelo potrudili in na-
brali za celo košaro rastlin, za 
uvod sta skuhali in nam ponu-
dili okusen čaj, zraven pa do-
mači kruh s kapucinkinim na-
mazom; nato sta predstavljali 
rastlino za rastlino in opisali 
njihove značilnosti. Spoznali 
smo, da se regrat lahko na-
bira vse leto, da je regratova 
korenina najbolj zdrava, da 
lahko kapucinke – tako cve-
tove kot liste – jemo sveže in 
surove v solati ali kot namaz, 
da so tudi naravni antibiotik 
proti prehladu. Semena ka-
pucink se lahko uporabĳo na
isti način kot kapre. Ameriški 
slamnik je dvoletna oz. trolet-
na rastlina, po tem obdobju pa 
jo je treba pomladiti. Ni dober 
za čaj, je pa odličen za izdelavo 
tinkture. Uporablja se za lepo 
barvo čaja, namesto njega pa 
lahko uporabimo tudi ognjič. 
Čaj iz sveže nabranega peter-
šilja in ognjičevih cvetov je od-
ličen proti vnetju; peteršilj ima 

veliko železa, zato zelo odvaja 
vodo. Čaj iz mete, timĳana
in koprive razkužuje, ingver 
je dober za migreno. Sveže ali 
posušene koprive skuhamo, 
sesekljamo in iz njih iztisnemo 
sok ali jih damo v testo, iz ka-
terega naredimo rezance. Pre-
davateljici sta nas popeljali v 
svet zelišč in nam nanizali toli-
ko zanimivega, da je ura kaza-
la že krepko čez osmo zvečer, 
udeleženci predavanja pa bi se 
še kar pogovarjali in si izme-
njevali izkušnje ter postavljali 
vprašanja.  
V mesecu novembru so nas 
likovne delavnice, ki so po-
tekale v KUD Kosec, popeljale 
od izdelovanja jesenskih ven-
čkov do ekovoščilnic. Vodila 

jih je Ljubica Malavašič. Ven-
čke smo spletali iz vrbovih vej, 
Ljubica pa je nekaj venčkov 
pripravila iz trtnih vej. Nabrala 
je plodove in storže dreves in 
grmov, dodala še nekaj posu-
šenih cvetov jesenskih barv in 
okrasnih jabolk. Draga je pri-
nesla smrekove vejice, da smo 
pod Marinkinim vodstvom 
lahko začeli veselo plesti. Ple-
tenje iz vrb je prava umetnost, 
saj moraš vejo najprej malo 
zmehčati, jo pobožati, da se 
upogne, in šele nato se lahko 
lotiš prepletanja v venček. Ko 
nam je to uspelo, smo nanje 
prilepili naravne plodove, in 
z domišljĳo posameznika ter
s pomočjo Ljubice je bila pot 
do umetnosti odprta. Tako 
smo izdelali unikatne venčke 
za na vhodna vrata ali okna. 
Za novo leto lahko venčku do-
damo nekaj rdečega ali svetle-
čega in že je tu božični venec. 
Ekovoščilnice so bile res prave 
ekološke voščilnice. Izdelovali 
smo jih iz reklamnih ponudb, 
starih voščilnic ter stisnjenih 
in posušenih pisanih (zlato ru-
menih, rdeče-zelenih) dreves-
nih listov. Vsak posameznik je 
ustvarjal in izdelal enkratne, 

resnično lepe voščilnice. 
In ker je tu november in se bli-
ža prva adventna nedelja, smo 
v Odboru za kulturno dediš-

čino organizirali tudi izdelavo 
adventnih venčkov. Delavnica 
je potekala v dragomerškem 
gasilskem domu. Adventne 
venčke, tradicionalni okras, 
ki v času praznikov krasi 
naše mize, so udeleženci iz-
delovali večinoma iz narav-
nega zimzelenega rastlinja in 
mahu. Okrasili so jih z narav-
nimi materiali, kot so orehi, 
storži. Udeleženci so bili pre-
puščeni svoji iznajdljivosti 
in domišljĳi. Tako so venčki
dobivali svojo pravo podo-
bo. Na koncu so jih okrasili s 
štirimi svečkami in z raznimi 
drobnimi dodatki. 
Vse delavnice so potekale v 
prĳetnem vzdušju in sprošče-
nosti. Udeleženci so s svojimi 
izdelki odhajali domov veseli 
in zadovoljni. 
Da pa nismo bili v društvu 
samo v stiku z naravo, smo 
v likovni sekcĳi oz. v okviru
ročnih spretnosti pod men-

torstvom Nevene Kralj začeli 
s šiviljskim tečajem. Naučili 
smo se osnov šivanja – ravni 
vbod, entlanje. Ponosni smo, 

da že znamo šivati, narediti 
različne gumbnice ali zame-

njati zadrgo. In marsikatera 
strgana hlačnica ali zadrga ne 
bo pristala v smeteh. S prido-
bljenim znanjem bomo z lah-
koto sami popravili načeta ob-
lačila in naš mesečni finančni
proračun ne bo utrpel izdatka 
za nakup novih oblačil. 
Poleg naštetih delavnic smo 
organizirali tudi gostovanje 
kulturnega društva MENIŠI-
JA iz Begunj pri Cerknici, 
ki se nam je zadnji novem-
brski dan v gasilskem domu 
na Logu predstavilo z delom 
»ČRNA KOMEDĲA« Petra
Shafferja. Gledalci so uživali, 
sodelovali in bili zadovoljni s 
predstavo. 
Da pa ne bi samo ustvarjali, 
smo tudi v novembru v Sek-
cĳi DVIG pod vodstvom
Olge Drofenik organizirali 
dve skupini tečajnikov tujega 
jezika. Nadaljevalni tečaj an-
gleščine za eno skupino štu-
dentov poteka že od začetka 
oktobra. Poleg učenja o tem, 
kako se pogovoriti v različnih 
okoljih (pri nakupovanju, na 
letališču, pri rezervacĳi hotela,
prĳavi v hotelu in zapuščanju
hotela), ter ponavljanja, kar 

smo si zapomnili od pomladi, 
se pripravljamo tudi na božič-
ni čas – naučili se bomo zapeti 
Sveto noč v angleškem jeziku. 
Druga skupina je učenje začela 
novembra, in to z novo profe-
sorico, gospo Milojko Babšek. 
Oba tečaja potekata v občinski 
sejni sobi. 
V novembru je bila aktivna 
tudi literarna sekcĳa. Člani
bralnega krožka so se zbrali 
dvakrat in svojo pozornost še 
enkrat namenili Maji Hader-
lap ter njenemu pretresljive-
mu delu Angel pozabe, potem 
pa so se seznanili še z zadnjim 
romanom Gorana Vojnovića 
Jugoslavĳa, moja dežela, ki je
letos osvojil nagrado kresnik 
in v nas obudil spomine na 
polpretekli čas s številnimi 
etičnimi vprašanji, dilemami 
in usodnimi odločitvami, ki 
so spremljale izbruh nedoum-
ljivega sovraštva in bratomor-
nega klanja ob razpadu bivše 
skupne domovine in se boleče  
dotaknile vsakega izmed nas. 

  KUD Kosec 
Anica Vengust 

FOTO: KUD Kosec

KUD Kosec skozi oči zdravja
Ko pomislimo na srečo, je na prvem mestu gotovo zdravje. Danes vemo, da se je za zdravje treba dovolj gibati 
na svežem zraku. Starejši ko smo, bolj potrebujemo gibanje. Na drugem mestu je prav gotovo pravilna prehra-
na. Ker prihaja obdobje ohladitve z malo sončnimi dnevi, se pogosteje pojavljajo neprĳetni prehladi, nahodi,
virusi. Vsi ti nepridipravi nam oslabĳo telo za več dni ali tednov.

Spoštovani člani OO DeSUS Log-Dragomer, 
privrženci stranke ter ostali občani:

V novem letu 2014 vam želimo veliko 
zdravja, čim manj stresa in pa sreče, da 
bi bilo naslednje leto boljše v vseh ozirih. 
Mi se bomo prizadevali, da bomo k temu 
pripomogli.

za OO DeSUS Log-Dragomer
Anton Fridl
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Na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacĳ in društev na
področju humanitarnih in mladinskih 
dejavnosti ter dejavnosti tehnične kul-
ture in stanovskih organizacĳ (Uradni
list RS, št. 122/08) objavlja Občina Log 
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri 
Brezovici,

JAVNI RAZPIS

ZBIRANJA PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE 
HUMANITARNIH IN 

MLADINSKIH DEJAVNOSTI 
TER DEJAVNOSTI TEHNIČNE 

KULTURE IN STANOVSKIH 
ORGANIZACĲ V LETU 2014

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
1358 Log pri Brezovici

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU
Na razpisu lahko sodelujejo:
- organizacĳe, društva, združenja in

zveze, ki delujejo kot prostovoljne 
in neprofitne, v njihovih programih
pa morajo biti elementi skrbi za 
invalide, reševanje socialne stiske 
prebivalcev ali članov, dobrodelnost 
in samopomoč in so registrirane za 
izvajanje opredeljenih dejavnosti,

- mladinske skupine, klubi, društva 
ter druge organizacĳe, ki izvajajo
programe, namenjene spodbujanju 
kreativnosti in zadovoljevanju inter-
esov mladih,

- organizacĳe in skupine tehnične
kulture,

- stanovske organizacĳe.

Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki 
jih določa 4. člen Pravilnika za vredno-
tenje programov organizacĳ in društev
na področju humanitarnih in mladin-
skih dejavnosti ter dejavnosti tehnične 
kulture in stanovskih organizacĳ.

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 
JAVNEGA RAZPISA
Okvirna višina sredstev javnega raz-
pisa je 5.000,00 €. 

4. ROK ZA PORABO SREDSTEV
Sofinancirajo se programi, ki se bodo
izvedli v letu 2014. Rok za porabo 
sredstev je 31. 12. 2014. Sredstva niso 
prenosljiva.

5. RAZPISNI ROK IN NAČIN DO-
STAVE PREDLOGOV
Ponudniki morajo ponudbe oddati 
po pošti na naslov Občina Log - Dra-
gomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log 
pri Brezovici, kot priporočeno pošiljko 
najkasneje z datumom 17. 1. 2014 ali 
osebno na Občini Log - Dragomer naj-
kasneje do 20. 1. 2014 do 12. ure.  
Ponudba mora biti izdelana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne doku-

mentacĳe ter mora vsebovati zahteva-
ne priloge. 
Nepravočasno oddane ponudbe ne 
bodo upoštevane. 
Ponudba v zaprti ovojnici mora biti 
označena z imenom in naslovom po-
nudnika, v spodnjem levem kotu pa 
opremljena s pripisom  "Za SOFINAN-
CIRANJE DRUŠTEV, ŠT. ZADEVE:4-
30-27/2013".

6. DODATNE INFORMACĲE
Vse dodatne informacĳe v zvezi z raz-
pisom so na voljo na sedežu občine ali 
po telefonu (01) 750 77 03 – kontaktna 
oseba Jolanda Fon.

7. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo po preteku raz-
pisnega roka. Odpiranje ne bo javno. V 
primeru nepopolno izpolnjenih prĳav
s pomanjkljivo dokumentacĳo bodo
ponudniki pozvani, da v roku 8 dni 
prĳavo dopolnĳo. V primeru, da po-
nudnik prĳave v danem roku ne bo
dopolnil, bo ponudba izločena kot ne-
popolna. 

8. RAZPISNA DOKUMENTACĲA
Razpisno dokumentacĳo lahko zainter-
esirani dvignejo na  sedežu Občine Log 
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica 
pri Ljubljani, vsak dan – v ponedeljek, 
torek in četrtek, od 8.00 do 15.00, v sre-
do od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 
do 13.00, od dneva objave javnega raz-
pisa do dneva, ko se izteče rok za od-
dajo ponudb. 
Razpisna dokumentacĳa je objavljena
na spletni strani www.log-dragomer.si 
in jo je mogoče dobiti tudi po elektron-
ski pošti. 

9. IZID RAZPISA
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni s sklepom v 
roku 30 dni po odpiranju vlog. Z izbra-
nimi kandidati bo Občina Log - Drago-
mer sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov za leto 2014. 

Številka 430-27/2013
Dragomer, 19. december 2013

OBČINA LOG - DRAGOMER
 OBČINSKA UPRAVA

Na podlagi Pravilnika o sofinancira-
nju programov in projektov kulturne 
dejavnosti v Občini Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 57/13) objavlja Ob-
čina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici,

JAVNI RAZPIS

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

IN PROJEKTOV KULTURNE 
DEJAVNOSTI  V OBČINI LOG 

- DRAGOMER V LETU 2014

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
1358 Log pri Brezovici

2. PREDMET FINANCIRANJA
 Financirajo se naslednje vsebine: 
- redna dejavnost registriranih kul-

turnih društev oziroma njihovih 
sekcĳ oziroma kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji de-
javnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost, 

- kulturna dejavnost predšolske, 
osnovnošolske, srednješolske in 
študentske populacĳe, ki presega
šolske vzgojno-izobraževalne pro-
grame, če že ni sofinancirana iz pro-
računa Republike Slovenĳe,

- izobraževanje strokovnih kadrov za 
izvedbo kulturnih dejavnosti, 

- kulturne prireditve in projekti, ki so 
v interesu občine.

3. UPRAVIČENCI DO SODELOVA-
NJA NA JAVNEM RAZPISU

Na razpisu lahko sodelujejo:
- kulturna društva, 
-  druga društva, ki imajo v okviru 

svoje dejavnosti registrirano kultur-
no dejavnost, 

- zveze kulturnih društev, 
- javni zavodi s področja vzgoje in iz-

obraževanja za program, ki ne sodi 
v osnovno dejavnost iz ustanovitve-
nega akta javnega zavoda, 

- zasebni zavodi,
- druge pravne osebe z neprofitno de-

javnostjo na področju kulture,
- registrirani samostojni kulturni 

ustvarjalci.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU
Izvajalci programov in projektov na 
področju kulture morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
- da imajo v sedež v Občini Log - 

Dragomer oziroma da delujejo na 
njenem območju najmanj  dvanajst 
mesecev, 

- da so registrirani za izvajanje kul-
turnih dejavnosti, 

- da imajo zagotovljene materialne, 
kadrovske, prostorske in organiza-
cĳske možnosti za uresničitev na-
črtovanih kulturnih dejavnosti, 

- da imajo urejeno evidenco o član-
stvu, 

- da opravljajo dejavnost na neprofit-
ni podlagi, 

- da občinski upravi vsako leto redno 
dostavljajo poročila o realizacĳi pro-
gramov ter načrt aktivnosti za pri-
hodnje leto, 

- posamezni kulturni ustvarjalci mo-
rajo imeti sedež stalnega prebivališ-
ča v Občini Log - Dragomer. 

Izvajalci so dolžni v svojih promocĳ-
skih gradivih na primeren način pred-
stavljati Občino Log - Dragomer.

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 
JAVNEGA RAZPISA
Okvirna višina sredstev javnega raz-
pisa je 5.000,00 €. 

6. ROK ZA PORABO SREDSTEV
Sofinancirajo se programi, ki se bodo
izvedli v letu 2014. Rok za porabo 
sredstev je 31. 12. 2014. Sredstva niso 
prenosljiva.

7. RAZPISNI ROK IN NAČIN DO-
STAVE PREDLOGOV
Ponudniki morajo ponudbe oddati 
po pošti na naslov Občina Log - Dra-
gomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log 
pri Brezovici, kot priporočeno pošiljko 
najkasneje z datumom 10. 1. 2014 ali 
osebno na Občini Log - Dragomer naj-
kasneje do 13. 1. 2014 do 12. ure.  
Ponudba mora biti na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacĳe
ter mora vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane ponudbe ne 
bodo upoštevane. 
Ponudba v zaprti ovojnici mora biti 
označena z imenom in naslovom po-
nudnika, v spodnjem levem kotu pa 
opremljena s pripisom  "Za SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV KUL-
TURNIH DEJAVNOSTI, ŠT. ZADEVE 
430-26/2013 ".

8. DODATNE INFORMACĲE
Vse dodatne informacĳe v  povezavi z
razpisom so na voljo na sedežu občine 
ali po telefonu (01) 750 77 03 – kontak-
tna oseba Jolanda Fon.

9. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo po preteku raz-
pisnega roka. Odpiranje ne bo javno. V 
primeru nepopolno izpolnjenih prĳav
s pomanjkljivo dokumentacĳo bodo
ponudniki pozvani, da v roku osmih 
dni prĳavo dopolnĳo. Če ponudnik pri-
jave v danem roku ne bo dopolnil, bo 
ponudba izločena kot nepopolna. 

10. RAZPISNA DOKUMENTACĲA
Razpisno dokumentacĳo lahko zainter-
esirani dvignejo na  sedežu Občine Log 
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica 
pri Ljubljani, vsak dan – v ponedeljek, 
torek in četrtek, od 8.00 do 15.00, v sre-
do od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 
do 13.00 od dneva objave javnega raz-
pisa do dneva, ko se izteče rok za od-
dajo ponudb. 
Razpisna dokumentacĳa je objavljena
na spletni strani www.log-dragomer.si 
in jo je mogoče dobiti tudi po elektron-
ski pošti. 

11. IZID RAZPISA
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni s sklepom v 
roku 30 dni po odpiranju vlog. Z izbra-
nimi kandidati bo Občina Log - Drago-
mer sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov za leto 2014. 

Številka 430-26/2013
Dragomer, 19. december 2013

OBČINA LOG - DRAGOMER
 OBČINSKA UPRAVA

Na podlagi 7. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 
27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA) in v skladu z Nacio-
nalnim programom športa v Republi-
ki Slovenĳi (Uradni list RS, št. 24/00
in 31/00 – popr.), 3. člena Pravilnika 
o sofinanciranju športa v Občini Log
- Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07, 
80/09 in 106/12) je Občinski svet Obči-
ne Log - Dragomer na 21. redni seji 18. 
12. 2013 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE LOG - DRAGOMER ZA 

LETO 2014

1. člen

Letni program športa Občine Log 
- Dragomer za leto 2014 opredeljuje 
programe športa, ki se sofinancira-
jo s sredstvi občinskega proračuna, 
njihovo vsebino ter višino in namen 
sredstev, predvidenih v občinskem 
proračunu.

2. člen

V proračunu Občine Log - Dragomer 
je za leto 2014 za Razpis – šport (pro-
računska postavka 18009, konto 41-
200001) predvidenih 100 % celotnega 
zneska konta Sofinanciranje športnih
vsebin izvajalcev letnega programa 
športa. 

3. člen

S sredstvi za transferje neprofitnim
organizacĳam in ustanovam se bodo
sofinancirali naslednji programi špor-
ta, uporaba športnih objektov ter stro-
kovne in razvojne naloge na področju 
športa v Občini Log - Dragomer glede 
na vsebino:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov, ki se prostovoljno ukvar-
jajo s športom zunaj obveznega izob-
raževalnega programa

1.1  Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok:

Zlati sonček
Ciciban planinec
drugi programi, ki jih organizirajo 

izvajalci športnih programov za 
predšolske otroke

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira propagandno
gradivo, strokovni kader (v primeru, 

da se programi ne izvajajo v rednem 
delovnem času) in najem objektov za 
izvedbo največ 60-urnih programov za 
skupine, v katerih je največ 20 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 2,00 
% celotnega zneska konta 41200001.

  1.2  Interesna športna vzgoja šoloob-
veznih otrok:

Zlati sonček
Krpan
Naučimo se plavati
mladi planinec, planinska šola, pla-

ninski tabor

V okviru navedenih programov Ob-
čina Log - Dragomer sofinancira stro-
kovni kader in propagandno gradivo, 
pri programu Naučimo se plavati stro-
kovni kader za izvedbo 10-urnih teča-
jev plavanja za učence prvih razredov 
osnovne šole za skupine, v katerih je 
največ  deset otrok.

drugi programi za skladen razvoj 
gibalnih sposobnosti otrok in mla-
dostnikov

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira propagandno
gradivo, organizacĳo in izpeljavo ob-
činskih, regĳskih in državnih šolskih
prvenstev ter udeležbo na teh prven-
stvih, najem objektov za največ 80-
urne programe za skupine, v katerih je 
največ  dvajset otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 
15,00 % celotnega zneska konta 41-
200001.

   1.3  Športna vzgoja otrok, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport (od 6 
do 14 let):

1. cicibani in cicibanke
2. mlajši dečki in mlajše deklice
3. starejši dečki in starejše deklice

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira najem objek-
tov, strokovni kader ter materialne 
stroške programov. Najvišje število ur 
sofinanciranja strokovnega kadra in
najema objektov je opredeljeno v Meri-
lih za vrednotenje športa v Občini Log 
- Dragomer, ki so sestavni del Pravil-
nika o sofinanciranju športa v Občini
Log - Dragomer.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 20,00 
% celotnega zneska konta 41200001.

1.4  Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami:

programi prilagajanja otrok na vodo

O investicĳah v občinskem
proračunu 2014
Kot vsako leto ob tem času smo občani Loga, 
Lukovice, Jordanovega kota in Dragomerja pri-
sluhnili občinskemu vodstvu glede tega, kako 
načrtujejo porabo ''naših'' 3 milĳonov evrov.  
O dveh tretjinah tega denarja pravzaprav ne 
moremo odločati, namenjeni sta tekočim od-
hodkom in zakonskim obveznostim občine ( 
šola, vrtec, komunala idr.). Občina, skupaj z 
našimi predstavniki v organih podjetĳ in zavo-
dov, lahko le poskrbi za to, da bomo občani bolj 
zadovoljni s kakovostjo storitev služb, ki dobi-
vajo ta denar. Razprava je pokazala, s katerimi 
službami nismo zadovoljni in katera naselja se 
spoprĳemajo z velikimi težavami.
O porabi 1 milĳona evrov, namenjenega inve-
sticĳam na vseh področjih, pa lahko odločamo
sami. V našem skupnem interesu je, da denar 
porabimo kot dobri gospodarji, kar pomeni 
tudi, da del teh sredstev prihranimo za največji 
občinski projekt – kanalizacĳo. Zanj bomo mo-
rali občani sami, po oceni župana, odšteti po 
2.000 evrov na priključek. Če bo privarčevani 
znesek v občinskem proračunu večji, bo lahko 
vložek občanov manjši. Prav zato je več obča-
nov v razpravi o predlaganem proračunu za-
skrbljeno poudarjalo, da je negospodarno raz-
položljiva sredstva drobiti za investicĳe, ki niso
nujne, in jih ni smiselno začenjati v času krize; 
povečanje  odhodkov proračuna v letu 2014 v 
primerjavi z letom 2013, na nekaterih podro-
čjih za tretjino ali več (investicĳsko vzdrževa-

nje in gradnja cest, šport), krepi domnevo, da 
se sredstva namenjajo tudi za manj pomembne 
posege;
ocenjene vrednosti posameznih investicĳ so
prenizke, stroški bi morali biti bolj natančno 
določeni, predem se projekti uvrstĳo v prora-
čun; potrebno je prekiniti s prakso, da so de-
janski stroški investicĳe bistveno višji od načr-
tovanih; poleg tega so dokumentih proračuna 
za nekatere investicĳe določeni različni zneski;
nekateri posegi pa se podvajajo. 
Novogradnja povezave Vrtne in Rožne je prav 
gotovo eden od neprednostnih posegov, na-
črtovani obseg denarja zanju pa ocenjen pre-
nizko. Večina stanovalcev ob obeh cestah je že 
pisno predlagala občini, da za poseg najprej 
naroči izdelavo zakonsko predpisanih podlag, 
ki bodo upoštevale dejansko stanje v naravi, 
našle pravilne rešitve na vsa odprta vprašanja 
in omogočile neposrednim mejašem vpogled 
in podajanje pripomb na posamezne rešitve. V 
razpravi je župan povedal, da bosta novograd-
nji na Rožni in Vrtni poti vključeni v projektira-
nje in izvajanje projekta kanalizacĳe in da bosta
urejeni z vsemi potrebnimi infrastrukturnimi 
elementi v vozišču in bosta kot služili že v času 
gradnje kanalizacĳe za dostop do naših objek-
tov in zemljišč. 
Za rušenje Zrimškove hiše, kjer bo urejeno par-
kirišče, je v Načrtu razvojnih programov oce-
njena vrednost 120.000 evrov, v predlogu pro-
računa pa 60.000 (podobno za izdelavo pešpoti 
v Dragomeru 12.000 in 7000 evrov). Parkirišče 

je tudi načrtovano na tim Mercatorjevi parceli, 
ki naj bi jo občina najela. Postavlja se vprašanje, 
ali res potrebujemo toliko parkirišč. 
Za Dragomerčane je razveseljivo prizadevanje 
občine, da  Mercatorjevo parcelo odkupi, do-
kler  to ni izvedljivo, pa najame in uredi. 
Tudi v letošnji razpravi je bila, enako kot v lan-
ski, poudarjena zahteva, da je potrebno pripra-
viti celovit pregled investicĳskih potreb in nato
določiti prioritete njihove izpeljave. 

