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elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč  (Uradni list 
RS, št. 106/99 in 131/03) in 16. člena Statuta 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobro-
va - Polhov Gradec na 17. redni seji 19. de-
cembra 2012 sprejel   

S K L E P
o vrednosti točke za  izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča 

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 
znaša 0,002212 evra.  

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi 
v Našem časopisu, uporablja pa se od 1. ja-
nuarja 2013 naprej.

Št.: 422-0035/2012
Dobrova, 19. decembra 2012    

Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 

Franc Setnikar l.r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB1, 
in spremembe), Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08 in spremembe), 
Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(26/12), Letnega programa za kulturo 2013 in 
Odloka o proračunu Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 102/12) 
objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec

 
J A V N I   R A Z P I S 

ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE OB-
JEKTOV NEPREMIČNE KULTURNE 

DEDIŠČINE
 V OBČINI DOBROVA - POLHOV GRA-

DEC V LETU 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
obnove objektov nepremične kulturne de-
diščine v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
v letu 2013. Register nepremične kulturne 
dediščine se vodi pri Ministrstvu za kulturo 
in je dostopen na spletni strani h�p://rkd.
situla.org/

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZ-
PISU
Na razpis se lahko prĳavĳo lastniki ali
upravljavci spomenikov s področja nepre-
mične kulturne dediščine na območju Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec.
Spomeniki državnega pomena v lasti Repu-
blike Slovenĳe in upravljavci spomenikov
državnega in lokalnega pomena, ki imajo z 
Občino Dobrova - Polhov Gradec sklenjene 
neposredne pogodbe, niso upravičeni do so-
financiranja po tem razpisu.

Drugi pogoji:
–  gradbena dela morajo biti izvedena v skla-

du z veljavnimi predpisi o graditvi objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja,

–  za objekt morajo biti ob prĳavi na razpis
priloženi kulturno-varstveni pogoji Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, OE Ljubljana,

–  predlagatelj mora imeti zagotovljena del-
na lastna finančna sredstva.

3. MERILA IN  DOLOČILA ZA DODELI-
TEV SREDSTEV
Iz proračuna Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec se sofinancira do 30 % vrednosti inve-
sticĳe.
Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana na-
slednja merila in  določila:
Splošna določila razpisa:
Projekt investicĳe ustreza splošnim določi-
lom, če:
– je objekt  vpisan v Register nepremične kul-

turne dediščine (5 točk),
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko 

obrazložen in utemeljen po posameznih 
fazah (5 točk),

–  je realno ovrednoten in ima uravnoteženo 
finančno zgradbo (5 točk),

–  zagotavlja soudeležbo predlagatelja z last-
nimi ali pridobljenimi sredstvi iz drugih 
virov (5 točk).

Prednostni  določil razpisa:
Projekt investicĳe ustreza prednostnemu
kriterĳu, če:
–  je objekt  vpisan v Register nepremične 

kulturne dediščine (5 točk),
–  gre za nujne projekte obnove, katerih od-

ložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na 
objektu (25 točk),

–  gre za sanacĳo stavbnega pohištva: menja-
va oken in vrat  (15 točk),

–  gre za sanacĳo zunanjih ometov (fasada)
(15 točk), 

–  gre za sanacĳo strešnih konstrukcĳ, streh-
kritin in kleparska dela (15 točk).

4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Sredstva bremenĳo proračunsko postavko
proračuna Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec:
18002 Obnova zaščitenih in drugih kultur-
nih spomenikov v višini 2.000,00  evrov

DOLOČITEV VREDNOSTI 
SOFINANCIRANJA 

POSAMEZNEGA PROJEKTA

predračun  x  odstotek sofinanciranja 
x  število dodeljenih točk / 

maksimalno število možnih točk = 
vrednost prĳavljenega projekta po  

določilih

Odobrena sredstva projekta  = 
sredstva določena v proračunu / 

skupna vrednost vseh prĳavljenih
projektov po   določilih x vrednost 
prĳavljenega projekta po  določilih

5. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo 
upravičene osebe porabiti do 1. 12. 2013, to 
je tudi rok, ko mora upravičenec občinski 
upravi posredovati končno poročilo o porabi 
sredstev z zahtevanimi prilogami.

6. NAVODILA ZA IZDELAVO PRĲAV
Prĳava na javni razpis mora biti izdelana na
obrazcu Prĳava na javni razpis za sofinan-
ciranje obnove objektov nepremične kultur-
ne dediščine v letu 2013 v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec.
Razpisna dokumentacĳa je od dneva objave
javnega razpisa do zaključka tega javnega 
razpisa dostopna v sprejemni pisarni Obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
Dobrova ali na spletni strani www.dobrova-
polhovgradec.si

7. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRĲAV
Upoštevane bodo popolne pisne prĳave, ki
bodo prispele po pošti na naslov Občina Do-
brova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova ali bodo do tega roka oddane v 
sprejemni pisarni Občine Dobrova - Polhov 
Gradec.
Na ovojnici vlagatelj navede: »Javni razpis 
nepremična kulturna dediščina – NE OD-
PIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice morata 
biti označen naziv in naslov vlagatelja. 
Vloge, ki bodo poslane z napačno izpol-
njeno ovojnico, se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 28. februar 2013

8. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČA-
NJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje in pregled vlog:
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 
4. marca 2013 v prostorih občine Dobrova 
- Polhov Gradec.  Ob odpiranju vlog sme 
prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na 
razpisu. Prispele vloge bo pregledala in stro-
kovno ocenila komisĳa, ki jo imenuje župan
Občine Dobrova -  Polhov Gradec. Vlagatelji 
ne morejo prisostvovati pripravi in spre-
jemanju poročila za odpiranje vlog ter pri 
ocenjevanju in vrednotenju vlog ter spreje-
manju poročila na strokovni komisĳi.

S sklepom župana se zavrže vloge:
–  ki so prepozno prispele,
–  ki je ni vložila upravičena oseba, 
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku 

vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni ne-
ustrezno

in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilo-

gah,
–  vsebinsko neustrezne vloge,
–  ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prĳavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in 
ima priložene vse priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v roku
8 dni od odpiranja pisno pozove k dopolnit-
vi nepopolnih vlog. Rok za dopolnitev vlog 
je 5 dni. Dopolnitve poslane po roku se ne 
upoštevajo.

9.  OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev odloča na predlog stro-
kovne komisĳe župan oziroma oseba, ki jo
pooblasti župan. 
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo pred-
pisane pogoje iz predpisov in javnega raz-
pisa in so za namen zagotovljena sredstva, 
župan izda odločba o izboru.
V obrazložitvi odločbe o izboru je utemelje-
na odločitev in v primeru pozitivne odločit-
ve opredeljena višina dodeljenih sredstev, 
namen in upravičeni stroški za katere so 
sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o izboru je 30 dni od 
ugotovitve vseh dejstev.

Odločbo o izboru občinska uprava posre-
duje prejemnikom sredstev in jih pozove k 
podpisu pogodbe. Za prejemnike sredstev, 

ki se v roku 8 dni od prejema poziva ne od-
zovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pri-
dobitev sredstev.

10. PRITOŽBA NA ODLOČBO
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sred-
stev lahko upravičenec vloži pritožbo na 
naslov občine v roku 8. dni od prejema od-
ločbe.

Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi vlagatelji. V pritožbi mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pri-
tožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
O pritožbi mora biti odločeno v 15 dneh s 
sklepom.

11. SPREMLJANE NAMENSKE PORABE 
SREDSTEV

Namensko porabo sredstev za sofinancira-
nje obnove objektov nepremične kulturne 
dediščine v letu 2013 v Občini Dobrova - 
Polhov Gradec spremlja komisĳa. Namen-
skost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni 
odbor občine. 

Upravičenec mora vrniti nenamensko po-
rabljena sredstva skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obresti, ki se obračunavajo od 
dneva plačila upravičencu do dneva vračila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
–  da so bila dodeljena sredstva delno ali v 

celoti nenamensko porabljena,
–  da je upravičenec za kateri koli namen pri-

dobitve sredstev navajal neresnične poda-
tke,

–  da je upravičenec za isti namen in iz istega 
naslova ponovno pridobil finančna sred-
stva,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 

12.  INFORMACĲE

Informacĳe o javnem razpisu je mogoče do-
biti na Občini Dobrova - Polhov Gradec, tel. 
01/3601-800, in sicer ob ponedeljkih in pet-
kih od 8. do 12. ure ter sredah od 8. do 12. 
ure in od 14. do 16. ure. Vprašanja je mogoče 
posredovati tudi po elektronski pošti na na-
slov: info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 8. 1. 2013
Številka: 430-0002/2013-3

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ZLS-
UPB2 s spremembami), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. 
l. RS, št. 77/07 s spremembami), Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 s spremem-
bami), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprememba-
mi), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis št.: 252/99, 351/08), 
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova
- Polhov Gradec (Ur. l. RS, št. 32/09 s spremembami) in Odloka o proračunu Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 126/12) objavlja Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU 

KULTURE, ŠPORTA IN TURIZMA V OBČINI DOBROVA - POLHOV 
GRADEC V LETU 2013

1. PREDMET RAZPISA
Sofinanciranje programov društev na področju kulture, športa in turizma v
Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2013.

2. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kulture, športa in 
turizma s sedežem v občini Dobrova - Polhov Gradec.

3. POGOJI  IN OMEJITVE ZA  SOFINANCIRANJE
Sofinanciranje kulturnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
1.1 Administrativno delovanje društva
 stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računovod-

skih del, stroški zavarovanj
1.2 Izvedba kulturnih programov
 stroški najemnin objektov, stroški udeležbe na nastopu, stroški povezani z 

založništvom, stroški strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in uspo-
sabljanja strokovnega kadra, stroški izvedbe delavnic, stroški zavarovanja

1.3 Priprava, izvedba in promocĳa kulturne prireditve
 stroški priprave, izvedbe in promocĳe prireditve, zavarovanje
Pogoji in omejitve:
–  da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega 

projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
–  kulturni programi oziroma kulturne dejavnosti, potekajo redno, organizirano 

in ustrezno strokovno vodeno, vsaj devet (9) mesecev v letu, izvajalec je v 
preteklem  letu redno predstavljal svoj program na javnih prireditvah (pogoj 
za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa) v občini,

–  kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju predlaga in pri-
javi osnovna kulturna organizacĳa oz. izvajalec,

– kandidat se zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali 
izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dobrova - Polhov Gradec kot 
strokovni delavec pri izvajalcu letnega programa kulture,

–  da društvo izvaja dejavnost v kulturi, kamor prĳavljajo kandidata za uspo-
sabljanje ali izpopolnjevanje,

–  sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju Občine Dobrova
- Polhov Gradec,

–  da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k 
temu pozvani.

Sofinanciranje športnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
2.1 Administrativno delovanje društva 
 stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računo-

vodskih del, stroški zavarovanja
2.2 Izvedba športnih programov
 stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organiza-

cĳa športnih tekmovanj, stroški zavarovanj
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine 

in študentov stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vad-
bo, zavarovanj

2.2.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v 
razvoju) stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, 
zavarovanj

2.2.3 Športna vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport stroški 
strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organizacĳa
športnih tekmovanj, stroški zavarovanja

2.2.4 Šport invalidov
 stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organiza-

cĳa športnih tekmovanj, stroški zavarovanja
2.2.5 Športna rekreacĳa
 stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, stroški 

zavarovanja
2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu
 stroški izpopolnjevanja, izobraževanja, usposabljanja ali pridobivanja 

licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih članov društva
2.3. Priprava, izvedba in promocĳa športne prireditve
 stroški organizacĳe prireditve, stroški sodnikov, pomožnega osebja, stro-

ški panožne zveze, stroški pokalov, diplom, stroški zavarovanja
2.4 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti
 stroški povezani z obratovalnimi stroški in investicĳami v objekte
2.4.1 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti, ki za-

jemajo stroške električne energĳe, ogrevanja, odvoza odpadkov, vodari-
na, kanalščina, idr. do višine 40% dejanskih stroškov oz. največ 500,00 
EUR na leto

2.4.2 Investicĳsko vzdrževanja objektov in opreme v lasti ali najemu upravi-
čenca, do višine 40% dejanskih stroškov, vendar največ 1.000,00 EUR na 
investicĳo

Pogoji in omejitve:
–  kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju predlaga in 

prĳavi osnovna športna organizacĳa oz. izvajalec,
–  kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali iz-

obraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dobrova - Polhov Gradec kot 
strokovni delavec pri izvajalcu letnega programa športa,

–  stroški organizacĳe prireditev in nastopov na teh prireditvah, ki se financi-
rajo iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna, niso upravičen 
strošek,

–  sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju občine Dobrova
- Polhov Gradec,

–  stroški tekočega in investicĳskega vzdrževanja objektov in opreme v lasti ali
najemu vlagatelja niso upravičeni, v kolikor je iz prejetih vlog razvidno, da 
vlagatelj za izvajanje dejavnosti zaračunava najemnino,

–  na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in varnost vseh 
udeležencev,

–  da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k 
temu pozvani. 

Sofinanciranje turističnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1 Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran društva, pridobiva-

nje sredstev
 stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računo-

vodskih del, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja spletne strani, stro-
ški oblikovanja spletne strani, stroški zakupa prostora na serverju

3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje članov društva 
in priprava in organizacĳa delavnic

 stroški strokovnega izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje čla-
nov društva, stroški priprave in organizacĳe delavnic, kot so stroški stro-
kovnega kadra za izvedbo, stroški najema prostora, stroški obveščanja, 
stroški materiala za delavnice

3.1.3 Priprava in tisk promocĳskega gradiva
 stroški oblikovanja, priprave besedil, prevodov, odkup slikovnega gradi-

va, stroški tiska
3.2 Priprava, izvedba in promocĳa turistične prireditve
 stroški izvajalcev na prireditvi, stroški najema prostora, stroški promovira-

nja prireditve, stroški materiala za izvedbo prireditve, stroški zavarovanja

3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih
 stroški udeležbe na sejmu, stroški organizacĳe sejma stroški, osebja, ki

predstavlja ponudbo v času sejma, stroški promoviranja sejma
3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turistične infra-

strukture
 stroški priprave programov, stroški izobraževanja kadra za izvajanje 

programov, stroški trženja programa, stroški nakupa klopi, smetnjakov 
in drugi materialni stroški povezani z vzdrževanjem objektov turistične 
infrastrukture

Pogoji in omejitve:
–  oblikovanje promocĳskega materiala mora biti skladno s celostno podobo ob-

čine,
–  da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k 

temu pozvani, 
–  prireditev se organizira na območju občine Dobrova - Polhov Gradec,
–  stroški vzdrževanja objektov turistične infrastrukture, ki jih uveljavljajo vla-

gatelji morajo biti usklajeni z letnim programom za turizem in občinskim pro-
računom za tekoče leto in zgrajeni skladno z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

–  objekti, v katerih se izvaja pridobitna dejavnost niso upravičeni do sofinanci-
ranja,

–  na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in varnost vseh ude-
ležencev.

4. MERILA
Kulturni programi
1.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število točk      

1

Število aktivnih članov, ki so občani občine Dobrova - 
Polhov Gradec
do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10

od 31–60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20

nad 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 

Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5

Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10

Nad 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
ažurirana 2

1.2 Izvedba kulturnih programov

Elementi za vrednotenje              Število točk      

1

Dejavnost oz. sekcĳe društva

– glasbena 30

– gledališka, lutkovna 30

– plesno-folklorna 30

– likovna, filmska, fotografska 20

– druge vsebine s področja kulture 20

2 Stroški najemnin objekta (do 80-ur za posamezni program, 
ki se izvaja v organiziranih skupinah)

1 točka/uro/
skupino
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3 Nastop na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 3 točki/
nastop

4 Nastop na prireditvi na območju Slovenĳe 6 točk/
nastop

5 Nastop na prireditvi v tujini 9 točk/
nastop

6

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcĳah (za vsako
doseženo prvo, drugo ali tretje mesto) 

medobmočnem tekmovanju 1

na državnem tekmovanju 2

na mednarodnem tekmovanju 3

7 Založništvo (CD, knjiga) 10 točk/
izdelek

8
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, delavnice 
amaterskih strokovnih kadrov, ki so člani društva  in se 
izobražujejo, itd na področju kulturnih programov, ki jih 
izvaja društvo, 

10 točk/
izobraževanje/
osebo

9 Delavnice, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, 
ki jih društvo organizira za svoje člane in druge udeležence

10 točk/
izobraževanje/
osebo

1.3. Priprava, izvedba in promocĳa kulturne prireditve
Število 
točk/
prireditev

1

Organizacĳa lastne prireditve, 100 % nastopajočih je iz
Občine Dobrova - Polhov Gradec 14 
Organizacĳa lastne prireditve, od 50 do 99 % nastopajočih je
iz Občine Dobrova - Polhov Gradec 10
Organizacĳa lastne prireditve, do 49 % nastopajočih je iz
Občine Dobrova - Polhov Gradec 5

2 Objava v koledarju prireditev 2

3 Objava na občinski spletni strani 2

4 Objava v Našem časopisu 2

5
Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,3 
Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,5

Športni programi
2.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število točk      

1

Število aktivnih članov, ki so občani Občine Dobrova - 
Polhov Gradec
Do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10

Od 31 do 60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20

Več kot 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 

Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5

Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10

Več kot 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
dopolnjevana 2

2.2 Izvedba športnih programov
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mla-
dine in študentov

Elementi za vrednotenje 
Število 
točk/uro 
/skupino

1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 20 oseb) 1

2 Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur 
na posamezni pohod) 5

3 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 20 oseb) 1

4 Organizacĳa programa Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati, Ciciban planinec za pripravo gradiva

0,5 točke/
udeleženca

2.2.2  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami 
v razvoju)

Elementi za vrednotenje
Število 
točk/uro/
skupino

1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb) 1

2 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 10 oseb) 1

2.2.3  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Elementi za vrednotenje 
Število 
točk/uro/
skupino 

1
Strokovni kader (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, 
deklice skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni 
program)

1

2
Najemnina objekta  (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, 
deklice skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni 
program)

1

3 Izvedba tekmovanja na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, ki poteka po propozicĳah panožne zveze

0,6 točke 
/udeleženca

4

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcĳah
(za vsako doseženo prvo, drugo ali tretje mesto)
Na medobmočnem tekmovanju 1

Na državnem tekmovanju 2

Na mednarodnem tekmovanju 3

2.2.4 Šport invalidov 

Elementi za vrednotenje
Število 
točk/uro/
skupino

1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb) 1

2 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 10 oseb) 1

3 Izvedba tekmovanja na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, ki poteka po propozicĳah panožne zveze

0,6 točke 
/udeleženca

2.2.5 Športna rekreacĳa

Elementi za vrednotenje              
Število 
točk/uro/
skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program oz. 16 
pohodov daljših od 5 ur v skupini od 12 do 20 udeležencev 
starejših od 65 let)

1

2 Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur 
na posamezni pohod) 5

3 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini od 12 do 20 udeležencev) 1

2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu

Število točk/ 
udeleženca 
izobraževanja

1
Strokovno izpolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje ali 
pridobivanje licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih 
članov društva

10 

2.3. Priprava, izvedba in promocĳa športne prireditve

Organizacĳa prireditev:
Število  
točk/
prireditev

1

Od 30 do 99 udeležencev oz. od 4 do 15 ekip na prireditvi 50

Od 100 do 200 udeležencev oz 16 do 25 ekipna prireditvi 75

Več kot 201 udeležencev oz 26 in več ekip na prireditvi 100

2 Objava v letnem koledarju prireditev 5

3 Objava na Občinski spletni strani 5

4 Objava v Našem časopisu 5

5
Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,3 
Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,5

Turistični programi
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1 Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran 
društva,pridobivanje sredstev

1

Število članov Število  točk

Do 20 članov društva s plačano članarino 3

Do 21 do 50 članov s plačano članarino 6

Več kot 51 članov s plačano članarino 10

2

Pridobivanje sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov

Društvo je v preteklem letu pridobilo sredstva za posamezne 
projekte iz drugih javnih virov (razpisov) 4

Društvo pridobiva donatorska in sponzorska sredstva 2

Društvo pridobiva sredstva iz članarin 2

3

Sodelovanje in povezovanje

Sodelovanje pri projektih TZD 1

Sodelovanje pri projektih Turistične zveze Slovenĳe 1

Sodelovanje v občinskih projektih 2

Sodeluje v projektih OŠ na območju občine  3

4

Spletna stran društva

Društvo ima spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
dopolnjevana 2

Društvo ima spletno stran omogoča komuniciranje z 
uporabnikom (forum, obrazec za pošiljanje vprašanj ) 2

Društvo ima spletno stran ima aktivne povezave z ostalimi 
društvi, nar. kult. in drugimi zanimivostmi 2

3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje članov 
društva in priprava  ter organizacĳa delavnic

Število  točk

1 Organizacĳa do enega izobraževanja, delavnice, ipd. za člane
v  minulem letu 1

2 Organizacĳa do treh izobraževanj, delavnic, ipd. za člane v  
minulem letu 3

3 Organizacĳa več kot treh  izobraževanj, delavnic, ipd. za
člane v  minulem letu 7

4 Organizacĳa vsaj ene strokovne ekskurzĳe za člane v 
minulem letu 3

3.1.3 Priprava in tisk promocĳskega gradiva

Število  točk

1 Priprava tiskanega promocĳskega gradiva, ki  vključuje
območje delovanja društva 2

2 Priprava tiskanega promocĳskega gradiva, ki vključuje
celotno območje občine. 4

3 Priprava tiskanega promocĳskega gradiva, ki vključuje
območje več občin. 6

4 Priprava tiskanega promocĳskega gradiva med društvi več
občin 8

3.2 Organizacĳa turistične prireditve

1

Promocĳa prireditve (najave pred prireditvĳo) Število  točk

Objava v glasilu Naš časopis 3

Objava na občinski spletni strani 3

Objava prireditve v letnem koledarju prireditev občine 3
Objava v enem medĳu, ki pokriva širše območje (regĳa,
Slovenĳa) 4
Objava v dveh medĳih, ki pokriva širše območje (regĳa,
Slovenĳa) 7
Objava v treh in več medĳih, ki pokriva širše območje (regĳa,
Slovenĳa) 11

2

Število obiskovalcev prireditve

Število obiskovalcev prireditve (ocena ) do 200  3

Število obiskovalcev prireditve (ocena) od 201 do 500 
obiskovalcev 6

Število obiskovalcev prireditve (ocena )  nad 501 obiskovalcev 10

3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih

1

Udeležba društva na sejmih Število  točk
Društvo predstavlja svojo ponudbo na sejmih na območju 
občine, 2
Društvo aktivno sodeluje na sejmih, ki se jih udeležuje 
občina, 6
Društvo samostojno predstavlja svojo ponudbo na 
specializiranih turističnih sejmih 10

3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turistične in-
frastrukture

1

Turistični produkti in turistična infrastruktura Število  točk
Društvo aktivno sodeluje pri pripravi turističnih produktov 
in urejanju turistične infrastrukture, ki jih pripravlja občina 
ali drugi subjekti

5

Društvo samo pripravlja turistične produkte in ureja 
turistično infrastrukturo 10

5. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva bremenĳo proračunske postavke Proračuna Občine Dobrova - Polhov
Gradec za leto 2013:

1 18023 Programi kulturnih društev v višini 30.500,00 EUR
2 18050 Šport v društvih  v višini 36.000,00 EUR
3 14008 Sofinanciranje programa turistične
 zveze in društev ter drugih turističnih organizacĳ
     v višini   8.400,00 EUR

6. RAZPISNA DOKUMENTACĲA
Razpisna dokumentacĳa (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
h�p://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine.

7. NAČIN PRĲAVE IN ROKI
Izpolnjeno razpisno dokumentacĳo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali
oddajo neposredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - 
Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »Ne odpiraj, javni 
razpis za sofinanciranje društev«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov 
pošiljatelja vloge. 
Vloge z napačno izpolnjeno ovojnico in vloge, oddane po roku, določenem 
v razpisu, se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 28. februar 2013

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 5. marca 2013 v prostorih Občine 
Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala 
in strokovno ocenila komisĳa, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - Polhov
Gradec. 

S sklepom župana se zavrže se vloge:
–  ki so prepozno prispele,
–  ki je ni vložila upravičena oseba, 
–  nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni 

neustrezno.
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prĳavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge. 

Predmet dopolnitve niso obrazci, ki vlogi niso bili priloženi (šteje se, da so 
predmet sofinanciranja programi oz. vsebine, ki so bile opredeljene na obrazcih
ob oddaji vloge). Če društvo ob dopolnitvi doda obrazce z novimi vsebinami, 
le-te v razpisu ne bodo upoštevane.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove k
dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Dopolnitve, po-
slane po roku, se ne upoštevajo.

9. OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisĳe
župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in ja-
vnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva, se izda odločba o izboru.
V obrazložitvi odločbe o izboru je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne 
odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški, 
za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 30 dni od ugotovitve vseh de-
jstev.
Odločbo o izboru občinska uprava posreduje prejemnikom sredstev in jih po-
zove k podpisu pogodbe. Za prejemnike sredstev, ki se v roku 8 dni od prejema 
poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.

10. PRITOŽBA NA ODLOČBO
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo 
na naslov občine v roku 8. dni od prejema odločbe.

Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. V pritožbi mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi mora 
biti odločeno v 15 dneh s sklepom.

11. SPREMLJANE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev v Občini
Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisĳa. Namenskost porabe lahko ugotav-
lja tudi nadzorni odbor občine. 

Upravičenec mora vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, 
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične 

podatke, 
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna

sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sredstev za 
dobo petih let.

12. Informacĳe
Informacĳe, povezane z javnim razpisom, je mogoče dobiti na Občini Dobrova -
Polhov Gradec, tel. 01/3601-800, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure 
ter sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Vprašanja je mogoče posredovati 
tudi po elektronski pošti na naslov: info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 8. 1. 2013
Številka: 430-0001/2013-3

,Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.
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Od letošnje zimske sezone izvajalci zimske službe ne plužĳo več zasebnih cest, ki niso kategori-
zirane ceste, kot so to počeli prejšnja leta. Kot poudarjajo na občini, pri večini cest ni sprememb, 
ob sneženju sta zasneženi ostali le dve.
Kot je povedal župan, so v zadnjih letih na občino dobili kar nekaj pripomb, da na zasebnih 
cestah izvajalci nimajo pravice izvajati javne službe. Lastniki cest, ki so v zasebni lasti in niso 
kategorizirane, so morali tako letošnjo zimsko sezono sami očistiti zasnežene ceste. 
Sicer pa je obilno sneženje v januarju kar nekaj preglavic povzročilo v prometu. Kot so nam 
povedali na Komunalnem podjetju Vrhnika, so bile razmere na cesti slabe predvsem zara-
di neprestanega naletavanja snega. “Mi se trudimo po najboljših močeh in več kot nepre-
stano delati na terenu ne moremo,” je ob prvem sneženju v letu 2013 dejal Jože Turk iz Ko-
munalnega podjetja Vrhnika. Povedal je še, da je zelo dobrodošlo, da so izvajalci zimske 
službe isti kot lani: “Če ne menjamo kooperantov, ti dobro poznajo detajle; manj je škode na 
cestiščih, manj je telefonskih klicev in ljudje so bolj zadovoljni.”                                  V. E.

Novosti pri zimski službi
Kot so nam pojasnili na Telekomu Slovenĳe,
na območju Občine Log - Dragomer nimajo v 
načrtu nadaljevanja gradnje optičnega omrež-
ja. Občina je namreč v celoti pokrita s široko-
pasovnim internetom; ponekod po občini je 
ta izveden z optičnimi vlakni, drugod pa z 
bakrenim omrežjem. Kot so povedali na Tele-
komu, so omrežja kakovostna in omogočajo 
širokopasovne storitve.
Medtem ko je bilo leta 2007 na območju Dra-
gomerja in delno Lukovice zgrajeno optično 
FTTH-omrežje, pa Telekom z optiko v nasled-
njih letih ni pokril Loga in preostalega dela Lu-
kovice. “Na območju Loga imamo v Telekomu 
Slovenĳe sorazmerno dobro bakreno omrežje,
na katerem ni težav z zasedenostjo oziroma 
imamo celo še proste kapacitete. Edina težava 
se pojavlja zaradi nekoliko daljših razdalj, to je 
od 1 do 3 kilometrov, tako da lahko zagotavlja-
mo prenosne hitrosti od 6 Mbit/s do 14 Mbit/s, 
kar načeloma zadostuje za telefonĳo, internet
in IPTV; je pa celotni nabor storitev ponekod 
lahko nekoliko okrnjen. Na tem območju vsaj 
letos izgradnje optičnega omrežja nimamo v 
načrtu,” je pojasnil Boris Ziherl iz Telekomove 
službe za odnose z javnostmi. 

Kot so povedali na Telekomu, je bakreno 
omrežje novo, saj je bilo zgrajeno v letih 1999 
in 2000. “Povsod, kjer v Občini Log - Drago-
mer nimamo zgrajenega optičnega omrežja, 
so obstoječa bakrena omrežja kakovostna in 
omogočajo vse širokopasovne storitve. Širo-
kopasovne storitve lahko ponudimo vsem za-
interesiranim občanom, zaplete se lahko le iz 
objektivnih razlogov, recimo zaradi neprido-
bitve soglasja sosedov za morebitni potrebni 
prekop zemljišča,” je dodal Ziherl. 

 V. E.

Telekom letos nima v načrtu izgradnje optične-
ga omrežja na Logu.

Svetniki so na zadnji seji sprejeli Odlok o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Log - Dragomer, ki izenačuje 
plačevanja nadomestila na območju celotne 
občine. Posledica sprejema tega odloka so viš-
je položnice za plačilo nadomestila na Logu, 
vendar bodo ti stroški enako visoki kot v Dra-
gomerju in na Lukovici. Ložani so namreč do 
zdaj plačevali nižja nadomestila kot občani 
drugih dveh naselĳ.
Pred odcepitvĳo Občine Log - Dragomer, pa
tudi po njej, so za območje občine uporablja-
li vrhniški odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča. Po tem odloku so bila 
območja Loga ovrednotena z nižjim številom 
točk kot območje Dragomerja in Lukovice – za 
primerljivo stanovanjsko hišo v Dragomerju 
in na Lukovici so posledično občani plačevali 
bistveno višje položnice kot na Logu. Enotno 
ovrednotenje oziroma uvedba pravičnosti je 
eden izmed razlogov, da so se na občini od-
ločili za sprejem odloka, pa tudi sicer občina 
do zdaj ni imela svojega odloka, s katerim bi 
urejala to področje. 
Oglejmo si novosti, ki jih prinaša sprejeti od-
lok. Na območju Dragomerja in Lukovice se 
točkovanje načeloma ne spreminja, nadome-
stilo ostaja približno na enaki ravni kot lani. 
Odmera za naselje Log pa se viša. Na občini 
so opravili primerjavo izračunov po starem in 
novem odloku. Po starem odloku so v Drago-
merju in na Lukovici za stanovanjsko hišo s 
površino 140 m2 za nadomestilo plačali 71,52 
€, po novem odloku se višina nadomestila ne 
spreminja. Na Logu bi za takšno hišo po sta-
rem odloku plačali 48,45 €, po novem pa bodo 
plačali toliko kot v drugih dveh naseljih, torej 
71,52 €. Podobne spremembe se obetajo tudi 
pri nezazidanih stavbnih zemljiščih; po starem 
odloku so Ložani za zemljišče s površino 577 

m2 odšteli 91,29 €, po novem pa se nadome-
stilo za takšno zemljišče viša na 114,11 €. Za 
enako zemljišče na Lukovici in v Dragomerju 
bodo občani plačali toliko kot na Logu, kar pa 
je enako, kot bi plačali po starem odloku. 
Nadomestilo se bo odmerilo za vse stavbe in 
vsa zazidljiva zemljišča, razen za stavbe, ki slu-
žĳo kmetĳski rabi; stavbe in zemljišča, ki so v 
lasti občine; stavbe in zemljišča v lasti društev, 
če jih uporabljajo za svojo osnovno dejavnost; 

zemljišča, ki so v prostorskem načrtu oprede-
ljena kot zemljišča za pokopališča; stavbe, ki 
so namenjene javnemu zdravstvu, socialnemu 
in otroškemu varstvu, šolstvu, kulturi, znano-
sti, raziskovanju, izvajanju javnega programa 
športa, ter stavbe javne uprave; stavbe, ki jih 
uporabljajo verske skupnosti za svojo versko 
dejavnost, ter v preostalih primerih, ki so še 
opredeljeni v odloku. Nadomestilo pa se od-
merja tudi za zemljišča, za katera je v prostor-
skih aktih določeno, da je pred gradnjo treba 
izdelati in sprejeti OPPN ali lokacĳske smerni-
ce, vendar je določena ustrezno nižja odmera.

V. E.

Plačilo NUSZ po novem enotno v vseh treh na-
seljih.

Svetniki so na zadnji seji sprejeli nekoliko 
spremenjen in dopolnjen Pravilnik o sofinan-
ciranju športa v Občini Log - Dragomer, ki pa 
sicer ne prinaša večjih sprememb.
 Glavna novost je povečanje sredstev na po-
stavki nogometnega igrišča na Logu, razlogi 
za povečanje postavke pa so trĳe. Dosedanja
sredstva ne zadoščajo več za vzdrževanje 
igrišča in pokritje stroškov za tekme; povečalo 
se je število članov v društvu, večja pa je tudi 
obremenjenost nogometnega igrišča. Drugo 
spremembo pa so uvedli na področju sofinan-
ciranja delovanja društev in športnih zvez, ki 
na ravni lokalne skupnosti opravljajo strokov-
ne, organizacĳske in razvojne naloge v športu.
Po starem pravilniku so društva točke dobila 
le za tiste člane, ki so občani Občine Log - Dra-
gomer, zdaj pa so v pravilnik dodali, da ta kri-
terĳ velja tudi za učence osnovne šole. Razlog
za sprejem tega dodatka je, da občina financira
tudi programe, ki jih izvaja šola. 
 Svetniki so na seji potrdili tudi letni program 
športa, v katerem se nekoliko povečujejo sred-
stva za kakovostni šport in športne objekte, 

nekoliko pa so manjša sredstva za športno 
rekreacĳo. Sicer pa je ta program osnova za
razdelitev sredstev višini 45.000 evrov za so-

financiranje posameznih vsebin oziroma pro-
gramov med kandidate oziroma društva, ki se 
bodo prĳavila na javni razpis. Tega mora ob-
čina objaviti do 19. februarja.

V. E.

Svetniki so sprejeli dopolnitve pravilnika o so-
financiranju športa v Občini Log - Dragomer.

Starše/skrbnike obveš-
čamo, da poteka vpis 

v OŠ Log - Drago-
mer, enota vrtec 
Log - Dragomer, za 
šolsko leto 2013/14. 
Vloge za sprejem 
otrok s 1. 9. 2013 

sprejemamo do 28. 
februarja 2013. 

Vlog, ki bodo prispele 
po tem datumu, komisĳa ne bo obravnava-
la. 
Nove vloge morajo vložiti tudi starši, kate-
rih otroci so bili v preteklem šolskem letu 

odklonjeni in so uvrščeni na čakalni sez-
nam. Prav tako morajo nove vloge vložiti 
tisti starši, ki so vloge za sprejem v šolskem 
letu 2012/13 oddali po 28. 2. 2011 in otroci 
niso bili sprejeti.

Komisĳa za sprejem otrok bo vloge ob-
ravnavala aprila, na podlagi Pravilnika o 
sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 107/10). 
Dokument je objavljen tudi na spletni strani 
vrtca, na naslovu h�p://www.oslogdrago-
mer.org/vrtec.

Ravnateljica: 
mag. Mihaela Mrzlikar

Log - Dragomer, 19. december 2012 – Log-
dragomerški občinski svet je razpravljal na 
svoji zadnji seji v letu 2012. Tokrat so svetniki 
na mize dobili dvanajst točk dnevnega reda; 
med drugim so večinsko potrdili proračun 
ter soglašali s spremembami pravilnika o so-
financiranju športa v Občini Log - Dragomer
in letnim programom športa.
Sprejeti proračun je sicer nekoliko drugačen 
kot osnutek; nekoliko ga je popravila že ob-
činska uprava, na seji pa so ga z amandmaji 
popravili še svetniki. Med sedmimi predla-
ganimi amandmaji, šest jih je predlagal Od-
bor za prostorsko planiranje in gospodarjenje 
z nepremičninami, enega pa svetnik Viljem 
Kosednar, so svetniki soglašali s petimi. Od-
ločili so se za prodajo nekaterih zemljišč, ki 
so za občino neuporabna, iz proračuna so čr-
tali postavko za pripravo dokumentacĳe za
multikulturni center, znižali so znesek za na-
kup knjig v Cankarjevi knjižnici Vrhnika ter v 
proračun dodali novo proračunsko postavko, 
s katero bodo zagotovili sredstva za idejno 
rešitev centralnih dejavnosti za center naselja 
Dragomer, za območje ob osnovni šoli ter za 
območje športnega parka Log. Z navedenimi 
amandmaji so v proračunu prihranili 17 tiso-
čakov, ta sredstva pa bodo namenili za vrtec 
na Logu. 
 Sicer pa so v razpravi o proračunu svetniki 
predstavili svoja mnenja o predlaganih amand-
majih. Medtem ko so se popolnoma vsi strinja-
li, da se zmanjšajo sredstva za nakup knjig in 
da se denarna razlika, ki je nastala s spreje-
mom amandmajev, nameni za vrtec na Logu, 
pa so se mnenja precej bolj kresala pri preosta-
lih amandmajih. Dinamično je bilo predvsem 
pri zagovarjanju opravičljivosti amandmajev 
parkirišče Zrimškova hiša in oporni zid Sne-
žak; obe postavki sta sicer po glasovanju ostali 
v proračunu, vendar so svetniki sklenili, da 
bodo o problematiki Snežaka spregovorili na 
pristojnih odborih, prav tako pa bodo odbo-
ri še pred ureditvĳo parkirišča Zrimškova to

točko obravnavali na svojih sejah. Proračun je 
podprla večina svetnikov, proti je bila le svet-
niška skupina Štorklja. 

Svetnik je postal Blaž Gerbec 
Na seji so svetniki potrdili tudi letni program 
športa ter soglašali s spremembami pravilnika 
o sofinanciranju športa; občinski svetniki so
roke dvignili tudi za Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča, ki spremembe 
prinaša predvsem za Ložane. Sicer pa so na 

seji potrdili še mandat novemu svetniku; na 
mesto Mateje Ličer, ki je odstopila, je stopil 
Blaž Gerbec, ki ga je svet imenoval tudi v Od-
bor za prostorsko planiranje in gospodarjenje 
z nepremičninami. Mladena Sumino pa so 
imenovali za predstavnika Občine Log - Dra-
gomer v RRALUR. 
 Tokrat so svetniki postavili le eno pobudo, 
soglašali so še z indeksiranjem obračunskih 
stroškov za odmero komunalnega prispevka 
za leto 2013, potrdili so tudi popravek odlo-
ka, ki bo vrhniškemu komunalnemu podjet-
ju dovoljeval postavitev začasnega zbirnega 
centra za odpadke na njihovem zemljišču, ter 
se na koncu seznanili z realizacĳo sklepov ob-
činskega sveta.                                       V. E.

Na zadnji seji v lanskem letu so svetniki v svo-
je vrste sprejeli novega svetnika, Blaža Gerbca, 
ter na seji potrdili proračun za letošnje leto. 

Na Logu letos še ne bo optike

15. redna seja občinskega sveta Občine Log - Dragomer 

Svetniki so proračunu dali zeleno luč 

Pri športnem pravilniku nekaj sprememb

Na Logu letos dražja nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč

Vpis otrok v vrtec Log - Dragomer
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Z lučkami na Debeli hrib
Ob zaključku leta se nas je v soboto, 29. decembra, pred gasil-
skim domom v Dragomerju zbralo kar 60 pohodnikov. 
Z lučkami smo krenili k žabi na Debeli hrib, kjer smo nazdra-
vili novemu letu, nato pa smo se vsi vrnili v dom na vroč čaj, 
kuhano vino in pecivo, ki so ga pripravili člani PD Rega. 

Dušan Trček

Župan Mladen Sumina nam je povedal, da je bilo lani največ na-
porov vloženih v pripravo kohezĳskih projektov za odvajanje
odpadnih voda in projektov za oskrbo s pitno vodo. “Pri tem je 

treba izpostaviti ve-
like težave s pridobi-
vanjem služnosti; žal 
je še vedno nekaj po-
samičnih primerov, 
ki jih bomo posku-
šali rešiti v začetku 
letošnjega leta,” je 
dejal in dodal, da so se nadaljevale tudi dejavnosti v zvezi s 
pripravo občinskega prostorskega načrta ter OPPN-PPC Log, 
ŠP Log in Snešak. “V območju centralnih delavnosti ob osnov-
ni šoli smo nakupili nekaj zemljišča za bodoče potrebe razvoja 
zdravstvene dejavnosti, gasilcem PGD Log je bila izročena nova 
avtocisterna, dokončana je bila regulacĳa potoka Malenščica, in
kot se je izkazalo ob zadnjih večjih deževjih, ta ne bo več po-
plavljala in ogrožala sosednjih objektov,” je še nekaj projektov v 

lanskem letu naštel župan. 
 Sicer pa so lani, tako kot že v letih pred tem, na nekaterih ob-
činskih cestah zaropotali gradbeni stroji; asfaltirali so Barjansko 

cesto ter na Vrhovčevi cesti zgradili večji oporni zid in cestiš-
če preplastili z asfaltom. Na meji z Vrhniko ob regionalni cesti 
je DRSC zgradila del kolesarske steze in pločnike, Energetika 
Ljubljana pa je v zadnjih mesecih lanskega leta začela tudi grad-
njo plinovodnega omrežja. 
Leto 2012, ujeto v objektiv fotoaparata, si oglejte v fotogalerĳi.

Poleti so stroji brneli na Barjanski cesti, 
kjer so asfaltirali skoraj 400 metrov dolg 
cestni odsek.

Energetika je jeseni začela gradnjo kana-
lizacĳe ob regionalni cesti in v delu Dra-
gomerja. 

PGD Log je še pred poletjem v uporabo 
dobilo novo gasilsko avtocisterno.

V začetku leta je 
občina prejela dva 
laskava naziva, osvo-
jila je drugo mesto 
v kategorĳi najbolj
zelenih majhnih ob-
čin in drugo mesto 
v kategorĳi zelenih
majhnih občin na 
področju ravnanja z 
odpadki.

V lanskem letu so regulirali tudi strugo 
potoka Malenščica; ta ob večjem deževju 
naj ne bi več poplavljal.

Ob občinskem prazniku so podelili šest priznanj. Priznanje grb 
občine je prejel Ludvik Rožnik in posthumno Jožef Grabnar, 
priznanje občine je prejel Marko Kraner, priznanja župana pa 
Blaž Rupnik, Katja Hvalica in Zdravko Pečan.

V prvi polovici leta je v javnosti in medĳih
odmeval odlok o javnem redu in miru.

Aprila je plezalna 
stena na Logu gostila 
plezalno smetano; na 
domačem prizorišču 
je slavila Slovenka 
Mina Markovič.

V začetku leta so v šoli zamenjali dotra-
jani kotel, v vrtcu Dragomer pa so med 
poletjem preuredili igralnico in nekoli-
ko prenovili igrišče.

Občina Log - Dragomer v letu 2012
Staro leto se je že dobro poslovilo in pred vami je že prva številka Našega časopisa v letu 2013. Tokrat smo 
za vas preverili, po čem si bomo najbolj zapomnili preteklih 12 mesecev.

Kot smo že poročali, naj bi se letos nada-
ljevala gradnja kolesarskih stez in ploč-
nikov ob regionalni cesti med Lukovico 
in Dragomerjem. Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor oziroma Direkcĳa
Republike Slovenĳe za ceste je že objavila
javno naročilo za gradnjo 1,6 kilometra 
dolgega odseka, zainteresirani pa lahko 
svoje ponudbe oddajo do 7. februarja.
 V prihodnjih mesecih, odvisno od iz-
bire izvajalca del, bodo na Lukovici za-
čeli graditi kolesarske steze in pločnike. 
Gradnja naj bi glede na razpis potekala 
ob regionalni cesti med Vrhniško cesto 1 
(200 metrov za odcepom za ulico Pod gra-
dom), zaključila pa naj bi se 200 metrov 
pred odcepom za osnovno šolo oziroma 
drugim križiščem za Dragomer. Na ome-
njenem odseku naj bi na levi strani ceste 
obstoječi makadam preuredili v mešano 
prometno površino. Ta bo široka okoli 
tri metre in bo od regionalne ceste loče-
na z novo enostransko jekleno varnostno 
ograjo, podobno kot na odseku med Dre-
novim Gričem in Sinjo Gorico. Namenje-
na pa bo prometu pešcev in kolesarjev ter 
dostopu lastnikov parcel in objektov. Na 
desno stran ceste, v smeri Vrhnike, bodo 
vgradili nov hodnik za pešce, ki bo pred-
vidoma širok dva metra. Zunaj naselja bo 

hitrost vožnje omejena na 70 km/h. 
Ob gradnji kolesarskih stez bodo uredi-
li tudi križišča na omenjenem odseku. V 
križišču z Dolino bodo uredili prehod za 
pešce, preuredili pa bodo tudi križišče 
na vhodu v Dragomer. To bo po novem 
semaforizirano, imelo pa bo dodatne pa-

sove za leve zavĳalce in obstoječi pas za
desne zavĳalce.
 Tako kot smo že poročali, naj bi ob gradnji 
kolesarskih poti sočasno potekala gradnja 
vodovoda in kanalizacĳe. “V delu, kjer se
bosta urejala kolesarska steza in pločnik, 
se bo izvajala tudi gradnja vodovoda, in 
sicer od odcepa za ulico Pod gradom ob 

Vrhniški cesti proti Dragomerju v dolžini 
približno 100 metrov, nato bo vodovod 
prečkal cesto in se nadaljeval v dolžini 
približno 80 metrov, kjer se bo priključil 
na obstoječi vodovod DN 100 na odseku 
3.0+ 40.00 na ulici ob objektu Vrhniška ce-
sta 1,” je pojasnil Jure Jančič iz občinske 

uprave. Sočasno bodo vgrajevali tudi ka-
nalizacĳo, zato med ministrstvom in ob-
čino že potekajo aktivnosti, s katerimi po-
skušajo doseči, da bo predčasna gradnja 
kanalizacĳe ob regionalni cesti priznani
strošek v okviru kohezĳskega projekta
Čista Ljubljanica – odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. 

DRSC že objavila javno naročilo za kolesarske steze

Letos bodo kolesarske steze in pločnike 
gradili od Lukovice in skoraj do osnovne 
šole.

Lani pozimi so pločnike zgradili na delu 
regionalne ceste na Logu.

V Občini Log - Dragomer 
veselo vstopili v leto 2013
V sodelovanju z lokalnimi društvi je Občina Log - Dragomer 
za svoje občane znova organizirala mini novoletno srečanje 
oziroma praznovanje novega leta na prostem.
Vreme je bilo organizatorjem naklonjeno in v Športnem parku 
Log se je v sproščenem vzdušju zbralo okoli 350 obiskovalcev 
prireditve oziroma približno 10 odstotkov vseh občanov, kar 
organizatorji ocenjujemo kot uspeh.
Na prireditvi, ki je trajala do prvih ur novoletnega dne, so lah-
ko obiskovalci uživali v ognjemetu, z novoletno poslanico in 
lepimi željami pa jih je v novo leto pospremil župan Mladen 
Sumina. 
Prireditev je, če sodimo po odzivu navzočih, uspela; vsi obča-
ni, ki so za urico ali dve zapustili televizĳo in se skupaj s sose-
di poveselili v naši lepi občini, so v en glas zatrdili, da je to ena 
od najprĳetnejših in najbolj zaželenih občinskih prireditev.
Tudi in predvsem zaradi tako pozitivnega odziva organiza-
torji že razmišljamo, da bi prireditev ponovili ob vstopu v leto 
2014. 
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi, izvedbi in 
finančni podpori projekta, vsem občanom pa srečno in zdravo
leto 2013!

SS
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V KUD Kosec je bilo živahno 
tudi decembra
Staro leto se je čedalje hitreje bližalo slovesu, kot da se mu 
mudi, naše društvo pa svojega poslanstva še ni dokončalo, saj 
so naši najmlajši čakali na obiske treh dobrih mož. 
  
