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

Naslednja številka bo izšla v 
ponedeljek, 30. maja. 

Gradivo bomo zbirali do 16. maja. 
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Dobrova - Polhov Gradec

Z ministrom na 
sestanku
O novih projektih

V sklopu regijskega obiska vlade RS v juž-
nem delu Osrednjeslovenske regije je Obči-
no Dobrova - Polhov Gradec obiskal Jernej 
Vrtovec, minister za infrastrukturo. Sreča-
nje je bilo v torek, 29. marca 2022, v Polho-
grajski graščini. Prisotni so bili tudi župani 
sosednjih občin, pogovarjali pa so 
se o infrastrukturnih projektih. 

Borovnica

Obvozna cesta 
pri TMS?
Iščejo rešitve

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec 
je v spremstvu Ljiljane Herga, direktorice 
Direkcija RS za infrastrukturo, obiskal Teh-
niški muzej Slovenije v Bistri. Ogledal si je 
muzejski kompleks, skozi katerega poteka 
regionalna cesta. O rešitvi pereče prome-
tne problematike muzeja se je pogovarjal z 
direktorico TMS dr. Barbaro Juršič 
in županom Bojanom Čebelo.

Vrhnika

2,5 milijona za dom upokojencev
Ministrov obisk 
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in direktorica Doma 
upokojencev Milena Končina sta v prostorih doma podpisala sporazum, da bo država večinsko so-
financirala (2,5 milijona evrov) izgradnjo nadomestne domske enote na Stari Vrhniki. Zgradili bodo 
novo dislocirano enota doma, ki bo obsegala dobrih tisoč kvadratnih metrov površin. 
Stavba bo namenjena predvsem stanovalcem z demenco.

Konec marca se je v naših krajih mudila vladna 
ekipa v sklopu njenega obiska Osrednjeslovenske 
regije. Obiskali so različne urade, gospodarske 
obrate, infrastrukturne projekte, zavode in se-
veda sedeže občin. Obisk je doživel vrhunec v 

petek, prvega aprila, v Cankarjevem domu, kjer 
se je predstavila celotna vladna ekipa, gostje pa 
so lahko postavili tudi vprašanja. Na občinskih 
straneh si lahko preberete, kdo vse je obiskal vašo 
lokalno skupnost in o čem je tekla beseda. Na fo-

tografiji je prizor iz Cankarjevega doma, kjer je 
goste nagovoril gostitelj – vrhniški župan Daniel 
Cukjati. 
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Pred vami je volilna številka Našega 
časopisa, v katerem je kar nekaj 
volilnih oglasov. Vseh strank sicer ne 
boste zasledili, a prepričan sem, da 
ste se ali pa se še boste z njimi srečali 
kje drugje v takšni ali drugačni obliki. 
Državnozborske volitve so prve od 
letošnjih treh. Kam se bo nagnil kazalec 
na tehtnici, levo ali desno, bo znano 
teden po izidu časopisa. V tem času 
bomo še izpostavljeni pregretemu 
političnemu ozračju, kjer, vsaj sodeč po 
nedavni praksi, ne bo manjkalo udarcev 
pod pasom. Vabimo vas, da se volitev 
udeležite in oddate svoj glas ter tako 
pripomorete pri sooblikovanju naše 
skupne države in prihodnosti. A eno 
so volitve, drugo pa nadaljnji ukrepi 
izvoljenih, ki so ali pa niso skladni z 
vašimi pričakovanji. Kakorkoli, upam, 
da že imate svojega favorita in da bo 
upravičil vaša pričakovanja. Po volitvah 
nas čaka krajše praznično obdobje, za 
katerega si želim, da ga izkoristite čim 
lepše – v naravi, s prijatelji, domačimi 
… Tedaj bo veliko časa za politične 
komentarje ali pa bo nemara bolje, da 
boste take probleme pustili ob strani in 
samo uživali. Taki trenutki 
so včasih neprecenljivi. Se 
beremo konec maja.

Cankarjeva misel: 

Ali srce je vsevedno; 
in česar ne vidi spoznanje, v

idi slutnja. 

Ivan Cankar, Nagnilo se je sonce

Neprecenljivi 
trenutki

Vlada v naših krajih
Visok obisk

--> 45

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa  

Log - Dragomer

Občina praznuje
Program prireditev
Občina Log - Dragomer v maju praznuje občin-
ski praznik. V ta namen so pripravili bogat pro-
gram, ki si ga lahko ogledate na njenih straneh. 
Zagotovo se bo našlo nekaj za vsakogar. Lahko 
pa preberete tudi prispevka o visokih obiskih 
članov vladne ekipe, ki so se srečali z županom 
in drugimi predstavniki lokalne skupnosti. Na 
obisku so se mudili minister za infrastrukturo 
Vrtovec in sekretarja za javno upravo Jambrovič 
in Orehovec z ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport. Več na 
log-dragomerških straneh.

ŽELIMO VAM
prijetno praznovanje 

27. aprila 
in 

prvomajskih praznikov. 
Uredništvo Našega časopisa
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100% NEOMEJENO

NAJHITREJŠE 5G OMREŽJE

Nagrada za najhitrejše �ksno in 5G omrežje v Sloveniji temelji na podlagi analize podatkov Ookla® Speedtest Intelligence® za obdobje 3.–4. četrtletje 2021. 
Blagovna znamka Ookla® je uporabljena po licenci in z dovoljenjem. Več na www.telemach.si ali https://www.speedtest.net/awards/ 

Obiščite Telemach Vrhnika
Molek.si d. o. o., Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika, 070 264 444, vrhnika@posrednik.telemach.si

Vas veseli terensko in razgibano delo ter ste 
radi v stiku z ljudmi?  

T3 TECH d.o.o. vas vabi v svoj kolektiv.  
 

Terenski serviser 
Naloge: 

• servisiranje naprav za klimatizacijo 
objektov 

Pričakovanja: 
• izobrazba tehnične smeri  
• vozniški izpit B kategorije in veselje do 

terenskega dela 
Nudimo: 

• zanimivo delo in prijetno delovno okolje,  
stimulativen osebni dohodek 
 

V kolikor ste tehnično podkovani, vas 
navdušujejo avtomatika, elektronika ter 
trajnostne tehnologije, ne odlašajte in se 

čimprej prijavite! 
 

info@t3-tech.si 
T3 TECH d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana 

www.t3-tech.si 
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Prve novice
Ob 30. obletnici formiranja 530. učnega centra Vrhnika
Ob bližajočem se dnevu Slovenske vojske in dnevu veteranov vojne za Slovenijo je prav, 
da se veterani spominjamo začetkov delovanja Slovenske vojske. S ponosom gledamo 
na ubranitev samostojne Republike Slovenije, za katero so si prizadevali Teritorialna 
obramba, Slovenska milica in civilna obramba ob veliki podpori prebivalcev. Nedvomno 
so bili takratni učni centri TO RS, začenši s pekrskim in ižanskim, eden od temeljev, na 
katerih se je naprej gradila vojska mlade države Republike Slovenije. Usposabljali so se 
vojaki, usposabljal in izgrajeval se je tudi poveljniški kader.

Kmetijski minister Podgoršek obiskal Mikrozelenje Šebenik
Vladna ekipa je v petek, 2. aprila, v sklopu regijskih obiskov po državi obiskala še južni 
del Osrednjeslovenske regije, med katero spada tudi Borovnica. V naš kraj je med 
drugimi prišel minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki si je kot 
primer dobre prakse ogledal družinsko podjetje Mikrozelenje Šebenik.

Na Logu rekordna udeležba zahodne lige 
V plezalnem centru na Logu je konec marca potekalo tekmovanje mladih v 
balvanskem plezanju. Le teden pozneje pa je na prvi tekmi za državno prvenstvo 
nastopila slovenska plezalna elita na čelu z zlato olimpijko Janjo Garnbret. Tekma na 
Logu je bila tudi generalka pred začetkom Svetovnega pokala v Švici. 

Sanjski motor iz naših logov za dober namen
Slovenci znamo stopiti skupaj, ko je treba pomagati. To smo dokazali že večkrat in 
dokazujemo spet! BMW Motorrad Slovenija je v sodelovanju s partnerji Akrapovič in 
Dreamachine, ki ima svojo delavnico na Brezjah med Horjulom in Dobrovo, izdelal 
unikatni motor BMW R18, ki bo s potovanjem po Sloveniji spodbujal empatijo do 
sočloveka. Sredstva, zbrana s prodajo kolekcije Empathy, bodo namenjena občasni 
sodelavki BMW Motorrad in ljubiteljici znamke BMW Lani Nini Markelj, ki je lani v 
kolesarski nesreči utrpela hude telesne poškodbe. Izkupiček od prodaje izdelkov bo 
prek neprofitnega društva Never Give Up namenjen za rehabilitacijo in prilagoditev 
življenjskih razmer za prejemnico donacije.

Levji kralj v Horjulu
Nov muzikal, tokrat narejen po predlogi priljubljenega risanega filma Levji kralj, ki se 
lahko pohvali s čudovito glasbo in prikazuje zgodbo o krogu življenja, so s premiero, ki 
je bila 7. aprila v Prosvetnem domu v Horjulu, pripravili učenci Glasbene šole Vrhnika – 
oddelek Horjul. Tudi tokrat so nastopajoči navdušili s predstavo, ki dokazuje, kako velike 
stvari lahko naredimo, če sodelujemo, če delamo za isti cilj. Pri vsem tem je resnično 
neverjetno, kako domiselno, zanimivo, zabavno in kakovostno so izpeljali predstavo. 

Kolopark čaka še parkovna ureditev
Takoj po oddaji vloge za sofinanciranje projekta Koloparki: učilnice kolesarskih veščin 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, ki jo je upravljavec 
LAS Barje z zaledjem, Zavod Cerpok, oddal na Ministrstvo za infrastrukturo, je Občina 
Borovnica angažirala izbranega izvajalca, Zavod Aliansa, naj začne z gradnjo steze pump-
track. Izvajalec se je podvizal in praktično takoj lotil gradnje, ki je bila končana v dobrem 
tednu. Občina Borovnica je 31. 3. 2022 dobila varnostno poročilo in jamstveno izjavo 
ter s podpisom zapisnika o prevzemu uradno prevzela dokončano stezo. (ta rumeni 
stavek gre lahko ven, če je premalo prostora). Še preden se je asfalt dobro ohladil in je bila 
do konca položena travna ruša, se je mladež, ki je na to pridobitev čakala dve leti, že z 
velikim navdušenjem zapodila po stezi.
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FRIZERKA
META

·ličenje za vse priložnosti

·urejanje pričesk za posebne priložnosti

·klasična in modna barvanja

·otroško striženje
·moško striženje

·žensko striženje

NAROČILA NA
031 219 541

Meta Bizjan s.p.
Cankarjev trg 3,
Vrhnika@frizerkameta

Cankarjev trg 3,Vrhnika

Računovodski servis
poslovanje: VRHNIKA / LJUBLJANA 

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

Prepustite številke nam, vi pa se posvetite poslu

Z vami že

35 
let

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

OKULISTIČNI PREGLEDI
V DOPOLDANSKEM IN POPOLDANSKEM ČASU

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

PREDSEZONSKI POPUST
NA SONČNA OČALA

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

Trg Karla Grabeljška 2A, 1360 Vrhnika

Prvomajska budnica
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1. april – Delovni obisk vlade 
osrednjeslovenske regije se je 
zaključil v petek zvečer v Can-
karjevem domu na Vrhniki, kjer 
se je zbrala celotna vladna ekipa 
s premierjem Janezom Janšo na 
čelu. V dneh pred tem pa so se 
vladni predstavniki mudili na 
terenu, kjer so se sestajali z žu-
pani, gospodarstveniki, direk-
torji zavodov in drugimi. 

Vrhnika je bila v drugi polo-
vici tedna deležna več obiskov. 
Najprej se je v sredo dopoldne 
mudil minister Jernej Vrto-
vec, ki si je na terenu ogledal 
gradnjo krožišča pri avtocesti 
in tamkajšnje povezovalne ce-
ste. Dan kasneje sta minister za 
delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Janez Cigler 
Kralj in direktorica Doma upo-
kojencev Milena Končina v 
prostorih doma podpisala spo-
razum, da bo država večinsko 
sofinancirala izgradnjo nado-
mestne domske enote na Stari 
Vrhniki. V petek se je v občinski 
hiši najprej pomudil minister za 
okolje in prostor Andrej Vizjak, 
tema pogovorov pa je bilo ume-
ščanje okoljsko problematičnih 
objektov v prostor in nadzora 
nad upoštevanji okoljevarstve-
nih dovoljenj. Po obisku si je 
minister v spremstvu direktorja 
komunale Tomaža Kačarja in 
podžupanje Bernarde Kropf 
ogledal še Depo. Načrtovan je 
bil tudi obisk gospodarskega 
ministra Zdravka Počivalška, 
ki je zaradi ministrove okužbe 
s covidom odpadel. Namesto 
njega je prišla ekipa Direkto-
rata za turizem, ki jo je sprejel 
direktor občinske uprave Bo-
štjan Koprivec in vodja oddel-

ka za okolje in prostor Bernard 
Kogovšek, skupaj pa so si po 
pogovorih ogledali sinjegoriške 
Bajerje in Močilnik.

Pred večernim zborom vla-
de v Cankarjevem domu se je 
s premierjem srečal tudi župan 
Daniel Cukjati, ki je dejal, da 
je bila tema pogovorov priha-
jajoče investicije v severno ob-
voznico in pridobitev zemljišč 
obrambnega ministrstva za 
obvozno cesto. Cukjati je bil 
tudi tisti, ki je vladni ekipi kot 
gostitelj izrekel dobrodošlico in 
se ji zahvalil za pomoč lokalnim 
skupnostim. 

V nadaljevanju je bila predsta-
vljena statistika osrednjesloven-
ske regije, a bolj kot to, so bila 
zanimiva vprašanja županov in 
gospodarstvenikov ter seveda 
odgovorov nanje. Darka Gor-
jupa iz Silika je zanimala vla-
dna strategija glede vedno draž-
jih energentov. Janša je pojasnil, 
da je pri formuli izračuna cene 
elektrike največji faktor cena 
plina, ki pa se je zadnje mesece 
podražil. Zato Evropska unija 
že pripravlja novo formulo, kjer 
plin ne bo ključni dejavnik cene, 
ta pa naj bi stopila v veljavo še 
pred poletjem. Posledično naj bi 
bila cena elektrike nižja.  

Edvard Reven, direktor hor-
julskega Metrela, je potožil nad 
dolgotrajnimi postopki prido-
bivanja gradbenega dovoljenja 
za gradnjo novega objekta. Mi-
nister za javno upravo Boštjan 
Koritnik se je strinjal, da je de-
vet mesecev predolga doba, v 
opravičilo upravnim enotam pa 
dejal, da se soočajo s kadrovsko 
stisko, ki ne dohaja potreb grad-
benih aktivnosti. Prihodnje leto 

naj bi proces vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja digitali-
zirali, kar naj bi pohitrilo proces 
obravnave vlog in sam postopek 
naredilo transparentnejšega. 

Logaškega župana Berta 
Menarda je zanimalo, kako je 
z izgradnjo dodatnega pasu na 
primorski avtocesti. Minister 
Vrtovec je odgovoril, da trenu-
tno vršijo presojo vpliva na oko-
lje, kar bo lahko trajalo leto dni, 
šele nato se bo začela gradnja 
tretjega pasu – ki bo pravzaprav 
trenutni odstavni pas. Izgraditi 
pa bodo morali odstavne niše. 

Franc Setnikar, župan obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec je 
na Marka Borisa Andrijaniča, 
ministra brez resorja, pristoj-
nega za digitalno preobrazbo, 
naslovil vprašanje, kako zago-
toviti internet na območjih, ki 
niso zanimivi za operaterje. 
Dosedanji državni razpisi niso 
bili zanimivi za operaterje, zato 
nihče od njih ni želel pristopiti k 
reševanju te problematike. An-
drijanič je odgovoril, da se pri-
pravlja razpis, ki bo operaterjem 
zagotovil večji sofinancerski 
delež, zato bo zanje zanimivejši. 
Pripravlja pa se tudi spremem-
ba uredbe, ki bo po novem na 
območjih brez širokopasovne 
povezave dovoljevala subvenci-
oniranje satelitskega interneta.

Setnikarja je med drugim še 

spomnil na cesto, ki nesrečno 
prečka grajsko dvorišče v Pol-
hovem Gradcu in kako bi se 
dalo težavo rešiti. Minister Vr-
tovec je menil, da je prvi korak 
prenos lastništva ceste iz obči-
ne na državo, šele potem bodo 
lahko ministrstvo in njegove 
službe iskale rešitve. 

Iz podjetja Rotar (Eurogar-
den) iz Podsmereke so Vrtovca 
povprašali glede novega av-
tocestnega izvoza v Lukovici. 
Sogovornik je pojasnil, da se 
bo gradnja začela še letos, tra-
jala pa naj bi dve zimi. Dejana 
Gorzo iz gradbenega podjetja 
Gordeja je zanimalo, kako ob-
držati delavce, ko ti prejmejo 
dovoljenje za delo, saj večina 
kmalu odide naprej v Evropo. 
Minister Ciglar Kralj je odgo-
voril, da na tem področju drža-
va težko kaj postori, saj velja v 
EU prost pretok delovne sile, je 
pa lahko pravi korak v to smer 
(zadržanja delavcev) nov zakon 
o dohodnini, ki prinaša višje 
neto plače.  Roman Strgar iz 
Zdravstvenega doma Vrhnika 
pa je na vlado podal poziv, naj 
poveča proces pridobivanja do-
datnih zdravstvenih kadrov (od 
zdravnikov do medicinskih se-
ster), ponastavitev, optimizacijo 
in digitalizacijo administrativ-
nih procesov. 

Gašper Tominc

Spoštovane občanke 
in občani

V prejšnji številki Našega 
časopisa sem spisal 
kratko kolumno na temo 
volitev. 

Po izteku dosedanje strategije je Občina 
Vrhnika lani pristopila k pripravi novega 
strateškega dokumenta, ki smo ga poime-
novali Strategija trajnostnega razvoja Ob-
čine Vrhnika 2030. 

Z novo strategijo postavljamo skupno 
vizijo, cilje, ukrepe in projekte, s katerimi 
bomo zagotavljali kakovostno bivalno 
okolje za vse generacije na zelenem stiči-
šču Ljubljanskega barja in krasa. Odgo-
voren odnos do okolja in trajnostno pre-
obrazbo na vseh področjih postavljamo 
v središče prihodnjega delovanja Občine 
Vrhnika, s posodabljanjem javnih storitev, 
infrastrukture in prostočasnih programov 
pa utrjujemo medgeneracijsko povezano 
in dinamično skupnost.   

Pričujoč predlog razvojnega dokumenta 
z novimi potrebami občanov in usmeri-

tvami države in EU za finančno obdobje 
2021 – 2028 nadgrajuje doseženo iz pre-
teklega obdobja in naslavlja nove razvoj-
ne priložnosti in spremenjene globalne 
trende. Strategija širši lokalni skupnosti 
in zasebnemu sektorju sporoča razvojno 
smer Občine Vrhnika, vodstvu občine in 
izvajalcem lokalnih javnih služb pa služi 
kot vodilo pri prihodnjem delovanju. Izho-
dišča strategije so podlaga za načrtovanje 
občinskega proračuna v naslednjih letih in 
usmerjanje razvoja na različnih delovnih 
področjih v pristojnosti lokalne skupnosti. 

Pred obravnavo in sprejemom strategije 
na občinskem svetu vabimo občane in 
občanke k prebiranju predloga stra-
tegije ter podaji mnenj in pobud za 
izboljšanje razvojnega načrta. Predlog 
Strategije trajnostnega razvoja Občine 

Vrhnika 2030 in njen povzetek sta dosto-
pna na spletni strani občine https://vrh-
nika.si/za-obcane/strategija/, vaša pisna 
mnenja in pobude k posameznim podro-
čjem strategije pa lahko oddate do vključ-
no petka, 20. maja 2022 prek:
> spletnega obrazca, ki ga najdete na  

https://www.1ka.si/a/fc8ebd3e
> e-pošte naslovljene na obcina.vrhnika@

vrhnika.si, s pripisom Vrhnika 2030 
> navadne pošte naslovljene na Občina 

Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
s pripisom Vrhnika 2030.
Vabljeni tudi na javno predstavitev 

predloga strategije, ki bo v sredo, 11. 
maja 2022, ob 18.00 uri, v Cankarje-
vem domu Vrhnika.

Na obisku celotna vladna ekipaV duhu svobode govora sem 
napisal svoje mnenje, kaj si 
mislim o novih strankah in 
kakšno vlogo imajo držav-
nozborske volitve na življenje 
občanov v posamezni občini. 
Glede na reakcije posamezni-
kov, ki so se sami opredelili za 
levi politični pol, zapis ni bil 
po godu vsem. Razumljivo, saj 
živimo v demokraciji. Nerazu-
mljivo in nesprejemljivo pa je 
to, da v pismih, ki jih objavlja-
jo, razglabljajo o tem ali imam 
jaz kot župan sploh pravico 
povedati svoje mnenje. Naj za-
ključim njihovo razmišljanje. 
Imam pravico povedati svoje 
mnenje, imam pravico pohva-
liti ali pograjati vlado. Še več, 
kot župan imam pravico kan-
didirati za poslanca v državni 
zbor. Zaradi pravice svobode 
govora, ki jo imajo nekateri 
polna usta, a hkrati bi jo ome-
jevali meni, bom še enkrat 
poudaril pomen izvolitve do-
brih poslancev v državni zbor. 
Čeprav imajo poslanci pisar-
ne v Ljubljani in niso vsako-
dnevno vključeni v lokalno 
življenje, njihove odločitve še 
kako vplivajo na nas. Z izbiro 
pravih predstavnikov se bodo 
tudi lokalne skupnosti lahko 
dobro razvijale. Kot župan si 
želim, da bi imele naslednje 
vlade tolikšen posluh za našo 
občino, kot jo je imela ta, ki je 
bila sestavljena tako iz desnih 
(SDS, NSi) kot levih strank 
(SMC, v začetku tudi Desus). 
Posluh poslancev, vlade in mi-
nistrov se kaže v tem, da smo 
v letu 2021 po več desetletjih 
končno dobili novo upravno 
enoto, da je dom upokojencev 
po 30-tih, 40-tih letih dobil 
finančna sredstva za gradnjo 
prepotrebnega dnevnega cen-

tra in novega oddelka za staro-
stnike z demenco. V lanskem 
letu smo po 20-tih letih idej in 
razprav, končno začeli graditi 
južno obvoznico, ki bo konča-
na v začetku leta 2023. S tem 
se bodo nevzdržne prometne 
kolone iz Verda in Borovnice 
končale. Posluh vlade se kaže 
tudi v tem, da skupaj načrtuje-
mo severno obvozno cesto ter 
bomo prejeli brezplačno neka-
tera državna zemljišča za po-
trebe ceste ter v tem, da DARS 
projektira tretji pas avtoceste. 
Prav tako nam je ministrstvo s 
slabim milijonom prisluhnilo 
pri težavah gradnje kanaliza-
cije v naših krajevnih skupno-
stih. V zadnjih dveh letih je 
bilo tako s strani države v našo 
občino vloženih (nekateri pro-
jekti so že zaključeni, nekateri 
se izvajajo, za nekatere ima-
mo podpisane sofinancerske 
sporazume) za približno 20 
milijonov državnih sredstev. 
Vsi župani, tako desni kot levi, 
se vsako leto preko svojih 
predstavnikov tudi pogajamo 
z vladami o dvigu povpreč-
nin. Zaradi posluha te vlade 
se je od leta 2020 povprečnina 
občutno zvišala. Za Občino 
Vrhnika to pomeni, da iz dr-
žavnega proračuna prejmemo 
dodaten milijon eur več in to 
vsako leto. Zaradi vseh teh 
konkretnih rezultatov si že-
lim, da bi izvolili poslance, ki 
bodo resnično delali v korist 
kvalitetnemu življenju v naši 
občini. Izbira je sicer velika, 
ni pa vsa kvalitetna. Nekateri 
bi nam dvigali plače, drugi bi 
jih nižali, nekateri bi vlagali v 
razvoj samozadostnega kme-
tijstva, drugi bi nam omejevali 
uživanje mesnih izdelkov. 

Daniel Cukjati, župan

Povabilo k javni razpravi
o Strategiji trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030
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31. marec – Minister za 
delo, družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler 
Kralj in direktorica 
Doma upokojencev 
Milena Končina sta v 
prostorih doma podpisala 
sporazum, da bo država 
večinsko sofinancirala 
izgradnjo nadomestne 
domske enote na Stari 
Vrhniki. 

Ocenjena vrednost investicije je 
2,489 milijona evrov z DDV. Od zneska 
bo država prispevala tako rekoč vse, 
Dom upokojencev Vrhnika bo prima-
knil samo dobrih 3300 evrov. V praksi 
pomeni, da bo pri objektu, ki ga že gra-
dijo na območju nekdanje vojašnice na 
Stari Vrhniki, zrasel še eden. »Zgraje-
na bo nova dislocirana enota našega 
doma, ki bo obsegala dobrih tisoč kva-
dratnih metrov površin. Nova stavba 

bo namenjena predvsem stanovalcem 
z demenco. V novo enoto se bo prese-
lilo 24 obstoječih stanovalcev iz matič-
ne stavbe Doma upokojencev Vrhnika, 
ki bodo razdeljeni v dve stanovanjski 
skupini, vsaka po 12 stanovalcev. Eno 
mesto pa bo namenjeno potrebam po 
izolaciji v primeru okužb,« je povedala 
direktorica Milena Končina. Z doda-
tno enoto se bo lahko vodstvo doma 
lotilo posodobitve centralnega objekta 
na Vrhniki, da bo ustrezalo sodobnim 
standardom. 

Minister: Ne ostajamo pri 
besedah, ampak jih udejanjimo

Minister Cigler Kralj je dejal, da si 
vsak, ki je oddelal aktivno dobo življe-
nja na tak ali drugačen način, zasluži 
dostojno stanovanje na jesen življenja. 
»V preteklih dveh letih smo pokazali, 
da se ne ustavimo pri besedah. Štejejo 
samo dejanja. Postavili smo dobre te-
melje, da se področje oskrbe starejših 
po deset in, žal, več letih zapostavljeno-
sti postavlja nazaj na noge in se vrača 
ljudem dostojanstvo.« Zahvalil se je 

uporabnikom doma in zaposlenim, 
ki so v času korone stoično prenašali 
napore. »Hvala ker ste srčni in greste 
daleč čez delovne obveznosti in ker še 
vedno potrpite, ko so plače, tega se za-
vedam, prenizke, pa vendar upam, da 
opazite, da se poleg tega, da smo za-
gnali res velik investicijski cikel, trudi-
mo počasi zviševati tudi vaše plače in 
položaj v javnem sektorju.« Na koncu 
se je zahvalil še kolegu ministru Toni-
nu, ki je v okviru obrambnega ministr-
stva brezplačno preneslo zemljišče na 

Stari Vrhniki v roke doma upokojencev 
in lokalnim službam, ki so pohitele z 
upravnimi postopki. 

To je druga enota, upajo še na 
tretjo

Dom upokojencev Vrhnika je 
leta 2021 pridobil od Ministrstva za 
obrambo v brezplačno upravljanje še 
eno zemljišče na Stari Vrhniki. Avgu-
sta 2021 so prejeli gradbeno dovoljenje 
in kandidirali na razpisu React-EU za 
evropska sredstva, a niso bili uspešni. 
Tedaj so se obrnili na ministrstvo za 
delo, da nujno potrebujejo dodatne 
zmogljivosti na Stari Vrhniki, da bi se 
potem lahko lotili obnove centralne 
stavbe doma upokojencev na Vrhniki. 
Letos spomladi so od ministra Ciglar 
Kralja prejeli sporočilo, da je nova 
enota vključena v proračun Republike 
Slovenije. Na območju nekdanje voja-
šnice na Stari Vrhniki že gradijo objekt 
dnevnega varstva. S še dodatnim 
objektom bo omogočeno izvajanje 
različnih dejavnosti tudi za starejše iz 

domačega okolja ter povezovanje z raz-
ličnimi društvi, medgeneracijski center 
ali center aktivnosti. »Priprava projek-
tov je zahtevala vključitev in sodelova-
nje obeh ministrstev, Občine Vrhnika, 
Upravne enote Vrhnika, projektantov 
in drugih. Vsi so s svojim delom pri-
pomogli, da smo v tako kratkem času 
pripravili vse potrebno za izvedbo 
projekta, za kar se jim zahvaljujemo,« 
je dejala direktorica. 

Ob dveh železih je uprava doma 
imela v ognju še tretje, a se je zataknilo 
pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. 

Enoto bi gradili v Občini Log - Dra-
gomer. Občina je že zagotovila brez-
plačno zemljišče, projekt je pridobil 
finančna sredstva, a žal so ga morali 
pospraviti v predal, ker jim ni uspe-
lo pravočasno pridobiti gradbenega 
dovoljenja zaradi lastnice sosednjega 
zemljišča. 

Direktorica Doma upokojencev 
Vrhnika in župan Loga - Dragomerja 
Miran Stanovnik upata, da projekt ne 
bo ostal v predalu in da bo nekoč ugle-
dal luč sveta.          Gašper Tominc

V okviru vladnega 
obiska pokrajin se je 
na Vrhniki 30. marca 

mudil minister za 
infrastrukturo Jernej 

Vrtovec. 

Najprej je srečanje potekalo v žu-
panovem kabinetu, v nadaljevanju 
pa si je minister na terenu ogledal še 
gradnjo južne obvoznice. To je velik 
finančni vložek države v gradnjo dveh 

novih krožnih križišč na zahodno oz. 
vzhodno stran avtocestnega priključ-
ka. Vrednost del znaša 1.334.182,90 
evra (Direkcija 817.307,30 evra in 
DARS 516.875,60 evra). 

Poleg tega poteka še rekonstrukcija 
obstoječe javne poti od avtoceste do 
omenjenega krožišča pri avtocesti. 
Dela v vrednosti 2.356.873,97 evra 
bosta financirali Direkcija v vrednosti 
2.008.084,85 evra in

Občina Vrhnika v višini 348.789,12 
evra. Trenutno potekajo zemeljska 

dela, rok za dokončanja del pa je pred-
viden v začetku leta 2023. Projekt bo 
imel velik lokalni pomen, hkrati pa 
tudi za tranzit na regionalki Vrhnika–
Borovnica. 

Župan in minister sta si izmenja-
la poglede na večje infrastrukturne 
projekte v občini, kjer je soudeležena 
država. 

Obe strani sta potrdili dobro med-
sebojno sodelovanje, pozitivno na-
ravnanost in hkrati pripravljenost na 
pogovore ob novih izzivih. (gt)

Minister Cigler Kralj
na Vrhniko 
»prinesel« 
2,5 milijona evrov

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in 
direktorica Doma upokojencev Vrhnika Milena Končina sta v prostorih doma podpisala sporazum, 

da bo država večinsko sofinancirala izgradnjo nadomestne domske enote na Stari Vrhniki. 

Minister Vrtovec pri županu Cukjatiju
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Obvestilo 

NOVA ZOBOZDRAVSTVENA 
AMBULANTA V ZD VRHNIKA
Obveščamo vas, da bo s 1. 4. 2022 v ZD Vrhnika začela z delom 
nova zobozdravstvena ambulanta za odrasle. V njej 
bo delala zobozdravnica Jasmina Rojko, dr. dent. med. Ambulanta 
je v prvem nadstropju Zdravstvenega doma Vrhnika.

Podatki za ambulanto: 
telefon: 01 810 66 70 
prek spletne strani: www.zd-vrhnika.si/zobozdravstvo

Ordinacijski čas ambulante: 
ponedeljek:   12.30–18.30 
torek:   12.30–18.30 
sreda:   7.00–14.00 
četrtek:   7.00–14.00 
petek:   7.00–13.30 
dežurna sobota (vsaka enajsta po razporedu): 8.00–12.00 

Za podpis izjave o izbiri osebnega zobozdravnika se 
lahko oglasite v ambulanti: 

– ponedeljek in torek: od 17.00 do 18.00,  
– sreda, četrtek in petek: od 7.00 do 8.00. 

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja.

Dela v centru Vrhnike do 20. maja
V začetku aprila se je začelo z deli na sanaciji glavnega 
kanalizacijskega voda ob Tržaški cesti. Dela so v preteklosti že 
potekala na dveh odsekih, letošnji je tretji. Prihodnje leto sledi 
še en. Zaključek sanacije fekalne kanalizacije je predviden 20. 
maja. Do tedaj bo promet oviran. Na občini prosijo za strpnost 
in razumevanje. (gt)

Vrhnika, 29. marec – Planin-
ske steze so nam samoumevne. 
Verjetno nič ne pomislimo, ko 
se vzpenjamo proti Planini, da 
zanje mora vendarle nekdo skr-
beti. 

Pa le-te niso edine, v vrhniški 
občini jih je kar 77 kilometrov, 
zanje pa skrbi peščica markaci-
stov Planinskega društva Vrh-
nika. 

Društveni odsek vodi Tone 
Gutnik, ki je že prava starosta 
sekcije, pod njegovim vodstvom 
pa so uredili številne kilometre 
poti. Lani so imeli devet delov-
nih akcij, na katerih so »odde-
lali« več kot sto ur. »Veliko se je 
uredilo: v Starem malnu, Lint-
vernu, Verdu in na Planini, pa 
še kaj zraven. Sploh Planina je 
zadnja leta zelo obremenjena 
in njene poti potrebujejo več 

vzdrževanja kot pretekla leta,« 
je pojasnil na nedavnem sreča-
nju markacistov, predstavnikov 
lokalne skupnosti, javnih zavo-
dov in društev, s katerimi sode-
lujejo. Gutnik se jim je zahvalil 
za njihovo finančno in moralno 
podporo. Župan Daniel Cukjati 
pa se je zahvalil njemu oziroma 
markacistom, ker opravljajo, 
kot je dejal, nevidno delo. »Mi 
se moramo zahvaliti vam, kajti 
urejene planinske poti jemlje-
mo kot samoumevne. Ko se je 
leta 2014 zgodil žled, smo hitro 
spoznali, koliko truda morate 
vložiti, da so poti varne in pre-
hodne. Zato se vam na tem me-
stu zahvaljujem v imenu občine 
in vseh občanov.« Markacistom 
se je zahvalila tudi direktorica 
ZIC Vrhnika Marija Martinjak 
Zakrajšek, saj urejene in varne 

planinske poti pripomorejo k 
razvoju lokalnega turizma in 
prepoznavnosti. 

V Planinskem društvu Vrh-
nika so z urejanjem planinskih 
poti začeli takoj ob ustanovitvi 
leta 1960. Prve poti so bile na 
poti na Planino, kjer je bilo leta 
1964 zgrajeno zavetišče. Leta 
1995 so se na tečaju izobrazili 
prvi štirje markacisti, leta 2006 
pa je bil v društvu ustanovljen 
markacijski odsek z vodjo To-
netom Gutnikom, ki to nalogo 
opravlja še vedno (dve leti vmes 
je bil vodja tudi Domen Mala-
vašič). »Naše društvo vzdržuje 
77 km poti z osmimi markacisti 
in pomočjo ostalih članov dru-
štva. Planinske poti so tudi del 
turistične infrastrukture. Tako 
sodelujemo pri urejanju poti, 
smernih tabel in informacijskih 

panojev s Turističnm društvom 
Blagajana, Občino Vrhnika, Za-
vodom Ivana Cankarja in Zavo-
dom za varstvo naravne in kul-
turne dediščine Ljubljana,« so 
zapisali v društvenem biltenu. 
Veliko prelomnico za marka-
ciste je pomenil žledolom leta 
2014. Planinske poti so morali 
zapreti zaradi padlega drevja in 
preteče nevarnosti na pol podr-
tih dreves. Če drevja na poteh 
niso odstranili lastniki gozdov, 
so ga v dogovoru z njimi od-
stranili markacisti. Zadnja pot, 
ki je bila še neočiščena zaradi 
žledoloma, je bila ob potoku 
Bela do izvira Lintvern. Zara-
di zahtevnosti so se v projekt 
vključili še ZIC Vrhnika, obči-
na, Zavod za varstvo narave OE 
Ljubljana, TD Blagajana Vrhni-
ka, Zavod za gozdove Slovenije 
in PD Vrhnika. Pot so morali 
zaradi  varnosti opremiti s 60 
stopnicami in 60 metri ograje 
iz jeklenice. Nato je sledila (leta 
2019 in 2020) še postavitev dveh 
večjih brvi čez potok Bela. 

Poleg rednega vzdrževanja 
planinskih poti, ki morajo omo-
gočati varno hojo planincem in 
vsem drugim pohodnikom, mo-
rajo varovati tudi naravo. »Če 
bodo poti dobro vzdrževane, 
opremljene s smernimi tablami 
in markacijami, bodo pohodni-
ki uporabljali te poti in ne iskali 
bližnjic in ne posegali naravo,« 
je dejal Gutnik. »V zadovoljstvo 
nam je, da se pohodniki varno 
počutijo na planinskih poteh in 
uživajo v neokrnjeni naravi.« 

Gašper Tominc, foto: GT

V Celju bo od 17. do 24. julija potekala gasilska 
olimpijada, na katero je trenutno prijavljenih 
25 držav. 

Natanko 100 dni pred za-
četkom olimpijade, 8. aprila, 
so gasilci po slovenskih krajih 
dvignili gasilsko zastavo. Tudi 

Gasilska zveza Vrhnika ni bila 
nobena izjema. V vsakem po-
veljstvu od treh so dvignili eno, 
v vrhniškem primeru na dvo-

rišču gasilskega doma na Dre-
novem Griču. Zbrane gasilce 
je nagovoril predsednik zveze 
Vinko Keršmanc, ki je med dru-
gim dejal, da gre za veliko čast, 
ki je zaupana slovenski gasilski 
organizaciji, hkrati pa je ta izje-
mna čast tudi promocija naše 

dežele. Vrhniške oziroma slo-
venske barve bo na olimpijadi 
nemara zastopala mladinska 
ekipa z Drenovega Griča. Pred 
uvrstitvijo na olimpijado mora 
namreč opraviti še kvalifikacije 
24. aprila. Držimo pesti!

Gašper Tominc, foto: GT

Kapo dol markacistom

V okviru opremljanja aglo-
meracije Drenov Grič 2019 s 
kanalizacijskim sistemom se 
bodo med 4. 4. 2022 in 29. 4. 
2022 izvajale meritve za izde-
lavo geodetskega posnetka. 

Pri izdelavi posnetka bo mo-
ral geodet locirati greznice ter 
iztočne cevi za odpadne vode 
iz stanovanjskih objektov, zato 
vas prosimo za vaše sodelova-

nje. V kolikor vas ob obisku 
geodeta ne bo doma, prosimo, 
če mu javite lokacijo iztoka in 
njegovo globino na telefonsko 
številko  064 105 572 (g. Jože 
Ribič) ali preko elektronske 
pošte na naslov joze.ribic@
abcgeo.si . Za sodelovanje in 
razumevanje se vam najlepše 
zahvaljujemo.   

Občina Vrhnika

Poziv prebivalcem 
Drenovega Griča

Še sto dni do gasilske olimpijade
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Ob bližajočem se dnevu Slovenske vojske 
in dnevu veteranov vojne za Slovenijo je 

prav, da se veterani spominjamo začetkov 
delovanja Slovenske vojske. 

S ponosom gledamo na ubra-
nitev Teritorialne obrambe, Slo-
venske milice in civilne obram-
be ob veliki podpori prebivalcev 
za samostojno Republiko Slove-
nijo. Nedvomno so bili takratni 
učni centri TO RS, začenši s 
pekrskim in ižanskim, eden od 
temeljev, na katerih se je naprej 
gradila vojska mlade države Re-
publike Slovenije. Usposabljali 
so se vojaki, usposabljal in iz-
grajeval se je tudi poveljniški 
kader.

Odgovornost za formiranje 
vrhniškega učnega centra je 
takrat prevzel stotnik I. st Toni 
Turk, ki se v uvodnem nagovoru 
razstave ob dnevu odprtih vrat 
nekdanje vojašnice 26. oktober 
takole spominja takratnega 
časa:

» V začetku leta 1992 je  v 

vrhniški vojašnici na Košacah, 
ki danes žal ni več v funkciji, 
pričel delovati 530. UC Vrhni-
ka. Priprave na pričetek so se 
začele že nekaj mesecev prej, 
ko je v prostorih Črnega orla 
na Vrhniki pričel z delom del 
poveljstva, ki je moral v ka-
drovskem, organizacijskem in 
materialnem smislu narediti 
vse potrebno za prihod prvih 
nabornikov. Ni bilo ravno lah-
ko popolniti vseh formacijskih 
mest in poveljniški kader je mo-
ral veliko truda vložili v iskanje 
in pridobivanje kadrov. Vodilni 
del poveljstva smo sestavljali: 
Toni Turk – poveljnik, Bojan 
Končan – namestnik poveljni-
ka, Ciril Bohinec – pomočnik 
za operativno učne zadeve, Pe-
ter Palčič – pomočnik za zaled-
je in Pavle Gostiša – pomočnik 

za motiviranje in informiranje.  
Uspelo nam je predvsem zato, 
ker je bila pripravljenost za delo 
izredno velika. Če bi moral ta-
kratno vzdušje izraziti v samo 
enem stavku bi dejal: »Bil nas je 
en sam velik entuzijazem.« 

Našemu učnemu centru je 
bila od vsega začetka, poleg 
vsega ostalega, naložena velika 
in odgovorna naloga – povrniti 
porušeno zaupanje med voja-
štvom in prebivalci Vrhnike, še 
posebej s krajani Stare Vrhni-
ke. Iz Vojašnice na Košacah je 
med procesom osamosvojitve 
in med vojno delovala 1. tanko-
vska brigada JA, ki je naredila 
veliko hudega po naši domovi-
ni. Ponosni smo lahko, da nam 
je to uspelo in da smo odlične 
stike s predstavniki lokalne sku-
pnosti ohranili do konca dela te 
vrhniške vojašnice. Velike za-
sluge za to imata tudi takratni 
načelnik oddelka za obrambo, 
žal že pokojni g. Tone Jesenko 
in poveljnik ObmŠTO Logatec 
g. Jože Molk. O našem – po mo-
jem mnenju  – zelo uspešnem 
delu v 530. UC bom izpostavil 
le naslednje: poslanstvo in  te-
meljna naloga učnih centrov 
sta bila usposabljanje vojakov 
nabornikov v prvi fazi. Temu 
smo posvečali največjo pozor-
nost. Ni bilo ravno lahko, saj so 
obstajala različna mnenja o tem, 
kako naj se usposabljajo vojaki 
samostojne Slovenije, da ne bi 
kopirali starega jugoslovanske-
ga vojaškega sistema. Težave so 
bile tudi zaradi tega, ker smo 

poveljniški in inštruktorski ka-
der sestavljali ljudje z različnimi 
vojaškimi znanji in izkušnjami. 
Verjetno smo bili, vsaj na začet-
ku, vojaško premalo  zahtevni 
in premalo strogi, a bili smo 
polni motivacije in krasila nas 
je predvsem velika zagnanost za 
delo. Inovacija so bile tako ime-
novane »demonstracijske vaje«, 
katerih  se je v vlogi gledalcev in 
opazovalcev udeležilo kar veli-
ko število staršev, sorodnikov 
in prijateljev vojakov ter  pred-
stavnikov lokalne skupnosti. 
Prispevale so k medsebojnem 
spoštovanju in sodelovanju 
med civilno družbo in vojsko. 

Vzdrževanje vojašnice, ki jo 
je takratni Republiški štab TO 
Slovenije določil za neperspek-
tivno, je terjalo izjemne napore, 
predvsem zalednih služb učne-
ga centra. Svoje delo so opra-
vljali z odliko, kar je omogočilo 
uspešno izvajanje poslanstva in 
uresničevanje naših temeljnih 
nalog.

Ustrezna kadrovska sestava 
je bila pogoj za uspešno delo. 
Lahko smo ponosni, da je veči-
na pripadnikov učnega centra 
iz leta 1992 našla izzive za delo 
na vojaškem področju in ostala 
v Slovenski vojski daljše obdobje 
oz. do konca poklicne poti.«                                                                               

V maju bo izšel zgodovinski 
spominski zbornik Delovanje 
530. UC Vrhnika in ga bomo 
predstavili na letnem zboru 
OZVVS Vrhnika – Borovnica. 
Vsebino je zbral in uredil naš 
član Peter Palčič, zadnji povelj-

nik 530. UC Vrhnika.
V Združenju veteranov voj-

ne za Slovenijo spoštujemo vse 
demokratične odločitve Sloven-
cev o razvoju Slovenske vojske, 
dolžni smo pa spomniti, da 
domovino na koncu ubranijo 
le skupaj srčni in pogumni dr-
žavljani. Usposobljeni se borijo 
z orožjem, velik del prebivalstva 

z logistično podporo in oskrbo, 
šibkejši državljani in otroci pa 
so predvsem v sodobnih vojnah 
prevelike žrtve. Dejstvo je, da 
se sosednje države intenzivno 
oborožujejo. Ob zadnjih do-
godkih v Ukrajini pa smo lahko 
resno zaskrbljeni.

OZVVS Vrhnika – 
Borovnica

visitvrhnika.si

Cankarjev vrh,  
Rožnik ob 7. 30 

 21. maj 2022

Skupaj je v 530. UC in pozneje v obeh pehotnih bataljonih priseglo 25 generacij vojakov (vse foto: Janez Zajc).

Ob 30. obletnici 
formiranja 

530. učnega centra 
Vrhnika

865. odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o usta-
novitvi štabov in zavodov Teritorialne obrambe v Republiki 
Sloveniji, stran 1426.

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona o obrambi in 
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) in po predhodnem soglasju 

Predsedstva Republike Slovenije, št. 830-01-7/92, z dne 30. 3. 
1992 izdaja minister za obrambo Republike Slovenije

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi 
štabov in zavodov Teritorialne obrambe v Republiki 

Sloveniji

1
V odredbi o ustanovitvi štabov in zavodov Teritorialne 
obrambe v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in 
25/91-1) se osma točka spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Pri Republiškem štabu za teritorialno obrambo se ustano-
vijo 30. razvojna skupina teritorialne obrambe in naslednji 
zavodi: 
– 130. tehnični zavod; 
– 210. učni center Cerklje pri Brežicah; 
– 310. učni center Kranj; 
– 410. učni center Postojna; 
– 510. učni center Ljubljana Moste-Polje; 
– 520. učni center Ljubljana Šentvid; 
– 530. učni center Vrhnika; 
– 710. učni center Slovenska Bistrica; 
– šola za podčastnike Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije. 
Šola za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slove-
nije je organizacijsko vezana na upravo za razvoj Teritorial-
ne obrambe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.«

2
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.
Št. 158/KAB

Minister za obrambo 
Janez Janša l. r.

Ljubljana, dne 1. aprila 1992.
 
Vir: Uradni list RS, št. 18/1992, z dne 10. 4. 1992.

Svečano prisego smo priredili po dveh tednih usposabljanja.
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Združenje borcev za 
vrednote NOB Vrhnika 
je 22. marca v galeriji 
Cankarjevega doma 
na Vrhniki izpeljalo 
volilno skupščino. 

Tako so prisotni člani izvoli-
li novo vodstvo in ocenili delo 
za leto 2021, za leto 2022 pa so 
sprejeli program dela. Zbralo se 
je več kot 50 članov društva ter 

številni povabljeni gostje: žu-
pana Občine Vrhnika in Loga 
- Dragomerja Daniel Cukjati in 
Miran Stanovnik, predsednik 
ZZB NOB Slovenije Marjan 
Križman, predsednik PVD Se-
ver Vrhnika - Logatec Zdrav-
ko Godnjavec, predsednik 
OZVVS Vrhnika - Borovnica 
Marjan Rihar in predsedniki 
ZB NOB sosednjih občin.

Prisotni člani združenja so 
izvolili delovno predsedstvo, ki 

je vodilo volilno skupščino. Prvi 
so navzoče pozdravili prisotni 
gostje, ki so se zahvalili odha-

jajočemu predsedniku Janiju 
Kiklju za odlično sodelovanje 
ter seveda izrazili željo, da bo 
tudi z novim predsednikom 
potekalo vse po ustaljeni poti. 
Predsednik ZZB NOB Sloveni-
je Marjan Križman je še poseb-
no poudaril, da je takšen obisk 
županov, predstavnikov dru-
štev in predsednikov združenj 
sosednjih občin na zasedanju 
skupščine ZB NOB Vrhnika 
resnično pomembne vrednosti 
in zaupanja dosedanjemu delu 
Janija Kiklja. Zato je odhajajo-
čemu predsedniku za uspešno 
in dobro delo v prejšnjih letih 
na področju ohranjanja vrednot 
NOB ter odlično vodenje zdru-
ženja podelil srebrno plaketo 
ZZB NOB Slovenije. 

Nato so sledila poročila in 
program o delovanju v letu 
2021, ki so bila zelo okrnjena za-
radi epidemije covid-19. Ne gle-
de na to pa so bile obveznosti in 
skrbi za spomenike in obeleži-
tve pomembnih dogodkov do-
bro opravljene. Vsa poročila so  
navzoči soglasno sprejeli, prav 
tako tudi razrešitev dosedanjih 
organov združenja za obdobje 
2017–2022. Sledile so volitve 
novih organov združenja za 

mandatno obdobje 2022–2026. 
Člani skupščine so izvolili:

predsednik: Miran Štupica, 
podpredsednik: Vojko Jerina, 
člane predsedstva: Melita Bala-
ban Mozetič, Alojz Kos, Andrej 
Jerman Blažič, Simon Seljak, 
Leon Plahutnik, Leopold Straj-
ner in Toni Vidmar ter nadzor-
ni odbor: Adela Cankar, Mi-
levka Jurkovič in Teofil Bizjak; 
namestniki pa: Milena Svenšek, 
Richard Beuermann in Brane 
Markovič.

Besedo je prevzel novoizvo-
ljeni predsednik Miran Štupica, 
ki se je zahvalil za zaupanje in 
poudaril, da bo ravnal po usta-
ljenem delu in pozval nekdanje-
ga predsednika k sodelovanju. 
Vsem je predstavil tudi program 
dela za leto 2022 in celoletne 
aktivnosti združenja:

– Združenje borcev za vred-
note NOB Vrhnika bo v 
svojih organih uresničevalo 
naloge v javnem interesu pri 
ohranjanju vrednot NOB,

– vse leto bo posebna skrb 
združenja namenjena par-
tizanskim spomenikom in 
spominskim znamenjem 
NOB, in sicer tako v okviru 
skupine za urejanje pomikov 

kot drugače,
– socialna komisija bo vse leto 

obiskovala naše starejše člane, 
ki bodo v tem letu praznovali 
okrogli in/ali visoki jubilej, 
kolikor bo to dovoljevala si-
tuacija v povezavi z epidemijo,

– redno in aktivno bomo sode-
lovali s Pokrajinskim sve-
tom za Notranjsko in veter-
anskimi ter domoljubnimi 
združenji na lokalni ravni. 
Udeleževali se bomo vseh 
pomembnejših dogodkov, ki 
jih bosta organizirali Občina 
Vrhnika in Občina Log - Dra-
gomer ali druga veteranska 
združenja v obeh občinah ter 
tudi prireditev, posvečenih 
NOB v drugih sosednjih ob-
činah.
Tudi letošnji program in fi-

nančni načrt so člani soglasno 
sprejeli. Ob koncu pa je nekda-
nji predsednik Jani Kikelj po-
zval vse ne Na svidenje v nasle-
dnji vojni, ampak da se vidimo 
v Dolini miru. Zavedati se tudi 
moramo, da je članstva v zdru-
ženju vedno manj. V začetku 
leta 2021 je bilo 211 članov, ob 
koncu leta pa 199. 

Simon Seljak
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VRHNIKA v sodelovanju z 
OBČINO VRHNIKA in 
ZAVODOM IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA 

vas vabi na 

proslavo ob 77. obletnici 
osvoboditve Vrhnike 
izpod naci-fašističnega okupatorja in 100. obletnici rojstva partizanskega pesnika 
Karla Destovnika Kajuha.

Proslava s kulturnim programom bo v petek, 6. maja 2022, ob 20. uri v telovadnici 
Osnovne šole Antona Martina Slomška, Pod Hruševco 33, Vrhnika.
Slavnostni govornik bo zgodovinar dr. Martin PREMK.

V kulturnem programu bo nastopil 
TRŽAŠKI PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR PINKO TOMAŽIČ iz Trsta.

Vstop bo prost in vljudno vabljeni!
Prireditev bo potekala v skladu z navodili NIJZ.

Miran Štupica, l. r.,
predsednik ZB NOB Vrhnika

Pred proslavo   bodo ob 17. uri predstavniki Občine Vrhnika in Združenja borcev za 
vrednote NOB Vrhnika položili venec na spomenik padlim NOB na Drči.

Florjanova maša
Ob godu našega zavetnika, Sv. Florjana, 
Vas vabimo, da se mu skupaj priporočimo 
v soboto, 30. 4. 2022 ob 18.00 uri v gasilskem domu 
na Drenovem Griču.

Program:
• ob 17.30 zbor gasilcev v svečanih uniformah pri tr-

govini Mercator Drenov Grič,
• ob 17.45 formiranje ešalona,
• ob 17.55 slovesni mimohod,
• ob 18.00 slovesno bogoslužje,
• ob 19.00 prevzem in blagoslov novega gasilskega vo-

zila. 

Novo vodstvo
ZB za vrednote
NOB Vrhnika

Novi predsednik ZB NOB Vrhnika 
Miran Štupica 

Člani in gostje na volilni skupščini ZB NOB Vrhnika

Jani Kikelj prejema zasluženo srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije.

Po maši sledi pogostitev z dobrotami domačih gospodinj.

Vljudno vabljeni!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
 
             Gasilci  

PGD Drenov Grič – Lesno Brdo
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Materinski dan v 
Domu upokojencev 
Vrhnika

24. marca 2022, dan pred 
letošnjim materinskim dnem, 
smo člani društva Naupor-
tus viva v Domu upokojencev 
Vrhnika pripravili proslavo. V 
lepem vremenu, prvem bolj to-
plem dnevu letos, smo se zbrali 
na dvorišču DU. Na prireditev 
je iz sob prišlo kakih petdeset 
stanovalcev, večinoma žensk. 
Proslavo je uvedla ljubezen-
ska pesem Adija Smolarja Na 
travniku. Zapela jo je vokalna 
skupina devetih pevk, imeno-
vana Vešče, iz Polhovega Grad-
ca.  Sledil je kratek nagovor in 
čestitke slavljenkam. Potem 

sta nastopili Simona Medic, 
uslužbenka v Domu, in Ivanka 
Kurinčič. Prebrali sta pričeva-
nji o materinstvu, o rojevanju 
in težkem življenju dveh mater. 
Sledil je daljši glasbeni vložek. 
Spet so zapele Vešče, in sicer 
dve pesmi: Marjana Vodopivca 
Ptičja svatba in  Toneta Pavčka 
Kako raste mama. Za tem smo 
slišali še Prešernovo pesem Ne-
zakonska mati, ki jo je recitira-
la Tatjana Jerina in za konec še 
enkrat Vešče s pesmijo Mama 

– tema iz filma Titanik, priredi-
la jo je Klementina Rednak. Za 
zaključek pa smo prireditelji in 
Vešče med slavljenke matere iz 
doma razdelili šopke pomla-
danskega cvetja. Ivanka in Ta-
tjana sta šopke odnesli v sobe 
tistim materam in ženskam, ki 

se niso mogle udeležiti proslave 
na prostem. Razdelili smo kakih 
90 šopkov. Ob koncu prireditve 
in pogovoru so z obrazov udele-
ženk proslave sijali zadovoljstvo, 
veselje in hvaležnost.  

Obisk Zavoda sv. Stanislava
V nedeljo, 3. aprila, smo člani 

našega društva obiskali Zavod 
sv. Stanislava v Ljubljani, naj-
bolj znan po l. 1905 ustano-
vljeni prvi slovenski gimnaziji. 
Zdaj je to vzgojno-izobraževal-
ni in kulturni zavod, v okviru 
katerega deluje sedem ustanov: 
vrtec, osnovna šola, gimna-
zija, glasbena šola, dijaški in 
študentski dom ter Slovenski 
dom. Zadnji omenjeni je na-
menjen predvsem kulturnim 
dejavnostim: likovnim razsta-
vam, koncertom, festivalom … 
Hrani tudi veliko slik pomemb-
nih slovenskih slikarjev in tudi 
drugih umetnin. Najpomemb-
nejši sta  zbirki slik Staneta 
Kregarja in Marijana Tršarja.  
Člani Društva Nauportus viva – 
zbralo se nas je 25 (sedem otrok) 
–  smo najprej obiskali Kregar-
jevo galerijo in si pod vodstvom 
umetnostne zgodovinarke Sare 
Drnovšek ogledali stalno raz-
stavo slik Staneta Kregarja, naj-
znamenitejšega slovenskega ab-
straktnega slikarja 20. stoletja. 
Po ogledu Kregarjevih umetnin 
smo obiskali še druge prostore 
Zavoda, mogočne, ob izgradnji l. 
1905 »največje stavbe na Balka-
nu«. V njej smo si ogledali pro-
store gimnazije, glasbene šole, 
knjižnice, kapele z veličastnim 
mozaikom umetnika I. M. Ru-
pnika. Pod vodstvom in ob raz-
lagi Sare Drnovšek smo obiskali 
še drugo razstavišče v Zavodu, 
Meršolov atrij, v katerem je 
trenutno razstava akademskega 
slikarja in nekdanjega profesor-
ja na ALU v Ljubljani Marijana 

Tršarja s tremi cikli njegovih 
slik v lasti Zavoda: gonarski 
in teharski cikel ter Holoka-
vst. Razstava je postavljena ob 
100-letnici rojstva Marijana Tr-
šarja, velikega slikarja, profesor-
ja, pisatelja, publicista … V avli 
Zavoda smo si lahko ogledali 
tudi razstavo slik slikarja Jošta 
Snoja. Nazadnje smo obiskali 
še prostore nove OŠ Alojzija 
Šuštarja. V njih nas je še pose-
bej nagovorila Šuštarjeva soba 
z razstavo o življenju škofa Aloj-
zija Šuštarja, ki je l. 1993 dal ob-
noviti Zavod svetega Stanislava. 
Ogled smo zaključili z obiskom 
kapele v OŠAŠ, dela arhitekta R. 
Dolinarja.  Po triurnem ogledu 
smo se poslovili od 120 let stare 
ustanove, napolnjeni z lepoto in 
harmonijo slikarskih del in ču-
dovite arhitekture veličastnih 
stavb. 

Jože Kurinčič

Župnijska Karitas Vrhnika v sodelovanju z Občino Vrhnika in 
Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika in 
SAZAS-om Ljubljana organiziramo 
16. dobrodelni koncert

DVA NOVČIČA
Dobrodelni koncert je namenjen za pomoč družinam, ki so v socialni stiski na Vrhniki. 
Koncert bo v soboto, 28. 5. 2022 ob 19. uri 
v dvorani Cankarjevega doma Vrhnika.

Nastopili bodo priznani ansambli, pevci in solisti:

1.  Plesni studio Peter Pan – otroci iz Župnijskega vrtca
2.  Lado Leskovar
3.  Simona Černetič
4.  Moontime Kvartet
5.  Solistka Lucija Mekina
6.  Klape Kamarati
7.  Ansambel Gregorja Kobala
8.  Poštar Peška
9.  Ansambel Skrivnost
10.  Folklorniki FS Klas in FS Šumniki
11.  Mešani pevski zbor KUD Drenov Grič -  Lesno Brdo

Vabilo

VABILO NA 
POHOD PO 
ROMARSKI POTI 
 
V nedeljo, 1. maja 2022, vas vabimo na pohod po krožni  romarski 
poti iz Podlipe v Smrečje in nazaj.
 
Zbor  ob 8.00 pri Gostilni Jurca v Podlipi.
0b 10. uri sv. maša v Smrečju.

Predvidena vrnitev v Podlipo okoli 12. ure. Hrana in pijača iz nahrbtnika.
Pohod bo v vsakem vremenu. 

KS Podlipa Smrečje
Sabina: 051 391 568.                                                              Vabljeni!

P R O S T  V S T O P

Učenci in učitelji  
Glasbene šole Vrhnika

20.–21.  
M A J
2022

Nauportus viva z novo energijo 
v postkoronski čas

Foto: Facebook Dom upokojencev Vrhnika
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»Med Logatcem in 
Vrhniko, ob strani, v 

gorah in divjinah, na 
levo, če hočeš iz Logatca 

na Vrhniko, prideš do 
vode, ki ima prav čudne 

muhe in neverjeten 
ustroj. Če se je dotakneš 

teče, sicer pa ne ...« je v 
Slavi Vojvodine Kranjske 

zapisal Janez Vajkard 
Valvasor. 

Kmetje so mu pripovedovali 
in ga tudi peljali tja k vodi Beli, 
ki ji sicer pravijo Pri starem ma-
linu v jarku.

Prvo omembo Starega mlina 
pri Vrhniki smo našli v Zgodo-
vini Norika in Furlanije. Pater 

Matin Baucher je o tem kraju 
pisal že okrog leta 1640. O tem 
kraju, o vodi, ki ima posebne 
muhe, in o zmaju, ki bruha tudi 
svoje mladiče, je pisal Valvasor. 
Da bi v domači kraj privabili 
obiskovalce od vsepovsod, so 
ustanovitelji Društva za olepša-
vo trga Vrhnike in njene okolice 
urejali poti, negovali naravne in 
kulturne vrednote ter ustvarja-
li. Tudi o teh ljudeh je pisal Ivan 
Cankar. O županu, o človeko-
ljubnem davkarju, ki je urejal 
stezice. In pisal je tudi o Sta-
rem malnu v črtici Nina. Mlin 
se je dokončno podrl ob koncu 
prve svetovne vojne, takrat, ko 
je zastalo tudi Ivanovo pero. 
Naravna in kulturna dediščina 
našega kraja pričata o bogati, 
pestri zgodovini, ki jo je treba 
negovati. Kaj rado se zgodi, da 

ni več tiste imenitne stavbe, 
tiste sončne ure, da za vedno 
umolkne pričevalec, mi pa ni-
smo zapisali njegovih zgodb. V 
času se izgubijo tiste številke in 
črke, ki bi nekaj, kar je od nekdaj 
tu, označevale za kulturno de-
diščino. Škoda. Brez kulture ni 
naroda. Mi pa smo bogati.

Mlinsko kolo smo jeseni leta 
2019 pognali v tek, naša želja in 
načrti pa so, da bi na tem mestu 
postavili mlin, kot je bil nekoč. 
Tisti pravi, ki bo mlel žito, kjer 
se bodo mlade generacije sreče-
vale s kulturno dediščino svojih 
dedov. Star maln pa bo v polni 
meri upravičil svoje ime. 

Prvi pozdrav obiskoval-
cem naše oaze miru je me-
lodija mlinskega kolesa. 

TD Blagajana Vrhnika

POLETJE V STAREM MALNU
MELJEMO KULTURO

PROGRAM

21.5. 2022 Dan ljudskih plesov (folklorne 
skupine)

18.6. 2022 Peti je lepo (pevski zbori)

16.7. 2022 Moč pesmi (pevske šole)

20.8. 2022 Pravljice so lepe 

17.9. 2022 Pihamo in trobimo (pihalni orkestri)

kraj: pred kočo v Starem malnu
čas: od 12h do 18h

Namen dogodkov je kulturno udejstvovanje, 
druženje in zbiranje 

prispevkov za nov maln. 

Zveza kulturnih društev 
Vrhnika – Borovnica - Log-Dragomer

Pomlad vabi!
Na plano, v naravo!  Željni smo sproščenega druženja in lepih kulturnih doživetij.
Turistično društvo Blagajana z bralci Cankarjevih besedil in ekipo Star maln vabijo.

Dan zelišč v Star maln –  29. aprila od 10. ure naprej.

Živel 1. maj –  1. In 2. maja v Starem malnu  od 10. ure naprej.

Nastop folklornih skupin v Starem malnu kot napoved Poletja v Starem malnu – 
21. maj od 13. ure naprej.

300. branje  Cankarjevih besedil v Močilniku – na dan mladosti, 25. maja ob 17 . 
uri, do takrat pa vsako sredo ob 16. uri v Močilniku

Potem pa bo zagotovo prišlo poletje!

Sredi marca, blizu 
letošnje pomladi, je 
bilo v Močilniku že 290. 
branje odlomkov iz 
Cankarjevih del. 

Samo branje, ki nas opozarja, 
da je Močilnik naš, tako Can-
karjev kot vrhniški, se je začelo 
14. septembra 2016 prav tako v 
Močilniku pri izviru Ljubljani-
ce. Ekipa bralcev Turističnega 
društva Blagajana Vrhnika vsa-
ko sredo bere že skoraj šest let 
in bo še brala, če bo potrebno 
še mnoga leta.

Na dan mladosti, v sredo, 25. 
maja, pa bo že tristoto branje v 

Močilniku. V času koronaviru-
sa je branje potekalo po takrat 
sprejetih zakonih in odredbah 
naše vlade. Možnost branja je 
bila prirejena in še prek ZOO-
MA, ki jo je pripravljal novinar 
Primož Sark.

Dragi Vrhničani in tudi drugi 
občani, vabljeni ste na tristoto 
branje na dan mladosti, v sredo, 
25. maja 2022, v Močilniku, kjer 
bo tudi zanimiva prireditev Vse 
za Močilnik – vse za našega Iva-
na Cankarja. Vabita Turistično 
društvo Blagajana Vrhnika in 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Simon Seljak

Po dveh letih smo se 
zopet srečale v živo na 
občnem zboru 25. 3. 
2022 ob 19. uri v Gostilni 
Kranjc na Vrhniki. 

Na uradnem delu smo potrdi-
le dosedanje vodstvo, saj je letos 
volilno leto. Zaupanje je dobila 
dosedanja predsednica Urša 
Trček, ki s svojo pozitivno ener-

gijo in zagnanostjo pozitivno 
in dobro vodi društvo. Sklenile 
smo, da bomo letos šle na dva 
izleta: prvi bo 20. 4. 2022 v Belo 
krajino,  jeseni pa na primorski 

konec, seveda če bodo razmere 
dopuščale. Nadaljujemo s peko 
peciva za razne prireditve, se 
izobražujemo, organiziramo 
razna predavanja in piknike. Po 

uradnem delu sta sledila večer-
ja in prijetno druženje, kar smo 
vse že kar zelo pogrešale. Zbora 
se nas je udeležilo trideset čla-
nic, kar je zelo pohvalno. Vse 

vesele in polne dobre volje smo 
se razšle v upanju, da se bomo 
v čim večjem številu videle na 
izletu.

DKPŽ Vrhnika, Urša Trček

Ob bogato obloženi stojnici na gregorjevo na Vrhniki 

Poletje v Starem malnu

Zakaj meljemo kulturo?

Občni zbor Društva kmečkih in podeželskih žena Vrhnika

Kmalu 
300. branje 
v Močilniku
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Tema mednarodne nagrade Jakob 2022 za 
inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu je bila 
tokrat Inovativna kolesarska doživetja. 

Med finalisti sta bili tudi 
novi doživetji kolesarskega 
družinskega turizma v Občini 
Vrhnika, ki jih je v sodelovanju 
z Zavodom Ivana Cankarja 

ustvaril zavod Škrateljc: Arheo-
KoloVrhnika in KoloVagaBevke. 
Mednarodna komisija, ki so jo 
sestavljali prof. dr. Janez Boga-
taj, predsednik (Slovenija), Mar-

ko Lenarčič (Slovenija), Lojze 
Wieser (Avstrija) in Jožko Sirk 
(Italija), je ArheoKoloVrhni-
ka in KoloVagaBevke izbrala 
za finaliste med 14. projekti, saj 
gre za inovativni produkt dru-
žinskega kolesarskega turizma, 
ki spodbuja strukturirano, dru-
gačno in doživetij polno odkri-
vanje zgodovine in arheologije 
Vrhnike na eni strani ter narav-
nih lepot Ljubljanskega barja na 
drugi. Zavod Škrateljc je plake-
to prejel na odprtju letošnjega 
sejma Alpe-Adria. 

Za obisk dogodivščin sta na 
voljo knjižici ArheoKoloVrhi-
ka in KoloVagaBevke, mogo-
če pa so tudi vodene kolesarske 
ture. V Zavodu Škrateljc so oba 
turistična produkta ustvarili z 
ambicijo in željo, da sicer zani-
mivo kolesarsko traso nadgra-
dijo s prav posebnimi doživetji 
naravne in kulturne dediščine, 
s katero se ponašata Ljubljansko 
barje in Vrhnika, tako pa dru-
žinam ponudimo strukturiran 
obisk z zgodbo. Kolesarjenje z 
zgodbo torej!

ArheoKoloVrhnika 
ArheoKolo Vrhnika je 

posebna dogodivščina. Sledi 
arheološki poti Po stopinjah 
preteklosti, ki delček za delčk-
om razkriva tančico skrivnosti 
prejšnjih obdobij na Vrhniki. 

S knjižico ArheoKolo Vrh-
nika obiskovalci dobijo  v roke 
raziskovalni ključ, ki odklepa 
skrite zgodbe iz preteklosti ter 
vas tu pa tam popelje tudi na 
kako stranpot. In teh je mnogo: 
Močilnik, koliščarji na Starih 
Gmajnah, Rimljani v Naupor-
tusu in ob zapornem zidu Cla-
ustre, deblak v Ljubljanici … Iz-
hodišče dogodivščine je v TIC 
Vrhnika, kjer je mogoča tudi 
izposoja e-koles.

Dolžina: 11 km, čas z razisko-
vanjem: najmanj 2,5 uri podla-
ga: asfalt 7 km, makadam 2,5 
km, kolovozi 1,5 km.

KoloVagaBevke
KoloVaga Bevke je nova 

kolesarska pustolovščina po 
čudovitem svetu Ljubljanskega 
barja. Popeljala vas bo po učni 
poti, mimo pisanih travnikov in 
polj ter vzdolž skrivnostne zele-
ne Ljubljanice in vam razodela 
znamenitosti, ob katerih vam 
bo poskočilo srce in se zaiskrilo 
oko. 

Del poti poteka po Učni poti 
Bevke, kjer se na tematskih ta-
blah skrivajo rešitve za uganke v 
knjižici. Drugi del poti vodi sko-
zi vas Bevke, mimo vaške vage, 
gnezda črno-belih vaščank z 
oranžnimi kljuni, vse do dveh 
edinstvenih naravnih znameni-
tosti, ki dajeta vpogled v daljno 
preteklost. Izhodišče dogodi-

vščine je v Športnem parku 
Bevke. Dolžina: 16,3 km; čas 
z raziskovanjem: 2 uri; podlaga 
trase: makadam (8 km), kolovo-
zi (3,5 km), asfalt (4,8 km).

Za skupine do 20 kolesarjev 
so organizirana kolesarska 
doživetja z interpretativnim 
vodnikom. Prijavite se na kse-
nja@skrateljc.org ali na št. 070 
409 844 ali poiščite informacije 
na www.skrateljc.org. 

PRAVLJIČNO-DOŽIVLJAJSKE 
POTI Z VODENJEM

Nedelja, 7.5., ob 11. uri – Pot 
močvirskih škratov na Mali 
plac. Začetek v Športnem par-
ku Bevke.

Nedelja, 8.5. ,ob 11. uri – 
Smaragdna dogodivščina 
ob Ajdovskem zidu. Začetek 
pri odcepu za Zaplano ob cesti 
Vrhnika–Logatec, na Cesar-
skem vrhu. Ob začetku pomla-

di ne zamudite vodenih poho-
dov na Pravljično-doživljajski 
transverzali po Sloveniji, ki 
ima v naši bližini kar nekaj po-
stojank! 

Lahko pa se vsak dan odpra-
vite na samostojen obisk. Mo-
čvirsko beležko dobite v ŠPB 
Baru v Športnem parku Bevke, 
Smaragdno beležko pa v raz-
stavišču Moja Ljubljanica ali v 
TIC Vrhnika. Da bo doživetje 
še močnejše, si pred obiskom 
preberite slikanici Mali plac in 
Ajdovski zid.

Glasbena pravljica Čarovniška 
šola Krškočara

Posebno toplo vabljeni na 
glasbeno pravljico Čarovniška 
šola Krškočara 23. aprila ob 9. 
uri v Knjižnico Ivana Cankarja 
na Vrhniki. Želiš spoznati pravo 
čarovniško šolo? 

Pridi, začarano bo!

 

ZDRAVO! 

VLJUDNO VAS VABIMO NA 10. ROJSTNI DAN NAŠEGA 
TABORNIŠKEGA RODU. 

PROSLAVILI GA BOMO V CANKARJEVEM DOMU NA VRHNIKI 
V TOREK, 3. MAJA 2022 

OB 19.00 URI. 

DOBRE FOTOGRAFIJE IN PROSLAVA ZAGOTOVLJENA! 

SE VIDIMO, 
TABORNIKI RODU ENAJSTA ŠOLA VRHNIKA 

Gozdovniki in gozdovnice 
smo z vodniki postali plezalci 
in plezalke v Plezalnem centru 
Verd. Obljubimo, da smo tudi 
plezali in ne samo viseli ter po-
zirali.

Akcija
v Plezalnem
centru Verd

Inovativna kolesarska
doživetja na Vrhniki
z mednarodnim priznanjem
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Nadaljujemo z objavo dnevnika 
Antona Mehleta, vojaka avstro-
ogrske vojske, ki ga je pisal v času 
ruskega ujetništva. Besedilo zaradi 
avtentičnosti ni lektorirano. 