O. Drofenik in M. Pezdir, Dragomer
 
Novi metri asfalta (drugič)
K pisanju me je spodbudil članek ge. V. E. in 
priložena fotografija v prejšnji številki tega ča-
sopisa. Besedilo govori o asfaltiranju Stare ce-
ste, ki po novem ni več prašna. Vendar je v tem 
članku le pol resnice. 
Najprej naj povem, da sem že 28 let vesten plač-
nik državnih in občinskih davkov. Prej v Občini 
Vrhnika, zdaj v Občini Log - Dragomer. Preo-
stali (brat, sestra, sosedje), ki živĳo v tem delu
Dragomerja, pa to počnejo že več kot 40 let. V 
tem času na tem delu ni bilo narejeno praktično 
nič, ne s strani Občine Vrhnika ne s strani Ob-
čine Log - Dragomer. Le zadnjih nekaj let smo 
bili deležni pluženja snega in nekaj 10 lopat ja-
lovine za luže na cesti v poletnem času. Čeprav 
cesta ni bila naša last, ampak je bila speljana po 
lastnini g. Matĳe Seliškarja, smo jo v večini pri-
merov urejali Franc Novak, Marko Orešković 
in Drago Kos. Uporabljali pa smo jo vsi: lastniki 
gozdov in travnikov ter najemniki travnikov in 

seveda lastniki hiš. 
Ko sem pred dobrim mesecem izvedel, da obči-
na namerava asfaltirati ta del Stare ceste, sem si 
mislil, končno bodo naredili tudi nekaj samo za 
nas. Toda ne, že pri meritvah je nastal problem. 
Občina in g. Seliškar se nista mogla uskladiti 
(v korist vseh) glede lastništva ceste. Kakšen 
status ima Stara cesta zdaj (ali je občinska ali 
zasebna), ne vem. Sem pa seznanjen z rešitvĳo
problema na Logu, kjer je občan v cesto zabil je-
klene drogove, češ, da je ta del ceste do drogov 
njegova last. Zato mislim, da bi morala biti tudi 
Stara cesta last občine. 
V štirih dneh sta g. Mivšek in njegova ekipa 
položila 50 metrov asfalta, v širini 3 metrov, za 
ceno okoli 10.000 EUR (tako piše ga. V. E.). Pre-
ostali del ceste v dolžini 20 metrov pa je ostal 
makadamski. 
Tudi za ta del asfalta se vsi, ki živimo v tem 
delu Dragomerja, zahvaljujemo občini, izva-
jalcem, predvsem pa davkoplačevalcem, ki so 
omogočili izvedbo del. Kdo pa je odgovoren, 
da tistih 20 metrov ostaja makadamskih, bo 
pokazal čas. Ali je to občina ali g. Seliškar ali 
kdo tretji, je važno. Gre pa predvsem za druge 
pravice in dolžnosti vseh ter za to, da bi morali 
biti občani Loga - Dragomerja enakovredni in 
enakopravni. 
Torej, ga. V. E., kot je razvidno iz fotografije, ki
jo je posnela občinska uslužbenka ga. Tatjana 
Čamernik, se bo na delu Stare ceste še vedno 
prašilo. 

 Franc Novak
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programi jahanja
programi iger z žogo
drugi programi za otroke s posebni-

mi potrebami

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo 80-urnih 
programov za skupine, v katerih je naj-
več  deset otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 0,20 
% celotnega zneska konta 41200001.

1.5  Interesna športna vzgoja mladine:

programi športa, katerih namen je iz-
boljšanje športnih znanj, zagotavlja-
nje psihofizičnih sposobnosti mladi-
ne, odpravljanje negativnih vplivov 
sodobnega življenja, preprečevanje 
zdravju škodljivih razvad in zado-
voljevanje človekovih potreb po igri 
in tekmovalnosti

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo največ 
80-urnih programov za skupine, v ka-
terih je največ  dvajset mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 3,00 
% celotnega zneska konta 41200001.

1.6  Športna vzgoja mladine, usmerje-
ne v kakovostni in vrhunski šport (od 
15 do 18 oz. 20 let):

kadeti in kadetinje
mladinci in mladinke

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo progra-
mov, ki obsegajo največ 1100 ur.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 
15,00 % celotnega zneska konta 41-
200001.

1.7  Športna vzgoja mladine s posebni-
mi potrebami:

c) programi športne vadbe, tekmovanj 
in tečajev

ci) posebni programi za posamezne vr-
ste primanjkljajev oziroma ovir

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo 80-urnih 
programov za skupine, v katerih je naj-
več  deset mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 0,30 
% celotnega zneska konta 41200001.

1.8  Interesna športna dejavnost štu-
dentov:

 programi športa, ki so dopolnilo 
intelektualnemu delu študentov in 
pripomorejo k polnejši uresničitvi 
človeka, bogastvu njegovega tele-
snega in duševnega zdravja ter in-
tegriteti osebnosti

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo največ 
80-urnih programov za skupine, v ka-
terih je največ  dvajset študentov.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
navedenih vsebin športa, znašajo 0,50 
% celotnega zneska konta 41200001.

2. Športna rekreacĳa

 programi vadbe v različnih športnih 
panogah

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira najem objek-
tov za izvedbo 80-urnih programov za 
skupine, v katerih je največ 20 članov 
in članic. Za socialno in zdravstveno 
ogrožene občane ter občane, starejše 
od 65 let pa Občina Log - Dragomer 
sofinancira tudi strokovni kader.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
teh programov, znašajo 8,00 % celo-
tnega zneska konta 41200001.

3. Kakovostni šport

 programi priprav in tekmovanj 
ekip in posameznikov, registriranih 
športnikov, ki nimajo objektivnih 
strokovnih, organizacĳskih in ma-
terialnih možnosti za vključitev v 

program vrhunskega športa in ki jih 
program športne rekreacĳe ne zado-
voljuje, so pa pomemben dejavnik 
razvoja športa

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira najem objek-
tov za izvedbo največ 320-urnih pro-
gramov. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju
teh programov, znašajo 9,00 % celo-
tnega zneska konta 41200001.

4. Vrhunski šport

 programi priprav in tekmovanj 
športnikov, ki imajo status medna-
rodnega, svetovnega ali perspektiv-
nega razreda

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira izvedbo pro-
gramov v obsegu največ 1200 ur za 
vrhunske športnike v individualnih 
športnih panogah ter za ekipe v kolek-
tivnih športnih panogah, katerih člani 
so kategorizirani vrhunski športniki. 

Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

5. Šport invalidov

 programi z namenom ohranjanja 
gibalnih sposobnosti in zdravja, 
revitalizacĳe, resocializacĳe, razve-
drila in tekmovanja invalidov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo 80-urnih 
programov za skupine, v katerih je naj-
več  deset invalidov.

Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

6. Športni objekti

Na podlagi Meril za vrednotenje špor-
ta v Občini Log - Dragomer, se uprav-
ljavcem teh športnih objektov sofinan-
cira objekte, ki jih lahko uporabljajo vsi 
občani – v času, ko se na teh objektih 
ne  poteka letni program športa.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
te vsebine, znašajo 3,50 % celotnega 
zneska konta 41200001.

 7. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu

Občina Log - Dragomer sofinancira 
izobraževanje in  usposabljanje strokov-
nih delavcev, ki delajo pri izvajalcih 
športnih programov v Občini Log - 
Dragomer in se obvežejo, da bodo pri 
teh izvajalcih opravljali strokovno delo 
še najmanj tri leta ter izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev, ki delajo pri iz-
vajalcih športnih programov v Občini 
Log - Dragomer a že najmanj eno leto. 
Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov poteka 
s sodelovanjem Inštituta za šport in 
OKS-ZŠZ.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
teh vsebin, znašajo 2,50 % celotnega 
zneska konta 41200001.

8. Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Občina Log - Dragomer lahko sofinan-
cira znanstvenoraziskovalne projek-
te, katerih izsledki imajo aplikativno 
vrednost na področju športa v Občini 
Log - Dragomer. Hkrati morajo biti fi-
nančna sredstva, namenjena kritju pre-
ostalega dela stroškov za posamezen 
projekt iz drugih virov, zagotovljena 
v celoti.

Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

9. Založniška dejavnost

Občina Log - Dragomer lahko sofi-
nancira dejavnost izdajanja strokovne 
literature in drugih periodičnih in ob-
časnih športnih publikacĳ ter propa-
gandno gradivo za športne dejavnosti 
v Občini Log - Dragomer.

Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

10. Velike mednarodne, državne, me-
dobčinske in občinske športne prire-
ditve

Občina Log - Dragomer sofinancira
materialne stroške športnih prireditev, 
ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o 
športu, medobčinske in občinske pri-
reditve, ki imajo namen pospeševati 
motivacĳo za šport in športno aktiv-
nost ter imajo promocĳski učinek na
šport, gospodarstvo in turizem. Med te 
prireditve se ne štejejo šolska športna 
tekmovanja.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
teh vsebin, znašajo 3,00 % celotnega 
konta 4120001.

11. Informacĳski sistem na področju
športa

Občina Log - Dragomer lahko za svoje 
potrebe sofinancira programe izdelave
informacĳskih baz na področju organi-
zacĳe športa, športnih objektov, finan-
ciranja športa in športnih programov 
ter razvide, ki so določeni z Zakonom 
o športu, prav tako pa tudi nakup za to 
potrebnih tehnoloških pripomočkov. 
V letu 2011 Občina Log - Dragomer ne 
bo sofinancirala izdelave in vzdrževa-
nja lastne spletne aplikacĳe.

Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

12. Delovanje društev in športnih 
zvez, ki opravljajo na ravni lokalne 
skupnosti strokovne, organizacĳske
in razvojne naloge v športu

Občina Log - Dragomer s sredstvi za 
kritje osnovnih materialnih stroškov 
in plačilo storitev, povezanih  z njiho-
vo dejavnostjo, sofinancira delovanje
športnih društev in zvez, ki na občin-
ski ravni opravljajo strokovne, organi-
zacĳske in razvojne naloge v športu.

Sredstva, namenjena sofinanciranju
tega delovanja, znašajo 18 % celotne-
ga zneska konta 4120001.

4. člen

Občina Log - Dragomer mora najpo-
zneje v dveh mesecih po sprejemu 
letnega programa športa objaviti 
Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje vsebin in programov,
naštetih v tretjem členu Letnega pro-
grama športa Občine Log - Dragomer 
za leto 2014.

Delitev sredstev, predvidenih za sofi-
nanciranje posameznih vsebin oziroma 
programov med kandidate, ki se bodo 
prĳavili na Javni razpis, se bo opravila
v skladu z Merili za vrednotenje športa 
v Občini Log - Dragomer, ki so sestav-
ni del Pravilnika o sofinanciranju špor-
ta v Občini Log - Dragomer.

Številka: 671-10/2013
Dragomer, 18. 12. 2013
 Občina Log - Dragomer

    Župan
         Mladen Sumina, l.r

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 
– ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGo-
1 in 15/03 – ZOPA), določil 4. in 5. 
točke Nacionalnega programa športa 
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 5. 
člena Pravilnika o sofinanciranju špor-
ta v Občini Log - Dragomer (Uradni 
list RS, št. 122/07, 80/09 in 106/12), 
Letnega programa športa Občine Log 
- Dragomer za leto 2014 (sprejet na 21. 
redni seji Občinskega sveta Občine 
Log - Dragomer 18. 12. 2013) ter skle-
pa župana o objavi javnega razpisa (št. 
671-10/2013 z dne 18. 12. 2013) objavlja 
Občina Log - Dragomer, 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 

VSEBIN IZVAJALCEV LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA NA 
OBMOČJU OBČINE LOG - 
DRAGOMER V LETU 2014

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
1358 Log pri Brezovici

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje športnih vsebin, ki so v javnem 

interesu v Občini Log – Dragomer, in 
sicer:

I. Športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov, ki se prostovoljno ukvar-
jajo s športom zunaj obveznega izob-
raževalnega programa 
I.1. Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok:
Zlati sonček
Ciciban planinec drugi programi, ki jih 
organizirajo izvajalci športnih progra-
mov za predšolske otroke
I.2. Interesna športna vzgoja šoloob-
veznih otrok:
Zlati sonček
Krpan
Naučimo se plavati
mladi planinec, planinska šola, planin-
ski tabor
drugi programi za skladen razvoj 
gibalnih sposobnosti otrok in mlado-
stnikov
I.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport (od 6 do 
14 let):
• cicibani in cicibanke
• mlajši dečki in mlajše deklice
• starejši dečki in starejše deklice
I.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami:
• programi prilagajanja otrok na 

vodo
• programi jahanja
• programi iger z žogo
• drugi programi za otroke s posebni-

mi potrebami
  I.5. Interesna športna vzgoja mladi-
ne:
• programi športa, katerih namen je 

izboljšanje športnih znanj, zago-
tavljanje psihofizičnih sposobnosti
mladine, odpravljanje negativnih 
vplivov sodobnega življenja, pre-
prečevanje zdravju škodljivih raz-
vad in zadovoljevanje človekovih 
potreb po igri in tekmovalnosti

I.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport (od 15 
do 18 oz. 20 let):
1.kadeti in kadetinje
2.mladinci in mladinke
I.7. Športna vzgoja mladine s posebni-
mi potrebami:
• programi športne vadbe, tekmovanj 

in tečajev
• posebni programi za posamezne vr-

ste primanjkljajev oziroma ovir
I.8. Interesna športna dejavnost štu-
dentov:
• programi športa, ki so dopolnilo 

intelektualnemu delu študentov in 
pripomorejo k polnejši uresničitvi 
človeka, bogastvu njegovega tele-
snega in duševnega zdravja ter in-
tegriteti osebnosti

II. Športna rekreacĳa
programi vadbe v različnih športnih 
panogah

III. Kakovostni šport 
programi priprav in tekmovanj ekip in 
posameznikov, registriranih športni-
kov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacĳskih in materialnih možno-
sti za vključitev v program vrhunskega 
športa in ki jih program športne rekre-
acĳe ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.

IV. Vrhunski šport 
Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

V. Šport invalidov
Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

VI. Športni objekti 
Na podlagi Meril za vrednotenje špor-
ta v Občini Log - Dragomer, se uprav-
ljavcem športnih objektov občinskega 
pomena iz 6. točke prej omenjenih 
meril sofinancira objekte, ki jih lahko
uporabljajo vsi občani – v času, ko se 
na teh objektih ne izvaja letni program 
športa.

VII. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu
Občina Log - Dragomer sofinancira
izobraževanje in usposabljanje stro-
kovnih delavcev, ki delajo pri izvajal-
cih športnih programov v Občini Log 
- Dragomer in se obvežejo, da bodo pri 
teh izvajalcih opravljali strokovno delo 
še najmanj tri leta ter izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev, ki delajo pri iz-
vajalcih športnih programov v Občini 
Log - Dragomer že najmanj eno leto. 
Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov poteka 

s sodelovanjem Inštituta za šport in 
OKS-ZŠZ.

VIII. Znanstveno-raziskovalna dejav-
nost
Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

IX. Založniška dejavnost
Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

X. Velike mednarodne, državne, me-
dobčinske in občinske športne prire-
ditve
Občina Log - Dragomer sofinancira
materialne stroške športnih prireditev, 
ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o 
športu, medobčinske in občinske pri-
reditve, ki imajo namen pospeševati 
motivacĳo za šport in športno aktiv-
nost ter imajo promocĳski učinek na
šport, gospodarstvo in turizem. Med te 
prireditve se ne štejejo šolska športna 
tekmovanja.

XI. Informacĳski sistem na področju
športa 
Občina Log - Dragomer v letu 2014 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

XII. Delovanje društev in športnih 
zvez, ki opravljajo na ravni lokalne 
skupnosti strokovne, organizacĳske in
razvojne naloge v športu
Občina Log - Dragomer s sredstvi za 
kritje osnovnih materialnih stroškov 
in plačilo storitev, povezanih z  njiho-
vo dejavnostjo, sofinancira delovanje
športnih društev in zvez, ki na občin-
ski ravni opravljajo strokovne, organi-
zacĳske in razvojne naloge v športu.

3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRĲAVI-
JO NA JAVNI RAZPIS
Izvajalci letnega programa športa v 
Občini Log - Dragomer so:
• športna društva;
• zveze športnih društev, ki jih usta-

novĳo društva za posamezna ob-
močja oziroma športne panoge;

• zavodi, gospodarske družbe, zaseb-
niki in druge organizacĳe, ki so na
podlagi zakonskih predpisov regi-
strirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa;

• vrtci in osnovne šole;
• ustanove, ki so ustanovljene za 

opravljanje dejavnosti v športu in so 
splošno koristne in neprofitne;

• organizacĳe invalidov, ki izvajajo
športni program za invalide. 

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOL-
NJEVATI IZVAJALCI ŠPORTNIH 
VSEBIN
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• biti najmanj devet mesecev regi-

strirani s sedežem v Občini Log 
- Dragomer v skladu z veljavno 
zakonodajo in izvajati programe, 
namenjene občanom Občine Log - 
Dragomer;

• imajo zagotovljene materialne, pros-
torske, kadrovske in organizacĳske
pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti.

Športna društva in zveze imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
letnega programa športa. 
Občinska proračunska sredstva, na-
menjena športnim vsebinam, lahko 
izvajalci pridobĳo le na osnovi kandi-
dature na javnem razpisu. 
Posamezni izvajalci športnih vsebin 
lahko s svojimi programi za občinska 
proračunska sredstva kandidirajo za 
posamezne vsebine le enkrat letno. 
Športne zveze lahko kandidirajo za 
sredstva le na podlagi tistih športnih 
programov, ki jih izvajajo same in ki 
jih posamezna društva, članice športne 
zveze, ne vključujejo v svoje programe, 
s katerimi kandidirajo za sredstva. 

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH 
SREDSTEV
Višina sredstev razpisa po sprejemu 
Odloka o proračunu Občine Log - 
Dragomer za leto 2014 je 45.000 evrov. 
Sredstva bodo na podlagi Letnega pro-
grama športa Občine Log - Dragomer 
za leto 2014 namenjena za:

I. športno vzgojo otrok, mladine in 
študentov, ki se prostovoljno ukvarja 
s športom zunaj  obveznega izobraže-
valnega programa, 56 %, in sicer:
I.1 Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok, 2,00 %

I.2 Interesna športna vzgoja šoloobvez-
nih otrok, 15,00 %
I.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, 20,00 %
I.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami, 0,20 %
I.5 Interesna športna vzgoja mladine, 
3,00 %
I.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, 15,00 
%
I.7 Športna vzgoja mladine s posebni-
mi potrebami, 0,30 %
I.8 Interesna športna dejavnost študen-
tov, 0,50 %
II. športno rekreacĳo, 8,00 %
III. kakovostni šport, 9,00 % 
IV. vrhunski šport, 0,00 %
V. šport invalidov, 0,00 %
VI. športne objekte, 3,50 %
VII. izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu, 2,50 %
VIII. znanstveno-raziskovalna dejav-
nost, 0,00 %
IX. založniška dejavnost, 0,00 %
X. velike mednarodne, državne, me-
dobčinske in občinske športne prire-
ditve, 3,00 %
XI. informacĳski sistem na področju
športa, 0,00 %
XII. delovanje društev in športnih 
zvez, ki opravljajo na ravni lokalne 
skupnosti strokovne, organizacĳske in
razvojne naloge v športu, 18,00 %

6. MERILA ZA VREDNOTENJE 
ŠPORTNIH VSEBIN
Merila za vrednotenje športnih pro-
gramov so določena s Pravilnikom 
o sofinanciranju športa v Občini Log
- Dragomer. 

7. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATE-
REM MORAJO BITI PORABLJENA 
SREDSTVA
Sofinancirajo se programi, ki se bodo
izvedli v letu 2014. Rok za porabo 
sredstev je 31. 12. 2014. Sredstva niso 
prenosljiva.

8. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽI-
TEV VLOG
Z zbiranjem vlog na Javni razpis bomo 
začeli v četrtek, 19. 12. 2013. Predlaga-
telji morajo vloge oddati kot priporo-
čeno pošiljko po pošti na naslov Obči-
na Log - Dragomer, p. p. 09, Dragomer, 
Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, 
najkasneje z datumom 30. 1. 2014 ali 
osebno dostaviti na sedež Občine Log - 
Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici, najkasneje do 12. ure 
tega dne.
Vloga mora biti na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacĳe ter
vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne bodo 
upoštevane. 
Vloga v zaprti kuverti mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom predlaga-
telja, v spodnjem levem kotu pa opre-
mljena s pripisom »Razpis - šport 2013, 
št. zadeve: 671-10/2013«.

9. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog bo komisĳa za vredno-
tenje športnih vsebin opravila po pre-
teku razpisnega roka. V primeru nepo-
polno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacĳo bodo predlagatelji po-
zvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnĳo.
Nepopolne vloge, ki jih po določenem 
roku predlagatelj ne dopolni, se s skle-
pom Občine Log - Dragomer zavržejo.

10. DODATNE INFORMACĲE
Vse dodatne informacĳe v zvezi z raz-
pisom so vam na voljo na Občini Log - 
Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici,  po telefonu 750 77 
03, oziroma po elektronski pošti obci-
na@log-dragomer.si.

11. RAZPISNA DOKUMENTACĲA
Razpisno dokumentacĳo lahko zain-
teresirani dvignejo na sedežu Občine 
Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 
5, 1358 Log pri Brezovici, od dneva ob-
jave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog. 
Razpisna dokumentacĳa je objavljena
na spletni strani www.log-dragomer.si 
in jo je mogoče dobiti tudi po elektron-
ski pošti. 

12. IZID JAVNEGA RAZPISA
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 
dni po preteku rokov za pritožbe. 

Številka: 671-10/2013
Datum: 19. 12. 2013

OBČINA LOG - DRAGOMER
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Območje Policĳske postaje Vrhnika
Novembra so policisti Policĳske postaje Vrhnika
lumpe in nepridiprave lovili kot za stavo. Najprej 
so imeli opravka s tatinsko trojko, dvema ženska-
ma in enim moškim, ki s svojim nečednim počet-
jem v trgovini na Vrhniki sicer niso ušli budnemu 
očesu varnostnika, a so se kot podivjana perjad za-
kadili vanj takoj, ko jih je zasačil pri delu, nato pa 
jo urno popihali iz trgovine. Pravočasna prĳava in
točen opis popadljive trojke sta poskrbela, da so se 
še isti dan ujeli v policĳsko mrežo nekje pri Mur-
ski Soboti. Prekmurski možje postave so jih vrnili 
vrhniškim kolegom, ti pa so jih s spisano kazensko 
ovadbo pospremili k preiskovalnemu sodniku, ki 
je zanje do nadaljnjega odredil nadzorovano biva-
nje med štirimi stenami oz. strokovneje – pripor.
Sovražniki zakona, kot kaže, prav radi nastopajo v 
trojkah, četudi zanje to nikakor ne more biti srečno 
število. Pred kratkim je namreč še ena trojica ne-
pridipravov s poskusno vrtino naletela na bogato 
nahajališče na�e – v rezervoarju delovnega stroja 
na gradbišču pri Stari Vrhniki. Od načrpanega bo-
gastva sicer prav dosti niso imeli, saj jih je že kmalu 
zgrabila dolga roka zakona, jim pobrala naropani 
plen ter »strokovne« pripomočke, v zameno pa so 
jim spisali še kazensko ovadbo. Vrtali zdaj verjetno 
ne bodo več,  razen po nosovih.
S potrpežljivim zbiranjem obvestil in dokaznega 
gradiva pa so pretekli mesec stopili na prste tudi 
30-letniku, ki je septembra in oktobra vlamljal v 
vozila po naših koncih. Dežurni preiskovalni sod-
nik mu je nato odredil nov začasni naslov, v isti 
stanovanjski enoti kot zgoraj omenjeni trojki.
Ne preveč blestečo mednarodno kariero berača pa 
je vsaj za zdaj zaključil nek državljan Slovaške, ki 
je prav vsiljivo rinil v kupce pred neko trgovino na 
Vrhniki. Poklicali so može v modrem, ki so moža-
ka neprostovoljno odpeljali na policĳsko postajo,
tu pa ugotovili, da gre za starega znanca organov 
pregona, ki je do sedaj naklepal že kar 27 prekrškov 
iz naslova vsiljivega beračenja. Po sodni odločitvi 
so mu zato odrekli gostoljubje slovenske države.
Na delu pa so bili še drugi tolovaji, ki bodo verjet-
no že kmalu delali družbo prej omenjenim. Eden 
od njih je med pretikanjem delovišča na Vrhniki 
ugledal več strešnih oken. Odpirala so se in zapi-
rala, v sredini pa se je videlo skozi, kar ga je tako 
navdušilo, da jih je nemudoma odnesel domov. 
Spet drugega, ki prisega le na prenosno zlatnino in 
trdno gotovino, strešna okna niso posebno ganila, 

ko je zlezel na streho hiše v Bevkah, enega razbil 
in smuknil v notranjost. Njegov stanovski kolega, 
ali morda celo isti oboževalec dragotin pa se je v 
odsotnosti lastnika povabil v hišo na Drenovem 
griču. Občana je olajšal za nakit in ceno popravila 
vhodnih vrat. Podobno je nek rokomavh obdelal 
vrata novogradnje na Vrhniki, kamor si je šel brez-
plačno opremljat lastno gospodinjstvo. Ker vse 
bele tehnike verjetno ni mogel zbasati v prtljažnik, 
je zapel še zunaj parkirano avtomobilsko prikolico 
z reg. tablico LJ 70-6ME. Vse naštete že intenzivno 
iščejo.