V okviru Sekcĳe Odbora za varovanje kulturne dediščine in
prikaza starih običajev je otroke 6. decembra obiskal prvi od 
treh dobrih mož, sveti Miklavž, ki je v gasilskem domu na Logu 
razveselil številne majhne in malo večje otroke z Loga, Drago-
merja in Lukovice. Spremljali so ga prĳazni angelčki in seveda
tudi črni parklji. Še preden pa so se otroci srečali s svetim mo-
žem, so jim angelčki pripravili in zaigrali igrico. Čeprav je bilo 
v dvorani slišati tudi jok najmlajših, ki so se zbali parkljev, so se 
otroci ob pogledu na sv. Miklavža z darili le potolažili in opogu-
mili, saj je ta s pomočjo angelčkov in parkljev s sladkarĳami, čo-

koladami in sadjem 
obdaril prav vse, ki 
so prišli v gasilski 
dom. 
Na predvečer godu 
sv. Miklavža (s 5. na 
6. december) otroci, 
preden gredo spat, 
po običaju postavĳo
pehar ali krožnik na 
okensko polico ali 
mizo. V preteklosti 
je Miklavž otro-
kom nosil različne 
dobrote - jabolka, 
orehe, rožiče, peci-
vo oz. tisto, kar je 
bilo pri hiši. Dan-
danes otroci pri-
čakujejo drugačna 
darila, a kdo pravi, 
da se naši najmlajši  
ne razveselĳo tudi
preprostih sladkih 
daril, prav takih, 
kakršna so v prete-
klosti dobivali nji-
hovi starši ali celo 
stari starši? 
Anica Vengust 
  
Angleščina 

Nova skupina naših 
občanov pri učenju 
angleškega jezika 
pridno in veselo napreduje. Metoda učenja gospoda Petra Gur-
jupa je uspešna, saj učenci hitro in dobro usvajajo nova znanja. 
Spoznali smo že več kot 165 novih angleških besed in obnovili 
slovnico, tako slovensko kot angleško. Stavčne zveze nastajajo 
vse bolj spontano in udeleženci tečaja so pri tvorjenju stavkov 
vse bolj pogumni in samozavestni. 
Anica Vengust 
  
Bralni krožek 

Januarja smo nadaljevali spoznavanje zamejskih avtorjev. Prvo 
srečanje v novem letu smo posvetili spoznavanju vsestranskega 
Borisa Pangerca, pesnika, pripovednika in esejista, pa tudi od-
ličnega pevca in izjemno uspešnega oljkarja iz Doline pri Trstu, 
ter njegovemu pripovednemu delu Majenca. To je posvečeno 
staremu, a še vedno izjemno živemu ljudskemu običaju, ki je 
preživel tudi čase fašističnega terorja in ga zavzeto ohranjajo 
prav prebivalci Doline. 
Alenka Logar Pleško 

Ura pravljic 
Enajstega decembra smo na osnovni šoli Log - Dragomer v so-
delovanju z dramskim igralcem Matejem Recerjem za naše naj-
mlajše sokrajane organizirali uro pravljic. Učilnico smo pripra-
vili in okrasili v novoletnem vzdušju ter seveda poskrbeli tudi 
za sladkarĳe, pripovedovanje pa prepustili izurjenemu mojstru
govorjene besede. Gospod Recer je otroke vpeljal v čudoviti 
pravljični svet in jim najprej predstavil Repico poljskega pisate-
lja Juliana Tuwima, ki jo je mojstrsko prevedel slovenski pesnik 
Lojze Krakar, nato pa še pravljico Cesarjeva nova oblačila zna-
menitega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena. 
Potem pa so otroci obnovili povedano in še sami “napisali in 
narisali” svojo pravljico. 
  
Žal je bil obisk majhen, za kar je morda kriva tudi množica naj-
različnejših decembrskih prireditev. Pa vendar - led smo prebili 
in želimo si, da bi v občini zaživela tudi ta dejavnost našega dru-
štva ter naslednjič privabila še več mladih poslušalcev. 
Alenka, Anica in Olga 

Likovna sekcĳa 
Ker je december mesec veselja in zabave in ker so se šolska vra-
ta zaprla po 20. decembru, smo v okviru likovne sekcĳe imeli
samo delavnico ročnih spretnosti. V decembru so že nastali prvi 
izdelki - volnene rokavice in kape. Tisti malo bolj pridni pa se 
že lahko pohvalĳo z lepo izdelano jopico, saj so se pod mentor-
stvom Marjete in Anice  naučili, kako jo ukrojiti. Pestrost barv in 
vzorcev, ki so nastali pod spretnimi rokami, je bila prava paša 
za oči. 
     
Sekcĳa za kulturno izobraževanje 
V okviru te sekcĳe smo se za sodelovanje dogovorili z gospo
Milico Lavrenčič; vsak mesec se bomo oglašali bodisi v  Našem 
časopisu bodisi na spletni strani www.mojaobcina.si/Log-Dra-
gomer s prispevki o različnih zanimivostih, tudi iz življenja 
zgodovinskih osebnosti. Tokratni prispevek ima naslov Ali je 
imel bavarski kralj ljubimca? Prispevek je objavljen na omenjeni 
spletni strani. Veselo branje vam želimo. 
  
V okviru Sekcĳe Odbora za varovanje kulturne dediščine in
prikaza starih običajev smo 24. decembra zvečer organizirali 
2. tradicionalni pohod z baklami k polnočnici v farno cerkev na 
Brezovici. Prvo zbirališče je bilo ob 23.10 pred Siciliano, potem 
pa še pred Ponvico, od koder smo pot z baklami nadaljevali do 
Brezovice. Udeležba je bila dobra, več o dogodku pa bo napisal 
vodja sekcĳe gospod Rožnik Ludvik.
  
Krajane in krajanke vabimo, da se udeležujejo delavnic, bralnih 
krožkov in izletov ter da izkoristĳo trenutke za druženje. Več
informacĳ lahko dobite pri tajnici KUD Kosec, Lojzki Šarabon
(064 132 038). 

Anica Vengust 
KUD Kosec

Ura pravljic z dramskim igralcem Mate-
jem Recerjem

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 
27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGo-1 in 15/03 
– ZOPA), določil 4. in 5. točke Nacional-
nega programa športa (Uradni list RS, 
št. 24/00 in 31/00), 5. člena Pravilnika o 
sofinanciranju športa v Občini Log - Dra-
gomer (Uradni list RS, št. 122/07, 80/09 in 
106/12), Letnega programa športa Občine 
Log - Dragomer za leto 2013 (sprejet na 15. 
redni seji Občinskega sveta Občine Log - 
Dragomer, dne 19. 12. 2012) ter sklepa 
župana o objavi javnega razpisa (št. 671-
10/2012 z dne 28. 1. 2013), objavlja Občina 
Log - Dragomer, 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 

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

2013

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

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
športnih vsebin, ki so v javnem interesu v 
Občini Log - Dragomer in sicer:

I. Športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa 
I.1. Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok:
“Zlati sonček”
“Ciciban planinec”
ostali programi, ki jih organizirajo izva-
jalci športnih programov za predšolske 
otroke
I.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok:

“Zlati sonček”
“Krpan”
“Naučimo se plavati”
mladi planinec, planinska šola, planinski 
tabor
drugi programi za skladen razvoj gibalnih 
sposobnosti otrok in mladostnikov
I.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport (od 6 do 14 
let):
• cicibani in cicibanke
• mlajši dečki in mlajše deklice
• starejši dečki in starejše deklice
I.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi po-
trebami:
• programi prilagajanja otrok na vodo
• programi jahanja
• programi iger z žogo
• drugi programi za otroke s posebnimi 

potrebami
I.5. Interesna športna vzgoja mladine:
• programi športa, katerih namen je iz-

boljšanje športnih znanj, zagotavljanje 
psihofizičnih sposobnosti mladine, 
odpravljanje negativnih vplivov sodo-
bnega življenja, preprečevanje zdravju 
škodljivih razvad in zadovoljevanje 
človekovih potreb po igri in tekmoval-
nosti

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

tečajev
• posebni programi za posamezne vrste 

primanjkljajev oziroma ovir

I.8. Interesna športna dejavnost študen-
tov:
• programi športa, ki so dopolnilo inte-

lektualnemu delu študentov in pripo-
morejo k polnejši uresničitvi človeka, 
bogastvu njegovega telesnega in dušev-
nega zdravja ter integriteti osebnosti

II. Športna rekreacĳa
programi vadbe v različnih športnih pa-
nogah

III. Kakovostni šport 
programi priprav in tekmovanj ekip in 
posameznikov, registriranih športnikov, 
ki nimajo objektivnih strokovnih, orga-
nizacĳskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunskega športa 
in ki jih program športne rekreacĳe ne za-
dovoljuje, so pa pomemben dejavnik raz-
voja športa.

IV. Vrhunski šport 
Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje to-
vrstne dejavnosti.

V. Šport invalidov
Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje to-
vrstne dejavnosti.

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

VII. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu
Občina Log - Dragomer sofinancira iz-
obraževanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev, ki delajo pri izvajalcih športnih 
programov v Občini Log - Dragomer in se 
obvežejo, da bodo pri teh izvajalcih oprav-
ljali strokovno delo še najmanj tri leta ter 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki 
delajo pri izvajalcih športnih programov 
v Občini Log - Dragomer že najmanj eno 
leto. Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov poteka s so-
delovanjem Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.

VIII. Znanstveno - raziskovalna dejav-
nost
Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje to-
vrstne dejavnosti.

IX. Založniška dejavnost
Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje to-
vrstne dejavnosti.

X. Velike mednarodne, državne, medob-
činske in občinske športne prireditve
Občina Log - Dragomer sofinancira ma-
terialne stroške športnih prireditev, ki jih 
opredeljuje 52. člen Zakona o športu, me-
dobčinske in občinske prireditve, ki imajo 
namen pospeševati motivacĳo za šport in 
športno aktivnost ter imajo promocĳski
učinek na šport, gospodarstvo in turi-
zem. Med te prireditve se ne štejejo šolska 
športna tekmovanja.

XI. Informacĳski sistem na področju 
športa 
Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje to-
vrstne dejavnosti.

XII. Delovanje društev in športnih zvez, 
ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti 
strokovne, organizacĳske in razvojne
naloge v športu
Občina Log - Dragomer s sredstvi za kritje 
osnovnih materialnih stroškov in plačilo 
storitev, povezanih z  njihovo dejavnostjo, 
sofinancira delovanje športnih društev in 
zvez, ki na občinski ravni opravljajo stro-
kovne, organizacĳske in razvojne naloge
v športu.

3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRĲAVĲO
NA JAVNI RAZPIS:
Izvajalci letnega programa športa v Obči-
ni Log - Dragomer so:
• športna društva;
• zveze športnih društev, ki jih ustanovĳo

društva za posamezna območja oziro-

ma športne panoge;
• zavodi, gospodarske družbe, zasebni-

ki in druge organizacĳe, ki so na pod-
lagi zakonskih predpisov registrirane 
za opravljanje dejavnosti na področju 
športa;

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

ljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne;

• organizacĳe invalidov, ki izvajajo šport-
ni program za invalide. 

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

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

• imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacĳske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti.

Športna društva in zveze imajo pod ena-
kimi pogoji prednost pri izvajanju letnega 
programa športa. 
Občinska proračunska sredstva, name-
njena športnim vsebinam, lahko izvajalci 
pridobĳo le na osnovi kandidature na jav-
nem razpisu. 
Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko 
s svojimi programi za občinska proračun-
ska sredstva kandidirajo za posamezne 
vsebine le enkrat letno. 
Športne zveze lahko kandidirajo za sred-
stva le na podlagi tistih športnih progra-
mov, ki jih izvajajo same in ki jih posa-
mezna društva, članice športne zveze, ne 
vključujejo v svoje programe, s katerimi 
kandidirajo za sredstva. 

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SRED-
STEV:
Višina sredstev razpisa po sprejemu Od-
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loka o proračunu Občine Log - Dragomer 
za leto 2013 je 45.000 €. Sredstva bodo na 
podlagi Letnega programa športa Občine 
Log - Dragomer za leto 2013 namenjena 
za:

I. Športno vzgojo otrok, mladine in štu-
dentov, ki se prostovoljno ukvarja s špor-
tom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa 56 % in sicer:
I.1  Interesna športna vzgoja predšol-

skih otrok 2,00%
I.2  Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok 15,00%
I.3  Športna vzgoja otrok, usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport 20-
,00%

I.4  Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami 0,20%

I.5  Interesna športna vzgoja mladine 
3,00%

I.6  Športna vzgoja mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport 15-
,00%

I.7  Športna vzgoja mladine s posebnimi 
potrebami 0,30%

I.8  Interesna športna dejavnost študen-
tov 0,50%

II.  Športno rekreacĳo 8,00%
III.  Kakovostni šport 9,00% 
IV.  Vrhunski šport 0,00%
V.  Šport invalidov 0,00%
VI.  Športne objekte 3,50%
VII. Izobraževanje, usposabljanje in iz-

popolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu 2,50%

VIII. Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
0,00 %

IX.  Založniška dejavnost 0,00 %
X.  Velike mednarodne, državne, me-

dobčinske in občinske športne prire-
ditve 3,00%

XI.  Informacĳski sistem na področju 
športa 0,00%

XII.  Delovanje društev in športnih zvez, 
ki opravljajo na ravni lokalne skup-
nosti strokovne,   

      organizacĳske in razvojne naloge v
športu 18,00%

6. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORT-
NIH VSEBIN:
Merila za vrednotenje športnih progra-
mov so določena s Pravilnikom o sofinan-
ciranju športa v Občini Log - Dragomer. 

7. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATE-
REM MORAJO BITI PORABLJENA 
SREDSTVA:
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izve-
dli v letu 2013. Rok za porabo sredstev je 
31. 12. 2013. Sredstva niso prenosljiva.

8. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV 
VLOG:
Z zbiranjem vlog na Javni razpis prične-
mo v ponedeljek, 28. 1. 2013. Predlagate-
lji morajo vloge oddati kot priporočeno 
pošiljko po pošti na naslov Občina Log 
- Dragomer, p. p. 09, Dragomer, Na Grivi 
5, 1358 Log pri Brezovici, najkasneje z da-
tumom 15. 2. 2013 ali osebno dostaviti na 
sedež Občine Log - Dragomer, Dragomer, 
Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, najkas-
neje do 12. ure tega dne.
Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacĳe ter
vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne bodo 
upoštevane. 
Vloga v zaprti kuverti mora biti označe-
na z imenom in naslovom predlagatelja, 
v spodnjem levem kotu pa opremljena s 
pripisom »Razpis - šport 2013«.

9. DATUM ODPIRANJA VLOG:
Odpiranje vlog bo komisĳa za vrednote-
nje športnih vsebin opravila po preteku 
razpisnega roka. V primeru nepopolno 
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo doku-
mentacĳo bodo predlagatelji pozvani, da
v roku 8 dni vlogo dopolnĳo. Nepopolne
vloge, ki jih po določenem roku predlaga-
telj ne dopolni, se s sklepom Občine Log 
- Dragomer zavržejo.

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

11. RAZPISNA DOKUMENTACĲA:
Razpisno dokumentacĳo lahko zainter-
esirani dvignejo na sedežu Občine Log 
- Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici, od dneva objave javne-
ga razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo vlog. 
Razpisna dokumentacĳa je objavljena na

spletni strani www.log-dragomer.si in jo 
je možno dobiti tudi po elektronski pošti. 

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

Številka: 671-10/2012
Datum: 28. 1. 2013
    
      OBČINA 

LOG - DRAGOMER

Na podlagi 7. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 
27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 
– ZOPA) in v skladu z Nacionalnim pro-
gramom športa v Republiki Slovenĳi
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), 
3. člena Pravilnika o sofinanciranju špor-
ta v Občini Log - Dragomer (Uradni list 
RS, št. 33/07, 80/09 in 106/12) je Občinski 
svet Občine Log - Dragomer na 15. redni 
seji dne 19. 12. 2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE 
LOG - DRAGOMER ZA LETO 2013

1. člen
Letni program športa Občine Log - Dra-
gomer za leto 2013 opredeljuje programe 
športa, ki se sofinancirajo s sredstvi ob-
činskega proračuna, njihovo vsebino ter 
višino in namen sredstev, predvidenih v 
občinskem proračunu.

2. člen
V proračunu Občine Log - Dragomer je za 
leto 2013 za Razpis – šport (proračunska 
postavka 18009, konto 41200001) pred-
videnih 100 % celotnega zneska konta 
Sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev
letnega programa športa. 

3. člen
S sredstvi za transferje neprofitnim orga-
nizacĳam in ustanovam se bodo sofinan-
cirali naslednji programi športa, uporaba 
športnih objektov ter strokovne in raz-
vojne naloge na področju športa v Občini 
Log - Dragomer glede na vsebino:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega izobraževal-
nega programa

1.1  Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok:

⇒ "Zlati sonček"
⇒ "Ciciban planinec"
⇒ ostali  programi, ki jih organizira-

jo izvajalci športnih programov za 
predšolske otroke

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira propagandno
gradivo, strokovni kader (v primeru, da 
se programi ne izvajajo v rednem delo-
vnem času) in najem objektov za izvedbo 
največ 60-urnih programov za skupine, v 
katerih je največ 20 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 2,00 % 
celotnega zneska konta 41200001.

1.2  Interesna športna vzgoja šoloobvez-
nih otrok:

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

ninski tabor

V okviru zgoraj navedenih programov 
Občina Log - Dragomer sofinancira stro-
kovni kader in propagandno gradivo, pri 
programu „naučimo se plavati“ strokov-
ni kader za izvedbo 10-urnih tečajev pla-
vanja za učence prvih razredov osnovne 
šole za skupine, v katerih je največ 10 
otrok.

⇒ drugi programi za skladen razvoj gi-
balnih sposobnosti otrok in mlado-
stnikov

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira propagandno gra-
divo, organizacĳo in izpeljavo občinskih,
regĳskih in državnih šolskih prvenstev
ter udeležbo na teh prvenstvih, najem 
objektov za največ 80-urne programe za 
skupine, v katerih je največ 20 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-

vedenih vsebin športa znašajo 15,00 % 
celotnega zneska konta 41200001.

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

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

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira najem objektov,
strokovni kader ter materialne stroške 
programov. Najvišje število ur sofinanci-
ranja strokovnega kadra in najema objek-
tov je opredeljeno v Merilih za vrednote-
nje športa v Občini Log - Dragomer, ki so 
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Log - Dragomer.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 20,00 % 
celotnega zneska konta 41200001.

1.4  Športna vzgoja otrok s posebnimi po-
trebami:

⇒ programi prilagajanja otrok na vodo
⇒ programi jahanja
⇒ programi iger z žogo
⇒ drugi programi za otroke s posebni-

mi potrebami

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov in
strokovni kader za izvedbo 80-urnih pro-
gramov za skupine, v katerih je največ 10 
otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 0,20 % 
celotnega zneska konta 41200001.

1.5  Interesna športna vzgoja mladine:

⇒ programi športa, katerih namen je 
izboljšanje športnih znanj, zago-
tavljanje psihofizičnih sposobnosti
mladine, odpravljanje negativnih 
vplivov sodobnega življenja, prepre-
čevanje zdravju škodljivih razvad in 
zadovoljevanje človekovih potreb 
po igri in tekmovalnosti

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo največ 80-
urnih programov za skupine, v katerih je 
največ 20 mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 3,00 % 
celotnega zneska konta 41200001.

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

⇒ kadeti in kadetinje
⇒ mladinci in mladinke

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 15,00 % 
celotnega zneska konta 41200001.

1.7  Športna vzgoja mladine s posebnimi 
potrebami:

c) programi športne vadbe, tekmovanj in 
tečajev

ci)posebni programi za posamezne vrste 
primanjkljajev oziroma ovir

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov in
strokovni kader za izvedbo 80-urnih pro-
gramov za skupine, v katerih je največ 10 
mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 0,30 % 
celotnega zneska konta 41200001.

1.8  Interesna športna dejavnost študen-
tov:

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

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira najem objektov
in strokovni kader za izvedbo največ 80-

urnih programov za skupine, v katerih je 
največ 20 študentov.

Sredstva, namenjena sofinanciranju na-
vedenih vsebin športa znašajo 0,50 % 
celotnega zneska konta 41200001.

2. Športna rekreacĳa

⇒ programi vadbe v različnih športnih 
panogah

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
programov znašajo 8,00 % celotnega 
zneska konta 41200001.

3. Kakovostni šport

⇒ programi priprav in tekmovanj 
ekip in posameznikov, registriranih 
športnikov, ki nimajo objektivnih 
strokovnih, organizacĳskih in ma-
terialnih možnosti za vključitev v 
program vrhunskega športa in ki jih 
program športne rekreacĳe ne zado-
voljuje, so pa pomemben dejavnik 
razvoja športa

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov za
izvedbo največ 320-urnih programov. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
programov znašajo 9,00 % celotnega 
zneska konta 41200001.

4. Vrhunski šport

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

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira izvedbo progra-
mov v obsegu največ 1200 ur za vrhunske 
športnike v individualnih športnih pano-
gah ter za ekipe v kolektivnih športnih 
panogah, katerih člani so kategorizirani 
vrhunski športniki. 
Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

5. Šport invalidov

⇒ programi z namenom ohranjanja gi-
balnih sposobnosti in zdravja, revi-
talizacĳe, resocializacĳe, razvedrila
in tekmovanja invalidov, ki se pros-
tovoljno ukvarjajo s športom

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov in
strokovni kader za izvedbo 80-urnih pro-
gramov za skupine, v katerih je največ 10 
invalidov.

Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

6. Športni objekti

Na podlagi Meril za vrednotenje športa v 
Občini Log - Dragomer, se upravljavcem 
teh športnih objektov sofinancira objek-
te, ki jih lahko uporabljajo vsi občani – v 
času, ko se na teh objektih ne izvaja letni 
program športa.

Sredstva, namenjena sofinanciranju te
vsebine znašajo 3,50 % celotnega zne-
ska konta 41200001.

7. Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov v špor-
tu

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

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

8. Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Občina Log - Dragomer lahko sofinancira
znanstvenoraziskovalne projekte, kate-
rih izsledki imajo aplikativno vrednost 
na področju športa v Občini Log - Dra-
gomer. Hkrati morajo biti finančna sred-
stva, namenjena kritju preostalega dela 
stroškov za posamezen projekt iz drugih 
virov, zagotovljena v celoti.

Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

9. Založniška dejavnost

Občina Log - Dragomer lahko sofinancira
dejavnost izdajanja strokovne literature 
in drugih periodičnih in občasnih šport-
nih publikacĳ ter propagandno gradivo
za športne dejavnosti v Občini Log - Dra-
gomer.

Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

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

Občina Log - Dragomer sofinancira ma-
terialne stroške športnih prireditev, ki 
jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, 
medobčinske in občinske prireditve, ki 
imajo namen pospeševati motivacĳo za
šport in športno aktivnost ter imajo pro-
mocĳski učinek na šport, gospodarstvo
in turizem. Med te prireditve se ne štejejo 
šolska športna tekmovanja.

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

11. Informacĳski sistem na področju
športa

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

Občina Log - Dragomer v letu 2013 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje
tovrstne dejavnosti.

12. Delovanje društev in športnih zvez, 
ki opravljajo na ravni lokalne skupno-
sti strokovne, organizacĳske in razvoj-
ne naloge v športu

Občina Log - Dragomer s sredstvi za 
kritje osnovnih materialnih stroškov in 
plačilo storitev, povezanih  z njihovo 
dejavnostjo, sofinancira delovanje šport-
nih društev in zvez, ki na občinski ravni 
opravljajo strokovne, organizacĳske in
razvojne naloge v športu

Sredstva, namenjena sofinanciranju
tega delovanja znašajo 18 % celotnega 
zneska konta 4120001.

4. člen
Občina Log - Dragomer mora najpozne-
je v dveh mesecih po sprejemu letnega 
programa športa objaviti Javni razpis za 
zbiranje predlogov za sofinanciranje vse-
bin in programov, naštetih v tretjem čle-
nu Letnega programa športa Občine Log 
- Dragomer za leto 2013.

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

Številka: 671-10/2012
Dragomer, 19. 12. 2012

Občina Log - Dragomer
    Župan

Mladen Sumina, l.r.
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AKTUALNI RAZPISI

IZKORISTITE DODATNA SREDSTVA IZ EU
– Kohezijski sklad

– Evropski socialni sklad

– Evropski sklad za regionalni razvoj

Več informacij na www.blagajana.si/euskladi oziroma na posameznih ministrstvih.

Območje PP Vrhnika
Decembra so imeli policisti območja Policijske 
postaje Vrhnika opravka s pravcatim valom 
vlomov, lahko bi rekli celo plenilskim poho-
dom. Na Logu so neznani nepridipravi ople-
nili dve stanovanjski hiši najvrednejših tehnič-
nih predmetov, zlatnine in mobitelov. Iz hiše v 
Dragomerju je oboževalec filmskih kriminalk 
in sovražnik zasebne lastnine odnesel LCD 
televizor. Na Verdu so si v dve stanovanjski 
hiši prav tako pomagali zbiralci tuje zlatnine, 
nakita, bankovcev in kovancev, za seboj pa pu-
stili opustošenje. V času, ko tam ni bilo nikogar 
in so zato oskrbniki tudi zaklenili vrata, se je v 
zavetišče na Planini nad Zaplano skušal prebiti 
tudi neznani planinski zmikavt, ki tod zagoto-
vo ni iskal žiga za svojo planinsko knjižico, pa 
ga je že v izhodišču pregnala alarmna napra-
va. S podobnim uspehom pa se bo, oziroma se 
verjetno ne bo bahal neuspešni ropar nočnega 
trezorja v Borovnici. Za vsemi pripadniki tuje 
lastnine lačne horde še poizvedujejo.
Težka roka zakona pa je na koncu vendarle za 
ovratnik zgrabila parček, ki je dlje časa izsilje-
val občanko Vrhnike in jo obral za večjo vsoto 
denarja. Policisti so ju zasačili na delu in jima 
pobrali nepošteni zaslužek, preostanek denar-
ja pa so izsledili še s hišnimi preiskavami. Oba 
bosta imela sedaj priložnost svoje početje raz-
ložiti pred prvo sodno instanco. 