Odgovoru sem mu po koga bodo mene v Odesso 
vlačili jast tukaj povem da ne hočem on pravi: 
Vojenski načelnik je reku da tja morajo vsih od-
poslati. On me še poprosi ako bo mogoče pridi 
id tam nazaj k meni reku sem če bo le mogoče.  
Dal mi je kruha špeha in mesa kar je še pri 
sebi imu in se

Str.71
s solzami v očeh posloviva.
Proti večeru smo se sešli nazaj v dvorišče in 
tam polegli, od ljudi smo zvedli da že več dni 
tako vozijo Avstrijce skupaj in da jih potem od-
peljajo naprej proti Odesi.
Edni se poležejo po tleh drugi sedijo, od skrbi 
smo spali malo. Zjutraj zgodaj začnemo hodi-
ti sem in tja po dvorišču srbski soldati so spet 
prišli do nas med njimi je bilo več tacih ki  so 
bili vojni vjetniki in so šli prostovoljno v srbsko 
armi eden se je vstopu k nam in začel pripove-
dovati. Vidite jast sem biv tudi to kar ste zdaj 
vi ali jast sem vrgu Avstrijsko obleko s sebe in 
obleku srbsko živela srbija in kralj
Str.72
Peter tudi vi tako storite srbijo moramo posta-
viti nazaj i.t.d. mi nismo mogli več molčati za-
čeli so mu odgovarjati. Nesrečnež nespametni 
misliš če si ti tako lahkomišljen da smo tudi 
mi le pojdi biti se za srbijo če hočeš mi pa ne 
gremo nikdar naši bratje so prelili svojo kri da 
so jo razbili in zdaj hočte da bi jo šli mi nazaj 
postavljat nikdar ne na nas nikar ne računajte 
če jo bote z nami postavljali jo ne bo mi smo 
še zvesti svojemu cesarju in domovini in bomo 
tudi ostali naj pride nad nas kar hoče. On se je 
nam zaničljivo posmejal in odšu od

Str.73
nas. Zdaj je bilo nam vse jasno toraj zato so 
nas sem pripeljali zato so nas po letu tako po-
pisovali a so nam govorili da je mir. Če mislijo 
da bomo šli kakor teleta na bojno polje za srbi-
jo se motijo kadar bodo nas vprašali moramo 

vsi ne in ne če nas postrelijo. Da bi nam dali kaj 
jesti se ne zmenijo pa saj se nam tudi ne ljubi 
čeprav že 2 dni nismo imeli toplega v ustih.
Zvečer nas postavijo v vrsto in nas odženejo čez 
mesto v neko veliko leseno hišo tam smo pre-
nočili tukaj so se nam pridružili spet nadležni 
gostje uši

Str.74
zjutraj vstanemo bila je nedelja, postavijo nas 
v vrsto na dvorišču. Pride nekaj Ruskih vojakov 
s seboj prineso imena in nas prekličejo. Čim 
dalje bolj se je govorilo da iz nas mislijo na-
pravit srbsko vojsko a ne vprašajo nas ničesar 
zato smo se namenili sami vprašati. Ko tako 
na dvorišču v vrsti stojimo nas prekličejo po-
tem pride neki srbski oficer (ali bolj gotovo pro-
padli Avstrijski) nas ogleduje in hvali nam to 
ni nič kaj vgajalo ker smo ga teško vidli ko grilja 
v zelju nekaj časa ga tako  nehote poslušamo 
kar se enkat izmed nas nekdo oglasi in pravi: 
nam se je govorilo da gremo

Str.75
v Aleksandrovsk da se bode nas nekaj vprašalo. 
Toraj kaj nas imate za vprašati ali po koga ste 
nas sem pripeljali  in mislili da  bomo šli boje-
vati se za srbijo se motite če mislite nas peljati 
v Odeso zato, je bolše, da nas oddaste nazaj 
kjer smo bili ker povemo vam tukaj da bojevati 
se proti svoji domovini ne bomo šli nikdar.
On nam je odgovoru da bi šli vi bojevati to vas 
nikdo silu ne bo ampak mi imamo za vas razno 
delo na ktero vas moremo prisiliti ker vi ste 
vjetniki in se dela z vami kar se hoče vi si ne 
morete pomagati le nikar ne vhajajte, včiraj jih 
je nekaj vteklo polovili so jih

Str.76
in zdaj v ječi sedijo. Vas bomo odpeljali v Ode-
so tam če bo kteri hotu pristopiti v srbsko armi 
bo lahko ostalih pa bomo oddali tam na delo, 
kaj mislite da bomo vam puške po sili v roke 
dali kakšna bi to bila vojska.
No mi smo bili po teh besedah za silo potola-
ženi.
Še to nedeljo popoldan nas odženo na kolod-
vor v Aleksandrovsku lačni smo bili da smo se 
komaj držali po koncu ker že tretji dan nismo 
imeli ničesar gorkega v ustih, pred odhodom 

so nam vendar enkrat dali jesti toplega boršča.
Solnce se je že nižalo proti zapadu

Str.77
ko nas vlak potegne iz kolodvora čez reko Dnje-
pr in potem dalje po širnih planjavah guberni-
je Hersonske.
Iz začetka smo bili še nekaj dobre volje iz neka-
terih vagonov se je slišalo petja, jast sem narveč 
molče sedel in premišlav zdelo se mi je da nas 
čaka nekaj teškega.
Bilo je megleno jesensko vreme vlak nas vozi 
počasi jast sem ves čas bistro opazoval okolico 
bilo je samo ravno nepregledno polje tretji dan 
zagledam tam v daljavi gozd pokažem tovari-
šem vsi skočijo pogledat ker že dolgih 16 mes-
cov ga nismo videli

Str.78
Bili smo na postaji Znamenka. Petje je bilo 
slišat čim dalje bol poredko postajali smo ne-
kaj nemirni na vsaki postaji smo spraševali če 
vedo koga v Odesi nameravajo z nami pravili 
so nam da gre vlak za vlakom z vojnimi vjetni-
ki proti Odesi in nazaj nikoga ne peljajo.
Na nekem kolodvoru smo naleteli na Ruskega 
soldata ki je reku da se pelja iz Odese brž smo 
ga začeli sprašvati in prav je nam da je tam že 
naših tovarišev mnogo in da bodo iz nas po-
stavili armado za Srbijo rekli smo mu; da kdor 
hoče vstopiti prostovolno saj je nam v Aleksan-
drovsku oficer tako govoru. On pa se je začudu 
kaj prostovolno

Str.79
le nikar ne verjemite, kdo pa gre prostovolno 
v smrt.
S temi besedami je nas telo ostrašu kaj je nam 
storiri, bežimo dokler je še čas. Zmenimo se 4 
med njimi je bil tudi Pluskarjav da zvečer ui-
demo iz vlaka kam sami ne vemo pejmo v božjo 
noč nekam bomo že prišli. Zvečer se odpravlja-
mo za beg tovariši ki so vedli kaj nameravamo 
so nas prosili nikar ne bežite zima se bliža kam 
bote prišli na potu bote kje od mraza in lakote 
pomrli mogoče nas ne bo nihče silu in tudi če 
nas bodo vsi se odločno vpremo če nas bo več 
močnejši bomo

Str.80
toraj ubogajte nas in pojdite z nami.
Dali smo se pregovoriti in odpeljali smo se s 
teškim srcamnaprej proti Odesi.

Str.81
Prihod v Odeso in Življenje v Srbski vojašnici
Dne 26 Oktobra zvečer dospemo v mesto Odes-
so ob Črnem morju naš vlak so postavili na 

neki stranski tir na kolodvoru po imenu stanci-
ja tovarnaja. Ruska straža ki je bila z nami na 
vsej poti nas izžene iz vagonov in nas postavi v 
vrsto po 4 in 4 od nekod pride neki srbski oficer 
in nas od daleč ogleduje izgledali smo najbrž 
slabo ker smo bililačni in od tedenske vožnje 
zelo izmučeni. Kar enkrat prileti prazna

Str.82
flaša ki jo je zagnav nekdo izmed nas v smeri 
proti srbskemu ofcirju pade na kamnita tla in 
se razleti na drobne kosce. Oficer se je kmalo 
nekam zgubu.
Straža zapove šagom marš začeli smo se pomi-
kati po mestu. Bila je že noč, bilo je megleno 
vreme in deš je padav, po mestu je bilo mnogo 
srbskih vojakov ki so nas radovedno gledali. 
Mislu sem si od kod tukaj tako mnogo srbske 
vojske kaj so vsi v Rusijo ubežali.Na neki uli-
ci vidim da stoji par srbskih vojakov in nekaj 
sprašujejo v našo vrsto, ko pridemo mi do njih 
zaslišim besede al ste tukaj slovenci, mi

Str.83
odgovorimo da Slovenci smo on nam zakliče 
pozdravljeni! Slaba bo fantje slaba. Morete si 
misliti kako slaba tolažba je bila to za naše 
že tako žalostno srce. Kmalo po tem pridemo 
pred neko nizko dolgo staro zidovje. To je bila 
nekdaj fabrika za vrvi ali zdaj služi za Srbsko 
vojašnico. Odpro nam vrata in nas zapode no-
tri ko pridemo notri opazimo da Ruske straže 
ni več pri nas.
Takoj pri vstopu v to veliko temno pusto zidovje 
stresu me je mraz po vseh udih zdelo se mi je 
kakor bi prišu v mestno klavnico. Oddelek obo-
roženih vojakov pros=

Str.84
tovolcov nas postavi v vrsto a sami stopijo oko-
lo nas in nas stražijo z nasajenimi bajoneti.
Tam zadaj ugledam da stoji mnogo vojakov ki 
stojijo brez orožja in žalostno spoznam da tudi 
Slovenci med njimi in da se hočejo nam pribli-
žati ali oboroženi prostovolci jih naženo stran 
z bajoneti. Prineso knjigo in nas začno klicati 
ali kmalo knjigo zapre nas razdelijo po 15 in 
po 20 skupaj in vsakih posebej odženo. Tropico 
v kteri sta bila Pluskarjav Čukov in jast ženo 
naprej po velikanskih temnih prostorih kteri 
so bili natlačeno polni neveselih vojakov kteri

Str.85
so prišli sem po taki poti kakor mi vsi so nas 
radovedno gledali, če je hotel kteri z nami kaj 
govoriti že je dobiv s puško po hrbtu od naše 
straže

Se nadaljuje

Štirideseti dan vojne v Ukrajini 
je mimo. Putinu ni uspelo zavzeti 

glavnega mesta Kijev. Rusi se 
umikajo, kažejo se katastrofalne 

posledice obleganja mesta in 
bombardiranja iz zraka. 

Trupla ležijo po ulicah predmestja Kijeva, 
ukrajinska vojska odkriva množična grobišča, 
svet je šokiran. Se je Putinu zmešalo, se opravi-
čeno sprašujemo. Je umik samo manever in bo 
Putin strnil vrste? Ukrajinski narod ne bo klonil, 
saj gre dejansko za njegov obstoj ...

Ne le da majorju Radovanoviču, poveljniku I. 
oklepnega bataljona OKBR, leta 1991 ni uspelo 
zavzeti letališča Brnik, v Trzinu je tudi  vod mo-
torizirane čete pod vodstvom starega vodnika  
Toma Bakračeviča zaradi okvare BVP 80  ostal 
ujet v barikadi na mostu čez potok Pšata. Tako 
je desna kolona Radovanovičevega bataljona 
zelo oslabljena pod vodstvom namestnika ka-
petana Rosiča prispela na Brnik.

V predlogu za podelitev zlatega častnega zna-
ka svobode Republike Slovenije sem na 13. stra-
ni napisal, citiram: »Okoli 18.10 ure (27/6-1991) 
je Marjan Čelec obvestil dežurnega Lovšinove 
varnostne službe, da so se v dva helikopterja 

MI 8 v I. OKBR vkrcali skopski specialci, 27 jih 
je bilo. Z njim se je vkrcal tudi pomočnik na-
čelnika štaba za izvidniško in obveščevalno 
dejavnost. Ob 18.37 uri se je zame začela ena 
najpomembnejših bitk v slovenski osamosvo-
jitveni vojni. Bila je prikaz enotne in usklajene 
zelo nevarne borbene akcije policije in TO z 
dosti močnejšim sovražnikom. V Trzinu so se 
specialci v smislu desanta izkrcali, izkrcalo se 
jih je 26, in so začeli z reševanjem ujetega moto-
riziranega voda. 

Seveda je ujeti motorizirani vod obkoljen od 
TO dobil ponudbo, da se preda, vendar se to 
ni zgodilo in s tem si je zapečatil usodo. Heli-
kopterski desant, ki ga je izvršila prva OKBR z 
Vrhnike, neposredno pa ga je vodil kapetan JLA 
Popovič Duško, roj.17. 2. 1960, stalno stanujoć 
v Skopju Frana Kluza 26/8, zaposlen VP 3126 v 
Skopju, je imel za posledico pet mrtvih. Od tega 
tudi pripadnik TO Edvard Peperko, doma iz Ka-
mnika, roj 2. 6. 1965 in štirje vojaki na služenju 
vojaškega roka v I. OKBR na Vrhniki. Zanimivo 
je to, da so vsi štirje različne narodnosti in sem 
prepričan, da niso vedeli, zakaj so v Trzinu. Ime-
na so naslednja:
Stojkovič Slobodan, letnik 72, iz Srbije
Pena Dušan, letnik 68, iz BIH
Jovanovič Ratko, letnik 72,  iz Srbije

Sotinac Domagoj, letnik 68, iz Hrvaške.«
Podrobnosti trzinske bitke lahko preberete v 

diplomski nalogi Vladislava Gjerkeža, ki je bila 
napisana na mojo pobudo v sodelovanju s pred-
stojnico katedre za obramboslovje dr. Ljubico 
Jelušič leta 2007.

Po oboroženem spopadu, ki se je končal okoli 
21. ure, so se vojaki, ki so v Depalo vas prišli s 
helikopterjem in jih je vodil kapetan Popović, 
umaknili na travnik. Preostali vojaki, zajeti 
na barikadnem območju, pa so se po spopadu, 
razen poškodovanih, ki so jih odpeljali v UKC, 
predali pripadnikom TO in so jih odpeljali na 
sedež TO Domžale. Vojaki pod vodstvom ka-
petana Popoviča se kljub pozivom niso hoteli 
predati; v noči na 28. 6. 1991 so vlomili  v stano-
vanjsko hišo Staneta Koritnika, povzročili veli-
ko materialno škodo, ropali in  kradli. Vseskozi 
pa so imeli s seboj talca Vlada Seničarja. Talcev 
so sicer imeli več, pa so jih izpustili. Zanimivo 
je, da je Duška Popoviča pozival k predaji sam 
poveljnik SEP Vinko Beznik, ki je bil sošolec na 
akademiji v Beogradu.

Okoli 12. ure 28. 6. 1991 je specialna enota po-
licije pod vodstvom Vinka Beznika to roparsko 
enoto zajela, jim odvzela naropane predmete, 
njih pa odpeljala na Povšetovo. Za storjeno niso 
bili nikdar kaznovani.

Trzinska bitka je bila hud udarec za JLA. Ne 
vem, kaj so mislili, da bo z izhodom največje 
tankovske brigade novo demokratično izvoljeno 
vodstvo RS spakiralo kovčke in zbežalo v tujino, 
policija in  TO pa se bosta razbežala v strahu 
pred njim. Nič od tega se ni zgodilo. 2. 7. 1991 
sta druga dva bataljona, ki sta ostala v vojašnici 
na Vrhniki, s pomočjo letalskega raketiranja  ba-
rikad na Vrhniki ponovno začela z agresorkimi 
manevri, pa so barikade na Vrhniki vzdržale. V 
poznih večernih urah so se vrnili v vojašnico, 
sklenjeno je bilo premirje.

Ne zavzetje Brnika ne postavitev zračnega 
mostu z Beogradom in trzinska bitka so bila 
dejstva, ki so prisilila JLA k pogajanjem. Jasno 
je bilo, da se je RS uspešno uprla napadu, nastala 
je nekakšna pat pozicija, ko je JLA ugotovila, da 
ne dosegajo ciljev in so bili pripravljeni na poga-
janja in pogajanja so se začela. Delovati je začela 
diplomacija, vendar previdnost pred ponovnim 
napadom ni bila odveč.

Upajmo, da bodo zadeve šle v to smer tudi 
v Ukrajini in bo Rusija dojela, da v 21. stoletju 
ne more z zločinskimi in barbarskim početjem 
izvajati genocida nad ukrajinskim narodom, si 
lastiti njihovega ozemlja in jim določati sistema 
upravljanja države.

Vid Drašček, 
predlagatelj zlatega častnega znaka 

Vrhniki

Vrhnika junaško mesto (12.)

Dnevnik iz ruskega 
ujetništva (8)
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Skozi vsa leta delovanja 
se v ZŠAM Vrhnika, 
poleg izobraževanja 
otrok in mladine, 
trudimo tudi na 
področju poučevanja 
prometno preventivnih 
vsebin odraslih občanov. 

Namen je osveščati in pred-
staviti možne scenarije prome-
tnih nesreč, ki lahko pripeljejo 
do nesrečnega dogodka.

Kazen in kazenske točke (tudi 
več kot 2500 € in 18 točk) so naj-
manj, kar se vam lahko zgodi, 
predvsem v vaši denarnici. Ne-
malokrat se zgodi, da boste ob 
večjih kršitvah CPP potrebovali 
obisk posebnih delavnic, kjer 
se zaobljubite, da ne boste več 
pregloboko pogledali v kozarec.

V torek, 5. 4. 2022, smo na 
povabilo avtohiše Avtotrade 
člani ZŠAM Vrhnika sodelova-
li na dnevu odprtih vrat. Dan je 
posvečen ustanovitelju podjetja 

Avtotrade, žal že pokojnemu 
Jelku Bajcu.

V množici dogodkov ob dne-
vu odprtih vrat smo člani pred-
stavili našo dejavnost, s poudar-
kom na eni izmed slovenskih 
razvad »Alkohol v prometu«. 
Le ta je eden pogostejših dejav-
nikov povzročitve prometnih 
nesreč, glede na statistiko od-
vzetih vozniških dovoljenj.

Z novo pridobitvijo, poseb-
nih alko-očal različnih stopenj 
alkoholiziranosti, so lahko obi-
skovalci prireditve preizkusili 
učinke alkohola. Na poligonu 
hoje, odklepanju ključavnic 
in metanju žogice v cilj je bilo 
nemalo zabave, takrat so po-
samezniki uvideli učinek očal 

s simulacijo alkohola. Preizkus 
z očali prepovedanih substanc, 
kot so droga in močni narkotiki 
(trigoniki) pa so posameznikom 
dodobra zavrteli glavo. 

Na dnevu odprtih vrat nismo 
pozabili na najmlajše. Ob igri s 
semaforjem so z veliko zavzeto-
stjo sestavljali semafor in vrteli 
prometni vrtiljak. Brez nagrade 
v naših igrah seveda ne gre. Vsi 
sodelujoči so prejeli odsevni 
trak - z namenom, da ga vestno 
nosijo, predvsem ob slabi vidlji-
vosti in ponoči.

V tem tednu smo se pridružili 
prometni akciji » varnostni pas«. 
Tudi temu smo posvetili čas in 
osveščali ljudi o pomembnosti 
privezovanja, ne glede na raz-

daljo vašega prevoza. Poudarek 
je na osveščanju privezovanja 
potnikov na zadnjih sedežih in 
najmlajših v vozilih.

Prihajamo v obdobje, ko se 
bo v prometu močno povečalo 
število kolesarjev in motori-
stov različnih kategorij. S tem 
namenom bomo povečali pre-
ventivne akcije za vse udeležen-
ce v prometu. Aktivna bo tudi 
policija, ne le represivno, tudi 
preventivno.

Naš moto: »S skupnimi mo-
čmi se prometna preventiva 
gradi« velja za vse vas bralce 
Našega časopisa ter članice in 
člane ZŠAM Vrhnika.

Predsednik ZŠAM Vrhnika, 
Franjo Čretnik

Sinja Gorica, 5. april 
– Podjetje Avtotrade, 
ki slovi po servisnih 
in prodajnih storitvah, 
pa tudi po tehničnih 
pregledih vozil, je v 
spomin na pokojnega 
pionirja in vizionarja 
podjetja Jelka 
Bajca, pripravilo dan 
odprtih vrat.

 V zadnjih letih se je na ob-
močju podjetja v Sinji Gorici 
marsikaj spremenilo. Po iz-
gradnji novega objekta so to-
krat na novo opremili prostor 
za registracijo motornih vozil, 
odprli nove prodajne prosto-
re blagovne znamke Jeep in 
prenovili obstoječe prostore. 
Še vedno pa nudijo nakup 
novega ali rabljenega vozila 
znamke Fiat, Kia, Alfa Romeo 

in MG Motors. Prav tako nu-
dijo vulkanizerske storitve, 
kleparsko ličarska popravila, 
zavarovanja, registracije in 
tehnične preglede. Pri njih 
lahko opravite vozniški izpit 
ali v Gostilni Bajc celo razva-
jate brbončice. 

Vse to so si lahko obisko-
valci ogledali na dnevu od-
prtih vrat, se podali na testno 

vožnjo s fiatom, alfo romeo, 
jeepom ali kio, si ogledali old-
timerje in gasilski prikaz re-
ševanja iz vozila, se okrepčali 
in še marsikaj. Bilo je zabavno, 
poučno, predvsem pa navdu-
šujoče: kako lahko iz drobne 
delavnice pod kozolcem s 
pravo vizijo in dobro ekipo 
zraste velik servisno-prodajni 
kompleks. (gt, foto: SS)

Pogosto se vozniki čez 
vikend in v prostem 
času prelevijo v 
motoriste, ter si tako 
privoščijo užitke ob 
»vetru v laseh«. 

Tuje raziskave ugotavljajo, da 
je motiv vožnje pri motoristih 
pogosto zelo drugačen kot pri 
voznikih osebnih avtomobi-
lov: preživljanje prostega časa, 
druženje, turistični ogledi, tudi 
preizkušanje lastnih sposobno-
sti in užitki v tveganju.

Zato je ogroženost motori-
stov veliko večja in spadajo med 
ranljivejše skupine udeležencev, 
saj so zaradi značilnosti motor-
ja veliko slabše vidni in opazni, 
pogosto vozijo prehitro, drugi 
vozniki jih pogosto spregledajo 
ali jim odvzamejo prednost.

Priporočamo dosledno spo-
štovanje prometnih predpisov. 
Nad tem bodo v pomladnih 

mesecih vrhniški policisti še 
posebej bedeli. Policija bo za 
zagotavljanje večje varnosti iz-
vedla več poostrenih nadzorov 
nad upoštevanjem pravil,nad 
tehnično izpravnostjo motor-

nih koles in nad uporabo za-
ščitne čelade. Mimogrede: v 
primeru vožnje brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja, se motor 
zaseže, ne glede na to, v čigavi 
lasti je. (gt)

Prometno preventivne 
delavnice za občane 
Vrhnike

Z motorjem varno v pomlad

Nasveti za večjo varnost motoristov
• Pred vsako vožnjo preverite brezhibnost 

motorja ter pnevmatik;
• nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali 

drugih drog;
• vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo 

opremo kot so ščitniki, jakna, rokavice (tudi 
pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomo-
žnim motorjem do 25 km/h);

• ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje ver-
jetnost padca, podaljšuje zavorno pot, ostale 
voznike pa presenetite;

• vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nade-
nite odsevni telovnik, da boste bolje vidni 
in prej opazni, saj je vidnost ključni element 
varnosti v prometu;

• posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, 
da vas ne spregledajo, ter na tovorna vozila, 
da se jim ne zapeljete v mrtvi kot;

• pri zavijanju in vožnji skozi ovinke bodi-
te pozorni na to, da s celotnim telesom ne 
prečkate vmesne črte (polovice vozišča);

• raje kot sami se odpravite v družbi večih 
motoristov, da boste bolje opazni, ter da 
skrbite drug za drugega, nikakor pa ne tek-
mujte med seboj;

• bodite pozorni na razne neravnine, pesek, 
ali mokro spolzko cestišče in absolutno 
znižajte hitrost;

• preizkušanje motorja, polaganja ovinkov, 
ter lastnih sposobnosti izvajajte raje na ka-
kšnem varnem poligonu, nikakor pa ne na 
cesti, kjer so situacije težko predvidljive.

Dan odprtih vrat podjetju Avtotrade
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Člani Moto kluba 
Nauportus Vrhnika 
so 25. marca 2022 
organizirali občni zbor, 
na katerem so sprejeli 
program za leto 2022 in 
ocenili delovanje svojih 
uspešnih aktivnosti v 
letu 2021. 

Tako kot že vsa leta so zbor 
po tradiciji izpeljali v gasilskem 
domu Vrhnika, ki se ga je ude-
ležilo veliko članov, med njimi 
tudi nekaj novih. 

Nekaj težav za ocenitev dela 
so imeli lani zaradi pogojev ko-
ronavirusa, vendar so program 
za leto 2020 kar dobro izpeljali. 

Zbrane je prvi nagovoril 
predsednik MK Nauportus 
Tomaž Remškar, ki je predsta-
vil poročilo o delu Moto kluba 
ter tudi program za leto 2022. 
Občni zbor je vodilo delovno 
predsedstvo. Člani kluba so vsa 
poročila sprejeli soglasno. 

Naj navedemo samo nekaj 
uspešnih aktivnosti v minulem 

letu:
– v juniju so darovali denar 

Mihi Deželaku (junaku) 
za otroke, ki si ne morejo 
privoščiti počitnic na morju,

– udeležba varne vožnje v 
Cerknici,

– obisk prijateljev v Volčjem 
Gradu pri Komnu,

– 27. junija 2021 blagoslov mo-
torjev pri cerkvi sv. Pavla,

– 7. avgusta izlet proti Kamniku, 
skozi Černivec na Štajersko,

– 4. september izlet na Goren-
jsko (Bled, Pokljuka, Bohin-

jska Bistrica, Železniki, Škofja 
Loka, Žiri),

– 26. septembra zaključek 
motoristične sezone s 
piknikom
Zbor sta pozdravila tudi 

predstavnika vrhniške policije 
in ZŠAM Vrhnika.

Še posebno zanimiv, pred-
vsem pa resničen je bil nago-
vor predstavnika Policije, ki je 
predstavil prometno varnost z 
nesrečami v letu 2021:

»Na območju tukajšnje PP se 
je v letu 2021 zgodilo 212 pro-

metnih nesreč oz. malenkost 
več kot leto prej. Pripetili sta se 
dve prometni nesreči s smrtnim 
izidom, in sicer pred vrhniškim 
klancem izven naselja Vrhnika 
ter v naselju Vrhnika oz. uvozu 
na avtocesto, v obeh primerih 
sta umrla kolesarja. Zgodilo 
se je še 49 prometnih nesreč s 
telesnimi poškodbami in 161 
prometnih nesreč z materialno 
škodo. Policisti tukajšnje PP so 
obravnavali 130 prometnih ne-
sreč oz. 61,32 %. Pri prometnih 
nesrečah z materialno škodo je 

najpogostejši vzrok nepravilen 
premik z vozilom.

V letu 2021 so policisti obrav-
navali še 3164 kršitev cestno-
prometnih predpisov, kar je 
največ v obdobju zadnjih 10 let, 
je pa povečanje tudi na račun 
povečanega izrekanja opozoril, 
od tega je namreč okoli 40 % 
opozoril. Zaseženih je bilo 32 
motornih vozil, od tega osem 
koles z motorjem oz. motornih 
koles.

Izmed vseh prometnih ne-
sreč sta bila v dveh prometnih 
nesrečah udeležena voznika 

motornih koles, oba sta se lah-
ko telesno poškodovala, od tega 
je bil eden povzročitelj. Poleg 
tega so bili v prometnih nesre-
čah udeleženi tudi trije vozniki 
lahkih motornih vozil, dva sta 
se lahko telesno poškodovala, 
eden od njih je bil povzročitelj.

Vozila, ki so bila udeležena: 
Tomos Colibri, Honda, Kawa-
saki zzt 250, Ktm 125.«

Občni zbor so člani kluba iz-
koristili še ob klepetu in dobri 
kranjski klobasi.

Simon Seljak

26. marec – Na lepo sončno soboto je v 
kulturni dvorani v Ligojni potekal peti Državni 
rang turnir v klasičnem pikadu, ki ga je 
organiziral vrhniški pikado klub pod okriljem 
Pikado zveze Slovenije – klasični pikado. 

Sodelovalo je približno 80 
tekmovalcev, med njimi tudi 
člani kluba, ki so osvojili kar 
nekaj medalj. Pikado klub Vrh-
nika, ki ga vodi Nejc Zrim, je v 
goste privabil pisano zasedbo 
igralcev iz tako rekoč vse Slo-
venije. Dopoldne so se merile 
ekipe, popoldne ločeno moški 
in ženske, v večernih urah pa 
je potekal še odprt turnir. Kot 
nam je povedal Zrim, so tudi 
njihovi člani dosegli nekaj lepih 
rezultatov. »V moški konkuren-

ci rang turnirja sta se odlično 
odrezala Vlastimir Gavrilović z 
2. mestom ter Alihajder Hadži-
pašić s 3. mestom. Na odprtem 
turnirju v ženski kategoriji pa so 
naša dekleta dosegla naslednje 
rezultate: 1. mesto Nina Vav-
tar, 2. mesto Mojca Mužič in 3. 
mesto Kristina Cesarec Likar. 
Z udeležbo in nastopom naših 
smo zadovoljni in se že veseli-
mo nadaljnJih tekmovanj.« Za 
vrhniški klub je bila to prva or-
ganizacija tovrstnega tekmova-

nja. »Smo razmeroma nov klub, 
saj smo bili ustanovljeni lani. 
Naši člani prihajajo z različnih 
koncev, ne samo z Vrhnike, bi 
si pa želeli tudi domačine. Tre-
nutno nas najbolj pesti pomanj-
kanje primernih prostorov.« 
Zrim je dejal, da bi pikado radi 
približali čim širši množici ljudi 
in da se ga po krivici drži slo-
ves gostilniškega športa. »Lani 
smo imeli v Ljubljani v tednu 
olimpijskega športa predsta-
vitev naše panoge, kjer smo 
poželi veliko zanimanja, zlati 
med mladimi. Upam, da se ob 
podobni priložnosti predsta-
vimo tudi vrhniški javnosti, da 
spozna tako to igro kot nas.« 
Sogovornik, ki igra že dobrih 
petnajst let, je dejal, da je igra 

primerna za vse starosti, saj 
niso potrebne posebne kondi-
cijske sposobnosti. »No, tisti, ki 
se imajo namen resneje ukvar-
jati s tem športom, je že prav, da 
imajo določeno fizično kondi-
cijo, ker turnir lahko traja več 

ur, zato te lahko začnejo boleti 
noge ali križ.« Dejal je, da sta 
pri vsem najpomembnejša met, 
ki ga najboljši na svetu trenirajo 
tudi po več ur na da, in pa psiha, 
ki je tako kot v vsakem športu 
še najbolj na udaru na zaključ-

nih tekmah. Če vas je po vsem 
zamikalo, da bi tudi vi poprijeli 
za puščice, lahko dodatne infor-
macije najdete na profilu Face-
book vrhniškega kluba: Pikado 
klub Vrhnika. 

Gašper Tominc

Zbor članov Moto kluba Nauportus

Delovno predsedstvo s predsednikom Tomažem Remškarjem

Zahvala kluba
Za naš klub je organizacija takega turnirja potekala pr-
vič, zato bi se na tem mestu želeli zahvaliti vsem, ki so 
nam pomagali. To so bili:

–  PGD Ligojna, ki nam je odstopili prostor za izvedbo 
dogodka

–  Urška Bar; Tea in Flor
–  Gordeja, d. o. o, Gradbeno podjetje Entreprise de 

construction, za nove majice
–  celoten kolektiv Gostilna in picerija Boter

–  Občina Vrhnika 
–  Primož Porenta, izdelava unikatnih pokalov
–  vsi imenovani in neimenovani donatorji ter sponzorji
–  posebej bi se zahvalili Janezu Franku, Danilu, Lani, 

Benjaminu Pratnemerju in Ireni Tretjak za vso po-
moč pri dogodku in sami organizaciji

–  zahvala velja tudi Pikado klubu Obala za pomoč pri 
pospravljanju prizorišča

Navsezadnje zahvala tudi vsem igralcem, ki so se tur-
nirja udeležili in tako pripomogli pri pisanju novega 
poglavja naše zgodbe!

Državni turnir v pikadu

Medalje za domače, 
klub pa vabi nove člane

Moto klub Nauportus Vrhnika 

vabi motoriste, voznike vseh vrst dvo in trokolesnikov na 

BLAGOSLOV MOTORJEV in 
MOTORISTOV 

ki bo v nedeljo 24.4.2022 ob 13. uri 
pri cerkvi Sv. Pavia na Vrhniki! 

Po blagoslovu se bomo odpeljali na panoramsko vožnjo.

Moto klub Nauportus Vrhnika

vabi

motoriste, voznike vseh vrst dvo in trokolesnikov

na

BLAGOSLOV MOTORJEV in MOTORISTOV

ki bo v nedeljo 24.4.2022 ob 13. uri pri cerkvi Sv. Pavla na Vrhniki!

Po blagoslovu se bomo odpeljali na panoramsko vožnjo.
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21.5.2022
10:00 - 18:00

nA PARKIRIŠČU PRED
TRGOVINO JAN SPORT

CESTNA TURA -  KK JAN SPORT
MTB TURA - KD RAM
VODEN IZLET DO ROŽNIKA PO CANKARJEVI POTi

VODENE KOLESARSKE TURE
IN PREDSTAVITEV KOLESARSKIH DRUŠTEV

PRIJAVA: 9:00
START: 10:00
PRIJAVNINA za ture: 10€ (TOPLI OBROK, BIDON, VODENJE)

PRODAJA IN NAKUP RABLJENIH KOLES
KOLESA BOMO SPREJEMALI OD 13.5.2022 DALJE V TRGOVINI JAN SPORT. KOLESA 

LAHKO PRIPELJETE TUDI NA DAN DOGODKA (OD 9:00 do 16:00)

TRGOVINA JAN SPORT POPUSTI DO -70%

zabavna kolesarska tekmovanja
od 15:00 URE dalje

najvišji skok
stanje na mestu

kdo gre nižje
mini tekmovanja za najmlajše

hrana, pijača in pester glasbeni program
pizza s hriba

pivovarna kralj
šd povž

žganjekuha kržič

sodelujoči
šd povž, depo, občina vrhnika, komunalno podjetje vrhnika, ggv d.o.o. zic zavod ivana cankarja, mitja kovačič indoor kolesarjenje, kd ram, kk jan 

sport, pizza s hriba, pivovarna kralj, žganjekuha kržič, škd super potencial, zšam zveza šoferjev in avtomehanikov vrhnika, jan sport, turbo m

VARNOSTNO/MOTORIČNI POLIGON 
ZŠAM ZA NAJMLAJŠE

OSNOVE SPRETNOSTI IN VOŽNJE PO PUMP TRACKU - ŠKD SUPER POTENCIAL: 11:00, 13:00, 15:00
predstavitev indoor kolesarjenja - mitja kovačič: od 14:00 naprej
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V Sole Liberu je čas 
novih vpisov za tiste, ki 

jih zanima drugačen, 
naraven, izkustven način 

šolanja. 

Smo zavod za naravno izo-
braževanje, ki ponuja alterna-
tivno obliko šolanja za otroke, ki 
imajo uradno status šolanja na 
domu. V naslednjem šolskem 
letu 2022/23 vpisujemo (število 
vpisnih mest je omejeno) otro-
ke od 1. do vključno 5. razreda v 
program Šolanja ter Predšolske 
sončke (letnik 2017) v program 
Doživljajski dopoldnevi.

Zavezani smo praktičnemu 
načinu dela in aktivnemu na-

činu učenja v notranji razisko-
valnici in zunanji gozdni učil-
nici, ki otroka skozi učni proces 
podpirajo celostno. 

Delamo v manjši skupini, zato 
naše delo hkrati omogoča sku-
pinski in individualni pristop 
ob prisotnosti pedagogov. Velik 
poudarek dajemo tudi učenju o 
sebi, o čustvih ter medsebojnih 
odnosih. Konkretno razvijamo 
tudi veščine razmišljanja, ki so 
izjemnega pomena za življenje 
posameznika.

Vsi, ki bi se nam želeli pridru-
žiti, še prej pa več izvedeti o nas, 
se lahko dogovorimo za indi-
vidualni informativni sestanek 
(Saša Kern, vodja, 031 751 499). 

Še prej pa vabljeni, da si ogle-
date našo spletno stran: www.
solelibero.si

V sodelovanju z Gozdna Šola 
Hosta smo letos začutili, da 
bomo na naših rednih teden-
skih srečanjih dvigovali našo 
vibracijo ter izkušali notranji 
mir. Na naših srečanjih nam 
Marjeta s svojim bogatim zna-
njem odstira naš velikokrat ožji 
in sistemsko naravnan pogled 
na svet. Odpirali se bomo torej 
širini in v obzir vzeli različne 
poglede na svet. A ne bomo le 
govorili, urili bomo tudi svoje 
telo, dih, pozornost ter ljubezen 
in spoštovanje do narave. Ob 
ognju, na pohodih in raziskiva-

njih ter na jasici pod svobodnim 
soncem bomo življenje živeli. 
Globoko smo hvaležni za to iz-
kustvo, ki ga besede ne morejo 
opisati. 

* SimonKr,  d. o. o.  in Pra-
va vadba, sta naša sončna 
sponzorja. Če bi želeli biti 
med našimi sponzorji tudi vi, 
nam pišite na info@sole-libe-
ro.si.

Težko pričakovan 
dež in pomladne 
temperature so 
prebudili dvoživke 
in jih spodbudili k 
odhodu na mrestišča. 

V prvih dneh aprila smo 
tako v Krajinskem parku Lju-
bljansko barje ponovno pričeli 
izvajati izobraževalne delav-
nice o žabah in drugih vrstah 
dvoživk, ki očem skrite živijo 
tudi v bližini naših domov. Na 
njih otroci med drugim izve-
do, da pupek ni paglavec, da 
so močeradove rumene lise 
edinstvene kot človeški prstni 
odtis, da krastačine bradavice 
niso nalezljive in, da dvoživke 

pogosto slečejo svojo kožo in 
jo pojedo. 

Praktične delavnice pripo-
morejo k premagovanju pred-
sodkov, otroci pa na zabaven 
in sproščen način spoznajo 
vlogo dvoživk v ekosistemu 
ter ravnanja, s katerimi jim 
(pogosto nenamerno) škodu-
jemo. V lanskem šolskem letu 
je dvoživke z nami spozna-
valo več kot 450 učencev in 
dijakov. Delavnice potekajo 
v okviru evropskega projekta 
Ohranjanje dvoživk in obno-
va njihovih habitatov – LIFE 
AMPHICON in so za udele-
žence brezplačne.

Jasna Tarman,, Javni 
zavod Krajinski park 

Ljubljansko barje

V začetku marca smo se lotili 
preganjanja zime. 

Letos med deklicami celo ni 
bilo toliko likov iz Ledenega 
kraljestva kot lani in vse je ka-

zalo, da bo naš pregon uspešen. 
Da bi se spravili v bolj toplo 
razpoloženje, smo šli na bazen. 

Lune, Utrinki, Plameni in Iskre 
so se udeležili plavalnega tečaja 
v Logatcu. No, najstarejše sku-
pine (otrok, ne vzgojiteljic :)) že 
morajo trenirati plavanje, da 
bomo pripravljeni na letovanje. 

V vodnih igrah so otroci uživali, 
plavalni učitelji so bili polni idej. 
Nekaj otrok je tudi uspešno 
splavalo. 

S pregonom pusta smo vsto-
pili v postno obdobje. Letos 
smo za ta čas v vrtcu pripra-
vili postno izmenjevalnico, 
kjer lahko starši zamenjajo 
rabljena otroška oblačila, obu-
tev in igrače. Vse take stvari 
smo zbrali, sedaj pa jih te-
matsko po tednih starši lahko 
vzamejo, kar jim pride prav.  
Lepi, sončni in suhi dnevi so 
nas klicali iz igralnic v naravo 
raziskovat, ali je pomlad že pu-
stila kakšne znake, da se nam 
bliža. Suhe struge so nam omo-
gočale dostop tudi do Velikega 
in Malega okenca v Retovju, kar 
je bilo treba izkoristiti, sploh ker 
je tako zabavno metati kamne v 
vodo. 

Tudi vrtičke smo že prekopali 
in jih pripravili za toplejše dni. 
In konec meseca je končno za-
čelo deževati, da je zalilo naša 
drevesa, travo, vrtičke. Mi pa 
že tako uživamo tudi v dežju. 
Ker, saj veste, ni neprimernega 
vremena, so samo neprimerna 
oblačila. Greste tudi vi kaj lovit 
luže? 

Pošiljamo vam navihane poz-
dravčke iz našega vrtca.

 
Monika Kastelic

Župnijski vrtec Vrhnika

Sole Libero vpisuje in sodeluje

Srečanje z velikim pupkom na POŠ Bevke.

Župnijski vrtec

Med soncem in dežjem

O dvoživkah z učenci 
šol na Ljubljanskem barju
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Pomladni 
termini 
lokalnih 
posvetovalnic 
KS Stara Vrhnika
Krajevna skupnost Stara Vrhnika – Lopa 
(patr. sestra Biljana Petković, 051/390-921) 
vsak 3. torek v mesecu:, 19. 4. in 17. 5. 2022, od 
9.00-10.00.

KS Podlipa – Smrečje 
Gasilski dom Podlipa 
(patronažna sestra Biljana Petković, 
051/390-921) 
vsaka 3. sreda v mesecu: 20. 4. in 18. 5. 2022, od 
9.00-10.00.

Dragomer
Dom krajanov, Društvo upokojencev Dragomer 

- Lukovica 
(patronažna sestra Petra Šest Pleško, 
051/390-922) 
vsak 2. torek v mesecu: 12. 4., 10. 5. in 14. 6. 2022, 
od 9.00- 9.30.

Log
V Pisarni za starejše - Podaj roko, 
1. nadstropje Upravnega centra Občine Log-
-Dragomer 
(patr. sestra Anita Novak, 051/390-923) 
vsaka 1. sreda v mesecu: 6. 4., 4. 5. in 1. 6. 2022,  
od 9.00-10.00.

KS Drenov Grič – Lesno Brdo
Gasilski dom Drenov Grič 
(patronažna sestra Jelena Despić, 
051/390-925) 
vsak 3. četrtek v mesecu: 21. 4., 19. 5. in 16. 6. 
2022, od 9.00-10.00.

KS Sinja Gorica
Gasilski dom Sinja Gorica 
(patronažna sestra Lucija Lozej, 051/390-926) 
2. oz. 3. sredo v mesecu: 13. 4. in 18. 5. 2022, od 
9.00-10.00.

KS Verd
Gasilski dom Verd 
(patronažna sestra Anita Malagić, 
051/390-927) 
vsak 2. torek v mesecu: 12. 4., 10. 5. in 8. 6. 2022, 
od 9.00-10.00.

KS Ligojna
V stari šoli v Ligojni 
(patronažna sestra Monika Trček, 
051/652-811) 
vsak 1. torek v mesecu: 3. 5., 7. 6. 2022, 
od 9.00-10.00.

KS Blatna Brezovica
V prostorih krajevne skupnosti 
(patronažna sestra Monika Trček, 
051/652-811) 
vsaka 2. sreda v mesecu: 13. 4., 11. 5. in 8. 6. 2022, 
od 9.00-10.00.

KS Breg – Pako
Gasilski dom Breg- Pako 
(patronažna sestra Klara Jelovčan, 
051/390-929) 
vsaka 2. sreda v mesecu: 13. 4., 11. 5. in 
8. 6. 2022, od 9.00-10.00.

Vljudno vabljeni vsi – starejši in 
mlajši!

Patronažne medicinske sestre lahko 
že s pravo informacijo oziroma 
nasvetom ob pravem času, na 
bolnikovem domu pripomoremo k 
zmanjšanju negotovosti in stiske ter 
posledično pripomoremo k boljšemu 
počutju, hitrejšemu okrevanju in 
zadovoljstvu. 

Svoje delo izvajamo na bolnikovem domu, v 
zdravstvenem domu in tudi v lokalni skupnosti, 
v obliki posvetovalnic, z meritvami krvnega tlaka 
in krvnega sladkorja. 

Spodbudile bi rade nosečnice, da se v zadnjem 
trimesečju nosečnosti, obrnejo na patronažno 
službo. Tudi njim pripada preventivni obisk, na 
katerem se lahko pogovorimo o vprašanjih, ki za-
devajo nosečnost, porod in poporodno obdobje. S 
tem obiskom se s patronažno sestro tudi osebno 
spoznate in je morda zato prvi obisk po porodu 
nekoliko lažji. 

Otročnica in novorojenček imata pravico do 
patronažnega obiska v prvih 24 urah po odpustu 
iz porodnišnice, oziroma prvi delovni dan.

Ob prihodu novorojenčka iz porodnišnice 
naprošamo vse starše, da v najkrajšem možnem 
času (priporočeno v prvih 24 urah) pokličejo pa-
tronažno službo, ker je tako najlažje zagotovljena 
kontinuirana zdravstvena oskrba mamice in no-

vorojenčka. Zaradi lažje organizacije dela je za-
želeno, da pokličete v jutranjih urah (7.00 - 8.00).

Izvajamo preventivno zdravstveno obravnavo 
nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov 
in otrok do 3. leta starosti ter preventivno zdra-
vstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov 
ter oseb z motnjami v razvoju. 

Izvajamo kurativne obiske, po naročilu izbra-
nega osebnega zdravnika, na podlagi delovnega 
naloga.

Zdravstveno nego bolnika na domu z delovnim 
nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko 
nadomestni zdravnik). Pogostnost patronažnih 
obiskov in trajanje zdravstvene nege praviloma 
določi patronažna medicinska sestra v dogo-
voru z zdravnikom, ko ob prvem obisku oceni 
zdravstveno stanje pacienta. Glede na to, da se 
življenjska doba podaljšuje in da vse več staro-
stnikov ostaja v domačem okolju, je potreba po 
teh storitvah vse večja. Tako najpogosteje obisku-
jemo starejše, hudo bolne, invalidne. 

Patronažna medicinska sestra je v veliki meri 
prisotna tudi pri obravnavi neozdravljivo bol-
nih in kot podpora njihovim bližnjim. Skupaj z 
osebnim zdravnikom in bolnišnično obravnavo 
se zavzema za čim boljšo kakovost življenja bolni-
ka, za prilagojeno obvladovanje problemov (tele-
snih, psiholoških, duhovnih, socialnih) v obdobju 
obravnave neozdravljive bolezni, ter nudi podpo-
ro družini med boleznijo in med žalovanjem.

Paliativna oskrba je aktivna celostna obravna-
va bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora 
njihovim bližnjim.

Dosegljive smo po telefonu 01/810-66-52 
in 01/810-66-53, kamor nas lahko pokliče-
te od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.30 
ter 13.00 - 14.30 (vmes smo na terenu) in 
na elektronskem naslovu patronaza@zd-
-vrhnika.si.

Mag. Petra ŠEST PLEŠKO, vodja 051 390 922

Anita  NOVAK 051 390 923

Jelena DESPIĆ 051 390 925

Ines GREGORČIČ 051 658 668

Klara JELOVČAN 051 390 929

Andreja JESENOVEC 051 390 924

Anita MALAGIĆ 051 390 927

Biljana PETKOVIĆ 051 390 921

Maja SREĆKOVIĆ/ Lucija LOZEJ 051 390 926

Monika TRČEK 051 652 811

Na terenskem območju ZD Vrhnika deluje tudi 
patronažna sestra Marija Žakelj, ki je dosegljiva 
na telefonski številki 031/880-745.

Na četrto adventno nedeljo je bilo v Logatcu posebno 
zadovoljstvo; končno so se ob prisotnosti Milana Čučka, 
predsednika Združenja CVB Slovenije, odprla vrata v 
Klub bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo CVB) – po 
vrsti 23. tovrstni klub v Sloveniji.

Občni zbor, namenjen ustanovi-
tvi novega kluba, so pozdravili pred-
stavniki Kluba CBV iz Ljubljane in 
Kočevja, primarij dr. Tatjana Erjavec 
in predsednik Združenja cerebrova-
skularnih bolnikov Slovenije Milan 
Čuček, ki je zbranim spregovoril o 
pomenu in namenu Združenja in 
še posebej klubskega delovanja. Na-
dalje je prisotne seznanil, da je bilo 
Združenje CVB Slovenije ustano-
vljeno leta 1990 prek klubov, ki so se 

ustanavljali po letu 1996. Združenje 
skrbi za porehabilitacijsko pomoč 
bolnikom po možganski kapi, za po-
vezovanje bolnikov in tudi svojcev 
za druženja in vključevanje v ustre-
zne dejavnosti, primerne zmoglji-
vostim bolnikov. Klubi delujejo po 
pravilih, ki temeljijo na statutarnih 
določbah Združenja. Najvišji organ 
je občni zbor, ki se sestane enkrat 
na leto. Med občnim zborom delu-
jejo: upravni odbor s predsednikom, 

podpredsednikom in tajnikom, nad-
zorni odbor in častno razsodišče. 
»Dejavnost združenja in klubov te-
melji na prostovoljstvu,« je še dodal 
predsednik Čuček.

Nato je dr. Erjavčeva zbranim 
namenila zanimivo strokovno pre-
davanje s posebnimi poudarki na 
nujnosti telesne dejavnosti v okviru 
zmožnosti. Koristne so ponovitvene 
rehabilitacije, ki jih zdraviliško omo-
goča prav Združenje. Za bolnike je 
najpomembnejše in najkoristnejše 
gibanje, ker je prav po možganski 
kapi praviloma manj zmogljivo. 
Za duševno utrditev osebnosti so 
pomembna srečanja in povezova-
nja bolnikov in svojcev, skupinske 
vadbe; sicer šteje vsakršno gibanje. 

Prav zato je dr. Erjavčeva še pose-
bej poudarila smiselnost pohodov, 
izletov, športnih dejavnosti … vse 
do mednarodnega sodelovanja 
bolnikov. Predavateljica je posebej 
opozarjala na varovanje pred padci, 
ki so praviloma usodni za bolnike 
CVB. Obenem je priporočala redno 
nadziranje krvnega tlaka, koristnost 
zdraviliških vaj za sproščanje ome-
jenih možnosti, kar vse omogoča 
kakovostnejše življenje prizadetim 
po možganski kapi. 

Nato je občni zbor izvolil upravni 
odbor, ki mu bo predsedovala Gor-
dana Pirc, podpredsedniške in taj-
niške posle bo opravljal Boris Ličof, 
blagajna in publicistika sta bili zau-
pani Marcelu Štefančiču. Potem ko 
se je predsednica Gordana zahvali-
la za zaupanje, je nanizala nekatere 
programske vsebine: redna srečanja 
v klubu vsako drugo soboto v mese-
cu (med 10. In 12. uro), povezave z 
logaškim županom Bertom Menar-
dom, ki je že doslej pokazal pripra-
vljenost za pomoč klubu, gibalne in 
telovadne aktivnosti, fizioterapije, 
plavanja v bazenu, sprehodi … Loga-
ški klub se želi s svojimi dejavnostmi 
povezovati z okoliškimi kraji, zlasti 
s Cerknico in Vrhniko; za organi-
zacijske in siceršnje dejavnostne ter 
finančne potrebe se bo logaški klub 
najtesneje povezoval z Združenjem 
CVB Slovenije. 

Torej, Klubu CVB Logatec srečno 
na pot! S posebnim vabilom, da se 
klubu pridružijo tudi bolniki CVB z 
Vrhnike na naslov: Klub CVB Loga-
tec, Logatec, Tržaška 148. – Prijetno 
in koristno nam bo.

Za Klub CVB Logatec 
Marcel Štefančič

Informacije o patronažni službi  
za občine Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica

Klub bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 
v Logatcu vabi tudi bolnike z Vrhnike

Občni zbor Kluba CVB je pozdravil tudi predsednik Združenja CVB Slovenije Milan Čuček.
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Na Vrhniki mineva že šesto leto, kar je  
organizirana skupina Društvo šola zdravja. 

Mnogi  izmed nas s šolo 
zdravja doživljamo in živimo 
znani rek »po jutru se dan po-

zna«. V našem primeru bi reku 
lahko dodali, da se ne pozna 
samo dan, ampak zdravje in 

življenje. Kot lahko opazimo, 
vsakodnevna vadba, druženje, 
prijateljstvo, ki jih negujemo 
v sebi in v svojih skupnostih, 
plemenitijo življenje in krepijo 
zdravje mnogim izmed nas. Z 

vso neverjetno življensko ener-
gijo smo mnogim tudi navdih. 
Vsako jutro, tudi sobote, nedelje 
in praznike, se ob 7.15 zberemo 
na košarkarskem igrišču za TIC 
Vrhnika, v primeru slabega vre-
mena pa se zberemo pod streho 
pri nekdanji knjižnici. Telovadi-
mo ne glede na temperaturo. 

Ga. Milevka Jurković,  naša 
usposobljena prostovoljka, s 
svojimi pomočnicami strokov-
no vodi telovadbo. Vaje so do-
ločene vnaprej. 

Gre za »vaje 1000« gibov, ki 
jih je pripravil idejni vodja in 
ustanovitelj projekta dr. Niko-

lay Grishin. Poleg tega, da se 
razgibamo od glave do pete, na 
koncu rekreacijo zaključimo še 
s pesmijo. Začnemo pri dlaneh, 
končamo pri podlatih. Tako 
dosežemo čim večjo gibljivost 
telesa in zmanjšamo bolečine. 

Z redno in zmerno telesno 
dejavnostjo preventivno in 
pozitivno vplivamo na svoje 
zdravje. Začeti dan z gibanjem 
pomeni, da naš vsakdan obo-
gatimo z dobro voljo in vadbo 
v dobri družbi. Vrhniško skupi-
no obiskuje od 15 do 20 članov. 
»Prevladuje starejša generacija, 
a to še zdaleč ne pomeni, da 

je rekreacija namenjena samo 
njim. Med nami je tudi nekaj 
mlajših članic, ki z veseljem 
prihajajo na jutranja snidenja.  
v primeru slabega vremena pa 
se zberemo pod streho pri nek-
danji knjižnici. Telovadimo ne 
glede na temperaturo.«

Vabljeni vsi, da se nam pri-
družite. Enoletna članarina v 
društvu znaša 20 evrov. Po vsej 
Sloveniji trenutno deluje več kot 
223 skupin  na 248 lokacijah, kar 
pomeni, da vsako jutro telovadi 
3500 oseb. 

Zapisala 
Teja Žučko

Četr tek,   26.  5.  ob 10.00 -  PONOVNO Z VAMI!

ZASTOJ (VINKO MÖDERNDORFER)

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA

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

Naše drugo dopoldansko srečanje v tej sezoni nam 
prinaša zgodbo o srečanju dveh zakonskih parov z 
različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled 
nimata ničesar skupnega. Nesreča in tragični dogodek ju 
v eni sami noči usodno združita in najbrž povežeta za vse 
življenje. Igrajo: Branko Završan, Ivo Ban, Klemen Kovačič, 
Mila Fürst, Mirjam Korbar Žlajpah, Peter Musevski, Uroš 
Fürst. Režija: Vinko Möderndorfer.

Za več informacij obiščite www.kino-vrhnika.si ali pišite na info@kino-vrhnika.si 

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZU-
reP-3 in 20/22 – odl. US) ter 35. člena Statuta 

Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme 
župan Občine Vrhnika

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za trgovino Lidl v 
Sinji Gorici

1. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

1) Območje se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za trgovino 
Lidl v Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 14/08; v 
nadaljnjem besedilu: OPPN), ki je bil sprejet leta 
2008. Z uveljavitvijo Odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za območje Ko-
vinarske (Naš časopis, št. 430/15) se je območje 
OPPN zmanjšalo na območje trgovine Lidl s 
funkcionalnimi zemljišči. 
2) Podlaga za spremembe in dopolnitve so Iz-
hodišča za pripravo sprememb in dopolnitev 
OPPN za trgovino Lidl v Sinji Gorici (marec 
2022). 

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

1) Območje OPPN leži v skrajnem južnem delu 
Industrijske cone Sinja Gorica, v EUP VR_1447 
s podrobno namensko rabo IG - gospodarske 
cone, kjer se nahaja trgovina Lidl s funkcional-
nimi zemljišči. 
2) Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 
3075/16, 3075/20, 3075/23, 3075/24, vse k.o. 
1997 – Blatna Brezovica ter parc. št. 2704/14, k.o. 
2002 – Vrhnika, v skupni površini 7.328,00 m2.
3) Predmet sprememb in dopolnitev so pro-
gramska in arhitekturna sprememba zasnove 
stavbe Lidl (potreba po optimizaciji stavbe, re-
organizacija prostorov in namembnosti znotraj 
stavbe), prometna ureditev dela območja OPPN 
(ureditev parkirnih površin in površin za pešce) 
ter posodobitev tekstualnega dela OPPN, ki je 

potrebna za izvedbo investicijske namere in pri-
hodnjih potreb v prostoru.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
- prikaza stanja prostora,
- smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
- investicijskih namer investitorja prostorskega 

akta,
- drugih strokovnih podlag, ki se izdelajo med 

pripravo sprememb in dopolnitev OPPN.

4. člen
(vrsta postopka)

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) se za pripravo sprememb in 
dopolnitev OPPN smiselno uporabljajo določbe, 
ki veljajo za postopek priprave in sprejetja ob-
činskega prostorskega načrta (108. – 115. člen). 

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posame-

znih faz)

Faza postopka priprave in sprejema 
prostorskega akta

Okvirni termin 

priprava izhodišč za pripravo SD OPPN Januar – marec 2022 
sodelovanje zainteresirane javnosti v 
obliki zbiranja predlogov in pripomb 
ipd. ter posvetovanje z nosilci urejanja 
prostora (NUP) in drugimi udeleženci 
urejanja prostora 

Marec 2022

sprejem sklepa o pripravi SD OPPN April 2022 
pridobitev konkretnih smernic NUP in 
mnenj NUP o verjetnosti pomembnejših 
vplivov na okolje 

April - maj 2022 

pridobitev mnenja MOP o potrebnosti 
izvedbe CPVO 

Maj 2022 

izdelava osnutka SD OPPN Maj – junij 2022 
pridobitev mnenj NUP na osnutek SD 
OPPN 

Junij - julij 2022 

izdelava dopolnjenega osnutka SD 
OPPN za javno razgrnitev in javno 
obravnavo 

Avgust - september 
2022 

javna razgrnitev in javna obravnava September - oktober 
2022 

priprava stališč do pripomb javnosti Oktober - november 
2022

izdelava predloga SD OPPN November - 
december 2022

pridobivanje mnenj NUP na predlog 
SD OPPN 

Januar 2023 

izdelava usklajenega predloga SD OPPN Februar 2023 
sprejem SD OPPN na občinskem svetu 
sodelovanje na seji odbora in 
občinskega sveta 

Marec 2023 

*v primeru, da bo potreben postopek CPVO, se postopek priprave 
OPPN podaljša za čas izdelave okoljskega poročila

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo 

smernice in mnenja za načrtovanje prostor-
ske ureditve iz njihove pristojnosti so:

1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logis-
tiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

2. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljubljana,

3. Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 
3000 Celje,

4. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 
19, 1000 Ljubljana,

5. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota 
Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 
Ljubljana,

6. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK 
Omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana.

2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo 
smernice in mnenja za načrtovanje prostorske 
ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na 

Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komu-

nalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
3. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene de-

javnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika.

3) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo 
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 

na okolje so:
1. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 

Ljubljana,
2. Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 

3000 Celje,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 

za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
4) V kolikor bi se v postopku priprave OPPN iz-

kazalo, da so potrebne smernice tudi drugih 
nosilcev urejanja prostora, se zaprosi tudi 
njih.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

1) Javnost je prvič vključena v postopek s sezna-
nitvijo z izhodišči za pripravo sprememb in 
dopolnitev OPPN.

2) Javnost je drugič vključena v postopek s se-
znanitvijo z osnutkom, ki se objavi na spletni 
strani občine.

3) Javnost je tretjič vključena v postopek pripra-
ve sprememb in dopolnitev OPPN vključe-
na z javno razgrnitvijo in javno obravnavo. 
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. V 
tem času ima javnost možnost ogleda dopol-
njenega osnutka OPPN ter podaje pripomb 
in predlogov nanj. 

8. člen
(obveznost investitorja)

1) Investitor priprave OPPN je Lidl Slovenija 
d.o.o., k.d., Pod Lipami 1, 1218 Komenda.
2) Investitor iz prvega odstavka zagotavljata fi-
nančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, 
okoljskega poročila, sprememb prostorskega 
akta.

9. člen
(objava)

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na 
spletni strani Občine Vrhnika in v državnem 
prostorskem informacijskem sistemu.
Številka: 3505-1/2022-2 (5-07) 
Vrhnika, dne 30. 3. 2022

Župan
 Občine Vrhnika
 Daniel Cukjati l.r.

Društvo šola zdravja 
na Vrhniki že šesto leto
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Strategija trajnostnega razvoja 
Občine Vrhnika do leta 2030 in 
naprej

Do 20. maja letos lahko na Vrhniki 
vsi razmišljamo o svoji skupni priho-
dnosti in jo sooblikujemo. Kako vidimo 
sebe, naše mesto in vasi po letu 2030? 
Na  kratko: kot kakovostno bivalno oko-
lje za vse generacije na zelenem stičišču 
Ljubljanskega barja in krasa ali kot 
Cankarjevo mesto ob Ljubljanici sredi 
cvetočih vasi, prijazno in gostoljubno do 
vseh, na zelenem stičišču Ljubljanskega 
barja in krasa? Kaj vam je bližje? In kaj 
bi rekli vi?

»Vrhničanke in Vrhničani, Občina 
Vrhnika je sprejela našo pobudo za 
kakovostno javno razpravo o Strategiji 
trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 
do 2030. Vsak od nas lahko sodeluje 
kot posameznica/posameznik,  društvo, 
krajevna skupnost, gospodarska orga-
nizacija ali javni zavod. Vsi dokumenti 
so dostopni na domači strani Občine 
Vrhnika:
https://vrhnika.si/za-obcane/strategija/.

Povabilo  je objavljeno na spletnem 
portalu Moja Občina  in v zadnjem 
Našem časopisu na 4. strani. Vsi razu-
memo pomen javnega dialoga za legi-
timnost ključnih strateških in razvojih 
vprašanj  skupnosti. Smo za visok stan-
dard javnega govora brez mešanja vsa-
kodnevnih političnih dogajanj in naših 
strateških razvojnih razmišljanj.

Vaša razmišljanja, pripombe, predlo-
ge, projekte, kritike, opozorila ... lahko 
pošljete po poteh, ki jih odpira Javno 
povabilo občine, lahko pa jih pošljete 
na naslov vrhnika2030@gmail.com in 
jih bomo od tod poslali občini in njenim 
strokovnim sodelavcem kot gradivo za 
izboljšanje dokumenta.

Za javno razpravo so na voljo spletni 
portal Moja občina, Občinske strani FB, 
javne ali zasebne skupine FB in profili, 
ki jih kreirajo občanke in občani, če se 
bodo strinjali skrbniki (Vrhnika, preču-

den kraj, Vrhnika odkrito, TRIS in dru-
ge). Če se boste javno oglašali na straneh 
FB, prosimo, upoštevajte pravila teh 
strani. Za oblikovanje in pošiljanje pri-
spevkov na spletni Portal Moja Občina 
bomo, če bo izkazan interes, poiskali 
ustrezno obliko izobraževanja.

Ali morate prebrati vse dokumente 
iz Javnega povabila, da bi lahko sodelo-
vali? Ne. Nekateri jih boste prebrali na-
tančno, drugi “po diagonali”, tretji sploh 
ne. Vaš čas, ki ga namenjate preživetju, 
družini, prijateljem in sebi, je dragocen. 
Od njega boste vzeli za skupno dobro, 
kolikor zmorete. Naše energije so konč-
ne!

Kratka opomba kot izhodišče: trenu-
tna Strategija razvoja Občine Vrhnika 
do leta 2030 ima sedem strateških ciljev, 
in sicer:
1. Čisto in varno bivalno okolje,
2. Prostorsko in prometno trajnostno 

urejena občina,
3. Storitve za vse generacije,
4. Aktivna skupnost (šport in rekreaci-

ja),
5. Gospodarsko odpornejša občina,
6. Turistično močnejša zelena destina-

cija,
7. Pametna, vključujoča in učinkovita 

občina.
        

KAKO LAHKO PRISPEVAMO 
OBČANI?
1. Predlagamo nov oz. dodaten STRA-

TEŠKI CILJ.
2. Predlagamo ukrep ali podcilj znotraj 

obstoječih sedmih strateških ciljev.

Vsak od sedmih strateških ciljev ima 
v strategiji naštete podcilje in ukrepe, 
kako jih doseči. Če predlagate nov stra-
teški cilj, ga na kratko utemeljite, nave-
dite podcilje in ukrepe. s katerimi bodo 
postavljeni cilji doseženi (glejte delovno 
različico strategije).

Med strateškimi cilji npr. ni področja 
KULTURE, zatem področja MLA-
DIH ali področja DEMOKRACIJE in 
TRANSPARENTNOSTI vladanja.

 Srečno, Vrhnika!

Maja Artenjak, Richard 
Beuermann, Greta Dečman, 

Jernej Fefer, mag. Peter Frkalj,  
Miran Garafolj, Marjan Geohelli, 

mag. Tomaž Glažar, 
Stojan Jakin, Helena Kern, 

dr. Benjamin Leskovec, 
dr. Andrej Marković, Romy Mauri,  

Bojan Mikuš,  Marko Močnik in 
Ožbe Šteblaj

Odziv na zapis »Super volilno 
leto« v prejšnji št. NČ str.4.

Spoštovani gospod župan, prav je, da 
se oglasite in poročate o svojem delu. 
Sem ne sodi, da v občinskem glasilu, ki 
ga v celoti nadzirate, med vrsticami 
izkoriščate svojo pozicijo z namigi lju-
dem, kako voliti. Župan vseh bom, ste 
obljubili.

V uvodu razlikujete med »stranka-
mi s tradicijo in znanimi programi« 
in novimi »meteoritskimi strankami«. 
V prvem odstavku poetično  pišete o 
zlaganosti »meteoritskih« strank. Naj 
ljudje sami preberejo. Zaključite, »da 
iz zgodovine poznamo posledice »pri-
stanka« (navednice so Vaše) takšnih 
»meteoritov.« Po vaše, umetno ustvar-
jenih od režimskih medijev. »Naravna 
katastrofa!«

Meteoriti Pozitivna Slovenija, Stran-
ka Mirana Cerarja in Lista Marjana 
Šarca. In - Gibanje Svoboda. Te volitve 
vidite, gospod župan, kot nadaljevanje 
12 letnega dolgčasa. Ne prazniki demo-
kracije! 12 letno ponavljanje istega.

Najvišji izvoljeni občinski mož, žu-
pan vseh! Pred nas bi morali stopiti in 
pozvati k prazniku demokracije. Opo-
zoriti na strpnost v izražanju političnih 
opredelitev, brez sovražnosti, na spo-
štovanje Ustavnih in Zakonitih volilnih 
(o)pravil, na nesprejemljivost »maza-
ških akcij« in trganja nasprotnikovih 
plakatov, na prednost vsebinskih pred 

ideološkimi vprašanji, na vse, za kar v 
demokraciji gre in je za vse enako.

V nadaljevanju zavito poveste, da je 
na Vrhniki tako kot v vrhu politike, ki 
jo (zdaj) obvladujejo »stranke s tradicijo 
in znanimi programi«. Te Vrhniki pri-
našajo dobrote, dolgoročne, sistemske in 
take s takojšnjim učinkom. Če bi ljudje 
zdaj mandat za vodenje države dodelili 
»meteoritski« stranki in zdajšnji opozi-
ciji, bi ogrozilo Vrhniko, ki od »tistih 
potem« ne bi dobila enako kot od »se-
danjih«. Če mandat 24.4. dobi sedanja 
koalicija z »meteoritskimi«(sic!) stran-
kami Povežimo Slovenijo,  Naša deže-
la, »proti cepilska«  Res.nica in večnim 
Zmagom, nas pa na jesenskih volitvah 
nekdo premaga, ta od naših ne bo dobil 
toliko, kot bi dobili mi.

Pretnje, izsiljevanje? Mi nudimo sta-
bilnost, oni nevarnost. Koliko »blefa« 
lahko na Vrhniki še prenesemo? Kako 
se je to končalo pred več kot 30 leti v Lo-
gatcu in v Sloveniji preberite na portalu 
Moja občina (MO), kjer je ta prispevek 
objavljen v celoti. Urednik NČ in MO 
žaljenje in obračunavanje navaja kot 
razloga za ne objave. Kje tu žalim? Pra-
vi: »Dojemanje, kaj je za nekoga žaljivo, 
je subjektivno. Trudim se, da je nivo za-
pisov v časopisu čim višji in čimbolj spo-
štljiv.« Župan, ste subjektivno užaljeni? 
Bralci, preberite na MO moj članek v 
celoti in presodite! Preberite še moj se-
stavek Javno opravičilo občana županu.

M. Geohelli, Vrhnika, Logatec 
(1988 – 1992)

Predsednik pododbora za varstvo 
pravic JJ (kasneje: človekovih pravic) v 
Logatcu 1988, soustanovitelj Slovenske 
kmečke zveze, SDZ, vodja edine slo-
venske knjižnice, ki je odprla vrata po-
litičnim silam slovenske pomladi, tudi 
predhodnicam SDS in Nove Slovenije, 
predsednik logaškega DEMOSA in ve-
teran - prostovoljec  vojne za Slovenijo.

Odgovor župana 
Daniela Cukjatija

Spoštovani Marjan Geohelli!
Napisali ste dolg zapis vašega raz-

mišljanja na mojo kolumno v Našem 
časopisu. Zaradi nekaterih neresnic ali 
napačnih razlag, kaj sem jaz mislil s 
svojim zapisom, težko odgovorim oz. bi 
potreboval preveliko prostora Našega 
časopisa. Bom konkretiziral. Zapisali 
ste »v občinskem glasilu, ki ga v celoti 
nadzirate«. Če bi pogledali ustanovne 
ali ostale akte našega časopisa, bi vedeli, 
da je za delovanje časopisa odgovorna 
komisija, ki jo sestavljajo člani iz petih 
občin (Vrhnika, Horjul, Dobrova-Pol-
hov Gradec, Log-Dragomer in Borov-
nica). Župani nimamo vpliva na samo 
vsebino časopisa. Zaradi svoje funkcije 
imamo le možnost pisanja mesečne ko-
lumne, česar se poslužujem. Strinjam 
se z vami, da sem župan vseh občanov. 
Tega se zavedam in k temu stremim. 
Kot župan imam pa tudi, tako kot vi, 
pravico do svobode govora. Res je tudi, 
da to nekaterim ni po godu. Vendar jaz 
nisem tukaj, da bom vsem ugajal, tukaj 
sem, da delam kar je prav in kar je do-
bro za občane. Moja dolžnost je tudi, da 
se do določenih zadev javno opredelim. 
V kolikor razumem vašo zgražanje nad 
tem, da sem povedal svoje mnenje, po-
tem menite, da župan sosednje občine, 
ne bi smel kandidirati na prihajajočih 
parlamentarnih volitvah in njegove 
morebitne predvolilne objave v Našem 
časopisu ne bodo smele biti objavljene. 
Vsak imam po ustavi pravico voliti in 
biti izvoljen ter vsak imamo pravico 
povedati svoje mnenje.

Zato lahko tudi na edino konkretno 
vprašanje, ki ste ga postavili, odgovorim 
z DA. Res me niste zmerjali z besedo 
čudak, ste me pa žalili z vašo tezo, da 
v celoti nadziram medobčinsko glasilo.

Župan Daniel Cukjati

P R E J E L I  S M O

ŠD Lipa je v soboto, 
9. aprila, organiziralo 
turnir v namiznem 
tenisu in pikadu. 

Dopoldne je loparje pre-
križalo 25 igralcev iz Pod-
lipe in okolice. Tokrat je 
zmaga ostala doma, tudi ob 
bučni podpori občinstva. 
Najboljša sta bila brata Po-
dobnik iz Podlipe – Miha in 
Luka, vmes pa se je z 2. me-
stom »vrinil« še Hinko Košir 
in Šentjošta. Popoldne pa se 
je 30 prijavljenih pomerilo 
v elektronskem pikadu. Do-

bro polovico je bilo domačih 
igralcev, gostje pa so priha-
jali še iz vrhniške občine. 
Najboljši trije so si sledili: 
Blaž, Rok Birtič in Boštjan. 
Najboljši trije so prejeli po-
kale, podelili pa smo tudi 30 
praktičnih nagrad za igralce. 
Hvala pokroviteljem: Go-
stilna Jurca, Obnova, BMC, 
Mesarstvo Blatnik in Radio 
1.

ZBIRANJE 
POHODOV RUPE 
2022
Tudi letos bomo na Rupah zbirali pohode 
– akcija bo potekala 
od 1. 5. do 31. 8. 
Pravila ostajajo enaka, najboljše čakajo 
medalje in večna slava.

KRESOVANJE
30. aprila bo Podlipska mladina 
v športnem parku Lipa organizirala 
Kresovanje s skupino Firbci. 
Pričnemo ob 20. uri. Pijača in hrana: BO! 
Se vidimo.

Iz ŠD Lipa

Mirna rokca Podlipe
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Spoštovani naši dragi 
upokojenke in upokojenci

Z veseljem lahko zapišemo, da nam je uspelo 
opraviti pregled dela v letu 2021v živo. Zadovoljni 
smo bili z obiskom Zbora članov društva, še po-
sebno pa smo hvaležni Zavodu Ivana Cankarja, 
ki nam je omogočil brezplačno izvedbo v veliki 
dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.

Sprejeli smo tudi bogat in obsežen program 
dela, ki smo ga začeli takoj izvajati. Tako je pripra-
vljen izlet po Vipavski dolini, vse druge tedenske 
ali mesečne dejavnosti pa tudi potekajo po usta-
ljenih urnikih. 

Po dolgem času se je zbrala skupina pevk in 
pevcev, ki jih vodi Majda Smrke Kos. Medse va-
bijo ljubiteljice in ljubitelje petja in druženja. Po 
dveletnem zaprtju družabnih dogodkov zaradi 
korone je še pomembneje, da obnovimo stara 
prijateljstva, se podružimo, poveselimo, kaj za-
pojemo in si izmenjamo vsakodnevne novice. Ne 
pozabimo, da druženje poskrbi za boljše psihofi-
zično stanje.  Za tedenska druženja ob lahkotni 
hoji poskrbijo v skupini Vandrovke, ki vabijo v 
dobro družbo.

Dvakrat na teden, to je ob ponedeljkih in sre-
dah, vabijo ljubiteljice in ljubitelji pikada, da se 
jim pridružite. Zabavno je, pa še tekmovalno! Ob 
ponedeljkih in ob četrtkih je splošna telovadba …

Dvakrat na mesec se družijo pohodnice in po-
hodniki skupin Zimzeleni, Sončki, Barjani, Svi-
zci pa enkrat na mesec. Skoraj vsak  mesec je na 

programu tudi izlet, torej dovolj možnosti, da si 
izberete nekaj, kar vam bo všeč. V društvu name-
njamo veliko pozornosti starejšim in tistim, ki ne 
zmorejo več aktivno sodelovati, zato jih obisku-
jemo, napišemo voščilnico … Za naj šibkejše pa 
pripravljamo humanitarne pakete.

Če kdo med vami čuti, da bi lahko sodeloval 
v taki skupini, bo izredno dobrodošel ali dobro-
došla. Velika želja je, da bi v projektu Starejši za 
starejše sodelovalo več prostovoljk. Vabljene! 

Če se še odločate, ali bi se vključili v našo druž-
bo, vas vabimo, da se oglasite in predstavili vam 
bomo še marsikaj, o čemer nismo zapisali.

Pisarna je odprta ob sredah in petkih od 9.00 
do 12.00. Vabljeni pa tudi, da čim prej poravnate 
članarino.

Želimo, da si v teh aprilskih dneh naberete čim 
več energije za poznopomladanske in poletne 
dneve. Naj vam sije sonce v očeh, čeprav bo zunaj 
dež. Naj bodo vsi aprilski prazniki polni topline 
in vedrega razpoloženja ter druženja!

Zapis. Elica Brelih v imenu UO

Justina Babič, Poštna (1926)
Ana Zdešar, Na Zelenici (1928)

Zdenek - Emil Mohar, Sinja Gorica (1930)
Ivanka Jereb, Betajnova (1930)

Ana Količ, Lošca (1931)
Stanislava Mole, Stara Vrhnika (1931)
Smiljan Ogorelec, Delavsko naselje (1932)
Alojz Sedej, Kuclerjeva (1932)
Majda Breznikar, Ribiška pot (1937)
Marta Zakrajšek, Stara Vrhnika (1937)
Stanislava Grbec, Podlipa (1937)
Anton Kogovšek, Cankarjevo nabrežje (1937)
Antonija Dular, Lesno Brdo (1942)
Pri objavi marčevskih jubilantov je bila pomotoma vpisana napačna letnica rojstva 
za naša člana: Gabrijelo Brelih in Josipa Vukelića. Pravilna letnica rojstva je 1942. 
Iskreno se opravičujemo za napako.
Naše člane obveščamo, da objavljamo imena članov, ki praznujejo 80, 85, 90 in 
več kot 90 let.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej. Čestitke pa tudi vsem, ki so 
aprila praznovali rojstni dan.