Območje Policĳske postaje Ljubljana Vič
Z vlomilci so se pretekli mesec ukvarjali tudi poli-
cisti Policĳske postaje Ljubljana Vič, ki skrbi za ob-
čini Horjul in Dobrova – Polhov Gradec. V Šujici 
je nek dolgoprstnež vlomil v stanovanjsko hišo, 
od koder je nato v svoj brlog pretovoril več kosov 
električnega orodja, pravičnemu lastniku pa s tem 
povzročil za približno 3100 evrov premoženjske 
škode. »Sraka«, ki jo pritegnejo zgolj bleščeče stva-
ri, je tokrat obletavala Gabrje in Hruševo, kjer je 
iz dveh hiš izginilo edinole več kosov zlatnine. 
Pošteno pa se je zafrknil tatič, ki je sicer odločno 
vlomil v stanovanjsko hišo v Hruševem, nato pa 
jo še odločneje pobrisal, ko ga je zasačila občanka. 
Menda je tekel, da so ga noge komaj dohajale. Kaj 
je prestrašilo nekega drugega vlomilca, ki je nasil-
no vstopil v hiši v Podsmreki in na Dobrovi, od 
tam pa menda nič odnesel, verjetno ne bomo ni-
kdar izvedeli. Morda je šel le občudovat, kaj vse si 
lahko prislužiš s poštenim delom.
Prava nadloga pa postajajo organizirane tolpe ro-
parjev, ki si za svoje tarče izbirajo predvsem sta-
rejše, šibkejše občane. Ekipa štirih brezdelnežev, 
bojda romskega videza, v temnih oblačilih, se je 
z rdečim avtomobilom pripeljala do stanovanja 
starejšega para v Logu pri Polhovem Gradcu. 
Medtem, ko so eni zamotili gospo s kupom ne-
pomembnih vprašanj (govorili so slovensko), so 
drugi smuknili v notranjost stanovanja, pretaknili 
omarice in iz enega od predalov izmaknili približ-
no 100 evrov, kar so domači opazili šele naknadno. 
Občanom se svetuje pazljivost, v primeru, da opa-
zite opisane osebe, pa o tem nemudoma obvestite 
Policĳo na 113 oz. anonimni telefon 080 1200.
Nek manjši tatič si je isti mesec v Smolniku privoš-
čil podvig kraje brisalcev z osebnega vozila. Kam 
jo je pobrisal z njimi, zaenkrat še ni znano. So pa 

zato policisti kaj hitro ugotovili, da gre pri 100-evr-
skem bankovcu, ki ga je nek goljuf spravil v obtok 
pri Deželni banki, dejansko za ponarejen denar. 
Poslan je bil v nadaljnjo analizo.
Med nami pa so tudi takšni posamezniki, ki svo-
jo jezo skrivoma stresajo nad tujo lastnino. Na 
Dobrovi je tako nek jezljivec v svetem besu razbil 
avtomobilsko steklo, na športni dvorani pa je kar 
cela klapa takšnih in podobnih obdelala kovinsko 
fasado ter v spomin na jamske čase za seboj pustila 
še nekaj zmazkov, ki bi jih ob minimalnih kriterĳih
morda celo lahko imenovali grafiti. V Polhovem
Gradcu naj bi po do sedaj zbranih podatkih skupi-
na učencev poškodovala avtomobil gospe učitelji-
ce. V starih časih so učiteljicam nosili jabolka, »so-
cialistični kulak« je sem pa tja na mizi celo pozabil 
kos gnjati, dandanes bi pa že vsi bili vstajniki in 
uporniki. Seveda anonimni.  
Nekaj dela so imeli možje postave tokrat tudi s 
kršitvami javnega reda in miru. Na Brezju pri Do-
brovi, na primer, sta se prav glasno sprla partnerja. 
Razgrajaču, ki je pregloboko pogledal v kozarec, so 
policisti kar na mestu spisali plačilni nalog. Takisto 
jo je odnesel eden od izven zakonskih partnerjev, 
ki sta se »udarila« na Dobrovi. Iz Brezja pa so jih 

obvestili tudi o težavah v družini. Po opravljenih 
razgovorih so le še sestavili poročilo in ga posre-
dovali na Center za socialno delo.
Poseben primer »nasilja« pa so zabeležili v Vrz-
dencu, kamor so jih poklicali zaradi poškodovane 
žrtve. Po opravljenih pogovorih s prisotnimi na 
kraju dogodka so policisti prišli do sklepa, da je bil 
poškodovanec zares žrtev, a ne nasilja, temveč po-
tegavščine. Po celonočnem popivanju v lokalu Ze-
lena Dolina se je zjutraj odpravil peš proti domu, 
a prav daleč ni prišel. Pred lokalom se je usedel na 
pločnik in se zazibal v alkoholni sen. Med spanjem 
naj bi mu neki pavlihe zvezali vezalke na teniskah 
in ko je čez čas prišel k sebi, vstal in skušal narediti 
prvi korak, jo je ubrisal po tleh kakor je bil dolg in 
širok. Zaradi poškodovanih členkov na obeh rokah 
ga je reševalno vozilo prepeljalo v KC Ljubljana.
Med drugim so se policisti ukvarjali še z eno pro-
metno nesrečo I. kategorĳe, ko se je nek voznik
malce preveč junačil s prehitro vožnjo in nazadnje 
pri Dobrovi treščil v pred seboj vozeče vozilo. Za 
svoje »junaštvo« je prejel tudi uradno potrdilo v 
obliki plačilnega naloga.

Zbral in uredil: 
Damjan Debevec

Črna kronika november 2013 • Črna kronika november 2013 • Črna kronika november 2013 2013 • Črna kronika november 2013

Urnik odvoza MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini Log - Dragomer 
v polletju 2014

Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
G = torek,   
28. jan, 25. feb, 25. mar, *23. apr (sreda), 20. maj, 
17. jun, 15. jul
LOG, Jordanov kot

J = četrtek,   
*27. dec, 23. jan, 20. feb, 20. mar, 17. apr, 15. maj, 
12. jun, 10. jul
DRAGOMER, LUKOVICA, Pot na mah, Bar-
janska, Pot na Plešivico   

Pobiranje s KOMBĲEM
M = sreda,   
*2. jan 2014 (čet), 29. jan, 26. feb, 26. mar, *24. 
apr (čet), 21. maj, 18. jun, 16. jul
LOG (del - Cesta na breg, Pot na Ferjanko, Jorda-
nov kot) DRAGOMER (Pod Lovrencem)

Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih odpad-
kov ostaja nespremenjen. V obdobju od 16. 12. 
2013 do 28. 2. 2014 je odvoz na 14 dni.
LOG – ponedeljek
DRAGOMER, LUKOVICA - četrtek
Za dodatne informacĳe pokličite na tel. 750 29 59
(ga. Rupnik). Informacĳe so tudi na www.kpv.si
 
Urnik odvoza MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini Vrhnika v polletju 
2014

Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
A = ponedeljek, 
13. jan, 10. feb, 10. mar, 7. apr, 5. maj, 2. jun, 30. 
jun 
VRHNIKA (Idrĳska, Betajnova, Notranjska, Ga-
brče, Grilcev grič, Švabičeva, Turnovše, Rasko-
vec, Pavkarjeva pot, Močilnik, Kolesarska, Med 
vrtovi, Pot k studencu, Prisojna pot, Ob potoku, 
Ob beli, Opekarska, Mokrice, Rožna, Kuclerjeva, 
Vrtnarĳa, Pod Hruševco, Zlatica, Kolodvorska,
Možinova, Sivkina, Ob progi, Ljubljanska-del)

C = ponedeljek, 
27. jan, 24. feb, 24. mar, *22. apr, 19. maj, 16. jun, 
14. jul
VRHNIKA (klanci, Dobovičnikova, Pri lipi, 
Pot na Košace, Na klancu, Pot k Trojici, Čuža, 
Petkovškova, Vas, Tičnica, Stara cesta, Cankarjev 
trg in ZAPLANA

D = ponedeljek, 
6. jan, 3. feb, 3. mar, 31. mar, 28. apr, 26. maj, 23. 
jun, 21. jul

VRHNIKA (Mirke, Lošca, Prečna pot, Pot v 
Močilnik, Usnjarska, Mrakova, Sušnikova, 
Kopališka, Ob Ljubljanici, Ribiška pot, Ob 
igrišču, Robova (od Loke do Mantove), Tržaška 
cesta – desna stran smer Logatec do Gradišča, 
Voljčeva, Na Klisu, Hrib, Kurirska, Cesta 6. 
maja, Na Zelenci, Krožna, Poštna, Krpanova, 
Cesta gradenj, Tržaška cesta – desna stran smer 
Ljubljana do priključka avtoceste)

E = torek,  
14. jan, 11. feb, 11. mar, 8. apr, 6. maj, 3. jun, 1. 
jul, 29. jul
JANEZOVA VAS – vse ulice, STARA VRHNI-
KA, PODLIPA, KROŠLJEV GRIČ

F = torek,  
21. jan, 18. feb, 18. mar, 15. apr, 13. maj, 10. jun, 
8. jul
SINJA GORICA, DRENOV GRIČ, LESNO BRDO

H = torek,  
7. jan, 4. feb, 4. mar, 1. apr, 29. apr, 27. maj, 24. 
jun,  22. jul 
VRHNIKA (Delavsko naselje, Partizanski tabor, 
Robova)
BEVKE, BLATNA BREZOVICA, MALA LI-
GOJNA, VELIKA LIGOJNA 

I = četrtek,  
16. jan, 13. feb, 13. mar, 10. apr, 8. maj, 5. jun, 3. 
jul, 31. jul 
VERD, BISTRA

Pobiranje s KOMBĲEM   
C = ponedeljek, 
27. jan, 24. feb, 24. mar, *22. apr (torek), 19. maj, 
16. jun, 14. jul
ZAPLANA

L = sreda,  
15. jan, 12. feb, 12. mar, 9. apr, 7. maj, 4. jun, 2. 
jul, 30. jul
STARA VRHNIKA, Trojica, Tankovska, Star 
maln, Mala in Velika Ligojna, Mirke, Bevke, 
Blatna Brezovica

M = sreda,  
*2. jan 2014 (čet), 29. jan, 26. feb, 26. mar, *24. 
apr (čet), 21. maj, 18. jun, 16. jul
POKOJIŠČE, DRENOV GRIČ, LESNO BRDO

N= četrtek,  
9. jan, 6. feb, 6. mar, 3. apr, *2. maj (pet), 29. maj, 
27. jun, 24. jul
PODLIPA, SMREČJE

Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih odpad-
kov ostaja nespremenjen. V obdobju od 16. 12. 
2013 do 28. 2. 2014 je odvoz na 14 dni.
Za dodatne informacĳe pokličite na tel. 750 29 59
(ga. Rupnik). Informacĳe so tudi na www.kpv.si

Urnik odvoza MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini Borovnica v polletju 
2014

Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
B = ponedeljek, 
20. jan,  17. feb, 17. mar, 14. apr, 12. maj, 9. jun, 
7. jul
BOROVNICA, DOL    
K = četrtek,    
*3. jan (petek), 30. jan, 27. feb, 27. mar, *25. apr, 
22. maj, 19. jun, 17. jul

BOROVNICA (Ljubljanska, Demšarjeva, Cesta 
pod goro), OHONICA, DRAŽICA, BREZOVI-
CA PRI BOROVNICI, NIŽEVEC, ZABOČEVO, 
PAKO, BREG.

Pobiranje s KOMBĲEM
M = sreda, 
*2. jan 2014 (čet), 29. jan, 26. feb, 26. mar, *24. 
apr (čet), 21. maj, 18. jun, 16. jul
BOROVNICA (del - Cerkova ulica, Pot v Jele, 
Brezovica pri Borovnici, Zabočevo, Breg, Pako, 
Dol)

Urnik odvoza (dan v tednu; SREDA) organskih 
odpadkov ostaja nespremenjen. V obdobju od 16. 
12. 2013 do 28. 2. 2014 je odvoz na 14 dni.

Za dodatne informacĳe pokličite na tel. 750 29 59
(ga. Rupnik). Informacĳe so tudi na www.kpv.si

 
Obveščamo vas, da bomo od 16. decembra 2013 
do vključno 28. februarja 2014 odvažali organske 
odpadke iz gospodinjstev vsakih 14 dni.  Urnik 
odvoza (dnevi v tednu) organskih odpadkov 
ostaja nespremenjen. V tednu od ponedeljka, 16. 
12., do petka 20. 12. 2013, torej ni odvoza organ-
skih odpadkov. 

Odvoz organskih odpadkov vsakih 14 dni bo 
potekal po naslednjih terminih:

od ponedeljka, 23. 12., do sobote, 28. 12. 2013,  
odvoz organskih odpadkov je;

*Zaradi praznika (25. december)  je urnik za en 
dan zamaknjen.
od ponedeljka, 6. 1., do petka, 10. 1. 2014,  
odvoz organskih odpadkov je;
od ponedeljka, 20. 1., do petka, 24. 1. 2014,  
odvoz organskih odpadkov je;
od ponedeljka, 3. 2., do petka, 7. 2. 2014,   
odvoz organskih odpadkov je;
od ponedeljka, 17. 2., do petka, 21. 2. 2014,   
odvoz organskih odpadkov je.

V tednu od ponedeljka, 3. 3. 2014, naprej bomo 
organske odpadke spet odvažali po ustaljenem, 
dosedanjem urniku.

Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
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Od novembra dalje so v dispanzerju za ženske 
ZD Vrhnika na voljo tudi nove ginekološke 
storitve. Možno je opraviti ginekolške pregle-
de z odvzemom brisov za zgodnje odkrivanje 
predrakavih sprememb materničnega vratu ter 
brisov za ugotavljanje prisotnosti humanih pa-
piloma virusov,  ultrazvočne preglede ter v no-
sečnosti odvzem brisa za streptokok skupine 
B. Nosečnice lahko opravĳo tudi pregled nu-
halne svetline in dvojni hormonski test. Cenik 
je objavljen na www.zd-vrhnika.si . Prednost 
je v tem, da prebivalkam Vrhnike in okolice, ki 
so jim te storitve pomembne, ni potrebno po-
tovati daleč izven svojega kraja. 
Ultrazvočni pregled z meritvĳo nuhalne sve-
tline je presejalni pregled za odkrivanje kro-

mosomskih nepravilnosti ploda. Nuhalna 
(vratna) svetlina je tekočina, nabrana pod kožo 
v zatilju ploda. Povečana nuhalna svetlina je 
lahko povezana z določenimi kromosomskimi 
nepravilnostmi pri plodu, najpogosteje trisomi-
jo 21 (Downov sindrom), trisomĳo 13 in 18 ter
tudi nekaterimi razvojnimi  nepravilnostmi, 
predvsem napakami v razvoju srca.
Pregled se opravi med 11. in 14. tednom no-
sečnosti oziroma pri velikosti ploda (razdalja 
od temena do trtice) med 45 in 84 mm. Ob pre-
gledu se določi predvideni datum poroda, šte-
vilo plodov (pri dvojčkih tudi število posteljic 
in prisotnost pregrade), pregleda organe plo-
da (glavico, obraz, prsni koš, trebušno votli-
no, hrbtenico, roke in noge) in izmeri velikost 

nuhalne svetline. S posebnim računalniškim 
programom se nato glede na debelino nuhalne 
svetline, velikost ploda, frekvenco njegovega 
srčnega utripa, prisotnost nosne kosti in sta-
rosti nosečnice izračuna verjetnost za rojstvo 
otroka s trisomĳo 21, 13 in 18. Pri oceni tve-
ganja se lahko nuhalni svetlini doda še dvojni 
hormonski test. To je preiskava, s katero se v 
krvi nosečnice določi  vrednosti dveh hormo-
nov (prostega beta HCG in PAPP-A). Vredno-
sti teh hormonov so namreč v nosečnostih s 
kromosomsko drugačnimi plodovi lahko spre-
menjene. 
Nosečnice z visokim tveganjem za kromosom-
ske nepravilnosti pri plodu (tveganje 1:300 ali 
več) imajo možnost opraviti invazivne preiska-

ve, s katerimi se diagnozo dokončno potrdi ali 
ovrže.
Verjetnost za rojstvo otroka s trisomĳo 21, 13
in 18 se veča z višjo starostjo nosečnice, kljub 
temu pa se lahko takšni otroci rodĳo tudi mlaj-
šim ženskam. Presejalni testi so neinvazivni in 
neškodljivi za nosečnico in plod.
Preiskavo opravlja mag. Tina Steinbacher Ko-
kalj, dr.med., specialistka ginekologĳe in po-
rodništva z licenco Fetal Medicine Foundation 
za opravljanje meritev nuhalne svetline. Pri 
delu uporablja sodoben ultrazvočni aparat, ki 
omogoča tudi avtomatsko merjenje nuhalne 
svetline.

Pripravila: Lucĳa Sorč, 
dr.med., specialistka ginekologĳe in porodništva

Nove nadstandardne storitve v Dispanzerju za ženske ZD Vrhnika

Vsako leto vlada na predlog ZZZS znižuje višino 
sredstev za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 
Na ta račun zavarovalnice, ki zbirajo sredstva 
za dodatno zdravstveno zavarovanje, ustvar-
jajo dobičke, izvajalci zdravstvenih storitev pa 
omejujejo kakovost svojih storitev, ker nimajo 
dovolj sredstev. Zdravstvenemu domu Vrhnika 
so k sreči že v letu 2013 priskočile na pomoč ob-
čine ustanoviteljice: Vrhnika, Borovnica in Log 
- Dragomer. ZD Vrhnika v letu 2013 sam ne bi 
mogel financirati postavitve novega dispanzerja
za ženske. Kljub pridobljenega pol  programa 
in odlične ginekologinje ambulanta brez te po-
moči ne bi mogla začeti z delom. Podobno se 
pričakuje, da bodo ustanoviteljice v letu 2014 iz 
proračunov priskočile na pomoč pri nabavi pre-
potrebne opreme za nujno medicinsko pomoč, 
s pomočjo katere se bodo visoko usposobljeni 
zdravstveni kadri v ZD Vrhnika prizadevali re-
ševati življenja in preprečevati poslabšanje pri 
hujših obolenjih pacientov.

Ostaja pa še veliko potrebnihi investicĳ in de-
javnosti, s katerimi želi zdravstveno osebje ZD 
Vrhnika ponujati čim boljšo in čim lažje dostop-
no zdravstveno oskrbo krajanom občin Vrhnika, 
Borovnica in Log - Dragomer. Zato je Svet zavo-
da ZD Vrhnika ustanovil Donatorski sklad, prek 
katerega želi zbirati prispevke krajanov, podjetĳ
in drugih pravnih oseb. Po predlogu predsedni-
ce Sveta zavoda naj bi člani prispevali prve do-
nacĳe v višini ene sejnine.
Sklad bo vodil petčlanski odbor, ki bo sestavljen 
iz največjih donatorjev. Za dodaten nadzor bo 
skrbel Svet zavoda ZD Vrhnika. Zbrana sred-
stva se bodo porabljala v skladu z vnaprej spre-
jetim načrtom. Zbrana sredstva donatorskega 
sklada bodo namenjena investiranju v zgradbe, 
opremo in za  plačilo stroškov delovanja, ki se 
ne financirajo iz sredstev za opravljanje javne
službe. S temi sredstvi se želi, ob omejitvah  s 
strani osnovnega in dodatnega zavarovanja, 
ohraniti doseženo raven zdravstvenih storitev v 
ZD Vrhnika in jo po možnosti tudi izboljševati v 
korist pacientov.
Sklad  bo sredstva pridobival v obliki donacĳ,
pokroviteljstev, zapuščin in drugih oblik finan-
ciranja, ki od ZD Vrhnika ne zahtevajo povrat-
nih uslug ali storitev donatorjem. Sredstva se 
zbirajo v materialni in denarni obliki. 
 
Donatorji denarna sredstva lahko nakažejo na 
račun ZD Vrhnika številka 013406030925055, 
sklic na konto 923. Vse dodatne informacĳe so
na  voljo v tajništvu Zdravstvenega doma Vrh-
nika, Cesta 6. maja 11, Vrhnika, ali po: telefonu 
01 555 110, elektronski pošti: info@zd-vrhnika.
si in spletni strani: www.zd-vrhnika.si 
 
Vabimo vse, ki želite prispevati k boljšemu delo-
vanju Zdravstvenega doma Vrhnika, da po svo-
jih zmožnostih  darujete sredstva.

ZD Vrhnika: Tomaž Glažar

Vsem našim pacientom in 
tistim, ki to niste, ter tistim, 
ki ste in še boste sodelovali z 
nami,
naj vam v letu 2014
smeh krepi zdravje in sreča 
prekrĳe nesrečo!

Razpored zobnih dežurstev za petke 
popoldan in sobote v zobnih ambulantah
Sobotna zobozdravstvena služba v občinah Vrhnika in Borovnica traja od 08.00 do 12.00 ure

Datum Zobozdravnik Naslov ordinacĳe
JANUAR
03.01.14 Ladka Kastelec Stanovnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
04.01.14 Ladka Kastelec Stanovnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
10.01.14 Matej Leskošek, dr.stom. ŠZA Ivan Cankar
11.01.14 Matej Leskošek, dr.stom. ŠZA Ivan Cankar
17.01.14 Judita Cvelbar, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
18.01.14 Judita Cvelbar, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
24.01.14 Marĳa Ogrin, dr.stom. OŠ Anton Martin Slomšek
25.01.14 Marĳa Ogrin, dr.stom. OŠ Anton Martin Slomšek
31.01.14 Jožef Keršič, dr. stom. Brigadirska ul. 16, Vrhnika
FEBRUAR
01.02.14 Jožef Keršič, dr. stom. Brigadirska ul. 16, Vrhnika
07.02.14 Mihaela Leben Zevnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
08.02.14 PRAZNIK PRAZNIK
14.02.14 Kristina Tozon, dr.stom. Zdravstvena postaja Borovnica
15.02.14 Kristina Tozon, dr.stom. Zdravstvena postaja Borovnica
21.02.14 Melanĳa Legat, dr.stom. Log, Cesta na polje 2
22.02.14 Melanĳa Legat, dr.stom. Log, Cesta na polje 2
28.02.14 Tjaša Kumer Kos, dr.stom. Zdravstvena postaja Borovnica
MAREC
01.03.14 Tjaša Kumer Kos, dr.stom. Zdravstvena postaja Borovnica
07.03.14 Ladka Kastelec Stanovnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
08.03.14 Ladka Kastelec Stanovnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
14.03.14 Matej Leskošek, dr.stom. ŠZA Ivan Cankar
15.03.14 Matej Leskošek, dr.stom. ŠZA Ivan Cankar
21.03.14 Judita Cvelbar, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
22.03.14 Judita Cvelbar, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
28.03.14 Marĳa Ogrin, dr.stom. OŠ Anton Martin Slomšek
29.03.14 Marĳa Ogrin, dr.stom. OŠ Anton Martin Slomšek

Od januarja do decembra se je v društvu do-
gajalo veliko zanimivega, novega in predvsem 
zanimivega. Poslušali smo zanimiva preda-
vanja vse tja poletja, doživeli velik obisk po-
slušalcev in njihovo zadovoljstvo. Držali smo 
obljubo in popeljali naše člane po točkah Se-
bastiana Kneippa v sosednjih državah kot je 
Madžarska; nato dvodnevni izlet v Bad Wo-
ereshofen na sedež Kneippove Akademĳe,
kjer so nas bili veseli in nam z bogatim pre-
davanjem  razkrili vse točke pomena živeti po 
Knaippu. Zelo zanimiv je bil tudi izlet v Juž-
no Tirolsko, pokrajino pod Dolomiti. Videli 
in slišali smo veliko, iz tega pa se je porodila 
množica dobrih zamisli in želja, da s projekti 
v Slovenĳi ustvarimo del Kneippovega sveta,
ob vodi, med zelišči , v gibanju in ob skrbi za 
človeka. Smo v dogovoru s Šolskim hotelom 
Astoria na Bledu, na Bistri z gostiščem Bajc in 
v posameznih vaseh, ob zgodovinskih točkah, 
ob vodi v prelepi naravi.
S program razvoja dejavnosti v našem društvu 
je tudi Občina Vrhnika seznanjena in nam po-
gosto stoji ob strani. Pridobili smo kar nekaj 
izredno učinkovitih sodelavcev kot tudi zuna-

njih strokovnjakov. Naš cilj je idejo širiti med 
mlade in to nam uspeva. Sodelujemo z vrtcem, 
prirejamo ure joge in učenja tujih jezikov. Dru-
žimo se s podobnimi  organizacĳami po Slove-
nĳi, kot je Društvo kmečkih žena Kočevske ter
Društvo Kneipp Maribor.
Hvaležni pa smo našim podpornikom kot so 
Gostišče Bajc in Avtotrade, Molek servis, Can-
karjeva knjižnica Vrhnika. Vsak na svoj način, 
ampak bogato za nas. Kot svetovalka za finan-
ce sodeluje Klavdĳa Gorenc in mlad arhitekt iz
Vrhnike Dejan Islamovič. 
Vse naše poti in naše dogovore zelo uspešno 
urejata članici obeh društev prof. Francka Čuk 
in prof. Sonja Vrhnovnik. V sredo se je zgodil 
dan , s katerim smo posredovali poslušalcem 
kako smo potovali, kaj vse smo videli in slišali 
ter doživeli. Povabili smo vse ljudi dobre vo-
lje, ki jih zanima živeti po Kneippovih načelih. 
Ob tej priložnosti želimo voščiti vsem Vrhni-
čanom boljše, srečno in uspešno leto 2014 ter 
se zahvaliti vsem, ki nas podpirajo in nam po-
magajo.

M. Artenjak 
Društvo Kneipp Vrhnika

Donatorski sklad 
Zdravstvenega doma Vrhnika

Društvo Kneipp Vrhnika je preživelo izredno 
zanimivo in dinamično leto
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Rdeči križ Vrhnika
Tečaj prve pomoči za bodoče 
voznike motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil.
Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po po-
trebi tudi večkrat, nudimo brezplačno izposo-
jo literature.

Prĳave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure  
v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, po 
telefonu, 7502-447,  ali na e-naslov: rk.vrhni-
ka@siol.net

Darovanje organov Slovenĳa 
transplant – projekt darovalec
Darovanje organov ali tkiv pomeni:
• da smo rešili življenje na smrt bolnemu srč-

nemu bolniku, pljučnemu bolniku ali bolni-
ku z odpovedjo jeter, za katerega današnja 
medicina ni imela več druge rešitve kot pre-
saditev,

• da smo ledvičnemu bolniku, ki je bil ure in 
dneve vezan na aparat – umetno ledvico 
– pomagali, da živi spet svobodno,

• da smo pomagali marsikateremu bolniku 
vrniti vid ....