Policisti so obravnavali tudi 12 prometnih 
nesreč, od katerih so se tri končale z lažjimi  
telesnimi poškodbami, ostale pa na srečo le z 
zvito pločevino. Med bolj nenavadnimi posre-
dovanji pa je bilo reševanje padalca z zasilnega 
pristajališča v vrhu vsaj 25-metrskega drevesa 
pri Zavrhu, s katerega so ga nazadnje spustili 
pripadniki Gorske reševalne službe, po poro-
čanju GRZS, v jubilejni, 400-ti reševalni akciji 
leta 2012.
No, če že zgoraj omenjeni nepridipravi vseh 
vrst v decembrskih dneh niso prenehali polniti 
stolpcev črne kronike, pa vsaj normalni občani 
po poročanju PP Vrhnika policistom niso pov-
zročali pretirano sivih las, saj so v tem času in 
še posebej med prazniki zabeležili »občutno 
manj kršitev javnega reda in miru, ter zane-
marljivo malo kršitev glede uporabe piroteh-
ničnih izdelkov.«

Območje PP Ljubljana Vič
Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so v za-
četku decembra pomagali občanki v Polhovem 
Gradcu s pravnimi nasveti in sicer so jo napotili 
na zasebno tožbo. Odzvali so se tudi na prijavo 
občana iz Brezja pri Dobrovi, ki ga je zmotila 
domnevno neustrezno postavljena prometna 
signalizacija, iz Ljubgojne pa je nekdo prijavil 
neznance, ki so se navduševali nad hrupom pi-
rotehničnih sredstev. Spet drugi »veseljaki« so 

se kratkočasili s kepanjem mimovozečih vozil 
v Dobrovi, a jih je očitno do prihoda policij-
skega vozila veselje minilo in so se šli domov 
učit poštevanko. Zimske »radosti« pa kot kaže 
niso ugajale skupini piromanov, ki jih je tako 
prezeblo, da so se, namesto s kidanjem snega, 
šli ogrevat s kurjenjem kovinskih smetnjakov 
pri Osnovni šoli Horjul. Še bolj pa so verjetno 
pogreli prostovoljne gasilce PGD Horjul, ki so 
morali ogenj nato pogasiti in občinske organe, 
ki bodo morali kupovati nove smetnjake. 
Na teh koncih se znova zadržujejo tudi samo-
zvani strokovnjaki za žlebove iz plemenitih ko-
vin, specializirani za njihovo hitro demontažo 
in še hitrejši transport s kraja posega. Približno 
30 metrov jih je tako pred kratkim dobilo noge 
v naselju Gabrje. V Razorih pa so kot v kakem 
akcijskem filmu tolovaji iz hiše odnesli 120-ki-
logramsko blagajno, plus težo njene vsebine. 
Verjetno jim tudi uteži na zaporniškem dvoriš-
ču ne bodo delale preglavic. Prav krepak pa ni 
mogel biti falot, ki se je očitno odrekel lopati 
in si za kidanje snega v Horjulu od občana za 
nedoločen čas in brez soglasja izposodil snežno 
frezo. Če bi ta rad zastonj vozil frezo, pa bi se še 
neznani voznik belega Subaru Baleno karavan-
ske izvedbe rad vozil z zastonjskim gorivom, ki 
ga je natočil na bencinskem servisu v Dobrovi. 
Verjetno s podobnimi nameni so si še neznani 
storilci z osebnih vozil v Podsmreki prisvojili 

več registrskih tablic. Dve so našli že v krat-
kem, ostale še iščejo. V Dobrovi so na njihovo 
veliko veselje (in slabo voljo lastnikov) vlomilci 
uspeli vstopiti v neko opuščeno hišo ter gospo-
darsko poslopje. Prevelik zalogaj pa sta bili za 
njih hiši v Gabrju in Šujici, ki se vlomilskim vi-
trihom niso vdale.
Policisti so obravnavali še prometni nesreči I. 
kategorije v Podolnici in Logu pri Polhovem 
Gradcu, na relaciji Dobrova – gostilna Gorjanc 
povoženo srno, medtem ko so bili v Brezju pri 
Polhovem Gradcu prisiljeni humano evtanazi-
rati srno, ki jo je predhodno zbilo osebno vo-
zilo.
Med drugim je v Horjul policiste napotil OKC 
PU Ljubljana, ker naj bi tu mlajša deklica ne-
nadoma ostala brez zavesti. Na kraju dogodka 
je zdravniška ekipa deklici nudila prvo nujno 
pomoč in jo odpeljala na nadaljnje preiskave 
na UB KC Ljubljana. Možje v modrem pa so se 
soočili tudi s tragičnimi posledicami uporabe 
pirotehničnih sredstev, na kar so zadnje mesece 
opozarjali tako uradni organi kot vsi mediji po 
državi. V Šujici je otrok metal petarde, pri če-
mer mu je ena zatajila. Zato jo je ponovno pri-
žgal, slednjo pa mu je razneslo v roki, zaradi 
česar je utrpel poškodbe prstov. Ob hitri inter-
venciji je bil z reševalnim vozilom prepeljan v 
UB KC v Ljubljano, kjer je ostal na zdravljenju. 

Zbral in uredil: Damjan Debevec
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Miloš Pohole, povejte mi kaj o svoji 
poklicni in politični poti.
Končal sem srednjo elektrotehnično 
šolo v Ljubljani. Na visoki poslovni 
šoli pa mi na žalost manjka še diplo-
ma. Upam, da jo napravim šeletos. 
Poklicno se ukvarjam z mnogo pre-
več stvarmi, ki pa so vsa hkrati tudi 

moji hobiji. Veliko delam doma na 
kmetiji, predvsem v poletnem času, 
se udeležujem dražb, sem aktiven 
zbiralec starin, numizmatik ter fila-
telist, rezervni vojak, rad vržem tudi 
kakšno partijo taroka, na zadnjem 
turnirju v Bistri mi je uspelo celo 
zmagati. Seveda pa sem tudi politik, 
čeprav ima ta beseda danes skoraj za-
ničevalen prizvok. Politika kot taka 
me je zanimala, odkar vem zase. Tudi 
že zelo zgodaj v osnovni šoli. Bolj ak-
tivno pa sem v njej od leta 2006, ko 
sem bil izvoljen v Občinski svet Obči-
ne Cerknica. Leta 2010 sem bil tja po-
novno izvoljen in sem trenutno član 
dveh odborov znotraj občinskega 
sveta, član Svetov zavoda OŠ Cerk-
nica in Vrtca Martin Krpan Cerkni-
ca ter predstavnik Občine Cerknica 
v skupščini Komunalnega podjetja 
Cerknica. Ravno zjutraj sem razmiš-
ljal, kakšno srečo imam v življenju, 
da sem bil izvoljen v Državni svet. To 
je funkcija, ki sem si jo želel opravljati 

in zdaj sem to možnost dobil.
Kakšne smernice ste si zadali ob 
kandidaturi za državnega svetnika?
Smernice so povsem preproste: biti 
aktiven na terenu. Da bi pa rekel, da 
se bom zavzemal, da bomo dobili de-
nar za šolstvo, kanalizacijo ali kultu-
ro, bi bila floskula, ker se tam dejan-
sko o denarju ne odloča neposredno. 
Lažje pa se pride v  stik s tistimi, ki 
odločajo. Sicer pa so bile smernice 
postavljene že v predhodnih manda-
tih, ko sem videl, kaj »ne štima«.
 
Torej ne nameravate nadaljevati 
dela vašega predhodnika Otonič-
arja?
Zagotovo nameravam delati vse 
drugače. Način njegovega dela mi je 
znan, dobil pa sem tudi s strani dru-
gih županov in občinskih svetnikov 
občutek, da so bili z njegovim delom 
nezadovoljni. Predvsem v pomenu, 
da niso imeli stikov oziroma infor-
macij, ki bi se posredovale iz Držav-

nega sveta do občinskih uprav, župa-
nov in svetnikov. Večkrat so mi tudi 
rekli, da mojega predhodnika osebno 
sploh niso poznali. Neka gospa mi 
je rekla takole: »Članica občinskega 
sveta sem že dve leti, pa šele na dan 
volitev vidim, kdo je ta gospod.« Od 
mene, pravijo, se pričakuje več so-
delovanja in poznavanja konkretnih 
težav lokalne skupnosti.
 
Kako boste pomagali občinam, ki 
jih zastopate?
To bo zelo odvisno od samih župa-
nov z območja, kjer sem bil izvoljen. 
Jaz definitivno nameravam dati vse 
od sebe. Za interese naših občin bom 
lahko posredoval na vseh področjih, 
kjer bodo občine le izkazale interes 
in mi težave, ki jih imajo, tudi posre-
dovale. Sam sem član dveh odborov 
Državnega sveta, a imam možnost 
biti prisoten na vseh, tam postavljati 
vprašanja, razpravljati in zahtevati 
odgovore in ukrepe. Vem, da so želje 

in interesi marsikje različni, a jaz že-
lim biti v Državnem svetu predstav-
nik vseh političnih opcij, vseh občin, 
ne glede na to, katere so me podprle 
pri volitvah.
 
Prve seje v državnem svetu so za 
vami. Kako komentirate zavrnitev 
mandata Francu Kanglerju? 
Občutki so mešani: najprej razočara-
nje nad prvo sejo in politiziranjem nad 
potrditvijo mandatov. Eni so sporni, 
drugi ne, človeka kar zmrazi, kako se 
uporabljajo različna merila za različ-
ne ljudi. Če so naši, so vsi super, če pa 
slučajno kdo ni naš, mu pa ne bomo 
potrdili mandata. Ob tem jim sploh 
ni pomembno, da imajo tudi nekateri 
drugi svetniki številne ovadbe. Lep 
primer je bila izvolitev predsednika 
Državnega sveta. Čudno poslovanje 
zavoda, kjer je bil gospod Bervar prej 
direktor, ni ovira za izvolitev, da je le 
na naši strani.

Damjan Debevec

Pogovor z državnim svetnikom Milošem Poholetom

»Želim biti predstavnik vseh političnih opcij, vseh občin.«
Miloš Pohole je bil 21. novembra lani na elektorskem glasovanju za predstavnike lokalnih interesov izvoljen v Državni svet, kjer zastopa tudi občine Vrhnika, Bo-
rovnica in Log - Dragomer. 38-letni Cerkničan je po izobrazbi sicer elektrotehnik, a vendar človek več poklicev, med njimi tudi oče štiriletne hčerke.

Zakon o uravnoteženju javnih financ (Urad-
ni list RS, št. 40/2012), ki je pričel veljati 31. 5. 
2012, je prinesel določene spremembe tudi na 
področju izvajanja vojne zakonodaje.
Osebam s priznanim statusom vojnega inva-
lida, vojnega veterana in žrtve vojnega nasi-
lja je ukinjena pravica do zdraviliškega in kli-
matskega zdravljenja ter pravica do povračila 
stroškov zaradi zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja.
Prešlo se je na nov način izplačevanja mesečnih 
prejemkov (invalidnin in družinskih invalid-
nin, dodatka za posebno invalidnost, dodatka 
za pomoč in postrežbo, invalidskega dodatka, 
družinskega dodatka, oskrbnin, veteranskega 
dodatka in doživljenjskih mesečnih rent) in 
sicer tako, da se mesečni prejemki izplačuje-
jo prvega delovnega dne v mesecu za pretekli 
mesec (prej za tekoči mesec).
Zgoraj navedene spremembe veljajo za vojne 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega na-
silja. 

Na področju vojnih invalidov pa se ukine 
tudi pravica do povračila potnih stroškov za 
spremljevalca zaradi zdraviliškega in klimat-
skega zdravljenja.
Na področju vojnih veteranov lahko pravice 
do varstva po Zakonu o vojnih veteranih (ve-
teranski dodatek, dodatno zdravstveno zava-
rovanje, letni prejemek), koristi vojni veteran, 
ko dopolni 55 let starosti (prej 50 let) ali je pri 
njemu nastala trajna popolna izguba delovne 
zmožnosti. Sprememba je tudi pri dodatnem 
zdravstvenem zavarovanju. Po novem bo ta 
pravica priznana samo tistim vojnim vetera-
nom, ki so hkrati upravičeni tudi do veteran-
skega dodatka. 

Spremembe na področju vojne zakonodaje
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Akcija S Kokom ceneje 
Akcija Koko poteka že od leta 2003. Je prva akcija 
v Sloveniji, ki je občanom omogočila, da si s svojim 
ravnanjem zmanjšajo znesek na položnici. Za tiste, 
ki akcije še ne poznate, naj povemo, da je do zdaj 
omogočala 10- ali 20-odstotno zmanjšanje zneska na 
položnici, ki se nanaša na ravnanje z odpadki. 

Akcijo smo prenovili tako, da smo povečali spodbudo oziroma  
popust pri plačilu položnice. Tako bo mogoče ob izpolnjevanju 
pogojev, ki so določeni za udeležence akcije, doseči kar precejš-
nje popuste, ki se bodo sproti odštevali od položnice. Akcija je 
zastavljena tako, da boste za vsak prineseni kilogram določenih 
odpadkov dobili eno točko, katere vrednost znaša 0,10 evra. 
Po poskusnem obdobju od 1. 2. do 31. 7. 2013 bomo analizirali 
število udeležencev in zbranih odpadkov. Rezultati bodo poka-
zali, ali je akcija upravičila naša in vaša pričakovanja in pritegni-
la predvideno število udeležencev. Od tega bo odvisno tudi, ali 
bomo akcijo nadaljevali in pod kakšnimi pogoji. 

V okviru akcije točke lahko pridobite z oddajo:

pločevink in konzerv, 
plastenk,

kartonske embalaže za tekočine – tetrapakov,
steklenic, kozarcev ter steklene embalaže,

papirja in kartona.

Akcije se lahko udeležite občani občin Borovnica, Log - Drago-
mer in Vrhnika. Koristne odpadke boste v okviru akcije lahko 
oddali na vhodu v Zbirni center. Udeleženci akcije boste ob pr-
vem obisku dobili kartonček, na katerega vam bomo zapisovali 
količine prinesenih koristnih odpadkov.  
Uslužbenec Zbirnega centra bo v vaši navzočnosti stehtal prine-
sene koristne odpadke in podatke vpisal v vaš kartonček. Nato 
boste prinesene koristne odpadke razvrstili v ustrezne zabojni-
ke. 
Vsi predmeti, namenjeni za sodelovanje v akciji, morajo biti stis-
njeni oziroma zloženi. V embalaži ne sme biti vsebine (tekočine 
ali drugih živil). 
Vabimo vas, da razen predmetov, predvidenih za akcijo, prinese-
te v Zbirni center še predmete iz trde plastike (lavorje, kanistre, 
vedra, sode, zabojčke), žico (kable, različne podaljške), CD-je ali 
DVD-je in rabljena oblačila.
V zbirnem centru je označen tudi prostor, na katerem lahko pu-
stite še uporabne predmete in jih tako podarite Centru za po-
novno uporabo. Trenutno so zaželene otroške knjige, športna 
oprema, stara kolesa in igrače. O delovanju Centra ponovne 
uporabe, ki bo zaživel spomladi, bomo več napisali v naslednji 
številki Našega časopisa.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 750 29 50 oz. na 
spletni strani www.kpv.si.

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika •

Zbirni center je po novem na sedežu podjetja 
Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika. 
V prvem mesecu je že dodobra zaživel. Do 15. 
januarja (v enajstih delovnih dneh) ga je obis-
kalo že več kot 375 občanov oz. pravnih oseb, ki 
so pripeljali najrazličnejše odpadke in jih tudi 
vzorno ločili po posameznih skupinah in mate-
rialih. Glasilo Ogrizek, ki ste ga prejeli na dom, 
naj vam bo v pomoč tudi v prihodnje. Imejte ga 
pri roki, tako da lahko sproti pogledate, kam 
sodi odpadek, ki nastane pri vas.
Obiskovalci so nad urejenostjo Zbirnega cen-
tra navdušeni. Mnogi ste novi Zbirni center 
in sistem ločevanja v njem pohvalili. Le nekaj 
posameznikov je negodovalo, da je treba od-
padke nujno ločevati. Nič več torej samo na 
kup in na deponijo. Ugotavljamo, da v zabojnik 
za mešane komunalne odpadke (v nadaljeva-
nju MKO) na Zbirnem centru sodijo le še redki 
materiali ali predmeti. Natančno in skrbno so-
rtiranje omogoča, da lahko oddamo v ponovno 
predelavo vse zbrane odpadke, razen MKO, 
ki jih moramo odpeljati na odlagališče. Cena 
odlaganja in obdelave teh odpadkov se je z no-
vim letom podražila za 33 %.  Leta 2012 smo 
na odlagališče Ostri vrh v Logatcu odložili 2201 
tono MKO, kar znaša 94 kg/občana. V primer-

javi z letom 2011 smo količino odloženih MKO 
zmanjšali za 14,89 %. 
Okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje od-
padkov v Sloveniji ima le osem deponij; Vrh-
niki najbližja je deponija Barje, ki je od nas 
oddaljena približno 18 km. Najbolj oddaljena 
deponija so Puconci, ki so več kot 210 km stran 
od nas. Strošek prevozov odpadkov na deponi-
je je zato visok. Prav zato želimo skupaj z vami 
letos doseči, da bi vse tri občine skupaj odložile 
le še 1900 ton MKO, kar bi znašalo približno 81 
kg/občana.
Trudimo se, da bi Borovnica, Log - Dragomer 
in Vrhnika postale občine, v katerih občani od-
ložijo le  najmanj MKO, ki jih ni mogoče oddati 
v predelavo, in da se cena ravnanja z odpadki 
ne bi povečala. Za to pa je potrebno še dosled-
nejše ločevanje odpadkov, tudi pri tistih, ki jim 
je ločevanje še vedno tuje iz razloga »nočem«, 
»ne vem« ali pa celo »ne znam«. Čeprav smo po 
ločenem zbiranju odpadkov v Sloveniji povsem 
na vrhu, vsebujejo nekateri zabojniki za MKO 
še vedno »vse« – od steklenic, kozarcev, pla-
stenk, pločevink do biološko razgradljivih od-
padkov …. K sreči pa jih je čedalje manj.  In da 
jih bo še manj, nam bo pomagala tudi Medob-
činska inšpekcijska služba, ki bo v sodelovanju 

z nadzorno službo JP KPV poostrila nadzor 
nad vsebino zabojnikov tako pri večstanovanj-
skih objektih kot pri  zasebnih hišah. Spomladi 
letos (predvidoma aprila) bomo začeli MKO od  
zasebnih hiš odvažati na štiri tedne, od  večsta-
novanjskih stavb pa na  štirinajst dni. Ugotav-
ljamo namreč, da je vsebina zabojnikov pri več-
ini gospodinjstev polnih le do polovice ali pa 
še manj, kar je zelo pohvalno. Gospodinjstvom, 
ki bodo potrebovala za določen čas dodaten 
zabojnik (plenice), ga bo Komunalno podjetje 
Vrhnika oddalo v brezplačen najem.

Kaj pa bioodpadki? 
Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrh-
nika lahko zeleni zabojnik, v katerem zbirate 
biološko razgradljive odpadke, v Javnem podjet-
ju Komunalnem podjetju Vrhnika, d. o. o., brez-
plačno zamenjate za kompostnik. Z odločitvijo, 
da boste biološko razgradljive odpadke kompo-
stirali doma, se boste vključili v eno najbolj oko-
lju prijaznih dejavnosti sodobnega časa, saj je za 
kompostiranje primernih kar 40 % odpadkov, ki 
nastanejo v povprečnem gospodinjstvu. 

JP Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Avtocenter Špan na Brezovici 
pri Ljubljani uspešno poslu-
je že  trideset let. Z več kot 
45.000 strankami je eden iz-
med največjih avtocentrov v 
Sloveniji. Svoji poslovni viziji 
– lastnikom vozil ponuditi ce-
lovito paleto kakovostnih sto-
ritev na enem mestu – sledi že 
vse od ustanovitve podjetja. V 
podjetju, ki zaposluje več kot  
sto ljudi, se zavedajo, da so za 
dolgoročni uspeh pomembna 
stalna vlaganja v razvoj, sodo-
bno opremo in izobraževanje 

zaposlenih. Strankam želijo 
vsak dan ponuditi nekaj več, 
zato nenehno razširjajo svo-
jo ponudbo. Leta 1992 je bil 
Avtocenter Špan ustanovljen 
kot mehanična delavnica, 
nadaljevali so z vulkanizer-
stvom in gumarstvom, zaščito 
vozil, nastavitvijo podvozja, 
avtooptiko, s hitrimi servisi, 
pralnicami ter avtomobilsko 
kozmetiko in notranjim čiš-
čenjem. Nato so v svojo po-
nudbo dodali še tehnične pre-
glede, prodajo in servisiranje 

vozil ter sklepanje avtomobil-
skih zavarovanj. Že sicer pe-
stro ponudbo avtomobilskih 
zavarovanj različnih zavaro-
valnic so nedavno obogatili še 
s ponudbo ERGO zavaroval-
nice, podružnice v Sloveniji. 
ERGO Avto nudi velik izbor 
kritij in dva paketa avtomobil-
ske asistence. »Svojim stran-
kam želimo vedno ponuditi 
nekaj novega, jim dati na voljo 
večjo izbiro. Za sodelovanje z 
ERGO zavarovalnico, podru-
žnico v Sloveniji, smo se od-

ločili, ker je njihova ponudba 
zelo usmerjena v individualno 
obravnavo strank. Poleg tega 
imajo posluh za avtomobile 
različnih blagovnih znamk, še 

posebej pa za vozila nemških 
blagovnih znamk, saj lastni-
kom le-teh, glede na analizo 
škodnih primerov, nudijo iz-
redne ugodnosti,« je povedal 

Ludvik Špan, direktor podjet-
ja Avtocenter Špan. V Avtocen-
tru Špan se zavedajo, da sta za 
uspeh podjetja pomembna do-
bro poznavanje lastne dejavno-
sti ter znati prisluhniti željam 
in potrebam strank.

Ključni dejavniki za uspeh so 
po besedah vodilnih tudi ob-
čutek za uvedbo novosti – ob 
pravem času prava ponudba 
na pravem mestu –, strokovna 
ekipa zaposlenih ter prilagod-
ljivost na hitro spreminjajoče se 
okolje.  Zato lahko nedvomno 
pričakujemo še dodatne novo-
sti v njihovem naboru storitev.

DELOVNI ČAS:

PON, TOR, ČET, PET

SREDA - ZIMSKI ČAS (SEP – APR)

SREDA - LETNI ČAS (MAJ – AVG)

SOBOTA

800 – 1400

800 – 1700

800 – 1900

800 – 1400

Odsotnost zaradi malice: v zimskem času od 9. do 9.30, v letnem času  (maj–avgust) pa od 9.30 do 10.00.

Za občane občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Zbirni center Vrhnika na novi lokaciji

Krajinski park Ljubljansko barje Vas v sodelo-
vanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Ljub-
ljana in Kmetijsko svetovalno službo, enota 
Vrhnika in enota Podpeč, vabi k udeležbi na 
predavanjih v okviru projekta

»Prodajamo dobrote naših 
kmetij«
Predstavljene bodo naslednje teme:

Skupna kmetijska politika 2014–2020 kot 
podpora prizadevanjem za razvoj dodatnih 
(poslovnih) priložnosti na podeželju.
KP Ljubljansko barje kot podporno okolje za 

trženje proizvodov in storitev kmetij v parku 
Podjetniški pristopi v trženju proizvodov do-
polnilnih dejavnosti na kmetijah

Termini predavanj:

• 5. februar 2013, Osnovna šola Ivana Cankar-
ja na Vrhniki, ob 19. uri:  

 dr. Boštjan Kos, KM Zavod: Skupna kmetij-
ska politika 2014–2020 kot podpora za razvoj 
dodatnih (poslovnih) priložnosti na podeže-
lju 

 Barbara Zupanc in Anja Oven, KP Ljubljan-
sko barje: KP Ljubljansko barje kot podporno 
okolje za trženje proizvodov in storitev kme-
tij v parku

• 19. februar 2013, Osnovna šola Ivana Can-
karja na Vrhniki, ob 19. uri:   

 dr. Boštjan Kos, KM Zavod: Skupna kmetij-
ska politika 2014–2020 kot podpora za razvoj 
dodatnih (poslovnih) priložnosti na podeže-
lju 

 Andrej Medved, KM Zavod: Podjetniški pri-
stop v trženju proizvodov dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah

• 26. februar 2013, Kulturni dom Podpeč, ob 
10. uri: 

 dr. Boštjan Kos, KM Zavod: Skupna kmetijska 
politika 2014–2020 kot podpora za razvoj do-
datnih (poslovnih) priložnosti na podeželju 

 Barbara Zupanc in Anja Oven, KP Ljubljan-
sko barje: KP Ljubljansko barje kot podporno 
okolje za trženje proizvodov in storitev kme-
tij v parku

Vljudno vabljeni!
Barbara Zupanc, 

direktorica KP Ljubljansko barje  
Janez Drašler in Franc Palčič

kmetijska svetovalca

Avtocenter Špan širi svojo ponudbo storitev
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Nekaj razlogov za sterilizacijo 
oziroma kastracijo:
• poseg je ena od najprepro-

stejših in najučinkovitejših 
metod preprečevanja brejo-
sti in s tem omejevanja mač-

je populacije ,
• z omenjenima posegoma 

mačke zavarujemo pred 
smrtno nevarnima spolno 
prenosljivima boleznima 
(mačji aids in levkoza), ki 

se v največji meri prenašata 
s parjenjem in pretepi med 
mačkami;

• sterilizirane in kastrirane 
živali se manj pogosto pote-
pajo oziroma izgubijo, manj 
pogosto se tudi pretepajo, 
so bolj zadovoljne doma 
in bolj predane. Kastrirani 
samci navadno manj ozna-
čujejo svoj teren.