Okrogli
jubileji v

aprilu

Svizci na Učni poti Bevke
Končno spet skupaj! Po mesecih odpovedo-

vanja pohodov zaradi širjenja okužb s koronavi-

rusom smo se Svizci spet zbrali in se odpravili 
za začetek na krajšo pot po Barju. Izbrana Učna 
pot Bevke je bila ravno prav dolga, saj je po ju-
tranjem hladu sonce ogrelo ozračje, da nam je 

Barjani drugič na Slavniku
24. 3. – Skoraj devet let je minilo od prvega po-

hoda Barjanov na Slavnik, tokrat pa smo ga osvo-
jili že drugič. Iz Kozine smo se zapeljali proti vasi 
Skadanščina, kjer smo začeli naš pohod. Dobro 
označena kolovozna pot nas je vodila v gozd in 
naprej  proti vrhu 1028 m visoke gore. Razgled 
s Slavnika sodi med lepše, saj v lepem vremenu 
vidimo Jadransko morje, italijanske Dolomite, del 

Karnijskih in Julijskih Alp, kjer izstopa Triglav, in 
nato prek Karavank do Kamniško-Savinjskih Alp. 
V bližini se vidijo Golaki, Vremščica in malo bolj 
oddaljeni Snežnik. Le nekaj korakov pod vrhom 
je Tumova koča. Z vrha smo se po zahodnem 
pobočju spustili do vasi Prešnica. Pohoda se je 
udeležilo 32 Barjanov. Z nami sta bila vodnika 
Jože Školjc in Frenk Petrič ter pomočnik Andrej 
Velkavrh. 

Zapisala: Vanda Kržmanc, fotografija: 
Stane Kržmanc

Zimzeleni na Gradišču pri 
Lukovici

Zimzeleni smo se odpeljali proti Gradišču pri 
Lukovici. To je naselje, ki leži vzhodno od Dom-
žal, pod Gradiškim gričem (488 m). Ustavili smo 
se nad jezerom in pot nadaljevali proti cerkvi sv. 
Marjete, ki so jo zgradili v začetku 16. stoletja. Lo-
čeno od cerkve na zahodni strani stoji samosto-
jen zvonik. Pot smo nadaljevali na vrh Gradišča. 
Z vrha se odpira razgled do Ljubljanske kotline, 
Julijcev, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. 

Nato smo se spustili po delu Rokovnjaške poti, 
ki je sicer speljana čez vrhove okoliških hribov 
v spomin na rokovnjače iz Črnega grabna, proti 
Gradiškemu jezeru.

Leta 2001 so ga zgradili kot zadrževalnik vode 
na potoku Drtijščica. Okoli jezera so speljali ma-
kadamsko pot v dolžini 4200 m, ki je idealno 
sprehajališče in po njej smo se sprehodili tudi mi. 
Na jezeru živijo labodi in race, ob njem pa ribiči 
čakajo na srečen izlov. Zapeljali smo se še proti 
Trojanam na slastne krofe in kavico. Preživeli smo 
prijeten sončen dan.

Zapisala: Cvetka Štirn, foto: Željko J.

Zimzeleni po Poti izvirov 
na Cerkniškem jezeru

Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero 
v Evropi, ki se pojavi na kraškem polju, ujetem 
med Javorniki na eni strani ter Bloško planoto 
in Slivnico na drugi. V sušnem delu leta jezero 
izgine, kar je po navadi poleti. Letošnjo zimo pa 
je zaradi pomanjkanja padavin presušilo zgodaj 
spomladi in v tem času smo ga ponovno obiska-
li Zimzeleni. Lani junija smo se sprehodili po 
obrežju z vodo zalitega Rešeta, letos pa po suhem 
dnu tega požiralnika. Glavni cilj je bilo prehoditi 

Pot izvirov na jugovzhodnem delu Cerkniškega 
jezera, kjer izvirajo vode z Loškega polja in Javor-
nikov. Na stiku apnenca in ravnine Cerkniškega 
polja pod Javorniki se vrstijo kraški izviri, kar 
trinajst jih je. V času našega obiska je bila veči-
na izvirov suhih, le Cemun in Obrh sta napajala 
potok Stržen, ki se vije čez polje do ponornih jam 
in požiralnikov. Voda, ki odteka pod površje, pri-
de nazadnje na plan na Vrhniki kot Ljubljanica, 
Ljubija in Bistra. Ob obilnem deževju se jezero 
napolni v nekaj dneh, kar se je zgodilo v dneh po 
našem pohodu. Imeli smo zelo zanimiv in pou-
čen pohod. Hvala vodnici Sonji Zalar Bizjak za 
izčrpno in strokovno vodenje.

Zapisala B. Petrič

bilo celo vroče. Ob poti je kar nekaj zanimivih 
točk: od korita, kjer so Bevčanke prale perilo, do 
mesta, kjer je stal rimski miljnik med Akvilejo in 
Emono. Spotoma smo opazovali ostanke plodov 
tujerodne oljne bučke, moške in ženske mačice 
vrbe ive, redke logarice, ki jim spremembe v oko-
lju ožijo življenjski prostor, strugo stare Ljubljani-
ce in krave z dolgo ter gosto dlako. Pri kmetiji na 

bregu Ljubljanice smo posedeli in se odpočili ter  
sprejeli odločitev, naj nas avtobus pride iskat in 
nam skrajša pot. Med nami je kar nekaj osemde-
setletnic, katerim vsa čast za prehojene kilometre, 
vendar nas je pomladna toplotna kar omamila in 
nam otežila korak. Razšli smo se v pričakovanju 
novega pohoda čez en mesec.

Besedilo in fotografija: Sonja Zalar Bizjak
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Praznični voščili 
župana 
Občine
Borovnica

 

27. 4. 2022 z Dnevom upora proti okupatorju obeležujemo 81. let, odkar je bila 
ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda, organizacija, ki se je s partizanskim 
načinom bojevanja kot del jugoslovanske partizanske vojske in zavezniških oboroženih 
sil uspešno uprla poskusu uničenja slovenskega naroda s strani fašističnih in nacističnih 
okupatorjev. 

1. maja, na Mednarodni praznik dela, pa se spominjamo delavskih uporov, stavk in 
bojev, ki so bili doma in po svetu večkrat v krvi zatrti, vendar so v desetletjih pripeljali 
do uzakonitev osemurnega delovnika, plačane bolniške odsotnosti in dopusta ter drugih 
pravic zaposlenih, ki so postale sestavni del sodobne socialne države in se nam danes 
še vedno zdijo samoumevne, čeprav jih deloma ali v celoti spet niso deležni vsi, ki bi jim 
to pripadalo. 

Vsem občanom in občankam želimo, da dela proste dni lepo in sproščeno 
preživijo sami ali v družbi, a ob tem ne pozabijo, da ne svoboda, ne 
časovno omejen delovnik kot tudi ne plačan prosti čas niso nekaj od 
vekomaj danega in samoumevnega. 

Na konferenci Zlati 
kamen 2022 (https://

zlatikamen.si/) je 
Občina Borovnica na 

podlagi večmesečnega 
raziskovalnega dela o 
razvojnem napredku 

slovenskih občin v 
sklopu raziskovalnega 

projekta in izbora 
Zlati kamen že tretje 

leto prejela Zlati ISSO 
certifikat razvojne 

odličnosti za leto 2022.

Tako Občina Borovnica  
sodi med občine, ki ponujajo 
prebivalcem kakovostno raven 
življenja in jih odlikuje solidna 
in uravnotežena stopnja dose-
ženega razvoja, saj se je uvrstila 
na 60. mesto med 212 slo-
venskimi občinami. S tem 
se je uvrstila med občine, ki 
ponujajo prebivalcem kakovo-
stno raven življenja in jih odli-
kuje solidna in uravnotežena 
stopnja doseženega razvoja. 

Izhodišče za podelitev cer-
tifikata je Indeks ISSO, ki je 
sestavljen iz večjega števila 
kazalnikov, izvedenih iz stati-
stičnih, finančnih in gospodar-
skih podatkov o občini. Meri 

doseženo stopnjo razvito-
sti občine. Borovnica dosega 
odlične rezultate na dveh po-
dročjih: to sta demografija in 
okolje. Tu je kraj uvrščen prav 
v vrh, med zgornjih deset od-
stotkov slovenskih občin. Tudi 
na področju izobrazbe je uvr-
stitev nadpovprečna. Pri pro-
računski učinkovitosti je ob-
čina uvrščena v zlato sredino. 
Nekoliko bolj šibek položaj na 
meji povprečja analiza razkrije 
pri gospodarstvu in trgu dela. 
Uvrstitev je podpovprečna pri 
socialni koheziji in – presene-
tljivo – pri življenjskem stan-
dardu. 

Na področju gospodarstva 
in trga dela je kraj uvrščen ne-

koliko slabše, kot bi pričakova-
li na sicer dokaj močan razvoj-
ni položaj. Po drugi strani pa 
je zaznavana nekoliko živah-
nejša podjetniška dinamika: 
rast števila podjetij in ritem 
nastajanja novih.

Podrobno si lahko o razvr-
stitvi naše občine po posa-
meznih kazalcih preberete na 
spletni strani občine. (https://
www.borovnica.si/wp-con-
tent/uploads/2022/04/ISSO-
-ANALIZA-2022-obcina-Bo-
rovnica.pdf).

Na spletni strani Zlati ka-
men si lahko preberete tudi in-
tervju z županom Bojanom 
Čebelo (https://zlatikamen.si/
clanki/pogovor-z-zupanom-
-obcine-borovnica-bojan-ce-
bela/) ob podelitvi omenjene-
ga priznanja.

Verjamemo, da je večina 
tistih, ki v njej živimo in 
delamo, zadovoljna z do-
sežki naše lokalne skupno-
sti. Še naprej pa si bomo 
prizadevali za še boljšo ka-
kovost življenja v vseh, ki to 
skupnost sestavljamo. (OB)

Takoj po oddaji vloge za sofinanciranje projekta 
»Koloparki: učilnice kolesarskih veščin« iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in proračuna RS, ki jo je upravljalec  LAS Barje z 
zaledjem, Zavod Cerpok oddal na Ministrstvo za 
infrastrukturo, je Občina Borovnica angažirala 
izbranega izvajalca Zavod Aliansa, da začne z 
gradnjo pump-track steze.

 
Ta se je podvizal in praktič-

no takoj lotil gradnje, ki je bila 
končana v dobrem tednu dni. 
Občina Borovnica je 31. 3. 2022 
dobila varnostno poročilo in 
garancijsko izjavo ter s podpi-
som zapisnika o prevzemu ura-
dno prevzela dokončano stez. 

Še preden se je asfalt dobro 
ohladil in je bila do konca po-
ložena travna ruša, se je mladež, 
ki je na to pridobitev čakala dve 
leti, že z velikim navdušenjem 
zapodila po stezi. 

Spomnimo, da gre za elipsa-
sti, v obliki osmice sklenjeno in 
na robovih nagnjeno asfaltirano 
stezo z grbinami in nakloni, ki 

omogočajo vožnjo s kolesi brez 
uporabe pedal, zgolj s premika-
njem težišča. Na ta dinamičen, 
zabaven in zdravju koristen 
način se tako pridobivajo vešči-
ne obvladovanja dinamičnega 
ravnotežja pri vožnji s kolesom, 
skirojem ali rolerji. Ta pridejo 
prav pri večini športnega udej-
stvovanja, kolesarjem pa tudi v 
prometu. Najlažje in najhitreje 
jih pridobimo v mladih letih, 
seveda pa ni nikoli prepozno. 
Opozarjamo pa, da je uporaba 
steze na lastno odgovornost in 
seveda na upoštevanje pravil za 
varno vožnjo, zlasti na pravilo, 
da morajo vsi uporabniki stezo 

uporabljati v smeri nasprotni 
gibanju urinega kazalca. 

Z izgradnjo steza pa Kolopark 
Borovnica še ni končan. V na-
slednjih tednih bo parkovno 
urejena tudi okolica. Zasaje-
na bodo drevesa in grmičevje, 
postavljene klopi in igralo za 
majhne otroke ter stojala za ko-
lesa ter stojalo z zračno tlačilko 
in kompletom osnovnih orodja 
za popravilo koles. 

Postavitev pitnika za vodo pa 
je načrtovana ob izgradnji ko-
lesarske poti med mostovoma 
čez Borovniščico na Mejačevi 
ulici in Ljubljanski cesti, ki je se-
stavni del operacije »Kolesarska 
povezava Borovnica–Breg z re-
konstrukcijo pripadajočega dela 
regionalne ceste R3-642/1146«. 
Postopek izbora izvajalca za od-
sek ob regionalni cesti je v teku 
in ko bo podpisana izvajalska 
pogodba, bo Občina Borovni-
ca izvedla tudi javno naročilo 
omenjene kolesarske poti. 

Občina Borovnica

Obvestilo o objavi 
javnega poziva za 
zbiranje predlogov za 
podelitev občinskih 
priznanj občine 
Borovnica za leto 
2022
 
Občina Borovnica obvešča, da bo 9. 5. 2022 
na podlagi 10. člena Odloka o občinskih pri-
znanjih občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 23/07) 
objavila javni poziv za zbiranje predlo-
gov za podelitev občinskih priznanj ob-
čine Borovnica za leto 2022.
Občina Borovnica podeljuje naslednja pri-
znanja:
-  Zlata plaketa Občine Borovnica ima 

pomen zahvale in priznanja za dolgoletno 
uspešno delo na različnih področjih.

-  Priznanje občine Borovnica ima po-
men priznanja za izredne dosežke v za-
dnjem letu dni.

1. Zlata plaketa Občine Borovnica:
Je drugo najvišje občinsko priznanje in ima 
pomen zahvale in priznanja za dolgoletno 

uspešno delo na različnih področjih. Pode-
ljuje se tistim posameznikom, organizacijam 
in skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe in 
dosežke na svojih področjih delovanja v dalj-
šem časovnem obdobju na vseh področjih 
ustvarjalnosti in dela. Letno se podeli največ 
dve tovrstni priznanji.

2. Priznanje občine Borovnica:
Je tretje najvišje občinsko priznanje in ima 
pomen priznanja za izredne dosežke v za-
dnjem letu dni. Podeljuje se tistim posame-
znikom, organizacijam in skupinam, ki so 
dosegli izjemne uspehe in dosežke na svojih 
področjih delovanja v obdobju zadnjega leta 
na vseh področjih ustvarjalnosti in dela. Ima 
značaj vzpodbude prejemnikom za takšno 
nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen 
za razvoj in napredek občine Borovnica. Le-
tno se podeli največ dve tovrstni priznanji.
Kandidate za priznanja občine lahko predla-
gajo občani, skupine občanov in organizacije. 
Predlagatelj in kandidat za priznanje ne mo-
reta biti ista oseba. 
Predlog se posreduje v pisni obliki na obraz-
cu, ki bo na voljo na Občini Borovnica ali na 
spletni strani Občine Borovnica. Upošteva-
ni bodo predlogi, ki bodo prispeli na občino 
Borovnica do 7. 6. 2022 do 12. ure.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet 
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Slavnostna podelitev 
priznanj bo ob občinskem prazniku.

KOMISIJA ZA MANDATNA 
VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA

Občina Borovnica že tretjič 
prejela zlati ISSO certifikat

Pump track steza v Borovnici odprta  

Kolopark čaka še 
parkovna ureditev
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Minister za 
infrastrukturo Jernej 
Vrtovec je v spremstvu 
Ljiljane Herga, 
direktorice Direkcija 
Republike Slovenije za 
infrastrukturo in članov 
svojega kabineta, 30. 3. 
2022 obiskal Tehniški 
muzej Slovenije v Bistri. 

Ogledal si je muzejski kom-
pleks, skozi katerega po regio-
nalni cesti R3-642/1146 poteka 
vse več prometa, tudi s težkimi 
tovornimi vozili. O rešitvi  pe-
reče  prometne problematike 
muzeja se je pogovarjal z direk-
torico TMS dr. Barbaro Juršič 

in županom Občine Borovnica 
Bojanom Čebelo.

 Direktorica TMS je opo-
zorila, da sedanja prometna 
ureditev ogroža tako obnovo 
izredno dragocene stavbne de-
diščine kot tudi same dejavnosti 
in možnosti širitve muzeja. Bo-
rovniški župan pa je ministra 
seznanil z dolgoletnimi priza-
devanji občine za ureditev tega 
najbolj ozkega grla na cesti, ki 
je za občane naše občine po-
leg železnice glavna povezava 
do nacionalnega prometnega 
omrežja. Občina Borovnica je 
na osnovi prometnih ureditev 
izdelanih v sklopu celovitega 
načrta prenove muzeja naro-
čila izdelavo prometne študije 
obvozne ceste mimo TMS v 

Bistri, skladne z zahtevami za 
umestitev v prostorske akte 
in program državnega finan-
ciranje cestne infrastrukture. 
Izbrana varianta sedaj čaka, da 
jo Občina Vrhnika v sklopu 
procesa sprememb in dopolni-
tev OPN umesti v svoj temeljni 
prostorski akt. Minister Vrto-
vec je potrdil, da bo na podlagi 
lani podpisanega sporazuma 
o sodelovanju med občinama 
Borovnica in Vrhnika ter Mi-
nistrstvom za kulturo in Mi-
nistrstvom za infrastrukturo 
glede načrtovanja in izgradnje 
obvozne ceste mimo komple-
ksa TMS v Bistri podpisal tudi 
sporazum, po katerem bo DRSI 
prevzela vse finančne posle-
dice priprave projektne doku-

mentacije. Občina Vrhnika in 
občina Borovnica morata pri-
praviti le spremembe OPN-ja. 
Skupaj z direktorico DRSI sta 
zatrdila, da ne vidita ovir, da 
se projekt izgradnje omenjene 
ceste prihodnje leto ne umesti 
v državni proračun, ne glede na 
to, katera stranka oz. koalicija 
bo po volitvah dobila mandat 
za vladanje.

Direktorica DRSI je potrdila, 
da je postopek izbora izvajalca 
za izvedbo izgradnje kolesarske 
povezave Borovnica–Breg z re-
konstrukcijo pripadajočega dela 
regionalne ceste v zaključni fazi, 
vendar zaradi možnosti pritožb 
po izbiri izvajalca s strani neiz-
branih ponudnikov še ni mogo-
če predvideti, kdaj bo prišlo do 
podpisa pogodbe o izvedbi.

Minister za infrastrukturo 
je v nadaljevanju sproščenega 
razgovora izrazil tudi prepriča-
nje, da zaradi enkratne stavbne 
dediščine in pomena osrednje-
ga muzejskega prostora nacio-

nalnega tehničnega muzeja ne 
glede na to, kdo bo po skoraj-
šnjih volitvah prevzel odgovor-
nost za vladanje, ne bi smelo biti 
težav pri zagotovitvi predvide-
nih 13 milijonov € za celovito 
obnovo muzejskega kompleksa.

Minister Vrtovec je tudi po-
trdil, da se bo še v letošnjem letu 
pričela obnova železniške proge 
Ljubljana–Sežana na odseku 
med Preserjami in Borovnico, 
ki bo omogočila tudi večje hi-
trosti vlakov. Vanjo je vključena 
tudi prenova železniške postaje 
oz. izgradnja izvennivojskega 
dostopa do peronov potniške-
ga prometa. Zaradi popolnoma 
obnovljenega vrhnjega ustroja 
proge, novih tirnic in namesti-
tve protihrupnih ograj na naj-
bolj izpostavljenih mestih bo 
železniški promet tudi veliko 
manj moteč za okoliško prebi-
valstvo. Z uvajanjem dodatnih 
novih vlakov pa bodo tudi ob-
čani Borovnice lahko še hitreje, 
bolj pogosto in udobno potovali 

na ta okolju zelo prijazen ter ce-
novno konkurenčen način.

Župan Bojan Čebela se je 
ministru zahvalil za dobro so-
delovanje pri vseh v zadnjih 
letih začetih projektih na po-
dročju prometa, pri čemer je 
veliko vlogo odigralo tudi razu-
mevanje in podpora pristojnih 
na DRSI.

Ob zaključku razgovora je 
župan izpostavil železniško tra-
dicijo Borovnice in velik delež 
prebivalstva, ki se na delo ali iz-
obraževanje vozi z vlaki ter mi-
nistra povabil, da naj obišče Bo-
rovnico kjer se bo v tematskem 
parku in na spominski poti Bo-
rovniškega viadukta lahko pre-
pričal o njeni bogati železniški 
dediščini in skrbi zanjo, na P+R 
pri železniški postaji pa o tem, 
da je investicija več kot upravi-
čila svoj namen in da lahko služi 
kot primer dobre prakse v Slo-
veniji in tujini.

Občina Borovnica

V petek, 1. 4. 2022, je 
občino Borovnico 
obiskal državni sekretar 
na Ministrstvu za 
javno upravo Boštjan 
Jambrovič. 

Z županom Bojanom Čebe-
lo, direktorico občinske uprave 
Dolores Dolenc Bajc in višjim 
svetovalcem za razvoj in ra-
zvojne projekta Andrejem 
Klemencem se je pogovarjal o 

razvojnih izzivih občine ter z 
njimi povezanih izzivih orga-
nizacije in delovanja občinske 
uprave. 

 Župan je izpostavil, da so-
delovanje z različnimi mini-
strstvi še nikoli ni bilo tako 
dobro kot v zadnjih štirih letih 
in pri tem posebej izpostavil 
vlogo nekdanjega državnega 
sekretarja na Ministrstvu za 
infrastrukturo Jureta Lebna 
pri reševanju izzivov, pove-
zanih s prenosom zemljišč v 
upravljanju SŽ Infrastruktura 

d. o. o. na Občino Borovnica 
pri projektu izgradnje P+R pri 
železniški postaji Borovnica 
ter vseh v pripravo projekta 
Kolesarska povezava Borovni-
ca–Breg vključenih državnih 
uradnikov na Ministrstvu za 
infrastrukturo. Župan je tudi 
izpostavil, da občina računa 
na pridobitev sredstev iz skla-
da za odpornost in okrevanje 
pri zagotavljanju novega vira 

Vladna ekipa je v petek, 2. aprila, v sklopu 
regijskih obiskov po državi obiskala še južni 
del osrednje slovenske regije, med katero 
spada tudi Borovnica. 

V naš kraj je med drugimi 
prišel minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Jože 
Podgoršek, ki si je kot primer 
dobre prakse ogledal družin-
sko podjetje Mikrozelenje Še-
benik. 

 Lastnika podjetja Saša in 
Boštjan sta se obiska ministra 
veselila, saj vesta, kaj pomenijo 
izdelki, ki jih vzgajajo. Mikro-
zelenje je po njunem mnenju 
namreč prav gotovo hrana 
naše prihodnosti, saj vsebnost 
hranil presega običajno vzgo-
jeno zelenjavo v povprečju kar 
od 4- do 6-krat, nekatere vrste, 
rdeče zelje ali amarant, pa celo 
do 40-krat več. »Ob vsem tem 
so osnovne vrste za vzgojo res 
enostavne, vzgojimo pa jih kar 
na okenski polici in imamo 
tako obilico hranil in okusne 

zelenjave pri roki in to kar celo 
leto. Od brokolija, graha, sonč-
nic, do ohrovta, rukole, pora, ... 
Trenutno vzgajamo preko 30 
vrst različnega mikrozelenja.«

Ministru sta poleg pestrih 
polic mikrozelenja predstavi-
la izzive, s katerimi se soočajo 
v podjetju ter vizijo za naprej. 
Predstavila sta mu tudi jedil-
no cvetje, s katerim so pričeli 
kmalu po začetku leta 2014. 
Prav z novo blagovno znamko 
suhega jedilnega cvetja želijo 
nadaljevati, prav tako namera-
vajo na police postaviti kom-
plete za domačo vzgojo mikro-
zelenja. Njihov največji odjem 
trenutno sicer predstavljajo 
restavracije, gostilne, hoteli, 
kar pa ne pomeni, da ljudje ne 
naročajo svežega mikrozelenja 
za svojo lastno prehrano. »Prav 

nasprotno, število naročil na 
dom se povečuje. Naša lastna 
dostava pa poteka od Borovni-
ce preko Ljubljane do Bleda ter 
proti Primorski do Portoroža«.

Spodbuden se jima je zdel 
načrt ministrstva, ki v letu 
2023 namenja nova dodatna 
sredstva za razvoj. S tem bi 
lahko pospešili tudi vizijo 
podjetja Mikrozelenje Šebenik 
in ob tem odprli nova delovna 
mesta. Obiska se je razveselil 
tudi minister Podgoršek, ki 
je podjetje označil kot rezul-
tat truda, predanosti in ino-
vativnosti družine Šebenik. 
»Mikrozelenje nam je najbolj 
poznano iz restavracij, kjer ku-
harski mojstri z mikrozelenja-
vo popestrijo svoje vrhunske 
krožnike. Zato ni preseneče-
nje, da večino njihovega pri-
delka odkupijo prav gostinski 
obrati,« je zapisal minister na 
svojem Facebook profilu.

Rok Mihevc

Minister Vrtovec na ogledu 
prometne situacije v TMS v Bistri in 
pogovorih o izgradnji obvozne ceste

Kmetijski minister Jože Podgoršek 
obiskal Mikrozelenje Šebenik

Saša Kržič z ministrom Jožetom Podgorškom

Obisk državnega sekretarja 
za javno upravo 
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pitne vode iz vrtine Prušnica in 
izgradnji novega vodovodnega 
omrežja v Kotih ter pri ukrepih 
za zmanjšanje poplavne ogrože-
nosti občine. Glede financiranja 
izgradnje tako za občino kot za 
Tehniški muzej Slovenije izre-
dno pomembne obvozne ceste 
mimo Bistre pa je občina dobila 
zagotovila Ministrstva za in-
frastrukturo, da bodo sredstva 
zagotovljena že v prihodnjem 
državnem poračunu. 

Direktorica občinske uprave 
je opozorila na kadrovsko pod-
hranjenost občinske uprave in 
da nizke plače in omejene mo-
žnosti nagrajevanja v občinski 
upravi onemogočajo pridobitev 

izkušenih kadrov, predvsem na 
področju vodenja investicij in 
pravnih zadev. Državni sekretar 
je pojasnil, da si na Ministrstvu 
za javno upravo prizadevajo za 
ustrezno spremembo zakono-
daje, vendar bo imel zadnjo be-
sedo Državni zbor, na katerega 
pa imajo nanj velik vpliv sindi-
kati, ki niso naklonjeni večjim 
spremembam. V pogovoru so 
se dotaknili tudi vedno večjih 
administrativnih zahtev pri 
vsakodnevnem izvajanju nalog 
ter prenašanju dodatnih nalog 
na občinske uprave. 

Pogovarjali so se tudi o izzi-
vih manjših občin pri vključe-
vanju v večje evropske projekte, 

kjer bi manjše občine, v kolikor 
bi hotele biti uspešne, morale 
imeti še več tehnične in ad-
ministrativne pomoči s strani 
države tudi pri samem vodenju 
ter finančno-administrativnem 
poročanju. Veliko bi lahko pri 
tem pomagala tudi dolgo oblju-
bljena regionalizacija Slovenije v 
upravnem smislu.

Ob koncu si je državni sekre-
tar na hitro ogledal še tematski 
park Borovniškega viadukta in 
povedal, da si bo vsekakor vzel 
čas, da se z železniško dediščino 
občine, sotesko Pekel in pride-
lavo borovnic na barju skupaj z 
družino bolj podrobno seznani 
v prostem času. (OB)

V sklopu projekta Tematski park in spominska 
pot Borovniškega viadukta je Občina Borovnica 
v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje  5. 
4. 2022 na železniški postaji Borovnica postavila 
razstavo »Ko železna pride cesta«.  

 
Razstavo je ob 175. letnici 

vožnje prvega vlaka na slo-
venskem oz. prihoda železni-
ce v naše kraje zasnoval, obli-
koval in postavil Pokrajinski 
muzej Celje. Na 18 bogato 
ilustriranih informacijskih pa-
nojih prikazuje splošen razvoj 
železnic v Avstrijskem cesar-
stvu, katerega del smo takrat 

bili, s posebnim poudarkom na 
razvoju železnic v slovenskih 
deželah ter vpliv železnice na 
razvoj naših krajev, še posebej 
mesta Celje. Razstava bo po-
stavljena do začetka meseca 

junija. Prvi mladi obiskovalci 
so si jo, kot je razvidno s foto-
grafije, že z zanimanjem ogle-
dali. Vabljeni k ogledu! 

Projekt Tematski park in 
spominska pot Borovniškega 
viadukta je sofinanciran s 
sredstvi Evropski sklad za 
regionalni razvoj. Postavi-
tev razstave na železniški po-
staji Borovnica je omogočilo 
podjetje SŽ Infrastruktura 
d. o. o.

Zadnji dan letošnjega janu-
arja je župan Bojan Čebela na 
ministra za kulturo dr. Vaska 
Simonitija in na državno sekre-
tarko dr. Ignacijo Fridl Jarc na-
slovil pismo, v katerem je uvo-
doma izpostavil, da ga je občina 
že  5. 7. 2021 opozorila, da Za-
kon o zagotavljanju sredstev 
za določene nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi 
(ZZSDNPK) tudi našo občino, 
postavlja v neenakopraven po-
ložaj glede ureditev osnovnih 
prostorskih pogojev in nakup 
opreme za javne zavode s po-
dročja kulture.

Zakon namreč s tem, ko za 
ta namen državna proračunska 
sredstva namenja izključno jav-
nim zavodom s področja kultu-
re, diskriminira (manjše) obči-
ne, ki same neposredno izvajajo 
dejavnosti enaka tistim, ki jih 
opravljajo javni zavodi, katerih 
ustanovitelji so (večje) občine. 
Enako velja tudi za upravljanje 
javne kulturne infrastrukture. V 
naši občini je tak primer izva-
janje knjižnične dejavnosti kot 
obvezne javne službe. 

V nadaljevanju pisma je žu-
pan opozoril na problematiko 
Podružnična knjižnica dr. 
Marje Boršnik v Borovnici že 
od same ustanovitve deluje v 
povsem neustreznih najetih 
prostorih in podrobno opisal 
stanje podružnične knjižnice 
in prizadevanja občinske upra-
ve, da zagotovi za to dejavnost 
primerne prostore, za kar bi še 
kako prav prišlo tudi sofinan-

ciranje tudi iz državnega pro-
računa. 

Minister Simoniti je v od-
govoru 21. 7. 2021 zagotovili, da 
se bo občina Borovnica lahko 
javila na javni poziv za sofinan-
ciranje, ki bo objavljen v začet-
ku leta 2022. Obvestil naj se 
tudi, da bo objavljen tudi pose-
ben poziv na podlagi ZUJlK, pri 
katerih ne bo omenjenih ome-
jitev, tako da bo, kot je zatrdil 
minister »občina Borovnica 
lahko pod enakimi pogoji 
kot druge občine kandidi-
rala za sofinanciranje ob-
nove kupljenega objekta v 
središču Borovnice in nje-
gove ureditve za prostore 
knjižnice.« 

Ne glede na ministrova za-
gotovila v lanskem letu nismo 
mogli kandidirati na Jav-
nem razpisu za sofinanci-
ranje programov za podro-
čju kulture za leto 2022 (JP 
KE 2022), čeprav je bil pred-
met razpisa ureditev osnovnih 
prostorskih pogojev in nakupa 
javne opreme za javne zavode 
s področja kulture. Razpis je 
namreč izrecno opredelil, da 
se nanj lahko prijavijo le 
javni zavodi. Prav tako ni-
smo mogli kandidirati na s 
strani Ministrstva za kulturo 
dne 21. januarja 2022 obja-
vljenemu Javnem pozivu za 
sofinanciranje vlaganj v 
javno kulturno infrastruk-
turo lokalnih skupnosti (JP 
JKI 2022-2023), saj je bil ta 
izključno namenjen delo-

vanju občinskih javnih za-
vodov s področja kulture oz. 
kulturnih domov. 

Župan je v januarskem pismu 
ponovno poudaril, da ne glede 
na to, za kakšen način se obči-
na odloči – (so)ustanoviteljstvo 
javnega zavoda ali pogodbeno 
razmerje z drugim zavodom 
– se dejavnost izvajana na 
popolnoma enak način, z 
enakimi cilji, enakimi pro-
grami in enakim rezultati. 
V obeh primerih mora občina 
tudi zagotavljati enake prostor-
ske pogoje in opremo. Opozoril 
je, da je sporno, da ne more-
mo kandidirati za sofinan-
ciranje vlaganj v to javno 
kulturno infrastrukturo 
zgolj zato, ker knjižnično 
dejavnost izvaja javni zavod 
druge občine.

Kljub županovim večkra-
tnim opozorilom in mini-
strovim zagotovilom, Mini-
strstvo za kulturo da danes ni 
odpravilo diskriminatorne-
ga obravnavanja občin, ki 
nimajo ustanovljenih javnih 
zavodov na področju kultu-
re, pri možnostih pridobivanja 
sredstev vašega ministrstva za 
sofinanciranje gradnje, obnove 
in nakupa opreme javne kul-
turne infrastrukture. Niti ni do 
danes, kljub večkratnemu po-
izvedovanju o tem, kdaj lahko 
pričakujemo odgovor, ni od-
govorilo na zadnje županovo 
opozorilo glede diskriminacije. 

Občina Borovnica

Prvi teden v aprilu je bila dokončana temeljita 
prenova »dijaške poti«, ki jo uporabljajo 
predvsem dijaki, stanujoči na širšem območju 
stare železniške postaje za pot v središče 
naselja in do železniške postaje. 

Pot je bila res bolj »kozja ste-
za« in neprimerna za starejše 
osebe, nevarna pa za vse, ki 
niso imeli ustrezne obutve za 

planinske poti. Po prenovi je 
širša, varnejša in bolje osve-
tljena ter služi tudi kot pot, 
ki obiskovalcem Tematskega 

parka Borovniškega viadukta 
omogoča dostop do razgledne 
ploščadi pri zahodni peti nek-
danjega viadukta in kot bližnji-
ca do miniaturnega spomin-
skega parka pri stari železniški 
postaji. Ob njej je postavljena 
tudi klop, ki omogoča, da se 
odpočijejo tisti, ki jim kratek, 
a strm vzpon vzame preveč 
sape. 

Pri ureditvi odseka pot od 
križišča Ramovševe ulice z 
Miklavičevo cesto do pete 
nekdanjega viadukta so s pro-
stovoljnim delom sodelovali 
tudi člani turističnega in pla-
ninskega društva, za kar se 
jim lepo zahvaljujemo, pred-
vsem neumornemu Damjanu 
Debevcu. 

Z ureditvijo poti je končan 
tudi investicijski del projekta 
»Tematski park in spominska 
pot Borovniškega viadukt, 
sofinanciranega s sredstvi 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. V sklopu projekta se 
postavlja še posebna spletna 
stran o Borovniškem viaduk-
tu in potekajo izobraževalne 
dejavnosti na OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica ter usposa-
bljanja za interpretativno vo-
denje po železniški dediščini 
v občini. Te dejavnosti se bodo 
zaključile junija, v septembru 
pa sledi še razstava z zaključno 
slovesnostjo. (ob)

Na železniški postaji na ogled
razstava  Ko železna pride cesta

Neodzivnost ministrstva za kulturo na pobudo 
župana za odpravo diskriminatornih zakonskih določil 
glede sredstev za določene nujne programe v kulturi Dokončana obnova pešpoti 

do razgledne ploščadi
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Barjansko praznovanje 
letošnjega Svetovnega 
dneva voda (22. marca) 
– dogodek Moja reka 
praznuje 2022 – se je 
po 11. letih vrnilo na 
svoje prvo prizorišče 
– sotočje Borovniščice 
in Ljubljanice, kjer so 
bile udeležencem pri 
instalaciji simpatičnega 
sedmeroglavega zmaja, 
ki ponazarja občine 
na Ljubljanskem barju, 
na voljo tudi brošure 
in knjižice Krajinskega 
parka Ljubljansk barje. 

V prelepem sončnem vre-
menu, se je na dogodku zbralo 
okoli 30 prebivalcev naše in 
sosednjih občin. Dogodek se je 
začel in zaključil z zvočno kope-
ljo mojstra gongov Karla Viz-

ka. Skladbo Mojmirja Sepeta 
“Zemlja pleše” je izvedla mlada 
flavtistka, učenke Glasbene šole 
Vrhnika Sara Bračko, recita-
torji vrhniškega MePZ Ma-
vrica pa so nam doživeto pred-
stavili zgodbo skrivnostne reke 
sedmih imen, ki kot Ljubljanica 
preči barjansko krajino. Direk-
tor Javnega zavoda Krajinski 
park Ljubljansko barje Janez 

Kastelic je v svojem govoru 
najprej spomnil, da je letošnji 
Svetovni dan voda posvečen 
podzemskim vodam in da ima-
jo te zelo pomembno vlogo tudi 
pri zagotavljanju pitne vode. 

Zaledne podzemske kraške 
vode pa tudi napajajo Ljubljan-
sko barje in ga pomagajo ohra-
njati kot pomembno mokrišče, 
ki smo ga sicer v zadnjih dvesto 

letih v (pre)velikem obsegu iz-
sušili. Šele v zadnjem času pa 
smo se pod grožnjo segrevanja 
ozračja, ki ga s svojimi dejanji 
povzročamo ljudje, začeli zave-
dati tudi velikega pomena mo-
krišč pri vezavi ogljikovega 
dioksida iz atmosfere v bios-
fero. Mokrišča vežejo od tri 
do štiri krat več tega toplo-
grednega plina kot gozdovi. 

Žal pa smo jih ljudje v zadnjih 
dveh stoletjih že skoraj 3/4 
izsušili. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da tista, ki so še 
ostala, varujemo, saj si s tem, ko 
varujemo naravo ne zagotavlja-
mo le za sprehode in rekreacijo 
lepe krajine, temveč predvsem 
pogoje našega lastnega obstan-
ka. Na koncu se je pobudnik 
praznovanja rojstnega dne reke 

Ljubljanice, eden od ustanovite-
ljev in predsednik HUD Karel 
Barjanski Bojan Čebela, sicer 
aktualni župan Občine Borov-
nica, zahvalil vsem sodelujočim 
v upanju, da se bodo udeležili 
tudi prihodnjih praznovanj 
reke Ljubljanice ter na njih pri-
peljali tudi svoje sorodnike, pri-
jatelji in znance.

Foto: Jože Pristavec - Joc 

Borovniški svetniki so se zbrali na 18. seji 
občinskega sveta. Tokrat so jih najbolj zaposlovale 
investicije v borovniško gasilstvo pa tudi morebitna 
nova plezalna stena, plakatiranje in nekaj 
kadrovskih zadev.

 
Seje se je udeležil poveljnik 

poveljstva Jože Palčič, ki je pri-
sotne seznal s trenutnim ma-
terialnim stanjem, pripravlje-
nostjo in bodočimi potrebami 
gasilskih društev v Borovnici. 
Uvodoma je spomnil, da na-
tačne pogoje za opravljanje ga-
silskih društev določa zakon o 
gasilstvu, tudi glede opreme in 
članstva. Višja kot je kategori-
ja društva, večja je zahteva po 
opremljenosti in operativni se-
stavi gasilskih enot. Na podlagi 
kategorije mora občina društvu 
zagotoviti ustrezno opremo – 
avtomobile, osebno zaščitno 
opremo. Seveda ima tudi ta rok 
uporabe in jo je treba primerno 
zamenjati, oprema mora biti v 
operativnem stanju. 

Najvišje kategorizirano dru-
štvo je osrednje Prostovoljno 
gasilsko društvo Borovnica, ki 
pokriva celo občino. Je III. ka-
tegorije in zakonodaja zahteva 
izvoz petih minut ali manj po 
prejemu poziva na intervencijo. 
“95 % intervencij lahko uspe-
šno rešimo znotraj kapacitet in 
opreme, ki jo imamo v društvih. 
V ostalih potrebujemo doda-
tne sile, s specialnimi orodji in 

znanji – rezanje avtomobilov, 
reševalna vozila, avtolestev,” je 
spomnil Palčič in pojasnil tudi, 
da so se naloge, ki jih opravljajo 
gasilci, v zadnjih letih močno 
razširile. Če so gasilci pred leti 
gasili samo požare, danes nji-
hove naloge segajo močno čez 
meje požarne varnosti. Zaradi 
oddaljenosti nujne medicin-
ske pomoči so se nekateri izo-
brazili tudi na področju prve 
pomoči. “Izobrazili smo večje 
število gasilcev, vednar pa smo 
za uspešno delo na terenu po-
trebovali tudi opremo. Za to 
smo namensko opremili vo-
zilo GVM-1. Izkazalo se je, da 
še kako potrebujemo dobro 
usposobljene enote medicinske 
pomoči, saj predstavljajo takšne 
intervencije približno 30-50% 
vseh intervencij. ZD Vrhnika 
pokriva večje območje, zato se 
zgodi, da smo na interencijah 
sami do prihoda enot iz urgen-
ce v Ljubljani.” Da se ne morejo 
v vsakem trenutku zanašati na 
pomoč enot izven občine, so 
ugotovili ob poplavah in pred-
vsem žledolomu. 

Ob tem je opozoril, da siste-
matičnega financiranja gasilske 

dejavnosti v občini ni bilo od 
leta 2015. Podhranjenost z vo-
zili in opremo se je videla pri 
požaru šole, nato so pričeli z 
nakupom prepotrebnega vozila 
GVC 16/25, saj je bilo na obči-
ni več posluha za opremljanje 
enot. Sedem let nazaj so z žu-
panom Bojanom Čebelo pri-
pravili 5-letni plan opremljanja 
gasilskih enot, nakupov opreme 
in vlaganj v gasilske domove, je 
pojasnil Palčič. “V zadnjih še-
stih letih smo gasilci posodobili 
svojo opremo, zamenjali dotra-
jane dihalne aparate, opremini-
li operativne gasilce, dokupili 
opremo za nudenje medicinske 
pomoči, osnovno opremo za 
posredovanje ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi … Gasilski 
dom PGD Breg-Pako je bil de-
ležen obsežne renovacije, ga-
silski dom PGD-Brezovica pri 
Borovnici je uspešno spravljen 
pod streho. Poteka tudi zame-
njava dotrajanega vozila GVV-1 
v moderno vozilo GVC-1. PGD 
Borovnica čaka zamenjava do-
trajanega “starodobnika” TAM 
130 za novo GVC 2 vozilo, tudi 
naš dom je potreben korenite 
renovacije in dograditve prosto-
rov.” In še za občutek, osnovna 
zaščitna oprema za enega gasil-
ca znese približno 1300 €. 

Župan Bojan Čebela je po-
hvalil delovanje vseh gasilskih 
društev in ocenil, da je gasilstvo 
v Borovnici primerljivo z vrhni-

škim in tudi, da je zaradi hitrih 
in primernih posredovanj na 
njih ponosen tudi Zdravstveni 
dom na Vrhniki. Vesel je sode-
lovanja med občinskimi dru-
štvi, posebej je izpostavil tudi 
gradnjo doma v Brezovici in 
odziva krajanov, saj da so v re-
kordnem času zbrali potreben 
denar. Svetniki so se posvetili 
tudi drugi spremembi proraču-
na in sicer zaradi nove plezalne 

stene. Če bi se namreč uspešno 
prijavili na razpis Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport, želi občina zgraditi ple-
zalno steno na celotni zahodni 
fasadi telovadnice pri osnovni 
šoli v višini treh metrov in dol-
žini nekaj več kot 15 metrov. S 
streho in urejenim varovalnim 
območjem. Svetniki so opravi-
li tudi nekaj imenovanj. V svet 
Javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje za obdobje do 
leta 2025 so imenovali Edvar-
da Bešlagiča, na mesto članice 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu kot predstav-
nice medobčinskega redarstva 
pa Gabrijelo Gognjavec. 

V »super volilnem letu« pa so 
določili še pravila o plakatiranju 
v času kampanj in določili nova 
plakatna mesta. 

Rok Mihevc

O borovniškem gasilstvu, novi 
plezalni steni in plakatiranju

Moja
reka 
praznuje 
2022

Neresnične govorice o prisilnih 
razlastitvah občanov zaradi načrtovane 
gradnje vodovoda v Kotih

V času volilnih kampanj se še bolj pogosto in še hitreje širijo tudi različne neresnične 
govorice. Občane, ki živijo v Kotih, kjer se  pripravlja projekt vzpostavitve nove vrtine 
Prušnica in izgradnje centralnega omrežja za oskrbo s čisto pitno vodo, je 
vznemirila govorica, da želi občina do trase za novo vodovodno omrežje priti z razla-
stitvami lastnikov parcel, na katerih je predviden potek vodovoda. 

Čeprav zakonodaja v primeru zagotavljanja javnih koristi to omogoča, se občina v 
izogib sporom z občani ter dolgotrajnim postopkom, ne namerava poslužiti tega, sicer 
povsem legalnega pravnega instituta. Samo v primeru, ko gre za parcelo, po kateri že 
poteka javna pot in je v lasti oseb, potomcev izseljencev, katerih podatki niso znani, se 
namerava občina poslužiti instituta prisilne razlastitve, saj druge možnosti nimamo. 

Z vsemi ostalimi, ki še imajo določene pomisleke, se bomo še naprej pogovarjali 
ter iskali ustreznejše, a še sprejemljive variante ter omilitvene in kompenzacijske 
ukrepe, da čim prej pridemo do pogodb o služnosti, ki bodo omogočale izgradnjo ome-
njenega vodovoda na celotni trasi. To smo v izogib postopkom razlastitve tudi nekoliko 
prilagodili. Vsem tistim, ki ste pogodbe o služnosti za ta namen že podpisali in 
tudi overili pri notarju, pa se iskreno zahvaljujem za vaš prispevek k temu, da 
vsi občani na tem območju čim prej dobijo možnost oskrbe s čisto  pitno vodo. 
Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. fazo izgradnje centralnega omrežja za 
oskrbo z vodo je že vložena na pristojni upravni enoti na Vrhniki. 

Župan Bojan Čebela 
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 Strokovne delavke smo poskrbele, da so bili 
dnevi v vrtcu zanimivi in da so otroci vsak dan 
spoznali nekaj novega. Pogovarjali smo se o 
»Gregorjevem« in ustvarjali. 

Kar nekaj pomembnih dni 
smo obeležili v marcu – »dan 
žena«, »dan mučenikov« in se-
veda ob koncu meseca še dan 
naših mamic – »materinski 
dan«. 

Vse vrtčevske skupine so se 
vneto pripravljale, da bi ob tem 
posebnem dnevu razveselile ne 
le mamice, ampak celo svojo 
družino s pesmicami, deklama-

cijami in plesom. Velik del naših 
dejavnosti smo namenili temu, 
da smo se pogovarjali o družini. 

Tudi uradno se je pričela po-
mlad. Otroci so se naučili raz-
lične pesmice na temo pomladi 
in ustvarjali prave pomladne 
umetnije, ki so okrasile naše 
garderobe. 

Z različnimi didaktičnimi 
nalogami na temo pomladi smo 

krepili naše miselne sposobno-
sti. 

Topli sončni žarki so nas vabi-
li iz igralnic in nam omogočili, 
da smo se slekli iz debelih bund 
ter sneli tople kape in rokavičke. 

Opazovali smo spremembe v 
naravi, hodili na sprehode in se 
igrali na igrišču.

V mesecu marcu je tudi sve-
tovni dan lutk – starejše sku-
pine so ga obeležile tako, da so 
obiskale Lutkovno gledališče v 
Ljubljani in si ogledali različne 
lutkovne predstave.

Natalija Strmšek 

Gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva 

Brezovica pri 
Borovnici so se po 

dveh letih koronskega 
premora zopet zbrali 

na občnem zboru. 

Tokrat ta prostor ni bil nič kaj 
premajhen, kot je bil to večni 
problem, saj so na gasilske klopi 
sedli v novi garaži. Dom sicer še 
dokončan, je pa do sedaj videno 
delo že poželo veliko pohval in 
zahval.

 Predsednik društva Ciril Tr-
ček se spomni, kako je na koncu 
zadnjega poročila zapisal, da je 
bil to zadnji občni zbor v stari 
stavbi in da je imel kar nekaj 
težav, kaj bi napisal. Tokrat je 
imel težave, ker ni vedel, kaj bi 
ob vseh dneh, ki so jih gasilci 
preživeli na objektu, vključil v 
poročilo. 

Vse aktivnosti so bile podvr-
žene gradnji gasilskega doma. 
Vstavitev čistilne naprave, izkop, 
sanacija obstoječih temeljev, 
hidroizolacija objekta, betoni-
ranje stopnišča, odstranjeva-
nje obstoječe plošče v dvorani, 
razkrivanje strehe, rušenje sten, 
izgradnja temeljne plošče, veza-
nje in betoniranje vertikalnih 

vezi, vezanje armature za nosi-
lec in ploščo, vezanje krovnega 
armiranega venca, priprava lesa 
za ostrešje, montaža železne 
strešne konstrukcije, montaža 
lesenega dela konstrukcije, po-
krivanje ostrešja, montaža vrat 
in oken. Takšen nekako je bil 
redosled celotnega dogajanja. 
Veliko del je bilo pravzaprav 
opravljenih čez zimo, vreme 
pa je šlo delavcem bolj ali manj 
zelo na roke, saj zima ni bila 
prav nič huda. Je pa izpostavil 

še nekaj drugega, kar je bolj vre-
dno kot sam objekt. Ta projekt 
je po njegovih besedah povezal 

celotno skupnost te doline. »Ni-
smo samo delali, ampak smo se 
tudi družili, bolje spoznali in 
povezali med seboj. 

Bolj ko se je bližal konec pro-
jekta, več stvari je bilo samoini-
ciativno narejenih. Naj omenim 
samo izobešanje zastave, po-
stavitev novoletnega drevesca, 
izdelava 3D modela gasilskega 
doma in petelina in še marsikaj 

drugega. Mislim, da je društvo 
dobilo nek nov zagon.« Ne po-
zabi seveda omeniti neverjetne 
sloge članov in tistih podpornih, 
spomni pa tudi na to, da jih je 
arhitekt Edo Wallner, včasih 
komaj dohajal. »Paleta cementa 
ni zdržala do konca vikenda.«

Seveda se ni pozabil zahvaliti 
tudi vsem zaslužnim za ure-
sničevanje dolgoletnih idej po 

večjem kačanskem gasilskem 
domu. Občini, podjetjem za 
donacije, Edu Wallnerju, go-
spodinjam za prehrano in naj-
bolj tistim, ki so prihajali delati 
in garati. Kot spomni, je bilo 
včasih na objektu tudi 20 ljudi. 
»Ampak to ne pomeni, da jih 
je 5 delalo in 15 gledalo. Postali 
smo prava gradbena firma in 
vsak je vedel, kje ima mesto. Od 
tistih, ki so držali lopato, tistih, 
ki so opažili, tistih, ki so iskali 
in vezali armaturo do tistih, ki 
so samo brali načrte in tuhtali 
naslednji korak. Če bi mi kdo 
eno leto nazaj rekel, da bo sedaj 
dom pod streho in da bomo 90 
odstotkov dela sami naredili, 
bi ga povprašal po duševnem 
zdravju. Pred nami so novi iz-
zivi. S tako ekipo ob strani me 
ni strah, da jim ne bi bili kos.«

In kakšni so, jih je predsta-
vil poveljnik Damjan Turšič. 
V društvu namreč ne poteka 
samo gradnja in obnova doma, 
pač pa tudi nakup novega vozila 
GVC1. Pogodba za podvozje je 
že podpisana, še pomembneje 
pa je to, da je društvo že plačalo 
svoj 30 odstotni delež ponudbe. 
Ostalo sofinancira občina Bo-
rovnica. 

Rok Mihevc

Marec je prvi pomladni 
mesec, ki nas budi iz 
zimskega spanja. 

Je mesec, ko se ptički ženijo 
na gregorjevo. Tako se je poro-
dila ideja, da s strokovno de-
lavko izvedeva srečanje s starši, 
kjer smo izdelovali gregorčke. 
Nagajivi škrat je poskrbel, da 
srečanje ni bilo izvedeno na 
gregorjevo, ampak proti kon-
cu meseca. Staršem in otro-
kom sva pripravili naravne 
materiale in jim pustili, da jih 
vodi domišljija. Po začetni za-
dregi, kako naj se lotijo, so za-
čele nastajati krasne naravne 
mojstrovine. Otroci so bili ak-
tivni ves čas srečanja. Staršem 
so prinašali potreben material, 
strigli in barvali jambore za 
svoje gregorčke. Videti je bilo, 
da uživajo. Gregorčki so bili 
izdelani, zato smo se odpravili 
do Borovniščice, kjer smo jih 
spustili v vodo. Ob spustu smo 
gregorčkom potiho zaupali 
svoje želje. Nekaj gregorčkov 
je svojo plovbo hitro zaključilo, 
nekaj pa jih je uspešno odpla-

valo naprej. Naslednji dan smo 
se odpravili pogledat, kaj se je 
zgodilo z gregorčki. Našli smo 
dva gregorčka, ki sta čakala 

med vejami, da ju veter požene 
naprej. 

Anja Bol
 in Nika Zorman

Marec v vrtcu Borovnica

Gregorčki želja

3D maketa gasilskega doma

Občni zbor v novih prostorih

Predsednik PGD Brezovica pri 
Borovnici Ciril Trček

»Paleta cementa 
ni zdržala do konca 
vikenda.«
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Na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), 17. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 
– ZNOrg in 82/20), Pravilnika in meril 

za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Borovnica (Ur. l. RS, 
št. 62/2020 in 70/21), Pravilnika o 

postopku izvedbe javnega razpisa v 
Občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 16/18),  

Odloka o proračunu Občine Borovnica 
za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 207/21, 11/22 
in 43/22 ) in Letnega programa športa 

v Občini Borovnica za leto 2022, Občina 
Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 

Borovnica, objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 
IZVAJANJA LETNEGA 

PROGRAMA ŠPORTA V LETU 
2022

1. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje programov izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Borovnica 
v letu 2022.

2. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Občine Borovnica za leto 
2022 na proračunskih postavkah 
418009/413302 (Šport v šoli - šolska 
mladina) in 418010/412000 (Šport v 
društvih – razpis) ter znašajo skupaj 
38.000,00 EUR.
Skladno z Letnim programom špor-
ta v Občini Borovnica za leto 2022 
(LPŠ), se sredstva za posamezne na-
mene z javnim razpisom razdelijo v 
naslednjih višinah:
• 1.1. Prostočasna športna vzgoja 

otrok in mladine (ŠVOM):
o 1.1.2. Šolska športna tekmovanja 

3.000,00 EUR
o 1.1.4. Celoletni športni programi 

4.500,00 EUR
• 1.4. ŠVOM, usmerjena v kakovo-

stni in vrhunski šport:
o 1.4.1. Celoletni športni programi 

9.000,00 EUR
o 1.4.2. Celoletni športni programi – 

miselne igre 800,00 EUR
• 1.5. Kakovostni šport odraslih 

7.500,00 EUR
• 1.8. Športna rekreacija: 
o 1.8.1. Celoletni športno rekreativni 

programi 8.000,00 EUR
• 3.1. Usposabljanje in izpopolnje-

vanje strokovnih kadrov v športu 
1.200,00 EUR

• 4. Organiziranost v športu – de-
lovanje športnih društev 3.000,00 
EUR

• 5. Športne prireditve in promocija 
športa 1.000,00 EUR

3. UPRAVIČENCI IN POGOJI
Na razpisu lahko sodelujejo izvajal-
ci LPŠ, ki so lahko: 
• športna društva registrirana v RS,
• zveze športnih društev, ki jih usta-

novijo športna društva s sedežem 
v občini,

• zavodi s področja vzgoje in izobra-
ževanja, ki izvajajo športne progra-
me, določene z LPŠ,  

• pravne osebe, zasebniki in druge 
organizacije, registrirani za opra-
vljanje dejavnosti v športu.

Prosilci morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje, da so upravičeni do 
sofinanciranja:
• sedež v občini Borovnica,
• na dan objave tega razpisa najmanj 

1 leto registrirani v skladu z veljav-

nimi predpisi,
• za prijavljene športne programe 

imajo zagotovljene materialne in 
prostorske pogoje ter ustrezno iz-
obražen ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu,

• za prijavljene športne programe 
imajo izdelano finančno konstruk-
cijo, iz katere so razvidni prihodki 
in stroški za izvedbo dejavnosti,

• športne programe, ki so predmet 
razpisa, izvajajo najmanj 15 vadbe-
nih tednov letno v obsegu vsaj 30 
ur (po dve uri tedensko), razen v 
primerih, ko je obseg izvajanja po-
sameznega športnega programa v 
merilih drugače opredeljen,

• v skladu z lastnim temeljnim 
aktom imajo urejeno evidenco 
članstva, evidenco o udeležencih 
programa in evidenco o plačani 
članarini.

4. MERILA ZA VREDNOTENJE 
IN SOFINANCIRANJE
Merila, pogoji in kriteriji za vrednote-
nje in določitev višine sofinanciranja 
programov posameznih upravičen-
cev v letu 2022 so priloga razpisne 
dokumentacije. 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Vloga na razpis mora biti izpolnjena 
na prijavnih obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v raz-
pisni dokumentaciji. Vlagatelj izpolni 
tiste obrazce, ki ustrezajo progra-
mom, s katerimi se prijavlja na razpis.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo 
prispele na občino Borovnica do 
ponedeljka 16. maja 2022 do 12. 
ure. Vloge morajo prosilci oddati 
osebno ali po pošti poslati na naslov 
Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 
22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici 
z oznako »RAZPIS ŠPORT 2022 – 
NE ODPIRAJ«. Na ovojnici mora biti 
razviden naslov vlagatelja.

6. POSTOPEK OBRAVNAVE 
VLOG 
Vse prejete vloge bo obravnavala ad-
ministrativna komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Borovnica. Prepozne 
in nepravilno opremljene vloge bodo 
s sklepom zavržene in neodprte vr-
njene pošiljatelju. Nepopolne vloge 
bo mogoče dopolniti v roku 8 dni od 
prejema obvestila komisije, če vloga 
ne bo dopolnjena v roku oz. bo kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo 
zavržena. 
Pravočasne in popolne vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, ki 
jo imenuje župan Občine Borovnica. 
Vloge bodo ovrednotene po točkov-
nem sistemu v skladu z merili, pogoji 
in kriteriji za vrednotenje letnega 
programa športa (LPŠ) v Občini Bo-
rovnica za leto 2022, ki so priloženi 
razpisni dokumentaciji. Upravičenci 
bodo o dodelitvi sredstev obveščeni 
z odločbo občinske uprave v 45 dneh 
od izteka roka za prijavo na razpis. 
Z upravičenci do sofinanciranja bo 
sklenjena pogodba o izvajanju pro-
gramov ter višini in načinu sofinan-
ciranja v letu 2022.
Zoper sklep o zavrženju in odločbo 
občinske uprave je možna pritožba v 
8 dneh od prejema, o pritožbi odloči 
župan Občine Borovnica.

7. VIŠINA SOFINANCIRANJA 
IN PORABA ODOBRENIH 
SREDSTEV
Upravičencem se višina sofinanci-
ranja določi na podlagi števila dose-
ženih točk za posamezen program, 

vrednost točke znotraj posameznega 
namena sofinanciranja pa se določi 
na osnovi skupne vsote doseženih 
točk in višine proračunskih sredstev 
za posamezen namen. 
Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena skladno s prijavljenimi pro-
grami do 31. 12. 2022 na podlagi zah-
tevkov za izplačilo. Zahtevku mora 
biti priloženo vsebinsko in finančno 
poročilo o izvedbi sofinanciranega 
programa, ki je podlaga za preveritev 
upravičenosti sofinanciranja. Obči-
na lahko zahteva dodatna dokazila 
o dejanski upravičenosti do sofinan-
ciranja. Upravičenec lahko vloži več 
zahtevkov, zadnji rok za vložitev je 
13. decembra 2022. Upravičenec se z 
Občino lahko dogovori za predplači-
lo do največ 30% odobrenih sredstev.

8. RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA IN 
DODATNE INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija obsega na-
slednje dokumente:
• Merila, pogoji in kriteriji za vre-

dnotenje letnega programa športa 
(LPŠ) v Občini Borovnica za leto 
2022

• Prijavni obrazci
• Vzorec pogodbe
• Obrazci za zahtevek in poročanje
Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani od 15.4.2022 do 16.5.2022 
dobijo na spletni stani https://www.
borovnica.si/uradne-objave/razpisi/ 
ali v sprejemni pisarni Občine Bo-
rovnica v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom zainteresirani dobijo na Obči-
ni Borovnica pri Dolores Dolenc Bajc 
do 16.5.2022 v času uradnih ur, na tel. 
št. 01 75 07 463 ali na elektronskem 
naslovu dolores.dolenc@borovnica.
si .
Številka: 410-0012/2022-1
Borovnica, 4.4. 2022

 ŽUPAN
Bojan Čebela

Na podlagi Zakona o javnih financah 
(št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni 

list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 

68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti v občini Borovnica (Ur. l. RS, 
št. 81/19, 70/21), Odloka o proračunu 

za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 207/21, 11/22 
in 43/22) in Letnega programa kulture 
v Občini Borovnica za leto 2022, Občina 

Borovnica Paplerjeva ulica 22, 1353 
Borovnica, objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
S PODROČJA KULTURE V 

LETU 2022

1. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje:
A) Javnega kulturnega progra-
ma, ki predstavlja redno dejavnost 
društev, registriranih na področju 
kulture;
B) Kulturnih projektov, ki pred-
stavljajo posamezne kulturne aktiv-
nosti društev in drugih izvajalcev na 
področju kulture.
 

2. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proraču-
nu Občine Borovnica za leto 2022 
na proračunski postavki 418007/ 
412000 (Programi kulturnih društev 
- tekoči transferi nepridobitnim orga-
nizacijam in ustanovam) ter znašajo 
24.000,00 EUR.

Skladno z Letnim programom kultu-
re v Občini Borovnica za leto 2022, 
se sredstva za posamezne namene 
razdelijo v naslednjih višinah:
• 3.000,00 EUR za sofinanciranje de-

javnosti kulturnih društev,
• 16.000,00 EUR za sofinanciranje 

dejavnosti skupin,
• 3.000,00 EUR za vrednotenje ka-

kovosti skupin,
• 2.000,00 EUR za sofinanciranje 

kulturnih projektov.

3. UPRAVIČENCI IN POGOJI
Do sofinanciranja javnega kul-
turnega programa so upravičena 
izključno društva, registrirana na 
področju kulture. 
Do sofinanciranja kulturnih pro-
jektov so upravičena:
• društva, registrirana na področju 

kulture,
• društva, registrirana na drugih po-

dročjih, ki imajo v svojem statutu 
določeno, da opravljajo tudi dejav-
nosti s področja kulture,

• zavodi in druge pravne osebe, regi-
strirani za opravljanje kulturne de-
javnosti, ki niso javni zavodi, ozi-
roma se njihovi kulturni programi 
ne financirajo kot javni kulturni 
programi.

Prosilci morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje, da so upravičeni do 
sofinanciranja:
• imajo sedež v Občini Borovnica, 
• so registrirani in delujejo na po-

dročju kulture najmanj eno leto,
• so njihovi programi v javnem inte-

resu,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, 

plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa Zakon o 
društvih,

• so v celoti in pravočasno izpolnili 
pogodbene obveznosti do občine 
na podlagi razpisa iz leta 2020 ali 
leta 2019, če iz objektivnih razlo-
gov ni bilo mogoče izpolniti obve-
znosti iz leta 2021,

• imajo zagotovljene materialne, 
prostorske, kadrovske in organiza-
cijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti,

• skupine delujejo izključno v imenu 
in za račun društva, katerega član 
so.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo 
prispele na občino Borovnica do 
ponedeljka, 16. maja 2022 do 12. 
ure.
Vloga na razpis mora biti izpolnjena 
na prijavnih obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisni dokumentaciji. Vlagatelj iz-
polni tiste obrazce, ki ustrezajo pro-
gramom, skupinam oz. sekcijam ter 
projektom, s katerimi se prijavlja na 
razpis.
Vloge s prilogami morajo prosilci 
oddati osebno ali po pošti poslati na 
naslov Občina Borovnica, Paplerje-
va ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti 
ovojnici z oznako »RAZPIS KUL-
TURA 2022 – NE ODPIRAJ«. Na 
ovojnici mora biti razviden naslov 
vlagatelja.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE 
VLOG 
Vse prejete vloge bo obravnavala ad-
ministrativna komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Borovnica. Prepozne 
in nepravilno opremljene vloge bodo 
s sklepom zavržene in neodprte vr-
njene pošiljatelju. Nepopolne vloge 
bo mogoče dopolniti v roku 8 dni od 
prejema obvestila komisije, če vloga 
ne bo dopolnjena v roku oz. bo kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo 
zavržena. 
Pravočasne in popolne vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, ki 
jo imenuje župan Občine Borovnica. 
Vloge bodo ovrednotene po točk-
ovnem sistemu v skladu z merili za 
vrednotenje javnih kulturnih pro-
gramov, ki so priloženi razpisni do-
kumentaciji. Upravičenci bodo o do-
delitvi sredstev obveščeni z odločbo 
občinske uprave v 45 dneh od izteka 
roka za prijavo na razpis. Z upravi-
čenci do sofinanciranja bo sklenjena 
pogodba o izvajanju programov ter 
višini in načinu sofinanciranja v letu 
2022.
Zoper sklep o zavrženju in odločbo 
občinske uprave je možna pritožba v 
8 dneh od prejema, o pritožbi odloči 
župan Občine Borovnica.

6. VIŠINA SOFINANCIRANJA 
IN PORABA ODOBRENIH 
SREDSTEV

Upravičencem se višina sofinancira-
nja določi na podlagi števila doseže-
nih točk za posamezen program oz. 
projekt, vrednost točke znotraj po-
sameznega namena sofinanciranja 
pa se določi na osnovi skupne vsote 
doseženih točk in višine proračun-
skih sredstev za posamezen namen. 
Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena skladno s prijavljenimi pro-
grami in projekti do 31. 12. 2022 na 
podlagi zahtevkov za izplačilo. Zah-
tevku mora biti priloženo vsebinsko 
in finančno poročilo o izvedbi sofi-
nanciranega programa, ki je podlaga 
za preveritev upravičenosti sofinan-
ciranja. Občina lahko zahteva doda-
tna dokazila o dejanski upravičenosti 
do sofinanciranja. Upravičenec lah-
ko vloži več zahtevkov, zadnji rok za 
vložitev je 13. decembra 2022. Upra-
vičenec se z Občino lahko dogovori 
za predplačilo do največ 30% odobre-
nih sredstev.

7. RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA IN 
DODATNE INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija obsega na-
slednje dokumente:
• Merila za vrednotenje javnih kul-

turnih programov 
• Prijavni obrazci
• Vzorec pogodbe
• Obrazci za zahtevek in poročanje
Razpisno dokumentacijo lahko za-
interesirani od 15. 4. 2022 do 16. 5. 
2022 dobijo na spletni stani https://
www.borovnica.si/uradne-objave/
razpisi/ ali v sprejemni pisarni Obči-
ne Borovnica v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom zainteresirani dobijo na Obči-
ni Borovnica pri Dolores Dolenc Bajc 
do 16. 5. 2022 v času uradnih ur, na 
tel. št. 01 75 07 463 ali na elektron-
skem naslovu dolores.dolenc@bo-
rovnica.si.

Številka: 410-0013/2022-1
Borovnica, 4.4.2022

 ŽUPAN
Bojan Čebela
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Županova beseda 

Smo pred 
pomembno 
odločitvijo

 
Spoštovane občanke in 
občani, najprej vam voščim 
blagoslovljene velikonočne 
praznike in upam, da ste jih 
praznovali v krogu domačih. 
Pomlad je tu in z njo tudi 
bolj prijetne temperature, pa 
čeprav je zima v začetku aprila 
še opletala s svojim repom in 
nam natresla nekaj snega. 

Še dobro, da se ni ponovil 
scenarij iz lanskega leta, ko je 
ob visokih temperaturah sa-
dno drevje že cvetelo v polno-
sti, zmrzal pa je nato odnesla 
skoraj celotni pridelek sadja na 
naših koncih. O oskrbi s hrano 
in tudi o drugih pomembnih 
zadevah smo se pogovarjali 
tudi med obiskom predstav-
nikov vlade v Horjulu. Želim 
si, da bomo tudi z novo vlado, 
ki jo bomo dobili po volitvah, 
tako dobro sodelovali, saj 
lahko le tako poskrbimo, da 
se naš kraj razvija naprej. Že 
sedaj pa lahko potrdim, da 
smo si v sklopu gradnje nove 
kolesarske ceste od Vrhnike 
do Horjula, zagotovili več kot 
štiri milijone evrov, ki bodo 
namenjeni za širitev in sanaci-
jo obstoječe glavne medobčin-
ske ceste, kjer se vsakodnevno 
vozi veliko ljudi, pomembna pa 
je tudi za naše gospodarstvo. 

Seveda pa bodo imeli od tega 
projekta ogromno tudi kole-
sarji, ki se bodo lahko varno 
vozili po kolesarski cesti. S tem 
se odpirajo tudi nove možno-
sti za razvoj turizma v Horju-
lu. Ker smo uspešno pripravili 
vso projektno dokumentacijo, 
v katero je bilo v zadnjih letih 
vloženega veliko dela, časa in 
truda, bomo lahko že letos za-
čeli z realizacijo tega projekta, 
ki bo vsekakor eden večjih v 
zadnjem obdobju. 

Naj vas za konec povabim 
tudi na državnozborske voli-
tve. Naša pravica in dolžnost 
je, da se volitev udeležimo in 
oddamo svoj glas tistim, ki ga 
po našem mnenju zaslužijo. 
Razvoj države je namreč zelo 
podoben kot razvoj in napre-
dek lokalne skupnosti, kot je 
naša občina. Na koncu imate 
besedo vi, le sodelovati morate.

Župan Janko Prebil

Med obiskom 
aktualne vlade v 
občinah Primorsko-
Notranjske 
statistične regije, sta 
dva ministra s svojo 
delegacijo obiskala 
tudi Horjul. 

Gre za prvi tako pomemben 
obisk predstavnikov oblasti v 
naših krajih, kar je bila odlična 
priložnost, da na terenu lahko 
vidijo, kaj vse se je v minulem 
obdobju naredilo in poskrbelo 
za dvig kakovosti bivanja v ob-
čini Horjul.

Obisk je potekal v petek 1. 
aprila v popoldanskem času. Že 
dopoldne pa si je Damir Oreho-
vec, državni sekretar ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport ogledal kako poteka 
gradnja prizidka vrtca v Horju-
lu, ki ga omenjeno ministrstvo 
tudi sofinancira. 

Z zanimanjem si je ogledal 
značilnosti ekološke gradnje ter 
pohvalil urejenost vrtca z okoli-
co ter si ogledal, kako se imajo 
naši najmlajši po posameznih 
enotah. Sekretarja in njegovo 
ekipo sta sprejela ter vodila po 
vrtcu in okolici župan Janko 
Prebil in ravnatelj Aleksander 
Gube s sodelavci. 

Minister za javno upravo na 
sestanku s predstavniki občine 
o aktualnih vprašanjih

Vodstvo občine je skupaj z 
nekaterimi svetniki v veliki sej-
ni dvorani sprejelo vladno de-
legacijo na čelu z ministrom za 
javno upravo Boštjanom Kori-
tnikom in na kratko predstavi-
lo aktualne občinske aktivnosti. 
Župan Janko Prebil je ministru 
predstavil infrastrukturne pro-
jekte, ki so v teku in planirani v 
bližnji prihodnosti. 

Omenil je tudi najuspešnejša 
podjetja in obrtnike, ki nudijo 
zaposlitev in stabilnost pre-
bivalcem ter izpostavil, da je 
v naši občini še vedno precej 
kmetijstva in s tem tudi velik 
potencial za samooskrbnost z 
doma pridelano hrano. Izpo-

stavil je tudi infrastrukturo in 
prometne povezave z Ljubljano 
kamor velik del prebivalstva 
vsakodnevno migrira na delo. 
Na sestanku so se pogovorili 
tudi o spremembi Zakona o fi-
nanciranju občin in spremembi 
Zakona o finančni razbremeni-
tvi občin. Dotaknili so se tudi 
nekaterih tem, ki bi občini v 
prihodnje lahko olajšale delo-
vanje ter seveda vsem obča-
nom dvignile kakovost življenja, 
predvsem je župan poudaril, da 
si na podeželju želimo ponov-
no uvedbo krajevnih uradov 
Upravne enote, vsaj za kakšen 
dan v tednu, saj je veliko oseb, 

ki jim obisk UE na Vrhniki ali 
v Ljubljani predstavlja prevelik 
stres.

Minister Janez Cigler Kralj 
obiskal Deos Horjul

V domu starejših občanov 
Deos v Horjulu je stanovalce 
pozdravil minister za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj, ki 
je direktorju Deosa predal po-
sebno priznanje – spominski 
znak za požrtvovanje v boju 
s COVID-19 centru starejših 
Horjul za zasluge v času pan-
demije. V svojem nagovoru se 
je zahvalil vsem zbranim za 

trud in požrtvovalnost v težkih 
trenutkih, ki so jim morali pre-
stajati za zaprtimi vrati, ločeni 
od prijateljev in brez stikov s 
svojci. Pohvalil je tudi urejenost 
doma starejših in prizadevanje 
vodstva ter osebja, da v jeseni 
življenja omogočijo dostojnost 
in oskrbi starostnikom. Izrazil 
je tudi upanje, da bodo lahko 
nadaljevali z dobrim delom na 
ministrstvu kjer so v času aktu-
alne vlade veliko stvari že izbolj-
šali, poskrbeli za dvig pokojnin 
in energetske vavčerje. Tako kot 
se je do sedaj zavzemal za kako-
vost življenja starostnikov, se bo 
tudi v prihodnje saj je prepričan, 
da mora biti pri urejanju vsega 
kar potrebujejo starejši občani 
predvsem bistveno manj biro-
kracije in zagotovilo. Želi si, da 
vsak, ki celo življenje dela, ki 
tako veliko da družini, otrokom 
in celotni družbi lahko mirno 
uživa v pokoju brez, da mora 
skrbeti, kako se bo prebil skozi 
meseca ali kje bo živel. Obisk 
je minister zaključil s kratkim 
neformalnim druženjem s sta-
novalci doma DEOS in osebjem 
ter z županom. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Pomembno obvestilo!  

Zdravniki v Horjulu 
nadaljujejo svoje delo

 
V zadnjem mesecu je bilo na Občino Horjul naslovljenih več vprašanj 

glede izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti v Horjulu. Sporočamo 
vam, da do prekinitve koncesijskega razmerja ni prišlo, v nadaljevanju pa 
vam vseeno želimo podati le nekaj osnovnih informacij glede postopka 
izvajanja koncesije.

 Občina Horjul je v decembru 2020 preko javnega razpisa podelila 
koncesijo in podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje osnovne zdra-
vstvene dejavnosti za obdobje 15 let v obsegu 1,2 tima (120 % programa) 
podjetju Studio R, d.o.o., s sedežem na Vrhniki.

V začetku leta 2022 je koncesionar Studio R, d.o.o., Občino zaprosil za 
spremembo koncesijske pogodbe zaradi odhoda zdravnice dr. Vesne Ni-
kšič, ki je bila navedena kot nosilka koncesije. Občina Horjul je po prejemu 
vseh zahtevanih dopolnitev 1. 4. 2022 po uradni dolžnosti izdala odločbo, 
s katero se je na novo določilo deleže nosilcev timov v ambulanti družin-
ske medicine v Horjulu:
• Štefan Čampa v deležu 0,52 tima (52 % programa), 
• Radmila Bulatović v deležu 0,50 tima (50 % programa) in 
• Primož Rus v deležu 0,18 tima (18 % programa).  