Območno združenje Rdečega križa Vrhnika 
je pooblaščenec za zbiranje pristopnih izjav 
darovalcev. Če se odločite za darovanje, se 
oglasite v pisarni Območnega združenja RK 
Vrhnika, Poštna ulica 7B, telefon: 01-7502-447, 
da izpolnite in podpišete pristopno izjavo da-
rovalca. Opredelitev za darovanje je zapisana 
na kartici zdravstvenega zavarovanja.

Pomoč v obliki rabljenih oblačil
Obveščamo vas, da je skladišče z rabljenimi 
oblačili odprto:

VSAK TOREK: 
dopoldne od 9. do 11.30 

VSAK PRVI IN DRUGI TOREK V MESE-
CU
popoldne od 16. do 18. ure.
Lokacĳa skladišča je v kletnih prostorih več-
stanovanjske hiše na Poštni ulici 7A.
Vsi, ki potrebujete pomoč v omenjeni obliki, 
vljudno vabljeni.
Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi oblačila, posteljni-
no, odeje, čevlje … radi podarili. Podarjeno 
bomo sprejeli v času uradnih ur v skladišču 
oziroma v pisarni RK Vrhnika na Poštni ulici 
7B vsak dan v dopoldanskem času oz. po do-
govoru, telefon: 7502-447. Prosimo, da podari-
te le uporabne stvari!

Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako? 
Redno si merimo krvni tlak.
Redno si merimo krvni sladkor.
Nadzorujemo holesterol in trigliceride.

Kje in kdaj?
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrh-
nika, Poštna ulica 7B,
vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. ure.
Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in 
trigliceridov morate biti obvezno tešči!

Območno združenje Rdečega križa 
Vrhnika želi vsem krvodajalcem, 
prostovoljcem, članom in občanom 
Vrhnike, Borovnice in Loga -
Dragomerja ter  drugim bralcem 
vesele božične praznike in srečno ter 
zdravo novo leto 2014.

Ultrazvočna diagnostika
Saša Staparski Dobravec, dr. med., specialistka 
radiologinja
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, trebušna sli-
navka, ledvice, vranica), sečnega mehurja, prostate 
in testisov, ščitnice, vratnih žil.
Prim. Anton Kenig, dr. med., pediater in radiolog
V decembru je začel z delom tudi prim. Kenig, ki  
opravlja vse vrste ultrazvočnih preiskav.

Ultrazvok kolkov novorojenčkov
Doc. dr. Rina Rus, specialistka pediatrinja
Za zgodnje odkrivanje nepravilnosti v razvoju 
kolka je zelo pomemben UZ-pregled kolkov v naj-
zgodnejšem obdobju po rojstvu otroka. Tako lahko 
odkrĳemo morebitne nepravilnosti in preprečimo 
poznejše težave otroka pri hoji in vseh aktivnostih 
od takrat, ko shodi, naprej.
Preiskavo se v večini primerov opravi do 3. mese-
ca starosti. Najnovejša priporočila so, da bi morali 
imeti vsi otroci opravljen UZ kolkov med 6. in 8. 
tednom starosti.
Pri pregledu leži novorojenček ali dojenček na na-
sprotnem boku. Otroka drži mati ali medicinska 
sestra. Preiskava je povsem neboleča in neinvaziv-
na. Ultrazvočno preiskavo opravimo z ustrezno 
UZ-sondo.

Kardiološka dejavnost
Marko Hudnik, dr. med., specialist kardiolog
Poleg kardioloških pregledov in snemanja EKG 
opravljamo tudi ultrazvočni pregled srca (ehokar-
diografija). Preiskava je neboleča in varna za pre-
iskovanca in zdravnika. Potrebna je skoraj pri vseh 
srčnih obolenjih.
Dr. Hudnik jo priporoča tudi športnikom, predvsem 
zaradi izključitve pomembne prirojene srčne napa-
ke, ki je pri veliki telesni aktivnosti lahko usodna.

Dermatologĳa
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., specialist derma-
tovenerologĳe
Na voljo je dermatološko svetovanje s področja vseh 
kožnih bolezni in alergĳ ter dermatoskopĳa.

Ginekološka dejavnost
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., specialistka gi-
nekologĳe, onkologinja
Ginekološki pregledi in svetovanje, ginekološki UZ, 
ginekološko-onkološko svetovanje,
preventivni pregledi dojk.

Robert Likar, dr. med., spec. ginekologĳe in po-
rodništva
Svetuje in odgovarja na vaša vprašanja glede:
• načrtovanja nosečnosti in morebitnih težav z za-

nositvĳo, zdravljenja neplodnosti
• pomoči pri vodenju nosečnosti, porodnega načr-

ta
• možnosti lajšanja porodne bolečine
• drugega mnenja pri ginekoloških težavah, glede 

vrste in možnosti operacĳ
• razlage različnih načinov operacĳ pri uhajanju 

urina, zdrsu rodil in  drugih ginekoloških teža-
vah.

Onkološko svetovanje
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., specialistka gi-
nekologĳe, onkologinja
V okviru STUDIA R odpiramo novo dejavnost – dr. 
Vida Stržinar vam bo nudila onkološko svetovanje. 
Ima dolgoletno prakso iz onkologĳe, zadnjih nekaj 
let je bila vodja specialističnih ambulant in triaže na 
Onkološkem inštitutu v Ljubljani.
Je magistra onkoloških znanosti.

Arteriografija
Primož Rus, dr. med., spec.
Začenjamo z relativno novo, neinvazivno, nebole-
čo meritvĳo togosti arterĳskega žilja. Namenjena je 
odkrivanju sprememb na malih arterĳah in aorti.  
Za bolnike na zelo  preprost način lahko odkrĳemo 
spremembe na arterĳskem žilju, ki pokažejo, kdaj 
sta potrebna nadaljnja diagnostika in zdravljenje 
bolezni srca in ožilja, kot so arterĳska hipertenzĳa, 
ateroskleroza, sladkorna bolezen, ki lahko pripelje-
jo do srčnega infarkta, možganske kapi ipd.
Preprečevanje bolezni je najpomembnejša metoda 
skrbi za naše zdravje. Odvisna pa je od zgodnjega 
odkrivanja dejavnikov tveganja, na katere nam še z 
večjo gotovostjo pokaže izvid arteriografije. 
Namenjena je vsem: zdravim mlajšim ljudem,  pa 
tudi bolnikom z boleznimi srca in ožilja.

Obveščamo vas, da  v naši ordinacĳi pomaga tudi 
dr. Ljubomira Prebil Božovič, dr. med., spec. dru-
žinske medicine.

VESEL BOŽIČ TER SREČNO IN ZDRAVO 
NOVO LETO 2014!

                                                                               
                    Zdravstveni center za preventivo,                                                                                         
       zdravstveno svetovanje in izobraževanje

Primož Rus, dr. med.

Zasvojenost z alkoholom  je problem mnogih 
družin v naši domovini, saj poleg alkoholika  
vsaj še trikrat toliko ljudi trpi zaradi pogubnih 
posledic te, pri nas najbolj razširjene bolezni. 
Veliko družinskih članov je že našlo pomoč 
zase v društvu Al-Anon za samopomoč svoj-
cev in prĳateljev alkoholikov in v Alateenu, ki 
je namenjen otrokom. V Slovenĳi društvo de-
luje že štiriindvajset let in srečanja potekajo že 
v petnajstih krajih. V Al-Anonu ne postavlja-
mo nobenih pogojev, gojimo anonimnost, zato 
ne vodimo nobenih kartotek, niti ne evidence 
članstva. 
Za prihod ni potrebna napotnica.  S svojo živ-
ljenjsko izkušnjo pa bi rada spodbudila tiste, 
ki še trpĳo zaradi alkoholizma ali njegovih 
posledic, naj se opogumĳo in se nam pridru-
žĳo. Alkoholizem je bil veliko let tudi v naši 
družini, zato sem tudi jaz občutila negativne 
učinke  moževe zasvojenosti. Ko sva bila še 
fant in dekle, se je povsod, kamor sva šla v 
družbo na kakšno prireditev, na praznovanje 
ali na ples pilo veliko alkohola. To se je več-
inoma dogajalo le občasno ob koncu tedna in 
zame ni bilo moteče. Ko pa sva se poročila, se 
je  alkoholizem z leti stopnjeval in mož se je 
vse pogosteje domov vračal vinjen.  Njegovo 
obnašanje me je začelo zelo motiti in veliko-
krat sva se zaradi tega prepirala. Vedno manj 
sva se družila s svojimi prĳatelji, vendar tudi 
zapiranje v družinski krog ni nič pomagalo. 
Samo še o tem sem razmišljala, kaj bi naredi-
la in  kako bi preprečila moževo pitje. Vse bi 
dala, da bi se streznil in ostal trezen, a to je bila 
le moja velika neuresničljiva želja. Izkazalo se 
je namreč, da se alkoholu ni mogel odreči.
Živela sem s človekom, ki sem ga imela rada 
in ga hkrati zaradi njegovega pĳančevanja tudi 
sovražila. Z leti je postajal čedalje bolj moteč, 
sama pa sem se tudi zelo spremenila. V meni 
je bilo polno jeze, obupa, strahu in občutek ne-
moči.
Podobne posledice alkoholne bolezni so se po-
kazale tudi pri otrocih. 
Bilo ju je strah, sramovala sta se očeta  in do-
mov se nista upala pripeljati svojih prĳateljev, 
ker nista nikoli vedela, kakšen bo oče in kakšno 

vzdušje bo doma. Vsak otrok potrebuje topel 
dom, ljubezen in od svojih staršev pričakuje 
zanesljivost, zaščito in zaupanje. Od očeta al-
koholika pa najina otroka vsega tega nista bila 
deležna v polni meri, prav tako pa tudi ne od 
mene, razočarane, obupane, preobremenjene 
in preutrujene matere.
Končno je prišel tisti dan, ko nisem več zmogla 
in sem se trdno odločila nekaj narediti, poiska-
ti rešitev zase. V nekem časopisu sem zasledila 
članek o družinskih skupinah Al-Anon za sa-
mopomoč ljudi, ki jih je prizadel alkoholizem 
bližnjih oseb. Zbrala sem pogum in tako prišla 
v Ljubljano na prvo srečanje. Bila sem zelo pre-
senečena, ker so me  prĳazno sprejeli in takoj 
sem začutila neko toplino in razumevanje. 
Prišla sem med sebi enake ljudi. Govorili so o 
stvareh, ki so se dogajale tudi meni. Čez nekaj 
časa sem možu povedala, kam hodim in mu 
rekla, da moram poskrbeti za svoje življenje. 
Če pa se on želi spremeniti in opustiti alkohol, 
naj si poišče pomoč.  Vedela sem, da se mora 
za svojo treznost  potruditi in odločiti sam.
Ko sem že tri leta obiskovala skupine, se je mož 
še vedno omamljal z alkoholom. Takrat sem se 
odločila: Če ne bo prenehal s pitjem in se ne 
bo odločil za zdravljenje, se bova razšla. Ni-
sem bila več pripravljena živeti v alkoholizmu. 
Zgodilo se je to, kar sem si želela vsa leta: mož 
se je odločil, da gre na zdravljenje in se vklju-
čil v skupino Anonimnih alkoholikov. Zdaj še 
vedno oba obiskujeva svoje skupine in minilo 
je že osem let moževe treznosti. S pomočjo Al-
Anona sem našla spet veselje do življenja in 
počasi sem se začela spreminjati v pozitivno 
osebo, kakršna sem bila včasih..  Zdaj so dnevi 
v našem domu polni razumevanja, zadovolj-
stva, radosti in sreče.

Če je tudi v vašem domu alkoholizem, naj-
dete informacĳe o skupinah Al-Anon in Ala-
teen na spletni  strani www.al-anon.si,  e-na-
slov je: info@al-anon.si, tel. številke: 031 744 
722, 041 590 789, 01 256 74 80, tel. odzivnik: 01 
251 3000.

Lep pozdrav Nada – članica Al-Anona

Alkoholizem uničuje družino
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V torek 10. decembra je v Cankarjevem domu na Vrhniki od-
prla svoja vrata fotografska razstava Cirila Velkovrha z naslo-
vom »Od Štajerskih goric do strme tržaške obale«. O razstavi, 
ki je odprta do 12. januarja, več v prihodnji številki, tukaj pa 
pridajamo samo droben fotografski utrinek iz njenega odprtja. 
(foto: SS)

Kot je pojasnila predsednica 
društva Anka Grom, je bilo 
življenje na vasi vedno prežeto 
s kulturo, a nekako je bil ven-
darle v ospredju šport. Leta 
2003 se je to spremenilo. Na 
Stari Vrhniki je nastopil MePZ 

Mavrica, po koncu koncerta pa 
je padla ideja, da bi ustanovili 
lastno kulturno društvo. Po-
budniki so bili Franci Petkov-
šek, Marko Garafolj in Anka 
Grom, ustanovni občni zbor 
društva pa je bil 16. maja 2003. 
Imenovali so organe društva 
in dejavnosti: plesna, glasbe-
na, ohranjanje kulturne dediš-
čine, gledališka in likovna. Za 
oblikovanje emblema – žiga so 
prosili domačinko Mileno Ob-
lak Erznožnik. »Sklenili smo, 
da bo naša glavna usmeritev 
delo z otroki in mladino,« se 
spominja začetkov društva 
Gromova. 
Društvo je začelo praktično iz 
nič, zato so mu še kako prišla 
prav »zagonska sredstva« te-
danje Zveze kulturnih organi-
zacĳ Vrhnika. Tudi kasneje se 

je redno prĳavljalo na razpise 
JSKD in občine, ter si na ta 
način ter z lastnimi sredstvi, 
delom in odrekanjem naku-
pilo odrske zavese, ozvočenje, 
kalvinovo, obleke in obutev 
za otroško folklorno skupino 

in pritrkovalce. Skupini pri-
trkovalcev so priskrbeli tudi 
prenosne zvonove. »Prav 
tako smo prispevali k obnovi 
doma krajevne skupnosti, v 
katerem gostujemo.« Društvo 
se je javnosti prvič predstavilo 
8. junĳa 2003 na žegnanju, od 
tedaj dalje pa do danes pa so 
zabeležili 341 dejavnosti ozi-
roma projektov, od katerih so 
nekateri postali tradicionalni, 
drugi pa ugasnili. »Pomladni 
večer je namenjen ženam in 
tudi moškim, Večer na vasi 
priredimo ob prazniku kra-
jevne skupnosti, priljubljeno 
je tudi miklavževanje, ki je 
bilo za naš kraj nekoč zelo 
značilno, pa seveda Božičkov 
ples z obiskom Božička.« Za 
program so ali še skrbĳo ples-
na skupina Vesoljki povžki, 

otroška folklorna skupina, 
gledališka, literarna, likovna 
in lutkovna skupina, pritrko-
valci in otroški pevski zbor. 
Ne gre tudi spregledati boga-
tega programa za ohranjanje 
kulturne dediščine, ki obuja 

miklavževanje, klekljanje, ro-
doslovje in podobno. Društvo 
je v desetletju izdalo dve zlo-
ženki o domačem kraju, ima 
lastno spletno stran (mimo-
grede: v 10 letih se je nabralo 
za kar 3 TB filmskega in foto-
grafskega gradiva) ter celo 
lastno Povžarsko himno, ki 
jo je napisal Ivan Malavašič, 
uglasbil pa Dejan Mesec.
Na jubilejni prireditvi v Can-
karjevem domu so z nastopi 
predstavili večino dejavnosti 
društva: otroški zbor, plesal-
ci (otroška folklorna skupina, 
Vesoljski povžki – vseh ge-
neracĳ), pritrkovalci, Malči 
Potrebuješ je recitirala lastno 
pesem, Joži Krvina je »odvrte-
la« videoprojekcĳo društvene 
zgodovine, nastopili so tudi 
»varovanci« plesnega mentor-
ja Matĳa Pribošiča, prireditev 
pa sta vodila Jani Krvina in 
Anita Garafolj.
Društvu je ob jubileju podelila 
Nataša Bregant Možina, vodja 
vrhniške izpostave JSKD, ju-
bilejno priznanje in dejala, da 
je z njim rasla že od samega 
začetka: »Tudi sama sem tedaj 
kot vodja JSKD prišla na Vrh-
niko in skupaj z vami sem se 
tudi jaz učila.« 
In kaj pravi po desetih letih 
kulturnega ustvarjanja in 
predsedovanja društvu Anka 
Grom: »Naša želja je, da bi 
mladi nadaljevali delo v dru-
štvu. Ni lepšega kot pogled 
na poln oder in polno dvora-
no presrečnih ljudi.« 

Gašper Tominc, foto: GT 

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA
Mešani pevski zbor MAVRICA Vrhnika

Mešani pevski zbor dr. FRANČIŠEK LAMPE Črni Vrh

Solistki: Eva Arh - flavta, Leonida Sabo - sopran

Dirigent: MARKO FABIANI
Zborovodkinji: DARINKA FABIANI, KATJA BAJEC FELC

Koncert povezuje: MONIKA TAVČAR

Prodaja vstopnic:
TIC, Tržaška cesta 9, Vrhnika – za Vrhniko (10 €)

PAV, Cankarjev trg 1, Vrhnika – za Ljubljano (12 in 10 €)
Popoldanska otroška vstopnica – 50 % popust

VRHNIKA   Cankarjev dom Sobota, 4. jan. 2014 ob 17. in 20. uri

LJUBLJANA   Slovenska filharmonija Sobota, 11. jan. 2014 ob 17. in 20. uri
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Območna  izpostava Vrhnika  
želi vsem članom kulturnih društev, kulturnim ustvarjalcem 
in obiskovalcem kulturnih prireditev

SREČNO NOVO LETO 2014! 

Prisrčno vabljeni na

Družabno srečanje članov kulturnih društev
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer,
ki bo v Cankarjevem domu Vrhnika v petek, 17. 1. 2013, ob 19. uri!

Anka Grom, predsednica Kul-
turnega društva Stara Vrhnika

Že pred časom je pošel 6. zvezek Vrhniških 
razgledov, ki je izšel konec leta 2005. Ker je po 
njem še vedno povpraševanje, smo se odlo-
čili za ponatis.  V številki so zbrani naslednji 
prispevki: Nekaj datumov iz hudih vojnih let 
1941-1945 (Marĳa Oblak Čarni) o dogajanju 
na Vrhniki in okoliških krajih v času druge 
svetovne vojne, Mikrosvet Kuclerjevega kam-
noloma pri Lesnem Brdu (Katarina Oblak) o 
bogati fosilni favni, ki vzbuja pozornost do-
mačih in tujih paleontologov, Pivka – dolina 
presihajočih jezer (Špela Habič), spremlja 
Ljubljanico – skrivnostno reko sedmerih imen 
– v celotnem njenem toku, Čolnarjenje po 
Ljubljanici (Olga Pivk), obravnava Ljubljanico 
kot vodno pot, ki je že v davnini povezovala 
evropski jug in sever, Usnjarstvo na Vrhniki 
od obrtnih delavnic do Industrĳe usnja Vrh-
nika (Olga Pivk) govori o razvoju usnjarske 

panoge od začetkov do velikega vzpona po 
drugi svetovni vojni, Nova arheološka najdba 
na Vrhniki (Franci Dovč) o izkopavanjih na 
Kočevarjevem vrtu leta 2005, Barjanka izde-
luje posodo (Ivanka Kurinčič) o zamisli pred-
stavitve kolišč na vrhniških bajerjih, Vrata v 
Verdu. Oblikovni in simbolni pomen hišnih 
vhodov (Tatjana Oblak Milčinski) s podro-
bno obravnavo vrat odgovarja tudi na zani-
mivo vprašanje zakaj so prav za Verd tipična 
skromna, racionalna bivališča, Popis prebi-
valstva na prelomu 19. In 20. stoletja (Sonja 
Anžič) prinaša sezname prebivalcev leta 1900 
v Bevkah, Blatni Brezovici, Drenovem Griču, 
Lesnem Brdu, Mali Ligojni, Sinji Gorici in Ža-
žarju.
Zbornik, mehko vezan, 340 strani, je na voljo 
v Muzejskem društvu Vrhnika, Tržaška c 23 
in v TIC, Tržaška c. 9.  Cena 20.00€

Mini vesoljski povžki – najmlajši člani društva.

Vsi nastopajoči

Desetletje kulturnega ustvarjanja na Stari Vrhniki
Vrhnika, 22. oktober – V oktobru sta bili v Cankarjevem domu na Vrhniki kar dve 
prireditvi, ki sta se dotikali Stare Vrhnike. Najprej je svoja vrata odprla razstava 
o zgodovini starovrhniških hiš in ljudi, kmalu za tem pa so oder zasedli še člani 
kulturnega društva, ki obeležuje deset let delovanja.

Ponatis 6. številke Vrhniških razgledov

Kulturni program, veselo druženje in žreba-
nje dobitnika kulturnega sklada.
OBMOČNA SREČANJA IN REVĲE JSKD 
v 1. polletju 2014: Srečanje pevcev ljudskih 
pesmi – 9. 2. '14, Mladi oder, srečanje otroških 
gledaliških skupin  – 12. 2. '14,  Vĳa vaja, revĳa 
plesnih skupin – 20. 3. '14, 47. revĳa odraslih 
pevskih zborov – 28. 3. '14, Živ žav, revĳa otro-
ških in mladinskih pevskih zborov – 3. 4. '14, 
Nagajiva pomlad, revĳa predšolskih pevskih 

zborov - 9. 4. '14, Srečanje otroških folklornih 
skupin - 3. 4. '14, Srečanje odraslih folklornih 
skupin – 31. 5. '14, Otroško literarno in likovno 
srečanje – 20. 5. '14, Linhartovo srečanje, ogle-
di premier gledaliških skupin – po dogovoru.

Razpisna dokumentacĳa na sedežu JSKD OI 
Vrhnika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika.

Prĳave na srečanja do 17. januarja 2014, E: 
oi.vrhnika@jskd.si ,  T.: 01 750 20 39.
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V goste smo povabili pevke ljudskih pes-
mi, ki slišĳo na ime Trlce. Pojejo troglasno.
Povedale so nam, da so ljudske pesmi naj-
večkrat žalostne, pripovedujejo pa zgodbe 
o življenju od rojstva do smrti. Oblečene 
so bile v obleke, ki se jim reče kočamajke, v 
preteklosti so jih nosile premožne kmečke 
žene na obrobju Ljubljanskega barja. Ne-
koliko so privzdignile krila, da smo lahko 
videli posebne pumparice, ki so jih ženske 
nosile pod oblekami. Pevke so nam zapele 
nekaj ljudskih pesmi. 
Jele Jelovšek nam je zaigral na harmoniko, 
s seboj je prinesel še perivnik, katerega je 
dal v roke Anici Jelovšek in zaigrala sta, da 

ju je bilo veselje poslušati. 
Na Drenovem Griču se mladina že vrsto 
let navdušuje nad igranjem harmonike. 
Tokrat sta se na naše povabilo odzvala 
dva mlada harmonikaša. Bilo bi jih še več, 
vendar so jih zadržale druge obveznosti. 
Prvi se je predstavil Tilen Urbančič, ki har-
moniko igra približno 2 leti, poučuje pa ga 
Primož Merlak. Črt Mrzlikar je že veliko-
krat nastopil na drenovškem odru, tokrat 
nam je zaigral dve Poljanškovi skladbi. 
Na koncu nam je zaigral ansambel Prese-
nečenje, ki se je že večkrat odzval našemu 
vabilu. Kar nekaj članov zasedbe je z Dre-
novega Griča, ostali pa prihajajo iz oko-

liških krajev. Ob njihovem zadnjem na-
stopu je bilo zbranih nekaj prostovoljnih 
prispevkov, dodali smo še nekaj denarja in 
kupili 4 rute in 4 klobuke, ki smo jih na 
prireditvi že uporabili. 
Nekdo je zapisal, da iz glasbe prihaja čar, 
ob kateri se morajo upkojiti vse skrbi in vse 
bolečine srca. Nekateri se glasbi predajo s 
poslušanjem, nekatere pa so zasrbele pete 
in so se veselo zavrteli na odru. 
Nastopajoči so pripravili pevsko presene-
čenje za gospo Marĳo Jelovšek, po domače
Papežovo mamo, ki je pred kratkim praz-
novala častitljivih 97 let.  
Prireditev je povezovala Bernarda Novak. 
Poslušalci v dvorani so nastopajoče nagra-
dili s ploskanjem. Zahvalili smo se vsem, 
ki so pomagali pri organizacĳi prireditve.
Vse v dvorani pa smo povabili na Božično- 
novoletni koncert, ki bo v soboto, 21.12.20-
13, ob 19.00. 
Po prireditvi se je igralo in pelo še dolgo 
v noč ... 

Bernarda Novak 
Fotografije: Mateja Bartol

 

Izdelovanje 
adventnih venčkov 
in voščilnic
 
Zadnjo soboto v novembru je KUD Dre-
nov Grič-Lesno Brdo organiziralo delav-
nico, na kateri smo izdelovali adventne 
venčke in voščilnice.  
Jure Petrač je tudi tokrat poskrbel, da na 
mizi ni manjkalo obodov in najrazličnej-
šega zelenja, iz katerih so nastali čudovi-
ti venčki. Okrasili smo jih s svečami in z 
okraski iz naravnih in umetnih materialov. 
Vpletanje zelenja na obod zahteva kar ne-
kaj spretnosti, zato je bilo zadovoljstvo ob 
končanem delu toliko večje.  
Marjeta Tomšič je obiskovalce navdušila 
za ustvarjanje prazničnih voščilnic. Pri-
pravila je potiskane papirje, iz katerih smo 
naredili posebne smrečice, ki smo jih pri-
lepili na voščilnice.  
Ob odhodu smo si zaželeli, da bi nam sve-
tloba svečk, ki jih bomo prižigali v adven-
tu prinesla obilo miru in zadovoljstva in 
da bi odposlane voščilnice z lepimi željami 
razveselile čim več ljudi. 