Če bi bilo več steriliziranih in 
kastriranih živali, bi bilo manj 
mladičev. Te bi lastniki odda-
jali najprimernejšim posvoji-
teljem. Če bi se pozneje zgodi-
lo, da bi žival morala menjati 
dom, bi bilo več interesentov 
in zavetišča ne bi bila zadnja 
postaja na njihovi poti. 
S to akcijo bi radi spodbudili 
vse, ki imajo doma nekastri-
rane in nesterilizirane mač-
ke, da razmislijo in odpeljejo 
svojega ljubljenčka na poseg. 
Cena sterilizacije in kastraci-
je je namreč precej nižja kot 
stroški oskrbe mačjega legla 
ali stroški veterinarske oskrbe 
povoženega ljubljenčka. 
V času akcije lahko v izbranih 
ambulantah ob predložitvi 
kupona opravite poseg ste-
rilizacije oziroma kastracije 
mačk po akcijski ceni. Več in-
formacij o akciji je na voljo na 
spletni strani Zavetišča Hor-
jul (www.zavetisce-horjul.
net/akcija). 

Vsi, ki boste svoje mačke pripeljali na poseg v času akcije, sodelujete 
v nagradnem žrebanju za privlačne nagrade.  

ŽIG ambulante in podpis veterinarja

AKCIJA STERILIZACIJ 
IN KASTRACIJ MAČK
od 1. 2. do 15. 3. 2013

V akciji sodelujejo veterinarske ambulante:
• Veterinarska ambulanta Rex, Domžale (041 680 495)
• Veterina Noe, Radomlje (070 550 590)
• Veterinarska postaja Postojna  

in izpostava Cerknica (031 674 180)
• Veterinarska ambulanta Hrpelje (05 68 00 199)
• Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica (05 7145 010)
• Veterinarska postaja Vrhnika (01 7502 552)

 � Na poseg je treba žival predhodno naročiti po telefonu.  
Več o poteku akcije sterilizacij in kastracij mačk lahko preberete na 
spletni strani Zavetišča Horjul: www.zavetisce-horjul.net/akcija
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Naslov

Poštna številka in kraj

Število 
sterilizacij

Telefonska številka

Število 
kastracij
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Ob predložitvi kupona je v času akcije v vseh naštetih ambulantah 
cena sterilizacije 60 € in kastracije 42 €. Cene vsebujejo DDV. 


info@zavetisce-horjul.net

Veterinarski nasveti
Odgovarja: Manca Pavšič, dr. vet. med.

Zakaj se pes »vozi po riti«?
Pozdravljeni,
pišem vam  zaradi težav našega dve leti stare-
ga psa pasme mops. Zadnje čase opažamo, da 
se pogosto liže okrog repa in se vozi po riti. 
Ker smo mislili, da ima mogoče notranje za-
jedavce, smo mu pred  štirinajstimi dnevi dali 
tabletko proti zajedavcem, vendar mu ni nič 
bolje. Zanima nas, kaj bi bil lahko vzrok nje-
govih težav oz. kako naj ukrepamo?
Bralec Matjaž
 
Najlepša hvala za vaše vprašanje. S problemom, 
ki ga opisujete, se lastniki psov zelo pogosto sre-

čujemo. Za t. i. drsanje zadnje plati po tleh oz. 
“vožnjo kočije”, kot ji tudi rečemo,  je več vzrokov. 
En od njih, kot ste že sami pravilno domnevali, so 
notranji zajedavci. Te je  mogoče preprosto odpra-
viti z  uporabo tablete. Najpogosteje pa je vzrok 

omenjenih težav v t. i. analnih žlezah. To sta dve 
vrečki, ki ležita ob zadnjični odprtini, napolnjeni z 
izločkom in psom služita za označevanje iztrebka 
s svojevrstnim vonjem, prek katerega  se psi pre-
poznavajo.  Težava lahko nastane, če se omenjeni 
žlezi prenapolnita ali celo vnameta. To se lahko 
zgodi, kadar se zamašijo izvodila žlez ali pa v pri-
meru, ko ima pes premehko blato, ki ne omogoča 
zadostnega praznjenja vrečk.  Če sta analni vrečki 
preveč napolnjeni, se pri psu pojavi občutek ne-
lagodja, zato se liže okrog zadnjične odprtine in 
se drsa z ritko po tleh.
Pogosti so tudi primeri, ko se analne vrečke vna-
mejo. V takem primeru so znaki nelagodja inten-
zivnejši, pes si lahko  celo do krvi zgrize kožo 
okoli repa in kožo stegen. V takem primeru je 
nujno zdravljenje z antibiotiki in ugotovitev vzro-
ka, ki je pripeljal do vnetja analnih vrečk. Vse po-
gostejši vzrok težav z analnimi žlezami je namreč 

preobčutljivost za hrano, zato se lahko ob nespre-
menjeni prehrani težave z analnimi žlezami stal-
no ponavljajo.
Med redkejšimi vzroki “vožnje po riti” je lahko 
še vnetje kože ob anusu ali kateri drug bolezenski 
proces v  predelu zadnjika. Veliko lastnikov psov 
se sprašuje, ali je priporočljivo preventivno redno 
praznjenje analnih vrečk, npr. ob vsakem kopanju 
psa? Moj nasvet je, da analne vrečke praznimo 
samo, kadar ima pes omenjene težave.  V vašem 
primeru vam svetujem, da obiščete veterinarja oz. 
pasji salon, kjer bo veterinar pregledal psa, mu iz-
praznil analne vrečke in lahko tudi ocenil, ali je 
mogoče že  nastalo vnetje. Glede na vzrok težave 
vam bo lahko svetoval tudi, kako preprečiti pona-
vljanje težav v prihodnje.
Za vprašanja lahko pišete na naslov: Najbolj pas-
ji salon, Cankarjev trg 7, 1360 Vrhnika ali pa po-
kličete na telefonsko številko: 031/34-34-53.

Lega analnih žlez in mesto njihovih izvodil

Revija Biobrazda bo iz-
hajala vsake tri mesece 
in bralcem na kar 52 stra-
neh ponudila kakovostne 
članke, ki jih pišejo ugled-
ni in priznani strokovnja-
ki, ki sledijo sodobnim 
smernicam v vrtnarjenju, 
pa tudi zanimive zgodbe 
iz življenja neznanih izku-
šenih vrtnarjev, ki zemljo 
obdelujejo preprosto zato, 
da preživijo.
Pa vendar je  temeljno poslanstvo revije poka-
zati nove možnosti za ekološko obdelovanje 
in pridelovanje zelenjave in sadja za lastno 
oskrbo. Sodobni vrtnar je namreč ozaveščen 
in usmerjen k trajnostnemu razvoju in spo-
štovanju planeta, na katerem biva, hkrati pa 
s pridom izkorišča svoje bogate vrtnarske iz-
kušnje.
Veliko pozornost namenjamo tudi mladim 
generacijam: z ene strani tistim, ki se odloča-
jo za obdelovanje svojega koščka zemlje – ti 
bodo zlasti sledili rubriki Učimo se vrtnarje-
nja z Mišo Pušenjak  – in tudi mladim, ki se že 
formalno izobražujejo na eni od biotehniških 
šol in pod mentorstvom v praksi obdelujejo 
zemljo – z njimi se bomo skupaj učili vsi mi.

Samo nekaj zanimivih tem iz prve številke: 
kako se z agrohomeopatijo na naraven način 
spopasti proti škodljivcem na vrtu; na kak-
šen način se lotiti permakulturnega vrtička, 
če mislite, da je to tisto, kar vas najbolj za-
nima; v intervjuju z Mitom Trefaltem boste 
prebrali, kako pridelati kilogramski para-
dižnik, kje v postopku pridelave je skrivnost 
domačega aromatičnega kisa in na kakšen 
način se je znebil voluharja; katere eksotične 
zdrave rastline lahko najdejo mesto na na-
šem vrtu in kaj so trendi v balkonskih zasa-
ditvah; zakaj so visoke grede praktične itn. 

Največji poudarek pa prva številka namenja 
kompostiranju – predstavili smo vam vermi-
kompostiranje ter kompostiranje v zaprtem 
kompostniku. Ja, ja, vrtnarjenje ni ravno pre-
prosto.
Vsaka številka prinaša lunin setveni koledar 
in preizkušene domače nasvete naših dolgo-
letnih strank. In še vabilo: če imate tudi sami 
nasvet ali zgodbo, ki bi jo želeli deliti z dru-
gimi vrtnarji, nas pokličite. Ali pa kar pridite, 
veseli vas bomo.
Želimo si, da bi vam revija služila kot priroč-
nik, pa tudi, da bi vas razveselila in nasmeja-
la. Mi se bomo trudili za to. Obljubimo.

Ana Mrzlikar, urednica

Akcija sterilizacij in kastracij mačk
V Sloveniji je vsako leto zavrženih nekaj tisoč mačk. Nekatere žalostno končajo 
v prometnih nesrečah, mnogo pa jih najdemo odloženih v zabojnikih za smeti, 
grmovju, škatlah, v gozdu, zavezanih v vrečkah in še kje. Problem velikega šte-
vila nezaželenih in zavrženih mačk se iz leta v leto povečuje, saj imajo mačke 
veliko sposobnost reprodukcije. Ena sama mačja samica lahko skupaj s svojimi 
potomci spravi na svet kar 420.000 mačjih potomcev.  

Biobrazda – nova revija za vrtnarjenje
Podjetje Biobrazda z že utrjeno blagovno znamko kompostiranih izdelkov iz 
svoje lastne proizvodnje je lani praznovalo 20-letnico obstoja in uspešnega po-
slovanja. Ob svoji osnovni proizvodni dejavnosti ter prodaji širšega asorti-
mana za vrtičkarje v lastni semenarni je to leto naredilo korak naprej. Svojim 
strankam bo odslej ponudilo zanimivo  branje za sonaravno vrtnarjenje in do-
mačo samooskrbo  – revijo Biobrazda.

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike motornih 
vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil.
–  Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po po-

trebi tudi večkrat. 
– Nudimo brezplačno izposojo literature.
Prijave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure v 
pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B,
po telefonu 7502-447 ali na e-naslov: 
rk.vrhnika@siol.net
Pomoč v obliki rabljenih oblačil
Obveščamo vas, da je skladišče z rabljenimi ob-
lačili odprto:
VSAK TOREK: 
– dopoldne od 9. do 11.30 
VSAK PRVI IN DRUGI TOREK V MESECU
–  popoldne od 16. do 18. ure.
Lokacija skladišča je v kletnih prostorih več-
stanovanjske hiše na Poštni ulici 7A. Vsi, ki 
potrebujete pomoč v omenjeni obliki, vljudno 
vabljeni. Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi oblačila, po-
steljnino, odeje, čevlje … radi podarili. Podarje-
no bomo sprejeli v času uradnih ur v skladišču 
oziroma v pisarni RK Vrhnika na Poštni ulici 7B, 

in sicer vsak dan v dopoldanskem času oz. po 
dogovoru, telefon: 7502-447. Prosimo, da poda-
rite le uporabne stvari!

Dobrodošla tudi pomoč v obliki prehrambnih in 
higienskih  artiklov
Na Vrhniki, v Borovnici in Logu - Dragomerju je 
vsak dan več socialno ogroženih družin in posa-
meznikov, zato je dobrodošla tudi pomoč v ob-
liki prehrambnih in higienskih artiklov. Vsi tisti, 
ki to vrsto pomoči lahko ponudite, pokličite na 
OZ RK Vrhnika, telefon 01-7502-447, da se bomo 
dogovorili o prevzemu pomoči. 
Prehrambne pakete, pralni prašek, hrano iz in-
tervencijskih zalog, podarjeno sadje in zelenjavo 
trgovine DG razdeljujemo občanom vseh treh 
občin, ki so do pomoči upravičeni, vsako sredo 
od 16. ure naprej. Pomoč prejme družina oz. po-
sameznik enkrat na mesec. Vsako sredo hrano 
razdelimo od 35 do 40 družinam in posamez-
nikom. Žal se število upravičenih prejemnikov 
povečuje, zato nastanejo  trenutki, ko nam hrane 
tudi zmanjka. Hrano razdeljujemo v prostorih  
nekdanje Mlekarne na Vrhniki.

Za OZ RK Vrhnika
Mojca Marolt

S težavami se lahko spoprime-
mo tudi s pomočjo starodavne 
Kneippove modrosti, ki nam 
pomaga prevzeti odgovornost 
za lastno zdravje. Žal je »knaj-
panje« v spominu večinoma 
ostalo le kot izmenjavanje toplih 
in hladnih kopeli. Nauk bavar-
skega duhovnika Sebastiana 
Kneippa pa obsega še veliko več.  
Temelji na tako imenovanih petih 
stebrih: voda, gibanje, prehrana, 
zdravilna zelišča in življenjski 
slog.  Hladna voda blaži bolečine, 
znižuje vročino, poživlja in po-
večuje koncentracijo. Vroča voda 
pomaga pri kroničnih bolečinah, 
krčih in težavah s sklepi. Blaga 
toplota prek ovitkov prodre glo-

boko v tkivo in zdravi zakrčene 
mišice. Menjajoče hladno-tople 
kopeli pa krepijo imunski sistem. 
O gibanju je Kneipp menil, da 
nedejavnost slabi, vaja krepi, čez-
merna obremenitev pa škoduje. 
Najboljše je, če se gibljemo v na-
ravi, kjer se naužijemo svežega 
zraka, prav pa pridejo tudi ples, 
telovadba ali podobne dejavnosti, 
ki nas sprostijo.
Prehrana naj bo zdravilo – to je že 
dolgo znano. Od vsakega nekaj; ne 
premalo, pa tudi preveč ne, velja 
za ves Kneippov nauk. Izbira, pri-
prava in uživanje hrane naj bodo 
povezani z dobro voljo, poskrbeti 
pa je treba za izbiro živil, ki so pri-
merna letom in letnemu času. 
Poznavanje in uporaba zdravilnih 
zelišč sta stara kot človeštvo. Kne-
ipp je vedenje o zeliščih pridobil 
od svoje mame. Učinkovine zelišč 
so lahko v cvetu (npr. kamilica, 
lipa, bezeg), listih (jagode, robide, 
praprot), korenini (gabez, regrat) 
ali kar v vsej rastlini (kopriva, 
rman). Zelišča se uporabljajo sve-
ža, posušena, ekstrahirana, po-
mešana v čajih ali, kar je še kako 
pomembno, kot del vsakdanje 
prehrane. Nabirati jih je mogoče 

v naravi, gojiti doma ali kupiti 
kot gotove pripravke.
Življenjski slog lahko posamez-
ni dejavniki obogatijo ali otežijo, 
odvisno od posameznika. Urejen 
slog pomeni: zdrav način življe-
nja, negovanje družbenih stikov 
in izogibanje preobremenitvam. 
Goethe je dejal: Ni dovolj vedeti, 
znanje je treba uporabljati. Ni do-
volj hoteti, treba je narediti.
Samo vseh pet stebrov, združe-
nih v življenjski slog, nam ponuja 
bogato preživljanje vsakdana, le 
odločiti se moramo, ali to res ho-
čemo. Potem tudi zmoremo.
Francka Ćuk, Društvo Kneipp Maribor

Če vas zanima kaj več o Kneippo-
vih tehnikah skrbi za zdrav način 
življenja, se lahko vsako drugo 
sredo v mesecu oglasite v Cankar-
jevi knjižnici, kjer lahko spoznate 
prenekatero zanimivost s tega po-
dročja. Društvo Kneipp Vrhnika 
vljudno vabi vse, ki jih to zanima. 
Pokličete lahko na telefonsko šte-
vilko 041 225 517 ali pišete na e-
naslova maja.artenja@gmail.com 
in ajamaj1@yahoo.com.

Maja Artenjak, 
Društvo Kneipp Vrhnika

Kneippov nauk za današnje dni
Vroči poletni dnevi so že daleč za nami, tu pa so meglena jutra, hladni vetro-
vi in daljše noči. Ob prehladih in revmatičnih obolenjih se zavemo, da bi bilo 
dobro več pozornosti nameniti svojemu zdravju in dobremu počutju. Otroke 
obremenjuje šola, odrasle služba in še kaj, in tako nas lahko kaj hitro preveč 
prevzamejo skrbi.
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Glede na dejstvo, da je na Vrhniki 
frizerska dejavnost zelo razširjena, 
me zanima, zakaj ste se odločili, da 
navkljub temu odprete frizerski salon 
tudi vi?

Odločitev res ni bila lahka, vendar se 
ponašamo s tem, da poleg običajnih 
frizerskih storitev našim strankam po-
nujamo tudi dodatne storitve. Celoten 
koncept našega salona je v uvajanju in 
približevanju »harologije« našim cenje-
nim strankam,  pa tudi individualni 
pristop k vsaki stranki.

Zakaj je pristop k strankam torej v va-
šem salonu bolj oseben?
Lasje in lasišče so kot prstni odtisi in 
niti eno lasišče ni enako drugemu. V 
želji, da našo storitev res prilagodimo 
vsakomur, smo v našem salonu začeli 
izključno z uporabo kozmetike HARO-

LOGI, ki je organskega izvora in tako neškodlji-
va lasem in lasišču, hkrati pa so vsi naši zaposle-
ni obiskovali seminarje proizvajalca omenjene 
kozmetike.

Katere storitve izvajate v vašem salonu?
Kot smo že omenili, izvajamo standardne frizer-
ske storitve za ženske, moške in otroke. Ponosni 
smo, da smo med redkimi saloni v Sloveniji, ki 
uporabljajo edini pravi lasni tester in tako preiz-
kusimo strankin las, prav tako uporabljamo mi-
krokamero, da preverimo stanje lasišča, kar jepo-
goj za piling. Vodimo kartoteko vsake stranke, ki 
to želi, in tako spremljamo potek negovanja od 
prvega obiska naprej. Pri nas so dobrodošli tudi 
vsi starši z otroki, saj imamo urejeno igralnico, 
kjer se bo vaš malček brezskrbno igral.

Omenili ste piling. Kaj to pravzaprav je?
V večni skrbi za lepe lase na žalost zanemarjamo 
lasišče in mu ne  namenjamo pozornosti. Veli-
ko  sodobnih in učinkovitih preparatov temelji 
na silikonskih zasnovah, kar pa las ne pozdravi, 
ampak jih samo zgladi, obenem pa se te sestavi-
ne nabirajo na laseh in  lasišču, s  čimer pa one-
mogočijo njihovo normalno rast. Tisti, ki na lase 
nanašajo veliko kozmetičnih preparatov, dol-
goročno lasem škodijo. Da bi zagotovili zdravo 
osnovo za rast las, je potreben poseg na lasišče, 
ki mu pravimo piling lasišča.  S tem posegom 
ne le čistimo lasišče in tako lasem zagotavljamo 
zdravo okolje, temveč pri moških in tudi žen-
skah, dokazano, zaviramo izpadanje las.

Kako poteka  piling?
Piling lasišča je naraven postopek luščenja od-
mrle kože. Izvajamo ga v našem salonu; med 
drugimi sestavinami tudi s pomočjo olja EFA. 

Postopek traja od 30 do 45 min, odvisno od dol-
žine in gostote las. Priporočamo ga enkrat na 
mesec.

Zakaj je treba lasišče najprej pregledati z mi-
krokamero in kaj pokaže?
Z mikrokamero vidimo razne  nepravilnosti 
na lasišču, ki jih s prostim očesom ne vidimo. 
Rezultati so vodilo za nadaljnje delo. Vidimo 
lahko  čezmerno izločanje lojnic, plastenje suhe 
kože, kar je vidno kot prhljaj itn. Stranka lahko 
spremlja posnetek svojega lasišča na ekranu. 
Večina se jih zgrozi in se z veseljem odločijo za 
piling lasišča. V nadaljnjem postopku je treba 
preveriti tudi stanje las, zato opravimo testira-
nje las z vrhunskim testerjem harologi. Test lasu 
pokaže natančne podatke o  trenutnem stanju. 
Rezultatom lahko zaupajo stranke in frizer ha-
rolog. Lasni tester izmeri moč in razteznost, ki 
opredeljuje stopnjo vlažnosti lasu, kar je najpo-
membnejši element za določanje kakovosti las. 
To so temeljni podatki, na  podlagi katerih lahko 
določimo potek nadaljnje nege las in tudi posto-
pek priprave izdelkov, ki so individualno pri-
lagojeni vsaki stranki posebej. Po opravljenem 
testiranju je frizer harolog »oborožen« z dovolj 
podatki, da lahko opravi postopek čiščenja las 
in nege. 

Olje EFA se uporablja v različne namene, eden 
od  njih je namenjen za piling lasišča. Zanima 
me, kakšno funkcijo ima in kaj pravzaprav je 
to olje?
Olje EFA je skupek različnih rastlinskih olj, vse-
buje poleg gamo-linulenske kisline, različne 
aminokisline in minerale. EFA olje se nanaša na 
lasišče in s termično reakcijo, torej segrevanjem, 
zmehčamo povrhnjico lasišča, odpremo pore 
in tako lasišče pripravimo za nadaljevanje po-
stopka pilinga, saj bo lasišče vsrkalo minerale in 
vitamine vnaprej.

Kdaj se pokažejo rezultati pilinga in ali je ta 
postopek treba večkrat ponoviti? Zanima me, 
ali lahko stranka  naredi takšen postopek tudi 
doma?
Rezultati pilinga so vidni (občutni) že po prvem 
izvajanju,  po navadi lahko z mikrokamero še 
enkrat preverimo stanje lasišča. Glede na ponov-
ni pregled z mikrokamero določimo, če in kako 
pogosto je potreben ponovni piling. Postopek je 
mogoče  opraviti tudi doma, vendar je priporoč-
ljiv vsaj prvi obisk pri frizerju harologu.

Želite za konec našim bralcem sporočiti še kaj?

Seveda, zahvalili bi se za intervju, seveda pa vse 
vabimo na brezplačno testiranje las in lasišča ter 
svetovanje v upanju, da bomo skupaj naredili 
kaj dobrega za vaše lase.

• Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše 

ZDRAVSTVENI CENTER ZA PREVENTIVO, ZDRAVSTVENO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
ZLATICA

www.zlatica.net

specialistični zdravstveni pregledi in svetovanje

Ultrazvočna 
diagnostika 

Kardiološka 
dejavnost

Dermatološka 
posvetovalnica

Ginekološka 
dejavnost

Pediatrična 
posvetovalnica

Psihiatrična 
dejavnost

Naročite se lahko osebno
- v Zdravstvenem centru Zlatica 
- v ambulanti dr. Rusa v pritličju ZD Vrhnika, 
  od ponedeljka do petka v delovnem času.

ambulanta.dr.rus@gmail.com

031 / 881 745, 051/637 140 01 / 7540 47 55

@Center SPAR - Ljubljanska c. 29, Vrhnika

Ugodnosti za imetnike kartice 
zvestobe Lekarne Ljubljana

V okviru Zdravstvenega doma Vrhnika deluje 
Zdravstvenopreventivni center, kjer udeležen-
cem predstavimo znana dejstva s področja de-
javnikov tveganja (povišan krvni sladkor, povi-
šane maščobe v krvi, povišan krvni tlak), zdrave 
prehrane, telesne dejavnosti, škodljivosti kajenja 
in čezmernega uživanja alkohola, predvsem pa 
jih poskušamo prepričati, naj svoje življenje ob-
likujejo po teh načelih. V ta namen organiziramo 
različne delavnice, ki se jih lahko udeležite: 
• Promocija zdravja – življenjski slog 
• Dejavniki tveganja 
• Zdrava prehrana 
• Zdravo hujšanje 
• Telesna dejavnost – gibanje 
• Odvajanje kajenja
• Test hoje na 2 km
Stroške vsake od delavnic za zdaj krije Zavod za 
zdravstveno zavarovanje od sredstev, ki se od-
vajajo od plače. Zato za udeležbo na teh delav-
nicah ni treba dodatno plačati. Le vaš zdravnik 
vam mora izdati napotnico za posamezno de-
lavnico, nato pa se prijavite v Zdravstvenopre-
ventivnem centru Zdravstvenega doma Vrhnika 
pri vodji Uršuli Debevec. Za dodatna pojasnila 
lahko pokličete na tel. številko 01/755 51 49 ali 
pišete na elektronski naslov ursula.debevec@zd-
vrhnika.si. 
Da boste spoznali pomen in vsebino delavnic, 
bomo v nekaj številkah Našega časopisa delav-
nice predstavili. Začeli bomo z delavnico Pro-
mocija zdravja – življenjski slog. Vsi si želimo 
zdravja; po definiciji svetovne zdravstvene 
organizacije je to telesna in duševna blaginja, pa 
vendar je zdravje zelo širok pojem, ki si ga vsak 
razlaga po svoje. 
Kaj lahko storimo danes, tukaj in zdaj? Kaj nas 
varuje pred boleznimi srca in ožilja, rakom, de-
presijo? Mnogo odgovorov najdemo v teoriji, ki 
jo že poznamo. Ko govorimo o preventivi bolez-
nih srca in ožilja, o preventivi pred povišanim 
sladkorjem v krvi, ugotavljamo, da so temelji 
zelo podobni. Zdrava prehrana, telesna dejav-
nost, nekajenje, primerna telesna teža, zmerno 
uživanje alkohola – vse to so sestavlja zdrav živ-
ljenjski slog. 
Ko govorimo o preventivi kroničnih bolezni, se 
moramo zavedati, da je za doseganje tega cilja 
celostna dieta veliko pomembnejša kot pa po-
samezna hranila. Še več – ključnega pomena je 
sam način življenja. Hrana je njegov integralni 
del. Samo z zdravo prehrano se ne moremo 
obraniti bolezni, če ob tem veliko kadimo in se 
ob vsaki najmanjši težavi pretirano razburimo 
ter si tako dvigujemo raven stresnih hormonov, 
ki pripomorejo k razgradnji organizma. Zato 
moramo tudi na to gledati celostno; preventi-
vo pred nastankom različnih kroničnih bolezni 
predstavlja niz prepletajočih se ukrepov, to so 
zdrav način prehranjevanja, redna telesna de-
javnost, izogibanje kajenju, omejevanje alkohola 

in upravljanje svojega življenja v smislu manjše 
stresnosti (vir: Nada Rotovnik Kozjek: Gibanje 
je življenje). 
Program delavnice Promocija zdravja – živ-
ljenjski slog je namenjen posameznikom kot po-
moč pri procesu spreminjanja življenjskega slo-
ga, kar odpravlja dejavnike tveganja za zdravje 
in vplive na nastanek bolezni. Na delavnici so 
na kratko predstavljene naslednje vsebine:
–  proces spreminjanja življenjskega sloga,
–  pomen zdrave prehrane za zdravje, nezdrava 

prehrana kot dejavnik tveganja za kronične 
nenalezljive bolezni,

–  zdrava (uravnotežena) prehrana,
–  prehranska piramida,
–  12 korakov do zdravega prehranjevanja,
–  telesna nedejavnost kot dejavnik tveganja za  

nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni,
–  navodila za varno vadbo,
–  načini vključevanja redne telesne vadbe v živ-

ljenjski slog posameznika,
–  debelost kot dejavnik tveganja za druge de-

javnike tveganja in za kronične nenalezljive 
bolezni,

– osnovni principi vzdrževanja normalne tele-
sne teže in zdravega hujšanja,

–  alkohol kot dejavnik tveganja,
– varno pitje in tvegano pitje,
–  prednosti zmanjšanja uživanja alkohola,
–  kajenje kot dejavnik tveganja,
–  kajenje kot odvisnost,
–   prednosti nekajenja.
Delavnica poteka v obliki predavanja, ob koncu 
pa je čas za diskusijo. Udeleženci bodo na delav-
nici izvedeli, kako se izogniti tistim navadam v 
svojem življenjskem slogu, ki ogrožajo njihovo 
zdravje. Poleg tega bodo prejeli gradivo o zdra-
vem življenjskem slogu.

Uršula Debevec, 
Zdravstveni dom Vrhnika

Kardiološka dejavnost
V zdravstvenem centru ZLATICA poleg 
kardioloških pregledov in snemanja EKG 
opravljamo tudi ultrazvočni pregled srca 
– ehokardiografijo. Preiskava je neboleča in 
varna za preiskovanca  in zdravnika. Potreb-
na je skoraj pri vseh srčnih obolenjih.
Priporočal bi jo tudi športnikom, predvsem 
zaradi izključitve pomembne prirojene srčne 
napake, ki je pri veliki telesni aktivnosti lah-
ko usodna. Seveda sam pregled z meritvami 
in podatki ni dovolj. Po preiskavi sledita po-
govor in svetovanje.

 Marko Hudnik, 
dr. med., specialist kardiolog

Dejavnost Zdravstvenega doma Vrhnika

Zdrav življenjski slog

Pr’ frizerju

Vrata je odprl nov frizerski salon
Konec lanskega leta je v prostorih bivšega Iskrinega obrata Elektron odprl vrata nov frizerski salon, ki 
obljublja nekaj več. Salon se domiselno imenuje kar »Pr ‘ frizerju«. Pogovarjali smo se s poslovodjo Kati 
Mrak Cafuta, ki nam je razložila nekaj več o dodatnih storitvah, ki jih ponujajo.
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Elo se že vrsto let ukvarja s fotogra-
fijo. Njegovo področje je naravoslovna
fotografija, natančneje lovska. Z leti si
je nabral nešteto izkušenj pri zasledo-
vanju in fotografiranju živali v prosti
naravi. Ne zanimajo ga pa samo zveri, 
rad fotografira tudi žuželke, žabe, pti-
ce … Kot sam pravi, mu je to še v večje 
veselje. Vsekakor je treba imeti za do-
ločeno vrsto živali poseben pristop, 
kot denimo za žuželke makroopremo, 
za ptice in divjad pa močne objektive. 
Zelo pomembno je tudi znanje biolo-
gĳe, saj mora fotograf proučiti vsako
žival posebej in spoznati njene nava-
de. Elo ni samo naravoslovni fotograf. 
Pred  nedavnim je predstavil kolekcĳo
na temo Konj v galerĳi MMG na Vrh-
niki. Razstava je bila odlično ocenjena. 
Samostojne razstave je imel tudi na 

velenjskem gradu in še v nekaterih 
mestih po Slovenĳi. V marcu priprav-
lja razstavo na Jesenicah, v načrtu pa 
ima tudi razstavo fotografij, za katere
je prejel nagrade v ZDA, Avstrĳi, Bos-
ni in seveda tudi v Slovenĳi, na primer
zlata medalja na temo Ljubljanskega 
barja, ki mu jo je podelil župan Občine 
Ljubljana, Zoran Jankovič. Nagrade so 
mu pred leti prinesle tudi mednarodni 
naziv ‘artist-umetnik FIAP’, ki mu ga 
je podelilo združenje evropskih foto-
grafov FIAP iz Pariza, na katerega je 
še posebno ponosen.

Elo ni samo fotograf, je vsestranski 
umetnik, sodeluje pri dveh že uveljav-
ljenih glasbenih zasedbah, Latino.si in 
Gaucho, obenem se ukvarja z vzgaja-
njem bonsajev in kaktusov, vsi Vrh-
ničani pa ga poznamo kot odličnega 
mojstra urarja.

Na področju fotografije je aktiven že
vrsto let, je član štirih fotoklubov, in si-
cer:  Foto kluba Okular z Vrhnike, Fo-
tokluba Diana, katerega predsednik je 
bil osem let, fotosekcĳe borovniškega
KUD Karel Barjanski ter Foto društva 
Grča iz Kočevja .  

Člani fotokluba Okular smo na na-
šega mojstra ponosni in mu ob tej pri-
ložnosti iskreno čestitamo za zasluže-
no pridobljeni naziv.

Rado Krasnik, 
predsednik fotokluba Okular

 V uvodnem delu se je predstavil 
otroški pevski zborček podružnične 
šole Drenov Grič. Mlade pevce je za 
nastop pripravila Bernarda Novak, 
na klaviaturah pa jih je spremljal 
Gorazd Jan. Pevci so prepevanje po-
pestrili z igranjem na Orffove inštru-
mente. Klara Jelovšek se uči igranja 
na violino v glasbeni šoli Ljubljana 
Vič Rudnik, pod mentorstvom Đo-
rđa Beraka. Tokrat je zaigrala Mon-
tĳev Csardas.
V drugem delu koncerta smo pri-
sluhnili Triu D – dur, ki ga sestav-
ljajo Jana Ravnikar, Barbara Filipič 
in domačinka Dominika Naveršnik. 
Druži jih veliko veselje do petja, 
glasbenega ustvarjanja in pevskega 
nastopanja ob različnih priložnostih. 
Pevke so svoj nastop sklenile z Berli-
novo White christmas. 
Na koncu se je predstavil doma-
či MePZ KUD Drenov Grič-Lesno 
Brdo, ki ga že dve leti vodi zboro-
vodja Gorazd Jan. Pevce je na kla-
viaturah spremljala Dominika Na-

veršnik. Predstavili so se z znanimi 
božičnimi pesmimi, tudi tokrat so 
se poslovili od poslušalcev s Sveto 
nočjo. 
Katarina Lenarčič je med točke na-
stopajočih vtkala številne lepe misli. 
Na koncertu je vedno nekaj najmlaj-
ših poslušalcev, ki se radi ustavĳo v
kotičku, kjer Stanka Koprivec posta-

vi jaslice in okrašeno smrečico. 
KUD Drenov Grič-Lesno Brdo se 
za pomoč zahvaljuje Svetu krajevne 
skupnosti in trgovini DG 69. Pred-
sednik krajevne skupnosti Pavle 
Oblak je namenil nekaj besed vsem 
navzočim v dvorani in vse povabil 
na druženje ob kozarčku rujnega. 
Razšli smo se z željo, da bi nam čas 
praznikov, prĳaznih stiskov rok, le-
pih želja in utripajočih lučk skozi vse 
leto prinesel čim več nasmehov na 
naše obraze. 

Bernarda Novak 
Fotografije: Igor Oblak

Klara Jelovšek

Mešani pevski zbor KUD Drenov Grič – Lesno Brdo

Otroški pevski zborček podružnične šole Drenov Grič.

Koncert tenorista 
Uroša Petrača 

Jubilejnih 10 let
Nekaj dni pred koncem lan-
skega leta, 27. decembra, je 
naš KUD v sodelovanju z Za-
vodom Ivana Cankarja v vrh-
niškem Cankarjevem domu 
priredil že 10. božično-novo-
letni koncert Uroša Petrača. 

Tenorist je v goste tokrat povabil pianistko Manco Kranjec Trček in godalni 
kvartet, ki so ga sestavljali člani logaškega simfoničnega orkestra Cantabi-
le: violinistki Azra Dukić in Lucĳa Treven, violončelistka Eva Razložnik in
kontrabasist Klemen Bartol. 
Zven glasu, zvok klavirja in toplina godal so ustvarjali čudovito vzdušje, ki 
je prevevalo ves koncert, posvečen slovenskim pesmim. Najprej smo uži-
vali v interpretacĳi ljudskih pesmi in samospevov, v drugem delu pa so
praznično občutje stopnjevale božične melodĳe. Pri Sveti noči ob zaključku
programa se je glasbenikom s petjem pridružilo tudi občinstvo. 
S tem jubilejnim koncertom se je cikel prednovoletnih koncertov tenorista 
Petrača zaključili, kajti na Nizozemskem, kjer živi, ima vedno več nasto-
pov (to sezono tudi v eni od amsterdamskih oper), zato ne more obljubiti, 
da bo naslednja leta v božično-novoletnem obdobju uspel nastopiti tudi v 
Slovenĳi.
Kot je povedal ob neki drugi priložnosti, med domačim občinstvom čuti po-
sebej srčno in dobronamerno podporo, za katero je zelo hvaležen in zaradi 
katere nas bo gotovo še kdaj razveselil s svojim koncertom. 

KUD Drenov Grič – Lesno Brdo
Mateja Bartol

Tenorist Uroš Petrač

Utrinek s koncerta v  vrhniškem Cankarjevem domu.

Elo Mihevc – prvi mojster fotografije na Vrhniki
Končno je tudi Vrhnika dobila prvega mojstra fotografije. Prestiž-
ni naziv je  po dolgih letih udejstvovanja na področju fotografije
pridobil Elo Mihevc.  Za naziv mojstra fotografije je potrebno ve-
liko truda in znanja, saj je treba zbrati 1400 tekmovalnih točk in 
vsaj osem  mednarodnih nagrad. Najpomembnejša je umetniška 
ocena, ki jo na podlagi predložene kolekcĳe fotografij oceni umet-
niški svet Fotografske zveze Slovenĳe.

Dvorana gasilskega doma na Drenovem Griču

Božično novoletni koncert
Dvorana gasilskega doma je v soboto pred božičem gostila 
številne poslušalce Božično novoletnega koncerta.



NAS CASOPIS 401/ 28.1.2013 C M Y K 42

42 28. januar 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siKultura Vrhnika - Cankarjevo mesto

Na Vrhniki sta  bila 101. in 102. 
novoletni koncert, kar je zelo 
spodbudna številka, ki v sebi 

skriva potrditev  kakovostnega 
dela orkestra, ki ga vodi Marko 
Fabiani. Koncert v dveh delih 

se je začel s spletom klasičnega 
»pop-romantičnega« venčka, 
se nadaljeval z Verdĳevo Tra-
viato, prinesel nekaj božičnega 
duha s skladbo nemškega av-
torja Michaela Praetoriusa ter 
se zaključil na svoj način – raz-
igrano, kljub naslovu skladbe: 
Mrtvaški ples. Kot je v navadi 
pri novoletnih koncertih Sim-
fonike, je drugi del obarvan 
bolj sproščujoče, tudi z orke-
stralnimi pop »komadi«. Naj-
prej je  občinstvo v svet čarovnĳ 
popeljala filmska glasba Har-
ryja Po�erja, zatem je kocine 
dvigovala glasba iz črnobelega 
Schindlerjevega seznama, cikel 
filmske glasbe pa je zaključila 
z melodĳami najbolj slavnega 

britanskega agenta 007 (Živi in 
pusti umreti). Verjetno se še ni 
zgodilo, da bi z odra odmevala 
glasba računalniške igrice, to-
krat iz Civilization 4, se je pa 
že, da je pokalo v Straussovem 
lovu. Večerni program  so skle-
nili z Rimskimi pinĳami, temu 
pa je obvezno sledil še bis s 
tradicionalnim Straussovim 
Radetzkyjevim maršem. 
Simfoniki so se tudi letos na 
odru pridružili solisti. Osred-
nja vloga je pripadala violini-
stu Benjaminu Ziervogelu s 
Stradivarjevo violino, sicer pa 
koncertnemu mojstru Simfo-
ničnega orkestra RTV Sloveni-
ja. Solo nastop sta imela tudi 
sopranistka Jana Ravnikar, 
ki je vrhniškemu  občinstvu 
že znana, in malo manj znani 
vokalist Tomaž Kranjec, sicer 
kontrabasist. 
Posebej pa je treba omeniti Me-
šani pevski zbor Mavrica, ki 
že več let spremlja Simfoniko, 
zadnja leta pa ji družbo dela 
na novoletnih koncertih še Me-
šani pevski zbor dr. Frančiška 
Lampeta iz Črnega Vrha. Zbo-
rovodkinji Darinka Fabiani in 
Katja Bajec Felc sta poskrbeli za 
ubrano petje pevcev, ki je pri ne-
katerih glasbenih delih nadgra-
jevalo orkestralni del koncerta. 
Poleg koncertov na Vrhniki 
je bil novoletni koncert še 12. 
januarja v Slovenski filharmo-
nĳi. 

Gašper Tominc 

Orkester Simfonika, v ozadju pa mešana pevska zbora Mavrica in dr. Frančiška Lampeta

Predstavitev Humanističnega 
in umetniškega društva »O«
Spoštovana bralka, spoštovani bralec. Sledeči zapis ni obi-
čajna predstavitev društva, ker so te po navadi dolgočasne, 
tako kot vse običajne stvari, in zato močno upam, da vas bo 
besedilo prepričalo k včlanitvi v društvo ali pa vam bo vsaj v 
prĳetno in zabavno branje. Na vprašanje »Kaj pomeni črka O 
v imenu društva?«, zastavljeno s strani uradne osebe ob usta-
novitvi društva (mimogrede: predsednik, ustanovitelj in pisec 
tega besedila sem Žiga Gruden), sem enigmatično odgovoril: 
»Kako pa veste, da gre za črko? Lahko je število (recimo novih 
članov društva po branju te predstavitve) ali pa krog (ljudi, ki 
mu bo tekst razumljiv). Lahko je marsikaj. Človek razmišlja 
v kalupih, mi pa želimo to spremeniti (vsaj pri sebi).« Širše 
občinstvo želimo pritegniti z našim znakom, ki je podoben 
kitajskemu simbolu za človeka, tako da bomo (vsaj upamo) 
prodrli na kitajski trg; vendar ne na tistega na Daljnem vzho-
du, ampak tega, ki se poraja v naši vedno bolj kitajski dolini 
šentflorjanski. Odtod razlog za humanistično društvo. Uteme-
ljeno je na osnovni članski dolžnosti aktivnega udejstvovanja, 
v čemer se razlikuje od množice običajnih društev, ki obstojĳo 
zaradi pobiranja članarin. Društvo, utemeljeno na tej premisi, 
obstaja toliko časa, dokler ima 
podporo ljudi. Ne gre za insti-
tucionalizirano tvorbo moder-
ne dobe, ki jo prisilno pravno 
ohranja pri življenju denarni 
tok, četudi se tvorba spremi-
nja v svoje idejno nasprotje. 
Tako kot vsako omembe vred-
no društvo iz antike bomo 
sprejeli vse potencialne inter-
esente, ki bodo izkazali neko 
veščino ars. Prevod latinske 
besede ars se z obdobjem re-
nesanse pojmovno vedno bolj 
zožuje, tako da danes v mislih posameznika označuje zgolj (li-
kovno) umetnost. Odtod razlog za umetniško društvo. Bralec 
naj si nikar ne domišlja, da s tem zožujemo možnost članstva, 
saj je v pomensko odprtem pojmovanju umetnosti v današ-
nji družbi umetnik vsak, ki se mu uspe prebiti čez mesec, kaj 
šele dostojno živeti. »O« je torej najmanjši skupni imenova-
lec človeka in največji skupni večkratnik veščin družbe. Zato 
je glavni namen društva, da prek humanizma in umetnosti 
ustvarja in zagotavlja pogoje alternativnim umetniškim (v 
širšem pomenu besede) izrazom človeka kot Človeka. Umet-
nost je zatorej prednja straža svobode človeka in posledično 
družbe, utemeljene na človekovih pravicah, ki varuje pred 
institucionaliziranimi svetimi tremi kralji, avtoritarno državo, 
dogmatično vero in nenasitnimi korporacĳami. Zadnji stavek 
je v dosedanji podstati slovenske družbe lahko pokop dru-
štva, saj se, če smo iskreni, (skoraj) vsi družbeni podsistemi 
hranĳo na njih seskih, ki jih bolj ali manj uspešno legitimira 
sklicevanje na razumsko-zastarelo tradicĳo in interesno-ciljno 
pisan zakon. Vrata togosti legalizma, ki daje »absolutno« moč 
tradicionalnim centrom, je zatorej mogoče odpreti s tisto ma-
gično besedo – ars. Citirajoč Kosovela: »Umetnost je religĳa 
modernega življenja. Kajti bistvo religĳe je usmerjanje življe-
nja h končnemu cilju. Umetnost pa nam odpira vrata v pravo 
življenje, odstira zaveso pred neznanim, ki se skriva za vsak-
danjostjo. Resnično obliko vesoljstva hoče spoznati, odkriti 
pravi obraz stvari, spoznati hoče pravice življenja, ki ga ob-
likujejo, poživljajo in presnavljajo. Umetnost je živo spozna-
nje.« Zato, da nas spoznate tudi v živo, da se nam pridružite, 
da podprete sodobni svobodni glas(beni izraz) in družbeno še 
sprejemljive meje pravice, ki jih sami dojemamo kot dolžno-
sti raziskovanja mej svobode v javnem prostoru, vas vljudno 
vabimo na koncert skupine Balžalorsky Drašler trio, ki bo 4. 
marca v Cankarjevem domu na Vrhniki. (ŽG)

Solist Benjamin Ziervogel ter zborovodkinji Katja Bajec Felc in 
Darinka Fabiani

Maestro Marko Fabiani

MAMA JE  UMRLA 
DVAKRAT

komedĳa
VINKO  MODERNDORFER

PRIREDBA: SLAVICA MARTA OŠABEN

V nedeljo, 3. februarja,  ob 17. uri 
v Domu KS Stara Vrhnika.

» Če si bogat, si lahko bog! ali pa hudič!  
kakor ti zapaše!«

Na nepozaben večer Vas vljudno  vabi 
Kulturno društvo Borovnica, Gledališka skupina ŠOTA.

25. novoletni koncert Orkestra Simfonika

Znova navdušili občinstvo
Vrhnika, 5. januar – Orkestru Simfonika se ni treba bati, da bi sedeži v dvorani 
ostali prazni. Vsako leto napolni osrednjo vrhniško kulturno dvorano kar dvakrat 
in še enkrat toliko Slovensko filharmonĳo. Če se malo poigramo s statistiko, je 
orkester v  petindvajsetih letih nanizal že več kot sto novoletnih koncertov.

Dobra izkušnja iz preteklega leta je bo-
trovala, da so fantje in dekleta iz Sadike 
tudi letos za silvestrovo uprizorili igro, 
tokrat za nameček kot predpremiero. Na 
ta način so poskrbeli za humoren uvod 
v silvestrsko druženje na vasi, ki je sle-
dilo po igri. Kot je dejala Marĳa Kupec 
iz društva, je bilo zanimanje za silves-
trsko predstavo izjemno, pa tudi v kas-
nejših dveh ponovitvah (5. in 12. januar) 
so napolnili domačo dvorano gasilskega 
doma. 
Svojeglavček je komedĳa, avtorja Karla 

Sieberja, ki jo je režiser Militarev posta-
vil na oder že pred tremi leti v Pirničarh. 
Govori o dogajanju v planinski turistični 
kmetĳi, kjer se spleta zgodba med dekle-
tom Polonco (Olga Frank), ki ima zaradi 
svojeglavosti vzdevek »Svojeglavček« 
in gorskim vodnikom Tonetom (Andrej 
Krašna), vzporedno pa teče še zgodba o 
Izaku Kohnu (Jože Čamernik), zagreb-
škem petičnem turistu, ki si ga domači-
ni dobro privoščĳo. Slabo poldrugo uro 
dolgo komedĳo so se začeli učiti jeseni, 
zadnje tri tedne pred iztekom leta pa so 

imeli vaje skoraj vsak dan. »Samo za bo-
žič smo imeli prosto,« pojasnjuje Kupče-
va, ki v komedĳi nastopa kot posestnica 
Potokarca. Sedaj so na vrsti gostovanja 
v okoliških krajih, pot pa jih bo zanesla 
tudi na Primorsko in Štajersko. Če bodo 
tako pridni kot v lanski sezoni, potem 
bodo večino vikendov tja do pomladi 
žrtvovali za nastope na odrskih deskah 
in ni vrag, da nekoč ne pridejo tudi v vaš 
kraj. Doživeli boste poldrugo uro smeha 
z verjetno še nikoli doživetim tako po-
gostim močenjem igralcev. (gt)

Ligojnčani zopet uprizorili novo igro

Svojeglavček osvaja srca publike
Ligojna, 12. januar – Dramska sekcĳa Sadika ligojnskega kulturnega društva je v peti sezoni premierno 
postavila na oder komedĳo Svojeglavček, v kateri nastopa večina igralskega ansambla iz igre pretekle 
sezone. Prav tako je tudi tokrat za režisersko taktirko prĳel Peter Militarev.
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Letošnji literarni natečaj smo posvetili lite-
rarnemu portretu. Avtor lahko piše o sebi, 
prĳatelju, svojih bližnjih, o pomembnem 
posamezniku, ki je vplival nanj ali na širšo 
družbo, o resničnem človeku – njegovi pri-
godi ali kako ga vidi avtor, o trenutku, v ka-
terem se mu je vtisnil v dušo.
Mentorje prosimo, da opravĳo predizbor 
literarnih del. Prispele literarne sestavke bo 
pregledal literarni selektor. Najboljša dela 
po njegovem izboru bodo nagrajena s pri-
znanjem JSKD in objavo v Našem časopisu.
Rok prĳave sodelovanja za mentorje na 
OŠ – po e-pošti ali telefonu: 15. 2. 2013 (s 
podatki: šola, mentor, telefonska številka, 
e-pošta)  
Rok za oddajo literarnih del učencev – po e-
pošti: 15. 3. 2013 (lit. dela zanje posredujejo 
mentorji – tako kot prejšnja leta)

Obvezni podatki: 
1) avtor lit. dela, razred, šola, mentor 
2) naslov literarnega dela

Letošnji likovni natečaj smo posvetili por-
tretu. Iščemo upodobljene obraze – sebe, 
prĳatelja, brata, sestre, staršev, sosede, 
dedka, učiteljice, ravnatelja, zdravnika, 
poštarja, prodajalke, režiserke, igralca ... 
resničnih in izmišljenih ljudi. 
Portret mora biti centralen na sliki ali sve-
tla lučka na kontrastnem ozadju množice!
V likovnih delih poskušajte čim bolje pri-
kazati notranje počutje upodobljenih oseb. 
Uporabljate lahko poljubne tehnike, lahko 
dramatizirate z barvami (npr. zelen obraz), 
spreminjate, popačite oblike. Ne gre za re-
alistično prikazovanje, ampak za izražanje 
notranjega doživljanja z barvo in obliko.
Mentorje prosimo, da opravĳo predizbor 
likovnih del in jih na posamičen razred, 
skupino pošljejo največ deset. Likovni 
selektor bo pripravil izbor najboljših del, 
ki bodo razstavljena v avli Cankarjevega 
doma. Najboljša dela bodo nagrajena s 
priznanjem JSKD in objavo v Našem časo-
pisu.
Rok za prĳavo po e-pošti ali telefonu: 15. 