Delo osnovne zdravstvene dejavnosti v Horjulu tako poteka nemoteno 
še naprej, Občina Horjul pa se bo po najboljših močeh trudila, da bodo v 
prihodnje v ordinaciji v Horjulu prisotni stalni zdravniki.

Občina Horjul se zaveda, da so napačne informacije povzročile nepo-
trebno zmedo in strah pacientov, in močno upa, da se tovrstne nepravilne 
informacije ne bodo več pojavljale in širile med občane. O morebitnih me-
njavah koncesionarjev pa vas bomo zagotovo pravočasno obvestili preko 
različnih medijev oziroma na krajevno običajen način.

Občinska uprava Horjul

Direktor Deos Horjul je prejel diplomo in spominski znak za požrtvovalnost.

Damir Orehovec, državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport si je ogledal kako poteka 
gradnja prizidka vrtca v Horjulu.

Župan Janko Prebil je sestanek z ministrom ocenil kot zelo uspešen.

Vladni obisk v Horjulu
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Nov muzikal, tokrat 
narejen po predlogi 
priljubljenega risanega 
filma Levji kralj, ki se 
lahko pohvali s čudovito 
glasbo in prikazuje 
zgodbo o krogu 
življenja, so s premiero, 
ki je bila 7. aprila v 
Prosvetnem domu 
Horjul, pripravili učenci 
Glasbene šole Vrhnika – 
oddelek Horjul. 

Tudi tokrat so nastopajoči 
navdušili s predstavo, ki doka-
zuje, kako velike stvari lahko 
naredimo, če sodelujemo. Re-
snično neverjetno je, kako do-
miselno, zanimivo, zabavno in 
kakovostno so izpeljali predsta-
vo. S pripravami so začeli lan-

sko leto po prav tako uspešnem 
muzikalu Matilda. Po tem, ko so 
pripravili muzikal Morska de-
klica pred dvema letoma in lani 
Matildo, so učenci predlagali, 
da tokrat naredijo muzikal na 
podlagi priljubljenega risanega 
filma Levji kralj. 

Ela Jagodic, ena izmed učenk 
Glasbene šole Vrhnika, ki obi-
skuje šesti razred klavirja v 
Horjulu, je že lani poleti napisa-
la scenarij. Po ogledu predstave, 
lahko mladi Eli le čestitamo in 
se ji globoko priklonimo za trud 
in neverjeten talent. Vsak, ki se 
je kadarkoli lotil česa podobne-
ga, dobro ve, kako kompleksno 
je pisanje scenarija in kaj vse je 
potrebno, da se to na koncu tudi 
izpelje v tako vrhunski predsta-
vi, kot je bila ta v Horjulu. 

Pod idejno zasnovo, priredbo 
in dramaturgijo, sta se tudi to-

krat podpisali učiteljici Ilonka 
Pucihar in Kristina Smrke. Nju-
no mentorstvo seveda presega 
zgolj učenje, ampak skrbita tudi, 
da učencem približata zgodbo, 
da razumejo njeno bistvo, ter 
seveda, da vsakemu posame-
zniku poiščeta primerno vlogo 
v celotni zasedbi. 

Naj omenimo, da v muzika-
lu sodelujejo učenci različnih 
starosti, ki morajo poleg petja 
in dramskega igranja, pokazati 
tudi svoje glasbene spretnosti z 
instrumenti. To je seveda dosti 
bolj zahtevno, kot samo zapeti 
ali odigrati svojo vlogo v pred-
stavi. Ne pozabimo, nastopajoči 
so hkrati tudi glasbeni ansam-
bel, ki je poskrbel za čudovito 

glasbeno kuliso v tej barviti 
predstavi in nas je skozi ritme 
znanih melodij iz risanega fil-
ma, z domiselno kostumogra-
fijo in scenografijo popeljala v 
osrčje Afrike. Del kostumov 
so si izposodili v glasbeni šoli 
DoReMi iz Bleda, nekaj pa so 
jih pripravili sami. Za masko 
je poskrbela Mojca Gabrovšek, 
pomagale pa so tudi dijakinje 
pod vodstvom mentoric sre-
dnje kozmetične šole. 

Ilonka Pucihar: »Z vsako 
predstavo rastemo, tako mi, kot 
otroci, ki sodelujejo v muzikalu. 
S Kristino skušava kar najbolj 
omogočiti igro vsem, ki si to že-
lijo. Pri tem pogledava karakter, 
fizionomijo, kaj koga zanima in 
kakšna vloga najbolj ustreza po-
samezniku. Nekdo rad več igra, 
nekdo rad pleše. Izbira vlog traja 
približno štirinajst dni.«

Na vprašanje, kaj je prav-
zaprav cilj oziroma želja pri 
tako zahtevnem in obsežnem 
projektu kot je muzikal Ilonka 
pojasnjuje: »Naša želja je, da 
učenci postanejo kompleksni 
glasbeniki. Da združimo glas-
beni nauk, teorijo s prakso. Tam 
se učijo transpozicije - igranja 
po drugih tonalitetah in razne 
ritmične vzorce in improviza-
cije. Tako postajajo kompleksni 
glasbeniki, ki vse to doživljajo in 
živijo s celim telesom, skozi igro 
skozi gib in celotno zgodbo, ki 
zelo privlači. Ampak tisto naj-
pomembnejše, krovna stvar, ki 
jo želimo doseči je sodelovanje, 
da naredijo nekaj za skupnost. 

Torej, da se odrečejo udobju in 
da radi pridejo na vaje. Tu pre-
živijo ure in ure, petke sobote. 
Enkrat na teden imamo vajo za 
muzikal, ki pa traja tri ure. To 
je zelo intenzivno, ko pa se bliža 
nastop je intenzivnost še večja.«

Mentorici Ilonka Pucihar in 
Kristina Smrke seveda nista po-
zabili na starše, ki otroke spod-
bujajo in podpirajo. S predstavo, 
kot smo jo videli v Prosvetnem 
domu v Horjulu, pa verjamemo, 
da se poplača vsak trud, vsaka 

vožnja na vajo, kajti, to kar so 
horjulski mladi glasbeniki upri-
zorili že tretjič zapored je z eno 
besedo neverjetno! 

S predstavo bodo gostovali še 
na Vrhniki in v Ljubljani, pred 
domačo publiko pa bodo nasto-
pili 21. junija v Horjulu kot osre-
dnji del občinskega praznova-
nja. Pridite, splača se pogledati, 
zapišite si ta datum v koledar!

Besedilo in foto 
Peter Kavčič

Ponovno velika hvala:
Vodstvu Glasbene šole Vrhnika za vsestransko organizacijsko in finančno 
pomoč ter podporo. 
Prosvetnemu društvu Horjul in Klemnu Černigoju za vsa prilagajanja in 
tehnične obogatitve. Glasbeni šoli DoReMi, Nuši Piber in Primožu Keršta-
nju za kostume in scenografske rekvizite ter priredbe nekaterih skladb. 
Vsem vam, ki prihajate, podpirate, bodrite in na takšen ali drugačen način 
prispevate k ustvarjalnemu zanosu celotne skupnosti. Tako smo vsi pove-
zani v veliki krog Življenja … 
Levji kralj
Idejna zasnova, priredba, dramaturgija: Ilonka Pucihar in Kristina Smrke 
Scenarij: Ela Jagodic
Filmska predloga: Levji kralj
Glasbena predloga: Elton John, Hans Zimmer idr.: Levji kralj 
Glasbeni mentorji: Neža Filipič, Pavla Lušin, Ilonka Pucihar, Nataša Puco-
nja, Kristina Smrke, Daniel Šimek, Tomaž Zevnik
Koreografija: Sara Istenič, Ema Kogovšek, Neža Kunej, Ilonka Pucihar in 
Kristina Smrke Scenografija: Tatjana Pintar, Ilonka Pucihar, Kristina Smrke 
in Eva Volk
Kostumografija: Primož Bizjan (izdelava mask), Marjetka Čebulj Kovačič, 
Ilonka Pucihar, Mateja Petkovšek in Kristina Smrke
Oblikovanje maske: Mojca Gabrovšek, dijakinje SŠFKZ
Ozvočenje: Andrej Černetič 
Oblikovanje svetlobe: Matevž Seliger

Muzikal Levji kralj, GŠO Vrhnika- Horjul 

»Hakuna matata« - ni 
težav za mlade glasbenike 
v Horjulu
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Tokrat so butaro velikanko 
izdelali že desetič. 

Z izdelavo prve so sicer začeli 
že pred dvanajstimi leti, zadnji 
dve leti pa je zaradi epidemije 
odpadlo - saj pri takšnem pro-
jektu sodeluje veliko ljudi, ukre-
pi za varovanje zdravja pa niso 
dovoljevali druženja. 

 Veselje ob ponovnem druže-
nju je bilo zato veliko, priprave 
so se začele že pred nekaj tedni, 
ko je bilo treba nabrati velike 
količine materiala, ki se ga pora-
bi za butaro velikanko. Izdelava 
se tradicionalno začne že v ju-
tranjih urah, ko pri vsem skupaj 
pomagajo tudi otroci.

 »Pri tem sodelujejo vsi, sta-
rejši in mlajši. Za butaro pripra-
vimo sedem različnih vrst lesa 
oziroma zelenja: leskove veje, 
vrbo za povezovanje, za okras 

pa so tu še brinove vejice, oljčne 
veje, vrsje, bršljan, nekaj cipre-
se, zraven pa sodijo tudi lesni 
oblanci. Vedno pa naredimo 
tudi eno manjšo butaro veli-
kanko za župnika Janeza Smre-
karja,« pripoveduje Lado Prebil, 
ki je vsa leta vpleten v izdelavo 
butare. Vedno pa se z izdelavo 
manjših butaric spomnijo tudi 
na prijatelje, ki so bili nekoč del 
te zgodbe, sedaj pa jih žal ni več 
med nami. Te butarice položijo 
na njihove grobove pri cerkvi 
svetega Urha. 

Letos so v spomin na njih iz-
delali štiri butarice.

Poseben podvig je tudi pot, 
ki jo morajo po stari cesti pre-
hoditi, ko butaro, ki v dolžino 
meri kar 17 metrov, nesejo na 
blagoslov, ki je del tradicije na 
cvetno nedeljo. Po blagoslovu 

je pot nazaj nekoliko daljša, saj 
se vmes ustavijo pri prijateljih 
in znancih, kar je tudi že tradi-
cija, saj se ljudje veselijo obiska 
in druženja ter obilice smeha, 
ko pride butara velikanka mimo 
hiše. 

Na Vrzdencu društvo 
upokojencev prenaša znanje 
na mlajše rodove

Podobno tradicionalno pred 
cvetno nedeljo izdelujejo buta-
rice tudi na Vrzdencu. A tam 

so se tokrat bolj osredotočili na 
prenašanje znanja na mlade ge-
neracije.  Tako skupaj v prosto-
rih gasilskega doma Vrzdenec 
staro in mlado sestavlja pisane 
butarice, ki jih bodo nesli k 'že-
gnu'. Tudi tu je veliko smeha, 

pripovedovanja zgod iz prete-
klosti, predvsem pa je prijetno, 
ko ob čaju in pecivu sodelujejo 
med sabo vse generacije. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Obiskali smo 
muzikal 

Levji kralj
Učenci in učitelji glasbene 
šole Vrhnika, enota Horjul, 
so uprizorili nov muzikal z 

naslovom Levji kralj v četrtek, 8. 
4. 2022 za otroke iz našega vrtca. 

Otroci so zbrano poslušali in uživali ob celotni 
predstavi. Kasneje smo v vrtcu poustvarjali naša 
doživetja iz predstave. Otroci so risali mlade leve 
v savani in druge afriške živali. Takšen kulturni 
dogodek bo gotovo vsem ostal v spominu. Otroci 
so preživeli zelo lepo dopoldne v družbi plesalcev, 
glasbenikov in igralcev. Zapomnili pa si bomo 
tudi vzklik »HAKUNA MATATA«, ki pome-
ni življenje brez skrbi. Vzkliknimo »HAKUNA 
MATATA« in že se nam bo narisal nasmeh na 
obrazu.

A. S.

10 let izdelave 
butare velikanke
v Podolnici

Tradicija, ki združuje, povezuje in ohranja ljudsko 
izročilo pred cvetno nedeljo, ima v Podolnici že 

dolgo tradicijo. 
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V februarju je občina Horjul razpisala nagradni 
fotonatečaj z naslovom »LEPOTE HORJULSKE 
DOLINE«. Gre za projekt, s katerim želijo 
spodbuditi občane, ki imajo veselje s fotografijo, 
da se izkažejo in navdušijo. 
 

Pri tem ni pomembno, na ka-
kšen način je bila posneta foto-
grafija, išče se predvsem dober 
koncept, ideja in kakovost foto-
grafije. Pri tem ne potrebujete 
drage opreme. Če imate dovolj 
dobro kamero, lahko uporabite 
pametni telefon ali seveda foto-
aparat, akcijsko kamero ali celo 
dron. Na občini so sporočili da 

fotografije sprejemajo na ele-
ktronskem naslovu obcina@
horjul.si (lahko tudi preko 
WeTransfer ali na USB ključu 
na naslov občine) do vključno 
31. avgusta 2022.

Natečaj je namenjen zbiranju 
fotografij z utrinki kotičkov iz 
celotne Horjulske občine v vseh 
letnih časih, bodisi s prikazom 

njenih naravnih in kulturnih 
lepot ali pa običajev ter drugih 
zanimivosti domačih krajev.

Župan Janko Prebil meni, da 
ima projekt veliko vrednost za 
naš kraj. ‘Odločili smo se, da 
najboljše fotografije zberemo 
v letni koledar 2023 kar bo za 
vse sodelujoče velika čast. Pred-
vsem pa bomo domačinom 
omogočili, da vsak dan pogle-
dajo na koledar in ob fotografi-
ji, ki bo krasila določen mesec 
začutijo lepoto kraja, kjer živijo.’

Na občini še poudarjajo, da 
mora biti na panorami foto-

grafije razvidno, da je posneta 
v Horjulski občini. Za fotogra-
fijo, na kateri so prikazani ljudje, 
mora avtor pridobiti tudi njiho-
vo pisno soglasje. Vsak udeleže-
nec natečaja lahko predloži do 
3 fotografije v minimalni ločlji-
vosti 2500 točk po daljši stranici 
(resolucija fotografije naj bo 300 

dpi, torej primerna za tisk). For-
mat shranjene fotografije naj bo 
JPG in naj ne presega velikosti 
nad 5MB. 

Pomlad je čudovit in zelo 
fotogeničen letni čas, narava 
ponuja fantastične kulise in 
raznovrstne barve, na poljih in 
travnikih se je začelo delo, tu 

so športne aktivnosti,… skratka 
nikakor ne bo zmanjkalo mo-
tivov, ki jih lahko ujamemo v 
delčku sekunde in ovekovečimo 
za občinski koledar 2023.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

NOT je taborniško tekmo-
vanje, ki smo ga že 43. leto 
zapored organizirali taborni-
ki iz Društva tabornikov rod 
Močvirski tulipani. Letošnjega 
NOT-a se je udeležilo več kot 
250 tabornikov s cele Slovenije, 
tekmovalci pa so bili stari od 15 
do 60 let.

 S tekmovanjem smo priče-
li v soboto popoldne, ko so se 
tekmovalci preizkusili v to-
pografskem testu, vrisovanju 
kontrolnih točk na zemljevid in 
orientaciji v prostoru. Nato so 
se ekipe, ena za drugo, pognale 
v noč iskat kontrolne točke po 
gozdovih in vrtačah Horjula. Is-
kale so jih s pomočjo kompasa 
in zemljevida. 

Na kontrolnih točkah so se 
preizkusili še v prvi pomoči, 
prehodu ‘’minskega polja’’ pre-
ko merjenja razdalj in kotov, 
signalizaciji v Morse abecedi in 

v hitrostni etapi, kjer so morali 
čim hitreje priti z ene kontrolne 
točke na drugo. V zgodnjih ju-
tranjih urah so se ekipe vrnile 
na Osnovno šolo Horjul, kjer 
jih je pričakal topel obrok in 
telovadnica, kjer so si lahko na-
brali nekaj moči in se odpočili. 

V nedeljo smo Nočno orienta-
cijsko tekmovanje zaključili z 
zaključnim zborom, kjer so bile 
zmagovalne ekipe nagrajene s 
pokali in lepimi nagradami.

Veseli smo, da smo lahko po 
dveh letih premora zopet orga-
nizirali NOT, kjer smo vsi ne-

izmerno uživali, predvsem pa 
smo hvaležni občini Horjul in 
Osnovni šoli Horjul, ki sta nam 
omogočili izpeljavo dogodka. 

Besedilo: Saša Luketa, 
Foto: Vito Drolec

Športni park je v 
spomladanskih 
mesecih na novo 
zaživel. 

Februarja je svoja vrata od-
prl prenovljeni lokal v špor-
tnem parku Horjul, ki ga vodi 
mlada domačinka Sara Maje-
tič. Kot je dejala v intervjuju, ki 
smo ga opravili z njo v začetku 
leta, želi prinesti v domači kraj 
prostor, ki bo prijeten za dru-
ženje in zabavo. 

 Marca in aprila so svojo po-
nudbo popestrili tudi z različ-
nimi torticami in sladoledom. 
Za najmlajše so popestrili 
izbiro s čokoladnimi in mar-
meladnimi palačinkami ter 
šmornom, v aprilu pa na meni 
prihaja tudi ledeni kakav.

Sara je takole na kratko 
naštela kar nekaj razlogov za 
obisk: ‘Približujejo se tudi vro-
či dnevi in seveda so vsi, tako 
kolesarji kot tudi motoristi 
več kot dobrodošli pri nas. V 
aprilu tudi pripravljamo nove 
osvežilne pijače, in sicer do-
mači ledeni čaj breskev in 
limona, limonade z okusi, do-
mač radler in pa za ljubitelje 
kave kave z okusi lešnika in 
karamele. Trudimo se tudi, da 
nam čim prej uspe urediti in 
izboljšati obe terasi, ki ju ima-
mo. Torej tako na naši sončni 
in malo manj sončni strani.’

V aprilu imajo v načrtu tudi 
kar nekaj dogajanja, in sicer 
prvi nastop JU-JO premiera 
nove skladbe Iz Horjula. Poleg 
tega bo otrokom in njihovim 
staršem zanimiva tudi novost, 
bralna urica za najmlajše z 
Majo Komotar in predstavitev 
nove knjige Neprevidna miška. 
Knjiga vsebuje dve zgodbi, in 
sicer Poškodovana miška, kjer 
govori o miški, ki se je poško-
dovala in so ji na pomoč pri-
skočili otroci. Preko zgodbe se 
otroci naučijo oskrbeti manjše 
rane in spoznajo osnovne pri-
pomočke prve pomoči. Druga 
je zgodba Živali v prometu. Ta 
govori o obisku živali v mestu, 
ki se ne spoznajo na cestno 
prometna pravila. Otroci tako 
skupaj z vzgojiteljicama spo-
znavajo prometne znake ter 
cestno prometna pravila za 
varno gibanje v prometu. V 
načrtu je še nekaj zanimivih 
dogodkov, in sicer: 15. 4. zaba-
va hitov 80/90/20ta z DJ Ber-
ny White. Že 22. 4. bo turnir v 
pikadu in konec meseca, 29. 4. 
turnir v polaganju rok.

Za več informacij, bodo 
izdelali letake, lahko pa jih 
spremljate na Facebooku in 
Instagramu ali pokličite na 
069715842.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Fotonatečaj 
Lepote horjulske doline
kot priložnost za dobre ideje

Horjulček ima vedno več sladkega na svojih policah.

Sladka ponudba v 
Horjulčku

Nočno orientacijsko tekmovanje NOT

V noči med 26. in 
27. marcem je v 

Horjulu in okoliških 
gozdovih potekalo 

Nočno orientacijsko 
tekmovanje 

– NOT. 
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Pobuda za koncert je bila po-
vezana s številnimi aktivnostmi, 
ki jih imajo Inti, Lian in Tej - od 
nastopov, glasbenih tekmovanj 
do avdicij za igranje z orke-
strom. Hkrati pa so se odzvali 
na stisko številnih beguncev, 
med katerimi je vse več nasta-
njenih tudi v naši neposredni 
bližini. Trpljenje je morda zno-
snejše, če ne ostanemo sami, če 
imamo občutek sprejetosti in 
človeške bližine. 

Za pomoč pri pobiranju pro-
stovoljnih prispevkov so zapro-
sili Marijine sestre iz Štepanje 
vasi, ki so tesno povezane z 
Ukrajino, kjer imajo tudi svojo 
skupino sester; prispevke bodo 
v celoti namenile pomoči po-
trebnim. Srčno so se odzvale, 
podobno kot tudi številne obi-
skovalke in obiskovalci kon-
certa, ki so mlade glasbenike 
nagradili z bogatimi aplavzi in 
toplimi čestitkami ob prijetnem 
druženju po koncu koncerta. 

Dogodek je čudovito pove-
zoval Pavle Ravnohrib. Bil je 
ganljiv večer, poln lepih zvokov, 
hvaležnosti in dobrosrčnosti, ki 
se odraža tudi v zbranih 1502 
eurih! Iz srca hvala vsem – tudi 
tistim, ki na koncert niste ute-

gnili, a ste darovali prispevke! 
Kot prvi se je predstavil naj-
mlajši član, Tej Pucihar. Tej je 
učenec 8. razreda OŠ Horjul in 
učenec 8. razreda GŠ Vrhnika 
pri učiteljici Kaji Stražar. Na 
državnem tekmovanju mladih 
glasbenikov RS je pred nekaj 
dnevi prejel 97 od 100 točk in s 
tem zlato priznanje. Predstavil 
se je s programom, ki ga je odi-
gral na tekmovanju. 

Zaigral je hitro in udarno eti-
do skladatelja Carla Czernyja, ki 
je bil učenec velikega Ludwiga 
van Beethovna. Sledila je nežna, 
večerna skladba njegovega oče-
ta, Jaka Puciharja, z naslovom 
Mali nokturno. Priljubljen skla-
datelj Joseph Haydn je ob koncu 
18. stoletja dobil vzdevek ‘’očka’’ 
zaradi svojega dobrodušnega, 
brezskrbnega, radostnega zna-
čaja, ki se odraža tudi v prvem 
stavku Sonate v F-duru, Hob 
XVI:23, ki jo je igral Tej. Za-
ključil pa je z znano Chopinovo 
Polonezo op. 40, št. 1 v A-duru, 
ki predstavlja simbol slave. Ob 
nemški invaziji na Poljsko, leta 
1939, so jo pogosto predvajali po 
radiu v podporo domoljubju in 
za opogumljanje Poljakov.

Nadaljeval je Lian Pucihar, 

ki je trenutno dijak 2.letnika 
klavirja na Konservatoriju za 
glasbo Ljubljana v razredu prof. 
Sijavuša Gadžijeva. 

Je dobitnik srebrnega pri-
znanja na tekmovanju mladih 
glasbenikov RS leta 2014. Lian 
ob klavirju igra tudi saksofon, s 
katerim se bo morda predstavil 
kdaj drugič. Tokrat pa je zaigral 
čudovite Abegg variacije skla-
datelja Roberta Schumanna, ki 
jih pripravlja za junijsko med-
narodno tekmovanje Tartini. 
Naslov variacij je kratica priim-
ka Pauline von Abegg, v katero 
naj bi bil takrat dvajset let star 
skladatelj zaljubljen. Tema je to-
rej sestavljena iz teh tonov: A, B, 
E, G, G in se umetelno ponavlja 
skozi variacije.

S koncertom za marimbo in 
klavir pa sta se hkrati predsta-
vila oba starejša brata, ki sta že 
kar mojstra svojih instrumen-
tov. Inti Pucihar je študent 1. le-
tnika Akademije za glasbo Uni-
verze v Ljubljani, kjer študira v 
razredu doc. Simona Klavžarja. 
Inti je prejemnik zlatih in sre-
brnih plaket državnih in med-
narodnih tekmovanj. Francoski 
skladatelj Emmanuel Sejourne 
je napisal koncert za marimbo 
in godala v treh stavkih, a je pri-
redba s klavirjem priročnejša za 
pogostejše izvedbe. 

Koncert je mešanica roman-

tičnega stila in jazza, s privlač-
nimi melodičnimi linijami, 
poglobljeno kadenco in ognje-
vitimi pasažami. Gre za enega 
najpopularnejših koncertov za 
marimbo, kjer ima solist mo-
žnost pokazati tako svojo mu-
zikalnost kot virtuoznost.

Dobrodelni glasbeni večer 
so omogočili Prosvetni dom 
Horjul s Klemnom Černigo-

jem in Matevžem Seligerjem, 
gospod župnik Janez Smrekar, 
GŠ Vrhnika z ravnateljico Do-
miniko Naveršnik. Hvala vam.
Glasba ima moč prodreti skozi 
plasti našega doživljanja glo-
boko v srce. Tam ne obsojamo, 
ne ločujemo, ne premlevamo, 
kaj je prav, kaj narobe, kako bi 

moralo biti, temveč se odpre-
mo univerzalni izkušnji bivanja, 
s polno paleto čustvovanj, ki 
zapolni praznine med tabo in 
mano, med nami in onimi. Po-
vezani v ljubezni do človečnosti 
se zavedamo, da smo vsi skupaj 
del te skrivnosti, ki ji pravimo 
Življenje.

Vabilo

USTVARJALNA DELAVNICA
MALA PISANA BITJA - KUD Galerija C.C.U.
21. 4. 2022 ob 17 uri, Knjižnica Horjul

Na ustvarjalni delavnici bomo ustvarjali pisana čudežna bitja, ki nas bodo 
razveseljevala in nam kot amuleti prinašala srečo.

Vabljeni!

S šolskim planinskim 
krožkom in planinskim 
društvom Horjul 
se enkrat na mesec 
odpravimo na pohod. 

Tokrat smo se z vlakom odpe-
ljali na pohod po Aškerčevi poti. 
Tega izleta smo se zelo veselili, 
ker ni bil odpovedan, kot nekaj 
prejšnjih izletov zaradi covida, 
pa tudi zato, ker so skupaj z 
nami lahko odšli tudi naši starši.

V soboto, 19. 3. 2022, smo se 
ob 7:30 zbrali na ljubljanski že-
lezniški postaji in se »pofočkali« 
pri učiteljicah Andreji Kobetič, 
Marjeti Oblak in Ani Selan. 
Spremljali so nas tudi predstav-
niki planinskega društva Hor-
jul ter naši starši. Skupaj nas je 
bilo skoraj 90. Ob 7:40 je vlak 
odpeljal. Peljali smo se okoli 
dve uri. Pot je hitro minila, saj 
smo si imeli veliko za povedati. 
Prispeli smo do postaje Zidani 
Most, od tam pa smo pot nada-
ljevali peš. Najprej smo se nekaj 
časa vzpenjali, potem se je pot 
vzravnala in tako naprej. Med 
potjo smo se nekajkrat ustavili, 
saj smo morali pojesti malico in 
se odžejati. Včasih pa je počitek 
služil za zbiranje štampiljk. Pot 
se je kar vlekla in bila je napor-
na. Med potjo smo se igrali igre, 
se pogovarjali, hecali in tudi 
kaj zapeli. Naš najvišji vrh je bil 

Stražnik (655 m). Od tam se je 
na lepo sončno soboto videlo 
zelo daleč naokrog. Čez nekaj 
časa smo prispeli do rojstne 
hiše Antona Aškerca. Lahko 
smo si jo ogledali. Za odrasle je 

bilo plačilo, otroci pa smo imeli 
brezplačen vstop. V rojstni hiši 
smo videli veliko zanimivih reči, 
na primer črno kuhinjo. Izve-
deli smo, da se je Anton Aškerc 
rodil 9. januarja 1856 v Rimskih 

Toplicah. Njegova starša sta bila 
Anton Aškerc in Agata Aškerc. 
Izobraževal se je na l. gimnaziji 
v Celju. Po poklicu je bil pesnik, 
arhivist, duhovnik, pisatelj in 
urednik. Umrl je 10. junija 1912. 
Pokopan je v Navju v Ljubljani. 
Tam smo še pomalicali. Potem 
smo se sprehodili do parka v 
Rimskih Toplicah, kjer smo se 
ustavili, saj smo morali počakati 
vlak. Otroci smo se igrali, lovili, 
se kotalili po klancu, se valili po 
suhem listju, plezali po visokih 
drevesih … Bilo je zabavno. Čez 
približno pol ure smo se odpra-
vili proti postaji v Rimskih To-
plicah. Na poti proti postaji smo 
se ustavili v trgovini, kjer smo 
si lahko kupili kakšen spominek 
ali priboljšek. Ko smo prispeli 
na postajo, smo bili obveščeni, 
da ima naš vlak na žalost zamu-
do. Ko je prispel, smo se vkrcali. 
Med vožnjo smo morali enkrat 
prestopiti na drug vlak. Do že-
lezniške postaje v Ljubljani smo 
se vozili približno eno uro in 
petinštirideset minut. V tem 
času smo si izmenjali vtise in si 
razdelili še zadnje ostanke ma-
lice. Ko smo prispeli v Ljubljano, 
smo se poslovili, si pomahali in 
se odpravili nazaj domov.

Ta izlet je bil naporen, saj smo 
naredili skoraj 14 kilometrov, a 
to je bil tudi zelo zanimiv in do-
živet dan.
Kijara Verbič in Jona Prebil

Z vlakom na pohod

Dobrodelni koncert mladih 
glasbenikov družine Pucihar
V soboto, 19. 3. 2022, ob 19.00, so v Prosvetnem 
domu mladi glasbeniki družine Pucihar izvedli 
dobrodelni koncert za begunce iz Ukrajine. 
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Sredi meseca 
marca smo se z 
veliko žalostjo 
v srcu poslovili 
od našega člana 
Martina Mole. 
Tine, kot smo 
ga gasilci kli-
cali, je že kot 
mlad fant stopil 
v gasilske vrste. 
S svojim delom 
in nesebično 
pomočjo je bil v 
našem društvu 
nepogrešljiv člen 
in vedno pripravljen poma-
gati. Prav zato mu je bilo 
zaupamo mesto poveljnika 
in kasneje podpoveljnika, ki 
ga je vestno in zavzeto oprav-
ljal. Za svoje dolgoletno in 

nesebično delo v 
gasilski organi-
zaciji je prejel 
gasilsko plamen-
ico 3. stopnje ter 
več društvenih 
priznanj in zah-
val. Nam pa bo 
ostal vedno v 
naših mislih kot 
človek z velikim 
srcem, širokim 
nasmehom in 
številnimi do-
brimi deli, ki jih 
je naredil za naše 

društvo.
Tine, naj ti bo lahka slov-

enska zemlja! 
Počivaj v miru!
Gasilke in gasilci PGD 

Žažar

Tinetu 
v slovo

Po tesnem boju v finalu, kjer 
sta nastopili ekipi Vrzdenca in 
Horjula so slavili domačini in 
najvišje dvignili pokal. Največ 
zadetkov je v nasprotnikovo 
mrežo pospravil mladi nogo-
metaš Gaber Zajec in si pri-
služil naziv najboljšega strelca 
turnirja. 

 Turnir je potekal v organiza-
ciji ŠD Vrzdenec, kjer so marlji-
vi člani zopet zavihali rokave in 
po vseh omejitvah in ukrepih 
zaradi pandemije končno lahko 
organizirali športno prireditev. 
Horjulski futsal je bil v načrtih 
društva že pred dvema letoma, 
pa ga zaradi razmer ni bilo mo-
žno izpeljat. Pri ŠD Vrzdenec 
si želijo, da tudi ta dogodek 
postane tradicionalen, kar pa 
glede na velik uspeh turnirja in 
številne navdušence rekreativ-
nega nogometa ne bi smela biti 
nikakršna ovira.

Na premierni turnir se je pri-
javilo 5 ekip: Horjul, Ljubgoj-
na, Žažar, NK Marjan in ŠD 
Vrzdenec. Naj omenimo, da so 
prav v ekipi Vrzdenca nastopili 
najstarejši tekmovalci, kar pa se 
na parketu sploh ni poznalo. S 
svojim znanjem in izkušnjami 
so namreč uspešno parirali 
tekmecem in kot rečeno klonili 
le proti končnim zmagovalcem, 
kjer pa so očitno našli pravo 
mero izkušenosti in mladosti. 

Prvo tekmo so odigrali ob 9. 
uri, nakar so potekali medse-
bojni boji celo dopoldne. Videli 
smo atraktivno in požrtvovalno 
igro, saj so nogometaši v viso-
kem ritmu igre neumorno te-
kli in kombinirali s taktičnimi 
potezami v napadu in obrambi. 
Gledalci so imeli kaj videti, saj 
je padlo veliko golov. Največ go-
lov, kar 6, smo videli na tekmah 
med NK Marjan in Ljubgojno (6 
: 0), ter med Horjulom in Žažar-
jem (6 : 5). Ob tem, ko so starejši 
uživali v nogometu ni bilo nič 
manj zabavno v mali dvorani, 

kjer so se zbrali vsi otroci in no-
reli do onemoglosti. 

Vse skupaj je presenetil visok 
nivo igre, saj smo na tekmah 
uživali v lepem številu čudovi-
tih golov, super akcijah in nepo-
zabnih obrambah golmanov. 

Najbolj zaslužni za svoj trud 
so prejeli tudi posebna prizna-
nja. Pokal za najboljšega strel-
ca je s 6. zadetki osvojil Gaber 
Zajec (NK Marjan). Pokal za 
najboljšega golmana pa je zaslu-
ženo romal v roke ‘hobotnici iz 
Ljubgojne’, kakor bodo prijatelji 
verjetno od sedaj naprej klicala 
Tjuša Kozina, ki je branil mrežo 
Ljubgojne.

Skozi sito tekmovanj na izpa-
danje so se najvišje prebili pri 
ekipah NK Marjan, Žažar, Vrz-
denec in Horjul. 

Boj za 3. mesto se je odvijal 
med NK Marjan in Žažarjem. 
Na koncu je kljub požrtvoval-
nosti in trmastem upiranju 
Žažarčanov bron vseeno pri-
padel ekipi NK Marjan. V fi-
nalnem obračuni za prestižni 
naslov sta se malo pred 17. uro 
pomerila najboljša iz predtek-
movanj: ŠD Vrzdenec in ekipa 
Horjula. Najbolj prepričljivo so 
začeli mladi nogometaši pod 
vodstvom izkušenega golmana, 
ki so povedli kmalu na začetku 
dvoboja. Nasprotna ekipa se je 
uvodnega pritiska hitro otresla 
in z nekaj čudovitimi akcijami 
nakazala, da ne bo predaje. Z 
zadetki in kombinatorno igro 
so se približali na vsega en gol 
zaostanka tako, da je že ‘dišalo 
po podaljških, oziroma strelih z 
bele točke. Fantje Vrzdenca so 
se borili do konca, za izenače-
nje pa jim je vseeno zmanjkalo 
nekaj sreče in malce mladostne 
poskočnosti, ki jo je bilo v Hor-
julski ekipi več. Tako je zlati 
pokal odnesla ekipa Horjula z 
rezultatom (5 : 4).

Pri ŠD Vrzdenec so bili nad 
tekmovalnim in organizacij-

skim delom zelo zadovoljni. 
Tekme so potekale odlično, 
brez izgredov in predvsem brez 
poškodb kar je na koncu najbolj 
pomembno. Poleg tega pa ni 
manjkalo niti navijačev, ki so 
vzorno spodbujali nastopajoče. 

Ob koncu bi se organizatorji 
radi zahvalili tudi sponzorjem 
dogodka, brez katerih bi turnir 
težje izpeljali. Zato gre iskrena 
zahvala za vso podporo pod-
jetjem Kovinske konstrukcije 
Marko Zdešar, Admiral, Kovi-
nos, BJ Fit, Excenter in DG 69. 

Foto: Peter Kavčič in 
Andreja Mrzlikar

V petek, 18.marca, se je pri-
čelo nadaljevanje državnega 
prvenstva Slovenije. Lestvica 
se je razdelila med zgornji in 
spodnji del. Obe članski ekipi 
iz Horjula pa nastopata v zgor-
njem močnejšem delu. Prva 
tekma je potekala prav med 
obema našima ekipama katero 
je dobila izkušenjska ekipa Di-
namiti Horjul. Nato je že čez 
en teden, 25. marca, potekala 
tekma med TNT Horjul in 
ekipo Dolenjske toplice, kjer je 

morala horjulska ekipa priznati 
premoč s končnim rezultatom 
4 : 5. Tekma med HK Dinamiti 
Horjul in ekipo HK Brezovice 
je bila predana s strani gostov 
z rezultatom 5:0. Veliki uspeh 
je sledil prvega aprila, ko je 
bila na sporedu tekma med 
HK Dinamiti Horjul in HK 
Dolenjske toplice v kateri so 
domači hokejisti prikazali pra-
vo igro in borbenost ter slavili 
z rezultatom 6 : 0. Ne ni bila 
prvoaprilska šala, ampak so 

naši Dinamiti dobesedno raz-
trgali mrežo nasprotnikov, saj 
je v dvorani odjeknila ne samo 
petarda ampak pravi dinamit! 
Na tekmi med TNT Horjul in 
HK Prevoje so slavili slednji z 
rezultatom 2 : 0.

Uspešen turnir za najmlajše v 
Horjulu

V nedeljo, 20. marca, je v 
Športnem parku Horjul pote-
kal mednarodni turnir mlajših 
kategorij. Spremljali smo tek-
me v kategorijah do 8 let, do 
10 let, do 12 let, do 14 let in do 
16 let. Na turnirju so nastopile 
ekipe iz Slovenije in iz Hrvaške. 
Ekipa Dinamitov Horjul je v 
kategoriji do 8 in 10 let, dosegla 

3. mesto, v kategoriji do 12 in 14 
let drugo mesto, v kategoriji do 
16 let pa prvo mesto. Na turnir-
ju ni manjkalo zabave, veselja 
in smeha ob igranju, manjkalo 
pa ni tudi navijačev in dobre-
ga vzdušja v dvorani kar smo 
močno pogrešali v preteklih 
dveh sezonah. Ob tako uspe-
šnem turnirju se v vodstvu 
kluba že veselijo ponovne orga-
nizacije takega dogodka saj se 
zavedajo da je sploh pri mlajših 
selekcijah bolj kot tekmovalni 
rezultat pomembno druženje, 
zabava in seveda uživanje v 
hokejski igri. 

Naši mladi hokejisti, ki so 
člani ekipe do 20 let, se bodo 
odpravila na najmočnejši in-
-line hokejski turnir v Evropi. 
Potovali bodo v Barcelono, kjer 
se bodo med 12. in 18. aprilom 
potegovali za najvišja mesta 
med najboljšimi ekipami iz 
celega sveta. Na turnir se bo 
v Španijo odpravilo 12 fantov 
(2. golmana in 10 igralcev) ter 
2. trenerja in 2. tehnična po-
močnika. Ekipa se že resno 
in močno pripravlja na turnir. 
Celotno potovanje in rezultate 
pa lahko spremljate na njihovi 
spletni strani, ter Facebook in 
Instagram profilu.

Peter Kavčič
Foto: Tim Fink

Horjulski hokejisti s kar dvema ekipama
v boju za naslov, uspešni tudi najmlajši!

Tjuš Kozina, najboljši golman 
‘ hobotnica iz Ljubgojne’  

Požrtvovalna ekipa Žažarja je moral priznati premoč NK Marjan.

Taktični napotki kapetana ekipe Vrzdenca.

Ekipa Horjula slavila
na prvem futsal turnirju
V soboto, 2. aprila, je v športni dvorani pri 
osnovni šoli Horjul potekal prvi turnir v 
malem nogometu občine Horjul. 

Državno prvenstvo v inline hokeju se bo letos 
odvijalo s številčno zasedbo hokejistov iz Horjula 
kar je dokaz o odličnem dosedanjem delu z 
mladimi in potrditev, da se v našem športnem 
parku igra odličen hokej.
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Skrb 
za 

zdravje 
V mesecu marcu 

smo se v vrtcu Horjul 
veliko pogovarjali 

o skrbi za lastno 
zdravje in varnost 

ter spoznali pomen 
solidarnosti in 

humanosti. 

Tako nas je obiskala medi-
cinska sestra, ki je otroke se-
znanila z zdravim načinom ži-
vljenja (toaletni trening, zdrava 
prehrana, pravilno umivanje 
rok, osebna higiena, gibanje). 
Na zelo humoren način nam 
je pripovedovala o junakinji 
Pikipoki, ki je inšpektorica za 
spanje. Pikapoka preverja, ali 
so male zverinice postorile vse, 
kar je potrebno narediti pred 
spanjem: se okopati, si umiti 
zobe, obleči pižamo, iti na stra-
nišče in prebrati zgodbo za lah-
ko noč. Otroci so zelo uživali 
ob pripovedovanju medicinske 
sestre. Radi so tudi delili svoje 
izkušnje, kako sami skrbijo za 
osebno higieno. Poudarili so, 
da nikoli ne pozabijo na večer-
no opravilo umivanja zobkov. 
Vsi otroci so tudi povedali, da 
sladkarije niso zdrave za nji-
hovo zdravje ter da jih pojedo 

zelo malo pa čeprav so zelo do-
brega okusa.

Kasneje smo se še razveseli-
li prostovoljcev Rdečega križa, 
ki so nas aktivno in predvsem 
poučno popeljali skozi delav-
nice ‘’Samo eno življenje imaš 
- Prva pomoč za najmlajše’’, ka-
terih glavni namen je otrokom 
približati pomen prve pomoči, 
klic na številko 112, odnos do 
poškodovane osebe in preven-
tivno ravnanje, da ne pride do 
nesreče. V primeru nezgode 
lahko otroci veliko pomagajo, 
pa čeprav so majhni. Že to je 
veliko, da v primeru, če najdejo 
na tleh negibno osebo, poiščejo 
odraslega in ga prosijo za po-
moč. Pomembno je tudi to, da 

imajo otroci doma kovček prve 
pomoči na dosegu njihovih rok, 
saj lahko tako tudi oni pomaga-
jo v času nezgode. V parih so se 
otroci urili v dobrem opazova-
nju, ali se ponesrečenec odziva, 
če diha, mu privzdignili glavo, 
ga obrnili na bok in poklicali 
pomoč reševalcev na 112. Tudi 
prava komunikacija z reševalci, 
to je pozorno poslušanje njiho-
vih vprašanj in navodil je zelo 
pomembno.Včasih se zgodi, da 
dobimo kakšno buško ali rano, 
za kar nam ni potrebno pokli-
cati reševalcev. Buško in rano 
oskrbimo doma z obkladkom 
oziroma sterilno gazo in povo-
jem. Otroci so se preizkusili v 
povijanju glave z lažjo poškod-

bo. Naučili smo se kako ukre-
pati v primeru, če si odlomimo 
stalni zob.Tega skrbno pobere-
mo, ga damo v mleko ali slino 
(lahko tudi pod jezik) in odhi-
timo k zobozdravniku, ki nam 
lahko reši ta zob. V dar smo 
dobili tudi kovček prve pomoči, 
tako da lahko vsak dan v vrtcu 
vadimo pravilno oskrbo različ-
nih poškodb.

Toliko zanimivih in poučnih 
nasvetov smo dobili od prosto-
voljcev in medicinske sestre za 
kar smo jim zelo hvaležni in 
upamo, da se nam bodo še kdaj 
pridružili v skupini. 

Hvala.
A. S.

V četrtek, 17. 3. 2022,
smo se odpravili v Lutkovno 
gledališče Ljubljana, da smo

si ogledali predstavo 
Pravljice za mravljice. 

Do Lutkovnega gledališča Ljubljana smo 
prispeli ravno pravi čas, saj smo si lahko 
ogledali, kako je Martin Krpan iz strešne-

ga okna naznanil polno uro. Vendar pa se 
pri Martinu Krpanu nismo smeli zadrže-
vati predolgo, saj so nas hostese že vabile 
v gledališče in dvorano. Posedli smo se na 
pisane stolčke in nestrpno pričakovali za-
četek predstave. Tri, dva, ena in na odru so 
se prikazale štiri drobne mravljice, polne 
smeha, nagajivosti in dogodivščin. Otroci 
so pozorno spremljali vsak njihov gib, se 
jim nagajivo nasmihali in se jim čudili. 

Na koncu so si mravljice seveda zaslužile 
ogromen aplavz. Ko so se dlani umirile, pa 
je bil čas, da spet ogrejemo noge. Sprehodi-
li smo se po Ljubljani in si ogledali tržnico, 
Zmajski most, Prešernov in Kongresni trg 
ter mnogo drugih stvari, ki so jih opazile 
majhne in radovedne oči. V Ljubljani smo 
prav zares uživali in komaj čakamo, da se 
spet kam odpravimo.

M.O.

Veliko ljudi se s to 
težavo sooča vsaj enkrat 

v življenju. 

Kurje oko je poroženelo tkivo, 
ki se nabira na določeni točki na 
stopalu zaradi nenehnega priti-
ska. Najprej se na mestu naredi 
otiščanec, ki se sčasoma lahko 
poglobi ter lahko seže tudi do 
živčevja. Mesto, kjer se pojavi 
kurje oko, je nemalokrat boleče, 
lahko tudi zatečeno. Razlogov 
za pojav kurjega očesa je veli-
ko, najpogostejši pa so: preoz-
ka obutev, deformacija stopala, 
neenakomerna obremenitev 
stopala zaradi težav s hrbtenico 
ali sklepi, prevelika telesna teža, 
itd. … Odstranjevanje kurje-

ga očesa ni vedno enostavno. 
Lahko se ga poizkusimo znebiti 
sami s pomočjo sredstev, ki so 
na osnovi salicilne kisline, ki se 
kupijo v lekarni. Če ni preglo-
boko, ga lahko odstranimo z 
namakanjem v kopeli ter nato 
s piljenjem. Nemalokrat je po-
treben obisk pri pedikerju, kjer 
ga izrežemo. Če je kurje oko že 
tako boleče, da je tudi to nemo-
goče, pa ga je treba odstraniti 
kirurško. Na žalost se kurja 
očesa rada ponavljajo, zato je 
najbolj pomembno, da se ugo-
tovi in odstrani vzrok nastanka.

Pedikas, nega rok in nog, 
Slovenska cesta 7, Horjul

Tel: 040/593-008 
(Barbara Smrtnik)

Prihajajo toplejši dnevi, zato sem za vas pripravila 
par nasvetov, kako si lahko še pred poletjem 
uredite vaša stopala:

-  V posodo si natočite toplo 
vodo in namočite stopala za 
15 minut.

-  V primeru, da imate trdo 
kožo, si jo odstranite s strga-
lom ali pilo za trdo kožo.

-  Obnohtno kožico, ki se naha-
ja ob beli lunici nohta, z lese-
nim potiskalcem potisnite v 
smeri proti narti, s tem boste 
pridobili večjo površino noh-
ta.

-  Nohte postrižite in jih s pilico 
oblikujte.

- Stopala si za boljšo prekrva-
vitev zmasirajte s pomočjo 
kreme, ki ustreza vašim sto-
palom.
Če pa se je v vaših glavah po-

javila katera od spodaj naštetih 
misli, me pokličite in rešimo 
vaše skrbi, da boste po pedikuri 
odšli po nov par odprtih čevljev.

»Letos ponovno ne bom 
nosil/a odprtih čevljev, saj 
imam razpokano kožo na sto-
palih in rumenkaste ter zade-
beljene nohte.«

»Nimam urejenih in nalaki-
ranih nohtov, zato bom nosila 
kar superge, čeprav se mi v njih 
potijo stopala.« 

»Ne dosežem svojih nohtov 
na nogah, težko si jih postrižem 
sam/a, zato so neurejeni.«

Judita, masažni in 
kozmetični salon

068-645-507

Lepa stopala in urejeni 
nohti skozi vse letne čase

Kurja očesa
- boleča nadloga Ogled lutkovne predstave
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Delo župana je razgibano in zanimivo, predvsem pa zahteva po-
polno predanost kraju, občanom in njihovim potrebam. Občanom 
zato želim ponuditi vpogled v svoje delo župana občine Dobrova 
- Polhov Gradec, ki ga letos z veseljem opravljam že 12. leto. Vsak 
mesec si lahko ogledate izsek iz mojega rokovnika, ki ga redno pol-
nijo sestanki, srečanja z občani in druge obveznosti. 

Franc Setnikar, župan 

4. 3.–28. 3. 2022: Udeležil sem se več občnih zborov – med drugim občnega zbora BK Bla-
gajana, Študentskega društva Silaq, KD Črni Vrh, Ribiške družine Dolomiti, TD Briše, PGD Dvor in 
KPD Ivan Cankar Šentjošt.

15. 3. 2022: Na zaključnem dogodku projekta Zlati kamen je Občina Dobrova - Polhov Gradec 
prejela srebrni ISSO certifikat razvojne odličnosti.

17. 3.–27. 3. 2022: Večkrat sem si ogledal gradbišča po občini, da bi preveril, ali projekti pote-
kajo skladno z načrti. Pozoren sem bil tudi na stanje cest – na podlagi ogledov cest se izvaja njihovo 
redno vzdrževanje in tudi načrtovanje rekonstrukcij.

19. 3. 2022: Na regijskem kvizu gasilcev pionirjev, mladincev in pripravnikov, ki je pod 
organizacijo PGD Dvor potekal v OŠ Polhov Gradec, sem najboljšim izmed 44 ekip podelil 
pokale.

28. 3. 2022: Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila javni razpis za podelitev občinskih 
priznanj. Predloge lahko oddate do 29. aprila 2022.

29. 3. 2022: V sklopu regijskega obiska vlade RS v južnem delu Osrednjeslovenske regije, je občino 
Dobrova - Polhov Gradec obiskal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo. Srečanja, ki 
je potekalo v Polhograjski graščini, so se poleg ministra Jerneja Vrtovca, direktorice Direkcije RS za 
infrastrukturo Ljiljane Herga in drugih predstavnikov Direkcije RS za infrastrukturo, udeležili tudi 
župan občine Horjul Janko Prebil, župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik, župan občine Bre-
zovica Metod Ropret in podžupan občine Brezovica Marko Čuden. Po sestanku smo si z ministrom 
ogledali še gradbišče v Dvoru in preverili, ali projekt poteka po načrtih.

30. 3. 2022: Sestali smo se s podjetjem, ki v Gabrju poleg gostišča Kramar gradi nove stanovanjske 
hiše, in predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, da smo potrdili, da se nova gradnja ujema tudi 
z občinskimi projekti na tistem območju (npr. gradnja Barjanske kolesarske povezave, ki se bo 
pričela letos).

30. 3. 2022: Na seji občinskega sveta smo s član sveta obravnavali 14. točk dnevnega reda. 
Na seji smo potrdili tudi rebalans proračuna za leto 2022, potrdili nov Lokalni energetski koncept in 
pregledali potek aktualnih projektov in projektov, ki se bodo kmalu pričeli izvajati. 

Že od leta 2010 ima župan Franc Setnikar v želji po aktivnem in ažurnem reševanju težav in izzivov 
vsako sredo, med 14. in 17. uro, vrata svoje pisarne odprta. Tako vsako leto sprejme okrog sto 
občank in občanov, s katerim poskušajo poiskati rešitev za nastalo težavo. Zaradi lažje organizacije 
se je za termin sestanka potrebno predhodno naročiti na telefonski številki 01/3601-803.

Županov koledar

NE SPREGLEJTE: 
Občina Dobrova - Polhov 
Gradec objavlja 
javni razpis za 
dodeljevanje 
socialnih pomoči v 
letu 2022
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila javni razpis 
za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2022. Razpisna 
dokumentacija se nahaja na straneh Našega časopisa in 

na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec (www.
dobrova-polhovgradec.si). 
Občina Dobrova - Polhov Gradec v okviru razpisa dodelju-
je socialne pomoči, ki so namenjene:

- subvencioniranju šole v naravi osnovnošolcem v šolskem 
letu 2022/23 (zimske šole v naravi za učence 6. razreda 
Osnovne šole Dobrova in učence 6. razreda Osnovne šole 
Polhov Gradec ter poletne šole v naravi za učence 4. ra-
zreda Osnovne šole Dobrova in učence 5. razreda Osnov-
ne šole Polhov Gradec); 

- subvencioniranju nakupa šolskih potrebščin osnovno-
šolcem v šolskem letu 2022/23; 
- subvencioniranju šolske prehrane osnovnošolcem v šol-
skem letu 2022/23;
- kritju drugih stroškov in izdatkov z namenom premosti-
tve trenutne materialne ogroženosti v letu 2022.

Rok za prijavo na razpis: 19. 4. 2022–27. 
5. 2022.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Certifikat je bil podeljen v sklopu 
projekta Zlati kamen 2022

Izbor Zlati kamen je vsakoletni projekt posve-
čen raziskovanju napredka slovenskih občin, na 
podlagi katerega so nato podeljeni certifikati in 
nagrade za občine, ki se v raziskavi izkažejo naj-
bolje. Projekt se zaključi s konferenco oziroma 
strokovnim srečanjem, na katerem si izkušnje in 
poglede o razvojnih možnostih in dobrih pra-
ksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih 
skupnosti, gospodarstva in vlade.

Slavnostni zaključek projekta je letos potekal 
v torek, 15. marca 2022, ko je postala znana tudi 
občina prejemnica najvišjega priznanja Zlati 
kamen za razvojno najbolj prodorno občino 
Slovenije. Nagrado je prejela občina Ajdovščina, 
med finalistke pa se je uvrstila tudi sosednja ob-
čina Medvode. Pri ocenjevanju občin je komisi-
ja upoštevala razvojno uspešnost v štiriletnem 
mandatnem obdobju, pripravljenost občine na 
klimatske spremembe, vključenost prebivalcev 
v odločanje in indeks ISSO, ki je sestavljen iz 
večjega števila kazalnikov, ki izhajajo iz kon-
kretnih statističnih, finančnih in gospodarskih 
podatkov o občini. 

Rdeča nit letošnjih dogodkov, ki so bili izve-
deni v okviru projekta, je bil trajnostni način 
življenja in odgovorni razvoj, saj po besedah 
podjetij SBR d.o.o. in Planet GV d.o.o., ki vo-
dita projekt, lokalna samouprava igra ključno 
vlogo v procesu transformacije načina življenja 
prebivalcev. Ukrepi sprejeti na lokalni ravni z 
aktivno participacijo občanov in druge intere-
sne javnosti veliko hitreje dosežejo ljudi kot pa 
tisti sprejeti na nacionalni.Lokalne skupnosti pa 
igrajo ključno vlogo pri odpravljanju vzrokov in 
posledic podnebnih sprememb ter prilagajanju 
na novo, bolj trajnostno in odgovorno usmer-
jeno prihodnost, saj najbolje poznajo lokalno 
okolje in njegove zakonitosti.

Kaj občine lahko pridobijo glede na stopnjo 
razvoja?

Slovenske občine lahko pridobijo srebrni ali 

zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti. Letos 
je srebrni ISSO certifikat razvojne odličnosti za 
leto 2022 prejelo 120 občin, zlatega pa 70. Ob 
zaključku projekta so podeljeni še nagrada Zlati 
kamen, priznanje za regijske zmagovalke za na-
grado Zlati kamen in nagrada Občina zdravja.

Srebrni ISSO certifikat je potrditev dobre 
kakovosti življenja in razvoja v občini Dobrova 

- Polhov Gradec
Srebrni ISSO certifikat 2022 predstavlja po-

membno odlikovanje za občino Dobrova - Pol-
hov Gradec, saj izkazuje dobro kakovost življe-
nja in uravnoteženo stopnjo razvoja v občini. 
Občina Dobrova - Polhov Gradec je ISSO certi-
fikat v preteklih letih pridobila že večkrat, v letu 
2021 pa se je uvrstila tudi v ožji izbor za prejem 
priznanja Občina zdravja.

V obrazložitvi ob prejemu srebrnega ISSO 
certifikata 2022 je navedeno:

‘’Občina Dobrova - Polhov Gradec ima odlič-
ne vrednosti demografskih kazalnikov in se po 
vrednosti sestavljenega indeksa za demografijo 
uvršča prepričljivo v zgornjo četrtino sloven-
skih občin. Drugo področje, kjer kraj izstopa, je 
izobrazba. Tudi tu se občina Dobrova - Polhov 
Gradec uvršča v zgornjo četrtino. 

Med posameznimi kazalniki izstopa zdrav-
je prebivalcev. V zadnjem obdobju so v kraju v 
povprečju zabeležili 12 dni bolniške odsotnosti 
na zaposlenega. Manj so jih le še v eni občini. 
Občina Dobrova - Polhov Gradec ima zelo do-
bre rezultate tudi na področju brezposelnosti 

– glede na indeks brezposelnosti (ta vključuje 
stopnjo brezposelnosti in dinamiko sprememb) 
je občina uvrščena na odlično tretje mesto. 

Prav pri brezposelnosti je občina v času za-
dnjega mandata naredila preboj. Glede na in-
deks brezposelnosti je občina Dobrova - Polhov 
Gradec v štirih letih pridobila kar 110 mest. 
Drugo področje, kjer je kraj močno izboljšal 
svojo uvrstitev, je dinamika rasti povprečnega 
bruto dohodka prebivalcev. Tu je občina Dobro-
va - Polhov Gradec pridobila 85 mest.’’

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Upravna enota 
Ljubljana deluje na 
dveh lokacijah, in 
sicer na Tobačni ulici 
5, kjer se nahajata 
sektor za javni red in 
promet in sektor za 
matične zadeve, tujce 
in državljanstva, ter 
na Linhartovih 13, kjer 
se nahajata sektor za 
kmetijstvo in sektor 
okolje. 

Pod Upravno enoto Ljubljana 
pa deluje še sedem krajevnih 
uradov, med njimi tudi krajevni 
urad na Dobrovi. 

Krajevni urad Dobrova je odprt vsak 
torek, med 8. in 12. uro ter med 13. 
in 15. uro. Za obisk Krajevnega ura-
da Dobrova se je obvezno potrebno 
predhodno naročiti na telefonsko 
številko 01/828-16-94. 

Na krajevnem uradu Dobrova opra-
vljajo naslednje storitve za državlja-
ne: izdajanje osebnih izkaznic, 
izdajanje potnih listov, izdaja-
nje vozniških dovoljenj, over-
janje podpisov in dokumentov, 
vodenje matičnega registra in 
izdajanje izpiskov, vodenje re-
gistra stalnega in začasnega 
prebivalstva, prijava, odjava ali 
sprememba stalnega oz. zača-
snega prebivališča, pojasnila in 
pomoč občanom v zvezi s po-
stopki pri upravni enoti, vode-
nje uradnih evidenc za potrebe 
državnih organov, vodenje 
postopkov za izdajo osebnih 
izkaznic in potnih listin ter 
potrjevanje podpor volivca in 
sprejem vlog za pridobitev kva-
lificiranega digitalnega potrdila 
za fizične osebe SIGEN-CA.

Pod Upravno enoto Ljubljana 
kot omenjeno skupno deluje 
sedem krajevnih uradov: Med-
vode, Velike Lašče, Dobrova, Ig, 
Notranje Gorice, Dol pri Lju-

bljani in Škofljica, ki delujejo po 
spodnjem razporedu:
-  Krajevni urad Medvode bo 

odprt vsak dan, od ponedelj-
ka do petka. 

-  Krajevni urad Velike Lašče 
bo odprt vsak ponedeljek, od 
8. do 12. ure in od 13. do 15. 
ure.

-  Krajevni urad Dobrova in 
Krajevni urad Ig bosta odprta 
vsak torek, od 8. do 12. ure in 
od 13. do 15. ure.

-  Krajevni urad Notranje Gori-
ce bo odprt vsako sredo, od 8. 
do 12. ure in od 13. do 17. ure.

-  Krajevni urad Dol pri Ljublja-
ni in Krajevni urad Škofljica 
bosta odprta vsak četrtek, od 
8. do 12. ure in od 13. do 15. 
ure.
Za obisk kateregakoli izmed 

krajevnih uradov se je potrebno 
predhodno naročiti na telefon-
sko številko 01/828-16-94.

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec

Občina Dobrova - Polhov Gradec
med prejemniki srebrnega ISSO 

certifikata razvojne odličnosti

Za obisk Krajevnega urada Dobrova, ki je po novem 
odprt ob torkih, se je treba predhodno naročiti
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Letos poleti, ko se bodo šolska vrata za učence in 
vrtičkarje zaprla, se bo v Šentjoštu pričela prenova 
podružnične osnovne šole. 

Delna prenova objekta in njegove 
okolice je potekala že med leti 2011 
in 2013, otvoritev prenovljene šole pa 
je sovpadla s praznovanjem njene 45. 
obletnice. 

Takrat je bila s pomočjo evropskih 
sredstev izvedena postavitev nove 
male čistilne naprave, zamenjava stre-
šne kritine, obnova fasade, postavitev 
novih otroških igral, zatravitev okolice 
šole, postavitev zunanjih klopi in košev 

za smeti, urejeno in opremljeno pa je 
bilo tudi zunanje športno igrišče. Prav 
to pa je bilo eno največjih pridobitev 
prenove, saj ne služi le otrokom, tem-
več tudi drugim krajanom, ki igrišče 
uporabljajo za športne dejavnosti in 
organizacijo večjih dogodkov. 

Letos pa bo prenove deležna pred-
vsem notranjost objekta. V okviru 
poletne prenove POŠ Šentjošt bo tako 
izvedena popolna prenova kotlovni-

ce, zamenjava notranje vodovodne 
inštalacije in notranje kanalizacije z 
ureditvijo vseh sanitarij, v kleti, kjer se 
trenutno nahaja kurilnica in shramba 
za potrebe razdelilne kuhinje, pa se 
bo uredil ustrezen prostor za pralnico 
z zmogljivostjo oskrbovanja dveh od-
delkov vrtca. V pritličju, ki je namenjen 
osnovnošolskemu izobraževanju in 
kjer se nahajajo tri učilnice, manjša te-
lovadnica, sanitarije, zbornica in manj-
ša kuhinja, se bodo uredili vsi prostori, 
dodatno pa se bo zagotovil še prostor 
za učni material, v prvem nadstropju, 
kjer poteka predšolska vzgoja, pa se bo 

funkcionalnost objekta zagotovila z 
večjimi posegi, kot so prestavitev sani-
tarij, kuhinje in kabineta za vzgojitelje, 
ureditev previjalnice za prvo starostno 
skupino in zagotovitev dodatnega pro-
stora za individualno delo z otroki.

Je vse pripravljeno za poletni pričetek 
del? Projekt prenove notranjski objekta 
z delno reorganizacijo je bil uvrščen v 
predlog rebalansa proračuna občine 
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022, 
ki je bil na marčevski seji občinskega 
sveta tudi potrjen, zato se lahko sedaj 
prične postopek za izbiro izvajalca del, 
ostala dokumentacija pa je že pripra-

vljena. Prenova, pri kateri Občina Do-
brova - Polhov Gradec sodeluje s šolo 
in vrtcem, je težko pričakovana in bo 
razveselila številne otroke in tudi za-
poslene na POŠ Šentjošt. 

V šolskem letu 2021/22 POŠ Šentjo-
št obiskuje kar 22 učencev od 1. do 5. 
razreda, razdeljeni pa so v dva oddelka 
– prav tako kot otroci v tamkajšnjem 
vrtcu. Z letošnjim letom bo torej tudi 
Šentjošt pridobil prostore, ki ustrezajo 
potrebam sodobnega, otrokom in za-
poslenim prijaznega programa vzgoje 
in izobraževanja.

L. O.

V sklopu regijskega obiska vlade RS v južnem 
delu Osrednjeslovenske regije, je občino 
Dobrova - Polhov Gradec obiskal Jernej 
Vrtovec, minister za infrastrukturo. 

Srečanje je potekalo v torek, 
29. marca 2022, v Polhograjski 
graščini. Sestanka z ministrom 

Jernejem Vrtovcem in predstav-
niki Direkcije RS za infrastruk-
turo, med drugim tudi direkto-

rico Ljiljano Herga, so se poleg 
župana Franca Setnikarja ude-
ležili tudi župan občine Horjul 
Janko Prebil, župan občine Log 
- Dragomer Miran Stanovnik, 
župan občine Brezovica Me-
tod Ropret in podžupan občine 
Brezovica Marko Čuden. Na 
delovnem sestanku so pregle-
dali potek večjih projektov, ki se 
trenutno izvajajo v sodelovanju 
med Direkcijo RS za infrastruk-
turo in občinami ter se posvetili 
tudi načrtom za naprej. 

Župan Franc Setnikar je v 
pregledu projektov med drugim 
izpostavil uspešno prenavljanje 
državne ceste na več odsekih, 
gradnjo Barjanske kolesarske 
povezave, ki se bo kmalu priče-
la, in druge projekte v pripravi, 
ki bodo postopoma uredili ce-
loten odsek državne ceste v ob-
čini Dobrova - Polhov Gradec, 
ter se Ministrstvu in Direkciji 
zahvalil za posluh pri ume-
ščanju teh projektov v državni 
proračun. Minister Vrtovec pa 
je povedal, da je ustrezna pro-
metna infrastruktura izrednega 
pomena za nadaljnji razvoj vseh 
občin, tudi občine Dobrova - 
Polhov Gradec.

Po sestanku pa so si skupaj 
ogledali še gradbišče v Dvoru, 
kjer trenutno poteka rekon-
strukcija državne ceste.

l.o.

Državni sekretar 
za javno upravo 

Boštjan Jambrovič je 
v okviru regijskega 

obiska Vlade RS 
v južnem delu 

Osrednjeslovenske 
statistične regije v 

petek, 1. 4. 2022, 
obiskal Občino 

Dobrova - Polhov 
Gradec in se sestal z 

županom Francem 
Setnikarjem. 

Na delovnem sestanku je žu-
pan kot eno nujnejših proble-
matik, ki jih je potrebno razre-
šiti v okviru vlade, izpostavil, 
da nekateri občani še vedno 
nimajo dostopa do interneta. 

Natančneje, okrog 300 na-
slovov se še vedno nahaja na 
območju t.i. ‘’belih lis’’, kjer te-
lekomunikacijsko omrežje še 
ni izgrajeno. Ena izmed značil-
nosti občine Dobrova - Polhov 
Gradec so namreč podeželska 
naselja, kjer je gostota poselje-
nosti manjša, a kot je poudaril 

župan, če želimo tam prebi-
valstvo ohraniti, jim moramo 
zagotoviti vsi potrebno infra-
strukturo za normalno življe-
nje; to pa vključuje tudi inter-
net, kar se je izkazalo ključnega 
pomena v obdobju šolanja na 
daljavo. 

Zato je župana zanimalo, na 
kakšen način bo Ministrstvo 
za javno upravo v prihodnje 
zagotovilo način za pokriva-
nje belih lih na območjih, kjer 
podjetja niso zainteresirana za 
gradnjo telekomunikacijske-
ga omrežja in se zato tudi ne 
prijavljajo na tovrstne javne 
razpise. 

Državni sekretar je Občino 
pri reševanju te težave usmeril 
na službo vlade za digitalizaci-
jo in poudaril, da gre za resen 
problem – sploh za občino, ki 
leži neposredno ob glavnem 
mestu. 

Župan je sekretarju podal 
tudi pobudo za razširitev obse-
ga delovanja Krajevnega urada 
Dobrova, saj je povpraševanje 
občanov za storitve krajevnega 
urada izredno veliko. 

Predlagal je podaljšanje ura-

dnih ur krajevnega urada, s 
čimer bi številnim občanom 
omogočili opravljanje storitev 
na domačem uradu. 

Jambrovič je na to dodal, 
da so na podlagi vse večjih 
obremenitev upravnih enot in 
krajevnih uradov, sicer že po-
večali število delovnih mest na 
tem področju, redno skrbijo za 
izobraževanje in posodabljanje 
opreme, nedavno pa so na do-
ločenih upravnih enotah tudi 
podaljšali delovni čas.

Beseda je na sestanku tekla 
tudi o spremembam Zakona o 
financiranju občin in Zakona o 
finančni razbremenitvi občin, 
ki jih je župan pozdravil, saj je 
na njihov račun v občinskem 
proračunu ostalo več sredstev 
za izvedbo drugih projektov, 
predvsem na področju infra-
strukture. 

‘’Država se lahko razvija le na 
podlagi močne in urejene lo-
kalne skupnosti,’’ je še zaključil 
Franc Setnikar ter se Boštjanu 
Jambroviču zahvalil za obisk in 
njegov čas.

l.o.

Obisk ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca
v občini Dobrova - Polhov Gradec

Župan Franc Setnikar
se je sestal z državnim sekretarjem za 
javno upravo Boštjanom Jambrovičem 

Prostori šentjoške šole bodo med poletnimi počitnicami prenovljeni
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V občini Dobrova - Polhov 
Gradec se nahaja skupno kar 
12 prikazovalnikov hitrosti, 
od tega 8 na območju KS 
Dobrova. 

Prikazovalniki se nahajajo na nasle-
dnjih lokacijah: na Dobrovi ob vstopu 
v naselje iz smeri Horjula, ob Horjul-
ski cesti, v Gabrju, v Podsmreki, dva 
prikazovalnika sta nameščena v Brez-
ju, Stranski vasi in Polhovem Gradcu, 
eden pa se nahaja še v Šentjoštu in pa 
v Črnem Vrhu. Ali vozniki upošteva-

mo omejitve hitrosti? Zanimali so nas 
predvsem podatki izmerjeni na Hor-
julski cesti v bližini hišne številke 34 in 
v Podsmreki, saj sta bila prikazovalnika 
hitrosti tu nameščena med zadnjimi. 
Poglejmo, kaj kažejo podatki, ki sta jih 
zbrala.

Prikazovalnik ob Horjulski cesti je 
izmeril povprečno hitrost 47 km/h

V izbranem obdobju od 1. septem-
bra 2021 do 28. marca 2022 je prikazo-
valnik hitrosti ob Horjulski cesti, kjer 
omejitev znaša 50 km/h, izmeril nasle-
dnje podatke. Povprečna hitrost vozil 

je bila v tem obdobju 47 km/h. V opa-
zovanem obdobju je 85 % vozil peljalo 
do hitrosti največ 56 km/h, 50 % vozil 
je peljalo do hitrosti 48 km/h in 30 
% vozil je peljalo do hitrosti 43 km/h. 
Ostali pa so peljali nad temi hitrost-
mi. Slabih 66 % izmerjenih voznikov je 
vozilo skladno s predpisano omejitvijo 
hitrosti. Poleg podatka o najvišji izmer-
jeni hitrosti, pa je zaskrbljujoče tudi to, 
da je v opazovanem obdobju 7 % voz-
nikov omejitev hitrosti prekoračilo za 
več kot 10 km/h.

Manj zgledna vožnja v Podsmreki
Kako pa glede na zbrane podatke 

kaže v Podsmreki? Povprečna hitrost 
voznikov je v Podsmreki, kjer je ome-
jitev hitrosti 40 km/h, v obdobju od 
1. septembra 2021 do 28. marca 2022 
znašala 43 km/h. V opazovanem ob-
dobju je 85 % vozil peljalo do hitrosti 
največ 51 km/h, 50 % vozil je peljalo do 
hitrosti 44 km/h in 30 % vozil je pelja-
lo do hitrosti 40 km/h. Ostali vozniki 
pa so peljali nad temi hitrostmi. Za 
več kot 10 km/h pa je omejitev hitrosti 
prekoračilo kar 16,3 % voznikov – le 
dobrih 34 % izvedenih meritev pa je 
izmerilo hitrost vožnje skladno s pred-
pisano omejitvijo hitrosti.

Podatke, ki jih zbirajo prikazovalni-
kih hitrosti nameščeni na območju ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec, lahko 
spremljate tudi sami, in sicer na občin-
ski spletni strani www.dobrova-polho-
vgradec.si, pod zavihkom Lokalno oz. 
na povezavi: https://www.dobrova-
-polhovgradec.si/objava/349895.

Spremljanje podatkov, ki jih zbirajo 

prikazovalniki hitrosti, pomaga pri 
načrtovanju varnega prometa in po-
sledično povečanju prometne varnosti. 
Predstavljajo pa le del prizadevanja za 
varno vožnjo – to v naši občini dose-
gamo na različne načine, med drugim 
tudi z umirjanjem prometa v središčih 
naselja, bližinah šol in vrtcev ter na 
drugih površinah, kjer se je to izka-
zalo za potrebno. Novembra 2021 se 
je tako na primer v središču Šentjošta 
omejitev hitrosti znižala s 50 km/h na 

30 km/h, v ostalem delu naselja pa s 
50 km/h na 40 km/h, v Podsmreki je 
namestitev prikazovalnika hitrosti po-
spremilo še znižanje omejitve hitrosti v 
naselju na 40 km/h, v Stranski vasi pa 
je bila v središču naselja vzpostavljena 
cona 30. V kratkem pa bosta na obmo-
čju naše občine na pobudo občanov 
predvidoma nameščena še dva nova 
prikazovalnika hitrosti; eden izmed 
njiju v spodnjih Razorih. 

L. O.

Spomladanski odvoz kosovnih 
odpadkov je še vedno na voljo

 
Občane občine Dobrova - Polhov Gradec obveščamo, da je spomla-

danski odvoz kosovnih odpadkov na voljo med 15. aprilom in 31. majem 
2022.

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen do količine 
2m3. Občani ga lahko naročite, če ga potrebujete. To storite tako, da 
izpolnite e-naročilnico na www.mojiodpadki.si, izberete datum zno-
traj razpisanega termina ter počakate na klic, da se z JP VOKA SNAGA 
dogovorite o podrobnostih odvoza kosovnih odpadkov. 

Kako pripraviti kosovne odpadke?
Kosovne odpadke zložite poleg zabojnikov in jih razvrstite glede na 

vrsto (kovine, les, itd.). Kosovne odpadke pripravite po 20. uri pred dne-
vom odvoza oziroma do 6. ure na dan odvoza. Če je določena natanč-
nejša ura, pa do dogovorjene ure.

Na dan dogovorjen za odvoz kosovnih odpadkov, odpadke pripravi-
te na prevzemna mesta za komunalne odpadke. Ko JP VOKA SNAGA 
prevzame kosovne odpadke, mora biti njihov lastnik obvezno dosegljiv 
po telefonu, če pa želi, je lahko tudi fizično navzoč.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Občina Dobrova - 
Polhov Gradec obvešča 

vse občane in druge 
uporabnike cest o 

aktualnih zaporah cest 
zaradi gradbenih del:

1. POPOLNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA 
(MALA VODA)
Obveščamo vas, da je na regio-
nalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, 
odsek Briše (Mala voda), do 27. 
aprila 2022 vzpostavljena popol-
na zapora ceste, zato prevoz ne 
bo mogoč.

2. POPOLNA ZAPORA CESTE 
ŠUJICA–STRANSKA VAS
Obveščamo vas, da je na ce-
stnem odseku Šujica–Stranska 
vas, od regionalne ceste do novo 
urejenega križišča v Stranski vasi, 
do 30. aprila 2022 vzpostavljena 
popolna zapora ceste. Predvide-
no je podaljšanje zapore ceste. 
Za najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.si.

3. POPOLNA ZAPORA CESTE 
ŽEROVNIK–OSREDEK–TOPOL, 
ODSEK ŽEROVNIK–OSREDEK
Obveščamo vas, da je na cesti 
Žerovnik–Osredek–Topol, od-

sek Žerovnik–Osredek, do 30. 
aprila 2022 vzpostavljena popol-
na zapora ceste, na odseku od 
table za konec naselja Gabrje do 
Osredka pri Dobrovi. 
Popolna zapora ceste je vzposta-
vljena vsak delavnik med 8. in 17. 
uro.
Predvideno je podaljšanje zapore 
ceste. 
Za najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.
si, kjer je vsak četrtek objavljen 
tudi prometni režim za prihaja-
joči vikend.

4. POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK DVOR–BELICA
Obveščamo vas, da je na regio-
nalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, 
na odseku od Dvora do Belice, 
do 15. novembra 2022 vzposta-
vljena polovična zapora ceste.

5. POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK HRASTENICE–ŽIROVNIK
Obveščamo vas, da je na regio-
nalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, 
na odseku od Hrastenic do Ži-
rovnika, do 30. decembra 2022 
vzpostavljena polovična zapora 
ceste.

PRIHAJAJOČE 
ZAPORE CEST 
V OBČINI 
DOBROVA - 
POLHOV GRADEC

POLOVIČNA ZAPORA 
REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK OD KROŽIŠČA NA 
DOBROVI DO KRAJEVNE 
TABLE DOBROVA, IN OBČASNA 
POPOLNA ZAPORA IZVOZA ZA 
HORJUL V KROŽIŠČU 
DOBROVA: 
Obveščamo vas, da se bodo v 
aprilu predvidoma pričela dela 
v sklopu izgradnje nove čistilne 
naprave na Dobrovi (gradnja 
fekalne kanalizacije in vodovo-
dnega priključka), zaradi kate-
rih bo na regionalni cesti Lju-
bljanica–Ljubljana, na odseku 
od krožišča na Dobrovi do kra-
jevne table Dobrova vzposta-
vljena polovična zapora ceste.
Občasno bo predvidoma vzpo-
stavljena tudi popolna zapora 
izvoza za Horjul v krožišču Do-
brova. Obvoz bo v času zapore 
urejen na relaciji krožišče–Pol-
hograjska cesta–Ulica Vladi-
mirja Dolničarja–Horjul. 
Za najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.si.

POPOLNA ZAPORA 
CESTE 
BREZJE–PODOLNICA
Obveščamo vas, da bo zaradi 
preplastitve ceste LC 067021 
Dobrova–Horjul med naselji 
Brezje in Podolnica (med hišno 
številko Brezje 1 do meje z ob-
čino Horjul) od 22. aprila 2022 

od 16. ure do 24. aprila 2022 
do 7. ure vzpostavljena popolna 
zapora ceste. Obvoz bo pote-
kal na relaciji Dobrova–Polhov 
Gradec–Dolenja vas pri Polho-
vem Gradcu–Zaklanec–Hor-
jul–Šentjošt nad Horjulom. 
Prosimo, da upoštevate začasno 
prometno signalizacijo. 
Hvala za razumevanje. V pri-

meru slabega vremena bodo 
dela in popolna zapora ceste 
prestavljeni v čas od 28. aprila 
2022 od 16. ure do 30. aprila 
2022 do 7. ure. 
Za najnovejše informacije spre-
mljajte občinsko spletno stran 
www.dobrova-polhovgradec.si.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Lokacija opazovanih prikazovalnikov hitrosti

Obvoz v času prihajajoče zapore Dobrova

Obvoz v času prihajajoče zapore Brezje-Podolnica

Aktualne in prihajajoče zapore cest 
v občini Dobrova - Polhov Gradec

Prikazovalnika hitrosti na Horjulski cesti in v Podsmreki razkrivata, da vozimo prehitro
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V sredo, 30. marca 2022, 
je potekala 18. redna seja 
občinskega sveta, na kateri 
so člani sveta obravnavali 
štirinajst točk dnevnega 
reda. 

Člani sveta so se na seji seznanili z 
letnim poročilom o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta Lokalnega energet-
skega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2021, sprejeli nov Lokalni ener-
getski koncept občine Dobrova - Pol-
hov Gradec za obdobje deset let, se 
seznanili s poročilom o uresničevanju 
znaka Slovenia Green za območje Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec, sprejeli 
Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture v občini Dobrova 
- Polhov Gradec in Odlok o podelitvi 
koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti v Ob-
čini Dobrova - Polhov Gradec, sprejeli 
sklepa o določitvi delovne uspešnosti 
ravnateljev OŠ Dobrova in OŠ Polhov 
Gradec, potrdili zaključni račun pro-
računa občine Dobrova - Polhov Gra-
dec za leto 2021 in rebalans proračuna 
občine Dobrova - Polhov Gradec za 
leto 2022, sprejeli sklepa o ugotovitvi 
javne koristi – zaradi interesa odkupa 
oziroma razlastitve zemljišča in o javni 
razgrnitvi sklepa (za ureditev parkiri-
šča na Dobrovi in rekonstrukcijo Hor-
julske ceste ter ureditev območja ŠRC 
Gabrje) ter potrdili novelacijo projek-
ta »Revitalizacija objekta Pristava« v 
kompleksu Polhograjske graščine. 

Glavni poudarki seje
Občina Dobrova - Polhov Gradec 

ima trenutno pridobljen srebrn znak 
Slovenija Green, v ponovni presoji za 
dodelitev znaka, pomembnega za ra-
zvoj turizma, pa si Občina prizadeva 
še za žlahtnejše priznanje. Člani sveta 
so se seznanili s poročilom o uresniče-
vanju kriterijev za pridobitev le-tega in 
trenutnimi aktivnostmi, ki potekajo na 
tem področju. 

V nadaljevanju seje je bil sprejet Od-
lok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec; kot je že znano, ima Obči-
na po novem dodeljenega 0,5 tima za 
novo ambulanto družinske medicine, 
s ciljem, da sta tako na Dobrovi kot v 
Polhovem Gradcu po dva družinska 
zdravnika. Na seji sprejeti Odlok pa je 
podlaga za podelitev koncesije, da bo 
nova ambulanta čimprej lahko tudi 
zaživela. 

Člani sveta so na seji potrdili tudi 
zaključni račun proračuna občine 
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021. 
Razprava se je dotaknila predvsem 
tega, da je bilo porabljenih manj sred-
stev na projektih, kot je bilo načrtova-
no, pri čemer je župan poudaril, da je 
bila skupna realizacija proračuna v letu 
2021 kar 78 %. Zaradi zamud pri teku 
nekaterih projektov je bilo manj tudi 
odhodkov. Člani sveta pa so izrazili še 
željo po večji seznanjenosti s potekom 
projektov. Le-ti so bili na tokratni seji 
predstavljeni v sklopu rebalansa prora-
čuna, in sicer je bil predstavljen projekt 
za prenovo POŠ Šentjošt, skorajšnji 

pričetek gradnje Barjanske kolesarske 
povezave, ureditev P+R parkirišča na 
Dobrovi in rekonstrukcija Horjulske 
ceste v 1. fazi, ureditev Ulice Vladi-
mirja Dolničarja, obnove, ki se izvaja-
jo na regionalni cesti od Dobrove do 
Polhovega Gradca oziroma Male vode, 
prenovi cest Šujica–Podutik in Žerov-
nik–Osredek ter izgradnja kanaliza-
cije v Stranski vasi. Župan pa je v na-
daljevanju predstavil še nekaj glavnih 
sprememb rebalansa proračuna za leto 
2022. V zadnji točki seje je bilo pred-
stavljeno tudi nadaljevanje izvedbe 
projekta Revitalizacije objekta Prista-
va v kompleksu Polhograjske graščine. 
Gre za osvežitev projekta iz leta 2015, 
ki obravnava temeljito obnovo stavbe, 
in s katerim se Občina prijavlja na jav-
ni razpis Ministrstva za kulturo, ki po 
nekaj letih ponovno razpisuje sredstva 
za obnovo kulturne dediščine. Držav-
no sofinanciranje je ključnega pomena 
pri realizaciji projekta. 

Svetniška vprašanja in pobude
Člane sveta je zanimalo, kdaj bo 

obnovljen most v Dolenji vasi, na kar 
je župan Franc Setnikar odgovoril, da 
bosta oba mostova, tudi tisti v Dvoru, 
temeljito obnovljena, vendar morata 
sočasno biti usklajena s projekti Di-
rekcije RS za infrastrukturo, ker se bo 
spremenila višina in lega mostov, gle-
de na rekonstruirano republiško cesto. 
Kot že pri točki rebalansa, so člani ob-
činskega sveta izrazili željo po večjem 
pregledu nad izvajanjem projektov, v 
zvezi s čemer so bili usmerjeni tudi na 
občinsko spletno stran, kjer se projekti 

sproti podrobneje predstavljajo javno-
sti, predhodno pa na pristojnem Od-
boru in občinskem svetu, pod stalno 
točko dnevnega reda »Poročilo župa-
na o delu občine in izvrševanju sklepov 
občinskega sveta«. Podana je bila po-
buda, da se po zaključku rekonstruk-
cije ceste ponovno postavi deželni ka-
men, ki je v zgodovini ločeval kranjsko 
in notranjsko deželo, na svoje mesto ob 
cesti Brezje–Podolnica. 

Župan je povedal še, da ob tej cesti 
kolesarski pas trenutno ne bo še zgra-
jen, ker je gradnja kolesarske povezave 

na tem delu predvidena v gradnji 6. 
faze BKO. 

Člani sveta so med drugim zastavi-
li tudi vprašanje, kdo je odgovoren za 
vzdrževanje zgodovinskih spomenikov, 
in izrazili željo po večji obveščenosti s 
strani pripravljavca pri sestavljanju 
vsakoletnega koledarja prireditev v 
Blagajevi deželi.

Zapisniki in gradivo sej občinske-
ga sveta so dostopni na spletni strani 
www.dobrova-polhovgradec.si.

Lucija Oblak

Na 18. redni seji občinskega sveta 
predstavljeni številni projekti 
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100 dni pred pričetkom 
Gasilske olimpijade 

Celje 2022 – v petek, 
8. aprila 2022 – je 

potekal zgodovinsko 
spektakularen dogodek.

 
Zbrali gasilci iz celotne Slove-

nije in skupaj točno ob 18.00 uri 
na 212-ih lokacijah po Sloveniji 
izvedli prireditve z izobešanjem 
zastave Gasilske olimpijade Ce-
lje 2022. 

Osrednji dogodek je potekal 
v Celju pred Celjskim domom, 
v naši gasilski zvezi pa smo ga 
pripravili pri gasilskem domu v 
Polhovem Gradcu. Predstavniki 
vseh desetih društev so se zbra-
li, da bi počastili ta pomemben 
dogodek za slovensko gasil-
stvo. Po uvodni gasilski himni 
je preko 100 zbranih gasilcev 
in gasilske mladine nagovoril 
predsednik Gasilske zveze Do-

lomiti Franci Zibelnik. Sledil pa 
je najpomembnejši trenutek, in 
sicer prihod zastave Gasilske 
olimpijade. Na prireditveni pro-
stor so jo prinesli pionirji PGD 
Dvor, aktualni državni prvaki 
v gasilsko-športnih discipli-
nah, ki so jo predali članom A 
PGD Šentjošt, ki so leta 2013 
že sodelovali na gasilski olim-
pijadi. Ob zvokih koračnice so 
jo slavnostno dvignili na drog. 
Zastava gasilske olimpiade bo 
sedaj krožila po gasilskih do-
movih, pri vsakem bo izobeše-
na 10 dni. Knežje mesto Celje 
bo gasilsko olimpijado gostilo 
od 17. do 24. julija na stadionu 
Kladivar, prijavljenih pa je že 
okoli 3.000 gasilcev iz 25 držav. 
Že sedaj vabljeni, da si ta velik 
dogodek ogledate in vidite naj-
bolj spretne gasilce pri delu.

Klemen Zibelnik, 
Gasilska zveza Dolomiti

Dvignili smo 
zastavo Gasilske 

olimpijade 
Celje 2022

Zbrani gasilci in gasilska mladina (foto: Timotej Bradeško Jekovec)

Člani A PGD Šentjošt dvigujejo zastavo (foto: Timotej Bradeško Jekovec)
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Že en mesec na 20 
lokacijah po Sloveniji 

živi projekt Dihamo 
z naravo, ki je zaradi 

sofinanciranja 
Ministrstva za zdravje 

brezplačen za vse 
udeležence. 

Usposobljeni vaditelji in pro-
stovoljci društva Šola zdravja ga 
bodo vodili do oktobra.

Projekt poteka tudi v obči-
ni Dobrova - Polhov Gradec, 
in sicer na igrišču ŠRC Ga-
brje, vsak četrtek ob 17:30. 

Gre za 90-minutno vadbo, v 
sklopu katere poskrbimo za 
svoje telo in duha. 

Kot pravijo v društvu Šola 
zdravja, ki vodi projekt, se ude-
leženci na vadbi naučijo metod, 
ki lahko ob dnevnem soočanju 
s stresom, tesnobo, strahom ali 
jezo, pomagajo, da se umirijo, 
bolj globoko zadihajo in stopi-
jo ven iz čustvenega oblaka ter 
se soočijo z izzivom bolj zbra-
no. Raziskave so pokazale, da 
čustvena stanja vplivajo na tip, 
globino in ritem dihanja. Vsako 
čustvo ima namreč svoj dihal-
ni vzorec in posledično vpliva 

na fizične reakcije v telesu. Če 
zavestno spremenimo ritem di-
hanja, ga umirimo, podaljšamo 
čas vdiha in izdiha, dih iz zgor-
njega dela pljuč premaknemo 
v dihanje s trebušno prepono, 
vplivamo na dihalni vzorec in 
posledično prevladujoče čustvo 
umirimo. Počasno, globoko di-
hanje uravnovesi tudi delovanje 
avtonomnega živčnega sistema 
in poveča parasimpatično ak-
tivnost, kar spremlja občutek 
pozornosti in spočitosti. Z za-
vestnim dihanjem vplivamo 
na spremembo krvnega tlaka 
in srčnega utripa. To je ena od 

metod, ki jo izvedemo na za-
četku vadbe Dihamo z naravo 
in s katero zbudimo praspomin 
naravnega dihanja. Začutiti, 

ohranjati in podariti mir sebi in 
okolici je nekaj, kar vsak lahko 
prispeva k družbi. Prvi korak 
pa naredite že, če se pridružite 

skupini Dihamo z naravo v vaši 
bližini, so se dodali v društvu 
Šola zdravja.

l.o.

Letos že peto 
leto zapored 
poteka projekt 
Vseslovensko petje 
s srci. 

Dogodek se bo tradicionalno 
zgodil na dan Svetega Jurija, ki 
po ljudskem izročilu prinaša 
pomlad, obilje, srečo in veselje.

S spodbujanjem skupnega 
prepevanja želi projekt poveza-
ti vse generacije, vse družbene 
sloje doma in po svetu, nego-
vati slovensko kulturo in jezik, 
krepiti nacionalno pripadnost, 
ustvarjati boljše vzdušje in petje 
prenašati na mladi rod. Petje je 
namreč tisto, ki nas že od nek-
daj druži, povezuje in ohranja 

kot narod s svojim jezikom. Bo-
gata zakladnica ljudskega izro-

čila, ki je še vedno živa, nalaga 
sedanji generaciji dolžnost, da 
jo ohrani tudi za bodoče gene-
racije. Imamo največ pevskih 
zborov na kvadratni kilometer 
na svetu. Smo narod petja. Petje 
nas druži in povezuje. S petjem 
izkazujemo svojo pripadnost in 
gradimo identiteto, še navajajo 
pri projektu. 

‘’Skupno prepevanje prispeva 
k povečanju energije, nas pove-
že v eno zvočno celoto. To so 
vedeli že naši predniki, ki so ob 
delu vsakodnevno skupaj pre-
pevali. V naših ljudskih pesmih 
najdemo vero, upanje, nauke in 
svarila, sporočila iz davnine,’’ so 
v povabilu k sodelovanju še do-
dali ustvarjalci projekta.

Projektu se s petjem slo-
venskih pesmi lahko pri-
družite v soboto 23. aprila 
2022, med 10. in 11. uro. 
S petjem v mislih ali na glas, 
doma, v službi ali na sprehodu 

– kot pravijo pri projektu, je vse-
eno. Vsi sodelujoči naj zapojejo 
slovensko himno in pesem Lipa 
zelenela je, ostale pesmi pa so 
lahko po vašem izboru. 

Več o projektu si lahko pre-
berete na spletni strani www.
vseslovenskopetje.si.

l. o.

 
V stalni rubriki Ali veste? so občanom predstavljene 
koristne informacije, zanimivosti in spremembe, ki 
se nanašajo na življenje v občini Dobrova - Polhov 
Gradec in večinoma odgovarjajo na pogosta 
vprašanja, ki jih občani naslovijo na Občino. 

Ali veste, kje v občini se nahajajo defibrilatorji?

Avtomatski eksterni oziroma zunanji defibrilator (AED) je pre-
nosna elektronska naprava, ki prepozna zastoj srca pri človeku, s 
pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno zažene in s 
tem reši življenje. Pri srčnem zastoju je vsaka minuta pomembna, 
saj je verjetnost preživetja osebe, ki je doživela zastoj srca, odvisna 
od takojšnjega nudenja pomoči. Vsaka zamujena minuta zmanjša 
možnost preživetja za 10–12 %.

S temeljnimi postopki oživljanja ohranjamo krvni obtok, s čimer 
lahko obolelemu povečamo možnost preživetja. Če je očividcev 
več, gre eden po avtomatski zunanji defibrilator, drugi pa začne 
s temeljnimi postopki oživljanja. Ko prispe AED, ga vključimo ter 
sledimo navodilom. Naprava je zasnovana tako, da jo lahko varno 
in zanesljivo upravlja prav vsakdo, saj nas pri njeni uporabi usmer-
jajo posneta navodila v slovenskem jeziku. Uporabimo ga lahko 
vedno, ko se oseba ne odziva in ne diha oziroma ne kaže znakov 
življenja, saj uporaba defibrilatorja še ne pomeni, da bo izveden ele-

ktrični sunek: naprava po pritrditvi elektrod na prsni koš in vklopu defibrilatorja sama ugotovi, ali 
je sunek potreben, in da uporabniku ustrezna zvočna in vidna navodila za izvedbo.

  Ali           
veste?

Temeljni postopki oživljanja in AED 
(vir: ZD Ljubljana):

1.  VAREN PRISTOP
2.  PREVERI ODZIVNOST (pokliči, stresi za 

ramena)
3.  SPROSTI DIHALNO POT (zvrni glavo na-

zaj, dvigni brado)
4.  PREVERI DIHANJE (10 sekund opazuj dvi-

ganje prsnega koša, čuti sapo)
5.  KLIC 112
6. STISI PRSNEGA KOŠA (prekrižaj roki nad 

sredino prsnega koša – nad spodnjo polovico 
prsnice, stise izvajaj v globino 5 cm in s hitro-
stjo 100-120/min).

7.  ČE ZNAŠ, IZMENJAJE IZVAJAJ 30 STISOV 
PRSNEGA KOŠA Z 2 UMETNIMA VPI-
HOMA (sprosti dihalno pot, z usti objemi 
bolnikova usta in vpihni zrak tako, da se pr-
sni koš dvigne). Če ne želiš izvajati umetnih 
vpihov, neprekinjeno izvajaj stise prsnega 
koša.

8.  KO PRISPE AED, GA TAKOJ VKLOPI IN 
PRILEPI ELEKTRODE NA BOLNIKA

9.  SLEDI GLASOVNIM NAVODILOM AED

Število avtomatskih defibrilatorjev v 
Sloveniji se iz leta v leto povečuje in po 
okvirnih ocenah že močno presega 3000. 
Na katerih lokacijah pa se defibrilatorji 
nahajajo v občini Dobrova - Polhov Gra-
dec? 

Dostopni ves čas:
-  Gasilski dom Brezje
-  Gasilski dom Podsmreka
-  Gasilski dom Hruševo
-  Gasilski dom Butajnova - Planina
-  Gasilski dom Šentjošt
-  Gasilski dom Zalog
-  Kavarna Bambi
-  OŠ Polhov Gradec
-  Športna dvorana Dobrova

Dostopni v delovnem času:
-  Ambulanta splošne in družinske medicine 

Dobrova
-  Ambulanta splošne in družinske medicine 

Polhov Gradec

AED aktiviran s klicem na 112:
-  Gasilski dom Črni Vrh
-  Gasilski dom Polhov Gradec
-  Gasilski dom Dvor
-  Gasilski dom Dobrova

Lokacije AED v občini Dobrova - Polhov Gra-
dec: občinska spletna stran pod zavihkom Lo-
kalno oz. na povezavi https://www.dobrova-
-polhovgradec.si/objave/171
Lokacije AED v Sloveniji: www.aed-baza.si

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Bodite del projekta
Vseslovensko petje s srci

Pridružite se brezplačni vadbi 
Dihamo z naravo
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Prvomajska budnica spet kot je treba! 
Godba vas bo na prvega maja budila v naslednjem vrstnem redu:

5:10 Brezje
5:35 Podolnica 

6:20 Horjul 
7:00 Šentjošt 

8:00 Polhov Gradec 
8:50 Gabrje 
9:45 Šujica 

10:20 Dobrova 
11:00 Komanija

 Le še nekaj dni, do konca aprila, vstajamo pri 
skrajšanem odpiralnem odpiralnemu času, torej 

od 10:00 do 16:00. 
S prvim majem se sprejemna pisarna seli nazaj v 

nam ljubo hišico v parku. S tem se spremeni tudi naš 
odpiralni čas – za vas bomo na voljo vsak dan od 

10:00 do 20:00. 

Dogodki in novosti aprilu in maju

Tudi med vikendi in prazniki. 
Z nami lahko spijete kavo, si 
privoščite sladoled ali pa ka-
tero izmed Dobrot Blagajeve 
dežele. Zgodnja pomlad kar 
kliče po raziskovanju z našimi 
električnimi kolesi. S prebuja-
njem narave se intenzivneje 
pričenjajo tudi dela na vrtu. 
Veseli smo, da lahko ponovno 
napovemo nam ljubi dogodek. 
Da boste na tekočem z vsemi 
dogodki v naši občini, si v gra-
ščini vzemite brošuro Priredi-
tve v Blagajevi deželi 2022, ki 
poleg očitnega vsebuje tudi 
pomembne kontaktne števil-
ke, urnik avtobusov ter lepe 
fotografije. 

Menjava sadik in semen v par-
ku Polhograjske graščine
Imate višek semen in sadik? Bi 
letos poizkusili posaditi nekaj 
novega? Vam kaljenje določe-
nih sort letos ni uspelo? Pridi-
te na menjavo semen in sadik, 
prinesite svoje s seboj ali pa 
pripravite kak kovanček. Poleg 
semen in sadik boste spozna-
li tudi nove ljudi, ki se dobro 
spoznajo na vrtičkanje in po-
ljedelstvo. Potrudili se bomo, 
da bo zanimiv in poučen tudi 
spremljevalni program. 
Ohranimo doma pridelana in 
avtohtona semena in poskrbi-
mo za lastno, dobro in zdravo 
domačo hrano!
Menjava semen in sadik bo 
potekala v parku Polhograj-
ske graščine, v soboto, 23. 4. 
2022, med 10. in 14. uro. V 
primeru slabega vremena bo 
dogodek odpovedan, obvesti-
lo pa lahko najdete na naših 
spletnih straneh. 

Dvorska cerkev
Pridružite se nam na ogledu 
najlepšega primera po-
zne gotike na Slovenskem 
– dvorske cerkve sv. Pe-
tra v Dvoru pri Polhovem 
Gradcu. Tokrat v dvakrat 
dela prosto nedeljo, 1. maja, 
od 16. do 18. ure. Vodenje je 
brezplačno. Z vami bo odličen 
poznavalec lokalne zgodovine 
Marjan Malovrh. 

Polhov doživljajski park
Polhov doživljajski park je 
vreden obiska skozi celo leto. 
Zasnovan je tako, da skozi pre-
plet pravljičnega in resničnega 
sveta ustvarja doživetja, ki 
otroke spodbujajo h gibanju v 
naravi. Zraven jih na nevsiljiv 
način uči o naravi in kulturi 
Polhovega Gradca. Spodbuja 
jih k lastnemu razmišljanju in 
razvijanju odnosa do narave 
ter budi njihovo domišljijo in 
ustvarjalnost. Vrhunsko doži-
vetje za družine z otroki! Park 
si deloma deli pot z Blagajevo 

tematsko potjo, ki poleg zgo-
dovinskih poudarkov obrav-
nava tudi prisotne naravne 
znameniti. Polhov doživljaj-
ski park je odprt po zgoraj 
navedenem urniku.

Voden obisk Polhovega 
doživljajskega parka lah-
ko doživite 15. 5. ob 10.00. 
Ob nakupu vstopnice se 
z vami na pot poda inter-
pretativni vodnik, ki vam 
pomaga pri iskanju novega 
domovanja polha Rogovileža.

Mozartovi družinski dnevi
Festival ljubiteljev klasične 
glasbe nadaljuje večletno tra-
dicijo dogodkov. V nedeljo, 
29. maja ob 17.00 vabljeni 
že na 229. Mozartove dru-
žinske dneve. Prepustite se 
začarati grajskemu ambientu 
ob zvokih klasične glasbe. V 
prejšnji številki smo pomoto-
ma navedli napačno zapore-
dno številko, za kar se opravi-
čujemo. 

Poroka v Polhograjski graščini 
Začenja se sezona prekrasnih 
sobotnih porok v parku, če 
nam pa zagode nepričako-
vani sneg, jih lahko speljemo 
v poročni dvorani graščine. 
Nekaj letošnjih terminov je še 
prostih, zatorej ne odlašajte 
z naročilom na uradne ure 
za poroke, ki so ob sredah 
med 12. in 17. uro, vendar 
le ob predhodni najavi. 

Grajska knjižnica Polhov Gra-
dec
V Knjižnici Polhov Gradec 
se veselimo novega gradiva, s 
katerim uživamo pomladne 
dni. Pripravljamo tudi načrt 
za obujanje programa knjižni-
ce in se veselimo, ko se bomo 
lahko spet videli ob urah pra-
vljic, zanimivih predavanjih in 
različnih druženjih.
Vljudno opozarjamo, da še 
zmeraj upoštevamo ukrepe 
za zajezitev okužb in cenjene 
obiskovalce prosimo za razu-
mevanje.
Delovni čas: četrtek 17.00–
19.00, sobota 10.00–12.00

Pišite, pokličite, spremljajte: 

T: 031 776 259 
E: info@grad-polhovgradec.si 
www.grad-polhovgradec.si www.vi-
sitpolhovgradec.si
Spremljajte nas tudi na FB strani Bla-
gajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane 
in Polhov doživljajski park ter na Insta-
gram profilu polhograjska_grascina

Pripravili: 
Bor Bevc, Nina Slana 

in Roman Vučajnk (za 
knjižnico)

Izšel je nov koledar 
prireditev v občini 
Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2022. 

V njem boste našli podatke o 
prireditvah in drugih dogod-
kih v občini ter ostale koristne 
informacije, kot so vozni redi, 

kontaktni podatki društev in 
zavodov ter druge. Občani bo-
ste svoj izvod prejeli po pošti. 
Poglejte v koledar prireditev, 
kateri dogodki potekajo v vaši 
bližini in bodite na tekočem z 
dogajanjem v občini Dobrova - 
Polhov Gradec.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Izšel je 
koledar 
prireditev v 
Blagajevi deželi 
za leto 2022

Nedelja, 1. 5. 2022, od 5.00 dalje
PRVOMAJSKA BUDNICA

v sodelovanju s KS Dobrova
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Slovenci znamo 
stopiti skupaj, ko je 
treba pomagat. 

To smo dokazali že večkrat 
in dokazujemo spet! BMW 
Motorrad Slovenija je v sode-
lovanju s partnerji Akrapovič 
in Dreamachine, ki ima svojo 
delavnico na Brezjah med Hor-
julom in Dobrovo, izdelal uni-
katni motor BMW R18, ki bo s 
potovanjem po Sloveniji spod-
bujal empatijo do sočloveka. 

Sredstva, zbrana s prodajo 
kolekcije Empathy, bodo name-

njena občasni sodelavki BMW 
Motorrad in ljubiteljici znam-
ke BMW Lani Nini Markelj, 
ki je lani v kolesarski nesreči 
utrpela hude telesne poškodbe. 
Izkupiček od prodaje izdelkov 
bo preko neprofitnega društva 
Never Give Up namenjen za 
rehabilitacijo in prilagoditev ži-
vljenjskih pogojev za prejemni-
co donacije.

Odločitev Tomaža Capudra, 
ki vodi podjetje Dreamachine 
in je v svoji bogati prejel števil-
ne nagrade za oblikovanje in 
izvedbo unikatnih motociklov, 
je bila enostavna, saj vedno z 
veseljem poprime za projekte, 
ki predstavljajo izziv, hkrati pa 
s tem lahko naredi tudi nekaj 
družbeno koristnega. V delav-
nici na Brezjah pri Dobrovi, v 
hali, kjer je pred tem delovalo 
podjetje Siliko, se namreč ne-
nehno razvija, oblikuje in gradi 
posebne in izredno zanimive 
motorje. Večinoma gre za pre-
delave legendarnih motociklov 
znamke Harley - Davidson, ve-
dno več pa je tudi predelav kla-
sičnih motociklov BMW. 

Unikatni R 18 s pečatom 
Dreamachine!

V sodelovanju s podjetjem 
Dreamachine in svetovno pri-
znanim podjetjem Akrapovič 
je BMW R18 dobil nov izgled 
z nekaterimi unikatnimi kom-
ponentami. Dvodelna posoda 
za gorivo, oplemenitena s kar-
bonskim pokrovom in bočnimi 
oplatami je delo Dreamachine 

tako kot karbonska zaščita spre-
dnjega dela agregata, prednji in 
zadnji blatnik z zavorno lučjo 
led in smerniki znamke Keller-
man. Dodani so kolesni obroči 
znamke TTS, novi so sedež, 
sprednja maska z žarometom 
led, bočni nosilec registrske 
tablice ter krmilo, drugačna so 
vzvratna ogledala. Izpušni sis-
tem je unikatno Akrapovičevo 
delo, ki z zvočno kuliso poskrbi 
za nezmotljiv globok zvok dvo-
valjnika. 

Posebnost motocikla in kot 
pika na i je svetleč napis Em-
pathy na bloku agregata, ki celo-
tnemu motociklu daje poseben 
pečat in atraktiven izgled.

Preobrazba motocikla je v 
okviru projekta Empathy pove-
zana z grajenjem novega načina 
življenja prejemnice donacije. 

Samo Trpin, direktor 
BMW Motorrad Slovenija, 
je z ekipo vložil veliko časa in 
sredstev, da se je projekt Em-
pathy uresničil: “Ideja o pomo-
či se je porodila, takoj ko smo 
maja 2021 slišali za nesrečo 
s kolesom Lane Nine. Ko smo 
spremljali njeno zgodbo, kako 
na novo gradi svoje življenje, 
se je porodila nadgradnja 
naše ideje – da tudi mi iz ne-
česa tako imenitnega, kot je 
motocikel BMW R18, sesta-
vimo nekaj drugačnega, tako 
kot svoje življenje sestavlja 
Lana Nina.« Na novo zgrajeni 
motocikel so v BMW Motorrad 
Slovenija povezali v projekt Em-
pathy. Z njim želi BMW Slove-

nija spodbuditi skrb za sočlove-
ka v najtežjih trenutkih.

Lahko ga boste videli tudi v 
živo

BMW R18 Empathy bo po-
toval po Sloveniji in spodbujal 
k nakupu izdelkov istoimenske 
kolekcije. 

Izdelki z znamko Empathy, ki 
jih je mogoče kupiti in s tem pri-
spevati sredstva za dobrodelni 
namen, so: moški in ženski pu-
lover s kapuco (30 €), moška in 
ženska majica s kratkimi rokavi 
(10 €), kapa (15 €) in obesek za 
ključe (5 €). Izdelki so na voljo 
za naročilo preko društva Ne-
ver Give Up po elektronski po-
šti matej@nevergiveup.si. V 
prihodnje bodo izdelki na voljo 
tudi pri vseh pooblaščenih tr-
govcih BMW Motorrad, in sicer 
BMW Avtoval Grosuplje, BMW 
Selmar Celje in BMW Selmar 
Maribor.

Prodaja izdelkov bo obenem 
potekala na dogodkih, kjer se 
bo predstavljal na novo zgraje-
ni model R18 Empathy, in sicer 
med 7. in 10. 5. ter 13. in 15. 5. 
2022.

Projekt pa bo dobil tudi 
mednarnodno razsežnost, 
saj bo motocikel R18 Em-
pathy predstavljen na 
Pure&Crafted festivalu 1. 
julija in Mednarodnih dne-
vih BMW Motorrad 2. in 3. 
julija 2022 v Berlinu.

Peter Kavčič, 
foto: BMW Slovenija

Veliki koncert KUD Dobrova
Sobota, 14. maj 2022 ob 20h

Dvorana kulturnega doma na Dobrovi

Vstop prost!

Predstavile se bodo sekcije Kulturno-umetniškega društva Dobrova.

70 let kulture na Dobrovi

70

Sanjski motor iz naših 
logov za dober namen

PGD Zalog praznuje 70. let 
22. maja 2022 vabljeni v Zalog

Letošnje leto je za nas, gasilke in gasilce iz Zaloga, leto,  ko obeležujemo 70. 
obletnico ustanovitve društva. V nizu dogodkov se veselimo tudi prihoda in 
prevzema novega terenskega, gasilskega vozila za gozdne požare, GVGP-1.

Ste nam pripravljeni tokrat vi priskočiti na pomoč!
V zaključni fazi projekta nam manjka še del finančnih sredstev za nujno 
potrebno opremo vozila in opremo za gasilce. 

Napovedujemo in vabimo!

22. maja 2022 vabljeni v Zalog na naš praznik!

Gasilska parada ne bo manjkala, v sodelovanju domačimi glasbenimi izvajalci in 
ustvarjalci pa pripravljamo zanimiv spremljevalni program. Slovesno bomo 
prerezali trak, blagoslovili novo vozilo in ga predali v uporabo. 

spremljajte nas na: 
pgdzalog.si, facebooku in 
instagramu

ZALOG

P
R

O
ST

OVOLJNO GASILSKO DRU
ŠTV

O
     

ZALOG5
1919

Veselite se z nami!

Na pomoč!

Kako nam lahko pomagate? 
v mesecu maju bomo odprli SMS akcijo ZALOG 5 na 1919, 

podprete nas lahko z nakazilom donatorskih sredstev na 
naš TRR: SI56 6000 0000 0387 004, LON d. d.

zbiramo tudi dobitke za gasilski srečelov.

Veseli bomo vaše pomoči in podpore!

Za melodijo praznika pa bo poskrbel 
vsem dobro znani naš in vaš, 
ansambel Jurčki!
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Znotraj območja 
UKC Ljubljana in 
Onkološkega inštituta 
Ljubljana delujejo 
brezplačni prevozi 
poimenovani Klinko 
Kavalir. 

Prevozi so namenjeni pred-
vsem starejšim, gibalno in 
senzorno oviranim osebam, 
njihovim spremljevalcem in 
drugim, ki prihajajo v Ljublja-
no na zdravstveno obravnavo v 
klinike. Z uporabo Klinko Ka-
valirja lahko vsi, tudi občani 
občine Dobrova - Polhov Gra-
dec, lažje dostopajo do klinik 
na tem območju.

Gre za projekt Ljubljanskega 
potniškega prometa, ki se je 
povezal z zavodom Zlata mre-
ža in njihovim projektom Pro-
stofer za brezplačen prevoze 

starejših. Vozilo Klinko Kavalir 
je električno in zato tudi do na-
rave prijaznejše vozilo. 

Vsi posamezniki, ki potre-
bujejo prevoz s Klinko Kava-
lirjem, lahko pokličejo na te-
lefonsko številko 041/504-400 
vsak delovni dan med 6.30 in 
19.30 uro in se dogovorijo za 

brezplačen prevoz od izbra-
ne točke do poljubne klinike 
oziroma med poljubnima toč-
kama znotraj območja UKC 
Ljubljana in Onkološkega in-
štituta Ljubljana. Ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa Klin-
ko Kavalir ne vozi. Vabljeni, da 
ga preizkusite!  l.o.

 Govor ob slovesu od An-
gelce Cankar (3. 9. 1932–1. 
4. 2022) v farni cerkvi Ma-
rijinega rojstva v Polhovem 
Gradcu

V teh trenutkih skupne mi-
sli na Angelco Cankar in ob 
poslavljanju od nje na poti 
k večnemu počitku govorim 
kot članica Klekljarskega 
društva Polhov Gradec, kot 
njena prijateljica in sofa-
ranka.

Draga Angelca, še pred 
nekaj dnevi sem bila pri tebi 
na obisku. Vesela kot vedno 
si mi pokazala najnovejšo 
pridobitev, hojco, ki ti je olajšala premikanje po 
hiši. Ko pomislim nate, se zavem, da te nikoli 
nisem videla slabe volje, nikoli nisi »jamrala« 
ali se jezila, čeprav so bili razlogi za to. Bila 
si prijetna sogovornica, vedno dobrovoljna in 
polna optimizma. Življenje, ki ti je bilo na-
menjeno, si polno živela, sprejemala, kar ti je 
namenilo, se sproti prilagajala. Zaupala si v 
Božjo previdnost, molila za srečno zadnjo uro. 
Molitev in klekljanje sta imela posebno mesto v 
tvojem življenju, z obojima si začela in končala 
dan. V molitvi si izročala svoje želje Bogu in se 
zahvaljevala za prejeto.

Angelca, bila si pridna kot mravljica, delav-
na od jutra do večera. Skrbno si obdelovala vrt 
in njivo, kjer si pridelala zelenjavo za družino 
in za živali, ki so bile vedno pri hiši. Negovala 
si rožice, ki so vse poletje bujno cvetele. Nekoč 
si mi podarila sadiko jakobinke, ki je zrasla v 
velik grm in jo skrbno prezimujem že dolgo vr-
sto let. Podarila si mi sadike malin in gomolje 
dalij. Skupaj sva nabirali zdravilne rožice za 
jagermaister in za zeliščne čaje. Skupaj sva se 
jezili na mravlje, ki so vdirale v najino kuhinjo. 
Povedala si mi recept za regratov liker in za 
ocvrte vozličke. Večkrat sva prešali jabolka in 
grozdje za sok. Povezovala naju je ljubezen do 
rož, vrta, zemlje, živali in čipk. Najino prija-
teljstvo se je poglobilo po smrti tvojega moža 
Ivana leta 2001, glavno breme skrbi za dom in 
vrt je takrat prešlo nate. Z mojim vdovstvom 
sva se prijateljsko povezali še tesneje.

Angelco sem spoznala leta 1992, ko sem 
začela klekljati. Angelca se je naučila kleklja-
ti že kot otrok, prvo znanje je dobila doma, 
kjer so veliko klekljali, da so si s prodajo čipk 
pomagali preživeti čase hudega pomanjkanja. 
Čipke so bile pred drugo svetovno vojno zelo 
iskane, neko obdobje je bilo največ naročil za 
posebej nežne, zračne čipke, sklekljane samo 
iz kitic, Angelca jim je rekla »tiste z luknjica-
mi«. Za mojstrsko čipko s kiticami je potrebna 
posebna spretnost, zelo enakomerno zategova-
nje klekeljnov. Angelca je obvladala to tehniko 
do popolnosti. Naklekljala je veliko čipk, ki so 
bile vstavljene v oltarne prte več cerkva. Tudi 
v naši farni cerkvi njene čipke krasijo več ol-
tarnih prtov. Ko je bila že izkušena klekljarica, 
si je želela svoje znanje še razširiti, zato se je 
udeležila več tečajev, ki jih je uspešno končala. 
Za svojo plemenitost, delavnost, požrtvovalno 
delo, ki ni bilo opravljeno zaradi pričakovanega 
plačila, si leta 2012 dobila občinsko priznanje.

Angelca, naklekljala si tudi veliko, zelo ve-
liko lepih čipk, ki so jih posvečene sestre šivale 
v albe. Kdo ve, koliko duhovnikov nosi albe s 
tvojimi čipkami!? Sklekljala si tudi veliko ne-
žnih čipk, ki jih je občina priložila v poročno 
listino mladoporočencem, ki so sklenili zakon 
v Polhograjski graščini. Upam si domnevati, 
da so to srečni zakoni, saj so bili srčki z zlati-
ma obročkoma sklekljani ob molitvi in z veliko 
ljubezni. Še posebej pa so bile izjemne tvoje 
blagajevke, ki jih je zelo težko ujeti v belo nit. 
Mojstrsko so bile skekljane tudi tvoje črke. 
Vedno sem cenila tvojo klekljarsko spretnost, 
dobrovoljnost, zanesljivost.

Angelca, bila si ena najzvestejših članic pol-
hograjskega klekljarskega društva, tudi usta-
novna članica. S svojimi čipkami si obogatila 
vse dosedanje razstave našega društva. Svoje 
klekljarsko znanje si radodarno predajala na-
prej in navduševala s podarjenimi čipkami. 
S svojimi čipkami si razveselila mnoge. Tvoji 

podarjeni klekljani angelčki 
bdijo nad mojimi vnuki. 
Zdaj v večnosti boš lahko raj-
skim prebivalcem s svojimi 
čipkami krasila bela oblačila. 

Angelca, zelo rada si imela 
živali. Na vaši domačiji ste 
imeli mačke, račke, zajce, 
kozice, kokoši, petelina. Moji 
vnuki so pri tebi prvič božali 
mlade mucke in zajčke. Ko 
sem te obiskala, si me pogo-
sto povabila pogledat živali 
v »kozolc«, živali so te gla-
sno pozdravljale. Pri hiši ste 
imeli vedno tudi psa in tudi 
tukaj sva imeli skupne pogle-

de in izkušnje. Eden od psov je bil še posebno 
potepuški, še jaz sem ga pomagala iskati po 
vasi. Črni labradorec Filo si je prislužil zato 
lepo pesem. Ja, rime ti niso bile tuje, še mene 
si vpletla v to pesem.

Gospa Angelca Cankar je bila nedvomno ena 
naših najbolj spoštovanih krajank. Prav je in 
spodobi se, da se ob slovesu od Angelce spo-
mnimo vsaj nekaj podrobnosti tudi iz njenega 
družinskega in službenega življenja.

Rodila se je 3. septembra leta 1932 v Stari 
Oselici nad Poljansko dolino kot najstarejša od 
treh otrok družine Jezeršek. Življenje na rodni 
domačiji je bilo skromno, težko. Že kot otrok 
je bila zelo preizkušana, ko je še ne desetletna 
zaradi ognja, ki je buhnil iz peči, dobila hude 
opekline. Dolgo so jo zdravili na Golniku, obse-
žne brazgotine je nosila vse življenje. Prvo služ-
bo je dobila v Študentskem naselju v Ljubljani, 
kasneje v Dekorativni. Povedala mi je, kako je 
izgledal izbor prijavljenih. Kandidatke so mo-
rale napisati lastnoročno prošnjo in s svojo lepo 
pisavo, ki jo je ohranila do konca življenja, je 
bila izbrana brez dodatnih preizkusov. Kmalu 
si je s prihranki kupila moped, Tomos dvojko. 
V vožnji z njim je bila spretna, zelo je uživala. 
Ali si jo lahko prestavljate, kako brzi po cesti, 
v krilu, z rutko na glavi?

V Dekorativni je spoznala bodočega 
moža, Ivana Cankarja iz Setnice iz Ravneka 
(Ravn’ka). Leta 1965 sta se poročila pri Sv. Ja-
kobu v Ljubljani, tam v bližini na Gornjem 
trgu sta potem stanovala. Leto kasneje se jima 
je rodil sin Robi. Z Ivanom sta kmalu kupila 
fička in z njim prepotovala Slovenijo in velik 
del nekdanje skupne države. Robi se spominja 
izleta, ko so se podali vse do Skopja in Ohrida. 
Leta 1975 so se preselili na Pristavo, v Polhov 
Gradec. S trdim in poštenim delom sta si z Iva-
nom zgradila dom, ki posebno čez pomlad in 
poletje spominja na hišico iz pravljice.

Angelca je bila človek, ki je živela v skladu z 
ustaljenimi vrednotami, dobrega srca, odprtih 
rok, prijazna do vsakogar, vedno pripravlje-
na na delo za skupno dobro. Zavedala se je 
modrosti, da je nekaj vredno samo življenje, 
preživeto z drugimi in za druge.

Soseda in dobra prijateljica, ki je bila pri 
njej na obisku zadnji teden v sredo, mi je po-
vedala, da je Angelca že čutila klic Gospodarja 
življenja. Pogosto se v nekaj dneh ali urah pred 
odhodom zgodijo v človekovi duševnosti veli-
ke spremembe. Ta čas je posebej dragocen, je 
zadnja priložnost za človekovo zorenje, je čas 
priprave na odhod. Angelca, v tvojem imenu 
smo hvaležni tvojim domačim, ki so ti zvesto 
pomagali in omogočili, da si do zadnjega ostala 
na domu, ki si ga imela tako zelo rada. Lahko 
rečemo, da je bilo tvoje slovo dobra smrt. To 
je konec življenja, ki se mirno izteče samo od 
sebe. Je zadnja velika stvar, ki jo človek lahko 
doživi. Pokojni župnik v Srednji vasi v Bohinju 
Matjaž Zupan je rekel: “Smrt ni tragika, je pot 
v večno življenje. Ko človek umre, pade v Božje 
naročje.” Prepričana sem, da je Bog Angelco 
nežno ujel v svoje naročje in videl vsa njena 
dobra dela, storjena iz ljubezni do bližnjih in 
do našega skupnega Očeta v nebesih. 

Angelca, zdaj počivaj v miru in se veseli pri 
Vsemogočnemu Bogu. Naj ti bo dobrotljiv ob 
poslednji sodbi.

Draga Angelca, ohranili te bomo v trajnem 
spominu.

Tatjana Trontelj in Milka Bokal, (Foto: T. T.)

V slovo 

Angelci 
Cankar

Zavezali smo se, da bomo 
skrbeli za prevoz iz Ljubljane 
na naše sredine vaje in na-
zaj. Domači fantje in dekleta 

so se s svojimi vrstniki hitro 
povezali med seboj. Inštru-
mentalna glasba, zapisana z 
notami, je univerzalni jezik in 

po prvih ubranih taktih smo 
že načrtovali skupne nastope 
v prihajajočih dneh. Tako se 
nam bodo Ukrajinci pridruži-
li že na prvomajski budnici in 
z nami bodo ostali, dokler se 
vojna vihra v njihovi domovini 
ne umiri. 

Magdalena Tehovnik

Glasba nas povezuje.

Klinko Kavalir nudi brezplačen 
prevoz med klinikami znotraj 
območja UKC Ljubljana in 
Onkološkega inštituta Ljubljana

Ukrajinski mladi 
glasbeniki 

v Godbi 
Dobrova - Polhov Gradec

Drobcen košček k lepšemu življenju v begunski 
koži smo desetim trobilcem starim od 15 do 17 
dodali v naši godbi s tem, ko smo jih v začetku 
aprila z veseljem sprejeli v svoje vrste. 
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Občina Dobrova – Polhov Gradec
Stara cesta 13 
1356 Dobrova         

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE 

SOCIALNIH POMOČI 
V OBČINI DOBROVA-POLHOV 

GRADEC V LETU 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINA-
CERJA:
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Sta-
ra cesta 13, Dobrova

2. PRAVNA PODLAGA
Zakon o socialno varstvenih pre-
jemkih (Uradni list RS, št. 61/2010 in 
spremembe), Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012 – 
ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 14/2013, 
56/2013 – ZŠtip-1, 99/2013, 14/2015 – 
ZUUJFO, 57/2015, 90/2015, 38/2016 
– odl. US, 51/2016 – odl. US, 88/2016, 
61/2017 – ZUPŠ, 75/17 in 77/2018, 
47/2019), Statut Občine Dobrova-
-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 
26/2012, 43/2019), Odlok o dode-
ljevanju socialnih pomoči v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 35/2012) in Odlok o proraču-
nu Občine Dobrova-Polhov Gradec 
za leto 2022 (Uradni list RS 21/2022, 
47/2022).

3.  PREDMET JAVENEGA 
RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev 
socialnih pomoči, ki so namenjene:
- subvencioniranju šole v naravi 

osnovnošolcem v šolskem letu 
2022/23 (zimske šole v naravi za 
učence 6. razreda Osnovne šole 
Dobrova in učence 6. razreda 
Osnovne šole Polhov Gradec ter 
poletne šole v naravi za učence 4. 
razreda Osnovne šole Dobrova in 
učence 5. razreda Osnovne šole 
Polhov Gradec); 

- subvencioniranju nakupa šolskih 
potrebščin osnovnošolcem v šol-
skem letu 2022/23; 

- subvencioniranju šolske prehra-
ne osnovnošolcem v šolskem letu 
2022/23;

- kritju drugih stroškov in izdatkov 
z namenom premostitve trenutne 
materialne ogroženosti v letu 2022.

4.  UPRAVIČENCI ZA 
DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci do sredstev so:
- posamezniki ali družine, katerih 

dohodek na družinskega člana ne 
presega minimalnega dohodka, ka-

terega višina se določi po merilih 
Zakona o socialno varstvenih pre-
jemkih (v nadaljevanju - cenzus), z 
upoštevanjem materialnih oziroma 
socialnih razmer upravičenca;

- prosilci socialne pomoči mora-
jo biti občani Občine Dobrova-
-Polhov Gradec s stalnim prebi-
vališčem v občini, ki jim je zaradi 
trenutne materialne ogroženosti 
nujno potrebna pomoč, izkoristili 
pa so že vse zakonske možnosti (na 
podlagi Zakona o socialno varstve-
nih prejemkih), ki pa ne zadoščajo 
za rešitev stiske. 

5. POGOJI IN OMEJITVE ZA  
SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU
- občan lahko izjemoma pridobi en-

kratno denarno pomoč tudi v pri-
meru, ko za največ 100% presega 
omenjeni cenzus, če gre za težjo 
bolezen v družini oziroma nespo-
sobnost za pridobitno delo, v pri-
meru elementarne nesreče, požara 
ali smrti hranitelja ter v drugih iz-
jemnih okoliščinah;

- na predlog Odbora za zdravstvo 
in socialo Občine Dobrova-Polhov 
Gradec lahko Občinski svet Obči-
ne Dobrova-Polhov Gradec spre-
meni cenzus za dodelitev socialne 
pomoči;

- upravičenec lahko prejme največ 
dve vrsti pomoči;

- socialna pomoč se praviloma izpla-
ča neposredno upravičencu, razen 
pomoč za šolska kosila, šolo v nara-
vi ter v primeru, ko upravičenec ne 
more zagotoviti namenske porabe 
-  za slednje tri primere se sredstva 
nakažejo neposredno izvajalcu sto-
ritve oziroma dobavitelju;

- denarno pomoč se lahko upravi-
čencu dodeli v nižjem znesku, kot 
bi mu pripadala po Odloku o dode-
ljevanju denarnih socialnih pomoči 
v Občini Dobrova-Polhov Gradec 
ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da 
kljub izkazanemu nizkemu dohod-
ku ni ogrožena socialna varnost 
upravičenca in družinskih članov, 
ker je premoženje vlagatelja in dru-
žinskih članov takšno, da bi lahko 
zagotavljajo preživetje oziroma da-
jalo ustrezne dohodke ali se ugoto-
vi, da z upravičencem živijo osebe, 
ki niso družinski člani po Zakonu 
o socialnem varstvu, pa pridobivajo 
dohodke po navedem zakonu.

6. VIŠINA RAZPISANIH SRED-
STEV IN DENARNIH POMOČI 
JAVNEGA RAZPISA
Sredstva bremenijo proračunske po-
stavke Proračuna Občine Dobrova-
-Polhov Gradec:

19026 Subvencioniranje šole v naravi 
v šolskem letu 2022/23 višini 800,00 
EUR.
Višina denarne pomoči je najmanj 
42,00 EUR (višina pomoči je odvisna 
o števila prosilcev in razpoložljivih 
proračunskih sredstev).
 
19027 Subvencioniranje nakupa šol-
skih potrebščin v višini 4.000,00 EUR.
Višina denarne pomoči je najmanj 
42,00 EUR (višina pomoči je odvisna 
o števila prosilcev in razpoložljivih 
proračunskih sredstev). 

19029 Subvencioniranje šolske pre-
hrane v šolskem letu 2022/23 v višini 
600,00 EUR (višina pomoči je odvi-
sna o števila prosilcev in razpoložlji-
vih proračunskih sredstev). 

20014 Enkratna denarna pomoč za-
radi materialne ogroženosti v višini 
15.000,00 EUR, zmanjšana za sred-
stva, ki jih Občina Dobrova-Polhov 
Gradec v skladu z Odlokom o dode-
ljevanju socialnih pomoči v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 35/2012) namenila medletnim 
enkratnim denarnim pomočem zara-
di materialne ogroženosti.
Višina denarne pomoči je najmanj 
42,00 EUR (višina pomoči je odvisna 
o števila prosilcev in razpoložljivih 
proračunskih sredstev). 

7. OBDOBJE ZA PORABO 
SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2022, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna, 
razen sredstev iz PP 19026 Subven-
cioniranje šole v naravi ter 19029 
Subvencioniranje šolske prehrane, ki 
se nanaša na obdobje šolskega leta 
2022/23.

8. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG
Rok za oddajo vlog: 27. maj 2022.

9. KRAJ, KJER LAHKO 
PROSILCI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila 
za sofinanciranje ter vzorec sklepa) 
je ves časa objave javnega razpisa na 
voljo na spletni strani Občine Do-
brova-Polhov Gradec,  zainteresira-
ni prosilci pa jo lahko dvignejo vsak 
delavnik v sprejemni pisarni Občine 
Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 
13, Dobrova.
Vse dodatne informacije v zvezi z 
razpisom dobijo prijavitelji pri Sandri 
Nartnik na tel. št. 01 3601-800. Raz-
pis in obrazci so dosegljivi tudi preko 

internetne strani Občine Dobrova-
-Polhov Gradec: http://www.dobro-
va-polhovgradec.si/

10. VSEBINA VLOGE
Vloga na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih me-
stih podpisana. Vsebovati mora vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo pro-
silci priložiti naslednjo dokumenta-
cijo:
- potrdilo delodajalca o neto osebnih 

dohodkih v zadnjih treh mesecih 
pred oddajo vloge oziroma  zadnji 
odrezek o pokojnini;

- odločbo oziroma potrdilo o višini 
preživnine;

- odločba o višini katastrskega do-
hodka;

- odločba o davku od dohodka iz de-
javnosti;

- kopija odločbe Centra za socialno 
delo o prejemanju denarne social-
ne pomoči, če je vlagatelj prejemnik 
denarne socialne pomoči in odloč-
bo Centra za socialno delo o preje-
mu izredne denarne pomoči;

- kopija odločbe Centra za socialno 
delo o prejemanju otroškega dodat-
ka;

- kopija odločbe Centra za socialno 
delo o prejemanju štipendije;

- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje 
za brezposelne in iskalce zaposlitve;

- odločbo Zavoda RS za zaposlova-
nje o upravičenosti do denarnega 
nadomestila za brezposelnost;

- izpisek iz bank-e za zadnje tri me-
sece pred oddajo vloge za vse pol-
noletne člane;

- potrdilo o priložnostnih ali obča-
snih dohodkih;

- kopijo bančne kartice vlagatelja.

Komisija lahko naknadno zahteva še 
predložitev drugih dokumentov, kot 
dokazilo resničnosti navedb v vlogi 
in priloženi dokumentaciji.

11. ODDAJA IN DOSTAVA 
VLOG
Vloge je potrebno poslati na naslov: 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opre-
mljena z izpisom na prednji strani: 
»Javni razpis socialne pomoči 
– NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani 
mora biti naslov pošiljatelja. 

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka prejeta v sprejemni 

pisarni Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec, Stara cesta 13, Dobrova, ali če je 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
prejeta v sprejemni pisarni Dobrova-
-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Do-
brova ali ni bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin zahteva-
nih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec 
strinja z vsemi pogoji ter merili raz-
pisa.

12. OBRAVNAVA VLOG IN OB-
VEŠČANJE O IZBORU
Po poteku razpisnega roka bo strokov-
na komisija najkasneje v osmih dneh 
od poteka roka za prijavo na razpis 
hkrati odprla vloge, ki bodo prispele 
do razpisanega roka. Odpiranje vlog 
ne bo javno. V primeru formalno ne-
popolne vloge bo prosilec pozvan, da 
v roku 8 dni od dne prejetega obvesti-
la dopolni vlogo. V kolikor vloga v na-
vedenem roku ne bo dopolnjena, bo s 
sklepom zavržena. Prepozno prispele 
vloge se ne obravnavajo. 

Komisija bo opravila strokovni pre-
gled popolnih vlog in jih v primeru 
izpolnjenih pogojev ocenila na pod-
lagi meril za dodelitev denarnih po-
moči ter podala predlog prejemnikov 
denarnih pomoči in višino sredstev. 

Predlog o izboru prejemnikov denar-
nih pomoči in višini sredstev, doblje-
nih na tem razpisu se predloži direk-
torju občinske uprave, ki izda sklepe o 
izboru prejemnikov denarnih pomo-
či ter višini dodeljenih sredstev v 30 
dneh po sprejeti odločitvi in podaji 
predloga na seji komisije.

Prosilec ima možnost pritožbe na žu-
pana Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec v roku 8 dni od prejema sklepa.

Številka: 1230-0006/2022-2
Datum: 07.04.2022

   Franc Setnikar 
          Župan

Vam kaljenje določenih 
sort letos ni uspelo? 

Pridite na menjavo semen in sa-
dik, prinesite svoje s seboj ali pa 
pripravite kak kovanček. 

Poleg semen in sadik boste 

spoznali tudi nove ljudi, ki se 
dobro spoznajo na vrtičkanje in 
poljedelstvo. Potrudili se bomo, 
da bo zanimiv in poučen tudi 
spremljevalni program.

Ohranimo doma pridelana in 
avtohtona semena in poskrbimo 
za lastno, dobro in zdravo domačo 

hrano! Menjava semen in sadik 
bo potekala v parku Polhograjske 
graščine, v soboto, 23. 4. 2022, 
med 10. in 14. uro. 

V primeru slabega vremena bo 
dogodek odpovedan, obvestilo pa 
objavljeno tudi na dotični strani.

Menjava
sadik in semen
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V okviru obiska 
vlade po slovenskih 
regijah se je v torek, 
29. marca, na Logu 

mudil tudi minister za 
infrastrukturo Jernej 

Vrtovec. 

Pred tem se je v Polhovem 
Gradcu sestal z župani občin 
Dobrova–Polhov Gradec, Hor-
jul, Log - Dragomer in Brezovi-
ca.  Na Logu si je na terenu ogle-
dal gradnjo kolesarske daljinske 
poti. Gre za zadnje manjkajoče 
kilometre med Ljubljano in 
Vrhniko. Minister in župan sta 
se strinjala, da je skupni pristop 
pri gradnji ekonomsko najučin-
kovitejši.  Občina se je namreč 
sočasno z gradnjo kolesarske 
povezave odločila še za vgra-
dnjo novih komunalnih vodov 
(plin, voda, optika). 

»Sodelovanje med občino in 
DRSI je že od samega začetka 
zelo dobro, pri njih vedno naj-
demo sogovornika. Veseli me, 
da smo našli skupni interes in 
posluh ter sočasno pristopili k 
izvedbi,« je dejal župan Stanov-
nik. Občino na nasprotni strani 
kolesarske poti čaka še izgra-
dnja pločnika z javno razsve-
tljavo, kar bo omogočilo večjo 
prometno varnost, nenazadnje 
pa tudi prispevalo k lepšemu 
videzu kraja. 

Kot nam je še zaupal župan, 
se je z ministrom pogovarjal 
tudi o novem avtocestnem uvo-
zu na Lukovici. 

Investicijski načrt je že pri-
pravljen, v naslednjih tednih bo 
pripravljen razpis za izvajalca 
gradbenih del. (gt)

Občina 
Log - Dragomer

Dragomer, Na Grivi 5
UPRAVNI CENTER, 
Loška c. 12, Log
p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici
obcina@log-dragomer.si
01 75 07 700

Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
 8.00 - 12.00
  13.00 - 15.00
Sreda 8.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
Petek 8.00 - 12.00
  12.30 - 13.0

Uradne ure: 
Ponedeljek 
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Sreda 
9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
Petek
9.00 - 12.00

Log - Dragomer, 16. 
marec 2022 – Četrta 
zasedba Občinskega 
sveta Občine Log - 
Dragomer se  je sestala 
na svoji šesti izredni seji. 

Tokrat je bila na dnevnem 
redu le ena točka, in sicer in-
formacija o dogajanju z zvezi z 
javnim podjetjem Komunalno 
podjetje Vrhnika in nesprejetih 
sklepih na seji Skupnega organa 
za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic prej omenjenega podje-
tja. Na seji s precej kompleksno 

tematiko je občinski svet sprejel 
osem sklepov.

 Občinski svet Občine Log 
- Dragomer je bil tudi tokrat 
enoten, da je situacija v zvezi 
z vrhniško Komunalo resna, a 
so bili razlogi za takšno oceno 
diametralno različni. V prvem 
delu seje je župan občinski svet 
seznanil z dogajanjem v vrhni-
ški komunali ter poročilom o 
nesprejetih sklepih na seji SUO. 
Svet je na seji s tremi glasovi 
za, osmimi proti in enim vzdr-
žanim zavrnil sklep, da gredo 
občinski sveti v spremembo 
Odloka o ustanovitvi in orga-
niziranju vrhniške komunale, 
ki bo v skladu z zakonodajo 
in s priporočili KPK. Svetniki, 
kot so pojasnili v obrazložitvi 
glasu, sklepa niso zavrnili zato, 
ker so bi bili proti, da je uskla-
jen z zakonodajo, temveč zato, 
ker so želeli, da bi se to zgodilo 
na način kot so predlagali pred 
časom. Tisti, ki so sklep podpr-
li, pa so menili, da je čas, da se 
Odlok spremeni in se ga uskla-
di z zakonodajo. Zato so tisti, ki 

so bili proti prejšnjemu sklepu, 
naslednjega podprli ter obratno, 
tisti, ki so prejšnji sklep podprli, 
so bili tokrat proti. Z devetimi 
glasovi za ter tremi proti so sve-
tniki sprejeli sklep, da se popra-
vi le 24. člen prej omenjenega 
Odloka v besedilu, ki je napisan 
v predlogu občine Log – Drago-
mer. Po tej spremembi pa bi vse 
tri občine pristopile k postopku 
celovite spremembe Odloka o 
ustanovitvi in organiziranju JP 
KPV. V obrazložitvi glasu smo 
slišali, da s spremembo le tega 
člena še vedno ne bi rešili zako-
nitosti Odloka.

Ob sklepu, da se na predlog 
Nadzornega sveta KPV razreši 
aktualnega direktorja vrhniške 
Komunale se je razvila pestra 
razprava. Na koncu sta za raz-
rešitev glasovala dva, pet jih je 
bilo proti, pet pa se je glasova-
nja vzdržalo. Prav tako svetniki 
niso podprli nobenega izmed 
dveh predlogov za imenovanje 
začasnega direktorja.

Na seji so oblikovali še doda-
tna sklepa. Občinski svet je z de-

vetimi glasovi za in tremi proti 
sprejel sklep s katerim je občin-
ski upravi naložil, da sproži vse 
postopke, ki so potrebni, da se 
tudi v povezavi z Družbeno po-
godbo JP PKV in njeno upora-
bo, doseže zakonito stanje. Proti 
vpletenim v domnevno kaznivo 
dejanje pri sprejemanju in vpi-
su družbene pogodbe v sodni 
register pa se sproži kazenska 
ovadba. Z devetimi glasovi za 
in tremi vzdržanimi je svet 
podprl sklep, v katerem je ob-
činski svet izpostavil, da še niso 
končani postopki, ki bi lahko 
na pristojnem sodišču dokazali 
nezakonitost pri enostranskem 
imenovanju direktorja JP KPV, 
zato so apelirali na večinskega 
lastnika občino Vrhnika, ki je 
izvedla tako vsiljeno imeno-
vanje direktorja komunale, in 
Nadzorni svet družbe, ki je pri 
tem sodeloval, da za vsa ravna-
nja pri vodenju, nadziranju in 
upravljanju JP KPV prevzameta 
materialno, moralno in politič-
no odgovornost.

V. L. 

Županova beseda

Spoštovane 
občanke, 
spoštovani občani!
Tokrat imate glavno besedo vi 
in osebno ne želim vplivati na 
vašo odločitev.

Se vidimo na volišču.
Želim vam vse dobro in na-

svidenje.

Miran Stanovnik, vaš 
župan

Na izredni seji o komunali

Minister Vrtovec z županom 
Stanovnikom na Logu
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Log - Dragomer, 1. april 2022 – Državni sekretar na 
Ministrstvu za javno upravo, Boštjan Jambrovič ter 
državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, Damir Orehovec sta se v okviru 
vladnega obiska južnega dela Osrednjeslovenske 
regije mudila tudi v Občini Log - Dragomer. 

Orehovec je obiskal Vrtec 
Dragomer, Jambrovič pa se je 
ustavil na Občini.

Državni sekretar za izobra-
ževanje, Damir Orehovec, si je 
v okviru vladnega obiska Osre-
dnjeslovenske regije ogledal vr-
tec v Dragomerju. Na delovnem 

sestanku sta se državnemu se-
kretarju za nepovratna sredstva, 
s katerimi bodo zgradili prizi-
dek k vrtcu, zahvalila pomočni-
ca ravnateljice, Mojca Erjavec in 
župan Občine Log – Dragomer, 
Miran Stanovnik. »Brez sred-
stev, ki smo jih pridobili na Raz-

pisu za sofinanciranje investicij 
v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
Republiki Sloveniji v proračun-
skem obdobju 2021–2024, ne bi 
mogli širiti vrtca. Že nekaj časa 
smo se spogledovali s tem, da bi 
otroci imeli boljše pogoje v dobi 
odraščanja. Upam, da jih bomo 
z dvema novima prostornima 
igralnicama vsaj delno rešili,« 
je ob robu obiska povedal žu-
pan Stanovnik. V vrtcu so za 

državnega sekretarja pripravili 
kratek kulturni program in mu 
razkazali prostore. Spregovorili 
so o aktualni problematiki in si 
izmenjali poglede ter izkušnje.

Medtem se je v prostorih Ob-
činske uprave mudil tudi držav-
ni sekretar za javno upravo, Bo-
štjan Jambrovič. Sprejela sta ga 
župan Stanovnik in podžupan 
Simon Strgar, ki se je v nadalje-
vanju z državnim sekretarjem 

pogovarjal o vplivu spreme-
njenega zakona o financiranju 
občin in zakona o finančni raz-
bremenitvi občin na proračun. 
»Zanimalo ga je kakšne so naše 
izkušnje, ali se nam ta ukrep zdi 
primeren in ali se razbremeni-
tve poznajo v občinskem prora-
čunu,« nam je zaupal podžupan 
Simon Strgar, ki je povedal, da 
sta zakona prinesla določene 
prihranke ter dodal, da so dr-

žavnemu sekretarju sporočili, 
da si želijo, da bi ministrstva pri 
svojih ukrepih bila usklajena. 

Ob tem je razložil, da podpi-
rajo ukrepe, ki po eni strani raz-
bremenjujejo občine, a na drugi 
strani jim drugo ministrstvo 
naloži opravljanje dodatnih na-
log, ki se bodo slej ko prej imele 
tudi finančni vpliv. 

Vesna Lovrenčič, 
foto: GT

Državni sekretar za izobraževanje, Damir Orehovec, si je v okviru vladnega obiska Osrednjeslovenske regije ogledal vrtec v Dragomerju.

V prostorih občinske uprave se je mudil tudi državni sekretar za javno 
upravo Boštjan Jambrovič.

Sekretarja Jambrovič in Orehovec obiskala občino
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Log - Dragomer, 5. april 
2022 – Projekt gradnje 
kanalizacije in čistilne 
naprave se odvija po 
načrtih. Položenih je 

že skoraj 20 kilometrov 
kanalizacije. Gradbeni 

stroji še naprej ropotajo 
in hitijo z deli na Logu 

in v Dragomerju, kmalu 
bodo začeli graditi še na 

Lukovici, kjer pa naj bi 
se tempo gradnje, zaradi 

nekoliko zahtevnejšega 
terena, nekoliko 

upočasnil.
 
Gradnja kanalizacije, vodo-

voda in druge infrastrukture 
ob regionalni cesti je še naprej 
v polnem razmahu. »Na tra-
si regionalne ceste v območju 
kolesarske steze izvajalec Hi-
drotehnik nadaljuje z deli na 
primarnem kanalu vakuumske 
kanalizacije ob sočasnem pola-
ganju vodovoda, plina in tele-
komunikacijskega omrežja T2. 
Dela potekajo od naselja Kačja 
vas v smeri Lukovice na obmo-
čju Rosovč ter na območju Dra-
gomerja v območju kolesarske 
steze in pločnika od objekta 
Loška cesta 2 do objekta na Šol-
ski ulici 3,« so nam povedali v 
Občinski upravi.

V okviru obsežnih del ob re-
gionalki z več milijonskimi ne-
povratnimi sredstvi ter sredstvi 
občinskega proračuna gradijo 
kanalizacijo in vodovod. Projekt 
gradnje vodovoda je ocenjen kar 
na 1,3 milijona evrov in bo krit 
izključno z občinskimi financa-
mi. Posel je dobil Hidrotehnik 
v partnerstvu s Komunalnimi 
gradnjam in KPL. V okviru 
projekta od križišča s trgovino v 
smeri proti Vrhniki gradijo pri-
marni in sekundarni vodovod. 
Gre za hrbtenico vodovodnega 
sistema preko katere se s pitno 
vodo napaja celotna občina. 
Obstoječi vodovod, ki je star in 
poteka po zasebnih površinah 
bodo prestavili v javno površi-
no ter tako povečali dostopnost 
za potrebno vzdrževanje. Obe-
nem bodo povečali tudi profil, 
saj so hidravlični izračuni, ki jih 
je pred leti izdelalo Komunalno 
podjetje Vrhnika pokazali, da je 
pod dimenzioniran. Kot smo še 
izvedeli bo vzporedno potekala 
tudi gradnja sekundarnega vo-
dovoda, saj se neposredno na 
primarni vodovod ne sme pri-
klapljati hišnih priključkov.

Stroji se selijo v Dolino
Še ta mesec naj bi se začela 

dela na trasi kanalizacije v Doli-
ni na Lukovici, dela bodo v prvi 
fazi potekala od hišne številke 
6 do 20. Delavci Komunalnih 
gradenj so sicer marca gravita-
cijsko kanalizacijo gradili med 
Potjo za Stan in Potjo ob Sneža-
ku ter na Dragomerški cesti od 
hišne številke 64 do 76. To naj 
bi aprila tudi preplastili z asfal-
tom, in sicer od hišne številke 
44 do 76, na Poti ob Snežaku pa 
naj bi se nadaljevala gradnja pli-

novodnega omrežja Energetike 
Ljubljana. 

Izvajalec KGG je medtem 
kanalizacijo gradil na Barjanski 
cesti, kjer so že izvedli podboj 
tlačnega voda pod avtocesto 
med Barjanski cesto in regi-
onalno cesto, dela se bodo na 
tem območju nadaljevala tudi 
aprila. 

Pestro je bilo tudi na Logu, 
kjer je Hidrotehnik marca na-
daljeval z gradnjo vakuumske 
kanalizacije na Vrhovčevi cesti 
od hišne številke 15 do 46 in od 
46 do 56. Dela se bodo na tem 
območju nadaljevala tudi ta 
mesec.

Na čistilni napravi obrtniška 
dela

»V marcu 2022 so se nada-
ljevala obrtniška dela in in-
stalacijska dela med katerimi 
je izvajalec zaključil vgradnjo 
kopalniške keramike in radi-
atorjev na lokaciji poslovno 

tehnološkega dela čistilne na-
prave. Izvajali pa so tudi dela 
na elektro in strojnih instala-
cijah poslovno tehnološkega 
dela čistilne naprave,« so nam 
še povedali naši sogovorniki. 
Marca so izvajalci začeli z iz-
vedbo kabliranja in montažo 
razdelilnih omaric, aprila pa je 
v načrtu izvedba strojnih del v 
tehnološkem delu, med ta dela 
šteje na primer montaža puhal, 
opreme v prostoru pralnika pe-
ska, v prostoru dehidracije blata, 
obarjanje fosforja in vgradnja 
grabelj.

Marca so delavci Trgograda 
zaključili z izvedbo vodov me-
teorne vode, sanitarne vode in 
vodovoda na zunanjem delu či-
stilne naprave. Aprila pa naj bi 
se intenzivno posvetili zunanji 
ureditvi, v načrtu je polaganje 
pralnih plošč, planiranje in 
nasipavanje terena za pripravo 
asfaltiranja območij čistilne 
naprave. 
V. L., Foto: Občinska uprava

Decembra 2021 je bil sprejet 
zakon o dolgotrajni oskrbi. 

V luči zakona vam v rubriki Starosti prijazne 
Občine Log - Dragomer predstavljamo mrežo 
programov dolgotrajne oskrbe, ki predstavlja 
različne možnosti za starejše ljudi, da ostanejo 
v oskrbi doma ali v domačem kraju čim dlje časa. 

V prejšnji številki smo predstavili oskrbo na 
domu, v tokratni številki pa nadaljujemo s pred-
stavitvijo sodobnih domov za stare ljudi.

Sodobna razvojna usmeritev, naj se človek 
stara doma, se v primeru, ko to ni mogoče, raz-
širi v pravilo, naj bo preselitev zaradi oskrbe ena 
sama. Selitve starega človeka iz ene oskrbovalne 
ustanove v drugo, ko se mu poslabša stanje, ozi-
roma v ustanovi iz enega na drugi oddelek, so 
zanj zelo stresne. 

Zgodnji preselitvi iz neprimernega stanovanja 
in razmer so namenjena oskrbovana stanova-
nja. Ta so nadpovprečno prilagojena za starost, 
njihovo bistvo pa je, da imajo stanovalci sistem-
sko na voljo servisno ponudbo pranja, kuhanja, 
pospravljanja … vse do popolne nege in oskrbe, 
če/ko jo potrebujejo in za to tudi doplačajo. V 
takšnem stanovanju star človek na začetku živi 
popolnoma samostojno, čim bolj pa peša, več 
oskrbe in nege dobiva. Ko povsem obnemore, 
postane njegovo stanovanje apartma v okviru 
krajevnega doma za stare ljudi. Najemna oskr-
bovana stanovanja so praviloma v lastništvu ali 
solastništvu države, občine, organizacij ali fizič-
nih oseb, ki nudijo dolgotrajno oskrbo. Nekate-
ra oskrbovana stanovanja pa so tudi lastniška 
– investitorji jih gradijo in prodajajo kot tržna 
oskrbovana stanovanja. 

Sodobni domovi za stare ljudi si prizade-
vajo, da sta oskrba in človeško sožitje v njih čim 
bolj podobna vsakdanji normalnosti v doma-
čem gospodinjstvu. 

Osnovna pravica pa je, da star človek živi v 
domu v svojem kraju, kjer mu je pogled skozi 
okno domač in je največ možnosti za obiske 
znanih ljudi; sodobno pravilo je: V kraju, kjer 
je potreben vrtec, je še bolj potreben dom. V 
njem je osnovna človeška pravica, da ima star 
človek zagotovljeno intimnost lastne sobe, hkra-
ti pa ima dom urejen tudi živahen skupni pro-
stor, ki omogoča druženje z drugimi stanovalci. 

Organizacijsko in konceptualno so ti sodob-
ni domovi gospodinjske skupine z okrog dese-
timi stanovalci in stalnimi gospodinjami, drugi 
strokovnjaki pridejo k posamezniku takrat, ko 
je potrebno opraviti določeno zdravstveno ali 
drugo storitev. Velik dosežek take oskrbe v de-
-institucionalizirani ustanovi je osebna odno-
sna nega na temelju navad in osebne zgodovi-
ne vsakega oskrbovanca. Tak sodobni dom ni 
niti nadstandarden niti dražji, tudi pri gradnji 
je velik prihranek nepotrebnih skupnih pro-
storov (hodniki, velika kuhinja in jedilnica …). 
Pomembna novost takšnih domov je odpiranje 
v lokalno skupnost: dom ni otok sredi jezera, 
ampak arhitekturno, programsko in kadrovsko 
skrbno načrtuje sodelovanje z lokalno skupno-
stjo in drugimi programi. Modeli domov, ki 
uresničujejo te zahteve, sodijo v t. i. četrto in 
peto generacijo.