Bernarda Novak 
Fotografije: Mateja Bartol

Miklavževanje v Bevkah
Dragi Miklavž, se glasi marsikatero pismo, name-
njeno sv. Miklavžu, ki že nekaj dni prej krasi otro-
ške okenske police. Kot vedno je tako kot vsako 
leto, tudi letos uslišal skrite otroške želje.
Vse se je pri nas začelo že kar precej let nazaj, ko je Miklavž z 
angeli in hudiči najprej obdaroval samo po hišah, kasneje pa 
je Grega Grom zbral mlade Bevčane, ki so temu dodali še za-
nimivo igro s poučno vsebino. Tako je ostalo vse do danes, ko 
je miklavževanje postalo tradicĳa v Bevkah.
Vse pa gre pri nas nekako takole.
Preden se veliko obdarovanje začne, se mladi že kar mesec 
ali dva prej zberemo, da najprej igro napišemo, nato pa še ig-
ralsko naštudiramo, v kateri pa nam vedno ponagaja Lucifer 
s svojimi spletkami. Mislite, da mu je tokrat uspelo? Igro pri-
pravlja Kulturno društvo Ivana Cankarja Bevke v sodelovanju 
z župnĳo z začetkom ob 16. uri.
Se mogoče spomnite televizĳske serĳe Naša Mala Klinika
(NMK)? No letos so nas naše ideje zanesle v tej smeri in v 
Bevkah smo dobili kliniko z naslovom  Naša Bevška Klinika 
(NBK). Dogajanje igre smo prenesli v domače okolje, kjer so 
zdravniki dobili nova domača imena, vendar pa so ravno tako 
zmedeni, gospa poslovna pa vedno znova poudarja njihovo 
brezdelje, pomanjkanje pacientov, zaradi katerih klinika nima 
ekonomske računice. Ravno zaradi pomanjkanja denarja go-
spa poslovna podleže spletkarskemu Luciferju, ki si v želji, da 
ga ne bi prepoznala, nadene ime Lucio Vragovski. Ta ji v pre-
tvezi, da ji da denar, naloži nalogo, da na kliniko ne sme priti 
Miklavž. Kasneje to na kliniki izvedo zdravniki, edini pacient 
in  drugi uslužbenci, ki pa začnejo z uporom. Zdravniki skuje-
jo načrt, kako bi prepričali gospo poslovno, da bi si premislila 
in na kliniko pride Miklavž. Glavna ideja je, da na kliniko pri-
peljejo otroka, ki kasneje omehča srce gospe poslovne, ki na 
koncu izve, da je Lucio Vragovski nihče drug kot Lucifer. Da 
pa je srečen konec, o tem priča sam Miklavžev prihod na kli-
niko. Seveda pa so za to morali poskrbeti otroci, ki so zaradi 
spletk gospe poslovne morali Miklavža priklicati prav oni. Si 
predstavljate dvorano, polno otrok, klicati: »Miklavž!«?  No če 
si ne, si pred seboj predstavljate kakih  sto navdušenih otro-
ških obrazov, k s svojim pričakovanjem na ves glas kličejo Mi-
klavža. Takrat se zaveš, da vse, kar delaš, je vredno.
Nato Miklavž pridnim otrokom razdeli darila. Nekateri pre-
strašeni, nekateri zelo pogumni stopajo po svoja darila. Po 
koncu obdarovanja, ko so darila razdeljena, pa otroke na 
domu obišče tudi Miklavž v družbi angelov in hudičev. Ti-
stim pridnim prinese lepo darilo, za tiste poredne pa Lucifer 
staršem iztoči šibo. Ko je opravljeno še to, na vrsto pridejo še 
tisti malo starejši, a še vedno otroci po duši. Ti pa so nas pri-
čakali v župnišču, ampak, boste verjeli ali ne, tudi oni polni 
pričakovanja. Kako da ne bi bili? Se tudi vi spominjate tistih 
časov, ko smo kot otroci z navdušenjem in strahom hkrati ča-
kali na prihod svetega moža, da nam je prinesel darilo? Se še 
spomnite, kako je bilo takrat, ko smo še verjeli? Kaj niso bili 
tisti časi nekaj najlepšega?
Zahvalila bi se rada tudi vsem, ki ste kakor koli pomagali, da 
je dan uspel tako, kot je moral. 
Hvala igralski zasedbi za ves čas, ki ste si ga vzeli, da smo igro 
odigrali tako, kot je prav. Hvala KD Ivana Cankarja Bevke za 
finančno pomoč. Hvala Robertu Božiču in njegovemu sodelav-
cu, ki sta posodila glasove in v studiu Radia Ognjišče posnela 
radĳsko novico. Zelo velika zahvala velja Klemenu Setnikarju,
Stanetu Keršmancu, Evi Dolinar, Blažu Makovcu in Davidu 
Rozmanu, ki so mi s svojimi idejami pomagali sestaviti igro. 
Res vam najlepša hvala, brez vas mi ne bi uspelo. Hvala še do-
mačemu župniku Janezu Očkonu, ki je zbiral znamke, da so 
otroci dobili svoja darila. Hvala tudi vsem sokrajanom Bevk 
za spodbudne besede.                              Zapisala: Tjaša Trček

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport 
in turizem Vrhnika
Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika
Petek, 24. januar 2014, ob 19.30 uri
Enrico Lu�mann 
SEN
Sonno

Delirĳ v enem dejanju
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
Premiera: 8. septembra 2012

Režĳa: Mateja Koležnik
Igrajo: Peter Musevski, Vesna Slapar, 
Matjaž Višnar, Darja Reichman, Borut 
Veselko in drugi

Komedĳa Sen z inteligentnim humor-
jem, nepričakovanimi obrati in pri-
kazom absurdnih situacĳ skozi smeh
»izriše« podobo sodobnega časa in iz-
gubljenosti posameznika v njem. Reži-
serka Mateja Koležnik s svojo precizno 
režĳsko poetiko in sodobnim estetskim
pristopom tako rekoč idealna izbira za 
uprizoritev te vrste zahtevnega kome-
dĳskega žanra.
Predstava je bila uvrščena v tekmoval-
ni del Dnevov komedĳe v Celju.
Predstava traja uro in deset minut in 
nima odmora.
Vljudno vabljeni!

Večer na vasi na Drenovem Griču
Večer na vasi smo poimenovali prireditev, ki se je odvĳala zadnji novembrski  večer v dvorani gasilskega
doma na Drenovem Griču. 
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Program prireditev za januar 2014
 Cankarjev dom Vrhnika

Do 12. 1. 2014.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA

Ciril Velkovrh 
OD ŠTAJERSKIH GORIC DO STRME TRŽAŠKE OBALE

Ob 60. obletnici Slovenske planinske poti
Razstava tristotih razglednic 

Galerija in Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
4. 1. 2014.

Prvi koncert 
ob 17. uri,

Vstopnina: 10 €,
otroci: 5 €.

Drugi koncert 
ob 20. uri.

Vstopnina: 10 €.

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA, MePZ MAVRICA VRHNIKA,
MePZ DR. FRANČIŠEK LAMPE S ČRNEGA VRHA NAD IDRIJO

26. NOVOLETNI KONCERT
Gostja: violinistka Manca Rupnik 

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
6. 1. 2014,
ob 19. uri.
(87 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

BALKANSKA BOJEVNICA
Komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
7. 1. 2014, 
ob 19. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
ČEFURJI RAUS!

Komedija, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
8. 1. 2014, 
ob 19. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
ČEFURJI RAUS!

Komedija, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
11. 1. 2014, 
ob 17. uri.
(81min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

RDEČI BALON in BELA GRIVA
Art film za otroke, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
12. 1. 2014, 
ob 17. uri.
(81 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

RDEČI BALON in BELA GRIVA
Art film za otroke, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
13. 1. 2014, 
ob 19. uri.
(113 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

DIANA
Biografska drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 
14. 1. 2014,
ob 18. uri. 

Vstop prost.

OZVVS VRHNIKA - BOROVNICA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

VETERANI NE SKRIVAMO
Dokumentarna razstava ob 20 – letnici 
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
15. 1. 2014,
ob 19. uri.

Vstop prost.

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

10.000 JAMA JE NA (V) ZAPLANI
Novo odkrita Žirovcova jama

Predavanje Milana Ferrana ob fotografijah Petra Gedeia
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
16. 1. 2014, 
ob 19. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PREKROKANA NOČ 3
Komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
17. 1. 2014,
ob 19. uri.

Vstop prost.

JSKD OI VRHNIKA
DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV KULTURNIH DRUŠTEV

s kulturnim programom.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
18. 1. 2014, 
ob 17. uri.
(92 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

AVIONI
Animirana družinska komedija, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
19. 1. 2014,

ob 10. in 17. uri.
(92 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

AVIONI
Animirana družinska komedija, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
21. 1. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

IZ ZBIRKE MILOŠA RIJAVCA
Fotografska razstava

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
22. 1. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA 

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Draga Potočnjak 

SKRITO POVELJE
Predstavitev knjige

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
23. 1. 2014,
ob 19. uri.
(92 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

NESRAMNI DEDI
Komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
24. 1. 2014,
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
Enrico Luttman

SEN
Delirij v enem dejanju

Režija: Mateja Koležnik
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
25. 1. 2014,
ob 17. uri.
(94 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

GREMO MI PO SVOJE 2
Mladinska komedija, 7+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
26. 1. 2014,
ob 17. uri.
(94 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

GREMO MI PO SVOJE 2
Mladinska komedija, 7+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

SREDA,
29. 1. 2014,
ob 19. uri.
(117 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

JIMMY P.: PSIHOTERAPIJA PRERIJSKEGA INDIJANCA
Drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
31. 1. 2014,
ob 19. uri.

Vstop prost.

ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA
 ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŠPORTNIK LETA 2013
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve
Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9
Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure
Sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.
Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki 

Do 12. januarja 2014 bo v Galerĳi in Avli
na ogled razstava tristotih razglednic,
ki jih je ob 60. letnici Slovenske planinske poti predstavil
CIRIL VELKOVRH; 
OD ŠTAJERSKIH GORIC DO STRME TRŽAŠKE OBALE.

V torek, 14. januarja 2014, ob 18. uri
Vas skupaj z OZVVS VRHNIKA – BOROVNICA ob njihovi 20-letnici
vljudno vabimo na odprtje dokumentarne razstave: 
VETERANI NE SKRIVAMO.
Razstava v Galerĳi bo na ogled do 9. februarja 2014.

V torek, 21. januarja 2014, ob 18. uri
Vas skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika
vabimo na odprtje razstave:
IZ ZBIRKE MILOŠA RĲAVCA.
Fotografska razstava v Avli bo na ogled do 6. marca 2014.

Vse razstave si je mogoče ogledati 
od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure,

ob nedeljah od 10. do 12. ure
in ob drugih prireditvah v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Vabljeni!

Srečno, zdravo in veselja polno 
Novo leto 2014 vam želi 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika!
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Izzivi odraščanja
Starševstvo nemalokrat prebudi stiske našega 
otroštva in v tem kaosu se počutimo zmede-
ne, nesposobne, krive … Otroci so tisti, ki nam 
vedno znova dajejo priložnost, da se preobliku-
jemo, presegamo svoje slabosti in se soočimo s 
spomini na lastno otroštvo. Otroci nas vedno 
znova preizkušajo in hočejo vedeti, ali so ljub-
ljeni, sprejeti,  želeni, skratka, ali so del družine, 
v katero so bili rojeni. Pozneje pa želĳo mlado-
stniki od staršev  dobiti zagotovilo, da bodo ob 
njih vzdržali, jih pravilno omejili in navkljub 
vsemu ljubili, podpirali in sprejemali. Na sreča-
nje, ki se bo začelo v sredo, 8. 1. 2014, ob 18.30 v 
Čitalnici Cankarjeve knjižnice Vrhnika vabimo 
starše, stare starše, vzgojitelje in vse, ki se pri 
svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki. 
Prek predavanja, igre vlog in aktivnega sodelo-
vanja udeležencev bosta z Vami delili izkušnje 
Majdi Zdešar in Romana Žitko Rožmanc.

Motnje hranjenja – boleče strategĳe
preživetja
Na strokovno-poljudnem predavanju, ki bo v 
sredo, 15. 1. 2014, ob 18. uri v čitalnici Cankarje-
ve knjižnice Vrhnika, bomo spregovorili o mot-
njah hranjenja, problematiki, ki se širi. Najbolj 
je razširjena med mladostniki, meja obolelosti 
pa se nevarno niža v obdobje otroštva. Obra-
vnavana problematika ima eno izmed najvišjih 
stopenj umrljivosti med vsemi duševnimi mot-
njami. Aleksandra Rožman, univ. dipl. soc. del., 
doktorantka zakonske in družinske terapĳe iz
Svetovalnice za motnje hranjenja INTROSPEK-
TA, bo spregovorila o problematiki motenj hra-
njenja, ki jo razvĳe oseba, ko se znajde v dušev-
ni stiski in začenja duševno trpljenje blažiti z 

raznolikimi škodljivimi načini hranjenja.
Obravnavali bomo teme:
Kaj je problematika motenj hranjenja in kako se 
izraža?
Zakaj je posameznik prisiljen razviti problema-
tiko motenj hranjenja?
Kako se problematika motenj hranjenja razvĳa
od zametkov do kroničnih obolenj?
Kako prepoznati problematiko motenj hranje-
nja v začetni fazi razvoja? 
Kako razumeti samouničujoče delovanje obole-
lega mladostnika?
Kakšna je vloga staršev, ko otrok razvĳe motnjo
hranjenja?
Kakšne so specifičnosti ozdravljenja?
Zaradi občutljive vsebine primerno za osebe, ki 
so že dopolnile  osemnajst let. 

Knjižna čajanka
V četrtek, 16. januarja 2014, ob 9. uri vas vabim 
na knjižno čajanko; njen naslov je Junaki z lad-

je Argo. Ob dišečem čaju in pecivu vam želim 
predstaviti knjižne novosti za vso družino. 
Prisrčno vabljeni na mladinski oddelek Can-
karjeve knjižnice Vrhnika!         Zlata Brezovar

KVŠ potopisno predavanje: Japonska
Utrip nekaj najbolj znanih japonskih mest 
bomo spoznali prek treh letnih časov. Potova-
nje bomo začeli jeseni v pokrajini Kansai v ne-
koč cesarskih mestih Kjoto in Nara ter danda-
nes tretjem največjem mestu Osaki. Zimo bomo 
preživeli med stolpnicami in muzeji glavnega 
mesta Tokia, spomladi pa se sprehodili pod 
češnjami v njegovih parkih. Zatem se bomo 
vrnili v pokrajino Kansai, kjer bomo ponovno 
obiskali Kjoto, ter prek Kobeja in mesta Himeji 
nadaljevali pot do dveh tragičnih mest – Hiro-
šime in Nagasakĳa.
V četrtek, 16. 1. 2014, ob 18. uri nam bo v či-
talnici Cankarjeve knjižnice Vrhnika predaval 
Tomaž Hožič.

Predstavitev knjige Skrito povelje 
Bilo je 27. junĳa 1991, na uradni prvi dan vojne
za Slovenĳo. Helikopter gazela SA 341, serĳska
št. 664, je nad ljubljansko Rožno dolino izginil v 
ogromni črni gobi dima. Raglasili so ga za sov-
ražnega, pozneje ovrgli, da se je primerila na-
paka – mitomanska sla »ljudi na položajih« je 
nato zdržema klesala lažno propagando, spre-
nevedanje in glušeč molk.

Zakaj je moral umreti Vrhničan Toni Mrlak?
Skrito povelje Drage Potočnjak je sveženj, ki se 
dosledno opira na preverjena dejstva, pričeva-
nja in triletno preiskovalno delo. Resnič(nost)na 
kriminalna pripoved, ki se ne sramuje silovite 
družbenokritične osti, razgalja rušečo ideologĳo
(mitologĳo?) dela politične elite, ki je z osamosvo-
jitveno vojno v panteon povabila oportunizem, 
spletkarstvo, ignoranco in laži.
Knjigo nam bo avtorica predstavila v sredo, 22. 1. 
2014, ob 18. uri v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Novosti v novembru 2013
0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, 
ENCIKLOPEDĲE, ZBORNIKI ...
KREBELJ, P.: Python 3 za začetnike
ŠULER, R.: Spoznajmo Access 2013 

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTI-
ZEM. PSIHOLOGĲA.
AUBREHT, D.: Tesnoba, dolgčas in 
obup
HAIDT, J.: Pravičniški um
HAY, L. L.: Vse je v najlepšem redu
KOCH, M.: Lenoba : težavna disci-
plina 
STARČEVIĆ, G.: Vaje v eksistenci
WEAVER, R. M.: Moč idej 

2 VERSTVO
PRINČIČ, J.: Križ in kapital
SCHWIETERT C., J.: Papež Franči-
šek s svojimi lastnimi besedami 
TABATABAI, M. H.: Šiizem v isla-
mu 

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA. EKO-
NOMĲA. PRAVO. VZGOJA. ETNO-
LOGĲA.
ARENDT, H.: O nasilju 
DOKUMENTI s procesa Patria
KENNEDY, M. I.: Zavzemimo de-
nar
KIYOSAKI, R. T.: Nepravična pred-
nost
KOŠIR, B.: Ustavno pravo Cerkve 
PAVČNIK, M.: Argumentacĳa v pra-
vu
RUPEL, D.: Negotovo življenje 176. 
članice OZN
SCHNEIDER, R.: Kraj zločina
STAROVIČ, V.: Brez človeka
VIDEMŠEK, B.: 21st century con-
flicts : remnants of war(s)
VOEGELIN, E.: Nova politična zna-
nost 

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRO-
NOMĲA. FIZIKA. KEMĲA. BIOLO-
GĲA.
JAMNIK, A.: Fizikalna kemĳa
KUHELJ, R.: Biokemĳa v praksi
LEPETIT, E.: Vesolje 
TIŠLER, M.: Organska kemĳa
TUREL, I.: Zbirka nalog iz kemĳske-
ga računanja 

6 MEDICINA. TEHNIKA. KME-

TĲSTVO. VODENJE. INDUSTRĲA.
OBRT.
AMRUŠ-E., A.: Božanski piškoti 
BILOUS, R. W.: Sladkorna bolezen
BOGATAJ, J.: Potice iz Slovenĳe
BOLČINA, T.: Dobre stare jedi 
BULIĆ, B.: S trnkom z jadranske 
obale
DE Leo, D.: Prelomnice : neobičajno 
popotovanje v globine samomora
FRANKL, V. E.: Kljub vsemu reči 
življenju da 
GRAHAM, N.: Demence in Alzhei-
merjeva bolezen
LONČAR, S.: Uravnajte ščitnico in 
rešili boste 100 težav hkrati 
MACGREGOR, A.: Menopavza in 
nadomestno hormonsko zdravljenje 
(NHZ)
TOFT, Anthony D.: Težave s ščitni-
co
WEBSTER-Gandy, J.: Uravnotežena 
prehrana
ŽGAJNAR Gotvajn, A.: Industrĳski
procesi in trajnostni razvoj 

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FO-
TOGRAFĲA. GLASBA. ŠPORT.
BAN, T.: Ustvarjam, ustvarjaš, 
ustvarjamo 
DARIŠ, M.: Peter Kocjančič : sloven-
ski filmski plakat
DEBACQUE, P.: Mandale; Narava
DORIA, Ž. V.: Učimo se risati dino-
zavre 
KLEMENČIČ, M.: Francesco Robba: 
(1798–1757)
VELIKONJA, M.: Rock’n’retro

81 JEZIKOSLOVJE VR
RAJH, B.: Govoriti in povedati
VEVAR, Š.: Vrvohodska umetnost 
prevajanja 

82 KNJIŽEVNOST
GRÉBAN, Q.: Kako vzgojiti svojega 
(ljubljenčka) mamuta 
KERMAUNER, T.: Anatomĳa po-
ezĳe

82-1 POEZĲA.
BEDRAČ, D.: Tanka molčanja 
BLAŽIČ Klemenc, A.: Naj me bese-
da 
MERKAČ, F.: Na povrhnjici Zemlje 
SIMONIŠEK, R.: Selitve 

82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
BALE, N.: Karamel 
BARNET, M.: Življenje ubežnega 
sužnja 
CARTER, C.: Umori v živo 
ČUČNIK, P.: Otročjost 
DEBEVC, J.: Ljubezen je prišla z za-
mudo 
HORVAT, J.: Obrazi prostora 
IHAN, A.: Slike z razstave 
KENNER, J.: Razvnemi me
KRISTOF, A.: Analfabetka
LEČNIK, S.: Slovenština in jaz 
LENKO, D.: Telesa v temi 
PREGELJ, S.: Pod srečno zvezdo
ROTH, P.: Dojka 
RUBINA, D.: Na Zgornji Maslovki 
VUGA, S.: Borodin : romaneskni tri-
ptih 

82-4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. 
DNEVNIKI. POTOPISI.
PAHOR, B.: In mimo je šel spomin
STEINBECK, J.: Kratko kraljevanje 
Pipina Četrtega 
ŠOUKAL, V.: Mozaiki časa
ŠUBELJ Kramar, I.: Legende in mit 
WINTON, T.: Rob zemlje
ZAJC, L.: Vstaja zombĳev

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOV-
JE.
BEVC, C.: Čivknjeno od začetka do 
konca 
BODNÁROVÁ, J.: Punčka iz stolpa 
CLARE, C.: Kronike podzemlja
CUNDRIČ, M.: Čaj v parku 
DAVIS, J.: Garfield; Egiptomačke

DERIB: Yakari in beli bizon 
GOLOB, B.: Svetniki, sveti svetilni-
ki 
IGERABIDE, J. K.: Jona je žalosten 
JARMAN, J.: Prĳateljice - sovražnice
KLENOVŠEK Musil, M.: Koza Cil-
ka 
KRALJIČ, H.: Imam disleksĳo
LEKŠE, B.: Kodra 
MELLING, D.: Ne skrbi, Oliver! 
MUCK, D.: Čudežna bolha Megi in 
podganici Ančka in Katka 
PEREGO, J.: Naš prĳatelj Jurĳ
REID, C.: Sara gre rada v vrtec
STRAŠEK Januš, M.: Zakaj Jezušček 
nima posteljice? 
VOAKE, S.: Lili Lunar 
ZALETEL, T.: Molly Lolly in blatna 
pošast 

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFI-
JA. ZGODOVINA. BIOGRAFĲE.
ANDERSEN, C. P.: Teh nekaj drago-
cenih dni 
CLANCY, T.: Bosnia & Herzegovina 
ĐUKIĆ, S.: Mama Manka - 25 let 
FABIAN, F.: Priznal je
PERDIH, A.: Izvor Slovencev in dru-
gih Evropejcev 
RICE, C.: Moscow 
ROTER, Z.: Padle maske 
TRDINA, J.: Zgodovina slovenskega 
naroda 
ZADRAVEC, J.: Zdaj spletam venec 
spominčic 

Najbolj brane ali iskane knjige v no-
vembru 2013

1. Pavček, T.: Majnice: fulaste pesmi 
2. Russell, R. R.: Zguba: dnevnik 
3. Grafenauer, N.: Skrivnosti 
4. Varna vožnja: priročnik za vozni-
ke
5. Petiška, E.: Stare grške bajke 
6. Wooding, C.: Viharno nebo 
7. Joyce, B.: Saga o Braggovih
8. Phillips, S. E.: Ljubo doma 
9. Pečjak, V.: Drejček in trĳe Marsov-
čki 
10. Foley, G.: Ledeni lord 

Zvočni CD za odrasle in mladino
KOMORNI zbor RTV Slovenĳa: 
Protestantski napevi
SLOVENSKA popevka (2013) 

Filmi za odrasle
The BIG wedding = Velika poroka 
The BRIDGE on the river Kwai = 
Most na reki Kwai 
CROSSROADS = Križišče
FA meg pa, for faen = Dej mi, no! 
FACES in the crowd = Obraz morilca 
The GREAT Gatsby = Veliki Gatsby 
The HANGOVER part III = Prekro-
kana noč 3 
HERE comes the boom = Odštekani 
profesor
HOLLOW man = Človek brez telesa 
HYPNOTISÖREN = Hipnotizer 
En KONGELIG affare = Kraljevska 
afera 
The PLACE beyond the pines = Gre-
hi očetov 
PROFESSIONE: reporter = Poklic: 
reporter 
PUNCTURE = Džanki 
RENT = Najemnina 
SHOOTER = Strelec 
WALK hard = Hoja po moško 
WELCOME to the jungle = Dobro-
došli v džungli 
The WHISTLEBLOWER = Sama 
proti vsem 

Filmi za otroke in mladino in risanke
KOPALČKI: Kopalčkanje 
KOPALČKI: Prerivanje v kopalnici
ZAJČEK Bine : 4

Novosti prejšnjih mesecev lahko pre-
birate na naših straneh na svetovnem 
spletu: h�p://www.ckv.si in na www.
mojaobcina.si/vrhnika. 