2. 2013 (s podatki: šola/vrtec, mentor, tele-
fonska številka, e-pošta)
Rok za oddajo likovnih del: 15. 3. 2013
Obvezna oznaka na zadnji strani likovne-
ga dela: 
1) avtor likovnega dela, razred/skupina
2) naslov likovnega dela
3) šola/vrtec, mentor, telefonska številka, 
e-pošta (lahko posebej oziroma enkrat za 
vse poslane slike iz skupine)      

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika

Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Sobota, 16. februarja, 2013 ob 16. uri

Tone Pavček

Juri Muri v Afriki
Gledališka predstava
Slovensko narodno gledališče Maribor

Režija: Branka Nikl Klampfer
Igrata: Matija Stipanič in Maša Žilavec

Juri Muri, “tisti, ki je s hruške pal”, je trmast deček, ki 
se noče umivati. Ker sovraži vodo, milo in brisače, 
se lepega dne odloči pobegniti v Afriko. Čez morje 
ga ponese galeb, ko pa prispe v Afriko, naleti na ne-
varne in grozljive zveri. A noj ga potolaži, naloži ga 
na hrbet in mu po dolgem in počez razkaže afriška 
čudesa. Kmalu osvoji puščavo in živali ga sprejme-
jo za svojega prijatelja. Ko pa Juri pri Nilu ozmerja 
krokodila in zlomi slonov dragoceni okel, dobi za 
kazen hladen tuš. Užaljeni Juri zavetje poišče pri 
črncih, ki ga brez odlašanja pošteno umijejo, da bi 
spoznali, kaj se skriva pod debelo plastjo umazanije. 
Predstavo posvečamo spominu na izjemnega 
slovenskega pesnika Toneta Pavčka, ki s svojo iz-
virno otroško poezijo vedno znova navdušuje in 
navdihuje otroke vseh generacij. 

Predstava traja 35 minut; 2. leti +.

Otroški abonma 11. šola – nadomestna predstava 

Čarobna pomlad 
Spoštovani abonenti Otroškega abonmaja 11. šola in drugi 
obiskovalci predstav za otroke!
Še enkrat se vam opravičujemo, da v soboto, 15. decembra 
2012, zaradi izpada elektrike v širšem delu Vrhnike v Can-
karjevem domu ni bilo predstave Čarobni december. 
Čarodej Jani nam je po svojih najboljših močeh pričaral 
vsaj Dedka Mraza, ki je obdaril številne otroke, ki so nas 
obiskali tisti dan. Namesto Čarobnega decembra nam bo 
v soboto, 9. marca 2013, ob 16. uri pričaral Čarobno 
pomlad.  Za ogled predstave veljajo tudi vstopnice 
odpadle predstave Čarobni december. Priporočamo, 
da jih zamenjate z novimi še v predprodaji.

SITI TEATER BTC in KREKER

STAR FOTR 
(ponovno, že tretjič na Vrhniki!)
Monokomedija
Režija: Jurij Zrnec
Igra: Janez Hočevar - Rifle

PONEDELJEK, 20. februarja, 2013 ob 19.30 

Smešna  stran neizogibnega staranja za vse, ki jih je groza 
trenutka, ko jim bodo mlajši  prijazno odstopili sedež. Kaj 
se zgodi, ko vas zapustijo otroci in vaš dom napolnijo vnu-
ki? Sladke skrbi sodobnega dedka nam bo zaupal Janez 
Hočevar - Rifle v režiji Jurija Zrneca. 
Dva mojstra humorja, ena odlična predstava za vse gen-
eracije!

RAZSTAVE V CANKARJEVEM 
DOMU NA VRHNIKI 

Do 3. februarja 2013
je v Galeriji odprta razstava,

ki smo jo pripravili skupaj z Osnovno šolo Ivana 
Cankarja Vrhnika:

PRAVLJIČNI SVET ŽIVALI. 
Na njej se predstavljata dva krožka:

oblikovanje gline in ročne spretnosti.

Do 10. marca 2013 je v avli Cankarjevega doma 
odprta fotografska razstava kristalov 

Jožeta Pristavca SKRITI SVET.
 

V torek, 5. februarja 2013, ob 18. uri
Vas OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

vljudno vabimo na literarni večer, ki ga bo 
spremljalo odprtje razstave:

Vid Sark,
VÉLIKO ŽDETJE.

Razstavo v Galeriji si lahko ogledate 
do 3. marca 2013.

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

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

na Vrhniki. 

Vabljeni!

Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Petek, 15. februarja, 2013 ob 19.30 

Evald Flisar

Vzemi me v roke
Tragikomedija
Slovensko komorno gledališče in 
Lutkovno gledališče Ljubljana

Režija: Evald Flisar 
Igrata: Iztok Jereb  in Mojca Funkl
 
Igro Vzemi me v roke je Flisar začel pisati 
kot monodramo, posvečeno 40-letnici 
gledališkega delovanja igralca Iztoka Jere-
ba. Vendar mu delo nikakor ni steklo, nato 
pa se je nepričakovano pojavil lik mlade 
ženske in tako je nastala drama za dva.
Zgodba se dogaja v kletnem antikvariatu, ki je 
tik pred bankrotom. Ostareli, obupani lastnik 
prek oglasa skuša najti občasno pomoč. Na 
začetku ni odziva, nato se mu po stopnicah 
dobesedno “prikotali” Mojca. Polna mladostne 
zanesenosti in volje, ker je življenje še ni po-
tolklo, se zaveda, da nekako mora preživeti. V 
antikvariatu zaveje sveža energija in ideje, ki 
se lastniku zdijo sicer iz trte zvite. Med njima 
se počasi razvija globok čustven odnos, v kat-
erem pa vodi igro ona …

Predstava traja 90 minut in nima odmora.

Prĳave in dela sprejemamo na naslovu:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Vrhnika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika; 
tel.: 01/750 20 39; faks: 01/750 20 40; e-pošta: oi.vrhnika@jskd.si 
(kontakt: Nataša Bregant Možina)

Iz izbora likovnih del natečaja OI Ivančna 
Gorica

Metal night!
15. februarja bo v Zakonu po-
tekala bestialna orgĳa Satana in  
drugih zlih neumnosti. Gostje 
februarske dekadence bodo 
lepi, prisrčni in ljubki. Vodilni 
lepotec Eruption bo predstav-
ljal svojo novo umetniško kre-
acĳo Tenses Collide, Sarcasmi 
(ki genocid izvajajo že 25 let) 

bodo stari, a še vedno hitri, zlo-
bni in kul. Dickless Tracy bodo 
pač taki, kot so. Zmleti, jezni 
in brez ene od okončin, razen 
bobnarja, ki od leta 2011 igra 
tudi pri Eruption (okončina mu 
je zrasla nazaj). Želja vseh treh 
lepotcev je, da bi enkrat skupaj 
zaigrali na festivalu slovenske 
domoljubne pesmi. 
Cena za nečlane je 6 evrov, za 
člane 3 evre. 

Rojišče
Humanistično in umetniško 
društvo “O” vabi na cikel kon-
certov svobodne improvizirane 
glasbe Rojišče, ki bodo pote-
kali v klubu Zakon na Vrhniki 
predvidoma vsak tretji četrtek 
v mesecu. Na drugem koncertu 
cikla  21. 2. 2013 ob 20.30 bodo 
improvizirali svobodno Marko 
Jenič, Marko Karlovčec in Jošt 
Drašler.
Vabljeni!

Marko Jenič: violina
Marko Karlovčec: sax
Jošt Drašler: kontrabas

Otroške delavnice
Zimske počitnice, zimske otro-
ške delavnice in seveda veliko 
ustvarjanja, igranja ter zabave!

Tudi tokrat se bomo dobili v 
prostorih krajevne skupnosti na 
Tržaški 11 (nad klubom Zakon), 
in sicer vsak dan od 18. 2. do 22. 
2., dopoldne od 10. do 13. ure in 
popoldne od 16. do 19. ure! 
Delavnice so brezplačne!

(Vabljeni seveda tudi vsi, ki bi 
se radi otroškim delavnicam 
pridružili kot mentorji, da nam 
pišete nae-naslov: neza.s@hot-
mail.com)

Narava je zakon!

Pohod čez Kališe
Vabljeni vsi mladi in ljubitelji 
pohodov v naravi, da se mi pri-
družite na pohodu po Kališah 
(gozd med Logatcem in Planin-
skim poljem). Hodili bomo po 
vlakah in brezpotjih tega prav-
ljičnega gozda, mimo globoke 
Gradišnice in skozi temačno 
Skedneno jamo do Planinskega 
polja in pot nas bo nazadnje pri-
peljala nazaj do logaške Skirce.
Dolžina poti je okoli 17 km, te-
ren pa je na brezpotjih na tre-
nutnke lahko malce zahtevnej-
ši. Pohodniški čevlji so nujni v 
primeru snega, konkretna mali-
ca pa v vsakem primeru.
Dobimo se pred oziroma v Klu-
bu vrhniških študentov od 9.00 
do 9.30  zjutraj 
v nedeljo, 3. 2. 2013. Odhod iz-
pred Zakona bo tokrat ob 9.30, 
saj moramo priti še do Logatca.
Prĳava je tokrat zaželena zaradi 
organizacĳe prevoza. 
Prĳavite se lahko na naslovu 
h�p://goo.gl/m4mcG

Ulovka in Planina
Na drugem pohodu v februar-
ju nas bo pot peljala čez Staro 
Vrhniko in Kuren do gostišča 
na Ulovki in od tam po smučiš-
ču do vrha. Nato bomo osvojili 
še vrh Planine in se spustili v 
Star maln. Najtežji pričakovani 

vzpon bo po smučišču, vse dru-
go bo mala šala.
Pohod bo v nedeljo, 17. 2. 2013. 
Zbor bo v Klubu Zakon od 9.30 
do 10.00, odhod bo ob 10.00. 
Vsakega udeleženca čaka sko-
delica kave ali čaja.

Šiviljski tečaj
Ste naveličani strganih hlač? V 
omari kopičite tone oblek, ki 
čakajo na preobrazbo? Imamo 
rešitev za vas! Pandemonium 
clothing in KVŠ organizirata ši-
viljski tečaj, ki bo potekal vsako 
sredo od 18. ure naprej (prvo 
srečanje bo 6. februarja).  Za 
samo 100 evrov (80 evrov člani) 
dobite zraven še potreben ma-
terial (razen šiviljskega stroja). 
Ker je število prĳav omejeno na 
pet, pohiti in se prĳavi zdaj na: 
program_kvs@yahoo.com .Več 
informacĳa najdeš na spletni 
strani KVŠ.

Tečaj ličenja
Senčila, eye liner, puder, maska-
ra, šminka, lip gloss ... Se sploh 
ne moreš odločiti, kaj bi upora-
bila? Pridi na tečaj ličenja, ki bo 
potekal vsako soboto od 17. do 
19. ure v dvorani KVŠ. Tečaj bo-
sta vodili make up artistki Tjaša 
in Eva, denarnica pa bo lažja za 
30 evrov  oz. 25 evrov, če si član 
KVŠ. Če se vas prĳavi vsaj  šest, 
potem se vidimo 16. 2. 2012, v 
nasprotnem primeru bo tečaj 
odpovedan. 

Smučanje
MŠKD Verd in KVŠ organizira-
ta smučanje po izjemno ugodni 
ceni!
Odšli bomo v Gerlitzen,  9. fe-
bruarja,  za samo 35 evrov (če 
si član katerega od društev) oz. 
40 evrov (če nisi član). Štarta-
li bomo ob 5.50 izpred PGD 
Verd. Prĳaviš se lahko na www.
mskd-verd.si (pod aktivnosti), 
in sicer do 6. februarja. Se vidi-
mo! Depozit za key card znaša 
5 evrov, ki jih na koncu dneva 
dobite nazaj, če le ne izgubite 
kartice. V primeru premajh-
nega  števila prĳav ali slabega 
vremena, bomo smučali doma, 
v vsakem primeru na lastno od-
govornost.

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n • Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – 
Naš časopis
razpisujeta 

LIKOVNI NATEČAJ 2013 
za učence osnovnih šol in vrtcev

OBRAZ V MNOŽICI – PORTRET

Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – 
Naš časopis
razpisujeta

LITERARNI NATEČAJ 2013
za učence osnovnih šol

OBRAZ V MNOŽICI – LITERARNI PORTRET
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do 3. 2. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA

PRAVLJIČNI SVET ŽIVALI
Predstavitev krožkov: Oblikovanje gline in Ročne spretnosti.

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

do 10. 3. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Jože Pristavec
SKRITI SVET

Fotografska razstava kristalov
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
1. 2. 2013,
ob 20. uri.

Vstop prost.

ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA
 ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŠPORTNIK LETA 2012
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
3. 2. 2013,

ob 17.30 uri.
Vstopnina: 18 €.

ŠPAS TEATER MENGEŠ
Lado Bizovičar, Jure Karas 

SLOVENSKA MUZKA OD A DO Ž
Komedija

Režija: Lado Bizovičar
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
3. 2. 2013,
ob 20. uri.

Vstopnina: 18 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER MENGEŠ 
Lado Bizovičar, Jure Karas 

SLOVENSKA MUZKA OD A DO Ž
Komedija

Režija: Lado Bizovičar
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
5. 2. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Vid Sark

VÉLIKO ŽDETJE 
Literarni večer in razstava risb ob Slovenskem kulturnem prazniku

Razstava bo odprta do 3. marca 2013.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
8. 2. 2013,
ob 19. uri.
(169 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

HOBIT, NEPRIČAKOVANO POTOVANJE
Domišljijska pustolovščina (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
10. 2. 2013,
ob 17. uri.
(97 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PET LEGEND
Animirana pustolovščina, sinhronizorano (5+)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
13. 2. 2013,

od 8. do 13. ure.
Vstop prost.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
MLADI ODER

Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
14. 2. 2013,
ob 19. uri.
(116 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

LJUBEZEN JE VSE, KAR POTREBUJEŠ
Romantična komedija (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Program prireditev za februar 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

PETEK,
15. 2. 2013,
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

SLOVENSKO KOMORNO GLEDALIŠČE 
in LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Evald Flisar
VZEMI ME V ROKE

Tragikomedija
Režija: Evald Flisar

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
16. 2. 2013,
ob 16. uri.

Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Tone Pavček

JURI MURI V AFRIKI
Gledališka predstava

Režija: Branka Nikl Klampfer
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
17. 2. 2013,
ob 17. uri.
(103 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SMRKCI
Komedija, sinhronizirano (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
20. 2. 2013,
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
STAR FOTR

Monokomedija
Režija: Jurij Zrnec

Igra: Janez Hočevar Rifle
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
21. 2. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.

INŠTITUT IVAN MICHLER
in

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA
NEMŠKI LIMES

Potopisno predavanje o nemškem odseku rimskega limesa
Predava dr. Andreja Breznik

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
22. 2. 2013,
ob 19. uri.
(109 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
ZADNJI OBHOD

Akcijska drama (15+)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
28. 2. 2013,
ob 19. uri.
(120 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

MISIJA ARGO
Triler (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVED
PONEDELJEK

4. 3. 2013
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 5 €.

BALŽALORSKY/DRAŠLER 3o
JAZZ KONCERT

Vitja Balžalorsky: kitara
Jošt Drašler: kontrabas

Vid Drašler: bobni
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve
Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9

Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure; Sobota: od 8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma 

Vrhnika. Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe: www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Odprtje razstave, ki so jo z dramsko uprizoritvĳo popestrili učenci 2. in 3. razreda, je potekalo pred polno galerĳo, saj ni
bilo starša, ki bi želel zamuditi ta enkraten dogodek njihovega otroka. Kot že naslov razstave (Pravljični svet živali) pove, 
so motivi živalski, izdelani v različnih tehnikah. Če bi boste razstavo ogledali, boste prav presenečeni kakšne prikupne 
sovice so nastale, pingvini in celo črvički. Res vredno ogleda. 
Učencem pri ustvarjanju pomagajo mentorice Andreja Šajn, Katarina Masnec, Mojca Hodnik-Pustovrh in Alenka Smrt-
nik. Razstava bo na ogled do 4. februarja, od ponedeljka do petka – med 10. in 13. uro.(gt)

Pravljični svet živali
Vrhnika, 22. januar – V galerĳi Cankarjevega doma je odprla
vrata razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika, ki obiskujejo interesni dejavnosti oblikovanja gline 
in ročne spretnosti.  
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0 SPLOŠNO:KNJIŽNIČARSTVO,ENCI-
KLOPEDĲE,ZBORNIKI...
AHAČIČ, M.: Računalniški priročnik za začet-
nike v zlatih letih
KLEMENČIČ, S.: Spisovnik primerjalnega je-
zikoslovca
LAH, M.: Bralno razumevanje pri pouku tuje-
ga jezika
NEŽMAH, B.: Časopisna zgodovina novinar-
stva
SCHMITZ, W.: Hitrejše branje - boljše razume-
vanje
 
1 FILOZOFĲA.ETIKA.OKULTIZEM.PSI-
HOLOGĲA.
BILBAN, T.: Na poti k času
FREUD, S.: Metapsihološki spisi
HELEN, Z.: Luna, vladarica noči
KIERKEGAARD, S.: Dejanja ljubezni
OMERZEL-Mirit, M.: Zvočne podobe prebuje-
ne ljubezni
ŠIMLEŠA, B.: Ljubeznoslovje
TROJNAR, F.: Pet mitov o sreči
 
2 VERSTVO
ABBATE, C.: Seks in Vatikan
CAVALLETTI, S.: Živa liturgĳa
GRÜN, A.: Božična knjiga
LIKAR, D.: Cerkvena prevara z etiketo
 
3 SOCIOLOGĲA.POLITIKA.EKONOMĲA.
PRAVO.VZGOJA.ETNOLOGĲA.
BOURDIEU, P.: Homo academicus
BREZOVŠEK, M.: Organizacĳa lokalne oblasti
v Slovenĳi
COHEN, R. L.: Vrstniki razrešujejo konflikte
ČEHOVIN Kastelic, K.: Pregovori in reki za 
najmlajše
DEWEY, J.: Šola in družba
GREGORČIČ Žgombič, N.: Super punca
KOGOVŠEK Šalamon, N.: Izbris in (ne)ustav-
na demokracĳa
PERKINS, J.: Izpovedi ekonomskega morilca
RUTAR, B.: Militarizem - druga stran globali-
zacĳe
STEINER, R.: Umetnost vzgoje
ŠMITEK, Z.: Poetika in logika slovenskih mi-
tov
 
5 OKOLJE.MATEMATIKA.ASTRONOMI-
JA.FIZIKA.KEMĲA.BIOLOGĲA.
ALKALAJ, M.: Zelene laži
JEZERNIK, K.: Celična biologĳa
KNOWELDEN, M.: Živali so mojstri preživet-
ja
LIPEJ, L.: Jadranske babice
 
6 MEDICINA.TEHNIKA.KMETĲSTVO.VO-
DENJE.INDUSTRĲA.OBRT.

BOROCH, A.: Zdravljenje kandide
CHIA, M.: Chi nei tsang
KAPŠ, P.: Zdravljenje s čebeljimi pridelki
MUKHERJEE, S.: Kralj vseh bolezni
ROSE, P.: Magnetno zdravljenje
SCHEFFER, K.: Homeopatĳa
STANIČ, G.: Sonaravni vrt na strehi
 
7 UMETNOST.ARHITEKTURA.FOTOGRA-
FĲA.GLASBA.ŠPORT.
BATE, D.: Fotografija
KASPAROV, G.: Kako življenje oponaša šah
KOTER, D.: Slovenska glasba
MAVRIČ, P.: Od prvega tona do nastopa
PAVIS, P.: Sodobna režĳa
ŽEROVC, B.: Slovenski impresionisti
ŽVAR, D.: Grlica za otroke
 
81 JEZIKOSLOVJE VR
HANRAHAN, G.: Tolkienov svet
LENARČIČ, S.: Vse o imenih v Slovenĳi
 
82 KNJIŽEVNOST
BARTHES, R.: Užitek v tekstu
HORVAT, J.: Navdih in besede
 
82-1 POEZĲA.
BANDELJ, D.: Odhod
HMELJAK, K.: Krčrk
HOČEVAR, K.: Na zobeh aluminĳ, na ustni-
cah kreda
JOVANOVSKI, A.: Hlače za Džĳa
KVEDER, A.: Lunini o(d)pilki
PANG, A.: Teorĳa strun
 
82-2 DRAMATIKA.
EURIPIDES,: Resos
JESIH, M.: Svoje igre
 
82-3 ROMANI.KRATKA PROZA.
AKHTAR, A.: Ameriški derviš
ANDRIĆ, I.: Fratrske zgodbe
CHABON, M.: Telegraph avenue
COBEN, H.: Skrajšana žoga
D’AVENIA, A.: Stvari, ki jih nihče ne ve
DAY, S.: Predana
DÍAZ, J.: Potopljen
FRISCH, M.: Človek v holocenu
GRM, J.: Sinice, sablje, sladoled
JACKSON, V.: Barve strasti
JAMES, E. L.: Petdeset odtenkov svobode
LANGUS, J.: Jurček
MAZZINI, M.: Polni koledarji, prazni dnevi
MLAKAR, J.: Ne ga srat
MOORE, L.: Spravljaj me v težave
REBOLJ, T.: Legĳa
SCHARANG, M.: Komedĳa staranja
SHARMA, R. S.: Skrivna pisma meniha, ki je 
prodal svojega ferrarĳa

SNOJ, J.: Balkan Sobranie
ŠORN, Ž.: Mamamorfoza ali Sarina popolna 
preobrazba
VOLČIČ, A.: Tudi drevo ima svoje srce
WAITE, U.: Ubĳaj ali umri
 
82-4...9 ESEJI.HUMOR.SPOMINI.DNEVNI-
KI.POTOPISI.
ECO, U.: Ustvarjanje sovražnikov in drugi pri-
ložnostni spisi
HORVAT, J.: Nad brezni oceanov
JUREK, S.: Jej in teci
PHILLIPS, S. E.: Trmoglavka
ROSLUND, A.: Tri sekunde
SHEHADEH, R.: Palestinski sprehodi
STEINDL, A.: Varuh srca
ŠERUGA, Z.: Popotnik
 
82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
BLAKE, Q.: Benjamin
BONNEWĲN, O.: Adĳo, žalost
CARMAN, P.: Črni krog
DAVIS, J.: Garfield gara za vas
DE Laat, G. M.: Nenavadna dogodivščina trola 
Borka
DONALDSON, J.: Cestni ropar podgana
ENDERSBY, F.: Zvezdica želja
GRAFENAUER, N.: Skrivnosti
JARC, D.: Skrivnost none Genovefe
KONC, D.: Žirovske pravljice
KUPPER, N.: Zgodba o čarobni prisegi
LOVRIC, M.: Neutonjeno dete
MARTÍ, M.: Čudovita zgodba Zobne miške
MORPURGO, M.: Grivasti vojak
PREGL, S.: Si, čeprav te ni
REED, A.:  Lepa
SNOJ, J.: Lenartovih prvih pet
SOKOLOV, C.: Moj dojenček
VEGA, E.: Zadeva N
WATSON, J.: Onkraj groba
 