Alternativna oblika namestitvi v domu za sta-
re ljudi je nastanitev v tuji – oskrbniški dru-
žini oziroma t. i. »rejništvo« za stare ljudi, pri 
čemer se oskrbniške družine najprej ustrezno 
usposobi in strokovno organizira, da lahko v 
oskrbo sprejmejo enega ali več starih ljudi.

Posebno pozornost je potrebno nameniti 
področju demence, saj se bo število ljudi s to 
boleznijo povečevalo. Ne glede na to, ali živijo 
doma ali v ustanovi, so za kakovostno pomoč 
tem bolnikom potrebni specifični pristopi, zna-
nja in ozaveščena skupnost.

Tako za tiste, ki so v oskrbi doma, kakor za 
tiste, ki so v ustanovi, razvijajo sodobni sistemi 
še dva podporna programa: prostovoljsko (ali 
sosedsko) pomoč pri oskrbi in paliativno 
oskrbo za zadnje obdobje življenja. Razisko-
valni podatki kažejo, da imamo v Sloveniji še 
zelo živo sosedsko pomoč onemoglim ljudem. 
Sodobna inačica le-te je prostovoljska pomoč 
pri oskrbovanju; ena in druga potrebujeta or-
ganizirano usposabljanje in podporo v lokalni 
skupnosti. 

Nemška izkušnja kaže, kako se da razvijati 
prostovoljsko oskrbovanje v sodobnem sistemu 
za dolgotrajno oskrbo – z novelo tega zakona 
leta 2008 so uvedli organizirano usposabljanje, 
organizacijo in nagrajevanje oskrbovalnega 
prostovoljstva v oskrbovalnih programih (za 40 
ali več ur mesečnega oskrbovalnega dela dobi 
prostovoljec iz javne blagajne mesečno nagrado 
250 EUR). Podporni programi za spremljanje 
človeka v terminalnem obdobju njegovega ži-
vljenja pa so hospic in paliativni timi. V tem 
zahtevnem obdobju ter pri žalovanju po izgubi 
so svojcem v pomoč usposobljeni prostovoljci 
in poklicni strokovnjaki. V lokalni skupnosti je 
najprimerneje imeti hospicovsko sobo v krajev-
nem domu za stare ljudi.

Eden izmed ključnih izzivov je tudi koordi-
nacija oskrbovalnih storitev v kraju. Človek 
ali družina, ki potrebuje oskrbo, se sooča z raz-
ličnimi organizacijskimi strukturami, statusi, 
postopki, načini financiranja in strokovnjaki, 
od katerih ima vsak v ospredju (svojo) storitev. 
Star človek in njegovi svojci, ki pomoč potrebu-
jejo, pogosto iz različnih informacij ne morejo 
sestaviti primerne rešitve. V Evropi zato obsta-
jajo razne prakse vstopnih točk, od t. i. »case 
manedžerjev«, ki prevzamejo primer in načrtu-
jejo pomoč, do organizacijskih timov v integri-
rani oskrbi, kjer je lahko vsak strokovni delavec 
vstopna točka za usmeritev v ustrezno rešitev. V 
Sloveniji sistemsko ureditev še čakamo v okviru 
zakona o dolgotrajni oskrbi; občine v Konzor-
ciju 17 in mreži starosti prijaznih skupnosti pa 
razvijajo uspešen sistem ožje in širše lokalne 
akcijske skupine s profesionalnim lokalnim ko-
ordinatorjem integrirane dolgotrajne oskrbe in 
kakovostnega staranja v kraju.

V Sloveniji razvoj sodobne mreže krajevnih 
programov in organizacija dolgotrajne oskrbe 
zaostaja četrt stoletja za Evropo. Ker je raven po-
znavanja sodobnih usmeritev na tem področju 
nizek v politiki, strokah in prebivalstvu, se veli-
kokrat zgodi, da se novi programi vzpostavljajo 
po zastarelih konceptih (arhitektura, vsebina 

…). Za kraj je na primer usodna škoda, če nekdo 
zgradi nov dom za stare ljudi po industrijskem 
konceptu, ki je bil aktualen pred pol stoletja. 
Vendar pa posamezne strokovne službe in sku-
pnosti v Sloveniji sledijo svetovnemu razvoju 
z velikimi koraki – poznajo dobre tuje prakse 
in imajo izkušnje z njihovim prilagajanjem slo-
venskim razmeram. Izkazalo se je, da se je pri 
uvajanju novih programov v vseh fazah dobro 
posvetovati s takšnimi akterji. 

Dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in 

medgeneracijsko sožitje

Starosti prijazna Občina 
Log - Dragomer (2. del)

Projekt gradnje kanalizacije in čistilne naprave 

Končan podboj pod avtocesto
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Log - Dragomer, april 2022 – Kulturno umetniško 
društvo Kosec s polno paro zaganja kulturne 
dejavnosti, ki so bile med pandemijo postavljene 
nekoliko na stranski tir.

 
Maja bodo v društvu tradicionalno sodelovali na Tednu ljubitelj-

ske kulture, ki bo letos potekal med 20. majem in 19. junijem. Na 
odru večnamenskega prostora Osnovne šole Log - Dragomer se bo 
občinstvu predstavila pevska skupina Mladi po srcu, ki 17. junija 
ob 18h v Gasilskem domu na Logu pripravlja tudi letni koncert. 
Junija se bo premierno predstavila tudi nova gledališka skupina 
Kosec, ki se že intenzivno pripravlja na svoj gledališki prvenec. Na 
svoj račun bodo v Tednu ljubiteljske kulture prišli tudi otroci. Za-
nje 24. maja pripravljajo lutkovno predstavo, 25. maja pa bodo na 
športnem igrišču v Dragomerju lahko poprijeli za pisane krede in 
ustvarjali na asfaltu.

V okviru občinskega praznika v društvu pripravljajo dneve od-
prtih vrat, sodelovali bodo na občinski proslavi ter pripravili raz-
lične kulturne dogodke, ki bodo še obogatili dneve pred, ob in po 
prazniku.

Junija bodo v Starem malnu Mleli kulturo skupaj s svojo pev-
sko skupino Mladi po srcu. Poletje v Starem malnu bo zelo pe-
stro. Namen projekta Meljemo kulturo, ki bo potekal od maja 
do septembra, je kulturno udejstvovanje, druženje in zbiranje 
prispevkov za nov mlin. Mlinsko kolo so pognali v tek leta 2019, 
sedaj pa želijo na mestu, kjer je nekoč že stal, postaviti še mlin, 
ki bo mlel žito in kjer se bodo mlade generacije srečevale s kul-
turno dediščino svojih dedov.                                                     V. L.

Log - Dragomer, 1. april 
2022 – Stopnišče Upravnega 
centra Občine Log - Dragomer 
tokrat gosti fotografsko razsta-
vo. 

Med 1.4. in 14. 5. si boste lah-
ko ogledali najboljše fotografije 
mednarodnega fotografskega 
natečaja naravoslovne fotogra-
fije iz leta 2020. Mednarodni 
natečaj naravoslovne fotografi-
je Magična narava od leta 2017 
organizira Združenje naravo-
slovnih fotografov Slovenije 
v okviru evropskega projekta 
LIFE NATURAVIVA »Biodi-
verziteta – umetnost življenja.« 
Ogledali si boste lahko izvrstne 

fotografije narave s katerimi or-
ganizatorji natečaja ljudi ozave-
ščajo o pomenu biodiverzitete, 
opozarjajo na ranljivost narave 
in naš odnos do nje. Izbor naj-
boljših fotografij s 4. natečaja si 
lahko med 1. 4. in 14. 5. 2022 v 
prostorih Občine Log - Drago-
mer.

Naziv »Naravoslovni fotograf 
leta 2020« je prejela Lili Sz-
trehárszki iz Madžarske za fo-
tografijo »Tiny Details«. Naziv 
»Slovenski naravoslovni foto-
graf leta 2020« pa je prejel Mar-
jan Cigoj za fotografijo Prelet.

Vabljeni k ogledu!
V. L. 

Log - Dragomer, 
marec 2022 – Kulturno 
umetniško društvo 
Kosec se je pridružilo 
mednarodnemu 
projektu izdelovanja 
pisanih kvačkanih 
hobotnic. 

Družbo bodo delale nedono-
šenčkom v inkubatorjih ter to-
plih posteljicah Porodnišnice 
Ljubljana in jasličnim malčkom 
v vrtcu Dragomer.

Ko je Anica Vengust slišala 
za dobrodelni projekt hobo-
tnica, jo je ideja o izdelovanju 
tolažilnih hobotnic za nedo-
nošenčke takoj pritegnila. Sku-
paj z Jožico Popit sta poprijeli 
za kvačke, pridružili sta se 
jima še Anita Mole in Milena 
Zorko. Pridne roke so spretno 
prepletale prejo in izdelale kar 
35, le za dlan velikih hobotnic, 
ki bodo prinašale tolažbo ne-
donošenčkom ljubljanske po-
rodnišnice ter delale družbo 
malčkom v jasličnem oddelku 
vrtca Dragomer. S projektom 
so leta 2013 začeli na Danskem 

v eni izmed manjših porodni-
šnic, kjer so nedonošenčkom 
začeli dajati majhne bombažne 
igračke – hobotnice. Opazi-
li so, da so se otroci umirili, 
nehali so vleči za cevke, ki so 
jim pomagale pri življenjskih 
funkcijah, saj so se raje dotika-
li lovk. Z Danske se je projekt 
kmalu razširil po svetu, tudi v 
Slovenijo. Hobotnice, ki so jih 
poimenovali »oto«, so izdelane 
po natančnih navodilih. Kvač-
karice, ki se pridružijo pro-

jektu, uporabljajo samo 100 
odstotno bombažno prejo, ki 
so jo v z lastnimi sredstvi ku-
pili v društvu, polnilo pa jim je 
prijazno podarilo podjetje Lido 
iz Lesnega Brda. Hobotnice so 
majhne, s prijaznimi obrazi, 
njihove lovke pa, ko so razte-
gnjene, ne smejo presegati 22 
centimetrov 16 prikupnih ho-
botnic je KUD Kosec podaril 
Porodnišnici Ljubljana. 

Pisane kvačkane hobotnice 
bodo grele male nedonošenčke 

v inkubatorjih in toplih poste-
ljicah, kjer ti mali borci preži-
vijo prve dni svojega življenja. 
V Sloveniji se na leto prezgodaj 
rodi okoli 1400 otrok. 

Preostale so podarili vrtcu 
Dragomer. Kot nam je zaupala 
predsednica KUD Kosec, Ani-
ca Vengust bodo tople igračke 
grele malčke oddelka otrok sta-
rih ena do dve leti med dnev-
nim počitkom.

V. L. 
Foto: KUD Kosec

Log - Dragomer, 4. april 2022 – V okviru 
projekta Zgodovina nas povezuje so se v 

spominski sobi Upravnega centra Občine 
Log - Dragomer srečali ljubitelji tradicije. 

Ti so pod budnim očesom 
mentorice izdelovali veliko-
nočne butarice.

 V Sloveniji verjetno ni kra-
ja, kjer na cvetno nedeljo ne 
bi nosili k blagoslovu butaric 
ali spomladanskega zelenja. V 
nekaterih vaseh jih še vedno 
pripravljajo sami doma in tako 
ohranjajo star običaj. Znanje 
izdelovanja butar se prenaša iz 
roda v rod, iz starejše na mlajše 
generacije. Tradicija izdelova-
nja sega v 9. stoletje, butarice 

pa se po slovenskih pokrajinah 
razlikujejo. Izdelovanje »lese-
nega žegna« na tradicionalen 
način so obudili tudi v občini 
Log - Dragomer. Delavnico je v 
organizaciji Občine Log - Dra-
gomer izvedlo Kulturno ume-
tniško društvo Kosec v okviru 
sofinanciranega projekta Zgo-
dovina nas povezuje. Ljubite-
ljem starih običajev in tradicije 
je mentorica Vlasta predstavila 
ljubljanske butarice iz Sostrega 
od koder prihaja tudi sama. Kot 

smo izvedeli so ljubljanske bu-
tarice izdelane iz oblancev, pri 
čemer so bili ti nekoč zgolj rde-
če, modre in bele barve – tako 
kot slovenska zastava, današnje, 
modernejše različice pa so vseh 
barv. »Na delavnici smo poleg 
barvnih oblancev imeli tudi 
razno zelenje bršljana, cipres, 
barvnega resja in drugo,« nam 
je povedala Anica Vengust in 
dodala, da so oblanci barvani 
z barvo za pirhe. Uporablja-
li so določene rastline, ki naj 
bi pospeševale rast, plodnost, 
zdravje in življenje ter odganja-

lo zle duhove, uroke, demone, 
coprnice, zle misli, bolezni, va-
rovale pred hudo uro, ognjem, 
škodljivci. »Udeleženke delav-
nice, so z spretnimi prsti obli-
kovale prekrasne butarice, ki 
so jih odnesle domov. Pogrešali 
smo otroke in mladino, saj so 
oni nosilci naše dediščine, zato 
moramo poskrbeti, da se te 
lepe navade ohranijo,« je še do-
dala predsednica Kosca, ki se 
je zahvalila mentorici Vlasti za 
udeležbo ter Marjeti Tešanovič, 
ki jo je povabila na delavnico.

V. L.

V KUD Kosec
kvačkali tolažilne hobotnice

Kosec znova
s pestro ponudbo

Magična narava 
ujeta v fotografijah

V spominski sobi izdelovali butarice
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Na materinski dan je 
KUD Kosec organiziral 

predavanje Marije 
Merljak, univ. dipl. ing. 

živilske tehnologije z 
naslovom ravnovesje na 

krožniku – ravnovesje 
in mladost v telesu. 

O hrani zoper spomladan-
ske utrujenosti in hormonska 
neravnovesja, za boljše gibal-
ne sposobnosti, zdrave kosti, 
mišice in veziva, o hrani zo-
per pozabljanje, nespečnosti, 
tesnobe in demence, za boljši 
uspeh, dobro voljo in ustvarjal-
no razpoloženje, za uravnava-
nje holesterola, krvnega tlaka, 
krepitev srca in obtoka, zoper 
slabokrvnost in o hrani zoper 
želodčne in črevesne težave.

Marija Merljak je cenjena 
prehranska strokovnjakinja. 
Rada ima ljudi in je zelo pove-
zana z naravo. Piše za časopise 
in revije, ima radijske in tele-
vizijske oddaje o tem, kako je 
mogoče z zdravo in uravnote-
ženo prehrano ohraniti zdrav-
je in mladost ali pa si izboljšati 
že opešano zdravje. 

Na temo zdravja in podpor-
ne prehrane je napisala že se-
dem knjig, pravkar pa nastaja 
že njena osma knjiga, ki bo izšla 
konec leta.

Zagovarja sezonsko in lo-
kalno hrano ter poudarja, da 
je ravnovesje na krožniku iz-

jemnega pomena. Primorska 
kuhinja pozna štiri letne čase, 
spomladansko, poletno, jesen-
sko in zimsko prehranjevanje. 
Zavedati se moramo, da je 
naše telo sposobno popravila, 
naše celice pa zato vsak trenu-
tek potrebujejo gradivo, gorivo 

in zaščito, zato so lahko diete 
izjemno nevarne za zdravje. 
Hrana mora biti raznolika, telo 
potrebuje B-vitamine, cink, 
maščobne kisline, želodčna 
kislina mora biti uravnoveše-
na, da encimi lahko razgradijo 
hrano. V posodi mora biti 200 
različnih sestavin, da so celice 
prehodne in pošiljajo signale 
po telesu. Tudi objemi so po-
membni, vsaj 9x na dan se mo-
ramo objeti in dobra kapljica 
črnega vina, tudi mora biti pri-
sotna pri kosilu, saj črno vino 
vsebuje 2000 različnih sestavin.

Opozarja tudi, da moramo 
prisluhniti svojemu telesu, saj 
nas to z določenimi znaki bole-
zni in pomanjkanja določenih 
snovi opozarja že pred izbru-
hom bolezni. »S tem nam telo 

daje še nekaj časa, da naredi-
mo nekaj zase. Nikoli ne smeš 
obupati, saj je telo sposobno 
popravila, ima namreč sa-
moobnovitveno funkcijo, kar 
je strašansko spodbudno. 

Vključuje tudi skrb za giba-
nje, prešeren smeh in pozitiven 
odnos do sebe in drugih, pravi, 
pojte, plešite, in vsako jutro ko 
vstanete si recite DANES SI 
BOM NAREDIL LEP DAN.

Predavanje je spremljal pev-
ski zbor Mladi po srcu, člani 
KUD Kosca. Tudi na mamice 
nismo pozabili, vsaka mamica 
je dobila rdečo vrtnico. Pre-
davanje se je zavleklo pozno v 
večer in poslušalci so domov 
odšli z veliko dobrih prehram-
benih idej.

KUD KOSEC

Vabilo 

ZELEMENJAVA
 

V sreda, 18. maja, od 17.00 do 18.30, igrišče za starim vrtcem, zdajšnjo stavbo 
občine Log - Dragomer.
DOGAJALA SE BO OSMA LOŽANSKA FLANCARIJA
S predavanjem Mete Maček. 
Menjali bomo sadike (flance), semena, posušena zelišča in začimbe, knjige o 
vrtnarstvu in vrtnarjenju, zelene nasvete in nasmehe.
Za več informacij pošljite mail na premus.mojca@gmail.com

Vabljeni!

Ob občinskem prazniku, 30. 
maju – dnevu, ko je bila leta 
2006 z zakonom ustanovljena 
Občina Log - Dragomer,  se 
bodo zvrstili številni dogodki, 
ki jih občina pripravlja v sode-
lovanju z različnimi društvi.

 Osrednja slovesnost s pode-
litvijo priznanj bo potekala 25. 
maja v večnamenskem prostoru 
Osnovne šole Log - Dragomer. 
V dneh pred in po prazniku pa 
se bodo odvili še številni dru-
gi dogodki, ki jih pripravljajo 
v KUD Kosec, Društvu Dvig, 
KD Mah Teater ter DU Dra-
gomer Lukovica. Soboto 28. 
maja bo športno obarvana, na 
ta dan bodo uradno odprli tudi 
Upravni center Občine Log - 
Dragomer. Z DU Log se boste 
lahko odpravili na pohod na 
Mali plac, v Dragomerju bodo 

potekali turnirji balinanja v 
organizaciji BŠD Dragomer ter 
turnirji košarke, malega nogo-
meta in tenisa v organizaciji 
ŠD Dragomer - Lukovica. V ŠD 
Timfit in Korenjaku pripravljajo 
dan odprtih vrat, z Žabicami 
boste lahko zamigali na cheer 
delavnicah, se igrali Štrbunk 
ali si ogledali demonstracijo 
športa disk golf. Na nogometni 
zelenici na Logu pa se bodo ta 
vikend odvili nogometni tur-
nirji, V popoldanskih urah bo 
sledila še gasilska parada, ki se 
bo zaključila z gasilsko veselico. 
V okviru praznovanj ob občin-
skem prazniku se boste 10. Ju-
nija v Dragomerju ob športnih 
igrah s kulturnim programom 
lahko družili na celodnevnem 
dogodku Pozdrav poletju.

Prihaja mesec praznovanj Ravnovesje in mladost v telesu

Kako hitro čas beži, ko 
se oziramo na pretečeno 

obdobje. 

Ko pa v strahu preštevamo 
dneve karantene ali celo ob-
stanemo v bolniški postelji, se 
nam zdi, kot bi se čas sploh ne 
premikal ali se za nekaj časa 
celo ustavil. Prepričani smo, da 
so najhujši časi, ki vključujejo 
okužbe s korona virusom mimo 
in bomo v naslednjem obdobju 
zastavljene cilje lahko izvajali v 
okviru začrtanih planov. Zgi-
banko o planiranih dejavnostih 
še vedno lahko dobite v našem 
kotičku, če je niste uspeli dobiti 
na samem zboru.

Naše delo smo začeli vzpod-
budno. Po dveh letih smo se v 
živo sestali na občnem zboru 
Društva upokojencev Drago-
mer Lukovica (v nadaljevanju 
DUDL) in obravnavali poročila 
o delu, finančno poročilo, pre-

gledali pripravljen program za 
letošnje leto in se seznanili z 
okvirnim finančnim načrtom.

Delo v zadnjem obdobju je 
bilo močno okrnjeno, a smo 
kljub vsemu nekaj prireditev 

uspešno izvedli. V Tednu vse-
življenjskega učenja smo sode-
lovali z različnimi programi 
in različnimi društvi, pa tudi 
z izvajalci projekta Podaj roko. 
Organizirali smo več izletov z 

vlakom po Sloveniji in si pod 
strokovnim vodstvom ogle-
dali različne kraje in njihove 
znamenitosti. Zagotovo bo to 
ena pomembnejših aktivnosti 
tudi v tem letu. Člani uprav-

nega odbora smo skupaj s pro-
stovoljkami v prednovoletnem 
času obiskali preko sto petdeset 
naših članov in jih obdarili s če-
stitko in priložnostnim darilom. 
Pohvalimo se lahko z jutranjo 
telovadbo, ki so jo naši Vedno 
poskočni izvajali praktično vse 
leto. Tudi Ernina skupina Hodi 
ob meni se je redno sestajala 
in obravnavala najrazličnejše 
teme, ki zanimajo starejše ljudi. 
Izdali so tudi publikacijo z na 
roko napisanimi pismi in tako 
obogatili svoj program. 

Ne bi navajala vseh podrob-
nosti, tisti, ki redno prebirate 
Naš časopis ste o marsičem 
lahko prebrali že med letom.

Naj omenim le, da smo po 
napornem usklajevanju in do-
govarjanju uspeli zadržati pro-
store društva. DUDL. Tako 
skupaj z društvom DVIG še 
naprej lahko uporabljamo svoj 
kotiček, stroške najemnine 
nam subvencionira občina iz 
sredstev razpisa.

Pridobili smo diaprojektor, s 
katerim želimo popestriti tor-
kova srečanja. V letošnjem letu 
nadaljujemo vsak drugi torek 
v sodelovanju s Centrom za 
krepitev zdravja z izvajanjem 
meritev krvnega tlaka in slad-
korja ter različnimi predavanji, 
ki so pomembna za starejše 
ljudi. Spremljajte našo oglasno 
desko in programe srečanj. 
Poglobiti želimo sodelovanje z 

ostalimi društvi v okviru naše 
občine in društvi upokojencev 
v drugih slovenskih krajih ter z 
izvajalci projekta Podaj roko in 
tako kakšno zanimivo izkušnjo 
od drugod vključiti v naše delo.
Brez vas dragi člani ne moremo 
biti uspešni. Apeliramo na vas, 
da se prireditev, ki so objavlje-
ne na oglasnih deskah v našem 
kozolčku pri kolesarskem poli-
gonu udeležujete, nam posre-
dujete predloge in želje za nove 
aktivnosti in tako pripomorete 
k uspešnejšemu delu društva.

Članarine vsi še niste porav-
nali. Zamudnike vabimo v naše 
prostore vsak torek med 10. in 
12. uro. Višina članarine ostaja 
12 eur. Občni zbor je nagovoril 
tudi župan Miran Stanovnik. 
Zagotovil nam je vso podporo 
pri našem delu in pomoč svojih 
sodelavcev na področjih, kjer 
nam lahko nudijo ustrezne stro-
kovne napotke. Da ni bilo pre-
več uradno vse skupaj, so pevci 
društva Kosec Mladi po srcu 
prijetno popestrili popoldne.
Pecivo so pripravile prostovolj-
ke, ki so poskrbele za dekoracijo 
prostora s pomladnim cvetjem 
in priložnostno pogostitev.

Vsem, ki ste sodelovali pri pri-
pravi in izvedbi zbora se toplo 
zahvaljujemo, gasilcem PGD 
Dragomer Lukovica pa za zago-
tovitev prostorov.

Dragica Krašovec

Po dveh letih ponovno skupaj
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V počastitev praznika 
Občine Log - Dragomer 
vas v maju vabimo
Na razstavo lutk junakov slovenskih pra-
vljic, člani bralnega krožka Od pravljice do 
lutke. 
Otroci, stari od 4–7 let bodo na ogled postavili 
lutke svojih najljubših pravljičnih junakov, ki so 
jih spoznali v letu 2020 in 2021.
Mentorica: Lea Štifter, so-mentorici: Jožica Zorc, 
Tomislava Zaletelj
Kdaj: 12. 5. 2022 od 17–19h 
Kje: terasa Toscane

V ŠK Enajsta šola antike: 
Rimska Petoviona in njen 
najznamenitejši mož, Sv. 
Viktorin, prvi pisec na 
našem prostoru
Petoviona, rimsko mesto na tleh današnjega Ptuja, 
je bilo eno najpomembnejših upravnih in carin-
skih mest med Bavarsko in Črnim morjem. Po 
obsegu je bila večje mesto, kot je današnji Ptuj 
in tudi mnogo bolj svetovljansko. Bila je rimsko 
cesarstvo v malem: konglomerat jezikov, kul-
tur, verstev in ras. Ohranjenih je kar 5 mitrejev, 
ogromno kamnitih napisov in brez števila arhe-
ološkega drobnega gradiva. Malo pa vemo o sv. 
Viktorinu, ki je živel v drugi polovici 3. stoletja po 
Kr. in je bil škof petovionske krščanske skupnosti. 
Njegovi spisi kažejo močne vplive grške in malo-
azijske kulture, pisal pa je v latinščini. 
Sv. Severin je danes v svetu poznan kot prvi la-
tinski pisec širokega prostora med Alpami in 
Balkanom, njegovi spisi pa so tako pomembni, da 
danes velja za cerkvenega očeta. 
Res bi bilo škoda, da bi ne poznali tako pomemb-
nega koščka svoje zgodovine! PRIDITE!
Če ste zapriseženi knjižni molji, pa sezite po knji-
gi Branka Cestnika, Sonce Petovione!
Mentorica: dr. Verene Vidrih Perko
Kdaj: 16. 5. 2022 ob 18h
Kjer: Dom krajanov Dragomer

Na razstava akvarelov 
Emilije Milke Erbežnik
Težko bi našli domačina, ki ne bi poznal njenih 
talentov, slikarskih, aranžerskih, glasbenih, vr-
tičkarskih in še kaj bi se našlo. Kot slikarko smo 
jo spoznavali na razstavah, ki jih je pripravljal 
KUD Kosec, kot aranžerko na večini slavnostnih 
dogodkov občine in društev v občini, pa tudi na 
mednarodnih dogodkih. Tokrat se nam bo pred-
stavila z akvareli s svojih popotovanj, osredoto-
čila pa se bo na akvarele, v katere je ujela lepote 
starih domačij. 
Kjer: stopnišče upravne stavbe na Logu
Kdaj: 18. 5. 2022 ob 15h

Na deseti rojstni dan 
bralnega krožka 
Z mentorica Alenko Logar Pleško bomo pripravili 
rojstno dnevno zabavo. Program še usklajujemo.
Kdaj: 24. 5. 2022 ob 18h
Kje: Dom krajanov Dragomer

Na medgeneracijsko 
literarno likovno srečanje
Člani BK Od pravljice do lutke bodo porisali en 
sam velik karton. Nato pa bodo o narisanem pri-
povedovali zgodbe. Ali pa obratno, najprej pove-
dali zgodbo in jo potem ilustrirali. 
Starši in stari starši otrok bodo dobili enako na-
logo: pripovedovati izmišljeno zgodbo in jo nato 
narisati na velik karton.
Mentor: Gorazd Vahen, so-mentorica: Lea Štifter
Kdaj: 26. 5. ob 17h
Kje: terasa Toscane

Aleš Kozjan o sebi in o 
sodelovanju v Mah teatru
Gledališče ni zgolj stavba, igra ali oder, gledališče 
so ljudje. Posamezniki, ki s svojim delom, smi-
slom za nastopanje, željo po ustvarjanju, pripra-
vljenosti za trdo delo in predvsem z 
ljubeznijo do pisane besede več tednov, mese-
cev trdo delajo, da ustvarijo predstavo. Vsake 
vaje niso zgolj zabava in prav tako ne pomenijo 
le garanja. Med člani skupine se stkejo vezi, ki 
posameznika vzpodbujajo, da ostaja z njimi tudi 
tedaj, ko mu zmanjkuje volje ali poguma. Zato pa 
so uspehi slajši.
Nekaj o tem je povedal član skupine Mah teater, Aleš Koz-
jan, pa mu prisluhnimo.
Gledališče me pravzaprav nikoli ni prav posebej 
zanimalo. Še bolj presenetljivo je, da sem se ne-
kega dne znašel na odru. Zame je bilo gledališče 
vedno nekaj, kar počnejo drugi, tisti pač, ki imajo 
željo po nastopanju, ali pa neki “kulturniki”. Igral-
ce sem vedno dojemal kot ljudi, ki so se za igranje 
kar rodili in ne odločili. Za gledališče me je tako 
navdušil šele Jože Čamernik, ko je doživeto pripo-
vedoval razne anekdote s svojih nastopov. Enkrat 
sem mu očitno omenil, da bi pa morda tudi jaz 
poskusil z igranjem in na mojo srečo tega ni po-
zabil. Povabil me je k igri “Trije vaški svetniki”. Še 
danes sem mu hvaležen za to in tako se je začelo 
moje sodelovanje pri gledališču.

Prvi vtisi na vajah
Priznam, da mi je bilo sprva kar malce čudno. Na 
vajah so bili neki novi obrazi in občutek udobja 
oz. želja po igranju je skopnela. To nelagodje pa 
se je hitro končalo, saj smo se v ansamblu kmalu 
in zelo dobro ujeli. Glede na to, da smo si kot po-
samezniki tako različni med seboj, mi je po svoje 
kar malo čudno, kako sploh lahko delujemo. Sle-
dili so tedni, meseci branja, skratka vaje, vaje, vaje. 
Mnogokrat se mi je zgodilo, da sem znal besedilo 
soigralca bolje od svojega. Tako so mi včasih vaje 
postale tudi naporne, ali pa sem bil že naveličan 
ponavljati eno in isto iz tedna v teden. Seveda so 
ti trenutki hitro zbledeli v in sem pozabil nanje 
takoj, ko sem stopil na oder. 

Nastop pred publiko
No, takrat sem poleg vaj vse ostalo skoraj poza-
bil. Samega prvega nastopa se zelo slabo spomi-
njam. Trema, živčnost, pa še tiste luči, ki so mi 
svetile v glavo, so me povsem zmedle. Nastala je 
panika v meni. Se pa spomnim aplavza, a žal tega 
ne znam najbolje opisati. Ponos in veselje sta me 
povsem prevzela, pa čeprav najverjetneje moja 
igranje sploh ni bilo tako dobro oz. danes vem, da 
je bilo tako. Spomnim se medsebojnega bodrenja 
v zaodrju in veselje in olajšanje v očeh soigralcev 
(in režiserja), ki so bili tako kot jaz presrečni nad 
odzivom publike in opravljenim delom. Sem se 
pa s kasnejšimi nastopi vsaj malo navadil na oder 
in zdaj včasih celo kaj slišim, kaj se dogaja okoli 
mene. Upam, da bo šlo s časom še na bolje, kajti 
izkušnje kalijo človeka.

Projekt
Poleg igranja sem se nekega dne iz kratkočasja 
odločil, da se preiskusim tudi v pisanju igre. Želel 
sem napisati lahko in enostavno komedijo. Kako 
začeti, o čem pisati? Menda je Ivan Cankar na-
pisal “Pohujšanje v dolini Šentflorjanski” v dveh 
tednih. No, jaz sem potreboval za svojo igro sla-
bo leto dni. Zavedam se, da igra ni nek kulturni 
presežek, vseeno upam, da bo morda kdaj uzrla 
luč na odru. Naslov sem ji dal “Občinske zdrahe”, 
kar pa morda ni zgolj naključje. Navdih sem dobil 
iz realnega življenja neke občine. Ne se bati – ne 
gre za moje okolje, opisujem dogajanje iz štajerske 
regije.

Vabilo bralcem
O sebi nikoli nisem razmišljal, da bom kdaj akti-
ven v gledališkem svetu, pa zdaj že nekaj let pre-
izkušam in dokazujem svoje igralske sposobnosti. 
Če bi se morda kdo med vami rad pridružil naši 
skupini, ga bomo lepo sprejeli. Veseli smo prav 

vsakega, ki je pripravljen delati in upam si trditi, 
da smo odprta in prijazna družba. Na vajah je 
včasih res veliko dela, a je tudi veliko heca in do-
bre volje. Zadovoljstva ob uspešnih nastopih pa z 
besedami ne morem opisat. Človeka nagrajuje in 
vzpodbuja k nadaljnjemu delu.
Toliko nam je o delu v gledališču povedal Aleš. 
Zakaj mu ne bi verjeli in se pridružili igralski sku-
pini. Velja poskusiti, kajne?

Po zapisu Aleša samega oblikovala 
Dragica Krašovec

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE

I N

V OKVIRU PRAZNIKA OBČINE LOG-DRAGOMER

DAN ODPRTIH VRAT KULTURNEGA DRUŠTVA MAH 
TEATER

V SOBOTO 21.MAJA 2022,
KI BO V OŠ LOG-DRAGOMER Z ZAČETKOM OB 09:30

PROGRAM:

09:30 - 09:30 …. pripovedovanje pravljice za najmlajše –                   
pripoveduje pravljičarka Petra Rok

Odmor

10:20 - 11:10 …. Predstavitev knjig in pogovor predstavnikov 
društva Dvig, Založbe Škrateljc in avtorja stripa o Prešernu

Odmor

11:30 - 12:30 …. Slavnostni recital MAH TEATRA z naslovom 
»MIR« in z glasbeno spremljavo

Med celotnim programom bo možnost razgovora s člani MAH 
TEATRA, o njihovem delu, načrtih ter možnost včlanitve.
Po zaključku programa vabljeni v društveno sobo v Krajevnem 
Domu na naslovu Na Grivi 5, Dragomer na neformalni pogovor 
s člani društva ob prigrizku.

  

Šepet barja
V DVIGU nadaljujemo z objavami pesmi 
naših občanov, objavljenih v zbirki Šepet 
barja. Zbirko lahko naročite po elektronski 
pošit dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 
125. Ob tem sem vam za donacijo za tisk 
zbirke vnaprej zahvaljujemo. 
In še pesem za ta mesec:

Čas beži
Beži, beži čas
Beži mimo nas
Pa saj to ne boli
Le nekaj boli
Misel boli, da časa
Da časa več – ni
Jože Zver, stran 24
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Zbor članov DVIG o 
dosežkih v preteklem letu
 Konec marca smo člani DVIGA na zboru pregle-
dali opravljeno delo, sprejeli nova pravilnika, se 
pogovorili, kako in kaj v letu 2022 in poklepetali 
z županom, Miranom Stanovnikom. Dogodek je 
popestrila kitaristka Jožica Rupar, z našo Milko 
Erbežnik sta nam zapeli nekaj narodnih pesmi.
Ko kot mentorji, organizatorji ali so-mentorji 
izpeljujemo naše izobraževalne in kulturne pro-
grame, se sploh ne zavedamo, koliko dela opra-
vimo. Pa ne mislim tukaj na število dogodkov ali 
opravljenih ur, ampak na rezultate in kakovost 
dela. Če govorimo o učinkih naših programov na 
posameznika, potem je to več znanja, boljše razu-
mevanje dogajanj okoli nas, tudi boljši odnosi ter 
nevidne niti večje povezanosti naših študentov. 
Teh učinkov praviloma ne moremo meriti, poda-
tek, da je izobraževanje trajalo 50 ur, ne pove nič 
o novem znanju tujega jezika ali večji povezanosti. 
Če govorimo o učinkih na lokalno okolje, je po-
dobno kot pri posameznikih, a vendarle so izdel-
ki, ki nastanejo v učnih projektih, zlasti študijskih 
krožkih, pomniki časa nekoč in danes ter kažipot, 
kako naprej. Rezultate našega dela poznajo tudi 
na nacionalni ravni.
Poročilo o opravljenem delu, objavljeno v knjiži-
ci, je tokrat napisano za dve leti. Zakaj? Ker sta 
za nami povsem drugačni dve leti, kot smo jih 
doživljali pred tem. Uresničevanje programa za 
leto 2020 smo potegnili v prvo polovico leta 2021, 
istočasno pa smo udejanjali že program za leto 
2021. Uspeli smo opraviti vse programe, kar kaže 
tudi naslednji podatek: od okoli 10.000 € vseh pri-
hodkov smo morali vrniti enemu od financerjev 
samo 200 €.
Knjižica na 33 straneh Kaj smo naredili v letih 
2020 in 2021 (objavili jo bomo tudi na spletni 
strani iold.si) pripoveduje o projektih in progra-
mih, razvrščenih v 7 skupin, za vsako so najprej 
predstavljeni cilji, nato pa opravljeno delo in re-
zultati.

BRALNA KROŽKA (BK)
Stalnica v delovanju DVIG-a sta dva bralna krož-
ka:
BK, mentorica Alenka Logar Pleško, bralci Naše-
ga časopisa poznate po Dnevniku BK, v katerem 
Dragica Krašovec objavlja vtise o prebranih knji-
gah. Opazili ste, da prebiramo samo slovenske 
avtorje. Žal nam je čas covida v obeh letih one-
mogočil srečanja z avtorji in literarne ekskurzi-
je. Katera dela smo prebrali, si lahko preberete v 
poročilu. 
BK Od pravljice do lutke, mentorica Lea Šifrer, 
so-mentorice Jožica Zorc, Darinka Pintar in To-
mislava Zaletelj, je eden od naših paradnih konjev, 
izdelke otrok smo predstavljali v občini in na dr-
žavni ravni. Tudi v tem BK otroci, stari od 4–7 
let, spoznavajo samo slovenske avtorje in enkrat 
letno napišejo in ilustrirajo svojo pravljico (v letu 
2020 šest, v letu 2021 šestnajst). 
Oba ŠK so sofinancirali Občina Log - Dragomer 
in donatorji.

ŠTUDIJSKI KROŽKI (ŠK) 
ŠK so posebna oblika izobraževanja odraslih z 
dogovorjenimi izobraževalnimi (novo znanje čla-
nov) in akcijskimi cilji (prispevek delovanja ŠK na 
lokalno in širše okolje). Za izvajanje teh ŠK DVIG 
praviloma kandidira na državnih javnih razpisih. 
Če uspemo, ŠK tudi izpeljemo, če ne, poskušamo 
leto dni kasneje. V ŠK smo obravnavali naslednje 
aktualne teme: 
- Naravna bogastva v občini in kulturna dedišči-
na: rezultat brošura Vodni viri v občini 
- Podnebne spremembe: rezultat večja osvešče-
nost o vzrokih za spremembe, spoznavanje do-
brih praks, razmislek in spreminjanje lastnih rav-
nanj (ŠK Podnebne spremembe, mit ali resnica), 
razmislek, kako ravnati v občini. 
- Antične teme in miti, ki so tlakovali poti sodob-
ne civilizacije in pustili sledi tudi v naši kulturni 
dediščini: rezultat poglobljeno znanje o Homerju, 
o koreninah slovenskega jezika – pomen Cirila in 

Metoda, spoštovanje slovenskega jezika (ŠK Enaj-
sta šola o antiki). 
- Oblikovanje naše nacionalne identitete in poti, 
da našo občino sooblikujemo v povezano sku-
pnost, rezultati: pripravljena anketa za naše 
osnovnošolce, izdaja življenjskih zgodb naših 
90-letnikov v drugi številki revije Kolo življenja, 
knjižica Dom krajanov Dragomer (ŠK Identiteta 
kraja).
- Druge kulture, sprejemanje drugačnosti ne pre-
ko sporočil medijev, družbenih omrežij ali mnenj 
specializiranih strokovnjakov, temveč preko pri-
povedi ljudi, ki so prišli v našo občino iz drugih 
držav. Rezultat: 7. številka Pogovorov z občani, 
objavljena na iold.si.
ŠK smo izpeljali s sredstvi iz javnega razpisa Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport in 
deloma s sredstvi občine Log - Dragomer in s 
sredstvi sponzorjev.

JEZIKOVNI TEČAJI in 
POMOČ UČENCEV
Covid je najbolj vplival na učenje tujih jezikov in 
učno pomoči učencem: ugasnilo je učenje špan-
ščine in francoščine, nemoteno je potekalo uče-
nje angleščine v dveh skupinah, na novo pa zače-
lo učenje ruščine. Pomoč učencem je potekala v 
manjšem obsegu kot vsa pretekla leta.
Obe dejavnosti je sofinancirala Občina Log - 
Dragomer, tuje jezike pa tudi podporni člani.

LITERARNA IN LIKOVNA 
USTVARJALNOST 
Z objavami in prebiranjem literarnih del krepimo 
bralno kulturo in ljubezen do slovenskega jezika. 
Pesniški zbirki Šepet barja sta se pridružili dve 
knjižici: pravljica Cmokači z barja, avtorica Irma 
Lavrenčič, naša nekdanja sovaščanka, in pesmi 
Pot k domišljiji, avtorica Lara Čemažar Mršnik, 
nekdanja učenka naše osnovne šole. Rezultati: 
predstavljanje del na Logu in v Dragomerju, v 
Cankarjevi knjižnici na Vrhniki, na nacionalni 
ravni v Tednu ljubiteljske kulture in Nacional-
nem mesecu skupnega branja. DVIG je sodeloval 
tudi v vseslovenski akciji Pišemo z roko, skupaj 
z dragomerškim vrtcem. Rezultat: izdaja knjižice 
Pisali smo z roko, v kateri smo objavili pisma na 
temo prijateljstva. Izdajo knjižic so sofinancirali 
Občina Log - Dragomer, donatorji in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport.

USPOSABLJANJE 
MENTORJEV DVIG-a
Tukaj pa so prišle na plano prednosti Covida, saj 
so vsa usposabljanja potekala po Zoomu in je bila 
udeležba naših mentorjev in raznolikost izobra-
ževalnih vsebin velika. Spoznali smo veliko nove-
ga, kar bomo s pridom izkoristili pri svoje delu in 
načrtovanju izobraževalno-kulturne dejavnosti. 

Ob vsem tem smo pripravili še vrsto drugih do-
godkov, ki so obogatili izobraževalno ponudbo in 
popestrili kulturno življenje v naši občini.
Sofinancerjem, donatorjem, sponzorjem in vsem 
prostovoljcem iskrena hvala za podporo!!
O načrtih 2022 pa v prihodnji številki Našega 
časopisa.

Za DVIG Olga Drofenik
 

Dragici Krašovec naziv 
častne članice Dviga
 
Log - Dragomer, 29. marec 2022 – V društvu  so 
ji naziv podelili za posebne zasluge pri uspešnem 
delu društva ter njegovemu razvoju. Kot pravi 
nova častna članica Dviga, Dragica Krašovec, je 
še polna ustvarjalnih moči in dokler bo tako ter 
ji bo ob tem še služilo zdravje, ne vidi razloga, da 
ne bi še naprej ostala dejavna in vztrajala pri delu, 
ki ga ima rada.
Kot so pri društvu Dvig zapisali v utemeljitvi za 
podelitev naziva častne članice Dragici Krašovec, 
ima ta posebne zasluge za razvoj in uspešno delo 
društva na različnih področjih. Med njimi so 
razvijanje bralne kulture , razkrivanje zgodovine 
bivanja in življenja krajev občine Log - Dragomer 
v reviji Pogovori z občani. V devetih številkah re-

vije, ki so nastajale med leti 2014 in 2022 je bilo 
objavljenih 31 življenjskih zgodb občanov, kar 15 
jih je opravila in zapisala prejemnica naziva ča-
stne članice. Sodelovala je tudi pri odkrivanju in 
promociji literarnega ustvarjanja sokrajanov, pri 
predstavitvi dosežkov Dviga in predstavitvi lokal-
nih ustvarjalcev na prireditvah, poleg tega pa tudi 
sama piše poezijo in jo deli na različnih Dvigovih 
dogodkih.
Kot nam je povedala ima rada kraj in ljudi, zato ji 
ni težko delati. »Celo življenje sem bila navajena 
biti aktivna od jutra do večera in, ko prideš v po-
koj ti to manjka. Takrat imaš znova čas, da izživiš 
tiste želje in stvari, za katere se ti je zdelo, da ti 
je prej v življenju zmanjkalo časa. Imam različne 
interese, ki jih lahko na ta način zadovoljujem, se 
znova in znova veliko naučim, se izobražujem in 
tako se na nek način čutim dolžna, da to vrnem 
nazaj skozi delo.« Dragica Krašovec je v društvu 
Dvig najbolj dejavna na literarnem področju, na 
katerem je bila aktivna pred poroko, po selitvi na 
Lukovico, pa se je kulturno življenje do pokoja 
ustavilo. 
Dokler bodo v njej ustvarjalne moči in ji bo zdrav-
je služilo, ne vidi razloga, da ne bi počela, kar rada 
počne. Občanom pa sporoča naj pridejo na do-
godke in prireditve, ki jih organizirajo različna 
občinska društva. »To je priznanje vsem tistim, 
ki se trudijo, da bi to kolo razvoja gnali naprej. 
Obenem pa je to zadoščenje tistim aktivistom, ki 
poleg svojih obveznosti želijo narediti kaj dobrega 
za naš kraj in naše ljudi. Prireditev v naši občini je 
vedno več, žal pa je na njih viden le določen krog 
ljudi. Ustvarjalci izgubljajo pogum in moč, peša 
tudi ustvarjalnost, če vidiš, da ni odziva« Zato si 
želi, da bi prišli novi obiskovalci in mladi. »Razvoj 
kraja bomo lahko gradili na mladih močeh. Jutri 
bodo v naših pogojih delovali sami in če se sami 
ne bodo navadili, da je poleg službe in družine 
v življenju pomembnega tudi kaj drugega, potem 
ne bo razvoja in prave prihodnosti.«

V. L., Foto: Društvo Dvig

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE
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V zadnjih dneh marca  
se je v naši občini zvrsti-

lo kar nekaj prireditev, 
ki so prijetno popestrile 
dogajanje na kulturnem 

področju.  

Organizatorji prireditev še ve-
dno upoštevamo ukrepe za 
preprečevanje okužb s korona 
virusom, a vsebina ostaja zani-
miva in privlačna, kot je bila v 
časih, ko še nismo vedeli za to-
vrstne zaplete.
 Društvo Dvig se je odločilo, 
da pesmi avtorice Lare Mršnik 
Čemažar, ki jih je zapisovala 
kot enajst, dvanajstletna učen-
ka Osnovne šole Log - Drago-
mer ter si tako krajšala čas, kot 
je sama rekla, izda v pesniški 
knjižici in tako predstavi tudi 
širšemu bralstvu. Danes pet-
najstletna Lara je dijakinja pr-
vega letnika Konservatorija za 
glasbo in balet v Ljubljani. Igra 
violino in upa, da bo nekega dne 
vsaj katero od napisanih pesmi 
tudi uglasbila. Igralec, pesnik in 
kulturni delavec Tone Kuntner 
je v knjižici zapisal: »Pot k do-
mišljiji mlade pesnice, ilustra-
torke in glasbenice odpira smer 
občutljive umetniške govorice, 
ki prepriča in obeta. Pesmi so 
duhovite, lepega jezika in teko-
čih rim. Naj se ta njena otroška 
duša še naprej tako iskreno ure-
sničuje, potrjuje, poglablja.«
Knjižico je ilustrirala sama. 
Ilustracije so zgovorne, nežne, 

prepričljive in dokazujejo, da ji 
raznovrstnih talentov ne manj-
ka. Zadnjega smo spoznali na 
prireditvi, ko je v godalnem triu 
v sestavi Izabela Hace (violina), 
Areh Mahkovic (kontrabas) in 
Lara Mršnik Čemažar (violi-
na) pokazala izjemno glasbeno 
nadarjenost in smisel za izbor 
glasbenih točk. Poslušalci, ki 
smo napolnili večnamenski 
prostor v občinski stavbi, smo 
bili navdušeni.
Pesmi so interpretirali člani 
gledališke skupine Mah teater. 
Predstavili so tri pesmi in s ko-
stumi, prepričljivim izvajanjem 

in samim izborom pesmi pre-
prosto navdušili publiko.
Pomembnost prireditve je zago-
tovo veliko večja, če sta na njej 
prisotna tudi župan Miran Sta-
novnik in pisec spremne besede 
v knjižici gospod Tone Kuntner.
Lep umetniški večer se je za-
ključil s klepetom udeležencev 
in obljubo nastopajočih, da se 
kmalu ponovno snidemo na 
kakšnem zanimivem kultur-
nem dogodku. Prireditev je ob 
zaključku srečanja Tone Kun-
tner popestril z recitacijo pesmi 
Toneta Pavčka in vzpodbudnim 
nagovorom mladi avtorici in 
nam bralcem pesmi: »Poezija 
nam pomaga živeti«. 
Izid knjižice so omogočili Ob-
čina Log - Dragomer, Društvo 
Dvig (kjer je knjižico proti sim-
boličnemu prispevku tudi mo-
žno dobiti) in donatorji. Obli-
kovanje knjižice je delo Jane 
Mršnik.
Naj vam za pokušino predsta-
vim eno od objavljenih Larinih 
pesmi.

En pisan balon
(Lara Mršnik Čemažar)

En pisan balon čez nebo je letel,
Posebno, ko veter močno je zavel.
Na nebu letel je med bele oblake,
Na tleh pa je spremljal otroške korake.
Barve na njem so žarele goreče,
Rumene. Oranžne in tudi rdeče.
Letel je balon čez širno planjavo,
Počasi se zgubljal je daleč v daljavo.
Dragica Krašovec

V Osnovni šoli Log - 
Dragomer so se tako 

zagnano lotili projekta 
»Pišem z roko«, da je 

njihov trud prepoznal tudi 
Olimpijski komite Slovenije, 

ki jih je zato 7. aprila počastil 
s svojim obiskom. 

V goste so prišli olimpionik Miroslav Cerar, 
eden najuspešnejših slovenskih orodnih telovad-
cev Mitja Petkovšek, dolga leta prvo ime sloven-
ske ritmične gimnastike Mojca Rode in direktor 
oddelka Slovenska olimpijska akademija Aleš 
Šolar. Goste so sprejeli osnovnošolci, pridružila 
pa ste se jim še župan Miran Stanovnik in ravna-
teljica Mihaela Mrzlikar. 

Po nagovoru ravnateljice je Miroslav Cerar 
otrokom položil na srce, da uspehi pridejo samo 
s trudom, kjer je potrebno včasih iti tudi preko 
sebe. »Ne glede na uspeh, pa bi vam priporočal, 
da radi telovadite, gibajte se in pomagajte drug 
drugemu – pri športu ali nasploh. To prinaša ve-
liko zadovoljstvo, podobno kot uspeh.«

V nadaljevanju programa so bili otroci pri-
ča olimpijskemu protokolu, ko so v šolsko avlo 
prinesli fair-play zastavo in dve olimpijski bakli 
(Torino in London). Fair play ali poštena igra je 
zelo pomemben kamenček v mozaiku športnih 
dejavnostih. 

Župan Stanovnik je za svoje dejanje na dakar-
skem rellyju prejel evropsko nagrado za fair play, 

ko je pomagal izmučenim sotekmovalcem pri 
prečkanju reke. 

Priznanje mu je podelil ravno Miroslav Cerar, 
kar si šteje v posebno čast, je bilo slišati na pri-
reditvi. 

Sicer pa je bil preostanek dneva zavit v špor-
tne dejavnosti, uvod vanje pa sta pripravila Mitja 
Petkovšek in Mojca Rode, ki sta prikazala nekaj 
dih jemajočih telovadno-gimnastičnih vragolij. 
Piko na i sta dali še gimnastičarki Mija in Nastja 
Podvratnik ter seveda vsi učenci, ki so sodelovali 
v kulturno-glasbenem programu.  

Gašper Tominc, foto: GT

Pot k domišljiji 

Prireditev ob izdaji pesniške knjižice Lare Mršnik Čemažar

Športni dan 
z olimpijci
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V plezalnem centru na 
Logu je konec marca 
potekalo tekmovanje 
mladih v balvanskem 
plezanju, le teden 
dni kasneje pa je na 
prvi tekmi za državno 
prvenstvo nastopila 
slovenska plezalna elita 
na čelu z zlato olimpijko 
Janjo Garnbret. 

Tekma na Logu je bila tudi 
generalka pred začetkom sve-
tovnega pokala v Švici.

 Na tekmovanje za Zahodno 
ligo, ki je potekalo 27. marca, 
se je prijavilo rekordno število 
otrok. Česa takšnega slovensko 
plezanje še ni doživelo, kar priča 
o tem, kako priljubljen postaja 
ta šport tudi na naših tleh. Na 
prenovljeni steni Športno ple-
zalnega društva Korenjak se je 
zbralo več kot 400 otrok, kar je 
seveda izjemen organizacijski 
podvig. Lorin Moscha, ki vodi 
plezalni center, je priznal, da 
brez tako velike podpore članov 
društva in staršev otrok, ta-
kšnega tekmovanja ne bi mogli 
izpeljati. »Govorimo o rekor-
dni udeležbi, običajno pride na 
tekmovanje zahodne lige, ki je 
eno stopničko nižje kot držav-
no prvenstvo, okoli 200, morda 
največ 250 otrok. Tokrat pa jih 
je sodelovala 420! To so otroci 
od sedmega leta in vse tja do 
mladih 16-letnih plezalk in ple-
zalcev. Da je tekmovanje lahko 
potekalo nemoteno, saj si nasto-
pi tekmovalcev sledijo skorajda 
brez predaha drug za drugim, 
je bil to res velik podvig za ka-
terega so zaslužni starši otrok, 
ki plezajo v Športno plezalnem 
društvu Korenjak, za kar se jim 
tudi iskreno zahvaljujem.’ 

Med udeleženci je bilo tudi 
kar nekaj plezalcev domačega 
društva. Korenjaki so ponovno 
plezali odlično, saj so osvoji-
li kar 7 medalj! To je bila letos 
tudi edina tekma zahodne lige, 

saj so se v društvu odločili, da 
se zaradi visokih finančnih in 
organizacijskih zahtev ob iz-
vedbi tako množično obiskane 
tekme raje usmerijo svoje sile v 
izvedbo tekem najvišjega ranga, 
torej za državno prvenstvo. 

Tekmovalna sezona se je na 
Logu nadaljevala že naslednji 
konec tedna v soboto, 2. apri-
la, in v nedeljo, 3. aprila, ko so 
se na Logu spet zbrali najboljši 
slovenski plezalci. Tekmovali 
so v vseh starostnih kategori-
jah. Spremljali smo lahko tudi 

tekmovalce, ki niso le najboljši 
v Sloveniji, ampak sodijo v sam 
svetovni vrh. Tekmovanje si 
lahko ogledate tudi preko nji-
hovega youtube kanala Korenja 
Jak.

V članski konkurenci je med 
dekleti suvereno slavila Janja 
Garnbret (Šaleški AO), ki je 
edina v finalu dosegla vse štiri 
vrhove, odlično ji je sledila dru-
gouvrščena Lučka Rakovec 
(PK FA) s tremi vrhovi, kolikor 
jih je dosegla tudi mlada Sara 
Čopar (ŠPO PD Celje Matica) 

na tretjem mestu, od letos tudi 
nova članica slovenske repre-
zentance v športnem plezanju. 
Na četrto mesto se je uvrstila 
Mia Krampl (AO PD Kranj), 
na peto in šesto pa Lana Sku-
šek in Katja Debevec (obe PK 
Scena). Med člani so se karte 
v finalu dodobra premešale in 
zmago si je z dvema vrhovoma, 
a najmanj poskusi, priplezal 
Jernej Kruder (ŠPO PD Celje 
Matica), isto število vrhov so 
osvojili tudi Martin Bergant 

(PK Škofja Loka) na drugem, 

Zan Lovenjak Sudar (PK Sce-
na) na tretjem in Anže Peharc 
(AO PD Kranj) na četrtem me-
stu. Peti je bil Timotej Rom-
šak (PK Kamnik), šesti pa Luka 
Potočar (ŠPO PD Radovljica).

Člani plezalnega društva 
Korenjak so kar trikrat stopili 
na najvišjo stopničko. Med ci-
cibankami je slavila Zala Mar-
jetič, med cicibani Maks Oblak 
in med mlajšimi dečki Martin 
Stanovnik. Ostali tekmovalci 
so dosegli naslednje uvrstitve: 

Cicibanke: Rant Klara 10. 

mesto, Novak Neža 14. mesto, 
Smolnikar Doroteja 16. mesto.

Med cicibani je Sever Iveko-
vič dosegel 9. mesto, Buh Jaka 
18. mesto in Max Felix Dolinar 
22. mesto. V kategorijah mlajši 
dečki je Žiga Čepeljnik osvojil 
12. mesto in Mark Burja 7. me-
sto med starejšimi dečki. Kade-
tinja Zarja Drašler je osvojila 10. 
mesto, Matevž Margon in Jakob 
Kosednar pa 7. in 8. mesto.

Peter Kavčič, foto: Peter 
Kavčič, Korenjak

Na prireditvi, ki jo je Šolsko 
športno društvo Log - Dra-
gomer organiziralo v sodelo-
vanju s Cheer zvezo Slovenije, 
se je več kot 1.000 gledalcem 
in navijačem na tribunah v 97 
nastopih predstavilo skoraj 800 
tekmovalcev in trenerjev iz 16 
klubov in društev.

O prireditvi
Frogs Cheer Cup je pred-

vsem praznik ljubezni do cheer 

športa, ki smo ga po dveh le-
tih odpovedi zaradi epidemije 
COVID-19 lahko ponovno 
doživeli v živo. Čeprav v občini 
Log - Dragomer nimamo in še 
dolgo ne bomo imeli primernih 
infrastrukturnih pogojev, da bi 
lahko gostili tekmovanje, smo 
primerne prostore, gostoljubje 

in občutek domačnosti našli 
v občini Logatec. Eno izmed 
največjih cheer športnih tek-
movanj v Sloveniji je bilo tudi 
letos odlično izvedeno, za kar 
so najbolj zaslužni prostovoljci 
in partnerji projekta: Občina 

Log - Dragomer, Občina Loga-
tec, Športna dvorana Logatec 
in OŠ 8 talcev Logatec. Prav 
vsem se želimo uvodoma iz 
srca zahvaliti za njihov prispe-
vek k odličnosti dogodka.

Žabice so se na prireditvi v 

Na Logu rekordna 
udeležba zahodne lige

in odlični uvod 
v državno prvenstvo

Frogs Cheer Cup 
2022

V nedeljo, 27. marca 
2022, je Logatec za en 

dan postal slovenska 
prestolnica cheer 

športa, ko sta Športna 
dvorana Logatec in 
OŠ 8 talcev Logatec 
gostila Frogs Cheer 
Cup 2022 oziroma 

13. tekmovanje v 
cheerleadingu in 

performance cheeru. 
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štirih starostnih razredih (mini, 
otroški, mladinski in članski), 
dveh tekmovalnih disciplinah 
(cheerleading in performan-
ce cheer) in v revijalnem delu 
predstavile z 9 nastopi in 78 na-
stopajočimi. Na vse svoje člane 
smo v ŠŠD Log-Dragomer zelo 
ponosni in vsem nastopajočim 
iskreno čestitamo za lepe na-
stope, napredek v znanju in za 
zgleden odnos do tekmovanja 
ter do sotekmovalcev.

Vsem obiskovalcem priredi-
tve se je po zaključku tekmo-
valnih in revijalnih nastopov 
predstavila tudi slovenska che-
er reprezentanca, ki bo letos 
nastopila na ICU svetovnem in 
ECU evropskem prvenstvu.

Moč prostovoljstva
Organizacija tako obsežnega 

projekta zahteva več mesecev 
predanega in skrbno načrtova-
nega dela, na dan prireditve pa 
delo več kot 40 ljudi. Ljudi, ki 
premorejo znanje, izkušnje in 
srčnost, predvsem pa so pripra-
vljeni svoj čas in pozitivno ener-
gijo nesebično združiti za dobro 
širše skupnosti. Take ljudi ŠŠD 
Log-Dragomer ima in ti ljudje 
so največja vrednost društva.

Kako je sodelovati v projektu 
FROGS CHEER CUP, nam je 
opisala Hajdi Kosednar, vod-
ja ekipe prostovoljcev: »Ekipo 
prostovoljcev sestavljajo starši 
sedanjih in bivših tekmovalcev, 

sami tekmovalci, njihovi tre-
nerji, in prijatelji ter podporniki 
društva. Skozi leta smo skupaj 
izgradili močne prijateljske vezi, 

ki nas vedno znova povežejo 
skupaj ob pripravi tega zahtev-
nega, vendar vsem ljubega do-
godka. Znanje in izkušnje nese-

bično predajamo naprej novim 
generacijam, s ciljem da ohra-
nimo najvišjo raven kakovosti 
tekmovanja in našim otrokom 

omogočimo najboljše in nepo-
zabno doživetje«.

Glede na odzive, ki smo jih 
prejeli s strani vseh udeležencev 
prireditve (tekmovalci, trenerji, 
sodniki, gledalci in navijači), 
jim naše tekmovanje ostaja v 
lepem spominu in se nanj radi 
vračajo. Letošnjo prireditev si 
bo marsikdo zapomnil tudi po 
druženju v sončnem vremenu 
pred športno dvorano, kar je 
postavilo piko na i čudovitemu 
dnevu.

Kot organizator dogodka smo 
ponovno upravičili v preteklosti 
ustvarjeno spoštovanje in ugled 
med udeleženci tekmovanja. 
Zato se že zdaj veselimo nasle-
dnjega leta, ko se bomo ponov-
no potrudili pripraviti čaroben 
dan za slovenski cheer šport.

V imenu organizacijskega 
odbora projekta hvaležno in 

s spoštovanjem, 
Simon Strgar

Statistika: 16 društev, 97 nastopov, 785 tekmovalcev in trenerjev, več kot 1000 gledalcev

Tokrat smo se dragomerški upokojenci odločili, 
da se odpeljemo z novim Stadlerjevim vlakom v 
Kamnik, ki je eno najlepših srednjeveških mest v 
Sloveniji z bogato zgodovino in kulturno dedi-
ščino. Kar prehitro je minila vožnja do Kamnika, 
kjer nas je prijazno pričakala lokalna vodička. Le 
nekaj korakov nas je ločilo do priljubljene peš-
poti na Mali grad, ki leži na vzpetini nad starim 
mestnim jedrom. Seveda smo se pa pred rahlim 
vzponom okrepčali s kavico na terasi lokalčka tik 
pod gradom.

Na gradu smo iskali zaklad, ki ga po stari le-
gendi še vedno čuva skopuška grofična Veroni-
ka – pol kača in pol ženska – ter še vedno živi v 
razvalinah starega gradu. Upodobljena pa je tudi 
v mestnem grbu. Žal zaklada nismo našli, smo pa 
uživali v čudovitem razgledu na mesto Kamnik 
in na Kamniško - Savinjske Alpe. Po isti poti smo 
se spustili na glavno sprehajalno ulico Šutna, ki jo 

krasijo značilne srednjeveške hiše, ki so naslonje-
ne ena na drugo. Na osrednjem trgu pred rojstno 
hišo Rudolfa Maistra mogočno stoji njegova sil-
hueta, notranjost pa smo si kasneje tudi ogledali.

Povzpeli smo se na grad Zaprice, kjer so v mu-
zeju na prostem razstavljene lesene, s slamo po-
krite kašče iz Tuhinjske doline.

Grajska vodička nam je z zanimivim vode-
njem skozi muzej po gradu povedala marsikaj 
zanimivega, od življenja kamniških meščanov do 
prikaza življenja pastirjev na Veliki planini, ogle-
dali smo si tudi ustvarjalnost velikih umetnikov, 
ki so oblikovali iz lesa ali keramike in še in še … 
vredno ogleda.

Seveda brez kosila tudi tokrat ni šlo in pred od-
hodom na vlak smo poskrbeli tudi za dehidracijo. 
Bilo je lepo in komaj čakamo spet na tisti četrtek, 
ko se bomo spet z vlakom odpeljali v drugo smer.

Inka

Oh, kako se je lepo po dveh letih premora 
ponovno peljati z avtobusom na Primorsko, 

in sicer najprej v Sežano v botanični vrt, 
potem pa še na osmico v Grahovo brdo na 

kmečki turizem Mahnič. 

Zelo prijetna vodička nas je 
popeljala skozi botanični vrt. 
Izvedeli smo veliko zanimivo-
sti iz zgodovine tega vrta, pa 
tudi iz sedanjega časa, kako 
se trudijo za urejenost vrta, 
imajo vodene oglede, poroke, 
posebne priložnosti, vrt za 
objektiv itd. Videli smo tudi 

novo nastali prostor, ki govori 
o lepotah, ki nas obdajajo, pa 
jih ne vidimo, prostor o Krasu 
in vseh njegovih zakladih. 

Videli smo grafični prikaz o 
12 tisočletnem spreminjanju 
pokrajine na Krasu. 

Res priporočam ogled. Ne-
kaj kilometrov stran pri kmetiji 

Mahnič pa nas je že čakal naš 
Janez iz Zaplane s harmoniko. 
Ni bilo treba dvakrat reči, že 
smo se vrteli, saj veste, po dveh 
letih. Ob domačem pršutu, sa-
lami, slanini, domačem kruhu, 
pa seveda kraškem teranu se 
energija potroji. Plesali, peli in 
ob igrah smo se veselili vse do 
osme ure zvečer.

Hvala vama Nik in Miha za 
organizacijo in skrb, da smo se 
vsi res dobro imeli. Pa upamo, 
da spet kmalu ponovimo.

za DU Log zapisala
Helena Kavčič

Lep dan 
na Primorskem

Z vlakom v srednjeveški Kamnik
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Desus je edina 
stranka, ki 
se resnično 
zavzema 
za pravice 
upokojencev 
že 30 let in bo 
to delala tudi v 
prihodnje.

Naročnik oglasa je Desus OO Vrhnika

V O L I T V E  -  2 .  v o l i l n i  o k r a j ,  3 .  v o l i l n a  e n o t a

VARSTVO NARAVE 
bomo opredelili kot temeljni 
cilj izvajanja vseh ostalih 
področnih zakonodaj, zlasti 
pa prostorske, kmetijske, 
gradbene, okoljske  
in energetske.

OKREPITEV SOCIALNE 
INFRASTRUKTURE  
z vlaganjem v šole, bolnišnice, 
domove za starejše in javna 
najemna stanovanja.

PRVI, JAVNI STEBER 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je edini,  
ki zagotavlja univerzalno  
in enakopravno financiranje 
pravic ter ni podvržen tržnim 
špekulacijam.

ENAKOST MED SPOLI, 
na podlagi dopolnjene 
zakonodaje bomo dosledno 
preprečevali spolno 
diskriminacijo v delovnih 
kolektivih, v kariernem poteku 
posameznikov in posameznic 
ter v polju javnosti in politike.

MODERNIZACIJA 
ZDRAVSTVENIH DOMOV 
IN BOLNIŠNIC z zagotovitvijo 
dodatnih sredstev, tudi 
z ukinitvijo dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. 
Napovedujemo tudi konec 
koncesionarstvu ter zatekanju 
k akcijam zbiranja zamaškov 
ali arbitrarni dobrodelnosti 
za nabavo nujno potrebnih 
medicinskih naprav.

GRADNJA DODATNIH 
JAVNIH STANOVANJ, 
ki morajo biti, enako kot 
zasebne gradnje, urbanistično 
zasnovana tako, da bodo 
poleg bivanjskih skrbela tudi 
za druge potrebe ljudi, kot  
so izobraževanje, zdravstveno 
in socialno skrbstvo, šport  
in rekreacija ter kultura.

PRAVIČEN ZELENI 
PREHOD: uvedli bomo 
mehanizme za blažitev 
stroškov podnebne tranzicije 
za socialno ranljive skupine.

24. APRILA IZBIRAMO 
SVOJO PRIHODNOST.  
SE VIDIMO NA VOLIŠČU!

SMO V PRELOMNEM ČASU, KO JE NA  
TEHTNICI, ALI POVRNEMO DEMOKRACIJO  
IN OHRANIMO OKOLJE ZA PRIHODNJE  
GENERACIJE, ALI PA ZAPADEMO  
V TOTALITARIZEM IN RAZPRODAJO  
SVOJE PRIHODNOSTI. ODLOČIL SEM  
SE, DA NAREDIM ČIM VEČ V SVOJI  
MOČI, DA SE TEHTNICA PREVESI  
V DEMOKRACIJO. POTREBUJEM  
VAŠE ZAUPANJE, VRHNIKA PA SVOJ  
GLAS V LJUBLJANI. 

18
Primož Hainz
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Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Jerca Korče

Poznate nas, LMŠ je konsistentna 
stranka – kar smo obljubili, smo tudi 
izpolnili. In s svojim delom – v vladi in 
opoziciji – smo dokazali, da v politiki 
nismo vsi isti.

Spoštovani,

pred štirimi leti ste mi zaupali svoj glas in odgovorno nalogo. Verjamem, da ste spremljali moje delo ter prepoznali moje 
vrednote in trud.
Verjamem, da ste videli pokončno držo ekipe LMŠ in naša jasna stališča.

Čeprav danes z družino živim v Idriji, je tudi Vrhnika moj dom. Tukaj so moje korenine. Od tu izvirajo moji starši, tukaj 
imam sorodnike, prijatelje. Na Vrhniko me vežejo neprecenljive izkušnje in spomini na svoje delovne začetke.

Z 32 leti sem v politiki predstavnica mlajše generacije. Obogatena s političnimi izkušnjami vem, da mladi znamo in 
zmoremo družbo peljati v smeri razvoja, solidarnosti in pravičnosti, za boljšo, skupno prihodnost.

24. aprila si bo, kot je zapisal eden najbolj znanih Vrhničanov, narod pisal sodbo sam.

Vsak od nas ima en glas in eno priložnost ta glas nameniti tistemu, za katerega verjame, da bo obdržal svojo pokončno držo 
in neumorno deloval za prihodnost vseh nas. Najboljšo prihodnost. Mandat, ki se izteka, nam je jasno pokazal, da je poleg 
stranke pomembno predvsem, kdo so ljudje, ki zasedajo mesta v parlamentu.

Vabim vas, da na teh volitvah skupaj zaupamo v mladost in izberemo pokončno držo, izkušnje in rešitve.

                       Vaša Jerca Korče

Nekaj poudarkov iz programa, ki ga najdete na www.strankalms.si.
 
• Krepili bomo javno šolstvo, vlaganja v znanost, družba znanja je namreč temelj za razvoj, zeleno preobrazbo, delovna mesta z 

visoko dodano vrednostjo, kar omogoča močno socialno državo in dostojne pokojnine.
• Posebno pozornost bomo namenili malim in srednjim podjetjem.
• Okrepili bomo javno zdravstvo in ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje – denar, ki se zdaj steka v dobičke komercialnih 

zavarovalnic, bomo namenili za zdravstvene storitve v javnem zdravstvu.
• Imamo rešitve, kako mladim zagotoviti dostopna stanovanja – najemna ali lastniška.
• Vztrajali bomo pri spremembi volilne zakonodaje, z uvedbo preferenčnega glasu bo glas volivca močnejši.

Jerca Korče 2.indd   1 8. 04. 2022   07:53:29

V O L I T V E  -  2 .  v o l i l n i  o k r a j ,  3 .  v o l i l n a  e n o t a
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Zaslužimo si 
svobodo odločanja.

Kandidat Gibanja Svoboda 
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Program kandidata 
za poslanca DZ  
Bojana Čebele – 
Stranka Gibanje 
svoboda
ZA! Srednjo šolo na Vrhniki.

Vrhnika potrebuje in si zasluži srednjo šolo. Območje 
Vrhnike s sosednjimi občinami ima dovolj mladih, da bi se 
srednješolski izobraževalni programi lahko izvajali na Vrhniki. 
S tem bi pridobili pomembno izobraževalno in intelektualno 
središče. Mladim na ta način skrajšamo poti in omogočimo 
boljšo integracjo v domače poslovno okolje. 

ZA! Konec bega podjetništva z Vrhnike. 

Velik del obrtnikov in manjših podjetij iz širšega območja 
občine Vrhnika je zaradi boljšega podpornega okolja svoje 
prostore preneslo v sosedno logaško občino. Nadaljnji »beg 
podjetništva« v sosednje občine bomo preprečili s tem, da 
se na Vrhniki zagotovijo tako primerne lokacije in prostori 
za dejavnost mikro, malih in srednje velik podjetij kot tudi 
podporno okolje, predvsem za nastanek novih inovativnih 
podjetij (prostori za co-working, podjetniški inkubator, 
svetovanja pri digitalizaciji poslovanja in trženja ipd.).

ZA! Zagotavljanje nemotene oskrbe s kakovostno pitno 
vodo  v pogojih vse bolj intenzivnih podnebnih sprememb.

Prebivalcem v zaledju JZ dela Ljubljanskega barja, ki 
se zaradi povečanja površinskih voda  ne morejo več 
oskrbovati s čisto pitno vodo iz vaških vodovodov, bomo 
z aktivacijo novega vira in priključitvijo na centralno 
vodovodno omrežje zagotovili zdravo pitno vodo. Poskrbeli 
bomo za zmanjšanje velikih vodnih izgub na samih 
vodovodnih sistemih, predvsem v občini Vrhnika. Spodbudili 
bomo načrte za aktivacijo novih virov zdrave pitne vode. 
S pilotnimi projekti bomo spodbudili,  da se postopoma 
pri vseh večjih novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah 
zagotovi čiščenje in ponovna uporaba že uporabljene pitne 
vode za sanitarno oz. tehnološko vodo.   

ZA! Učinkovito uporabo EU sredstev kot ključne razvojne 
podpore našim podjetjem. 

S pristojnimi institucijami  EU  bomo izpogajali nov razvojni 
okvir, ki bo usklajen z operativnim programom  porabe 
EU sredstev v novem programskem obdobju. Tako bomo 
sredstva bolj učinkovito ciljno usmerili v zeleni prehod, 
digitalizacijo javnega, zasebnega in kmetijskega sektorja, 
izboljšanje javnih storitev in dostopnosti do njih ter v 
zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja celotne 
Slovenije. Vzpostavili bomo centralni servis za podporo 
podjetjem, lokalnim skupnostim in ostalim deležnikom pri 
informiranju o razpoložljivih sredstvih, pri pripravi in prijavi 

na projekte ter črpanju sredstev iz EU skladov. Poenostavili 
in poenotili bomo tudi postopke pri izvajanju kohezijske 
politike.

ZA!  Manj stresen promet in  trajnostno mobilnost.

Po dokončanju južne bomo pospešili gradnjo severne 
vrhniške  obvoznice ter s tem poskrbeli za omejitev 
tranzitnega  prometa po Tržaški cesti, ki naj postane 
območje umirjenega prometa. S čim prejšnjo izgradnjo 
priključka na avtocesto pri nekdanji cestninski postaji 
Log bomo razbremenili priključka na Brezovici in Vrhniki 
kot tudi samo državno cesto. Podprli bomo že sklenjeno 
sodelovanje občin Vrhnika in Borovnica s Tehniškim 
muzejem Slovenije ter ministrstvoma za kulturo in 
infrastrukturo ta čimprejšnjo izgradnjo obvozne ceste mimo 
kompleksa TMS v Bistri. To bo omogočilo obnovo in širitev 
muzeja  ter  za vzpostavitev kolesarske povezave Vrhnika 
– Bistra – Borovnica. Spodbudili bomo projekt premostitve 
Ljubljanice za kolesarje in pešce med Bistro in  Bevkami 
z izgradnjo dostopnih kolesarskih povezav iz Borovnice, 
Log-Dragomerja in Vrhnike.  Nadgrajevali in širili bomo 
mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila ter storitev 
prevozov na klic za starejše občane in gibalno ovirane 
občane.