Izbor: Niko Nikolčič
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Rok za oddajo zadnjih letošnjih novičk je prišel kar malo prehitro. 
V decembru je namreč načrtovanih kar nekaj aktivnosti, zato bomo 
nekatere lahko samo napovedali. Več o teh dogodkih bomo napisali 
v prvi številki  prihodnje leto. 
V zadnji treh tednih smo opravili precej dela. Poskrbeli smo, da naši 
člani ne bi pozabili na prĳavo na Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev Letnega programa špor-
ta na območju Občine Vrhnika v letu 2014. Čeprav smo jih že sredi 
oktobra spomnili na bližajočo se objavo razpisa, smo jim en teden 
pred zaključkom roka za oddajo prĳav poslali še en opomnik. Spom-
nili smo jih tudi, da je treba predložiti še zadnja dokazila o realizacĳi
programa za letos ter jih pozvali k posredovanju predlogov za po-
delitev priznanj športnikom in športnim delavcem. Lepo je slišati 
zahvale prostovoljcev v društvih, ki imajo polne glave drugih skrbi, 
da so s takim načinom dela zveze zadovoljni, saj se jim ni treba bati, 
da bodo kaj pomembnega spregledali oziroma pozabili. Pri pripravi 
dokumentacĳe smo društvom, ki so to želela, tudi pomagali.
Vlogo na javni razpis smo oddali tudi predstavniki zveze. Na pod-
lagi informacĳe naših članov v Komisĳi za vrednotenje športnih vse-
bin, prispelih na javni razpis, ki je vloge že odprla, lahko napišemo, 
da  je vlog okrog štirideset. 
V tem obdobju smo izvedli korespondenčno sejo Izvršnega odbora. 
Županu občine smo za članico delovne skupine, ki naj bi za potre-
be priprave sprememb Pravilnika o sofinanciranju športa v občini
Vrhnika pripravila spremembe in dopolnitve vrednotenja športnih 
objektov,  predlagali Ireno Oblak. 
Konec novembra smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
posredovali vlogo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju športa. Ta status je zveza že imela v času od 
leta 2002 do začetka leta 2007. Ker po poteku navedenega petletnega 
obdobja ni bila posredovana potrebna dokumentacĳa za ohranitev
tega statusa, je zveza leta 2007 status izgubila. Sedaj smo morali za 
pridobitev tega statusa začeti čisto od začetka. S ponosom sporoča-
mo, da nam je uspelo pripraviti popolno vlogo in da smo v začetku 
decembra že prejeli odločbo, s katero nam Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport podeljuje status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju športa. Na podlagi sedaj veljavne zakonodaje je 
ta status podeljen za nedoločen čas, je pa za ohranitev vsako leto tre-
ba ministrstvu posredovati poročila za nazaj in program za naprej. 
V času pisanja prispevka imamo pripravljeno gradivo za redno letno 
skupščino, ki jo bomo imeli 18. decembra. Poleg običajnega dnevne-
ga reda bomo člane seznanili z Okoljevarstvenim in naravovarstve-
nim kodeksom Olimpĳskega komiteja Slovenĳe-Združenja športnih
zvez. V svojem najvišjem pravnem aktu je naša krovna organizacĳa 
že v uvodnih določbah zapisala, da bo odgovorno skrbela za varstvo 
okolja. Da k odgovornemu odnosu do okolja prispevajo vsi  udele-
ženci v športu, je določeno tudi v Evropski listini o športu, v Beli 
knjigi  o športu ter v Olimpĳski listini. S podpisom izjave smo se tudi
v naši zvezi pridružili k uporabi in spoštovanju določil navedenega 
kodeksa. 
Predstavnica naše zveze se bo v vlogi predstavnice Notranjske regĳe
udeležila skupščine OKS-ZŠZ, ki je sklicana v drugi polovici decem-
bra. Pomembnejše zadeve, ki bodo obravnavane na tej seji, so:  spre-
jem novih Pravil OKS-ZŠZ, sprejem strategĳe OKS-ZŠZ ter soglasje
k Nacionalnemu programu športa za obdobje od leta 2014 do leta 
2023. 
V decembru se začenja obdobje tradicionalne izbire športnikov leta. 
Na dan izida Našega časopisa smo povabljeni v Cankarjev dom v 
Ljubljani, kjer prireditev Športnik leta 2013 prireja Društvo športnih 
novinarjev Slovenĳe. Kako se bo razpletlo glasovanje športnih no-
vinarjev in kdo bo najboljši med najboljšimi, je v času pisanja tega 
prispevka seveda še skrivnost. Ni pa skrivnost, da so člani društva 
na skupščini, ki so jo imeli konec novembra, sprejeli sklep, na pod-
lagi katerega bodo od leta 2014  naprej priznanje podelili tudi naj-
boljšemu športniku v kategorĳi mladih. Ob športnem uspehu bo za
priznanje štel tudi učni uspeh. En dan pozneje smo povabljeni v Po-
stojno, kjer prireditev Športnik Postojne prireja tamkajšnja športna 
zveza. 
Za našo prireditev Športnik Vrhnike za leto 2013 smo že rezervirali 
Cankarjev dom na Vrhniki. Ugotovili smo, da bi bila organizacĳa
prireditve v Slomškovi dvorani v teh kriznih časih prevelik finančni
zalogaj. Dodatne stroške bi imeli z najemom ozvočenja, pa s pripravo 
scene, projekcĳe in še s čim. Prireditev bo v petek, 31. januarja 2014.
Že sedaj vas vabimo, da si rezervirate čas za obisk te prireditve. 
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnjujemo z 
aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe
o dogodkih v vaših društvih in klubih. 
Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred telovad-
nico Partizan na voljo  
oglasni pano. Za vse informacĳe nas pokličite na telefonsko številko
041 820 764 ali nam pišite na e-naslov sportnazvezavrhnika@gmail.
com. Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pritličju poslovne-
ga dela telovadnice Partizan.

Za konec leta 2013 vam želimo
prĳetne praznične decembrske dni,
ki naj jim sledi zmag polno novo leto 2014.
Naj bo zdravo, srečno in veselo,
pa nam bo vse uspelo.

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze Vrhnika

Kot smo že pisali, je Žan Dobrovoljc v 
kategorĳi mlajših pionirjev U-14 posta-
vil nov  državni rekord v teku na 200 
metrov preko ovir. Je pa poleg tega od-
ličnega dosežka treba izpostaviti še dva 
dobra rezultata, ki sta bila dosežena na 
državnem prvenstvu v Postojni.  Rok 
Skvarča se je s preskočenimi 147 centi-
metri v kategorĳi U-12 zelo približal dr-
žavnemu rekordu, ki znaša 148 centime-
trov, Izza Obal pa je v teku na 60 metrov 
samo za eno stotinko zgrešila najboljši 
rezultat v državi.  
Omeniti moramo tudi Martino Jan, ki 
je nastopila na Mladinskem svetovnem 
prvenstvu za mlajše mladince, in Jako 
Feferja, ki je preskočil dva metra in le za 
tri centimetre zgrešil normo za evrop-
sko prvenstvo.   
Tudi na Majo Petrovič, ki se je lansko leto 

jeseni poškodovala, ne smemo pozabiti. 
Počasi se vrača v tekmovalni ritem. Naj-
boljši rezultat je dosegla pozimi, ko je na 
zimskem dvoranskem prvenstvu v teku 
na 60 metrov dosegla drugo mesto in 
nakazala, da je poškodba uspešno po-
zdravljena. Upamo, da nas bo Maja  z 
odličnimi nastopi razveseljevala tudi 
naslednjo sezono. 
Letos smo začeli aktivnejše delati v ka-
tegorĳah U-10. Na začetku je bila težava
prostorska stiska, saj za izvajanje novih 
programov ni bilo prostih terminov.  S 
septembrom letos pa so se zadeve ure-
dile in dobili smo termin v telovadnici 
Partizan. Razveseljujejo nas rezultati 
podmladka, ki kaže, da bodo najmlajši, 
ki šele prihajajo, uspešno prevzeli štafet-
no palico svojih predhodnikov.
Uspešni nastopi na državnih prvenstvih 

uvrstĳo naše atlete v reprezentanco, kjer
zastopajo naše barve na večjih tekmova-
njih v tujini. Letos so bili v reprezentanco 
Povabljeni Martina Jan, Jaka Fefer, Tjaša 
Železnik in Izza Obal. Slednji sta, potem 
ko  ju je Atletska zveza Slovenĳe pova-
bila v izbrano vrsto, 28. 8. 2013 natopili 
na peteroboju pionirskih reprezentanc v 
Budimpešti. Povabilo ima še toliko več-
jo veljavo, ker sta obe eno leto mlajši od 
svojih tekmic. Tjaša je nastopila v disci-
plini 100 metrov ovire, Izza pa v teku na 
100 metrov. Obe sta nastopili odlično in  
zelo izboljšali osebna rekorda. 
Za konec leta načrtujemo obdaritev atle-
tov in jih nagraditi za ure, ki so jih preži-
veli na treningih. Kljub nezavidljivemu 
finančnemu stanju nam je uspelo zago-
toviti sredstva, s katerimi bomo kupili 
nekaj opreme in jo razdelili med tistih  
osemnajst atletov, ki so se uvrstili med 
prvih šest v državi.  
Atleti si želimo, da bi se na Vrhniki iz-
boljšale razmere za treniranje. Z rezul-
tati smo dokazali, da je mogoče z voljo 
in prostovoljnim delom veliko narediti. 
So pa meje, ko dobra volja ni več dovolj 
in je potrebno za izboljšanje rezultatov 
še kaj več. Menimo, da smo to mejo do-
segli. Vrhniški atleti smo eni zadnjih, ki 
še vedno treniramo na »lešu« in ne na 
umetni podlagi.  Čeprav o načrti za ob-
novo stadiona pripravljeni, se je zadeva 
ustavila. Vse kaže, da bomo še naprej 
obdržali sloves občine, ki ima zelo do-
bre atlete in obenem najslabši stadion v 
Slovenĳi.  
Starše, ki bi svoje otroke radi vključili v 
program vadbe, obveščamo, da nas lah-
ko pokličete na telefonsko številko 041 
751 128. Radi se bomo pogovorili z vami 
in vam odgovorili na vaša morebitna 
vprašanja. Jernej Fefer 

Iza Obal in Tjaša Železnik – tretja in četrta v spodnji vrsti

Dekliška rokometna šola Vrhnika 

Vrhniške 
rokometašice skoraj  
končujejo prvi del 
tekmovalne sezone 
Letos so vrhniške rokometašice dosegale vidne 
uspehe. Eden največjih je bil vsekakor dosežen ob 
zaključku sezone 2012–13, ko so dekleta letnika 
2001 in mlajše v  kategorĳi mlajših deklet 2001
na finalnem tekmovanju premagale nasprotnice
in postale državne prvakinje.

Veronika Hudobreznik

Dekleta DRŠ Vrhnika so novo sezono začela s pripravljalnimi 
treningi, ki so jih imele v Fari.  Treningi v novi sezoni za vse ka-
tegorĳe potekajo trikrat na teden: ob ponedeljkih v telovadnici
OŠ Ivana Cankarja, ob sredah in petkih pa v telovadnici OŠ A. M. 
Slomška. Dekleta redno in dobro trenirajo prvine mini rokometa 
in rokometa ter pridobivajo znanje in izkušnje na različnih tekmo-
vanjih doma  in tudi v tujini.

Mlajša dekleta – MD B, 2002 in mlajše
Pod okriljem trenerke Zdenke Dežman trenirata kategorĳi
mlajših deklet, MD B in MD A. Tudi letošnjo tekmovalno 
sezono 2013–14 so začele z uspehi: osvajajo tekmo za tekmo 
in premagujejo svoje nasprotnice. Na lestvici sta obe eki-
pi trenutno vodilni. Pod vodstvom trenerke Sandy Jonović  
trenirajo in se tudi uspešno borĳo starejša dekleta, SD B in
SD A.

Vse ljubitelje rokometa prisrčno vabimo,  naj si tekme ogledajo in 
pripomorejo k uspehu.

Atletska sezona je končana, priprave za 
naslednjo  potekajo
V Atletski sekcĳi Vrhnika, ki deluje v sklopu Športnega društva, se je v letošnji sezoni  petnajst atletov
uvrstilo med prve tri v državi, od tega jih je pet postalo državnih prvakov.
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Ritmičarke programa A so se udeležile tradici-
onalnega, že 15.  mednarodnega turnirja Slo-
venian Challenge, ki je bil pod okriljem Kluba 
za ritmično gimnastiko Šiška, Ljubljana (16. 
11. 2013). Nastopile so tekmovalke iz Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Federacĳe Qatar, Belgi-
je, Avstrĳe, Poljske, Slovaške, Češke, Nemčĳe,
Francĳe, Rusĳe ter Madžarske. Barve našega
društva so zastopale Ula Telban, Neža Pod-
vratnik in Ivona Vukićević. Neža in Ula sta 
tekmovali v kategorĳi mlajših deklic s svojima
individualnima sestavama brez rekvizita in za-
sedli 17. in 21. mesto. Za Ulo je bil to celo prvi 
individualni nastop, za kar ji iskreno čestitamo. 
Ivona pa je tekmovala v kategorĳi deklic kar z
dvema individualnima sestavama, in sicer brez 
rekvizita in z žogo. S skupno oceno 14,450 toč-
ke je zasedla 18. mesto.  
Tekmovalno obdobje za akrobate pa se je začelo 
z Državnim prvenstvom v akrobatiki in nada-
ljevalo z Odprtim prvenstvom Srbĳe v skokih
z male prožne ponjave. Državnega prvenstva 
so se udeležili le trĳe naši najbolje pripravljeni
tekmovalci. V nedeljo, 17. novembra, so v Ko-
pru nastopili Ožbe Kuhar, Katja Fortuna in Jan 

Šraj Miklič. V kategorĳi cicibanov je konkuren-
co presenetil Ožbe Kuhar, ki je zasedel odlično  
tretje mesto. Na tekmovanju je lepo izvedel skr-
čeni in sklonjeni salto, nekoliko ponesrečeno pa 
je prvič na tekmovanju izvedel rondat, spojeno 
s skrčenim saltom nazaj. Solidno sta nastopila 
tudi Katja in Jan. V kategorĳi cicibank je Katja
zasedla 42. mesto. Na tekmovanju je prvič iz-
vedla skrčeni salto in most nazaj. Jan je  končal 
na 19. mestu v kategorĳi starejših dečkov, saj je
imel nekaj smole pri zadnji vezavi (rondat, spo-
jeno s skrčenim saltom nazaj).
Na Odprto prvenstvo Srbĳe, ki je potekalo 23.
novembra, se je prĳavila ekipa cicibanov in
dva starejša dečka iz našega društva. Ciciba-
ni so s konkurenčnimi skoki in malo zmedo v 
ekipi (zamešan vrstni red tekmovalcev) zasedli  
tretje mesto. Znova je znanje težjih skokov pri-
kazal Ožbe Kuhar, ki je s sklonjenim saltom s 
pol obrata in iztegnjenim saltom zasedel  drugo 
mesto. Ivan Šraj (6.) in Matic Slavec (14.) sta pri-
kazala nova salta: sklonjeni in raznožni salto. 
Uspešno je skakal tudi Erazem Jazbinšek (10.). 
V kategorĳi starejših dečkov sta tekmovala Nik
Poličnik (6.) in Jan Šraj Miklič (8.). Na tekmova-

nju je bilo kar nekaj treme zaradi zamude pri 
organizacĳi in sprotnega prilagajanja urnika. V
Srbĳi so nas spremljali tudi starši tekmovalcev
in predsednik društva, ki so bili v veliko oporo 
in pomoč mladim akrobatom. 

Jure Kern in Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Mojca Rode  končuje svojo 
tekmovalno pot
 
Iz GD Vrhnika vas obveščamo, da bo z janu-
arjem 2014 najboljša ritmičarka Mojca Rode  
končala svojo aktivno tekmovalno pot. Po  pet-
indvajset let dolgi karieri se bo kot tekmovalka 
GD Vrhnika in kot najstarejša tekmovalka na 
svetu ter najuspešnejša tekmovalka v zgodo-
vini Slovenĳe poslovila od rednih treningov.
Njen zadnji tekmovalni podvig je bil v avgustu 
2013 udeležba na 32. Svetovnem prvenstvu v 
ritmični gimnastiki v Kĳevu, Ukrajina (24.–31.
8. 2013), kjer je zasedla odlično 59. mesto (sku-
paj 97 udeleženk). Seveda pa to za Mojco ne 
pomeni konec udejstvovanja v ritmični gimna-
stiki, saj že uspešno nadaljuje pot kot trenerka 
in sodnica v našem domačem društvu. V na-
daljevanju vam predstavljamo njeno profesio-
nalno športno pot in dosežke, ki že sami po sebi 
dokazujejo njeno veličino.
S treningi je začela v domačem kraju na Vrhni-
ki, ko je imela komaj  pet  let. Že kot deklica se 
je zaljubila v ritmično gimnastiko in njene ča-
robne rekvizite. Kasneje je to postala tudi njena 
služba, saj je bila zaposlena kot vrhunska šport-
nica na Ministrstvu za notranje zadeve. Na 

njeni športni poti so jo vodile domače  in tuje 
strokovnjakinje ritmične gimnastike. Dolgolet-
ni trenerki sta bili Slovenka Špela Dragaš v vrh-
niškem klubu in Bolgarka Marieta Stoimenova 
v ljubljanskem klubu Šiška, kjer je športno pot 
nadaljevala ob prehodu v srednjo šolo. Močna 
volja ji je tudi po rojstvu dveh hčerk pomaga-
la k vrnitvi v vrhunski šport. Tako se je lahko 
še enkrat in tokrat zadnjič udeležila že svojega 
7. Svetovnega prvenstva v Kĳevu (Ukrajina),
s katerega se je še sedmič v svoji karieri vrni-
la kot prvouvrščena slovenska tekmovalka. V 
dvorani je spoznala tudi življenjskega sopo-
tnika, odličnega telovadca Mitjo Petkovška, s 
katerim sta si ustvarila dom in družino. Imata 
dve hčerki: Gajo (3 leta) in Asjo (eno leto), ki 
sta zelo navihani. Nastopila je na 222 tekmova-
njih, na katerih je zbrala  več kot tristo medalj 
in  petdeset pokalov. Na državnih prvenstvih 
Slovenĳe je okoli vratu 43-krat prejela zlato
medaljo. Udeležila se je  enajstih evropskih pr-
venstev, sedmih svetovnih, štirih univerzĳad in 
dveh  sredozemskih iger, na katerih je dosegla 
najboljše uvrstitve v zgodovini Slovenĳe tako
v individualnem programu kot v skupinskih 
sestavah. Za svoje dosežke je prejela tudi pri-
znanje mednarodne gimnastične zveze FIG. 
Mojci vsi skupaj iskreno čestitamo in ji želimo 
uspešno pot tudi v učiteljskih vodah.

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Nova zmaga in točke v II. 
državni ligi
8. 12. 2013 smo strelci Vrhnike organizirali 3. krog II. državne 
lige v streljanju s standardnim zračnim orožjem. Tekmovanje je 
potekalo še na starem strelišču v zgradbi Črnega orla na Vrhni-
ki, kjer smo strelci zabeležili nove točke v skupni razvrstitvi. V 
kategorĳi puška je ponovno zmagal Bojan Lampreht st., na dru-
go mesto se je uvrstil David Ugrin iz Ankarana in na tretje Ajda 
Kerlatec iz Postojne. Bojan ml. je osvojil 4. mesto, Benjamina Ru-
dolf pa 16. Ekipno smo zmagali in tako za dve točki povečali 
prednost v skupni razvrstitvi. Tudi posamezno na prvih dveh 
mestih ni sprememb. V kategorĳi standard pištola je slavil Pi-
rančan Anton Hrovatin, na drugem mestu je bil klubski kolega 
Primož Erjavec, tretji pa Kristjan Kontrec iz Postojne. Ekipno je 
zmagala ekipa SD IX. korpusa iz Pirana. Vrhničani ne tekmuje-
mo v konkurenci s pištolo. Naslednji 4. krog se selimo na Obalo, 
kjer nas bodo gostili strelci iz Pirana. Upam, da se bomo ponov-
no vračali z dobrimi občutki in rezultati.

BL

Za nami je še en strelski vikend
Da imamo v letošnjem letu strelci izredno naporen in natrpan 
urnik s tekmovanji je razvidno v tem, da so posamezni vikendi, 
kjer so na razporedu tudi do tri tekmovanja. Res je težko pri-
lagoditi urnik vsemu, ampak kljub temu nam nekako uspeva. 
Pri tem se moram vsekakor zahvaliti za izjemno pomoč nekate-
rim članom društva kakor tudi staršem naših najmlajših tekmo-
valcev, ki nam vedno priskočĳo na pomoč, ko je potrebno naše
mlade tekmovalce pripeljati na tekmo in nazaj, pri tem pa je 
vsekakor pomembna podpora staršev, ki otroku nudĳo vse naj-
nujnejše da se lahko razvĳa tako v športnem kot tudi duševnem
duhu. Hvala starši!  
No, kot sem omenil, vikend je bil kar pester in kot prvo so se 
naši mladi pionirji udeležili 2. kroga Državne mladinske lige Po-
kal prĳateljstva, ki je bilo v Ljubljani. V kategorĳi pionirjev smo
nastopili s pomlajeno ekipo v kateri sta kar dva člana, ki sicer 
tekmujeta še v kategorĳi mlajših dečkov. V konkurenci je 25. me-
sto in nove točke v skupni uvrstitvi osvojil Ožbe Drašler, takoj 
za njim je bil na 29. mestu Jan Rom, ekipo pa je sestavljal še Jure 
Medic, ki je osvojil 63 mesto. Ekipno so naši mladi osvojili 15. 
mesto. Na treningu smo tako prilagodili program za oba mlaj-

ša pionirja, ki sicer tekmujeta v svoji kategorĳi še z naslonom,
na pokalu pa v kategorĳi pionirjev brez naslona. Rezultat se bo
kmalu pokazal, upamo da v pozitivnem in boljšem rezultatu.
Trĳe člani smo se udeležili 2. kontrolnega tekmovanja, ki je bilo
prav tako v Ljubljani in kjer se dosegajo norme za nastop na 
državnem prvenstvu. To tekmovanje oz. po novem kontrolni 
turnir je namenjen izključno normam in se na njem ne podeljuje 
priznanj za uvrstitev. Je pa poleg regĳskih tekmovanj ta turnir
edini, kjer se norme dosegajo. Tako je bila norma dosežena v 
kategorĳi članov s standard zračno puško s strani Bojana Lam-
prehta st., ki je normo dosegel tudi v kategorĳi člani standard
pištola. Turnirja sta se udeležila še Bojan ml. prav tako v katego-
rĳi članov in Benjamina v kategorĳi članic, ki pa se jima je norma
za las izmuznila in upamo, da jo naredita na naslednjem turnirju 
na Ptuju ali na regĳskem prvenstvu, kjer bomo poskušali tudi z
ekipno. 
Na koncu pa smo se udeležili še 2. kroga regĳske lige v stre-
ljanju s serĳskim zračnim orožjem, kjer je svoj odličen nastop
izvedla naša najmlajša tekmovalka v kategorĳi cicibank Meta
Dobrovoljc, ki je z izjemnim nastopom in rezultatom osvojila 
svojo prvo zlato medaljo. V kategorĳi cicibanov sta nastopila še
Ambrož Jilek s 4. mestom in Jošt Čretnik z 8. mestom. Ekipno so 
bili 2. V kategorĳ ml. pionirjev je bil najboljši Jan Rom 5., na 15.
mesto se je uvrstil Jurĳ Medic in na 21. naš debitant Aleksander
Džalič, ki je bila zanj to prva tekma. Ekipno so bili 6. V kategorĳi
pionirjev je zasedel 4. mesto Ožbe Drašler, ki je za en krog zgrešil 
medaljo. Dobre uvrstitve so bile tudi v starejših kategorĳah, kjer
je med člani 2. mesto dosegel Bojan ml., Aleš Rom na 6. mestu, 
med članicami pa sta medalji pripadli za 2. mesto Mojci Rus in 3. 
mesto Benjamini Rudolf. Člani ekipno so osvojili 1. mesto. Prav 
tako je ekipno 1. mesto osvojila ekipa veteranov, posamezno pa 
Bojan st. 1., Vladimir 3. v kategorĳi nad 50 let in Matĳa 10. mesto
v kategorĳi nad 60 let. In še pištola. Naš edini tekmovalec Bojan
st. je v konkurenci članov osvojil 4. mesto, v kombinacĳi puška
in pištola pa 1. mesto. 
Znani so tudi že skupni rezultati po 2 krogih, ki pa si jih lahko 
ogledate na naši spletni strani pod Rezultati PNK.

(BL)

Strelci s »standard puško«

Ritmičarke in akrobati GD Vrhnika  

Uspešni v jesenskem tekmovalnem obdobju
V gimnastičnem društvu smo bili v novembru izredno dejavni, in sicer v panogi ritmične gimnastike  pa tudi v akrobatiki.
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Košarkarska sezona 

Tudi najmlajši 
košarkarji KK Vrhnika 
v polnem pogonu

Kot smo obljubili tokrat predstavlja-
mo najmlajše košarkarje KK Vrhni-
ka. V preteklem šolskem letu smo 
v klubu pričeli z Košarkarsko šolo 
KK Vrhnika na treh osnovnih šo-

lah na Vrhniki in okolici – OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Marti-

na Slomška Vrhnika ter OŠ Log Dragomer. Priredili 
smo tudi nekaj turnirjev, da so najmlajši košarkarji 
izkusili samo košarkarsko igro. V letošnjem šolskem 
letu pa se man je pridružila tudi OŠ Horjul. Tako smo 
se odločili, da v času šolskega leta naredimo manj-
šo interno ligo Košarkarskih šol KK Vrhnika v obliki 
turnirskega sistema. 