ZA! Zdravo podporno okolje za trajnostni turizem.

Poenostavili bomo postopke za pridobivanje soglasij in 
dovoljenj za  projekte razpršene turistične ponudbe oz. 
»eko-turističnih vasi« ter gradnjo in postavitev (enostavnih) 
objektov (kot so npr. hišice za »glamping«). Spodbujali 
bomo da se tako za prihod gostov, kot tudi njihove poti na 
sami destinaciji, v čim večji meri uporabljajo organiziran 
skupinski prevoz in/ali sredstva javnega potniškega 
prometa, v kombinaciji s hojo ter uporabo običajnih in 
električnih koles.

ZA! Osvoboditev mladih od togih pravil tudi na področju 
zagotavljanja prostorskih in finančnih možnosti za 
njihovo samostojno delovanje.

S ciljem, da se tudi mladim, ki so že končali osnovno šolo, 
omogoči kakovostne možnosti druženja in ustvarjalno 
preživljanje prostega časa v širšem lokalnem okolju, ne 
glede na njihove osebne oz. družinske finančne zmožnosti, 
bomo podprli ustanavljanje neprofitnih mladinskih  centrov 
tudi v manjših in srednje velikih regionalnih središčih, kot je 
npr.  Vrhnika. Zakonodajo bomo preoblikovali tako, da bodo 
lahko tako državni proračun kot tudi občinski proračuni 
bolj fleksibilni in odzivni pri zagotavljanju podpor pobudam 
mladih povsod tam, kjer njihove dejavnosti krepijo 
medsebojno spoštovanje, dialog, sodelovanje in ohranjanje 
oz. krepitev različnih vrst javnega dobra.  

ZA! Zdravstveno reformo.

Zaslužimo si sistem zdravstvenega zavarovanja, v 
katerem bo vsak zavarovanec dobil osebno zdravstveno 
polico, s katero bo najpozneje v enem mesecu prišel do 
specialističnega pregleda in v strokovno ustreznem roku 
do zdravljenja, sicer bo v nasprotnem primeru od zavoda 
za zdravstveno zavarovanje lahko zahteval odškodninsko 
odgovornost. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo 
dobičke lahko prenašalo le v javno zdravstveno blagajno. 
Novo stroškovno analizo javnih zdravstvenih storitev. 
Povečanje javnih finančnih sredstev za zdravstvo na 

povprečje članic EU. Zagotovitev dovolj usposobljenega 
in ustrezno plačanega osebja za izvajanje potrebnega 
obsega javnih zdravstvenih storitev, še posebej za okrepitev 
osnovnega zdravstva z nekaterimi specialističnimi 
ambulantami. Zagotovitev dovolj sredstev za nujne 
investicije v zdravstveno infrastrukturo ter boljše upravljanje 
in vodenje javnih zdravstvenih zavodov.

ZA! Podporo zakonu o nalezljivih boleznih, 

ki ga je pripravila civilna družba ob sodelovanju s stroko. 
Sprememba ZNB bo pripravila multidisciplinarna skupina 
za pripravo strokovnih predlogov, ki bo izdelala predloge 
za institucionalno strukturo za spoštljivo komunikacijo z 
ljudmi. Vsi preventivni ukrepi in potreba po cepljenju zoper 
širjenje okužbe bodo podprti z znanstvenimi dokazi, ustrezno 
časovno omejeni in prilagojeni resnosti epidemiološke 
situacije in klinične slike nalezljive bolezni. V ta namen bomo 
za osnovo vzeli zakon, ki ga je že pripravila Pravna mreža v 
sodelovanju s stroko.

ZA! Sonaravno zmanjševanje poplavne ogroženosti  na 
Ljubljanskem barju.

Pri zmanjšanja poplavne ogroženosti na Ljubljanskem 
barju se bomo držali načel sonaravnega upravljanja s 
poplavami. V največji meri bomo upoštevali naravne 
danosti in procese ter delovali »skupaj z naravo«. Preprečili 
bomo nadaljevanje nepremišljenih praks izsuševanja 
barjanskih površin, ki  uničuje pomembne habitate  in 
ogroža biotske pestrosti, sočasno pa vpliva tudi na to, da 
se barje poseda in s tem pa postaja poplavno še bolj 
ogroženo. Skladno z načeli večkriterijske optimizacije bomo 
na interdisciplinarnih osnovah v dialogu  z vsemi deležniki 
dosegli, da se padavinske vode čim dlje zadržuje na mestu 
nastanka, ne povečuje geometrije strug Ljubljanice, njenih 
pritokov in pritokov slednjih vodotoke in jarke pa ustrezno 
čisti in vzdržuje, vendar se jih načeloma ne poglablja in 
širi. Zagotovili bomo ohranja zveznost toka in poplavnih 
površin ter, kjer to dopušča prostor, zadrževanje v manjših 
zadrževalnikih in razgibanje vodotokov v bolj naravno 
stanje. 

ZA! Možnost razvoja gospodarstva na zaščitenih 
področjih ob dosledni izvedbi ustreznih omilitvenih in/ali 
kompenzacijskih ukrepov.

Razvoj podjetništva v občinah Vrhnika, Log-Dragomer 
in Borovnica je omejen tudi z omejitvami, ki jih narekuje 
omrežje Natura 2000 ter varovalni ukrepi na področju 
varstva voda, Krajinskega parka Ljubljansko barje ipd. 
Uveljavili bomo do sedaj onemogočene možnosti, da se na 
teh območjih z ustreznimi omilitvenimi in kompenzacijskimi 
ukrepi omogoči primerna gospodarska dejavnost ter da 
se za pilotne primere dobre prakse zagotovijo nepovratne 
podpore.  

ZA! Krepitev integritete javnih funkcionarjev.

S spremembo zakonodaje bomo dosegli, da bo 
pravnomočno obsojenim za naklepna in zavržna kazniva 
dejanja onemogočeno kandidirati za javne funkcije. 
V primeru hujših kaznivih dejanj bomo s spremembo 
zakonodaje poskrbeli tudi za odpravo procesne imunitete 
poslancev. 
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Skupnost SVOBODNIH
posameznikov je dokazano najuspešnejša

oblika države.

Vsak človek ima pravico biti
SPOŠTOVAN in cenjen.

Dolžnost skupnosti je POMOČ
najbolj RANLJIVIM in omogočanje pogojev vsem,
da lahko razvijejo svoje zamisli in ustvarjalnost.

14 mag. Domen Cukjati
kandidat za poslanca v DZ 2022

Na kratko o Domnu NAJVEČJI INVESTICIJSKI CIKEL ZA RAZVOJ OBČIN VRHNIKA, 

Domen je moj starejši brat, ki 
je vedno skrbel za mlajše in 
šibkejše. Ima močan občutek 
za pravičnost, ne trpi krivic in 
ljubi svobodo. Podpiram ga za 
poslanca, saj vem, da bo delal 
za vso Slovenijo.

Danijel Cukjati,
župan Vrhnike

Boštjan Rigler,
član uprave DARS

Domen uspešno deluje na 
različnih področjih družbenega 
življenja. Kot občinski svetnik se 
vedno odločno bori za dobrobit 
občanov, zato verjamem, da bo 
tudi kot poslanec deloval v dobro 
vseh državljanov.

Domna poznam že od otroških let, 
saj je njegova mama Borovničanka. 
Podpiram ga, ker je pošten človek 
s čutom za bližnjega. Gotovo bo 
dober poslanec in sprememba, ki 
jih Slovenija nujno potrebuje.

Marjan Debevec,
hišnik v OŠ Borovnica in prejemnik županovega priznanja

VRHNIKA BOROVNICA LOG-DRAGOMER

Največji investicijski cikel v zgodovini Slovenije, ki ga je zagnala trenutna vlada, je omogočil, da so naše tri 
občine pospešile odprte projekte in začele z novimi.

Na Vrhniki se pospešeno nadaljujejo dela na vrhniški obvoznici in krožiščih, gradi se dnevni center za starejše 
občane, pripravlja se gradnja samostojnega oddelka za dementne osebe ter projekt prenove osnovne šole. 
Zgrajen je bil prizidek k OŠ Ivana Cankarja ter urejeni novi prostori upravne enote.

V Borovnici je bil preplaščen del glavne ceste, odobrena pa so tudi sredstva za kolesarsko pot, tematski park 
in spominsko pot Borovniški viadukt.

V občini Log-Dragomer se pospešeno gradita kanalizacija po vsej občini in čistilna naprava, gradi se tudi 
primarni vod vodovoda. Urejajo se lokalne in magistralna cesta, gradijo se nova kolesarska steza in pločniki. 
Odobrena so sredstva za uvoz na avtocesto s povsem novim nadvozom ter sredstva za prizidek vrtca.

Konkretni projekti s konkretnimi učinki na kvaliteto bivanja naših ljudi.

Mag. Domen Cukjati z ženo in 7 otroki živi 
v Dragomerju. Po izobrazbi je diplomirani 
fizik in magister poslovne informatike.

V O L I T V E  -  2 .  v o l i l n i  o k r a j ,  3 .  v o l i l n a  e n o t a
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Zdenka Petoš

nasadezela.si

#Zaljudi
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NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

nasadezela.si

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

Naša dežela,  
dr. Aleksandre Pivec
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OGLASNO SPOROČILO

ZA KMETE
Podpirali in vzpodbujali bomo družinske kmetije, posebej inovativne mlade 
kmetovalce, za katere bomo uvedli dodatne finančne spodbude. Slovenskim kmetom, 
s posebno pozornostjo na kmečke ženske, bomo zagotovili socialno varnost. Stabilne 
odkupne cene za pridelke, predvsem pa lokalne prehranske sisteme in kratke dobavne 
verige. 
ZA MLADE
Razvojna stanovanjska politika: mladim bomo zagotovili cenovno dostopna in za 
življenje dostojna stanovanja po zaključku študija. Podpora družinam: predlagali 
bomo zvišanje olajšave za vzdrževane družinske člane, izvzem kadrovskih štipendij iz 
obračuna dohodnine ter izvzem obroka kredita za plačilo stanovanja ali najemnine v 
kateri živi družina iz osnove za plačilo vrtca. 
ZA NAJRANLJIVEJŠE
Uredili bomo vire financiranja dolgotrajne oskrbe glede na zakon o dolgotrajni oskrbi. 
Zagotovili bomo podporo za starše dolgotrajno in neozdravljivo bolnih otrok, otrok z 
hudimi psihičnimi in gibalnimi omejitvami. 
ZA UPOKOJENCE
Vsem, ki so bili v preteklosti upokojeni po nižji osnovni pokojninski stopnji od 63 %. 
Zagotovili bomo možnost upokojitve in polne pokojnine brez odbitkov tudi v primeru, 
ko delavec doseže 40 let delovne dobe brez dokupov ali različnih bonifikacij. 
ZA ZDRAVJE
Denar naj sledi pacientu

REFORMA ZZZS
Helikoptersko izvajanje reševalnih dejavnosti. Zavzeli se bomo za preučitev možnosti 
nabave helikopterjev in opreme iz sredstev ,ki se izdvajajo za vojaški proračun.

 ZA PODJETNIKE IN OBRTNIKE
Ugodno davčno in poslovno okolje. Zavzemali se bomo za ustanovitev ministrstva 
za turizem in šport, kot samostojnega in neodvisnega ministrstva ter poenostavitev 
postopkov za pridobivanje dovoljenj za opravljanje turistične in gostinske 
dejavnosti za male ponudnike. 
ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Posodobljen program vzgoje in izobraževanja. Učitelje bomo opolnomočili, da 
bodo z učnimi pristopi in metodami znali in zmogli odkrivati, podpirati in razvijati 
raznolikosti v nadarjenosti učnih zmožnosti, kompetencah in željah posameznikov. 
ZA OKOLJE
Odgovorno ravnanje z odpadki. 
ZA PODEŽELJE
Decentralizacija, infrastruktura, digitalizacija. 
ZA VARNOST IN PRAVNO DRŽAVO
Omejitev mandata predsednikov sodišč. 
ZA KULTURO
Medijski prostor: podprli bomo vse ukrepe, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi 
enakopravnih pogojev poslovanja vseh slovenskih medijev.

V O L I T V E  -  2 .  v o l i l n i  o k r a j ,  3 .  v o l i l n a  e n o t a

Gremo na volitve
Spoštovani, izkoristite svojo pravico in se zagotovo udeležite volitev v 
Državni zbor RS.

SDS OO Vrhnika vam je na voljo za vsa vaša vprašanja o kandidatu 
mag. Domnu Cukjatiju in programu stranke na sedežu 
Okrajnega volilnega štaba (OVŠ) v Črnem orlu, Cankarjev trg 4, 
Vrhnika do volilne nedelje, 24. 04. 2022.

Vabimo vas, da se udeležite predčasnega glasovanja na volišču 
Upravne enote Vrhnika na Stari Vrhniki v dneh 19., 20. ali 21. 04. 2022. 
V teh dneh vam bo OVŠ na voljo na stojnici v središču Vrhnike pri Mantovi.

Za vas bomo organizirali prevoze do volišča in nazaj, 
tudi z vašega doma.
Pokličite in prevoz naročite na telefonski številki 068-173-660.

Obiščite nas na stojnici tudi v petek popoldan 22. 04. 2022 na tržnici na 
Vrhniki. 

14 
mag. Domen Cukjati

OO SDS Vrhnika
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Večja blaginja in perspektiva za vse državljane Slovenije

• Za sodobno in vsem hitro dostopno zdravstvo.

• Za pravičnost in solidarnost pri plačilu socialnih transferjev.

• Za boljšo povezavo med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom.

• Za ustvarjanje boljših pogojev za mlade družine in perspektive za mlade.

• Za vklučevanje javnosti v načtovanje projektov.

• Za dostojno starost.
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BOJAN
PERIĆ
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Bojan
  Perić

Te volitve so drugačne. Prvič v 
naši zgodovini kandidiramo za 
poslanke/-ce nestrankarski ljudje 
s podporo 12.000 vaših podpisov. 
Za vrnitev oblasti ljudstvu! 

Za konec vladanja političnih 
strank in interesnih lobijev. 

24. aprila vsi skupaj glasujmo 
za resnično spremembo 
naše države v zdravo 
družbo za vse ljudi. 

Tomaž GromMateja Plevnik

7 programskih točk ANTONA KOMATA in predstavitev kandidatov na ljudskalista.si. 

1.   Državna suverenost
2.   Prehranska varnost  

in samooskrba

3. Energetska varnost in samooskrba
4. Lokalna ekonomija
5. Preventivno celostno zdravje

6. Prenova šolstva
7.  Zdravo okolje in  

neokrnjena narava

PRIPELJIMO ČLOVEČNOST V 
PARLAMENT, VRNIMO SVOBODO 

IN MOČ LJUDEM.

www.ljudskalista.si
LJUDSKA LISTA
nestrankarska

edina

gibanja Zdrava družba

ob
kroži

12
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Iztekajoči se mandat je bil res nekaj 
posebnega. Je bil tudi po dolgem času 
prvi, ki se ni zaključil predčasno. A roko 
na srce, bil je buren.

Najprej je vlado sestavljal tisti, ki ni 
zmagal. Manjšinsko. Ni šlo. Tudi 
pretirano aktivni niso bili. Seje vlade so v 
povprečju trajale zgolj 20 minut. Po dveh 
letih je dobil priložnost zmagovalec 
volitev. Ko iz opozicijskega poslanca 
postaneš
minister v vladi, ki dejansko želi stvari 
premikati naprej, se spremeni tudi 
tempo življenja. Umirjena vsakodnevna 
rutina se spremeni v pravi rodeo. 

Če k temu dodaš še izzive kot so 
pandemija covid-19, predsedovanje 
Svetu EU, na koncu pa še ruska agresija 
na svobodno
Ukrajino, potem je jasno, da bosta dve 
leti minili, kot bi trenil.

Na zunanjepolitičnem področju smo naredili veliko. Slovenijo smo vrnili 
na diplomatski zemljevid in okrepili partnerstva z vsemi demokratičnimi 
silami. Izboljšali smo odnose s sosedami in iskali nove povezave za 
prihodnost.

Doma tudi ni manjkalo izzivov. Predvsem smo veliko pozornost 
namenili občinam in skladnemu regionalnemu razvoju. Pa ljudem. 
Brezplačne vozovnice za javni promet za
upokojence je že eden od takih ukrepov.

Za večjo avtonomnost smo občinam namenili precej več sredstev. 
Tudi v vaši občini se zato, kot vidimo, pospešeno gradi cestna 
infrastruktura, izvaja sanacija za poplavno varnost, teče projektiranje in 
izgradnja kolesarskih stez ter ostalih projektov, ki izboljšujejo kvaliteto 
življenja.

Začel je teči tudi nov investicijski cikel evropskih sredstev. Pri razdelitvi 
evropskih evrov smo šli v vladi potrebam občin maksimalno naproti. 
Preko 2 milijardi evropskih sredstev bo namenjeno investicijam. 
Samo za občine našega volilnega okraja je izboljšanju življenjskih 
pogojev v naslednjih dveh letih namenjeno preko 83 mio evrov sredstev. 
Za konkretne projekte!

Ta tempo lahko nadaljujemo. Da znamo prisluhniti občinam, potrebam 
njihovih prebivalcev, dokazujeta zadnji dve leti. Kljub koronakrizi, 
predsedovanju in rednemu delu smo v sklopu
vladnih obiskov obiskali prav vseh 12 statističnih regij. V okviru teh 
obiskov smo se srečali s številnimi župani, podjetniki, poljedelci, 
živinorejci in lokalnimi institucijami. Vsem smo
prisluhnili in poskušali iti naproti. Vzpostavili smo pristen dialog. 

Kajti napredek je najhitrejši takrat, ko si prisluhnemo.
Te volitve dajejo priložnost, da ta dialog nadaljujemo. Ga nadgradimo in 
Slovenijo v naslednjih štirih letih spremenimo v eno najatraktivnejših 
držav z najboljšimi življenjskimi pogoji. Da končno presekamo z 
nesmiselno birokracijo in javno upravo naredimo bolj odzivno. Ne v 
službi države, ampak v službi tistih, ki ustvarjajo boljši jutri. Torej v službi 
Vas.
Za to pa ni dovolj ‘polovička’. Potrebujemo cel mandat. 24. 4. 2022 boste 
Vi odločali o tem.
Za štiri leta!

Za štiri polna leta

Vaš Anže Logar
24. 4. 2022 na glasovnici obkrožite 
št. 14

GREGOR
ŽIDAN
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Vsem dostopno  
javno zdravstvo
• vse razpoložljive zdravstvene kapacitete 

za odpravo čakalnih vrst

• zdravstvena zavarovalnica mora biti 

plačnik storitve ne glede na to, kje je 

opravljena (pri zasebniku ali v javni mreži)

• digitalizacija zdravstva (E-osebni 

zdravstveni karton, E-zdravstveni izvidi)
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št.64
NOVICE

ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

Letošnje leto je prav posebno, saj obeležujemo 150 let, 

odkar se je v Ljubljani, v takratnem ljubljanskem pred-

mestju Gradišče, staršema Andreju in Heleni rodil de-

ček Jože, ki je zrasel, dozorel in se oblikoval v mojstra 

arhitekta, oblikovalca in profesorja Jožeta Plečnika. 

Danes si Ljubljane brez mnogih brezčasnih Plečnikovih 

stvaritev nikakor ne moremo zamisliti, zato izkoristite 

jubilejno leto za spoznavanje arhitektove izjemne arhi-

tekture, ki je od lani vpisana na Unescov seznam sve-

tovne kulturne dediščine.

Jože Plečnik je naše glavno mesto zaznamoval tako 

močno, da mu danes lahko rečemo kar Plečnikova Lju-

bljana, malo manj pa je znano dejstvo, da Plečnik nad 

rodnim mestom ob stalni naselitvi v Trnovem jeseni 

leta 1921 ni bil ravno najbolj navdušen. Takole je pisal 

bratu Andreju leta 1922:

»Poznam samo eno pot ... in tudi ta je prijetnejša v noči, 
zaradi ljudi in zaradi nepopisno grdega mesta. Jaz sicer ne 
bom nobenega mesta zidal in ga tudi nisem, ali Ljubljana 
je neznosno grda. Ali je ona izraz ljudske duše? Potem je 
čudno z nami.«

Od takrat pa vse do arhitektove smrti se je v oblikova-

nju mesta zgodil preobrat: Ljubljana je prav zaradi del 

Jožeta Plečnika postala urbanistična in arhitekturna 

celostna umetnina, eno redkih mest, ki so tako temeljito 

zaznamovana z delom enega samega arhitekta.

Plečnik se je z rojstnim mestom ukvarjal že od študij-

skih let, svoje vizije pa je počasi začel uresničevati po 

letu 1921, ko se je po dolgih letih življenja na Dunaju in v 

Pragi, tukaj za stalno naselil. Razumevanje za svoje pro-

jekte je našel pri Matku Prelovšku, načelniku mestnega 

gradbenega urada, s katerim sta pri urejanju mesta 

tesno sodelovala, in na njegovo pobudo je leta 1928 

izdelal osnutek regulacijskega načrta Ljubljane, ki je 

določal smernice za prihodnji razvoj mesta. Močno 

podporo je imel tudi pri umetnostnem zgodovinarju 

Francetu Steletu, ki je bil vodilni konservator in vodja 

spomeniškega urada ter si je veliko prizadeval za po-

pularizacijo Plečnika.

Plečnik je svojo vizijo Ljubljane postopoma uresničeval 

več kot tri desetletja. Vstopal je v že izgrajen prostor, ga 

z občutkom preoblikoval in nadgrajeval ter tako med 

letoma 1921 in 1957 v njegovo mrežo vtkal vrsto izje-

mnih stavb. Premišljeno, z mislijo na celoto, je oblikoval 

tako monumentalne stavbe kot tudi majhne parkovne 

ureditve, pri čemer je vsaki, še tako neznatni nalogi 

namenil enako pozornost. Vse to je ustvaril v času, ko 

mestne oblasti niso imele denarja za velike javne pro-

jekte s strategijo nizkoproračunskih projektov in manj-

ših ureditev ter s premišljenim izborom gradiv. Njego-

va dediščina tako ni samo obsežna avtorska stvaritev, 

ampak tudi uspešen primer urejanja mesta po delih v 

daljšem časovnem obdobju.

Pri urejanju mesta je Plečnik zasnoval dve glavni osi: 

kopensko os, ki pelje od Plečnikove hiše v Trnovem do 

Kongresnega trga s parkom Zvezda, ter vodno os, ki 

se vije od ureditev nabrežij Ljubljanice v Trnovem do 

zapornic na Ljubljanici malo pred Cukrarno. Z obliko-

vanjem dveh glavnih in množice manjših osi v mestu 

je Plečnik preurejal mesto, ga delal bolj prijaznega za 

meščane in ustvarjal nove poglede. Mesto in svoje pro-

jekte je tudi zaradi manjših finančnih sredstev pogosto 

urejal z zelenjem. Rastlinje je razumel kot arhitekturno 

sredstvo, s katerim je včasih zakrival oz. usmerjal po-

glede, po drugi strani pa je z oblikami krošenj ali grmi-

čevja lahko tudi dopolnjeval svojo arhitekturo. Na Vego-

vi ulici je na primer s topoli, ki jih je zasadil na zahodni 

strani ulice, zakril in s krošnjami poenotil obstoječe fa-

sade stavb; na današnji Levstikov trg (nekdaj Šentjako-

bski trg) je po celotnem obodu trga zasadil okroglaste 

javorje, ki se izmenjujejo z betonskimi konfini v obliki 

krogel; inovativno zasnovan je tudi Plečnikov Trnovski 

most, kjer je arhitekt kar na most zasadil najprej osem 

cipres, ki jih je kasneje zamenjal z brezami.

Mesto je pojmoval kot kraj slovesnosti, srečevanj in 

razmišljanj o preteklosti, s svojimi ureditvami pa ga je 

prilagodil predvsem pešcu – ustvaril je arhitekturo 

po meri človeka, kar je julija 2021 pripomoglo k us-

pešni uvrstitvi Plečnikovih del v Ljubljani na prestižni 

Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

O izjemnosti Plečnikovih ljubljanskih stvaritev se je v 

članku, objavljenem v Kroniki slovenskih mest, že leta 

1939 izrekel France Stele, ki je tudi prvi uporabil izraz 

'Plečnikova Ljubljana'; takole je zapisal: 

»Plečnikova Ljubljana je sicer osebna Ljubljana, posledica 
njegove močne osebnosti, ki se je po nji udejstvovala, je 
pa tudi naša skupna, kolektivna Ljubljana, ker je Plečnik 
prisluškoval utripom naše ljubezni zanjo in tistim pobu-
dam, ki jih je Ljubljana preteklosti latentno, skrito hranila 
za sedanji čas.«

Ana Porok, Maja Kovač, MGML

Pri oblikovanju kultnega Tromostovja je Plečnik ohranil obstoječi 
stari most, kar je pocenilo celoten projekt, osrednjemu mostu 
je dodal dve brvi za pešce ter poenotil ograjo s stebriči in lučmi. 
Foto: Matevž Paternoster / MGML

Butični ogled Plečnikove hiše v Trnovem ponuja edinstven 
vpogled v mojstrovo življenje in ustvarjanje ter pomeni izjemno 
izhodišče za spoznavanje Plečnikove Ljubljane. 
Foto: Matevž Paternoster / MGML

14. 5. 2022 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

27. 9. 2019 - 13. 9. 2022
TOR.-NED.  10.00-18.00
OBčASNA RAZSTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

18. 5. 2022, 10.00-18.00 
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN
Dan odprtih vrat 
Ob mednarodnem dnevu muzejev vljudno vabljeni 
v razstavišče Moja Ljubljanica na brezplačni 
ogled stalne in občasne razstave.

PROgRAM

DOgODKOV POLNO
PLEčNIKOVO LETO 2022

V Plečnikovi hiši, ki predstavlja izvrstno 
izhodišče za raziskovanje Plečnikove 
Ljubljane, v letošnjem jubilejnem letu, 
pripravljamo vrsto zanimivih razstav in 
dogodkov. Sredi junija pa se v Mestnem 
muzeju Ljubljana odpira velika pregledna 
razstava, ki nastaja v sodelovanju Fakultete 
za arhitekturo v Ljubljani, Muzeja za 
arhitekturo in oblikovanje ter Muzeja in 
galerij mesta Ljubljane in bo obiskovalcem 
še bolj približala, izluščila in osvetlila detajle 
iz Plečnikovega življenja in dela. 
Več informacij na www.mgml.si.

PLEčNIKOVA LJUBLJANA – NOV BISER NA UNESCOVEM SEZNAMU

64 maj.indd   1 05/04/2022   08:59:14
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Urška svetuje

Kaj je bližina v partnerskem, 
zakonskem odnosu?

Bližina ni samo fizična, 
temveč tudi čustvena. 

Čustvena bližina med partnerjema 
je zelo pomembna za zdrav, poln od-
nos. To je prostor varnosti, iskrenosti 
in zaupanja. Da si partnerja zaupata 
tudi svoje strahove, svoje šibke točke 
in bolečine ter se ob tem sprejemata. 
A včasih se zdi, da je težko, predvsem 
ravno zaradi strahu pred zavrnitvijo in 
ne sprejemanjem. Vsi si želimo kvalite-
tnih odnosov. Kaj torej narediti, da jih 
bomo zgradili?

Na začetku partnerskega odnosa 
imata partnerja občutek, da lahko drug 
drugemu povesta vse in sta ob tem v 
vsem slišana in razumljena. Občutek 
imata, da so vse njune potrebe, želje 
in hotenja izpolnjeni v polnosti. Tako 
večkrat slišimo, da partnerjema na za-
četku odnosa oziroma v času zaljublje-
nosti pogostokrat niti ni treba govoriti 
o svojih potrebah in željah, ker to drugi 
partner že intuitivno zazna. Predvsem 
pa je med partnerjema zelo močno 
hrepenenje po čim bližji in dalj časa 
trajajoči fizični in čustveni bližini, za 
katero si vsaj na začetku odnosa želita, 
da se ne bi nikoli končala.

Strah pred intimo
Vendar se sčasoma med partnerje-

ma začne vzbujati občutek nekakšnega 
strahu pred preveliko čustveno bližino, 
ki mu pravimo tudi strah pred intimo. 
Zato se med njima kar naenkrat razbli-
ni tisti prijetni občutek, ki ju je navda-
jal na začetku partnerskega odnosa. To 
pomeni, da se začneta te bližine brani-
ti in na nek način celo bati. Saj imata 
občutek, da se s tem, ko dovoljujeta, 
da se v polnosti miselno in čustveno 
drug drugemu predajata, hkrati zač-
neta izgubljati tudi samega sebe in se 
tega zelo ustrašita. Predvsem pa vsak 
od partnerjev doživlja, da se mora od-
povedati svoji samostojnosti, željam in 
potrebam, saj ima občutek, da se mora 
na vseh področjih življenja v vsem po-
drejati zgolj drugemu partnerju. To pri-
vede do tega, da se v tistem partnerju, 
ki ima občutek, da je zaradi partnerja 
v marsičem prikrajšan, začne nabirati 
jeza. Te pa ne izrazi, ker ga je strah, da 
bi ga drugi partner lahko zavrnil, ter ga 
tudi zapustil, česar ga je strah še bolj. 
Vse to se dogaja na nezavedni ravni. 
Zato se partnerja tega ne zavedata in se 
o tem niti ne pogovarjata. Ob tem ima-
ta pogostokrat občutek, da nista več 
tako ljubljena, kar pri enemu ali celo 
pri obeh pogostokrat povzroča velike 
bolečine. To boleče spoznanje se pri 
njima prebudi, ker doživljata, da nista 
več deležna toliko fizične in čustvene 

bližine, kot sta je bila deležna na začet-
ku partnerskega odnosa. Nezavedni 
strah pred preveliko čustveno bližino, 
je sestavni del vsakega partnerskega 
odnosa. Zato je zelo pomembno, da se 
partnerja tega strahu zavedata, saj bo 
kakovost njunega partnerskega odnosa 
v veliki meri odvisna prav od tega, kako 
se bosta s tem strahom soočila. Tako se 
partnerja po eni strani lahko pretvar-
jata, da tega strahu sploh ni, ali pa se 
začneta z njim dejavno soočati ter se 
začneta o njem pogovarjati.

Potrebno je odvreči »maske«
Najpomembneje, da partnerja zač-

neta biti tisto, kar dejansko sta in »od-
vržeta vse maske« ter se začneta pogo-
varjati o tistemu sebi, kar se skriva pod 
»masko«. Zagotovo je to najbolj strah 
vzbujajoče, ker je prisoten strah, da te 
lahko partner zelo rani, ko se mu od-
preš in poveš o svojih najglobljih stva-
reh, ki jih čutiš v sebi. Tukaj se skrivajo 
vprašanja, kot so: Ali boš lahko eno-
stavno sprejel, ko ti bom povedala o 

svojih bolečinah, stiskah in spominih, 
ki so me v najinem odnosu prizadeli? 
Ali me boš še vedno sprejemala, če ti 
povem, da se v službi počutim večkrat 
ponižanega, osramočenega in ne-
močnega? V teh stavkih se skriva 
zelo velika ranljivost, o katerih si 
partnerja večkrat ne upata spregovoriti, 
temveč nekako upata, da bo drugi par-
tner te strahove spoznal, pa če tudi mu 
jih ne povemo. Kaj je torej za narediti? 

Bližina je prostor izmenjave vse-
ga lepega; na fizičnem, čustvenem 
in duhovnem nivoju. Hkrati pa tudi 
prostor varnosti, ki omogoča izme-
njavo vsega težkega. Takšna bližina 
vse prenese in spodbuja k osebni rasti. 
Hrepenenje po bližini in pripadnosti 
je temeljno zato si ne dovolimo, da 
zakrknemo in odrežemo del svoje no-
tranjosti. Vse to nas dela tudi na novo 
ranljive in čustveno žive.

Kdaj je čas za psihoterapijo?
Vse več ljudi si poišče psihoterapev-

tsko pomoč, ko dobijo občutek, da so 

se v odnosu izgubili ter ne ločijo več 
med seboj in partnerjem, čutijo otope-
lost in nemoč. Ne ločijo med bližino in 
distanco v  odnosih. 

O tem bom nekaj več spregovorila v 
enem od naslednjih člankov. Eden od 
partnerjev, običajno tisti, ki ne išče po-
moči, nad odnosom prevzame nadzor.  

Drugi, na videz šibkejši partner ima 
vlogo žrtve, čeprav je v resnici moč-
nejši, saj vztraja v napornem odnosu, 
polnem drame. Vidite tudi pri sebi tak 
vzorec odnosa? Si želite popraviti tre-
nutno stanje? Za pomoč lahko prosite, 
le odločiti se morate zanjo. 

Dovolite si živeti vaše sanje, vaše ži-
vljenje! 

Srečno!

Urška Jesenovec mag. zakonskih in 
družinskih študijev, 

zakonska in družinska terapija 
jesenovecurska@gmail.com, 

031544095

ODKRIVANJE BARJANSKIH ZAKLADOV  
S KOLESOM  

 

Brezplačen kolesarski izlet  
po Krajinskem parku Ljubljansko barje na Dan Zemlje, 22. 4. 2022 

Ob Dnevu Zemlje vas vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem kolesarskem izletu po 
Ljubljanskem barju. Na 26 km krožni poti bomo skupaj odkrivali zaklade, ki jih pestuje ta 
skrivnostna pokrajina. Sledili bomo stari in obstoječi strugi reke Ljubljanice, obiskali bomo naravni 
rezervat Mali plac ter naravni spomenik Jurčevo šotišče. Na koncu pa se bomo zapeljali še na 
osamelec Blatna Brezovica, ki ponuja čudovit razgled na barjanski mozaik.  

ZBOR:  ob 16.00 pred sedežem Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v Notranjih 
  Goricah, Podpeška cesta 380 

TRAJANJE:  okoli 4 ure 

PRIPOROČENA OPREMA:  Glede na to, da se bomo vozili večinoma po poljskih makadamskih 
    poteh, priporočamo terensko kolo. Obvezna oprema je čelada.  
    Priporočamo oblačila in obutev, primerna vremenskim razmeram 
    in kolesarjenju, ter pijačo. 

OBVEZNE PRIJAVE DO ZASEDBE MEST NA:  info@ljubljanskobarje.si   

V PRIMERU DEŽJA VODENJE ODPADE. 

Foto zgoraj (2): Barbara Vidmar 
Foto spodaj (3): Jošt Gantar, www.slovenia.info 

Foto prosnik: Davorin Tome 
Foto kolesarja: Jošt Gantar, vir:  www.slovenia.info  
Foto ostalo: Barbara Vidmar 

Foto: Jošt Gantar, vir:  www.slovenia.info  

Komisija za izdajanje glasila Naš časopis razpisuje delo

ODGOVORNEGA UREDNIKA NAŠEGA ČASOPISA.

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Repu-

blike Slovenije;
- je poslovno sposoben;
- mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega 

nastopanja;
- ima najmanj univerzitetno visokošolsko izobrazbo družboslovne 

smeri oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
- ima najmanj tri (3) leta izkušenj s področja urednikovanja ali vodenja 

novinarskega kolektiva v mediju, ki je zapisan v Razvidu medijev 

Za odgovornega urednika ne more biti imenovan kandidat, ki je:
- funkcionar politične stranke ali liste, ki nastopa na volitvah;
- družinski član – zakonec, izvenzakonski partner, otrok, posvojenec, 

oče, mati, posvojitelj, brat ali sestra – župana .

Izbrani kandidat bo na mesto urednika imenovan za obdobje petih let.
Prijave z ustreznimi dokazili o izobrazbi, življenjepisom, opisom delovnih 
izkušenj in predvideno programsko zasnovo časopisa morajo kandidati 
oddati osebno na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika (Tržaška 9, 1360 Vrh-
nika) najkasneje do 3. maja 2022 do 12. ure v zaprti ovojnici s pripisom 
»Za razpis – Naš časopis – NE ODPIRAJ«. 

Prijava se šteje za pravočasno, če je tudi oddana priporočeno po pošti na 
zadnji dan prijave, 3. maja 2022. 

Prijavo pošljite v zaprti kuverti, opremite z napisom: 
»Za razpis – Naš časopis – NE ODPIRAJ«, Tržaška 9, 1360 Vrhnika.

Informacije na e-naslov: info@zavod-cankar.si

Upoštevane bodo le popolne prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, ki bodo vložene pravočasno. 

Komisija bo s kandidati opravila razgovor. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni 
izbiri.
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Letošnji svetovni dan zdravja je 
potekal pod geslom Naš planet, 
naše zdravje

Podnebna kriza
je največja 
nevarnost za 
zdravje
Ob pandemiji, vse večji onesnaženosti 
planeta in vse pogostejših boleznih, 
kot so rak, astma in bolezni srca, je 
Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) na letošnji svetovni dan zdravja, 
ki smo ga obeležili 7. aprila in je potekal 
pod geslom Naš planet, naše zdravje, 
opozorila na nujne ukrepe, potrebne za 
ohranjanje zdravja ljudi in planeta.

SZO ocenjuje, da je na leto več kot 13 milijonov 
smrti po svetu posledica okoljskih vzrokov, ki bi se 
jim bilo mogoče izogniti. To vključuje podnebno 
krizo, ki je največja nevarnost za zdravje, s katero 
se sooča človeštvo. Podnebna kriza je tudi zdra-
vstvena kriza. Naše politične, družbene in poslov-
ne odločitve povzročajo podnebno in zdravstveno 
krizo. Več kot 90 odstotkov svetovnega prebivalstva 
diha onesnažen zrak, ki je posledica izgorevanja fo-
silnih goriv. Segrevajoči se svet se sooča, kako ko-
marji širijo bolezni širše in hitreje kot kdajkoli prej. 
Ekstremni vremenski pojavi, degradacija tal in po-
manjkanje vode silijo ljudi k selitvam in vplivajo na 
njihovo zdravje. Onesnaženje in plastika ogrožata 
naše najgloblje oceane in najvišje gore ter si utirata 
pot v naše prehranjevalne verige. Sistemi, ki proi-
zvajajo visoko predelano, nezdravo hrano in pijačo, 
poganjajo val debelosti ter povzročajo več raka in 
srčnih bolezni, obenem pa ustvarjajo tretjino sve-
tovnih emisij toplogrednih plinov.

Medicinske sestre ključne pri sooblikovanju 
in izvajanju rešitev na področju planetarnega 
zdravja

Ekološke motnje, ki jih povzročajo netrajnostni 
družbeno-gospodarski sistemi, lahko ogrozijo te-
melje zdravstvenih sistemov in uničijo desetletja 
človeškega napredka. To je Evropski uniji, Evropi in 
svetu pokazala pandemija covida-19 s svojimi posle-
dicami, poudarja Evropska federacija združenj me-
dicinskih sester (EFN). Pandemija je dokazala moč 
znanosti, obenem pa opozorila na neenakosti v sve-
tu. Razkrila je slabosti na vseh družbenih področjih 
in poudarila nujnost oblikovanja trajnostnih družb 
blaginje, zavezanih doseganju pravičnega zdravja 
za zdajšnje in prihodnje generacije brez preseganja 
ekoloških omejitev, izpostavlja SZO.

Tem pozivom se pridružuje tudi Zbornica – Zve-
za, ki kot članica EFN-ja sporoča, da imajo medi-
cinske sestre ključno vlogo pri sooblikovanju in 
izvajanju rešitev na področju planetarnega zdravja. 
Odločevalci v Evropski uniji bi zato morali upošte-
vati njihov prispevek pri blaženju okoljskih spre-
memb in prilagajanju nanje, pri čemer bosta ključna 
preventiva in obveščanje prebivalstva o nevarnostih 
in zdravih rešitvah, za kar se zavzemajo medicinske 
sestre.

»Medicinske sestre smo na preventivni ravni 
promocije zdravja prvi in glavni vir informacij za 
paciente in lokalne skupnosti, zato je smiselno iz-
koristiti naše pristojnosti za spodbujanje zdrave-
ga življenjskega sloga, ki je dober za zdravje ljudi 
in planeta,« meni Monika Ažman, predsednica 
Zbornice – Zveze. »Vključiti nas je treba v politi-
ko načrtovanja in odločanja o ekološki preobrazbi 
delovnih mest in procesov v zdravstvu ter v digi-
talizacijo zdravstvenega sistema, katere cilj je tudi 
brezpapirnata zdravstvena nega. Medicinske sestre 
moramo sodelovati tudi pri prilagajanju zdravstve-
ne infrastrukture, da bo bolj odporna na morebitne 
prihodnje zdravstvene krize.« (gt)

Vsi smo že kdaj slišali, da se športnice pogosto 
srečujejo z izostankom menstruacije oziroma 
drugimi motnjami v menstrualnem ciklu. 

Pojav je pravzaprav zelo pogost tudi pri splo-
šni populaciji žensk. Ženske, ki niso športnice, 
se s tem spopadajo veliko pogosteje, kot si mo-
goče na hitro predstavljamo.

Zakaj je temu tako?
Najprej ponovimo osnove. Kaj sploh je men-

struacija? Pojav je periodične fiziološke krva-

vitev iz maternice, ki se ponavlja v približno 
štiritedenskih presledkih od začetka prve men-
struacije do začetka menopavze oziroma zadnje 
menstruacije zaradi razpada maternične sluzni-
ce. Je vitalni znak reprodukcije in hkrati omo-
goča vpogled v hormonsko ravnovesje ženske. 

Poznamo več različnih motenj menstrual-
nega cikla, vendar se bomo tokrat osredotoči-
li predvsem na amenorejo oziroma izostanek 
menstruacije. Amenorejo delimo na več nači-
nov glede časa nastanka. Poznamo primarno in 

sekundarno amenorejo.  Primarna je opredelje-
na kot odsotnost prve menstruacije do 15. leta 
starosti ob že prisotnih drugih spolnih znakih, 
kot so razvoj dojk, poraščenost itn.  Sekundar-
na amenoreja pa je opredeljena kot odsotnost 
menstruacije za več kot tri cikle pri ženski, ki je 
predhodno imela vzpostavljen reden menstru-
alni cikel.

Na urejenost menstrualnega cikla ima vpliv 
več različnih dejavnikov. Najpogostejši so pre-
majhna ali prevelika telesna masa, neprimerna 
telesna sestava, intenzivna telesna aktivnost ter 
restrikcijske diete. Vse našteto v telesu povzroča 
dodaten stres. Sedaj nam je lahko že bolj jasno, 
zakaj se z motnjami v menstrualnem ciklu lah-
ko srečuje celotna populacija žensk, ne samo 
ekstremne športnice. Stresni hormoni v naših 
telesih nastajajo z razlogom in v določeni meri 
na nas ne vplivajo slabo, če pa nastajajo kronič-
no, lahko neugodne učinkujejo na naše zdravje. 

Zakaj je telovadba stres?
Telesna aktivnost na menstrualni cikel vpliva 

na dva načina. Prvi je, da z izvajanjem telesne 
aktivnosti porabljamo energijo, ki jo zaužijemo. 
To je ugoden dejavnik, če je razmerje med za-
užito in porabljeno energijo v sorazmerju. Pri 
ženskem spolu pa se zaradi želje po izgubi od-
večne telesne mase pogosto zgodi, da zaužijemo 
veliko manj energije, kot jo čez dan porabimo 
in tako smo v energijskem primanjkljaju. Tako 
telo postavljamo v stresno okolje. Hormoni, ki 
uravnavajo menstrualni cikel, so na omenjeni 
energijski primanjkljaj in posledično za stres 
zelo občutljivi, zato lahko ob daljšem obdobju 
hujšanja menstruacija izostane.

Drugi vpliv telesne aktivnosti na menstrualni 
cikel pa je skozi povečanje izločanja stresnega 
hormona, kot je kortizol, ki prav zelo velik vpli-
va na sproščanje spolnih hormonov. Če se kor-
tizol zaradi kroničnega stresa sprošča v velikih 
količinah, zatre nastajanje in posledično spro-
ščanje spolnih hormonov in zato menstruacija 
izostane.

Telovadba ni edini krivec za izostanek 
menstruacije.

Pri telesno aktivnih ženskah, ki se spopadajo 
z izostankom menstruacije, zelo težko izposta-
vimo samo en dejavnik, ki vpliva na ta pojav. 
Pogosto je glavni krivec eden, vendar se preple-
ta še z drugimi. 

Poleg telesne aktivnosti na menstrualni cikel 
zelo vpliva tudi prehrana. Taka, ki je osiromaše-
na z viri maščob (le-te ženske zaradi slabe infor-
miranosti pogosto povsem odstranijo iz svojega 
jedilnika) skoraj vedno privede do motenj v ci-
klu. Maščobe so glavni vir energije, iz katerih se 
lahko tvorijo vsi hormoni, zato so nujno potreb-
ne v prehrani vsake ženske, sploh tistih, ki so na 
poti preobrazbe v obliki hujšanja, ter žensk, ki 
so splošno telesno zelo aktivne. Poleg maščob 
so pomemba tudi druga hranila, zato je vedno 
priporočljivo jesti uravnotežene obroke brez iz-
ločanja posameznih hranil.

Po vsem tem lahko povzamemo, da se je tre-
ba telesne aktivnosti, sprememb pri prehrani ali 
hujšanja lotiti počasi in nadzorovano. Vse spre-
membe in hude omejitve lahko povzročijo mo-
tnje v ciklu, ki na dolgi rok lahko zelo neugodno 
vplivajo na zdravje žensk. Ženske pa se v obdo-
bju, ko končno začnemo delati na sebi in opa-
žamo rezultate hujšanja in telesne aktivnosti, 
tega ne zavedamo oziroma se nočemo zavedati. 
Nizke vrednosti določenih spolnih hormonov 
zelo vplivajo na srčno-žilni sistem, kostno maso, 
psihološki vidik ženske ter na plodnost ženske. 
Zato se vsake spremembe, večje ali manjše, loti-
te počasi. Saj veste: počasi se daleč pride.

Avtorica: Lucija Slovša, 
dipl. med. sestra in osebna trenerka

JEKLARNA - Center zdravega načina življenja
www.jeklarna.si

Jeklarna svetuje

Izostanek menstruacije zaradi 
pretiranega hujšanja je resna težava

Sobota, 23. april 2022, ob 17. uri
Park samostojnosti, Vrhnika

KULTURNI PROGRAM / KULINARIKA
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Galerija Cankarjevega 
doma na Vrhniki je 
v torek, 29. marca, 
pozdravila in obiskala 
prelepa letošnja pomlad. 

Ponudila je odprtje slikarske 
razstave akademskega slikarja 
Janeza Kovačiča z naslovom 
Večne oljke in s pesmimi Okteta 
Raskovec, ki praznuje 30-letnico 
aktivnega pevskega dogajanja. 
Omeniti je treba tudi polnošte-
vilno občinstvo, ki je napolnilo 
dvorano po več kot dveletnemu 
upoštevanju omejitev zaradi ko-
ronavirusa.

Zbrane je pozdravila in na-
govorila koordinatorka in orga-

>>

Vrhnika, 5. april 
– V preddverju 
Cankarjevega doma 
je odprla svoja vrata 
likovna razstava 
Dober tek, Jožef, 
ki so jo pripravili 
učenci Osnovne 
šole Ivana Cankarja. 
Program je popestril 
Pihalni orkester 
Glasbene šole 
Vrhnika. 

Likovna razstava bi morala 
ugledati luč sveta že lani okto-
bra v okviru prireditve Dnevi 
evropske kulturne dediščine, ki 
so bili posvečeni hrani (krovni 
naslov je bil Dober tek!). Zaradi 
epidemije in pogostih karan-
ten osnovnošolcev se je projekt 
nekoliko zavlekel, a, kot kaže, z 
namenom. K sodelovanju se je 
namreč pridružila tudi Glasbe-
na šola Vrhnika, natančneje njen 
Pihalni orkester pod vodstvom 
Metke Pupis, ki je za odprtje raz-

stave pripravil tri skladbe in tako 
odprtju dal poseben pečat. 

Dober tek, Jožef!
Kot je pojasnil Jure Zorič, li-

kovni pedagog na Cankarjevi 
šoli, pod mentorstvom kate-
rega so nastajala likovna dela 
osmošolcev, so nekaj podob-
nega ustvarjali že ob stoletnici 
Cankarjevega rojstva. Tako je 
prišlo do združitve 160-letnice 
rojstva Jožefa Petkovška in pro-
jekta Dnevi evropske dediščine, 
ki je bil posvečen hrani. »Petko-
všek je naslikal tri dela, ki imajo 
posredno povezavo s hrano. Na-
loga otrok je bila, da poustvarijo 

reprodukcijo na lasten način. Na 
voljo so imeli tri likovne tehnike: 
risanje z akrilnimi barvami, ko-
laž ali čečkanje. Nastala so dela, 
ki izžarevajo posebno energijo, ki 
jo prinese svoboda ustvarjanja.« 
Poleg slik so v preddverju raz-
stavljeni tudi krožniki, ki so prav 
tako nastali izpod rok učencev 
pri likovnem pouku. 

Dnevi evropske kulturne 
dediščine

Dnevi evropske kulturne 
dediščine (DEKD) so vsakole-
tna akcija, ki poteka v številnih 
evropskih državah že od leta 
1991. V Sloveniji je nosilec pro-

jekta Zavod za varstvo kulturne 
dediščine. Vsako leto je druga 
tema. Lani je to bila hrana in 
vse povezano z njo. 

Nataša Oblak Japelj iz Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika je poja-
snila, da zato nastala simbioza 
hrane in Petkovška. »Utrnila 
se je ideja, s katero smo obele-
žili 160-letnico rojstva slikarja 
Jožefa Petkovška, rojenega 7. 
marca 1861 v Verdu. Njegova 
likovna dela s pridelavo hrane 
in prehranjevanjem so: Izplače-
vanjem koscem (1884), Beneška 
kuhinja iz leta 1888 ter Doma iz 
leta 1889.« Likovna dela učen-
cev so razstavljena v preddverju 

Cankarjevega doma. Mogoče bo 
koga zmotila zgoščenost likov-
nih del, ki pa ni naključna. Kot 
je pojasnil Zorič, so posnemali 
postavitev likovnih del v 19. sto-
letju, za katera je bilo značilno, 
da so bil razprostrta po celotni 
steni, nemalokrat zelo blizu dru-
go poleg drugega. 

Razstava bo na ogled do 22. 
maja. Pri projektu so sodelovali 
Osnovna šola Ivana Cankarja 
Vrhnika, Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Glasbena šola Vrhni-
ka, Muzejsko društvo Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. 

Gašper Tominc, foto: GT

Jure Zorič, OŠ Ivana Cankarja

Nataša Oblak Japelj, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Razstava v Cankarjevem domu 

Noremu malarju  
v poklon

Pomlad je praznik življenja in letos 80 let praznuje akademski slikar Janez Kovačič, 
30 let delovanja pa Oktet Raskovec.

Večne oljke

Slikarjeve 
večne oljke
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Ljubica Dolničar s Stare 
Vrhnike je 26. marca izdala že 
osmo knjigo, tokrat poimeno-
vano Moje življenje na vasi. Kot 
nam je pojasnila, gre za avto-
biografsko pripoved, ki opisuje 
»… moja življenjska obdobja in 
boj s Parkinsonovo boleznijo, 
tja od otroških, najstniških do 
zrelih let.« Opremljena je z 90 
fotografijami iz vseh življenskih 
obdobij ter z različnimi avtorski-
mi pesmimi. Če bi knjigo želeli, 
jo dobite na njenem naslovu 
Stara Vrhnika 42, zaželena pa 

je predhodna najava po telefonu: 
031 785 917. Za pokušino je za 
bralce Našega časopisa pripravi-
la pesem Moje življenje.           (gt)

Moje življenje

Odraščala sem pod Planino,
v zibki hribovja.
Pod njo pa polno zelenja in cvetenja,
med hribovjem pa polno naselij,
kjer polno ljudi,
v radosti ali v pomanjkanju živi.

Znašla sem se,
kakor sem se,
to je reka mojega življenja
in trpljenja, kjer sem doma,
a obenem veliko radosti,
veselja in veliko žalosti.

Podala sem se na Planino 
gledat svet, ki je od tu zgoraj
videti tako veličasten in lep.

Dolga je naša življenjska pot,
ni važno, koliko kdo poti ima, na koncu
se vse poti stekajo v eno pot,
tam, kjer so angeli doma.  
Ljubica  Dolničar

nizatorka kulturnih prireditev 
mag. Tatjana Oblak Milčinski 
z verzi pesnika Simona Gre-
gorčiča:
»Drevo, rastoče v vinskem 
bregu
lepo zeleno v belem snegu,
oj, drago oljkovo drevo,
pozdravljam te srečno, 
srečno!«

S tem je napovedala tudi 
moto razstavljenih umetnin 
akademskega slikarja Janeza 
Kovačiča, ki je predstavil pred-

vsem mogočna drevesa oljk 
ter nekaj umetnin, razpetih od 
naših gora do morja. O ustvar-
janju in življenju akademika 
pa je spregovorila umetnostna 
zgodovinarka Anamarija Stibilj 
Šajn ter med drugim poudarila:

»Akademski slikar specialist 
Janez Kovačič je nadaljevalec na 
realistični tradiciji utemeljenega 
slikarskega izročila. Ustvarjalni 
kažipot ga vodi k jasni, barvno 
in oblikovno dovršeni interpre-
taciji, likovni prepričljivi, prepo-

znavni in nazorni. Čeprav je vez 
s fizično zaznavnimi informaci-
jami zavezujoča, vsaka njegova 
stvaritev pridobi avtorsko svoj-
stven, intimen likovni značaj. Ta 
je prisoten že pri izbiri motivov, 
ki sicer sežejo na heterogena po-
dročja, a so izbrani z njemu la-
stno čutnostjo in čustvenostjo. 
So izseki iz urbane ali naravne 
krajine, razpeti od gora do mor-
ja, so tisti kotički na domačih, 
slovenskih tleh, pa tudi v oko-
ljih širom po svetu, ki so ga še 
posebej prevzeli, so predmeti, 
ki jih je duša začutila in jih je 
ustvarjalna misel dvignila iz 
vsakdanjosti in anonimnosti, 
je razkošje cvetličnih kompo-
zicij in tihožitnih motivov ter 
številnih upodobitev oljk, ki 
premorejo avtorjevo sporočilo, 
njegov veritas, so ljudje, ki so ga 
nagovorili s svojo izrazno polno 
in zanimivo pojavnostjo ter bo-
gato notranjostjo in ga poklicali 
k portretiranju, so motivi s kr-
ščansko ikonografijo, so vsebine 
preteklosti, ki mu predstavljajo 
drag spomin in je sedanjost, s 
čisto svežimi izzivi, z nepono-
vljivimi, barvno in svetlobno 
dražestnimi vtisi.

Njegov opus dokazuje, da li-
kovno snov izbira njegova no-
tranjost, ki reagira in producira 
odgovore na resnični svet in na 
atmosfersko stanje izbranega 
trenutka. 

Janez Kovačič zna običajno-
sti in vsakdanjosti, ne da bi jima 
odvzel dokumentaren značaj, 
preobraziti v vsebine številnih 
osebnih naglasov in simbolnih 

pomenov.« Številnim obisko-
valcem se je odzval akademski 
slikar in poudaril, da odprtje 
njegove razstave spremlja tudi 
predstavitev avtobiografije, ki 
je izšla ob njegovi 80-letnici 
življenja. 

Razstavo si je mogoče ogleda-
ti do 1. maja 2022 od ponedeljka 
do petka od 10. do 13. ure in je 
res vredna ogleda.

Simon Seljak

>>

V  petek, 1. aprila 
2022, je v Glasbeni 
šoli Vrhnika potekala 
14. Revija godalnih 
orkestrov slovenskih 
glasbenih šol. 

Skozi cel dan se je v glas-
beni šoli zvrstilo 14 godalnih 
orkestrov glasbenih šol iz cele 
Slovenije, od Sežane pa tja do 
Murske Sobote. Zveza sloven-
skih glasbenih šol razpiše revi-
jo na vsake dve leti. Po lanski 
odpovedi smo revijo letos ven-
darle lahko izpeljali in tako je v 
petek kar 350 članov orkestrov 
nastopilo na treh koncertih. 
Veseli nas, da se je na razpis za 
revijo prijavilo toliko orkestrov, 
saj je bilo v času zaprtja šol in 
karanten zaradi covida najbolj 
oteženo prav delo orkestrov, 
kjer je ključna skupna igra. Po 
besedah sodelujočih učiteljev – 

dirigentov so z delom orkestrov 
začeli zopet od začetka, izbrali 
malo lažji program in nadalje-
vali s svojim poslanstvom. Z 
namenom pomoči, refleksije in 
objektivne ocene dela orkestrov 
ter za strokovno spodbudo za 
nadaljnje delo je vse koncerte 
budno poslušal strokovni spre-
mljevalec Slavko Magdić, sicer 
profesor na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Mariboru. Na 
revijo so se prijavili različni or-
kestri; razmere in okoliščine za 
sestavo in delovanje orkestrov 
je na vsaki glasbeni šoli dru-
gačno. Odvisno je od mnogih 
dejavnikov, v nekaterih orke-
strih je veliko začetnikov, ki 
se z orkestrsko igro srečujejo 
prvič, v drugih pa so člani že 
izkušeni mački, vajeni skupne 
igre in načinov skupinskega 
dela. Slišali smo lahko tudi 
veliko različnega glasbenega 
programa, od klasike, filmske 

glasbe do priredb popularnih 
pop skladb. Prav raznolikost 
zasedb, programov in velikosti 
orkestrov je čar revije orkestrov 
– je priložnost, da se člani med 
seboj spoznajo, se med seboj s 
poslušanjem drug drugega 
spodbujajo in tudi kaj novega 
naučijo. Veselih in zadovoljnih 
obrazov ob težko pričakovanem 
glasbenem snidenju smo se ob 
koncu dne poslovili - do ponov-
nega srečanja na naslednji reviji. 

Organizacija revije s tako 
različnimi zasedbami godal-
nih orkestrov je bila za našo 
glasbeno šolo precejšnji zalo-
gaj, zato se ob tem zahvaljujem 
sodelavcem, ki so poskrbeli za 
dobro počutje vseh udeležen-
cev, nemoten potek koncertov 
in veliko dobre volje, ki je z lah-
koto prekosila muhasto aprilsko 
vreme. (GŠV)

LEPO VABLJENI K VPISU
V GLASBENO ŠOLO VRHNIKA
V ŠOLSKO LETO 2022/23.

Vse mlade navdušence za igranje 
različnih inštrumentov lepo vabimo 
k vpisu v glasbeno šolo. Naučili se 
boste igranja na vaš najljubši 
inštrument in se zabavali ob skupni 
igri s sošolci glasbeniki.

Za vpis obiščite našo
spletno stran www.gsv.si

Ljubica Dolničar izdala
novo pesniško zbirko

Revija godalnih orkestrov v glasbeni šoli 
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TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si

Odprto: torek–petek: 8.00–17.00; sobote nedelje in prazniki: 
9.00–19.00. Zadnji vstop v muzej eno uro pred zaprtjem. 

Občasne razstave 

Na vrhu gora, blizu neba (do 30. 6. 2022)
Gostujoča razstava Slovenskega planinskega muzeja, enote Gornjesavskega muzeja Jesenice, na 
razumljiv in poljuden način predstavlja najpogostejše svetlobne pojave, s katerimi se srečujemo na 
gorniških poteh.

Človek in hrana v začaranem krogu (do 31. 12. 2022)
Pod drobnogled smo vzeli hrano – nekaj tako vsakdanjega, a nujno potrebnega – hrano, ki je bistvena 
za vsakega človeka. Pogledali smo v naše zbirke in našli vrsto zanimivih predmetov, ki še niso bili 
predstavljeni z vidika uporabe in razvoja tehnike v prehranski verigi.

Odločuj in E-cikliraj
S pomočjo implozijske razstave aparatov razkrivamo skrivnosti električne in elektronske opreme. V 
sodelovanju z ZEOS, d. o. o. 

Tehnika za šport (do 31. 12. 2022)
V luči tehnoloških procesov, ki jih pri končnem izdelku skoraj ne opazimo, spoznajte 60 slovenskih 
proizvajalcev športne opreme za aktivnosti na kopnem, v zraku in vodi: Alpina, Mont, Športoprema 
Ljubljana, Planika, Toper, Rašica, Akrapovič, Goltes, Dedra, Slatnar, Dali …

Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike (do 31. 12. 2022)
Na ogled je edinstvena muzejska zbirka s področja industrijske robotike. 

Zakladi iz depojev: medicinski instrumenti in pripomočki (do 31. 12. 2022)
Na manjši razstavi je predstavljen izbor predmetov iz medicinske zbirke, ki so glede na uporabo 
razdeljeni na področja kirurgije, zobozdravstva, porodništva in ginekologije, otorinolaringologije in 
druge predmete. 

Spored prireditev:

Nedelja, 8. 5., ob 11.00:  Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole (obvezne prijave do 7. 5. do 
12.00: irena.medle@tms.si ali 01 750 6670)

Od torka, 10. 5., do petka, 13. 5., od 9.00 do 13.00 ter nedelja, 15. 5., od 
10.00 do 18.00: 
Dnevi elektrotehnike
Sodelavci Fakultete za elektrotehniko UL bodo predstavili interaktivne eksperimente s področja 
najsodobnejših tehnologij.

Sreda, 18. 5.: Mednarodni muzejski dan, prost vstop, več na www.tms.si

Nedelja, 22. 5., od 13.00 do 17.00: prikaz pletenja košar 

Nedelja, 29. 5., ob 10.00 voden ogled razstave Tehnika za šport; ob 11.00 
tematska delavnica za otroke  (obvezne prijave do 28. 5. do 12.00: irena.medle@tms.si ali 01 
750 6670)

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Odprto: torek–nedelja in prazniki: 10.00–17.00 . Zadnji vstop v muzej eno uro pred zaprtjem. 

Spored prireditev:

Nedelja, 1. 5., ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk

Nedelja, 8. 5., ob 15.00: voden ogled razstave Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v 
Sloveniji

Torek, 17. 5.: Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, prost vstop, ob 15.00  
voden ogled razstave Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji

Sreda, 18. 5.: Mednarodni muzejski dan, prost vstop, ob 15.00 voden ogled muzejskih zbirk

Občasne razstave:

Pravljice žive v velikem starem mestu – razstava ob 100. obletnici rojstva 
Ele Peroci (do 1. 7. 2022)
Razstavljena dela so izdelali učenci Osnovne šole Polhov Gradec z mentorji. Navdihnile so jih 
zgodbe Ele Peroci, ki so polne presenečenj in prek katerih so učenci spoznavali avtorico. Zgodbe 
iz starega mesta so tako oživele tudi v sodobnem okolju.

Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji (do 31. 12. 2022)
Prikazan je razvoj slovenske mobilne telefonije, katere začetki sovpadajo z osamosvojitvijo 
Slovenije. Izpostavljamo mejnike v razvoju mobilnega omrežja in novosti v tehnologiji.

Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko 
(do 3. 7. 2022)
Dopolnitev razstave s poštnimi znamkami in osnutki, ki so izšli v tem prelomnem obdobju, ter 
manjša razstava.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Maj v TMS
V Miklčevi kašči v Verdu si še vedno lahko ogledate 

dokumentarno razstavo, ki smo jo pripravili med Dnevi 
evropske kulturne dediščine 2021 Zavod Ivana Cankarja 

Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Muzejsko 
društvo Vrhnika:

Tatjana Oblak Milčinski: KAŠČE NA 
VRHNIŠKEM … DANES.

Do 1. maja 2022 bo v galeriji  na ogled slikarska razstava
akademskega slikarja 

Janeza Kovačiča: VEČNE OLJKE.

Do 22. maja 2022, ob 19. uri 
bo v avli odprta likovna razstava učencev OŠ Ivana 

Cankarja (mentor: Jure Zorič)

DOBER TEK, JOŽEF!
Pripravili smo jo OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 

knjižnica, Muzejsko društvo in Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika.

V torek, 3. maja 2022, ob 19. uri 
vas z Društvom Rod Enajsta šola Vrhnika ob 10-le-

tnici taborniškega roda vabimo na odprtje fotografske 
razstave: 

ENAJSTA ŠOLA POD SMREKAMI.
Razstava v Galeriji bo na ogled do 22. maja 2022.

V torek, 24. maja 2022, ob 19. uri
Vas z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika vabimo 

na proslavo in odprtje dokumentarne razstave: 

50 LET ŠOLE NARAVE V ISTRI.
Hkrati bo v Galeriji odprta tudi likovna razstava Bran-

ka Bazine iz Vinkovcev.
Razstava v avli bo na ogled do 12. junija, razstava v 

galeriji pa do 30. junija in od 1. do 17. septembra 2022.

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki si je mogo-
če ogledati od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure (ob 

delovnih dneh) ter ob drugih prireditvah. 

Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka 
v prostorih Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, 
lahko obiščete ob predhodni najavi (TIC Vrhnika, 

MDV). 

Vabljeni!

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu

Od začetka marca poteka na odru vrhniškega 
Cankarjevega doma gledališki atelje v organizaciji 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Vrhnika 
in Zavoda Ivana Cankarja. 

Osnovna gledališka znanja pridobi-
va petnajst udeleženk in udeležencev 
različnih starosti, delavnice pa vodita 
mlada gledališka umetnika Uršula Vra-
tuša in Ivan Gorbunov, oba diplomanta 
igralskih akademij v Rusiji. Pod njunim 
vodstvom se udeleženci posvečajo ume-
tniški osebnosti, igralčevemu telesu, 

glasu, atmosferi, domišljiji, učinku tišine 
oziroma besede, prostoru in kompozici-
ji, energiji, psihološki gesti in nekaterim 
drugim elementom sodobnega dram-
skega gledališča. 

O svojem načinu dela voditelja tečaja 
pravita: »Najino vodilo je, da mora igra 
ostati igriva in ohranjati polno mero 

igralskega užitka.« Tudi brez poguma 
in adrenalina ni pravega gledališča, saj 
je igralec pravzaprav, kot je dejal G. Her-
nandez, »akrobat, ki skače po robovih 
svojih notranjih brezen«. 

Udeleženci ateljeja bodo ob koncu 
tečaja pridobljeno znanje predstavili 
na produkciji z naslovom Pohujšanje v 
skodelici suhih hrušk, ki jo je, kot pove 
že njen naslov, navdihnil Ivan Cankar. 
Predstava bo 4. maja ob 20. uri na odru 
velike dvorane Cankarjevega doma na 
Vrhniki.

Vljudno vabljeni!

Tečaj dramske igre na Vrhniki
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Program 
prireditev za konec 
aprila in maj 2022

Miklčeva kašča v Verdu
(ključ pri družini Žirovnik, Verd 16)  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA,
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

Tatjana Oblak Milčinski: 
KAŠČE NA VRHNIŠKEM ... DANES
Dokumentarna razstava 

Do 1. maja 2022
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Akademski slikar Janez Kovačič
VEČNE OLJKE
Slikarska razstava 
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 22. maja 2022
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

DOBER TEK, JOŽEF!
Likovna razstava učencev OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 20. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5,00 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ROJIŠČE # 74
Koncert
Rok Zalokar/klavir, 
Duo Gal Furlan/bobni in Jošt Drašler/kontrabas
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 22. 4. 2022, ob 19.30. 
Vstopnina: 19,90 €.
PROTOKOL W
RANDEVU Z WOLFOM
Koncert Božidarja Wolfanda Wolfa
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 23. 4. 2020, ob 19. uri.
Vstop prost.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAPOJMO PESEM

54.  OBMOČNA REVIJA PEVSKIH 
ZBOROV IN SKUPIN
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 24. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI RDEČI PES CLIFFORD 
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, ZDA

NEDELJA, 24. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
Z Liffa na Vrhniko

NEMIRNI (novo)
Psihološka drama, Belgija, Luksemburg

ČETRTEK, 28. 4. 2022, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: VOJVODA 
(novo!)
Filmsko dopoldne se vrača. Po filmu druženje ob kavi in čaju.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 29. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DOWTON ABBEY: NOVA DOBA 
(novo)
Zgodovinska uspešnica, Anglija

SOBOTA, 30. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BARABE (DreamWorks, novo)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO., ZDA

SOBOTA, 30. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAGIČNE ŽIVALI: 
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
Domišljijski spektakel, Warner Bros, ZDA

NEDELJA, 1. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TUDI MIŠI GREDO V NEBESA
Animirana pustolovščina, 86 min., 7+, SINHRO.

NEDELJA, 1. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: ATLAS PTIC
Drama, režija: Olmo Omerzu, Češka

TOREK, 3. 5. 2022, ob 19. uri. 
Vstop prost.
DRUŠTVO ROD ENAJSTA ŠOLA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ENAJSTA ŠOLA POD SMREKAMI
Fotografska razstava ob 10-letnici Roda Enajsta šola
bo odprta do 22. maja 2022.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 4. 5. ob 20. uri. 
Vstop prost.
JSKD OI VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

POHUJŠANJE V SKODELICI HRUŠK
Produkcija Gledališkega ateljeja 
mentorja: Uršula Vratuša in Ivan Gorbunov
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 6. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DR. STRANGE: V MULTIVESOLJU 
NOROSTI (novo)
Akcijska pustolovščina, ZF, 126 min., ZDA

SOBOTA, 7. 5. 2022, ob 20. uri. 
Vstop prost.
MEPZ IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

POD JASNIM NEBOM RDEČA ROŽA
4. mednarodni festival Pevskega društva 
Ivana Cankarja
Zborovodja: Lovro Grom
Gostje: glasbena skupina Mimo ritma Slovenskega doma KPD Bazovica z Reke, 
Porabski trio iz Zgornjega Senika Zveze Slovencev na Madžar-skem.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

NEDELJA, 8. 5. 2022, ob 16. uri.
Vstop prost.
UO CANKARJEVE NAGRADE, SLOVENSKI CENTER PEN, SAZU, UNIVERZA V 
LJUBLJANI, ZRC-SAZU, OBČINA VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA IN 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

3. PODELITEV CANKARJEVE 
NAGRADE ZA NAJBOLJŠO IZVIRNO 
LITERARNO DELO MINULEGA 
LETA V SLOVENSKEM JEZIKU
Cankarjev laz ali v primeru slabega vremena Cankarjev dom na Vrhniki

TOREK, 10. 5. 2022, ob 20. uri. 
Vstop prost.
OBČINA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 
PRAZNIKU OBČINE VRHNIKA
Podelitev občinskih priznanj s kulturnim programom
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 12. 5. 2022, ob 18. uri. 
Vstop prost.
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

POJ Z MENOJ
Nastop glasbenih skupin pod mentorstvom Ljubice Jelovšek in Tanje Avsec.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 13. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ, RDEČA PANDA (animirano)
Animirana pustolovščina, 100 min., Disney, Pixar. SINHRO, ZDA.

PETEK, 13. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NEZNOSNO BREME OGROMNEGA 
TALENTA
Akcijska črna komedija, ZDA

SOBOTA, 14. 5. 2022, ob 19. uri. 
Vstop prost.
BIG BAND VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

POMLADNI KONCERT
Dirigent: Branko Mrak
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 15. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BARABE (DreamWorks, novo)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO., ZDA

NEDELJA, 15. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DEJ NO (novo!)
Drama, ZDA

TOREK, 17. 5. 2022, ob 18. uri. 
Gratis vstopnice v Glasbeni šoli Vrhnika
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ČAROVNIK IZ OZA
Baletna predstava 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 18. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstop prost.
UROŠ VOŠNJAK, OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, 
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

RIMA RAJA
Zaključek 11. festivala otroške poezije
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 20. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DR. STRANGE: V MULTIVESOLJU 
NOROSTI (novo!)
Marvel Studios
Akcijska pustolovščina, ZF, 126 min., ZDA

SOBOTA, 21. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JEŽEK SONIC 2 
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO.

SOBOTA, 21. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NOTREDAM V PLAMENIH (novo)
Drama, Francija

NEDELJA, 22. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE 
BIGFOOT (novo)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO.

NEDELJA, 22. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

OPERACIJA MINCED MEAT (novo)
Zgodovinska drama, ZDA  

TOREK, 24. 5. 2022, ob 19. uri.
Vstop prost.
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

50 LET ŠOLE V NARAVI V ISTRI
Proslava z odprtjem dokumentarne razstave Šola v naravi (na ogled do 12. 
junija 2022)
in likovne razstave Branka Bazine iz Vinkovcev, (na ogled do 30. junija in od 1. 
do 17. septembra 2022).
Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK, 26. 5. 2022, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: ZASTOJ 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 26. 5. 2022, ob 19. uri. 
Vstop prost.
JSKD OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 28. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 6 €.
ŽUPNIJSKA KARITAS, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DVA NOVČIČA
Dobrodelni koncert
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 29. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE 
BIGFOOT (novo)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO.

NEDELJA, 29. 5. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOP GUN (novo)
Nadaljevanje kultnega filma s Tomom Cruisom, akcijski spektakel, ZDA

PONEDELJEK, 30. 5. 2022, ob 18. uri.
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT ORKESTROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 31. 5. 2022, ob 18. uri. 
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT ORKESTROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, obstaja 
možnost spremembe ali odpovedi programa, 
zato prosimo, da spremljate naše spletne strani.

Hvala za razumevanje!
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Cankarjevi dnevi 2022
Vsaka mladost je polna sreče in radosti, sijajnega sonca in prešernega smeha. Vsaka mladost.

Ivan Cankar: Moje življenje, 1920

Nedelja, 1. maj
PRVOMAJSKA BUDNICA
Po ulicah Vrhnike, ob 6. uri.
Pihalni orkester Vrhnika

Nedelja, 1. maj in ponedeljek, 2. maj
ŽIVEL 1. MAJ!
Praznični piknik
Star maln, od 10. ure dalje.
Turistično društvo Blagajana

Torek, 3. maj
ENAJSTA ŠOLA POD SMREKAMI
Fotografska razstava ob 10. obletnici Roda Enajsta šola
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri.
Društvo Rod Enajsta šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sreda, 4. maj
POHUJŠANJE V SKODELICI HRUŠK
Produkcija Gledališkega ateljeja
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.
JSKD OI Vrhnika, Uršula Vratuša in Ivan Gorbunov ter Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 

Četrtek, 5. maj
BRODNIK
Predstavitev knjige s Tanjo Tuma in Rokom Glavanom
Grabeljškova dvorana Cankarjeve knjižnice Vrhnika, ob 18. uri.
Antikvariat Glavan in Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Petek, 6. maj
POLAGANJE VENCA PADLIM BORCEM ZA SVOBODO
Na Drči, ob 17. uri.
ZB NOB Vrhnika

77. OBLETNICA OSVOBODITVE VRHNIKE
Proslava s Partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič iz Trsta
Športna dvorana pri OŠ A. M. Slomška na Vrhniki, ob 20. uri.
ZB NOB Vrhnika, Občina Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 

Sobota, 7. maj
POD JASNIM NEBOM RDEČA ROŽA
4. mednarodni festival Pevskega društva Ivana Cankarja 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.
MePZ Ivana Cankarja Vrhnika, glasbena skupina Mimo ritma Slovenskega doma KPD 
Bazovica z Reke, Porabski trio iz Zgornjega Senika Zveze Slovencev na Madžarskem in Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika.