Šola košarke poteka na omenjenih šolah v času podaljšanega bi-
vanja. Na treninge  prihaja  okrog 60 otrok. Vadba v košarkarski 
šoli je za otroke brezplačna. Na turnirjih, kjer se bomo preizku-
šali med seboj, pa se nam bodo občasno pridružili še košarkarji 
Šole košarke na OŠ Brezovica, OŠ Logatec in šole košarke OŠ v 
naši bližji okolici.  Organizirali bomo pet turnirjev, vsaka  šolska 
ekipa pa bo odigrala 8 tekem.
Prvi tak turnir se je odigral na zadnjo novembrsko soboto, 
30.11.2013 OŠ Ivana Cankarja. Med seboj so se pomerile ekipe 
OŠ Antona Martina Slomška proti OŠ Horjul, OŠ Horjul proti 
OŠ Brezovica, OŠ Brezovica proti OŠ Ivana Cankarja ter vrhni-
ški derbi OŠ Ivana Cankarja proti OŠ Antona Martina Slomška. 
Slavili sta ekipi OŠ Brezovica in OŠ Antona Martina Slomška z 
dvema zmagama. Za večino mladih košarkarjev so bile to prve 
tekme. Pred množico gledalcev so prikazali veliko  borbenosti 
in navdušenja za igro. Najboljši so bili mladi košarkarji iz OŠ 
Brezovica, ki so bili tudi najstarejši med igralci. Starši in ostali 
sorodniki so športno vzpodbujali  svoje otroke. Tekme je z ve-
liko pedagoškega čuta sodil košarkarski sodnik Urban Žnidar-
šič. Na koncu turnirja so bili najmlajši košarkarji navdušeni in 
prĳetno utrujeni. Otroci, trenerji in gledalci pa se že veselimo
naslednjega turnirja Šole košarke KK Vrhnika, ki bo mesecu Ja-
nuarju 2014.
Svojo novo tekmovalno sezono v okviru SKL pa so v novem-
bru pričeli tudi najmlajši košarkarji klubske selekcĳe najmljaši
pionirji U-10. Ekipa je sestavljena iz košarkarjev rojenih 2003 in 

mlajši, ki so kapetan ekipe Koprivec Vid in soigralci Rajh Nik, 
Rigler Rok, Rojec Gašper, Izak Kovačič, Matej Mivšek, Lovrin 
Aljaž, Križ Peter, Ribič Aleks, Jazbinšek Erazem, Osredkar Nejc, 
Krašna Matic, Novak Luka, Samec Maksimović Kris, Karba 
Nejc, Hadalin Kasper, Cerar Radovan Arne, Glavina Klampfer 
Mark, Joksović Vanja, Vidmar Jaka, Drašler Svit, Leskovec Brin, 
Caka Enis, Dormiš Nick. Trenirajo trikrat tedensko v OŠ Antona 
Martina Slomška in v OŠ Ivana Cankarja pod vodstvom Matica 
Habata. Pred tekmo tudi potekajo štafetne igre, katere se bodo 
spreminjale tekom sezone. V prvem delu sezone se tekmuje v 
dveh igrah in sicer igra spretnostnega vodenja okoli stožcev in 
igra točkovanje v zadetih meti na koš. Točke obeh štafetnih iger 
se potem seštejejo in takoj zapišejo, kot začetni rezultat tekme. 
Namen teh štafetnih iger je fantom še bolj približati košarko, 
skoz igro ter jih razbremeniti začetne treme pred tekmo. S tem 
jim hočemo pokazati, da je košarka zabava, s katero preženejo 
stres in ob tem zelo uživajo. To so naši najmlajši košarkarji poka-
zali že na prvem turnirju v Ljubljani, ko so le za slab koš izgubili 
proti ekipi KK Parklji in KK Slovan B. Tekmovanje se nadaljuje 
vse do marca 2014, kjer bo še veliko časa za prve zmage najmlaj-
ših. Vsem, ki pa bi se radi pridružili, vljudno vabljeni na trenin-
ge po urniku, ki ga najdete na spletni strani www.kkvrhnika.si.
Tudi preostale selekcĳe kluba ne počivajo. Trenutno pa najbolj
navdušujejo košarkarji mladinske ekipe KK Vrhnika. Mladinci 
so v 2.SKL skupina Zahod 2 na samem vrhu z polnim izkupič-
kom točk z 6 zmagami. Dobra igra, ekipni duh ter borbenost je 
recept s katerim meljejo svoje nasprotnike svoje, kljub poškod-
bam v ekipi. Vsem poškodovancem želimo hitro vrnitev pod 
koše, ekipa pa naj le nadaljuje svoj zmagovalni pohod. 
Že tretje leto zapored pa tekmovalno sezono v 1.SKL nastopajo 
tudi ekipa kadetov, kar je za tako majhen klub kot je KK Vrhnika 
velik uspeh. Naša ekipa se srečuje z  ekipami, ki sodĳo v sam
vrh slovenske košarke. Razen proti močni ekipi KK Helios iz  
Domžal, igramo povsem enakovredno košarko. V spomladan-
skem delu bomo prav gotovo dosegli več zmag.
V tekočem mesecu novembru 2013 pa sta tekmovalno sezono 
2013 končali ekipi U-12 (košarkarji letnika 2001 in 2002) pod 

vodstvom trenerja Primoža Jurce ter ekipa U-14 (letnik 1999 in 
2000) pod vodstvom trenerja Vlada Beka. Kot smo že poročali 
sta ekipi imeli izjemno težke nasprotnike vendar so se mladi 
košarkarji veliko naučili in navduševali s svojimi igrami. Košar-
karji s tem niso zaključili tekmovalnega kroga saj so se preselili 
v selekcĳe višje in z novimi ekipami U-12 in U-14 začeli z zim-
sko ligo Nova liga. Za novi dve ekipi pa bomo v okviru kluba 
v mesecu januarju 2014 organizirali tudi I.zimski košarkarski 
turnir ter v februarju 2014 II.zimski košarkarski turnir z med-
narodno udeležbo.
Tekmovanje za ekipo košarkarjev U-14 pa se s tem še ni kon-
čano. Fantje nadaljujejo v tekmovanju Mini pokal Spar. Za pr-
vega nasprotnika so dobili ekipo 1.SKL ekipo KK Tolmin, ki 
jo že zelo dobro poznajo iz tekmovalnega dela sezone 2013. 
Mladi Vrhniški košarkarji so nasprotnika premagali tako na 
domačem parketu kot v gostovanju. Svojo prvo tekmo 3.kroga 
pokala bodo odigrali 8.decembra na Vrhniki v OŠ Ivana Can-
karja, naslednji teden pa se bodo podali na povratno srečanje 
v Tolmin. Vso srečo jim želimo, da se z dobro igro prebĳejo v
naslednji krog tekmovanja.                               KK Vrhnika

Veterani razgibavajo stare kosti
Naši »oldtimerji« 35+, podobno kot v preteklih 
sezonah, tudi letos redno tekmujejo v notranjskih 
veteranskih tekmovanjih. Z nekaj porazi in kopico 
zmagami sicer niso prvi na lestvici, vendar pa so 
vse njihove predstave vredne ogleda, saj »mlade-
niči« vedo kako se stvari streže. Celo zima jim ni 
prišla do živega. Vsaj enkrat tedensko brusĳo svoje

bogato nogometno znanje v telovadnicah. Seveda je najpomemb-
nejši tretji polčas, ki se navadno konča s tako velikim košem sme-
ha, da bi ga zelo težko  nesli še vsi trĳe dobri možje skupaj.
Mladinci končali sezono brez poraza
V letošnjem letu se je uprava kluba ob upoštevanju stroke, odločila 
da ne bo brezglavo silila v tekmovanje z mladinsko in kadetsko 
ekipo, temveč, bo v miru in s trezno glavo pripravila temelje za 
tekmovanje obeh selekcĳ v naslednji sezoni. Na podlagi spreje-
tih odločitev, smo v jesenskem delu tekmovali s poenoteno ekipo 
kadetov in mladincev in sicer v 2. mladinski ligi MNZ Ljubljana. 
Kljub vsem dejstvom, so se pred pričetkom tekmovanja porajala 
vprašanja glede smotrnosti takšne odločitve, saj je ekipa, katere 
jedro se je ohranilo še iz pretekle sezone in kateri se je priključilo 
nekaj izjemnih posameznikov iz izhodne selekcĳe starejših dečkov,
v povprečju daleč najmlajša in fizično najšibkejša ekipa v ligi. Na
koncu se je pokazala odločitev za pravilno. Ne samo, da je bila eki-
pa konkurenčna, prikazala je srčno, pogumno in predvsem odgo-
vorno igro. S tem so fantje povsem izpolnili in upravičili zaupanje 
ter vsem in predvsem sebi dokazali, da so iz pravega testa in da je 
pred njimi še lepa nogometna prihodnost. Prejeli so najmanj za-
detkov. S petimi zmagami in tremi remĳi so ostali neporaženi in
na koncu pristali na prvem mestu na prvenstveni lestvici, skupaj 
z ekipama Kočevja in Dola. S trdim delom in pod budnim očesom 
trenerja Shala Nazmĳa, so ustvarili homogeno sredino, ki je za na-
meček s kombinatorno igro celo dominirala v ligi. Dobro delo pa 
ni bilo vidno samo pri rezultatu, temveč je naša ekipa tudi prejela 
najmanj kartonov in se lahko pohvali še z najboljšim strelcem lige, 
Tilnom Riharjem. Res izjemen uspeh, mar ne. 
Glede na prikazano, se nadejamo, da bodo starši in ostali navĳači
podobno kot v jesenskem delu, tudi spomladi bodrili naše mlade 
ase, zato vabimo vse nogometne navdušence, da se nam pridružĳo
na naslednjih tekmah.
Izjemna sezona deklet
Kot je že vsem znano ima NK Vrhnika v svojih vrstah tudi žensko 
selekcĳo, ki je v mesecu oktobru dopolnila 2 leti druženja in za-

okrožuje kar lepo število deklet. Trener Vjekoslav Ivanušec, svoje 
znanje iz velikega in malega nogometa nesebično prenaša na svoje 
varovanke in slednje mu vse skupaj vračajo z izjemnimi uspehi. 
Trud, ki so ga vložili v nogometne treninge, je namreč obrodil sa-
dove. Naše najmlajše članice, ki igrajo v 1. SŽNL imenovani DU15, 
so v jesenskem delu pristale na odličnem 4. mestu. Omenimo naj 
da so bila dekleta na večini tekem oslabljena, saj so igrala z igralko 
manj. V prvem delu sezone so odigrale 11 tekem, med katerimi so 
zabeležile 3 zmage,3 neodločene izide, ter 5 porazov. 
Za vstop v prvo člansko ligo, je deklet zaenkrat številčno še pre-
malo, zato tekmujejo v ligi, ki jo organizira NK Črni Graben. V tem 
tekmovanju so se naše članice DU19/21 odrezale še nekoliko bolje 
od mlajših kolegic, saj v jesenskem delu krasĳo odlično 1. mesto!
Zavidljiv rezultat so si dekleta priborila s 7 zmagami, 2 neodlo-
čenima izidoma, ter 1 porazom. Poleg tega pa prva strelka v ligi 
starejše selekcĳe, Daniela Ivanović, prihaja prav iz našega kluba.
Vsekakor si želimo priti  tudi do te točke, da bi tekmovali z se-
lekcĳami DU13/15, DU17 in članicami v prvi ligi, zato vabimo vsa
dekleta, mamice, torej čisto vse, ki bi rade igrale nogomet, na nogo-
metne treninge v naši sredini. Prepričani smo da Vam bo všeč. Ob 
koncu pa iskrene čestitke dekletom in trenerju.
Selekcĳa starejših dečkov odigrala nad pričakovanji
Starejši dečki, bolj znani kot U14/15, so po uvodnih tekmah in ne-
kaj spodrsljajih le sestavili svoje vrste. Trener Sebastian Zalar z vo-
denjem selekcĳe ni le poskrbel za dober rezultat in dvig kvalitete
igralcev, temveč mu je s strnitvĳo ekipe v homogeno celoto, uspel
pravi mali podvig. Svoje delo je opisal takole: »Trener je človek, ki 
usmerja svoje varovance, vendar se moramo zavedati, da so prav 

igralci tisti, ki ustvarjajo rezultat in tvorĳo ekipo. Tako je trener le
eno izmed sredstev za dosego tega cilja. Poleg igralcev je najpo-
membnejši še njihov medsebojni odnos, ki je ta trenutek v selekcĳi
izjemen. Ponosen sem na vse svoje fante in se njim in njihovim star-
šem ob tej priliki lepo zahvaljujem za zaupanje. Res, iskrena hvala. 
Dela pa ni opravil sam. Velik del sta dodala oba pomočnika Ahmet 
Ždralič- Hapo in Nebojša Vukičevič ter nenazadnje tudi marljiva 
uprava kluba.« Kot rečeno je pri tej selekcĳi moč opaziti izjemno
kohezĳo, prĳateljstvo in povezanost v vseh porah ekipe, kar se na
zadnjih tekmah odraža tudi v sami igri. Fantje so prikazali nekaj 
izjemnih predstav. S trdim in sistematičnim delom so ustvarili sre-
dino, ki jo krasi kombinatorna, napadalna in odgovorna igra. Ne 
glede na napake, ki še vedno ostajajo, fantje iz tekme v tekmo bolj 
navdušujejo izjemne navĳače, ki prihajajo iz vrst staršev in mnogih
privržencev. Ob tej priliki se vsem staršem lepo zahvaljujemo, saj 
brez njihove podpore zagotovo ne bi šlo.  
Jesenski del sezone je za nami in selekcĳa, ki mimogrede v klubu
igra v najvišjem nivoju tekmovanja, zaseda 7. mesto z le nekaj toč-
kami zaostanka za prvouvrščenimi ekipami. Ponaša pa se tudi z 
najboljšim strelcem lige. Z resnim treniranjem že v avgustu, bi bili 
žesedaj v samem vrhu lestvice, vendar nič zato. Za takšen rezultat 
bo dovolj časa spomladi in zagotovo jim bo uspelo, le verjeti je tre-
ba vase in trdo delati naprej.
»Češnjo na torto« bodo fantje dodali s pripravami v mesecu mar-
cu, ko vse ekipe odhajajo v Olimpĳsko Vas Lignano v Italĳi. To
bo, tako kot vsako leto, odlična priložnost za dokončni dvig forme 
pred nadaljevanjem prvenstva.
Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi drugo selekcĳo starejših deč-
kov, ki tekmuje v tretji ligi. Klub se je za tekmovanje druge ekipe 
odločil predvsem zato, da vsem igralcem omogoči čim boljši razvoj 
in čim več igre. Jasno je, da v prvi ekipi ne morejo dobiti mesta vsi, 
saj gre za izjemno številčno sredino, zato je tekmovanje v dodatni 
ekipi te selekcĳe še toliko bolj pomembno. Rezultatsko je ta ekipa
nekoliko slabša, vendar temu botruje predvsem nepoznavanje fan-
tov med seboj, saj je ekipa sestavljena iz Vrhničanov, ki jih dopol-
njujejo vrstniki iz Borovnice. Projekt povezave z okoliškimi klubi 
je za NK Vrhnika že nekaj let znana in stalna praksa in upamo, da 
se bo ohranila tudi v prihodnje, saj se tako omogoči vsem otrokom 
boljši nogometni razvoj.
Mlajši dečki v krstni sezoni meljejo v želji za 
napredovanjem
Za našimi mlajšimi dečki je jesenski del sezone, v katerem so fant-
je pod budnim očesom trenerja Jasmina Muratagiča na treningih 
največ poudarka namenili različnim igralnim in gibalnim oblikam 
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9. 11. 2013 – S planinci po 
Levstikovi poti
Kljub napovedi o izredno slabem vremenu se 
nas je kar  petnajst planincev društva odločilo, 
da vreme izzovemo. In splačalo se nam je. Tudi 
na splošno je bilo manj pohodnikov kot po na-

vadi, a nekatere je bilo za razumeti, kajti zaradi 
poplav je bila v nevarnosti njihova lastnina.
Tokrat smo začeli pohod malce naprej od Šmart-
nega, pod Kostrevnico, edina prednost manjše-
ga števila pohodnikov pa je bila, da je bila pot 
manj blatna, kot če bi po njej hodilo nekaj deset 
tisoč obiskovalcev Levstikove poti.
Tokratni pohod smo ubrali z zmernim korakom, 
pri vsaki znamenitosti smo se zadržali, več časa 
smo namenili tudi klepetu z domačini in pri-
griznili njihove dobrote ter  jih pridno zalili s 
čajem ali kaj krepkejšim.
Ves pohod je lahko minil v takem počasnem 
tempu, kajti že na začetku smo se odločili, da 
odhod s Čateža domov prestavimo za eno uro. 
Ta ura nam je prav prišla tudi na koncu poti, 
kjer smo prisluhnili kulturnemu programu.
Vreme je vzdržalo, le enkrat smo svetu pokaza-
li, kakšne dežnike imamo s seboj.
Ker je bil čas martinovega, med nami pa je bil 
tudi Martin, se je  izkazal in ob  vrnitvi na Vrh-
niko ohranil lepo navado in družbo razveselil s 
povabilom na pĳačo.
Besedilo in fotografija: Jože Školc

16. 11. 2013 – Mladi planinci na 
Galetovcu
V soboto, 16.  11.  2013, so se naši učenci, mladi 
planinci z OŠ Ivana Cankarja, OŠ Antona Mar-
tina Slomška, OŠ Log - Dragomer in s PŠ Bevke 

udeležili planinskega izleta na Galetovec pod 
vodstvom Mladinskega odseka PD Vrhnika. 
Zjutraj smo se zbrali pred šolo na Vrhniki in se z 
avtobusom odpeljali proti sončnemu Bledu.
Razgledni vrh Galetovec je na Pokljuški planoti. 
Zaradi nezahtevnega dostopa in čudovitega raz-
gleda na Blejsko jezero je bil cilj našega pohoda.
Z doline na Galetovec opozori kar 500 m visoka 
prepadna stena. Odsekan osončen vzhodni del 
grebena nad Bohinjsko Belo zaradi  kakovostne 
skale že od nekdaj privlači športne plezalce,  na-
prej proti Bohinju pa sicer še vedno prepaden 
jugovzhodni zaključek Pokljuke porašča gozd. 
Po grebenu poteka tudi del vzhodne meje Tri-
glavskega narodnega parka.
Izhodišče in sestop našega pohoda je bila vasica 
Bohinjska Bela. Hodili smo naprej čez travnike 
in skozi jesensko obarvane gozdove proti vrhu. 
Opazovali smo mešani in listnati gozd, lesne 
gobe in lišaje. V temnem iglastem gozdu smo 
videli »lovilce za lubadarje«. Izvedeli smo, da 
na Pokljuški planoti rastejo »resonančne smre-
ke«. Njihov les uporabljajo za izdelavo glasbil. 
Poznavalci s posebnimi kladivci potrkavajo po 
drevesnih deblih in ugotavljajo resonanco lesa. 
Izbor najprimernejšega lesa za izdelavo glasbil 

je že sam po sebi umetnost.
Vrh je bil obsĳan s soncem in zasnežen. V spo-
min se nam je vtisnil   čudovit razgled na Blej-
sko jezero in skalni vrh Babji zob. Na vrhu smo 
si žigosali Planinske dnevnike in naredili sku-
pinsko fotografijo.
Besedilo: Romana Jemec Opeka, mentorica 
planinskega krožka OŠ Log - Dragomer
Foto: Mladinski odsek

1. 12. 2013 – Lintverni opravili s 
Čavnom in Golaki
Poznojesenski čas je vremensko res nepred-
vidljiv in Ligojǹ c je čakal kar dve leti, da mu 
je uspelo izpeljati težko pričakovani pohod po 
delu Trnovskega gozda. Zadnji hip se je vreme 
iz sobote na nedeljo uredilo, a vseeno smo ubrali 
»rezervno« različico, kajti domovinska dolžnost 
je poklicala Ligojnčevega prĳatelja Emila, ki nas
je želel popeljati po svojih poteh.
Prĳetna vožnja čez Hrušico, Col in po vaseh pod
Robom ali po domače – Gorami – nas je pripe-
ljala do našega izhodišča v Predmeji. Vipavska 
burja je imela prav tu mlade in takoj smo se skri-
li za bližnjo stavbo, ki pa smo jo kmalu zapu-
stili in se podali mimo Resslovega spomenika v 
strm, a zatišen breg. Le ko smo si na robu pred 
Čavnom želeli ogledati Vipavsko dolino, je burja 
z vso svojo močjo obrila še zadnje predstavnike 
Lintvernov, ki tega obreda niso opravili zjutraj. 
Ostale so le stalne brade in brki.
Ne dolgo za tem smo padli v naročje topli Koči 
Antona Bavčerja na Čavnu, si pogreli kosti in 
dušo in polni energĳe nadaljevali pot pod Mo-
drasovcem do Iztokove koče. In tod preseneče-

nje: za poln avtobus planincev je dodobra na-
polnil malo kočo in njeno okolico tako, da smo 
se odločili, da se kar zunaj podpremo s sendviči 
in toplim čajem in že smo jo ubrali Predmeji na-
proti.
Posedli smo v tolpa vozila in se odpeljali na Sinji 
vrh, kjer smo s kosilom uspešno zaključili naš 
težko pričakovani pohod.
Pohoda smo se udeležili: B č̀ar, Betajnov̀ c, Cvele, 
Cvičkar, Grintov̀ c, Ligojǹ c, Pero, Špilčk, Špik in 
Stari.
Besedilo: Špik
Fotografija: Ligojǹ c

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših 
(Zimzeleni in Sončki) najdete v Upokojenskem 
kotičku Našega časopisa, vse objavljene članke 
pa si lahko v celoti preberete in si ogledate še 
več fotografij na spletni strani Planinskega dru-
štva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.
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Iz januarskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / vodnik

15. 1.
PREDAVANJE MILANA 
FERRANA: 10 000. JAMA JE 
NA (V) ZAPLANI

19.00 /
ZAVOD IVANA 
CANKARJA IN 
PLANINSKO DRUŠTVO 
VRHNIKA

18.  1. BRESTOVEC – GORIŠKI 
KRAS (I) 7.00 4-5 ROMAN NOVAK

Komentar: Prihod na Čatež

Lintverni pred Kočo Antona Bavčerja na Čavnu

z in brez žoge. Izpopolnjevale so se: individualna 
tehnika, taktika, koordinacĳa ter sprejemanje do-
ločenih zahtev v sklopu igre.
Preteklo sezono so fantje kot prvaki napredovali in 
se uvrstili v 2. ligo mlajših dečkov. Konkurenca je 
izjemno velika in priznati je potrebno, da so nas 
fantje pozitivno presenetili saj so prikazali všečen 

nogomet, zgledno obnašanje in izjemno vzdušje. Skozi celo sezo-
no so delovali kot prava ekipa. Tekaško in kombinatorno so bili 
uspešni domala vsi igralci. Ob videnem še posebej veseli dejstvo, 
da fantje lepo napredujejo, ob tem pa še vedno z velikim veseljem 
hodĳo na treninge in predvsem uživajo v nogometu. Čestitke!!! V
bodoče bodo po mnenju trenerja morali še več pozornosti nameniti 
pravilnim razdaljam med igralci in linĳami, pravilnemu razpore-
du na igrišču, ter osnovam individualne taktike kot so varovanje, 
prevzemanje, nadomeščanje, odvzemanje, izbĳanje in podobno v
obrambi. Izboljšati bo potrebno  tudi pravilno odkrivanje, spreje-
manje in oddajanje žoge, varanje z in brez žoge, strele na vrata in 
ostale elemente v fazi napada.
Pred nami je zima in naši šampĳoni bodo prezimili v telovadnici.
V tem času se bodo fantje udeležili tekmovanj v »zimski ligi«, ki jo 
organizira NK Radomlje (igra se zunaj na umetni 
travi). Cilj tega tekmovanja je predvsem ta, da se ekipa med seboj 
še bolje uigra in poveže v igri 7:7, kar bo pripomoglo k dobri pri-
pravi v nadaljevanju sezone. Glede na to, da so se naši mladi asi 
uvrstili v četrtfinale pokala mlajših dečkov v igri 11:11, bodo za-
gotovo sledile tudi tekme velikega nogometa.
Trener Jasmin Muratagič, ponosen na svojo selekcĳo, se je takole
izrazil z besedami: »Poleg pohval mojim fantom, ne morem mimo 
posebne zahvale našim zvestim staršem, saj so se vsi potrudili, da 
so fantje tudi s tribun imeli zelo bučno (regljasto) podporo tako 
doma kot tudi na gostovanjih. Starši hvala! Posebno zahvalo na-
menjam še moji desni roki Gorazdu Gombocu.«

Podobno kot pri starejših dečkih, tudi pri mlajših druga ekipa v po-
vezavi z vrstniki iz Borovnice nastopa v tretji ligi. Tudi v tej selek-
cĳi je težava v neuigranosti ekipe in slabem poznavanju otrok med
seboj. Prav temu segmentu igre se bo v bližnji prihodnosti posve-
tilo največ pozornosti in treninga. Vsekakor pa gredo pohvale tudi 
tem fantom, saj navkljub težavam, ki jih pestĳo še vedno redno in
odgovorno obiskujejo treninge in niso nič manj zavzeti za delo.
Izjemna klubska jesen 
Poravnane so bile vse finančne obveznosti do sodnikov in s tem
se je uredila neljuba situacĳa s sodniško organizacĳo, poplačane
so bile stare terjatve MNZ Ljubljana in klubu je uspelo poplačati 
vse dolgove trenerjem in ekonomu za nazaj in tekoče. Čeprav še 
niso poplačani vsi upniki v celoti za nazaj se je dolg kluba za nazaj 
opazno zmanjšal. 
Prenovljen je osrednji klubski prostor, zamenjana so razbita okna 
na garderobah, prebarvana fasada na bazenu, ki je nenazadnje naše 
domovanje, igrišča so obdana z novo varovalno ograjo, v uporabi 
so že nove hišice za rezervne igralce, za goli se bohotĳo nove lovil-
ne mreže za žoge, obnovljeni so srednji goli za tekmovanja mlajših 
dečkov in deklet, dopolnil se je arzenal rekvizitov in opreme in še 
bi lahko naštevali.
Seveda pa nam toliko ne bi uspelo narediti brez pomoči staršev, 
sponzorjev in donatorjev. Delovna akcĳa kluba je v začetku no-
vembra v športni park privabila lepo število pridnih rok naših 
članov, ki so poskrbeli za lepši izgled klubskih prostorov. In celo-
tnega Vrhniškega bazena. Ob prĳetnem druženju in opravljenem
dobrem delu tudi za širšo skupnost, se tudi radožive udeležbe na 
skromni pogostitvi ni manjkalo.
Po koncu sezone smo v klubu organizirali še zaključek jesenskega 
dela prvenstva. Druženje v smislu kostanjevega piknika in pala-
činka party-ja se je izkazalo za zelo posrečeno domislico, saj smo 
preplavili športni park. S tem je bil dosežen namen druženja vseh 

generacĳ, staršev, otrok nogometašev, njihovih bratov in sester, tre-
nerjev, članov uprave in simpatizerjev in podpornikov kluba. 
Božičkovanje 2013
23.12.2013 naš klub v Cankarjevem Domu na Vrhniki tradicional-
no že tretje leto zapored organizira prireditev, tako imenovano 
»Božičkovanje 2013«. Gre za projekt obdarovanja klubskih otrok 
in mladine, njihovih družinskih članov, ter vseh Vrhniških nogo-
metašev. Projekt je tudi humanitarno obarvan, saj vsako leto v 
sodelovanju s centrom za socialno delo (CSD Vrhnika) obdarimo 
še otroke iz socialno šibkejših družin. Za dogodek je vsako leto 
veliko zanimanja in temu primeren je tudi zelo številčni obisk. 
Verjamemo, da tudi letos ne bo nič drugače.
Program se bo začel z gledališko igrico za otroke, nadaljeval z 
obdarovanjem, zaključil pa z monokomedĳo »Čefurji raus« in
skromno pogostitvĳo vseh udeležencev.
Vedno odprta vrata za vsakogar
Nogometni klub Vrhnika v sodelovanju s sateliti v bližnji in dal-
ni okolici pod svojo streho združuje preko 250 aktivnih nogo-
metašev in nogometašic v domala vseh starostnih kategorĳah.
Vabljeni torej vsi otroci, mladostniki od 5 do 95 let, da svoje no-
gometno znanje 
nadgradite ali 
pa samo razgi-
bate svoje telo. 
Vse potrebne infor-
macĳe, kontakte in
še mnogo drugega 
si lahko redno 
prebirate na splet-
ni strani: www.
nkvrhnika.si

Po lepi sončni poti vrhu naproti

Pričakal nas je sončen, a zasnežen vrh.