Nedelja, 8. maj
3. PODELITEV CANKARJEVE NAGRADE 
ZA NAJBOLJŠO IZVIRNO LITERARNO DELO MINULEGA LETA V SLOVENSKEM 
JEZIKU
Cankarjev laz ali v primeru slabega vremena Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, 
ob 16. uri.
Upravni odbor Cankarjeve nagrade, Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, Univerza v Ljubljani, ZRC-SAZU, Občina Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Torek, 10. maj 
DAN ODPRTIH VRAT MUZEJSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA 
IN STALNE RAZSTAVE FLORISA OBLAKA
Tržaška cesta 23, od 10. do 18. ure.
Muzejsko društvo Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

DAN ODPRTIH VRAT CANKARJEVE SPOMINSKE HIŠE NA KLANCU
Z dišečo kavo, piškoti in Cankarjevo čokolado. 
Cankarjeva spominska hiša, od 9. do 18. ure.
Koncert ob 100-letnici Staneta Habeta, ob 11. uri.
Ženski pevski zbor Stane Habe Domžale in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
Brezplačen vpis za nove člane na Vrhniki (od 9. do 19. ure) in v Borovnici 
(od 8.15 do 13. ure)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

PO POTEH CANKARJEVE MLADOSTI
Brezplačno vodenje po Vrhniki
Cankarjeva spominska hiša, ob 10. uri.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB PRAZNIKU OBČINE VRHNIKA
Podelitev občinskih priznanj s kulturnim programom
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.
Občina Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Četrtek, 12. maj
POJ Z MENOJ
Nastop glasbenih skupin pod mentorstvom Ljubice Jelovšek in Tanje Avsec.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Petek, 13. maj
KONCERT
Koncert Klavirskega tria Rupnik
Glasbena šola Vrhnika, ob 19. uri.
Anže Rupnik - klavir, Manca Rupnik - violina, Nejc Rupnik - violončelo in Glasbena šola 
Vrhnika

Sobota, 14. maj
POMLADNI KONCERT
Koncert Big Banda Vrhnika
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri.
Big band Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja

Torek, 17. maj
ČAROVNIK IZ OZA
Baletna predstava
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri. 
Glasbena šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sreda, 18. maj
RIMA RAJA
Zaključek 11. festivala otroške poezije
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.
Uroš Vošnjak, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Glasbena šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Četrtek, 19. maj
KAJ JE REKEL CANKAR IN KAJ PRAVIMO MI?
Predstavitev projekta pri izbirnem predmetu Retorika
Cankarjev dom Vrhnika, ob 18. uri.
Osnovna šola Antona Martina Slomška, mentorica: Ranka Keser

MALA PLASTIKA
Predstavitev glinenih izdelkov udeležencev 39. Petkovškove kolonije
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ob 18. uri.
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Petek, 20. maj in sobota, 21. maj
FESTIVAL VRHNIKA
Koncerta učencev in učiteljev Glasbene šole Vrhnika
Cerkev sv. Trojice nad Vrhniki, ob 19. uri.
Glasbena šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sobota, 21. maj
CANKARJEV POHOD OD ROŽNIKA DO VRHNIKE – 25 km okusnih zgodb
Zbor na Rožniku (Ljubljana) do 8. ure. Pohod s kulinaričnimi postanki in vodičem »Ivanom 
Cankarjem«. Prihod k cerkvi sv. Trojice (Vrhnika) po 14. uri; pogostitev in kulturni program.
Brezplačen vstop v Cankarjevo spominsko sobo na Rožniku in Cankarjevo spominsko hišo 
na vrhniškem Klancu
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Turizem Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, Planinsko 
društvo Vrhnika, Planinsko društvo Rega, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina 
Vrhnika
Informacije: www.visitvrhnika.si in turizem@zavod-cankar.si

MELJEMO KULTURO – Poletje v Starem malnu
Srečanje folklornih in tamburaških skupin
Star maln, od 12. do 18. ure (v primeru dežja odpade).
Turistično društvo Blagajana in Zveza kulturnih društev Vrhnika

Torek, 24. maj 
50 LET ŠOLE V NARAVI V ISTRI
Proslava z odprtjem dokumentarne razstave Šola v naravi in likovne razstave Branka Bazine 
iz Vinkovcev
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri.
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Četrtek, 26. maj
REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN OSREDNJE 
SLOVENIJE
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri.
JSKD območna izpostava Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Petek, 27. maj 
ZGODOVINA NOGOMETA NA VRHNIKI
Predstavitev knjige Lada Horvata - Laca
Grabeljškova dvorana Cankarjeve knjižnice Vrhnika, ob 18. uri.
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Ponedeljek in torek, 30. in 31. maj
KONCERT ORKESTROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.
Glasbena šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
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Vabljeni 
na 
naše 
prireditve 
v maju 
2022

Predstavitev knjige 
Brodnik
Tanja Tuma, pisateljica, urednica 
in založnica, je napisala zgodovinski 
roman Brodnik (Mladinska knjiga 
Založba, 2021) iz življenja založnika in 
knjigarnarja Lavoslava Schwentner-
ja  (1865–1953); po njem se imenuje 
najpomembnejša založniška nagrada v 
Sloveniji. Za njim je ostal osupljiv zalo-
žniški opus prestižno oblikovanih knjig 
avtorjev slovenske moderne in drugih: 
Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Dra-
gotina Ketteja, Antona Aškerca, Josipa 
Murna, Janeza Trdine … Urejal je prvo 

slovensko knjigotrško revijo, vlagal v 
promocijske dejavnosti in povezoval 
umetniško in ekonomsko stran založni-
štva. Pisateljica je na romaneskni način 
prepletla njegovo poklicno in zakonsko 
življenje s sodobniki, uprizorila je sre-
čanje Lavoslava Schwentnerja, Ivana 
Cankarja in Henrika Tuma v Kranjski 
Gori. Založnik, pisatelj in odvetnik so 
postavljeni tudi pred vprašanje ženskih 
pravic … Privlačno in poučno branje, 
podkrepljeno s številnimi zgodovinski-
mi dejstvi. Pogovor z avtorico bo vodil 
Rok Glavan. Odlomke iz romana bo 
bral igralec Aleš Valič. Predstavitev 
knjige bo v četrtek, 5. 5. 2022, ob 
18.00 v Grabeljškovi dvorani CKV. 
Prireditev smo uvrstili v Cankarjeve 
dneve 2022.

Tretja podelitev 
CANKARJEVE NAGRADE
Upravni odbor Cankarjeve nagrade vas 
v nedeljo, 8. 5. 2022, ob 16.00 vabi v 
Cankarjev laz pod cerkvijo svete Tro-
jice na Vrhniki/Cankarjev dom Vrh-
nika, kjer bo potekala tretja podelitev 
Cankarjeve nagrade za najboljše izvirno 
literarno delo minulega leta v zvrsteh, 
v katerih je ustvarjal naš največji Ivan 
Cankar. Vljudno vabljeni. Cankarjevi 
dnevi 2022.

Brezplačen vpis v 
knjižnico za nove
člane
Ob obletnici Cankarjevega rojstnega 
dneva in občinskem prazniku Občine 
Vrhnika vas v torek, 10. 5. 2022,  od 
9.00 do 19.00 vabimo na brezplačen 
vpis za nove člane v osrednjo knjižnico 
na Vrhniki in od 8.15 do 13.00 v eno-
to v Borovnici. Člani naše knjižnice si 
lahko brezplačno izposojate fizične knji-
ge, e-knjige in zvočne knjige. Za večjo 
dostopnost kulture, predvsem zapisane 
besede. Sedanjih, prejšnjih in bodočih 
pisateljev, pesnikov, dramatikov, stro-
kovnjakov z različnih področij in drugih 
ustvarjalnih piscev obeh spolov; naših 
in tujih. Vabljeni, da nas obiščete in po-
iščete knjigo, ki vas bo navdušila in vam 
polepšala dan/teden/življenje. KNJIGE 
SO ZAKON! Cankarjevi dnevi 2022. 

Rimaraja
Prijazno vabljeni na zaključek enajste-
ga festivala otroške poezije Rimaraja, 
ki bo v Veliki dvorani Cankarjevega 
doma Vrhnika v sredo, 18. 5. 2022, 
ob 18.00. Pobudnik in soorganizatorji: 
pesnik Uroš Vošnjak, Osnovna šola 
Ivana Cankarja Vrhnika, Glasbena šola 
Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhni-
ka in Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

UGANKARSKI IZZIV – 
nagrajenci
Ugankarje obveščamo, da je bil tudi 
MARČEVSKI izziv uspešen. Skupaj 
smo prejeli 37 rešitev, štiri žal nepra-
vilne. Ker so pravilno rešene uganke 
nagrajene z lepo knjižno nagrado, smo 
1. 4. 2022 opravili žreb. Nagrajenci 
so: UGANKA ZA NAŠE NAJMLAJ-
ŠE – rešitev: Zebra, nagrajenka: IRIS 
LAHAJNAR, Vrhnika, nagrada: O 
človeku, ki je iskal srečo, Zdenka Obal. 
UGANKA ZA BRIHTNE GLAVCE 
– rešitev: (prečna) flavta, nagrajenka 
KAJA MOLE, Vrhnika, nagrada: Ime-
nitne zgodbe znamenitih osebnosti 
v stripu, Žiga X. Gombač in Jaka Vu-
kotič. UGANKARSKI IZZIV ZA VE-
LIKE BRIHTE –   rešitev: Cari Mora, 
nagrajenec SEDIN TULUMOVIĆ, 
nagrada: Moj lajf: po motivih pove-
sti Moje življenje Ivana Cankarja, 
riše Tanja Komadina, piše  Boštjan 
Gorenc - Pižama. Vsem trem iskreno 
čestitamo in jim želimo zabavno bra-
nje. Nove uganke so že pripravljene in 
čakajo, da jih rešite. Tokratno knjižno 
nagrado bomo izžrebali v začetku maja 
2022, nagrajenci pa bodo objavljeni na 
družabnih omrežjih naše knjižnice, na 
spletu in v naslednji številki Našega ča-
sopisa. Nagrajenci bodo nagrado lahko 
prevzeli v knjižnici; če to ne bo mogoče, 
bomo nagrade poslali po pošti. Pokažite 
in dokažite, kdo je prava brihta. Darja 
Arsič, CKV.

Paketnik – 24- urni 
brezstični prevzem 
gradiva
V Cankarjevi knjižnici Vrhnika je 
uporabnikom na voljo nova storitev 
– PAKETNIK (Direct4.me).  Našli ga 
boste v pritličju knjižnice nasproti 
knjigomata. Paketnik omogoča brezstič-
ni prevzem naročenega knjižnične-

ga gradiva tudi zunaj delovnega časa 
knjižnice – 24 ur na dan in vse dni v 
tednu. Za uporabo paketnika potrebu-
jete prenosni telefon – ni potrebno, 
da je to pametni telefon. Paketnik se 
polni po 18.00 uri tekočega delov-
nega dne oziroma po 12.00 uri ob 
sobotah. Do te ure gradivo prevzemate 
v knjižnici na oddelku Izposoja. Več in-
formacij v posebnem prispevku, ki ga je 
pripravila Darija Arsič.

Beremo s tačkami – 
program R.E.A.D.
Program je v osnovi namenjen otrokom 
2., 3. in 4. razreda, ki rabijo dodatno 
spodbudo pri branju. Prednost imajo 
otroci z disleksijo in drugimi bralnimi 
težavami. Aktivnost poteka v sodelo-
vanju z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
in Društvom Tačke pomagačke. V 
knjižnico bosta prihajali Ljubica Jelo-
všek in njena Tita. Udeležba je brez-
plačna. Termini so praviloma enkrat 
na teden ob sredah ob 16.00 in ob 
16.30. Otroka lahko prijavite osebno 
na mladinskem oddelku, po e-pošti: ta-
mara.jesenovec@ckv.si ali pošljete sms 
na 041 379 688 (prijava naj vsebuje ime 
in priimek ter starost otroka).

Ure pravljic na Vrhniki, v 
Borovnici in na Logu
V času, od kar je med nami zaokrožil 
novi virus, smo se preizkusili v iskanju 
novih rešitev in se že dodobra naučili, 
da je vse malo drugače, kot je bilo še 
pred nedavnim. V lanskem šolskem 
letu pravljičnih uric nismo mogli izva-
jati v živo v knjižnici, so pa otroci lahko 
spremljali pravljice prek Facebooka (v 
skupini Ure pravljic CKV), v Borov-
nici pa smo pripravili izbor slikanic s 
predlogi za ustvarjanje. Ker je le-to 
potekalo doma, se nismo omejili le na 
likovno ustvarjanje, ampak smo nabor 
dejavnosti razširili še na peko, nabiranje 
zelišč za čaje in pripravo čajanke, vajo v  
umivanju zob … Tudi letos nadaljujemo 
v tem duhu. Vabljeni k ogledu novih in 
že objavljenih pravljic na Facebooku, v 
skupini Ure pravljic. V letošnji sezoni 
bodo v obeh knjižnicah za izposojo na 
voljo Moljčkovi pravljični nahrb-
tniki (za tri različne starostne skupi-
ne otrok), v katere bomo poleg knjig za 
otroke in priročnika za vzgojo dodali 
še idejo za ustvarjanje ter priporočilni 
seznam knjig na to temo. 
Vabljeni k izposoji ter ustvarjanju v dru-
žinskem krogu. 

Gibanje po kneippovsko
Gibanje je zelo pomembno in zdravo. V 
sodelovanju z Društvom Kneipp Vrh-
nika vas vabimo na brezplačno udelež-
bo na vadbo, kjer se boste razgibali in 
krepili svoje zdravje. Vadba je v osnovi 
namenjena starejšim, lahko pa se je ude-
ležite tudi mlajši. Prijave na št. 041 833 
238, Maja Artenjak. Vsako sredo ob 
17.20 v Grabeljškovi dvorani CKV.

E-knjige in zvočne knjige
V naši knjižnici si lahko naši člani na 
daljavo brezplačno izposodite e-knjige 
prek portala Biblos in zvočne knjige 
prek aplikacije Audibook. Več infor-
macij si lahko preberete v članku Eme 
Križič na spletni strani www.ckv.si ali 
na družbenih omrežjih knjižnice. 

Branje Cankarjevih 
besedil
V sodelovanju s Turističnim društvom 
Blagajana vas vsako sredo ob 16.00 va-
bimo v Močilnik k branju Cankarjevih 
besedil. Dogodek bo v vsakem vreme-
nu. Prijava za branje na daljavo oziroma 
informacije o točnem kraju in terminu: 
mirjam.suhadolnik@gmail.com. 

Odprtje razstave 39. 
Petkovškove likovne 
kolonije
Na letošnji Petkovškovi koloniji bodo 
učenci oblikovali malo plastiko iz gli-
ne. Odžgani izdelki bodo razstavljeni 
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, kjer se 
bomo v četrtek, 19. 5. 2022, ob 18.00 
zbrali na kulturnem dogodku ob od-
prtju razstave izdelkov udeležencev 39. 
Petkovškove likovne kolonije. Prijazno 
vabljeni na mladinski oddelek. V sode-
lovanju z OŠ ICV.

RAZSTAVE V  CANKARJEVI 
KNJIŽNICI  VRHNIKA

Razstava slik Marte Božič

»Sem Marta Božič, stara 64 let. Ustvar-
jati sem začela z vnukoma pred leti. 
Skoraj vsakodnevno smo ustvarjali in 
naredili veliko  lepega. Pa so prišla leta, 
ko jima ni bilo več zanimivo in takrat 
sem začela s slikanjem. Na Youtubu sem 
si ogledala video polivanje akrila na pla-
tno, ki me je takoj pritegnilo. Obožujem 
to abstraktno umetnost. Barve mešam z 
vodo, lepilom in tudi z drugimi mediji. 
Nekateri tem sodobnim tehnikam pra-
vijo izlivanje srca. Kar nekaj svojih slik 
sem tudi prodala.« Prijazno vabljeni na 
ogled Martine razstave do konca junija 
v Cankarjev salon naše knjižnice.

Razstava Vintage art

Lepo vabljeni, da si ogledate razstavo 
Vintage arta, ki se ukvarja z obnovo in 
prodajo unikatnega pohištva. Avtorica 
Pavlinka Mirleva je na ogled postavila 
obnovljeno mizo in stola, ki jih krasijo 
motivi vrhniške mitologije. »Vrhnika, 
mesto izjemne narave, bogate kulturne 
dediščine, mesto, kjer se prepletata zgo-
dovina in mitologija. Navdušena nad 
Nauportusom in zgodbo o Argo-
navtih sem se odločila, da zgodbo o 
Jazonu predstavim na mizi in stolč-
kih. [..] Zgornji del mize je poslikan z 
motivom Medeje in Jazona. [...] Črna 
Barva opisuje Medejino temno plat in 
mistiko njene osebnosti. Zlati detajli, 
ki so na stolih in mizi, pa predstavljajo 
zlato runo. [...] Žametno zeleno blago, 
predstavlja barvo Močilnika, je ročno 
vezana z zlatimi in srebrnimi nitkami 
– te pa predstavljajo moč in vztrajnost 
Jazon, da nadaljuje svoje popotovanje do 
Grčije.” Več informacij na pavlinkamir-
leva@gmail.com ali 070 475 577. 
Vintage_art

Na voljo v: TIC Vrhnika, cvetličarni LEPA ROŽA, trgovini z darili LEVČEK
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Knjižnica pod krošnjami v ZOO parku Rožman

Topli sončni žarki so nas že ogreli in predramili v pomladne dni. Da bodo sončni žarki 
posveli prav v Zoo park pa bo potrebno verjetno še kakšen teden. Ob lepem ter suhem 
vremenu, vas ponovno vabimo, da pridete pozdravit vse naše živalske prebivalce parka! Da 
se korak ter se čas dodatno zaustavi ob dobrih knjigah, smo poskrbeli skupaj za vas v 
sodelovanju s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, ter projektom Knjižnica pod krošnjami. 
Vabljeni!

Foto: Suzana Rožmanec

Ugankarski izziv 
za velike 
brihte

KAKO DOBRO POZNAŠ 
IVANA CANKARJA?

Ivan Cankar je za svoje 
pisateljsko delo uporabljal 
številne psevdonime. Značilni 
so predvsem za njegova 
zgodnja leta ustvarjanja. 
Enega izmed njih si je za 
vzdevek izposodil tudi raper 
Zlatko. Katerega?

OBKROŽITE PRAVILNI ODGOVOR.

A:   ŽANE BUNDA      
    
B:   JULIJAN MAK       
    
C:   EMIL LEON

Takšne in podobne uganke najdete na zloženkah v knjižnici – kot razve-
drilo pa tudi kot nagrado. 

Knjigo, revijo ali časopis boste lah-
ko brali v udobnih počivalnikih ali na 
sedežni garnituri, ki očara s svojim 
sodobnim oblikovanjem in udobjem.  

Podjetje LIDO je za naše uporabni-
ke in obiskovalce pripravilo posebno 
promocijo: darilni bon za 10 % popust, 
ki ga boste dobili v knjižnici (darilni 

boni se ne seštevajo) in ga lahko pri 
nakupu njihovega počivalnika izkori-
stite do konca leta 2022 (več informacij 
na št. 080 20 18). LIDO – ko počitek 
postane res pravi užitek.  Knjižničarji 
pa dodajamo, da je za najlepši počitek 
nujen udoben bralni kotiček. Prijazno 
vabljeni.      

Knjižnica pod krošnjami v ZOO parku Rožman

Topli sončni žarki so nas že ogreli in predramili v pomladne dni. Da bodo sončni žarki 
posveli prav v Zoo park pa bo potrebno verjetno še kakšen teden. Ob lepem ter suhem 
vremenu, vas ponovno vabimo, da pridete pozdravit vse naše živalske prebivalce parka! Da 
se korak ter se čas dodatno zaustavi ob dobrih knjigah, smo poskrbeli skupaj za vas v 
sodelovanju s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, ter projektom Knjižnica pod krošnjami. 
Vabljeni!

Foto: Suzana Rožmanec

Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje Vrhnika je od fotografa Nejca Pokca 
prejela donacijo v višini 1.598,20 evra 
– donacijo smo prejeli v obliki večna-
menskih bombažnih vrečk, ki so/ste jih 
prejeli vsi člani U3ŽO Vrhnika in pro-
mocijskih nahrbtnikov za prostovoljce, 

ki delujejo v okviru upravnega odbora. 
Za donacijo se Nejcu Pokcu zahvalju-
jemo in mu želimo srečno in uspešno 
tudi v prihodnje.

Sonja Žakelj, predsednica UO 
U3ŽO Vrhnika

Donacija fotografa
Nejca Pokca

LIDO 
kotiček 
za bralni 
užitek

Svetovalno središče 
Ljubljana

Ljubljanske urbane regije

Brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje za izobraževanje
odraslih:

–  INFORMIRANJE: o možnostih učenja in izobraževanja (za 
poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas), o vpisnih 
pogojih, o trajanju izobraževanja, o učni pomoči …

–  SVETOVANJE: pri odločanju za primerno izobraževanje 
(neformalno, formalno, NPK), pri premagovanju učnih in dru-
gih težav, povezanih z izobraževanjem (motivacija, učni stili, 

tipi, vaje za spomin, koncentracijo, načrtovanje učenja, kam 
in kako …), pri načrtovanju in spremljanju izobraževanja, 
pri izvajanju postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pri-
dobljenega znanja, spretnosti in kompetenc (Učenje učenja, 
Načrtovanje kariere, digitalna kompetenca, državljanska k., 
socialna k. v osebnem in delovnem okolju) …

Dejavnost poteka:
–  v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki/prek spleta enkrat na mesec 

– prva sreda v mesecu: od 8.00 do 9.00 ure: skupinsko srečanje 
in od 9.00 do 11.00: individualna svetovanja in informiranje.

Prijave zbiramo na mateja.vurnik@cdi-univerzum.si ali 
svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si. 

Po prijavi vam bomo sporočili povezavo do videokonference/
informacijo ali bo svetovanje v knjižnici. 

V maju bo svetovanje v sredo, 4. 5. 2022.

V sodelovanju s podjetjem LIDO vas do konca leta 
2022 vabimo v nov bralni kotiček Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika, ki bo v naši čitalnici Pri Črnem orlu. 

Vabilo

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

ZGODOVINA 
NOGOMETA 
NA VRHNIKI
v petek, 27. maja, ob 18. uri, v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika.

Vljudno vabljeni na predstavitev 
knjige.
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Ko pišemo o športnih ciljih 
v slovenskem nogometu, 
poleg uspehov na igrišču 

tema vedno nanese na razvoj 
mladih nogometašev. 

Tega se pri NK Dren -Vrhnika še kako 
dobro zavedajo, saj nenazadnje pod 
svojim okriljem omogočajo treninge, 
tekmovanja in razvoj največ športni-
kom v občini. Z grbom argonavtske 
ladje na prsih v različnih tekmovanjih 

znotraj panožne zveze tekmujejo vse 
generacije. Torej najmlajši cicibani in 
sedaj že nekaj let tudi članska ekipa 
vrhniškega kluba ter seveda vsi vmes! 

Zato ni presenečenje, ko zapišemo, 
da je največji dogodek za vrhniški no-

gomet prav turnir za najmlajše! Doslej 
so ga izpeljali že dvakrat in vsakič se je 
izkazal kot velik uspeh, saj so se na tur-
nirju pomerile ekipe otrok iz celotne 
Slovenije. Po obdobju, ko je pandemija 
preprečila organizacijo, je končno pri-
šel trenutek, ki smo ga vsi ljubitelji ne-
strpno pričakovali. Letos v športnem 
parku na Vrhniki NK Dren - Vrhnika 
prireja največji klubski dogodek, že 
tretji Cankarjev turnir 2022, ki so ga 
zaradi epidemije koronavirusa presta-
vljali dve leti.

Turnir bo 28. maja za selekciji U-9 
in U-10 ter 29. maja za selekcijo U-11. 
Organizacija takšnega turnirja seve-
da tako velik finančni zalogaj pa tudi 
organizacijski. Starši otrok, ki zasto-
pajo barve vrhniškega kluba, skupaj 
s sodelavci in trenerji igrajo ključno 
vlogo, da vse poteka tekoče in brez za-
pletov. Vodstvo kluba tudi prosi večja 
in manjša podjetja za sponzorska ozi-
roma donatorska sredstva za srečelov 
na turnirju. 

Časovni okvir in sistem tekmovanja:
U-9 (2013), sobota, 28. maj 2022, ča-
sovni okvir: 9.00–14.00, igralni sistem 
6 + 1, 1 x 17 min
U-10 (2012), sobota, 28. maj 2022, ča-
sovni okvir: 14.30–19.30, igralni sistem 
6 + 1, 1 x 17 min
U-11 (2011), nedelja, 29. maj 2022, ča-
sovni okvir: 9.00–15.00, igralni sistem 
6 + 1, 1 x 17 min
Vse ljubitelje športa vabijo na tribune, 
kjer boste lahko skupaj s starši in prija-
telji naših najmlajših nogometašev na-
vijali in poskrbeli za še eno nepozabno 
vzdušje. 

Člani uspešno krenili v drugi del 
sezone

S tekmovanji so uspešno začele tudi 
naše preostale selekcije. Kadetska in 
mladinska ekipa dobro tekmujeta v 
drugi državni ligi. Kadeti nadaljujejo 
niz neporaženosti iz prve sezone in 

so visoko na drugem mestu. Mladin-
ci so prav tako dvignili nivo, a jim je 
za popoln izkupiček zmanjkalo nekaj 
športne sreče. Ker pregovor pravi, da je 
sreča na strani pogumnih, velja izpo-
staviti veliko novost: postopno priklju-
čitev mladincev članski ekipi. Strokov-
njaki opozarjajo, da je prehod najtežji 
v razvoju mladih nogometašev, zato so 
se v vodstvu NK Dren - Vrhnika od-
ločili, da bodo poskrbeli za čim boljši 
razvoj in prehod nogometašev, ki se na 
treningih z bistveno bolj izkušenimi in 
močnejšimi člani prve ekipe NK Dren 
- Vrhnika kalijo in izboljšujejo svoje 
nogometno znanje. Članska ekipa je v 
uvodnih tekmah drugega dela sezone 
začela zmagovalno. Naši nogometaši 
so nasprotne ekipe premagali zaneslji-
vo in nakazali, da ne bodo popuščali 
v boju za uvrstitev v tretjo državno 
ligo. Prvo tekmo so odigrali v gosteh 
pri ekipi iz Ihana, drugo pa bi mora-
li igrati na domačem igrišču. Zaradi 
razmočenega igrišča, kjer je bilo tudi 
veliko stoječe vode, so tekmo z ekipo 
Cockta Kresnice odigrali v Ljubljani 
na Ježici, kjer so igrišče z umetno travo 
odstopili pri NK Interblock. Čeprav je 
kakšno uro prej snežilo oz. deževalo, se 
je do ogrevanja ekip vreme izboljšalo, 
sneg na igrišču pa se je stopil, tako da 
so imeli igralci dobre razmere za igro. 

Trener prve ekipe Jan Kragelj je z 
uvodnimi tekmami zadovoljen, vsee-
no pa se zaveda, da bo treba odpraviti 
še nekatere pomanjkljivosti in držati 
visok nivo vse do konca prvenstva. 

Vse novice in športne rezultate lahko 
spremljate tudi na www.nkdren-vrhni-
ka.si in na socialnih omrežjih. 

Peter Kavčič
Foto: Peter Kavčič, arhiv NK Dren 

Vrhnika

Vabilo

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

ZGODOVINA NOGOMETA 
NA VRHNIKI
v petek, 27. maja, ob 18. uri, v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika.

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige, 

Prvo tekmo na Vrhniki je dobil Sili-
ko z 2 : 1, povratna v Ljutomeru, ki si 
jo je ogledalo 200 gledalcev, pa se je 
končala z zmago Meteorplasta ŠIC 
bara s 3 : 2 (1 : 1). Veselje mladih fan-
tov je bilo nepopisno. In kdo so junaki 
– državni prvaki? Jernej Kramarič, 
Luka Kozole, Vedad Begić, Tevž 
Stopar, Goran Milanović, Benja-
min Kukavica, Nik Puher, Jan Er-
čulj, Jan Zaveljcina, Nas Resnik, 
Miha Ciuha, Jakob Žilavec, Ta-
rik Crnalić, trenerja Tod Ciuha in 
Max Vesel ter kapetan Amar Begić.  
Za ekipo in stareše je vodstvo kluba pri-
pravilo teden pozneje poseben sprejem. 

Kot je dejal Boštjan Erčulj, predse-
dnik kluba, je osvojeni naslov poplačilo 
vloženega truda in odrekanj ekipe, ki se 
ne konča pri mladih nogometaših, am-
pak zadaj stojijo tudi starši. »Zato gre 
velika hvala tudi staršem, ki nas pod-
pirate, priskočite na pomoč s prevozi 
ali pa kako drugače pomagate. Hvala.« 
Zbrane je v mali dvorani Cankarjevega 
doma nagovoril tudi Janez Koprivec 
iz Silika, ki je pohvalil športno mladino 
in ji položil na srce, da je s trudom ve-
dno mogoče poseči po zvezdah. Župan 
Daniel Cukjati pa je izrazil ponos nad 
ekipo, ki Vrhniko uvršča visoko na fut-
sal zemljevid Slovenije. (gt)

Priprave za največji nogometni 
dogodek – tradicionalni 
Cankarjev turnir 2022

Futsal ekipa U-13 Siliko Temte 
državni prvak!

26. marec – Vrhniška futsal ekipa U-13 Siliko Temte je na 
povratni tekmi državnega prvenstva v Ljutomeru s 3 : 2 
sicer izgubila proti nasprotniku, a se je zaradi več doseženih 
zadetkov v gosteh lahko veselila naslova državnih prvakov. 
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Izjemen zaključek rednega dela sezone 
nam je pripravila članska ekipa. 

S štirimi zmagami v nizu, 
med katerimi je bila tudi zmaga 
proti ekipi Plama Pur iz Ilirske 
Bistrice, je redni del tekmova-
nja končala na visokem četretm 
mestu zahodne skupine. Tako 
se je uvrstila v zaključne boje 
za preboj v 2. SKL. V tem delu 
prvenstva se ekipe z zahoda 
križajo s tistimi z vzhoda. Naši 
košarkarji so se v prvem dvo-
boju že pomerili s tekmeci iz 
Krškega. Sprva težko srečanje 
se je vendarle končalo z visoko 
zmago Vrhničanov za izjemnih 
33 točk! Sredi tedna sledi gosto-
vanje na Dolenjskem, napreduje 
pa ekipa, ki doseže dve zmagi. O 
razpletu tega dvoboja vas bomo 

obvestili v naslednji številki Na-
šega časopisa, vendarle pa raču-
namo na uvrstitev v naslednji 
krog. Ob pravilnih predvideva-
njih nas tam čaka zmagovalna 
ekipa z vzhoda (KK Ježica). A da 
ne bomo skočili, še preden re-
čemo 'hop', ostajamo na trdnih 
tleh in razmišljajmo le o vsaki 
naslednji tekmi. 

Vsekakor vas bomo o nadalj-
njem poteku prvenstva sprotno 
obveščali. Številno občinstvo 
nam je v veliko pomoč, zato vas 
tudi v prihodnje vabimo na vse 
tekme in se vam zahvaljujemo 
za dosedanjo podporo s tribun.

Andrej Smrekar, 
KK Ipros Vrhnika

Temperature nad 10 °C že privabijo prve kolesarje 
na plano, ob premiku ure pa se s podaljšanim 

dnevom že začne prava sezona za kolesarje. 

V KK Jan Šport ne počivamo 
niti pred zunanjo sezono. Do-
bra zimska priprava je ključna 
za tekmovalno naravnane kole-
sarje, a tudi za ljubiteljske kole-
sarje je dobro, da imajo načrt za 
svojo rekreacijo. 

Zato smo sestavili načrt, kako 
se pripraviti na Maraton Franjo 
in domači Argonavtski mara-
ton, ki bosta 11./12. 6. in 19. 6. 
Priprava vključuje  skupinske 
vožnje ob četrtkih ob 17. uri iz-
pred trgovine Jan Šport, predlo-
ge samostojnih voženj, pravilno 

prehrano in malo šolo vožnje v 
skupini, da bo vožnja varna. 

Cilj priprav je odvoziti mara-
tona netekmovalno in svojim 
sposobnostim primerno. Na-
sveti naših izkušenih članov 

vam bodo pomagali, da se ne 
boste precenili ali podcenili 
ter se izognili napakam, ki so 
se vam morda primerile v pre-
teklosti, pa ne veste, zakaj. Vsi, 
člani ali nečlani, se nam lahko 

pridružite na četrtkovih nezah-
tevnih vožnjah, dobro pripra-
vljene pa pričakujemo ob torkih 
ob isti uri na isti lokaciji.

Mitja Kovačič, 
KK Jan Šport

Dobro načrtovana ura 
pilatesa vsebuje tudi 
dobro načrtovano 
raztezanje mišic. 

Morda bi kdo pomislil, da je 
raztezanje ni efektivni del vad-
be in je izguba časa, pa vendarle 
temu ni tako.

Raztezanje ohranja naše mi-
šice prožne, vitke in dolge. Če 
mišic ne raztegujemo redno, 
se bodo skrajšale in zategnile. 
Po daljši prisilni drži telesa  je 
priporočljivo mišice raztegniti. 
Prav tako na začetku vadbe in 
po končani.

Če so zategnjene mišice pr-
snega koša, hrbta in bokov, lah-
ko nastane  nepravilna telesna 
drža.

Z raztezanjem povečujemo 
obseg našega gibanja in se po-
čutimo mlajši. Raztezanje mišic 
zmanjšuje bolečino, ki  je nasta-

la, ker so se mišice zategnile 
kot zaščitni odziv na pretirano 
vadbo.

Zategnitev mišic lahko na-
stane tudi zaradi fizičnega ali 
psihičnega stresa, kar se pokaže 
predvsem v gornjem delu hrbta, 
vratnem delu hrbtenice in vratu.

Pilates je vadba za duha in 

telo. Krepimo in sproščamo. 
Duha in telo.

Vadba poteka vsak torek in 
četrtek na običajni lokaciji.

Društvo Motivakcija
Breda Štupica in Ana 

Podlipnik
Tel. 040 559 991, 040 126 826

Pilates in raztezanje

Kolesarski Klub 
Jan Šport začel s 

pripravami

Člani KK Ipros Vrhnika prestavili v višjo prestavo!
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Veseli Triglavci na 
Jožefevem pohodu 
ob reki Lahinji

 
Veseli Triglavci smo se v nedeljo, 20. 

3. 2022, z avtobusom odpravili  proti 
Beli krajini, na osmi Jožefov pohod. 
Poleg domačinov smo se pred turi-
stičnim objektom Apartmaji Malerič 
v Podlogu zbrali skupaj s pohodniki 
planinskih društev iz Hrvaške, BIH in 
Makedonije. 

Najštevilčnejši smo bili Veseli Tri-
glavci iz PD Vrhnika. Za dobrodošlico 
so nas pričakale belokranjska pogača 
in druge dobrote. Pred odhodom so 
nas pozdravili Stanislav Malerič, pred-
sednik Planinskega društva Črnomelj 
in župan Občine Črnomelj. Zapela in 
zaplesala je Folklorna skupina Draga-
tuš. 

Na pot ob reki Lahinji se je odpra-
vilo 500 pohodnikov. Pot nas je vodi-
la mimo sotočja rek Podturnščice in 
Lahinje na Zorence do kmečke hiše 
Bahor, in sicer naprej mimo Kuzmi-
nega mlina, skozi vas Veliko Lahinjo, 

na vinorodni hrib Sadeži. Nato nas je 
pot vodila mimo Brdarcev skozi  vasici 
Črešnjevec in Knežino do izvira reke 
Lahinje. Po ogledu izvira smo pot na-
daljevali skozi Belčji Vrh in Malo Lahi-
njo, kjer smo prečkali reko in nadalje-
vali pot do Pustega Gradca, šli mimo 
Šipka, izvira Topličice nazaj na Podlog. 

Krajinski park Lahinja je zavarovano 
območje. Na poti so nas gostoljubni 
domačini pričakali s prigrizki in napit-
ki, na koncu pa nas je čakala še okusna 
malica. Grelo nas je toplo pomladno 
sonce, mi pa smo občudovali neokr-
njeno naravo s pomladnimi cvetlica-
mi in zrli v čisto zeleno reko Lahinjo. 

Poleg lepe narave so tam domačini zelo 
prijazni.  Za dobro voljo je že v avto-
busu in tudi med pohodom poskrbel 
naš harmonikar Marjan, ki je bil prava 
zanimivost; na željo pohodnikov je rad 
zaigral izbrane slovenske pesmi. Male-
ričevi so se ob našem odhodu prijazno 
poslovili od nas. 

Proti večeru smo se veseli in prijetno 
utrujeni  vrnili na Vrhniko. 

Za organizacijo našega potepanja 
ob reki Lahinji se zahvaljujemo Mateji, 
Srečku in Jožetu.

Veseli Triglavci

Skupaj s sovoznikom Dami-
janom Andrejko sta uprizorila 
epski dvoboj za prvo mesto in 
na koncu vseeno zadovoljna po-
brala pomembne točke v moč-
nem italijanskem prvenstvu 
IRC in domov odpeljala srebro. 
Zgovoren podatek, kako na nož 
sta se dajala z zmagovalcem, 
priča zaostanek tretjeuvrščene-
ga, ki je za vodilno dvojico zao-
stajal že skoraj minuto!

S tem je Boštjan Avbelj odlič-
no začel letošnjo sezono in po-
trdil, da se ne misli ustaviti. V 
zadnjih petih letih je eden naju-
spešnejših avtomobilskih špor-
tnikov v Sloveniji, ki pa se zaseb-
no podaja tudi v organizacijske 
vode, saj s svojimi dirkalniki po-
maga mladim dirkačem tako v 
pokalu Renault Clio in Twingo. 
Kot vodja ekipe skrbi za to, da so 
dirkalniki vrhunsko nastavljeni 
in da lahko praktično vsak, ki si 
to želi, doživi vrhunsko dirka-

ško izkušnjo. Avbelj se je najprej 
dokazal v mednarodni konku-
renci pokala Renault Clio, nato 
pa se leta 2019 preselil v reli. V 
tej sezoni je v konkurenci slo-
venskega državnega prvenstva 
dobil dva relija, nato pa se pre-
selil v Italijo. Tam bo Avbelj, ki 
mu zapiske bere Damijan An-
drejka, vozil tudi letos in glede 
na prvi reli so možnosti sloven-
ske posadke zelo dobre.

Slovenca sta usmerjena pred-
vsem v prvenstvo IRC, ob tem 
pa naj bi v drugem delu sezone 
nastopila še na enem ali dveh 
relijih absolutnega italijanske-
ga prvenstva. Tudi v seriji IRC 
sta letos dobila še veliko hujšo 
konkurenco. To sta predvsem 
Luca Rossetti, nekdanji evropski 
in italijanski prvak, ter Andrea 
Nucita (vsi škoda fabia rally2). 
Skupaj z Avbljem sta bila pri-
čakovano tudi osrednja favori-
ta na reliju Maremma Trofeo v 

okolici Follonice. Oster ritem 
dirkanja je terjal svoj davek. 
Razlike so bile majhne, v spre-
menljivih vremenskih razme-
rah pa se je prvi opekel Rossetti. 

Zletel je s ceste in boj za zma-
go prepustil Avblju in Nuciti. 
Italijan je imel najprej prednost, 
nato pa je Avbelj v nedeljo zju-
traj dobil tri hitrostne preizku-
šnje zapored in prevzel vodstvo. 
V samem zaključku relija je bil 

Nucita vendarle za las uspešnej-
ši. Na zadnji preizkušnji je naj-
hitrejša voznika relija ločila le 
ena desetinka sekunde, tako da 
je Nucita pred Avbljem po dobri 
uri dirkanja zmagal s predno-
stjo vsega 2,8 sekunde. Preostali 
tekmeci so za njima zaostali 50 
sekund in več. Prvih šestnajst 

mest v skupni razvrstitvi so za-
sedli dirkalniki razreda Rally2 
oziroma R5, skupno pa je bilo 
uvrščenih 91 posadk. Z vidika 
prvenstva IRC je poleg Rosset-
tija uvodni reli z ničlo zapustil 
tudi Alessandro Re (VW polo 
R5), ki je bil lani Avbljev glavni 
tekmec. Naslednja preizkušnja 
v IRC Avblja čaka konec maja v 
Italiji na reliju Taro.

Boštjan Avbelj je takole ko-

mentiral svoj prvi letošnji reli: 
»Zagotovo je bil zame najzah-
tevnejši reli doslej. 

Glede na moje dokaj skromne 
izkušnje v reliju na takšnem 
nivoju in ob tako težkih pogo-
jih smo vseeno skoraj zmagali! 
Na koncu relija se je zaostanek 
zmanjšal na vsega 2,8 sekunde 

po stotih tekmovalnih kilome-
trih. Neverjetno, tako blizu,… 
tako malo je zmanjkalo do prve-
ga mesta! Seveda sem še vedno 
zadovoljen z rezultatom, drugo 
mesto na takšnem tekmovanju 
je velik uspeh.«

Vrhničan, ki sedaj drugo se-
zono redno dirka v Italiji, je na 
tem reliju kot najbolj zahtevni 
izziv izpostavil nepredvidljive 
razmere: »Na etapah smo sre-

čali skoraj vse možne vremen-
ske razmere, sonce, dež, toča, 
sol na cesti, prav neverjetno. 
Zelo intenzivna dirka in boj za 
vsako sekundo, res mi je bilo 
všeč! Zavedam se, da mi vse to 
pomaga pri rasti kot vozniku, 
ki potiska svoje meje naprej, saj 
so avtomobili, s katerimi vozi-
mo, neverjetno dobri. Rad bi se 
posebej zahvalil svoji ekipi Mu-
naretto za tako dobro podporo 
in nasvete v naših težkih časih 
pri nastavitvi avtomobila in 
pri izbiri pnevmatik.« Boštjan 
je tudi priznal, da se vsako, še 
tako majhno popuščanje v tem-
pu, takoj kaznuje s povečanjem 
zaostanka, ki ga je težko potem 
nadoknaditi. »Na dirki sta bili 
dve situaciji, ko smo izgubili 
nekaj časa. Prvič, ko je Rosetti 
zletel s ceste, sem zagledal ru-
meno zastavo in počasi peljal 
mimo njegovega avta na cesti 
in drugič, zaradi moje slabe 
napovedi razmer po SS5 za SS6. 
Spremenil sem nekaj stvari na 
avtomobilu in pokvaril našo 
nastavitev, zato smo se borili 
skozi celotno hitrostno preiz-
kušnjo SS6. V tem dirkaškem 
vikendu smo se veliko naučili. 
Zato se veselim naslednje dirke 
v Taru. Hvala tudi ekipi Xmo-
tors, ekipi Munaretto in vsem 
partnerjem, ki so vključeni v ta 
projekt,« še dodaja Avbelj. 

Peter Kavčič, foto: 
International Rally Cup

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Avbelj z odličnimi 
vožnjami do drugega mesta 
v Italiji

Vrhničan Boštjan Avbelj je z odliko začel 
sezono v Italiji in na reliju Maremma Trofeo le 

za 2,6 sekunde izgubil zmago. 
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M A L I  O G L A S I

Storitve 

Nudim lektorske storitve. Za po-
drobnejše informacije pokličite na tel. 
št. 030 343 000.

Pomagam družinam in starejšim 
osebam pri hišnih opravilih. Tel.: 070 
219 044.

Če imate naporni urnik in vam 
zmanjkuje časa ali pa ste starejši in po-
trebujete pomoč pri hišnih opravilih, 
pomivanju oken, sesanju, pospravlja-
nju… pokličite na 040 784 718

Nudim učenje španščine, začetni 
in nadaljevalni tečaj. Za več informacij 
in prijavo pišite na tecaji.spanscine@
gmail.com

Lesene voščilnice različnih pra-
zničnih motivov. Ročno izdelane. Več 
informacij in naročilo na tel. št.: 040 
235 455 (Robert).

Izdelava betonskih visokih gred 
po meri, možne različne barve in 
dimenzije. Primer dimenzije 195 
cmx100 cmx84cm: cena 270€, di-
menzija 285 cmx140 cmx84 cm: cena 
340€. Več info: 041 369 170, Aljoša.

Trajno vam odpravim depresijo, 
razne strahove, tesnobo, izgorelost, 
ljubosumje, anksioznost, nespečnost, 
stres, panične napade ... s terapijo EFT. 
Mojca NENDL, 051-780-724, www.
eft.si, mojca@eft.si.

Kakovostno, hitro in ugodno 
opravljam zaključna gradbena 
dela, slikopleskarstvo ter suhomonta-
žna dela. Vse informacije na telefon-
sko številko: 051 645 529.

Globinsko čiščenje sedežne gar-
niture, cena 50 €. Tel.: 031 648 877, 
Nina.

Nudimo vrtnarske storitve: 
košnja trave, obrezovanje drevja in 
grmovnic, vzdrževanje objektov. Tel.: 
031 802 324.

Zaposlitev

Pekarna Adamič, d. o .o., za-
posli delavca ali delavko, zaželeno 
živilske izobrazbe slaščičar ali pek z 
izkušnjami z delom v živilstvu. Pisne 
prošnje s kratkim življenjepisom spre-
jemamo na e-naslov: pek.adamic@
siol.net

Potrebujem kosca v Sinji Gorici. 
Teren je bolj hrib, tako da je mogoče 
kositi z nitkarico. Tel.: 040 835 060, 
Romana.

Nepremičnine, gradnja

Prodam 200 m2 strešne opeke bra-
mac, rabljene 20 let. Tel: 040 850 104.

Prodam pet notranjih vrat, bele 
barve. Telefon 7556 148. 

Prodam kovačijo, obnovljeno, 
stanovanjski objekt, v okolici Horjula. 
Tel.: 071 259 440.

Kupim gozd na območju Smrečja, 
Žažarja, Podlipe ali Vrzdenca. Tel.: 031 
770 671.

Kupim gozd na območju Smrečja, 
Žažarja, Podlipe ali Vrzdenca. Tel.: 
031 770 671. 

Oddam parkirno mesto v kleti 
večstanovanjske stavbe v centru 
Vrhnike, na Cesti gradenj 1. Cena : 
50,00 evrov na mesec. Telefon: 041 
349 908.

Delavnica, 230 m2, leta 2018 adap-
tirana v stanovanjski objekt: 130 m2 
delovne površine in 100 m2 skladišča, 
parcela 210 m2, vsa infrastruktura v 
stavbi. Delavnica je ob glavni cesti 
Dobrova–Horjul. Prodam za 190 tisoč 
evrov. Janez, 031 819 330. 

Parceli, 4424 m2 (št. 1207) in 
3989 m2 (št. 1212, obe k. o. Za-
klanec), skupaj površine 8413 m2. 
Sta v zazidalnem načrtu, sončna lega 
med Podolnico in Zaklancem, z lepim 
razgledom na okolico, prodam. 031 
819 330, Janez.

Gradbena parcela, 12 km iz Lju-
bljane, v velikosti 846 m2. Na parceli 
je že voda, elektrika in kanalizacija, 
do nje vodi asfaltna pot. Telefon: 041 
631 556.

Najamem več kmetijskih površin 
(travnike in njive) v okolici Vrhni-
ke, Blatne Brezovice, Sinje Gorice, 
Ligojne, Podlipe in Drenovega Griča.  
GSM: 031/436-229. 

Oddam parkirno mesto v kleti več-
stanovanjske stavbe v centru Vrhnike, 
na Cesti gradenj 1. Cena: 50,00 evrov 
na  mesec. Telefon: 041 349 908. 

Mlad poročen par z dojenčkom 
kupi stanovanje na Vrhniki. Tel. št.: : 
031 590 431. 

Kupim travnik, gozd za čebel-
njak. Dobrova - Polhov Gradec, 
sončna parcela ob potoku. Do 8000 
m2. Tel. 070 486 086. 

Oddam parkirni prostor na Vrhni-
ki (zraven Tonka bara). Primerno za 
osebe, ki se vsak dan vozijo iz okolice 
v službo na Vrhniko. Info: 041828455.

Prodam šest nerabljenih bakrenih 
zračnikov za 50 evrov. Telefon: 031 
337 996.

Star les – ostrešje hleva – prodam. 
Tel:  041 612 847.

Kupim gozd na sončni legi. Tel 059 
018 058

Prodam 50 kosov špirovcev, 14 x 
12 cm x 6 m. Tel. 031 285 622.
 

Kmetijstvo

Rastlinjak Termoflor, dolžine 3 
m, s polico in z dvema oknoma 
za zračenje, rabljen le eno sezono, 
prodam. Cena 700 evrov. Info: 041 
784 600 Vrhnika.

Prodam tri  velikolistne lipe 
in dve navadni brezi, višina 2 
m, posajeno v loncih, prevzem 
Borovnica. Telefon: 041 499-424.

Prodam traktor Zetor 25/11 in 
nakladalko Šempeter 15. Tel.: 041 
625 044.

Kupim njivo, travnik ali 
sadovnjak na Vrhniki ali Stari 
Vrhniki, do 4000 m2. Tel.: 051 363 359.

Prodam suha bukova drva – su-
šena tri leta, žagana na dolžino 0,5 m. 
Tel.: 041 807 941.

Prodam gumivoz z 18-colskimi 
kolesi. Tel.: 040 850 104.

Električno kosilnico (širina 42 cm) 
s košem  in ročno kosilnico na nitko 
prodam. Tel.: 01 75 65 802.

Prodam pet velikih sadik aronije, 
črnega ribeza in črnih malin. Prevzem 
po dogovoru v Borovnici  ali v  nasadu 
ameriških borovnic pri Bistri. Tel.:  
041 499-424. 

V najem vzamem kmetijsko ze-
mljišče (njiva 1 ha ali pašnik oziroma 
travnik od 1,3 do 2 ha) na območju 
Podolnice, Brezij ali Zaklanca. Tel: 041 
344 714.

Traktor, mulčar, prikolico, koso, 
trosilnik, motokultivator, priključke, 
druge stroje, tudi v okvari, kupim (041 
407 130).

Ostalo

Vabimo vas na proučevanje Sve-
tega pisma v majhni skupini na 
Vrhniki. Dobivamo se mladi in stari, 
družimo se, delimo izkušnje in prou-
čujemo. Prijave na 040 475 703.

Kupim manjši, dobro ohranjen 
motor – 25 km/h. Ponudbe na: 
041 87 87 39

Prodam električni invalidski 
voziček – juvo b4, širši model, letnik 
marec 2019, zelo malo rabljen.  Cena 
2500 evrov oz. po dogovoru. Tel. 01 
7565286, 041 661 512.

Prodam razne stole, mize. Telefon: 
041 583 629.

Starinsko omaro, kuhinjsko kre-
denco, mizarsko mizo, skrinjo, mizo, 
stole, klop ... kupim 041 623 165.

Prodam malo rabljena drsna vra-
ta iz polnega smrekovega  lesa. Borov-
nica, 041 276833.

Zaradi upokojitve kot nekdanja 
šivilja ugodno prodam 150 čisto 
novih zadrg, imam tudi še zelo veli-
ko različnega blaga. Tel.: 01 3641 288 
ali 070 670 933.

Čaji dobre misli Terezije Nikolčič 
– 101 zelišče za ljudi in živali in 
pesniška zbirka Pisma za Nemojo 
Nika Nikolčiča Matužinova sta lahko 
darilo za praznične dni. Vrednost 
obeh je bistveno večja kot njuna cena: 
knjiga o zeliščih, trda platnica, 25 €, in 
pesniška zbirka, trda platnica, pa 10 €. 
Obe knjigi skupaj 30 €. Več na terezija.
nikolcic@gmail.com ali tel. 041 537 
147.

Prodam sušilni stroj za perilo, 
malo rabljen. Telefon: 040 714 119.
od 1,5 m2 do 3 m2. Tel.: 071 259 440.

Hladilni pult, večje korito večje in 
večji hladilnik  prodam. Tel.: 041 670 
726.

Prodam krzneno jakno, kanadski 
bizam, elegantno, zelo lepo ohranjeno, 
toplo, št.42–44. Info 041 828455.

Žensko slovensko narodno nošo 
(gorenjsko) prodam. Tel.: 041 629 862.

Prodam ostanke volne, po en evro 
za klobčič. Tel.: 040 784 718. 

Kotel za žganjekuho - kompleten 
- prodam,  cena ugodna, tel.  041 
612-847.

Nove mize, tri kose, 200 x 100 cm, 
aluminijasto ogrodje, vodoodporna 
plošča, montažne noge. Primerne 
za zunanjo uporabo. Na voljo je tudi 
šestnovih kovinskih stolov z oblazinje-
nim sedalom. Tel.: 071 259 440.

Prešita odeja iz gosjega perja, 
nova, dva kosa, prodam. Telefon: 070 
670 933 ali 01 3641 288. 

Termopan stekla, poceni prodam, 
različnih dimenzij. Telefon: 041 723 
391

Nudim globinsko čiščenje preprog, 
sedežnih garnitur, avtosedežev in 
drugega oblazinjenega pohištva. Tel.: 
031 648 877, Nina.

Prodam dnevno sveža prepeličja 
jajčka. Naročilo: 041 645 558

Zelo ugodno prodam tridelni aparat 
za magnetno terapijo (z navodili) in 
sobni trenažer Orbitrek (zelo ohran-
jen). Tel.: 051 353 057.

Steklenice, pletene, 15 l, 10 kosov, 
za žganje ali vino, cena 15 evrov, pro-
dam. Tel.071 259 440.
 
Trobenta Dignatone, starejša, v 
kovčku, brezhibna, od gorenjskega 
trobentača, prodam. Tel.071 259 440.

Barvna slika Broza Tita za kate-
drom v uniformi, v okirju, velikosti 58 
x 70 cm, prodam. Tel.071 259 440.

Ustrojene kože, rdeče-bele barve, 4 
kose, velikost od 1,5 do 3 kvadratne 
metre, prodam. Tel. 071 259 440. 

Leseni kolesi velike kočije, pre-
mera 1,3 m, primerna za okras ali 
lesetenec, prodam. 071 259 440.
 
Varilni aparat za avtogeno var-
jenje, kisik (200 barov), acetilen (8,5 
kg), polne velike jeklenke na vozičku 
z manometri, dolge cevi, garniture 
gorilnikov … Vse v kompletu. Prodam. 
071 259 440. 

Harmonika Zupan, velikosti 32 cm, 
CFB, Slakov gumb, 11 basov, totter 
midi, lepe barve, v kovčku. Prodam. 
071 259 440. 

Tri nove mize, 2 m x 1 m, alu-
minijasto ogrodje, montažne noge, 
vodoodporna plošča, in šest novih 
kovinskih stolov z blazinami – pro-
dam. 071 259 440.
 
Stroj za izdelavo novoletnih okra-
skov (iz stiroporja) prodam. Komplet 
vsebuje vse, kar je potrebno za začetek 
dela. 041 631 556. 

Moško obleko, novo, sive barve, 
prodam. Ženski lovski plašč,  št. 42, 
pet moških novih hlač (pas 105 cm), 
prodam. Prodam tudi zbirko lovskih 

knjig (priročniki). Telefon: 070 670 
933.

Set za 3D odtis dojenčkovih rokic 
in nogic z okvirjem za sliko, kpl. ve-
likosti 43,5 x 19 cm, popolnoma nov, 
prodam. Tel.: 031/350 076.

Ženski usnjen dvodelni motori-
stični komplet, znamke Cafe Racer 
Collection,  hlače in jakna združljiva, 
velikost S-M, malo rabljen, odlično 
ohranjen. Cena po dogovoru. Telefon: 
041  950 162. 

Žensko podloženo, toplejšo 
motoristično jakno, znamke FIRST, 
združljivo s hlačami, velikost S-M, 
malo rabljeno, odlično ohranjeno. 
Cena po dogovoru. Telefon: 041  950 
162. 

Slika Marije z Jezusom in stenski 
križ. Ročno izdelano v tehniki intarzi-
je v lesu. Tel. 040 235 455.

Starine

Odkupujem vse vrste starin: 
mizarske ponke, skrinje, orodja, kipe 
in drugo. Tel.: 051 258 936.

Kupim stare figurice PEZ. 031 
878351.

Lesena kolesa od velike kočije, 
premera 1,3 metra – za okras ali 
lestenec. Prodam. Telefon: 071 259 
440.

Kotel za žganjekuho – kompleten 
– prodam. Cena ugodna. Tel.:  041 
612 847.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 031 352 
124. Zelo uspešno, z dvajsetletnimi 
izkušnjami, inštruiram kemijo za 
gimnazije, druge SŠ, osnovno šolo in 
pripravljam za maturo. ATOKEM. 
Zlatko Šorn.  s. p., e-pošta: zlatko.
sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šoloobve-
znim otrokom. Po izobrazbi sem 
pedagoginja in imam veliko izkušenj 
ter zagotavljam odlične rezultate.    
Več informacij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za osnov-
no in srednjo šolo, tudi na vašem 
domu. Informacije na telefonsko šte-
vilko: 031 392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali srednješolec 
težave pri matematiki? S svojim 
znanjem in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matematike lahko 
pomagam, da bodo te težave hitro 
mimo. Pokličite na 041 621 343. Slavi-
ca Peševska.
 
Ponujam inštrukcije za angleščino 
za osnovnošolce, pa tudi za srednjo 
šolo. 040 524 640.

Ponujam inštrukcije za anglešči-
no, slovenščino in matematiko. 
Zagotavljam uspeh. Lepo povabljeni. 
GSM: 041 878 661, Sabina Mivšek, 
Tičnica 24, Vrhnika.
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Ponujam učenje/inštrukcije norveščine – 
začetni tečaj. Posamezno ali v skupinah. Prijava 
na norvescina@gmail.com.

Potrebuje vaš osnovnošolski otrok (do 5. 
razreda) pomoč pri učenju in domačih nalogah? 
Z veseljem sem mu pripravljena pomagati. Na 
voljo sem tudi v dopoldanskem času. Katja, 
031/404-809

Nudim pomoč pri učenju/domačih nalogah 
osnovnošolskih otrok, pri varstvu otrok 
(tudi starejših) ter sprehajanju psov. Vsa dela 
opravljam z veseljem, s skrbnostjo. Katja, 031-
404-809.

»Ona-on«

Sem pošten, preskrbljen moški srednjih let. 
Rad bi živel s prijazno gospodično do mojih let. 
Tel: 041 230 134.

Rad bi živel zakonsko življenje z urejeno 
gospo, gospodično, ki ji ni bilo dano imeti otrok. 

Imam vse pogoje, da nama je lahko resnično 
lepo. Če vas oglas v stiski osamljenosti,  hre-
penenja po ljubezni ne moti in si želite zrelega 
dobrosrčnega partnerja, mi odpišite.Tel.:  041 
282 581. 

52-letni, v ljubezni vsestransko razočaran, 
veren gospod, s poštenim interesom išče sebi 
ustrezno gospodično (42–52 let). Če si želite 
pozitivnih sprememb, zakonskega življenja, mi 
odpišite. Potrudil se bom, da nama bo resnično 
lepo. Tel.: 041 230 134.

Podarim

Podarim ortopedske čevlje, nizke, številka 
37, s povišico na levem čevlju. Čevlji so popol-
noma novi, črne barve. Tel.: 068 636 587.

Leseno dno za jogi plus pena jogi 190 x 90cm, 
oboje solidno. Podarim. Tel. 031 753 932.

031/244 495 041/688 211
instalacije.bizjan@gmail .com

centralno ogrevanje · vodovodne
inštalaci je · adaptaci je · pl inske

inštalaci je · toplotne črpalke · kotl i na
drva, pelete, sekance · rekuperaci ja

GRADNJA Z LESOM   

To poletje uživajte 
na svoji terasi.

Obiščite naš salon ter si oglejte 
najnovejše trende na področju 
terasnih desk.

V ponudbi tudi talne obloge, notranja 
vrata, delovni pulti, lesene fasade in še 
mnogo več.

J.u.A. Frischeis d.o.o. 
Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana Šentvid 
T: +386 1 516 14 60, info@frischeis.si

www.frischeis.si

LES JE NAŠ SVET

Inserat_Decking_SLO_280x196mm_abf.indd   1 28.03.2022   09:54:17

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Čiščenje zaraščenih površin
ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ

Prodaja drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.gozdarstvo@gmail.com www.gozdarske-storitve.si
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ZAHVALA
Od nas se je poslovil dragi mož, oče, dedek

SREČO KAJTNA
(1948–2021)

Hvala vsem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče. 

Vsi njegovi

»Jaz sem vstajenje in življenje«, 
govori Gospod, »kdor veruje v 
mene, vekomaj ne bo umrl.« 

(Jn 11, 25-26)

V 84. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi 
mož in ata 

IVAN ČEŠNOVAR
(1938 – 2022)

Iz srca se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje in besede tolažbe, za darovano 
cvetje in sveče ter darove za svete maše. Hvala vsem, ki ste bili z nami na dan 

njegovega slovesa. Hvala pogrebni službi Lavanda, pevcem in gasilcem. Posebna 
zahvala duhovniku Miru Šlibarju za lep pogrebni obred in sveto mašo ter vse 
njegove večletne obiske na domu našega ata. Hvala duhovniku Ivanu Trnovcu 
za somaševanje.Iskrena hvala negovalki Marjeti, ki nam je bila zadnje mesece 

v veliko pomoč in podporo.Hvala patronažni sestri Cilki, dr. Kušarju iz ZD Polhov 
Gradec ter dr. Kovaču iz Onkološkega inštituta.

Žalujoči: žena Helena, hčerki Marinka in Majda ter sin 
Franci z družinami

ZAHVALA 
ob boleči izgubi dragega 

STANISLAVA ŠTUPICE 
(1946–2022)

z Vrhnike
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se 
prišli poslovit od njega. Hvala za izrečeno ali napisano sožalje in besede tolažbe, 
darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste nam v času bolezni pomagali in stali 

ob strani. Hvala Pogrebni službi Vrhovec za organizacijo pogreba in pogrebne 
svečanosti.

Vsi njegovi

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v

Interclass cars d.o.o., Gorjupova 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 2000 955,   WWW.INTERCLASSCARS.SI    

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 
0,0494 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

D R I V E  TO G E T H E R

I N T E R C L A S S  CA R S  D. O. O.
G O R J U P O VA  1  /  1 0 0 0  L J U B L J A N A

T E L . :  0 1  2 0 0 0  9 5 0
w w w. i n t e r c l a s s c a r s . s i

M A Z D A  C X- 3 0
Ž E  O D  2 3 . 1 9 0 €
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Z vami že od leta 1973

www.visitvrhnika.si
Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, 

Log-Dragomer

Bremena v življenju te niso 
zlomila,

a bolezen iz tebe vso moč je izpila,
za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem in mislijo

na tebe  se bo polnila.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je sklenil in odšel v Božji 

objem naš dragi mož, oče, brat,  dedek in 
pradedek

PAVEL BIZJAN, starejši
(6. 2. 1940 – 22. 3. 2022)

Iskreno se  zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče in cvetje, darove za svete maše, za molitve ter za vso 
pomoč in podporo, ki ste nam jo nudili v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se dr. 

Rusu,  njegovim sodelavcem  in patronažni službi za vso skrb in pomoč v zadnjih 
mesecih njegove bolezni. Hvala tudi urgentni službi ZD Vrhnika, ki je večkrat 
prihitela na pomoč. Zahvaljujemo se gasilcem PGD Zaplana in vsem drugim 

gasilcem za izkazano čast in spoštljivo ter častno slovo na njegovi zadnji poti.
Zahvala tudi gospodu župniku Mohorju Rihtaršiču za lepo opravljen pogrebni 
obred, vsem, ki ste mu namenili besede slovesa, in Pogrebni službi Vrhovec za 

organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Pride čas, ko si izmučeno srce
želi le spati,

v sen večni potovati.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

PETER KOGOVŠEK 
iz Horjula

(25. 5. 1939 – 19. 3. 2022)
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, ata in pradedka se iskreno iz srca 

zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih dneh stali ob strani. Iskrena hvala za 
podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč, darove zasvete maše in za vsak topel 
stisk rok ali sočuten objem ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala 

tudi studiu  R, še posebno sestri Petri, patronažni sestri Barbari Gabrovšek za vso 
pomoč in nasvete, Pogrebnemu zavodu Lavanda za lepo organiziran pogreb, 
hvala gospodu župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen cerkveni obred, 

gospodu Matku za ganljive besede slovesa. 
Zelo te bomo pogrešali. 

Žalujoči: vsi njegovi

Težke reči mi pravi veter nocoj,
grenke in bridke pozdrave mi nosi,

tiho v vejevju tam joče in prosi,
kot da na tihem žaluje z menoj.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega očeta, brata, 

dedka, tasta in strica

IGNACIJA OSREDKARJA
(1. 2. 1941–21. 3. 2022)

iz Črnega Vrha nad Polhovim Gradcem
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 

sosedom in vaščanom za izrečeno ustno in pisno sožalje, za besede tolažbe, za 
podarjeno cvetje in sveče ter za darove za svete maše in cerkev. Najlepša hvala 
župniku g. Bogdanu Oražmu za opravljen pogrebni obred ter Pogrebni službi 

Lavanda in pogrebcem za organizacijo in izvedbo pogreba. Hvala tudi njegovemu 
osebnemu zdravniku g. Primožu Kušarju in zdravnikom Onkološkega inštituta 

Ljubljana ter patronažni sestri ge. Cilki Škof, ki ste mu pomagali in ga spremljali 
na poti njegove težke bolezni.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Tiho in mirno, kot je živela, se je tudi poslovila od 
nas, naša mama

ALOJZIJA GRMEK
iz Pakega pri Borovnici  
(21. 6. 1930 - 2. 4. 2022)

Od nje smo se poslovili 6. aprila na pokopališču v Borovnici. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za darovano 
cvetje, sveče in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se tudi DSO Vrhnika za vso nego 
in skrb, Društvu upokojencev Borovnica, g. župniku ter pogrebni službi Pieta za 
sočutno opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste z njo delili lepe in težke 

trenutke življenja, jo imeli radi in jo spoštovali. 

Žalujoči: vsi njeni

Bolečino da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le drage mame nihče
nam ne more več vrniti.

Res težko je slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

ZAHVALA
V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga 

mama, babica, prababica in teta

JULIJANA ZAMEJC, 
roj. Petrovčič

(4. 6. 1931 – 16. 3. 2022)

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sovaščanom in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje. Iskrena 
hvala za darovano cvetje in sveče, za molitve ter vse denarne darove in darove 
za svete maše. Zahvaljujemo se gospodu župniku Ladimirju Jaksetiču za lepo 
opravljen poslovilni obred. Hvala tudi pogrebcem in Pogrebni službi Lavanda, 

pevcem seksteta Odoica in cerkvenim pevcem. Hvala vsem, ki ste bili del njenega 
življenja in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila močnejša od 
življenja.

ZAHVALA

MARTIN MOLE,
Češirkov Tine iz Žažarja

(2. 10. 1960 – 16. 3. 2022)
Ob izgubi našega dragega atija, dedija, brata in strica se želimo zahvaliti vsem, 

ki ste ga obiskovali in zanj molili ter nam stali ob strani ob njegovi prerani smrti. 
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom, lovcem in gasilcem, bralcem 
govorov, Cerkvenemu pevskemu zboru ter sekstetu Odoica, župniku g. Vladimirju 

Jaksetiču, Pogrebni službi Lavanda in vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu 
počitku. Za vedno bo ostal v naših mislih, besedah in srcu. Zelo ga bomo 

pogrešali, vendar smo hvaležni, da smo bili del njegovega življenja. Hvala za vse 
lepe trenutke, ki smo jih doživeli skupaj.

Žalujoči: žena Andreja, hčerke Nataša, Martina in Valerija, 
zeti in vnučki

Žažar, marec 2022
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PIETAPOGREBNA SLUŽBA

Franci Tršar s.p.

Gabrče 9, 1360 Vrhnika
e-pošta: franci.trsar@siol.net
pieta.trsar@gmail.com
www.pieta.si

24-urna dosegljivost

031 774 939 
051 371 177 
041 930 936

Delujemo na območju občin Vrhnika, 
Borovnica, Log-Dragomer in Brezovica.

ZAHVALA
Tvoja dobrota in marljivost  bosta ostali v večnem 

spominu.

ZDENKA LAZNIK 
(1950 – 2022)

Ob boleči izgubi mame se iskreno zahvaljujeva vsem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. Posebna zahvala velja 

Onkološkemu inštitutu, dr. Mojci Unk, osebni zdravnici Zvezdani Jablanov, 
sestri Mileni in patronažni sestri Bernardi. Za lepo opravljen poslovilni obred se 

zahvaljujeva gopodu župniku Janezu Kvaternik in Pogrebni službi Lavanda. 
Draga mama, počivaj v miru.

Tvoja sinova Zoran in Vojko

Samo to še opravim,
samo to še postorim,

potem se spočijem
in umirim.

(T. Kuntner)

ZAHVALA
V 87. letu se je poslovila draga mama

IVANKA NAGODE 
z Vrhnike, rojena Štirn

(10. 2. 1936 – 22. 3. 2022)

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in 
besede tolažbe. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Košček nebes vse poplača.
sv. Janez Bosko

ZAHVALA

FRANC KONČAN
(19. 10. 1929 – 21. 3. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, 
darove za sv. maše in druge dobre namene. Zahvala salezijanskemu inšpektorju 

Marku Košniku, salezijanskim  sobratom in domačemu župniku za lepo 
opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem, pogrebcem  in Pogrebni službi Lavanda.

Žena Ana, sinova Janez in Franci z družinama, hči Milena 
z družino ter sin Peter

»Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,

da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …«

(J. Medvešek)

ZAHVALA 

VINCENC DOLENC
(1943–2022)

Ob smrti dragega moža, očeta, brata, dedka in pradedka Ceneta Dolenca se vsem, 
ki ste kakorkoli prispevali ob njegovem odhodu v večnost prav lepo in iskreno 

zahvaljujemo.

Vsi njegovi
Bukov Vrh

Srce je omagalo, dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
ob  boleči  izgubi moža, očeta, dedka in brata

JANEZA TERŠARJA
(1941–2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem 
in poslovnim partnerjem za izrečeno sožalje, besede tolažbe in darove Zvezi 
prijateljev mladine Ljubljana Moste -  Polje. Iskrena hvala Urgentni službi ZD 
Vrhnika in Pogrebni službi Vrhovec, pevcem ter trobentaču za lepo opravljen 

obred.
Žalujoči: žena Ana, hčerka Alenka in sin Matjaž z 

družinama, sestri Francka in Marina ter brat Tone z 
družinami

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni. 

Ostala je le praznina,  
ki močno boli.

K Bogu je odšla naša draga

MARIJANA GRBEC, 
po domače Kladnška Minka

(7. 5. 1937 – 14. 2. 2022)
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Francu Kaduncu za lepo opravljen 
obred in izbrane besede, pevcem, Pogrebni službi Lavanda, zavodu Pristan za 

oskrbo in negovalki Metodi. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni
Samotorica, februar 2022

D R E N O V G R I Č  1 2 8 , V R H N I K A

NUDIMO VAM TUDI 
LASTNE ŽALNE 

ARANŽMAJE

24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 716 176

01/ 755 14 37

IZVAJAMO CELOTNE POGREBNE STORITVE NA OBMOČJU OBČIN 
VRHNIKA, DOBROVA, POLHOV GRADEC, LOG, HORJUL ...

Obveščamo vas, da je z dnem 1.1. 2021 na podlagi 
sklenjene pogodbe s Komunalnim podjetjem Vrhnika, 
edini pooblaščeni izvajalec pokopališke dejavnosti na 

Vrhniki pogrebna služba VRHOVEC. 

OBVESTILO

www.vrhovec.eu

B R E Z P L A Č N A  D O S T A V A

A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,

le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi. 

(Tone Pavček)

ZAHVALA
Nepričakovano je od nas odšel naš angel, naša 

zlata, draga mami, babi, sestra in teta

ZORKA PRVINŠEK 
(19. 10. 1950 – 15. 3. 2022)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje. Najlepša hvala tudi Pogrebni službi Pieta za 

pomoč pri zadnjem slovesu.
Hvala vsem, ki se je spominjate v mislih in srcih.

Neizmerno te pogrešamo!

Tvoji najdražji
Vrhnika, marec 2022

ZAHVALA
Ob izgubi tete

ANE KOŠTRUN
iz Osredka

(4. 8. 1937 – 26. 3. 2022)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, hvala vsem za podporo. 
Hvala gospodu župniku, Pogrebni službi Lavanda, pevcem in vsem svojcem, 

sosedom.

Vsi njeni
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom gostilne GREBENČEVA KLET iz Podpeči, se je glasilo: »Grebenčeva klet 
v Podpeči.« Praktične nagrade so prejeli: Pavla Simonišek z Vrzdenca (pica), Marjeta Jovan z Dobrove (pica), Božena Doljšak iz Borovnice 
(pica) in Marija Maglajić z Vrhnike (hamburger) ter Janez Igličar iz Notranjih Goric (hamburger). Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko 
pošljite najkasneje do 5. maja preko elektronske pošte (nascasopis@zavod-cankar.si) ali preko klasične (Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom 
»Nagradna križanka«). Med tri izžrebane bo pokrovitelj tokratne križanke – Molek.si z Vrhnike – podelil 3 nagrade: 
majico z motivom po izbiri, skodelico z motivom po izbiri in USB ključek.

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke.   

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

KONTAKTNI PODATKI:

Kontaktne podatke zbiramo za namene nagradne igre in bodo v 7 dneh po izidu časopisa uničeni. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodajali ali zamenjali z nobenim drugim podjetjem ali fizično osebo.


Mižanje
»Zakaj vedno zamižiš ko piješ vino?«
»Doktor mi je tako svetoval.«
»Ali si nor? Doktor? Tega ti pa ne 
verjamem!«
»Ja, doktor mi je rekel, da vina niti 
pogledati ne smem.«

Življenjsko zavarovanje
Mož se vrne iz službe: »Žena! Danes 
sem bil v zavarovalnici in sklenil 
življenjsko zavarovanje za sto tisoč 
evrov.«

»Super! Zdaj ti pa ne bo več treba za 
vsako malenkost obiskovati zdravnika!«

Zgodno kikirikanje
Zakaj petelini tako zgodaj kikirikajo?
Ker, potem ko se zbudijo kokoši, ne 
pride do besede.

Zamera
Prijateljici se pogovarjata in ena reče: 
»Si slišala, da se je Cvetka sprla s 
sodelavko?«
»Res? Zakaj pa?«

»Cvetka jo je vprašala, ali ugane, koliko 
je stara.«
»Ja in potem?«
»Nič! Uganila je!«

Zadnja vrsta
Zaradi velikega števila študentov v 
dvorani si je profesor omislil miniaturni 
mikrofon in pred predavanjem vprašal:
»Ali me študentje v zadnji vrsti slišite?«
»Ja!« se je oglasil nekdo, »vendar nas ne 
moti preveč!«

Za boga milega!
Predsednica društva proti mučenju 
živali pride v trgovino, da bi si kupila 
plašč. Gleda in gleda, pomerja in se na 
koncu le odloči. Še enkrat natančno 
pregleda vse etikete na plašču in 
zgroženo zavpije prodajalki:
»Za boga milega! Koliko poliestrov so 
ubili za izdelavo tega plašča!«

Voda ima veliko moč
Učitelj: »Voda ima veliko moč. Kdo 
lahko navede primere?«

Janez: »Če moja mama joka, lahko dobi 
od očeta kar hoče.«

Voščilo
Sosed pride k sosedu voščit vesele 
praznike.
Na vratih reče: »'Spoštovani sosed, 
želim vam vse tisto, kar vi želite meni.«
Sosed zaloputne z vrati in reče: »Da 
vas ni sram!«
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TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net

MOBILNI
PAKETI NAJ
PO AKCIJSKI

CENI!

5GMEGA PHONE VRHNIKA

ŽE OD 

11,99€

V harmoniji z naravo

Vrtni center

RASTLINA MESECA APRILA - NAGELJ

VSE ZA VRTNARJE

VRHUNSKA KVALITETA

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

RAMDA ROBOTSKA
KOSILNICA
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