Planinsko društvo Vrhnika in Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika

Vas vljudno vabita k premiernemu predava-
nju Milana Ferrana ob spremljanju čudovitih 
jamskih fotografij Petra Gedeia o novo odkri-
ti Žirovcovi jami z naslovom
10 000. JAMA JE NA (V) ZAPLANI
v sredo, 15. januarja 2014, ob 19.00.

Kot je v navadi v 
okolici Ulovke, je 
bil tudi vhod v 
Žirovcovo jamo 
"širok" le od 15 
do 20 centime-
trov. Z odkopa-
vanjem so začeli 
leta 2006. Ni ka-
zalo na kakšno 
večje odkritje in 
temu primerna je 
bila tudi vnema. Edino, kar jih je gnalo, je bil 
pulzirajoči prepih. Vsakih  petnajst minut se 
je smer prepiha obrnila. Po  dvaindvajsetih 
akcĳah so se prebili v prehodne rove. Že po
prvem obisku notranjosti so ugotovili, da je 
to pomembno odkritje. V kratkem času so 
raziskali 2.500 metrov rovov. Sedaj je skupna 
dolžina  več kot pet kilometrov. Nenavadno 
je tudi, ker je jama v dolomitu, kjer ni bilo 
pričakovati jame take dolžine.
Ker je bilo v tistem obdobju največje jamar-
sko odkritje, so jo na katastru izbrali za okro-
glo številko 10 000. (deset tisoča registrirana 
jama v Slovenĳi).
Pozneje je jama postala sistem, ker so na se-
verni strani prekopali prehod na površje. Z 
raziskavami še niso končali; ostajajo še pri-
točni rovi in najpomembneje, glavni odtok 
vode.
Več na predavanju, kjer bo vstop prost.

Foto: Peter Gedei
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

��������������
www.parketarstvo-rode.si

Oddam cca 200 m2 velik poslovni prostor 
na Vrhniki Pod Hruševco – primeren je za 
mirno obrt, skladišče ali pisarne. 
Parkirni prostori zagotovljeni. 
Informacĳe na telefon: 041 626 746.

OTROŠKA PODL���NA BUNDA JN20
v visoko vidni fluo-rumeni barvi
velikosti: 5-6 let, 7-8 let, 9-10 let, 13-14 let

Redna cena: 40,00 €

OTR���������������LO�������
v visoko vidni fluo-rumeni barvi
velikosti: M (5-6 let), L (7-9 let), XL (10-12 let)

Redna cena: 6,00 €

OTROŠKI K������ZON C890
v temno modri barvi
velikosti: za 4, 6, 8, 10, 12, 14 let

Redna cena: 30,00 €

PRIGO Tehni��a trgovina
P�����������������r��������������������������������������������������������������������������������o�����www.pri�o.si
Vse cene so v EUR in �e vkl���ujejo DDV. Za morebitne napake v tisku se vam �e v naprej opravi�ujemo.

“Poskrbite, da bo vaš otrok pridobival

delavne navade��e od malega!”

“Poskrbite za varnostvašega otroka!”

Akcijske cene veljajo do 31. 12. 2013, k������e so omejene!

*Akcijska cena velja za 
kombinezon brez logotipov! S��������KTOR C�T 6225

Redna cena: 
129,90 €

������������
Redna cena: 34,99 €

���������RGUSON
Redna cena: 12,99 €

���D��������������NAKLAD����
Redna cena: 14,99 €

G�������������������ST����
Redna cena: 22,99 €

�����������������
Redna cena: 19,99 €

Igr������������kovinske, nemškega proizvajalca, izdelane so v merilu, 
ki nudi veliko igralno vrednost! Izbirate lahko med programom cestnih in kmetijskih vozil!

�������te trgovino Prigo, tam v��������������������������������

potisk kombinezona
z logotipi

Cena: 
Akcijska cena kombinezona
+ št. potiskanih logotipov

9990
A�CIJA

1899
A�CIJA

1599
A�CIJA

999
A�CIJA

1299
A�CIJA

*

N��������
�����������

K������ZON!

A�CIJA

450A�CIJA
2500A�CIJA

2999
A�CIJA

1990

�����������
SOFTSHEL BUNDA
���rni, bordo r����������r��������rvi

SOFTSHEL JAKNA
v sve������������ve����z�������
bordo r����������r�����rvi

VISOKO VIDNA ODSEVNA JAKNA
ko���et 5 v 1 
��������vetrovk����rezrok�vnik�����������
odse����������������st odpen��n���rok�vov)

TERANOV LIKER 0.75L
R�������������r���

PRIGO Tehni��a trgovina
Podp���42a,�1352��reserje,������01�363�10�15,��gsm��051�633�316��
gsm��041�683�000���po��a������prigo.si,����.prigo.si

PIROTEHNIKA

po izjemno nizkih cenah!

5999AKCI
JA

3499AKCI
JA

7499AKCI
JA

Pester izbor

kvalitetnih vin

����rnet����vignon

Ter��

��������������

AK
CIJ

A

����������������

���R
����T

���ZA

D�����
�T���

...

��re
v���

�

r���
��

PESTER IZBOR
��������������
Izbor bute�j���h vin in penin
�����������������������

AK
CIJ

A

����NA FREZA PRO STG 1170E
�������kovit�������n��������������
dv����������rugih po������
���������ot�������,1 kW (1�����
������������������������������������

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

Akcijske cene ve����o do 31. 12. 2�13, k������e so o�ejene!

Vse cene so v EUR in �e vkl���ujejo DDV. Za morebitne napake v tisku se vam �e v naprej opravi�ujemo.

���ot����RIG�
�������

�����������

87639ODL
IČNA

CEN
A!PELETI PELETOP

visokoenergentski lesni peleti
60% bukev, 30% hrast, 10% smreka

239,00 €/t = 3,59 €/15kg
Cena velja ob nakupu vsaj 1 tone

319

CHARDONNAY 
MANDRIJA 
VIPAVA 0.75L

611

SREBRNA
RADGONSKA
PENINA

DEGUSTACIJA VIN Z VINSKO KRALJICO

v družbi harmonike in odličnega pršuta

v PETEK, 20. 12. 2013 od 16. do 19. ure!

-25%

-25%

ah!!

EKO NASTILJ
ZA MALE ŽIVALI
Edinstven izdelek, ki
razgradi amonijak in
odpravi smrad!
Po uporabi nastane
��������������

Generalni uvoznik: 

Prigo, d.o.o., BrezovicaNOVO!

700
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99€Izdelava in urejanje
FB strani  že za

/mes

ii Studio za oblikovanje in spletne komunikacije

Pokličite
zdaj!

041 772 722

www.okusi.si

že za139 EUR

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

139 EUR

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

že za139 EUR

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

EOM=0%0%EOM=0%

Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7-letno garancijo 
in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

0 EUR pologa 0% obresti    0 EUR stroškov
Enostavno in pregledno!Enostavno in pregledno!

EOM = 0% velja za nakup novega vozila KIA ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko Hypo Leasinga d.o.o. in VBS Leasinga d.o.o. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mes., fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški 
odobritve 0 EUR. Primer: KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Activ, cena 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker »Staro za novo« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker »EOM = 0% financ.«), z odplač. dobo 84 
mes. in 0% pologom, obrok leasinga 139 EUR/mesec , fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo 11.690 EUR (=nabavna vrednost). Končne cene vsebujejo vse popuste in prihranke, ne 
vključ. barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja 17.10.-17.11.2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v priroč. o varčni 
porabi goriva, na prod. mestu ali www.kia.si/emission. Pogoji garanc. na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 109 - 145 g/km CO2.
www.facebook.com/KIASlovenija

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA, 01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis)  www.avtotrade.kia.si

L

��
��
��
��
��
�

POSEBNE CENE ZA 
DIJAKE IN ŠTUDENTE

AVTOŠOLA

PRVIH 10 UR PO 19€

PRIPELJI PRIJATELJA IN PODARIMO 
�����������������������������

PRIJAVE IN INFORMACIJE NA:  tel.: 041/601-707 ali e-mail: avtosola@avtotrade.si

Avtotrade d.o.o, Vrhnika
������������������������
tel.: 041/601-707
www.avtotrade.si

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

�����������������������������������

�����������

od 13.1. do 17.1.
ob 17.00

v podjetju

Avtotrade

������������������������������

IZPIT ZA TRAKTOR�����������������
������������������

����������
�����������������
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AVTOTEHNA VIS in SEVER Sinja Gorica 112,1360 Vrhnika, Tel: 01 750 63 34, sever@opel-sever.com, www.opel-sever.com

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Mali oglasi

Zbiram stare gramofonske plošče in kasete narodnozabav-
nih ansamblov ter tudi drugih izvajalcev. Kdor bi jih podaril 
ali prodal po simbolični ceni, naj me pokliče na št. 041/321-
320. Pri večji količini dam v ceno računalnik ali računalniške 
komponente

V Rovtah prodam zazidljivo parcelo od 700 do 1000 m2, 
sončna lega, dostop asfalt,ob parceli voda, elektrika, kanaliza-
cĳa. Cena 30 eur/m2. Dodatne informacĳe na tel. 041 620 850.

Star mizarski ponk, skrinje, omare, mize, vozičke in  druge 
stare predmete kupim. Tel.: 031 878 351.

Odkupujemo krave in telice za zakol. Tel.: 031/387-922.

Prodam parcelo, na prĳetni in mirni lokacĳi ob gozdu na Vrh-
niki (Raskovec) prodamo zazidljivo ravno parcelo v izmeri 
957 m2. Vsa infrastruktura, na katero se objekt mora priključi-
ti, je ob parceli. Dostop je urejen po asfaltirani cesti.  Parcela je 
vpisana v zemljiško knjigo in je brez bremen.
Cena po dogovoru. Za dodatne informacĳe prosim pokličite 
po  telefonu št.: 041/552-006.

Kupim gozd v okolici Borovnice. Tel. številka 041 566 – 164, 
med 19. in 20. uro zvečer.

Kupim manjšo stanovanjsko hišo z vrtom v lepem, mirnem 
okolju blizu asfaltirane ceste. Tel: 01 7540743 ali 031 577 942.

Kupim zazidljivo parcelo za manjšo stanovanjsko hišo z vr-
tom v lepem, mirnem okolju blizu asfaltirane ceste. Tel: 01 
7540743 ali 031 577 942.

Oddam garsonjero na Vrtnarĳi, velikost 40 m2, delno opre-
mljeno. Tel: 041 894 355.

Prodam mizarski ponk, močne masivne izvedbe z lesenimi 
vĳaki. Ima dva predala s prekati. Tel: 041 971 665.

Kupim motorno žago, lepo ohranjeno, malo rabljeno, brez-
hibno; takoj kupim za gotovino. Tel.: 041/541-858.

Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo parcelo, 1100 m2, po 
ugodni ceni. Tel: 041 439 499.

Oddamo 2,5 sobno pritlično stanovanje na Vrhniki, 84 m2, v celoti 
adaptirano leta 2010, v dvostanovanjski hiši (lasten vhod), z vsemi 
priključki – ločeni števci, v celoti opremljeno. Najemnina: 400 € na 
mesec. Kontakt: Akva, Robova c. 6, Vrhnika, 01 750 61 00.

V centru Vrhnike oddam s 1. januarjem enosobno stanovanje, 
v bloku, 33 m2, z balkonom, svetlo, popolnoma opremljeno. 
Telefon: 051 232 499.

Prodam brejo kravo po izbiri, pašno, vajeno molże, ekoreja, 
brejo sedem mesecev. Cena 1200 do 1300 evrov.

Prav tako  prodam tudi motorno żago husqvarna 650, starejši 
model, brezhibno, za 200 evrov, in okusen domači sadjavec po  
7 evrov. Prodam tudi račke, saške, obročkane, samec in dve 
samici skupaj za 60 evrov. Tel.: 051 694 407.

Objavite brezplačen mali oglas na straneh 

Našega časopisa. 

Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis
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www.usluge-lavanda.si

Vedežujem in rešujem vse vaše probleme v 
zelo hitrem času. 
Rešujem tudi zakonske probleme, zato 
pokličite, ne bom vam žal. Tel: 

051 251 489

Vesele praznike in srečno 2014!

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da;
pot zdaj tvoja vodi tja, 
kjer so drugi že doma.

ZAHVALA
Ob izgubi očeta, starega ata in 

pradedka

JAKOBA 
MALOVRHA

(1920–2013)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo 
se gospodu župniku Petru Nastranu za lepo opravljeno pogreb-
no slovesnost, Pogrebni službi Lavanda ter vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Rovt nad Polhovim Gradcem, november 2013

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustila

MARĲA
SEČNIK, 

rojena Fefer, 
1934–2013.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, sodelav-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala Pogreb-
ni službi Vrhovec, pevcem in trobentaču. Hvala tudi gospodu 
župniku za lepo opravljen pogreb.

Vsi njeni.

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je poslovil

JOŽEF BUH
15. 12. 1927 – 11. 11. 2013

s Črnega Vrha nad Polhovim 
Gradcem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prĳa-
teljem, znancem in sodelavcem za izraženo sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče ter denarne prispevke za mašo. Posebno zahvalo 
bi namenili Jožetu Bizjanu in Pogrebni službi Vrhovec za brez-
hibno opravljene pogrebne storitve ter župniku Petru Nastranu 
za lep pogrebni obred. Hvala tudi Nadi in Francĳu Plestenjak,
Filipu Koširju, Vladimirju Trnovcu in Marku Mašeri za sodelo-
vanje na žalni slovesnosti.
Sinova Jože in Janez z družinama, sin Franc in hčerka Marĳa

ZAHVALA 
Tiho, kakor je živel, 
tiho je odšel od nas 
v najlepših letih svojega življenja.
Za seboj je pustil samoto in bolečino v naših 
srcih.

V 36. letu starosti se je poslovil 

EDVARD 
DOLNIČAR
s  Stare Vrhnike (1977–2013) 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, darovali cvetje, sveče in izrekli sožalje. Zahvaljujem se 
vsem sorodnikom, prĳateljem, znancem, sosedom,  nekdanjim
sodelavcem, g. župniku Blažu Gregorcu za lepo opravljen obred. 
Gospe Malči  velja zahvala za vse tiste drobne stvari, ki dajo pe-
čat popolnosti in so bistvenega pomena pri obredu. Vsem iskre-
na hvala. 

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
a nikoli ti zares od nas ne boš odšel, 
v naših srcih večno boš živel. 

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je zapustil naš 

dragi mož, oče, ata

IVAN - JANEZ 
TURK

28. 7. 1939 – 21. 11. 2013
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prĳateljem in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče in darove za svete maše,  ter vsem 
tistim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na pot večnega 
počitka in miru. Zahvaljujemo se tudi patronažni sestri Mojci za 
obiske in nego, Pogrebni službi Vrhovec in pevcem ter hvala g. 
župniku Blažu Gregorcu za lepo opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči: žena Marĳa, sin Janez z Ireno,
vnukinji Natalĳa in Anja

Vrhnika, november 2013

Zdaj se spočĳ, izmučeno srce,
zdaj se spočĳte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli. 

ZAHVALA
Na zadnji oktobrski dan se je za 

vedno poslovil naš dragi ata

VLADIMIR 
LAZNIK

(8. 11. 1935 – 28. 10. 2013)

Iskreno se zahvaljujemo za izrečeno sožalje, tolažilne besede in 
darovane sveče. Hvala gospodu župniku, Pogrebni službi Vrho-
vec in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: njegovi najdražji

Plamen v svečki nemo gori, 
pa vendarle vemo, da gledaš 
in paziš nas ti.

Ob nenadnem in nepričakovanem 
slovesu naše ljube babi, mami in žene

ANGELCE 
BUH
roj. Jereb

(1954 – 2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prĳateljem,
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče 
in darove za svete maše. Iskrena hvala pogrebni službi Vrhovec, 
Župnĳski Karitas Šentjošt in župniku Andreju Severju za lepo
opravljen obred. Hvala cerkvenemu pevskemu zboru Šentjošt in 
sekstetu Odoica.

Vsi njeni
Butajnova, december 2013

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč,
daleč je ...

Utrujena od bolezni je zaspala naša 
draga 

SAŠA ERČULJ 
BROŽIČ

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v dneh slovesa od naše drage 
Saše stali ob strani, nam izrekli sožalje in jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Hvala Hiši Hospica za vso skrb in toplino, ki ste jo 
najprej ponudili njej, nato tudi vsem nam.
Draga Saša, nikoli te ne bomo pozabili.

Vsi njeni

Ni res, da je odšel. Nikoli ne bo. 
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

ZAHVALA
V 78. letu je za vedno odšel naš 

ljubljeni mož, oče, ded in praded

ANTON 
TOMINEC

iz Horjula
1936 – 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, balinarjem, prĳateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople
stiske rok, podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše. Še 
posebej se zahvaljujemo Pavletovim in Petrovim za neprecenlji-
vo pomoč. Hvala Andreji, Boženi in Barbari, ki ste bile z nami, ko 
smo vas najbolj potrebovali. Posebno zahvalo namenjamo tudi 
gospodu župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen pogrebni 
obred, Pogrebni službi Lavanda in pevcem za pesmi, ki jih je naš 
ata tako rad prepeval. Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Za vedno bo ostal v naših srcih. 

Žena Rezka, otroci Antonĳa, Jelka in Igor z družinami, vnuki
in pravnuki

Horjul, november 2013
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Velika nagradna novoletna križanka 
Leseno kolo.

Najstarejše na svetu.

RAZSTAVA
24. 5. 2013–20. 4. 2014
Mestni muzej Ljubljana 
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Nagradna križanka
Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 68,72 evra

Tokrat rešujemo 2 
križanki!
Na levi strani smo vam pripravili veliko nagradno 
križanko, katere geslo vpišite na spodnji kupon. 
Sponzor nagrade je Mestni muzej Ljubljana, ki bo 
med srečne izžrebance podelil 10 vstopnic za ogled 
razstave o najstarejšem kolesu na svetu – najdenem 
na Gmajnah pri Verdu. Nagradna gesla pošljite do 
11. januarja na naslov: Naš časopis (OBVEZEN pri-
pis: Velika novoletna križanka), Tržaška cesta 9, 
1360 Vrhnika. 
 
Nagradno geslo pretekle križanke se je glasilo: »Ki-
tajska sreča na Vrhniki«. Nagrade (kosilo za dve 
osebi), ki jih poklanja Kitajska restavracĳa Kitaj-
ska sreča, so prejeli: Vida Toplak iz Žažarja, Ivan 
Mihevc iz Vrhnike in Ivica Kosi iz Bevk. Vsem na-
grajencem čestitamo. Nagradni kupon bodo prejeli 
po pošti. Za tokratno križanko nam nagradna gesla 
pošljite do 11. januarja na naslov: Naš časopis (OB-
VEZEN pripis: Nagradna križanka), Tržaška cesta 
9, 1360 Vrhnika. Med tri nagrajence bomo razdeli-
li praktične nagrade, ki jih poklanja Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika. 

O G L A Š U J T E  N A

Zagotovite si celoletno promocijo vašega 
podjetja po ugodni ceni. Mogoča je tudi 
kombinacija oglaševanja na spletu in v 

Našem časopisu. 

Pokličite na 031 392 153 ali pišite na 
nascasopis@zavod-cankar.si

O G L A Š U J T E  V 
N A Š E M  Č A S O P I S U 

1 cm2  oglasa samo 1,06 evra z DDV

Na voljo v Turistično informacijskem centru
na Vrhniki, Tržaška cesta 9, vsak dan 

od 8h do 18h, v soboto od 9h do 14h. 

DARILO Z OKUSOM

Že veste, da imamo na 
Vrhniki vrhunsko 
pražarnico kave? 
Poskusite mešanice iz 
najboljših kavnih zrn. 
Na prodaj so tudi lične 
skodelice iz 
porcelana z 
izvirnimi 
ilustracijami 
Ivana Cankarja.

Velika nagradna križanka
Geslo:

Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:
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Prišel je čas
obdarovanj! SAMSUNG

GALAXY
S4 MINI
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SAMSUNG
GALAXYGALAXY
S4 MINI

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

+ DARILO
ob nakupu aparata,
original etui
FLIP COVER

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika 
E: prodaja@molek.si
T: 01 750 51 70, M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14
www.molek.si
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RECIKLIRANJE ZA NASMEH -
SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!
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Osebni računalnik 
Ultra i5-4570
Procesor Intel Core i5-4570 (Haswell) 
3,60GHz (Turbo), Pomnilnik: 4GB DDR3 /
1600MHz Kingston, Corsair ali Crucial 
Trdi disk: 1-TB SATA-3, Grafika: HD 4600
Optična enota: DVDRW +/- 
Osnovna plošča: MSI H81M-P33, 
Čitalec kartic 64 v enem+USB 2.0
Ohišje ATX črno, Opcija z Win 8:  579 EUR          

ASUS X551CA-SX014D
15.6” 1366x768, Core i3-3217U, 
4GB pomnilnika, 500GB trdi disk, 
brez OS, DVD-SM, BlueTooth, HDMI, 
Wi-fi, USB3.0, HD kamera.
Opcija z Win 8:  549EUR

ROKAVICE za TOUCH
– 10% samo v decembru - 
Ideja za darilo

PRESTIGIO tablični računalnik
PMP5101C

Tiskalnik + skener 
HP 1515
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 redna cena:

 redna cena:

85

Procesor: ARM Cortex A8 (Allwinner A13), 1.00 GHz
Zaslon: 7.0”, ločljivost 800x480 TFT LCD
Notranji spomin: 4 GB
RAM: 512 MB
Vmesnik: Wi-Fi, Micro SD, Micro SDHC, 
Micro USB 2.0, 1 x Micro USB
Operacijski sistem: Android 4.1 Upgradable
Kapaciteta baterije: 3200 mAh
Garancija:  24 mesecev

tiskanje, kopiranje, skeniranje
format in tehnologija: A4, brizgalna
ločljivost tiskanja: do 4800x1200 dpi
hitrost tiskanja (ISO): do 7 čb, 4 barvno
ostalo: 60-listni predal,
Garancija: 1 leto

 10% POPUST NA BARVE IN TONERJE 
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
 Bodi EKO, prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

RAČUNALNIKI - NOVI IN RABLJENI   FOTOKOPIRANJE   IZPOSOJA BLAGAJN   SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

PRODAJA NA OBROKE 

DO 24 MESECEV

AKCIJA!

Zelo ugodna 
cena kartuš!

69,90

 redna cena:

 redna cena:

 redna cena:

EUR

EUR

EUR

519

485

9,90

EUR

EUR
EUR

 Prijetne praznike.

 Hvala za zaupanje.

������������������

uspešno 2014.

www.molek.si

AKCIJA!

8,90
EUR

AKCIJA!

449
EUR

AKCIJA!

479
EUR

AKCIJA!AKCIJA!

79,90

89,00

EUR