9 DOMOZNANSTVO.GEOGRAFĲA.ZGO-
DOVINA.BIOGRAFĲE.
FERFILA, B.: Popotniške stopinje Arktike in 
Antarktike
GABELLINI, R.: Tolminski punt 1713
GEROSA, G.: Sončni kralj
IZLETNIŠKA karta Ljubljansko barje
NADAL, R.: Rafa
POTOPLJENA preteklost : arheologĳa vodnih
okolĳ in raziskovanje podvodne kulturne de-
diščine v Slovenĳi
REHAR, L.: Nojevo pero
ŠVAJNCER, J.: Odlikovanja naših partizanov
TESLA, N.: Moji izumi
VODOPIVEC, V.: Slovenci praprebivalci Evro-
pe
 
Najbolj brane ali iskane knjige v decembru 

2012
1. Woodiwiss, K. E.: Pepel v vetru
2. Gabaldon, D.: Tujka
3. Sophocles: Antigona
4. Barks, C.: Najlepše zgodbe Carla Barksa
5. Mušič, J.: Zgodbe o Prešernu
6. Brown, S.: Nebeška vročica
7. Gregory, P.: Posvetne radosti
8. Colgan, J.: Dobimo se v slaščičarni
9. Costello, J.: Nevestine družice
10. Woodiwiss, K. E.: Vreden ljubezni
 
Zvočni CD za odrasle in mladino
The BEST of Russian opera and more
NEISHA: Radiofonika
REČNIK-Šiško, V.: Gong
 
Filmi za odrasle
The AWAKENING = Prebujenje
The DARK knight rises = Vzpon viteza teme
HAYWIRE = Izdana
IMMORTALS = Nesmrtni
IN the electric mist = Naelektrena meglica
IO sono Li = Ime mi je Li
IRON sky = Jekleno nebo
LJUDOŽDER vegetarĳanac = Ljudožerec vege-
tarĳanec
MEDIANERAS = Slepe stene : ljubezen v vir-
tualni dobi
MY dad’s six wives = Šest žena Henryja Lefa-
ya
NEW moon : the twilight saga = Mlada luna : 
somrak saga
SEEKING a friend for the end of the world = 
Iskanje prĳatelja za konec sveta
TWENTY-first         21 Jump Street = [Mladenič
v modrem]
TWILIGHT = Somrak
 
Filmi za otroke in mladino in risanke
DELFIN : zgodba o sanjaču
ICE age. 4, Continental dri� = Ledena doba. 4,
Celinski premiki
MOOMINS and the comet chase = Mumini lo-
vĳo komet
The PIRATES!. Band of misfits = [Gusarji!. Tol-
pa posebnežev]
 
Računalniški CD / CDROM
LEKSIKON turizma
CHAMPIONSHIP surfer : authentic real-
world surfing
ICE age. 3, Dawn of the dinosaurs = Ledena 
doba. 3, Zora dinozavrov
The SIMS 3 : Fast Lane Stuff
 
Novitete prejšnjih mesecev lahko prebirate 
na naših straneh na svetovnem spletu: www.
ckv.si. Izbor: Niko Nikolčič

Novosti na knjižnih policah Cankarjeve knjižnice Vrhnika v decembru 2012

Predavanje in predstavitev knjige: 
»Moč žive hrane«
Društvo Kneipp in Cankarjeva knjižnica Vrh-
nika vas vabimo v sredo, 13. februarja 2013 ob 
18.00 na predavanje Saše Tasevski in predsta-
vitev knjige »Moč žive hrane«
Ste kdaj pomislili, da vas živa/presna hrana 
lahko dvigne v neslutene razsežnosti sreče! 
Vseeno je ali ste že zdravi ali še ne: živa hrana 
prebuja tako zdravje kot notranje potenciale 
sreče (samozavesti, radosti, harmoničnih od-
nosov ...).
Kljub temu, da večina meni, da je živa hrana 
»živi dolgčas« (le solate in sadje!?), je to živa 
zmota. Pridite in poglejte kaj vse je mogoče: 
sladoledi, jabolčna pita, torte, špageti, žganci, 
pice, siri, mleko ... Tako okusna dieta je veliko 
olajšanje tudi za tiste, ki bi radi izgubili odveč-
ne kilograme, ne da bi se omejevali z zaužitimi 
količinami.
Toda moč žive hrane je še veliko večja od tako 
malenkostnih, pa čeprav pomemnih, dejstev. 
Zdravi ne le raka, depresĳo, astmo, diabetes, ...
temveč je sposobna dvigniti tudi popolnoma 
»odpisane« primere z najhujšo obliko duševne 

ali telesne prizadetosti. Resnična zgodba Saše 
in Beneta, ki sta premagala človeštvu skoraj 
nepremagljive težave življenja se vas prepros-
to mora dotakniti!
Saša Tasevski je magister ekonomĳe, ki se je
zaradi rojstva sina v zelo kritičnem stanju za-
čela poglabljati v različne vidike osebne rasti 
in zdrave prehrane. Preko lastne preobrazbe, 
prehranjevanja z živo hrano in sistema vzgo-
je za razvoj človeških vrednot je sinu, ki se je 
rodil popolnoma negiben pomagala, da je po-
daril svoj invalidski voziček drugim in da je 
navkljub diagnozi najhujše umske zaostalosti 
ponovno začel uporabljati moč razuma (za kar 
do sedaj ni bila poznana še nobena terapĳa).

Vabilo na knjižno čajanko
V četrtek, 21. februarja 2013 ob 9. uri, prire-
jamo našo peto Knjižno čajanko; njen naslov 
je Ljubezen naj gre vedno v cvet. Ob dišečem 
čaju in pecivu vam želimo predstaviti najno-
vejšo bero kakovostnega branja za vso druži-
no.

Prisrčno vabljeni na mladinski oddelek Can-
karjeve knjižnice Vrhnika!

Mateja Pirman je po izobrazbi geografinja, od
leta 2008 pa predana predvsem delu na podro-
čju komunikacĳe in mirnega reševanja sporov
s pomočjo mediacĳe. Prevedla je knjigo Razre-
ševanje osebnih in organizacĳskih konfliktov
ter pomagala pri pripravi še dveh prevodov 
knjig s področja mediacĳe. Deluje kot media-
torka za družinske spore (družinske, partner-
ske, ločitvene, po-ločitvene in medgeneracĳ-
ske spore) ter vodi delavnice za pridobivanje 
komunikacĳskih in mediacĳskih veščin. Več o 
Mateji in njenem delu na h�p://mojmir-medi-
acĳe.si/mediacĳa.
 Na predavanju nam je podrobneje predstavi-
la ovire pri komunikacĳi in kam vse te ovire
lahko pripeljejo: v prepir, nesoglasje, nespo-
razum, konflikt in močna čustva. Vesela sem,
da nam je pokazala tudi možnosti kako preiti 
ovire v komunikacĳi (umirite zgodbe, aktivno
poslušajte, preverite, kaj ste slišali, govorite iz 
sebe, prosite za povratno informacĳo, določite
prostor in čas, pomembne stvari se dogovorite 
v živo, velike probleme razdelite na male pro-
bleme, ...). Možnosti je ponazorila tudi s kon-
kretnimi primeri. 
Razložila nam je, da je mediacĳa eden od na-

činov mirnega reševanja spornega vprašanja 
ali konflikta. Gre za proces v katerega se sprti
strani vključita prostovoljno in kjer s pomočjo 
tretje nepristranske osebe – mediatorja, lahko 
izrazita svoje želje, pričakovanja in interese, 
razjasnita nesoglasja in preko svoje čustvene 
vpletenosti najdeta pot do rešitev, ki bo v za-

dovoljstvo vseh vpletenih.  
Čim manj konfliktov vam želim. Če pa že, pa
zdaj vemo več o tem kako jih reševati. Preda-
vanje je bilo organizirano v sodelovanju z dru-
štvom Kneipp. 

Sonja Žakelj,  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika vabi Predavanje o mediacĳi
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
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Med osnovnošolkami je prvo 
mesto osvojila Anja Prĳatelj, 
ki se je pomerila tudi v sku-
pini s fanti. Težak je  potekal 
v skupini od 1. do 5. razreda. 
Prvo mesto je osvojil Luka Po-
dobnik, drugo Nejc Karba in 

tretje mladi Miha Podobnik. 
Luka in Miha Podobnik sta 
se pomerila tudi v kategorĳi 
starejših osnovnošolcev in  
tako pridobivala pomembne 
izkušnje. Boj  je bil tudi v sku-
pini starejših osnovnošolcev, 
kjer je prvo mesto zasedel 
Nejc Nagelj, sledila sta mu Jan 
Vrhovec na drugem in Tim 

Kovač na tretjem mestu. Nejc 
in Jan sta se pomerila tudi v 
starejši in močnejši kategorĳi 
moških do 35 let, kjer sta pro-
ti bolj izkušenim tekmovalcev 
igrala zelo pohvalno. 
V kategorĳi moški do 35 let 

je zlato osvojil Matic Kaiser, 
član našega kluba, ki že ne-
kaj let deluje tudi kot trener 
in mentor mlajšim generaci-
jam namiznotenisačev. Kot 
drugi mu je bil za petami 
Rok Semič, bronasto medaljo 
pa je odnesel domov Miha 
Grampovčnik. V kategorĳi 
dvojic sta se najbolj ujela Rok 

Semič in Matic Kaiser, ki sta 
v polfinalu premagala mlaj-
šo dvojico Oberčkal Pluško 
– Grampovčnik. Tretje me-
sto je zasedel par Miklavčič 
– Horvat.
16. 12. 2012 je v Cerknici pote-
kal pokal MRNTZ Ljubljana, 
kjer so sodelovali tudi naši 
igralci. V skupini 1. razredov 
je zlato odnesel domov naš 
Miha Podobnik, ki je letos 
prvo mesto osvojil na prav 
vseh MRNTZ turnirjih. Tudi 
Luka Podobnik se je dobro 
izkazal: v kategorĳi 4.–5. raz-
red je osvojil 5. do 8. mesto.  
V skupini 8.–9. razred se je 
Nejc Nagelj uvrstil na 9.–16. 
mesto v finalni skupini. V tej 
skupini sta igrala še Jan Vrho-
vec in Tim Kovač, ki sta oba 
prikazala dobro igro, vendar 
jima preboj iz skupine žal ni 
uspel. V skupini 6.–7. razred 
nas je zastopal Teo Ponikvar, 
skupini dĳakov pa Izak Ober-
čkal Pluško.
December je bil mesec tek-
movanj in 23. 12. so člani ŠD 
Vrhnika tekmovali tudi za 
Pokal Alpe-Adria v Tržiču. 
Med fanti do 10 let sta nas 
zastopala dva tekmovalca, 
Miha in Luka Podobnik. Če-
prav je Miha star šele šest let, 
je domov vseeno odnesel eno 
zmago znotraj skupine, Luka 
pa je zasedel 3.–4. mesto v tej 
kategorĳi. V kategorĳi fantje 
do 15 let sta tekmovala Teo 
Ponikvar in Nejc Nagelj, ven-
dar odlični igri navkljub nista 
uspela priti v finalni del tek-
movanja.
Del naše ekipe ste lahko tudi 
vi – vsak delovni dan, razen 
srede, se lahko oglasite na 
zgornji etaži telovadnice OŠ 
Antona Martina Slomška, in 
sicer od 18.00 do 19.30.
Za NTS ŠD Vrhnika,

Nina Pejič 

V času od prvega tedna decembra, ko smo 
oddali besedilo zadnjih lanskih novičk, pa 
do sredine januarja, ko pišemo prvi letošnji 
prispevek, smo opravili kar nekaj nalog. Za 
vse pa tako ali tako vemo, da nikoli ni dovolj 
časa. 
Kot vsi ostali izvajalci Letnega programa špor-
ta v Občini Vrhnika smo se v decembru tudi 
na Športni zvezi Vrhnika ukvarjali s pisanjem 
poročila o izvedbi športnih vsebin ter s pred-
ložitvĳo dokazil o namenski porabi sredstev, 
ki smo jih pridobili na podlagi prĳave na javni 
razpis. Konec leta smo vsa  odobrena sredstva 
tudi prejeli.
Sredi decembra so se prvič sestali člani Ko-
misĳe za podelitev priznanj športnikom in 
športnim delavcem za leto 2012. Pregledali so 
prejete predloge in bili soglasni, da športna 
društva, ki predlogov še niso posredovala, k 
temu še enkrat pozovemo. Druga seja je bila 
prvi delovni dan letos. Dogovorili so se, da 
bodo pridobili še nekaj pojasnil in se ponov-
no sestali sredi januarja, ko bodo dokončno 
oblikovali predlog, ki ga bodo posredovali 
v sprejem Izvršnemu odboru Športne zveze 
Vrhnika. Predlogi dokazujejo, da so se tudi v 
letu 2012 naši športniki izvrstno izkazali,  in 
sicer na domačih  pa tudi tujih tleh. Ob tem 
lahko napišemo tudi to, da imamo na Vrhniki 
nekaj preveč skromnih športnikov z izjemni-
mi rezultati. Vse tiste, ki spremljate in poznate 
športno dejavnost naših občanov, ki delujejo  
zunaj občine Vrhnika, že sedaj prosimo, da nas 
o njih obvestite.
V tem obdobju imajo polne roke dela tudi čla-
ni odbora za pripravo in izvedbo prireditve, ki 
bo prvi dan februarja. Za samo izvedbo prire-
ditve je namreč treba pripraviti veliko stvari, 
in to take, ki se zelo vidĳo, in take, ki se sploh 
ne opazĳo. O rezultatih športnikov in oceni 
prireditve pa kaj več v naslednji številki Na-
šega časopisa.
V drugi polovici decembra smo se na redni 
seji sestali tudi člani izvršnega odbora in ob-
ravnavali vloge za sprejem v članstvo zveze, 
se dogovorili o nekaterih operativnih zadevah 
za izvedbo prireditve Športnik Vrhnike za leto 
2012 ter o nadaljnjih postopkih v  povezavi s 
predlogom Pravilnika o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v 
Občini Vrhnika. Obravnavali smo tudi infor-

macĳo o porabi sredstev zveze ter o predlože-
nih dokazilih za leto 2012, pa informacĳe dru-
štev o prejetih pozivih za dopolnitev prĳav na 
javni razpis za leto 2013 ter še nekaj aktualnih 
operativnih zadev, ki jih po navadi obravnava-
mo na sejah izvršnega odbora. Na tem mestu 
želimo napisati še to, da prošenj za finančno 
pomoč, ki jo prejemamo od društev, ki so naši 
člani ali od posameznih občanov, ki se ukvar-
jajo s športom, žal ne moremo ugodno rešiti. 
Takim vlogam ne moremo in ne smemo ugo-
diti, saj sredstva za delovanje pridobimo na 
javnem razpisu. Dajanja donacĳ ali sponzori-
ranja ne moremo upravičiti, saj moramo sred-
stva porabljati za namen, za katerega smo jih 
pridobili in porabo tudi dokazovati z računi.   
Na podlagi naše prĳave na Javni razpis za sofi-
nanciranje športnih vsebin izvajalcev Letnega 
programa športa na območju Občine Vrhnika 
v letu 2013 smo prejeli poziv za dopolnitev 
vloge. Glede na odgovor, ki smo ga  o tem pre-
jeli na seji skupščine, smo bili nad pozivom 
nemalo presenečeni. Dokazila, ki nam jih je 
uspelo pridobiti, smo posredovali do roka. 
V drugi polovici januarja načrtujemo še eno 
sejo izvršnega odbora, na kateri bomo sprejeli 
sklep o podelitvi priznanj za leto 2012. 
V decembru smo se na povabilo Športne zveze 
Postojna udeležili prireditve Športnik Postoj-
ne, na povabilo Društva športnih novinarjev 
Slovenĳe pa tradicionalne prireditve Športnik 
leta 2012, ki je bila v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma v Ljubljani. 

Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si 
redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. 
Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe 
o dogodkih v vaših društvih in klubih. 
Za vse informacĳe nas pokličite po telefonu na 
št. 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov sport-
nazvezavrhnika@gmail.com
Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v 
pritličju poslovnega dela telovadnice Parti-
zan. 

V petek, 1. februarja 2013, vas ob 20. uri va-
bimo v Cankarjev dom na Vrhniki. S priso-
tnostjo na prireditvi bomo izkazali spodbudo 
in priznanje našim športnikom in športnim 
delavcem. 

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze Vrhnika

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in 
Športno društvo Vučko organizirata 
za vrhniško osnovnošolsko mladino 

smučarske izlete za samo 14,00 €.

Sobota, 2. 2., 9. 2. in 16. 2. 

Smučišče Stari vrh nad Škofjo Loko 

Cena vključuje:
• Avtobusni prevoz • Celodnevno smučarsko karto
• Kosilo in čaj • Učitelja smučanja

Število prijav je omejeno.

Dodatne informacije na: 
www.zavod-cankar.si; www.sdvucko.com
01/750 66 35
040/600 777

Zimske počitnice  
V terminu ljubljanskih zimskih počitnic organiziramo prevozni smučarski tečaj od 25. 
2. do 1. 3. na smučišče Krvavec. Prĳave so mogoče prek e-prĳavnice na spletni strani  
www.ski-race.net ali po telefonu: 041-497-514.  

Mario Blagojevič

Novi in stari talenti zopet uspešni!
24. 11. 2012 je v OŠ Antona Martina Slomška potekalo občinsko tekmovanje,  
na katerem so se tekmovalci pomerili v kategorĳah osnovnošolk, osnovnošol-
cev (od 1. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda), moški do 35 let in v dvojicah.

Kategorĳa 6.–9. razred: (iz leve) 1. mesto: Nejc Nagelj, 2. mesto: 
Jan Vrhovec, 3. mesto: Tim Kovač

Kategorĳa 1.–5. razred: (iz desne) 1. mesto: Luka Podobnik, 3. 
mesto: Miha Podobnik, 2. mesto: Nejc Karba. Peta iz leve tudi 
Anja Prĳatelj, zmagovalka med osnovnošolkami.
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Vaša knjiga Po svoji sledi, v kateri ste strni-
li desetletja svojih alpinističnih podvigov, 
ima več kot 400 strani – ste ves ta čas pisali 
dnevnik, da ste lahko opisali svoje življe-
nje?  
Večinoma sem se res opiral na dnevnik, poro-
čila z odprav, ki sem jih pošiljal v domovino, 
in na še nekatere druge zapiske. Doma imam 
zagotovo vsaj kubični meter tovrstnega mate-
riala, torej kar veliko. Zato je tudi nastala za-
jetna knjiga s štiristo stranmi, seveda pa je še 
vedno veliko nezapisanega, oziroma če sledi-
mo naslovu Po svoji sledi, je med posamezni-
mi stopinjami še veliko beline, ki bi jo lahko 
raziskovali. A potem bi nastale tri knjige.

Kaj vas je zvabilo v gorski svet? Berem, da 
vas je recimo oče peljal v hribe »samo« dva-
krat na leto, kar je glede na vašo današnjo 
frekvenco obiskovanja hribov malo. Kdo 
vas je okužil s planinstvom? 
Moj oče je zelo veliko govoril o hribih, več-
krat nas je tja tudi peljal. To je bil prvi dejav-
nik, drugi pa so bile zgodbe, ki sem jih bral v 
knjigah in revĳah, ki so jih imele tete. Moram
reči, da so bile glede na to, da so izhajale iz 
delavskega razreda, literarno zelo razgleda-
ne; pri njih sem našel raznovrstno literaturo, 
ki sem jo kar požiral. Popolnoma v živo se 
spomnim, kako sem kar hlastal po zgodbah o 
osvajanju Ma�erhorna. Pa še nekaj je: danes ti
televizĳa prikaže sliko nekega dogajanja, to-
rej si z dogodkom popolnoma seznanjen tudi 
vizualno. Knjige pa tega ne ponujajo in tedaj 
začne delovati domišljĳa. To ima neko draž,
ki vzbuja radovednost, in če hočete, človeka 
okuži – s planinstvom. Radovednost je mati 
ustvarjalnosti.

Čeprav ste Mengšan, ste del življenja pre-
živeli tudi na Vrhniki, kajne?
Po pol leta terenskega dela v Domžalah se je 
sprostilo mesto tehnika na obratu Elektra na 
Vrhniki in preselil sem se tja. To je trajalo od 
začetka leta 1955 do druge polovice leta 1962.

Ampak Vrhnika je od prvih visokogorskih 
vrhov kar oddaljena; glede na tedanja pre-
vozna sredstva je to morda takrat veljalo še 
bolj kot danes. Se je dalo tudi na Vrhniki za 
prvo silo potešiti planinski nagon? 
Na sestanke in treninge sem enkrat na teden 
kolesaril v Kamnik, enako v hribe s postan-
kom doma v Mengšu, sem pa v hribih naletel 
na Vrhničana Eda Pišlerja, ki mi je predstavil 
Močilnik, kjer je že prej nekaj plezal z Mar-
janom Grampovčanom. Z Edom, Vinkom 
Kunstljem, sicer smučarskim skakalcem, in 
Markom Voljčem pa smo postali stalna alpi-
nistična družba – v skalah Močilnika, v kra-
ških jamah okrog Planinskega polja, najbolj 
pa v Alpah. Z Edom sva splezala dve težki 
prvenstveni smeri nad Jezerskim, z Markom 
pa ponovila takrat morda najtežjo smer v Ju-
lĳcih, Dularjevo zajedo Jalovca. Sem pa okrog
Vrhnike in po Notranjski veliko kolesaril, 
tudi čez Hrušico v Vipavsko dolino. Ali pa v 
krogu čez Rakitno, v Grosuplje in nazaj, pa 
seveda v Kamniške Alpe, vse z enoprestav-
nim rogovcem.

Iz Kamniških planin vas je pot vodila v 
francoske Alpe, nato na Kavkaz, ki je bil 
priprava za Himalajo. Mejnik, ki bo v kro-
niki vašega življenja zapisan z zlatimi čr-
kami, pa je vodenje odprave na Everest leta 
1979. Lahko kaj več poveste o tem? 
Leta 1956 sem postal uradni alpinist. Začet-
nemu veselju, da lahko hodim tudi po brez-
potju, je sledila ambicĳa po vse težjih smereh.
Domačim stenam poleti in pozneje še pozimi 

so sledili vzponi v francoskih Alpah – bili smo 
prvi samostojni Slovenci v težkih ledenih ste-
nah teh gora. Kavkaz 1964 je bil kot gorovje 
brez koč in poti že pomembna stopinja proti 
Himalaji. Leto pozneje smo tam že osvajali 
7.902 m visoki Kangbačen, z osvojitvĳo žal le
stranskega, 7.535 m visokega vrha. Vrhunsko 
smo to popravili devet let pozneje z vzponi 
10 članov na glavni vrh ter s prvimi vzponi 
na tri šes�isočake v soseščini. Izkušnje teh
odprav in odprav drugih (Makalu 1975) so 
pripeljale do odprave na Everest 1979. Leto 
prej sem tja vodil izvidnico in tako se nisem 
mogel izogniti vodstvu odprave, čeprav sem 
se zaradi razvpitega cilja bal te odgovornosti. 
Izbrali smo še nepreplezani Zahodni greben, 
ki niti malo ni jamčil uspeha. Kako globinsko 
sem to čutil v sebi, sem najbolj opazil med 
vožnjo na Brnik, ko sem ženi rekel, da vidim 
pred sabo samo to goro in ničesar več za njo. 
Na življenje po odpravi bom pomislil šele on-
stran gore. Pot na Brnik je bila pravzaprav po-
slavljanje od meni znanega življenja. Vse sem 
pustil za seboj.

Za vsemi temi odpravami je tudi neko alpi-
nistično zakulisje, mogoče celo politično. 
Seveda, tur je bilo malo, kandidatov pa veli-
ko. A izbor kandidatov, bilo jih je okoli 80, je 
potekal strogo po športnih merilih. Najprej je 
dva izbora opravila posebna komisĳa, končni
izbor pa jaz. Marsikomu izbor ni bil všeč, am-
pak tako pač je pri tovrstnih stvareh. Kar pa se 
politike tiče, ta nekako ni imela preveč vpliva 
oziroma tudi ne interesa nad nami. Politikom 
so bolj všeč arenski športi s TV-kamerami, 
ne pa neko časovno in krajevno odmaknjeno 
dogajanje z morda prav vprašljivim rezulta-
tom. Je pa res, da nas je jugoslovanska poli-
tika podprla, ker smo bili Slovenci pač dobri v 
plezanju in smo dosegali vrhunske rezultate, 
medtem ko je preostali del države bolj ljubil 
igre z žogo. 

Ko ste se leta 1979 vrnili iz Himalaje, z 
osvojenega Everesta, ste bili v domovini 
junaki?
Vsi se še spomnimo, kako popularen je bil leta 
1999 na internetu Tomaž Humar, ko se je sam 
podal v južno steno Daulagirĳa. Nekako po-
dobno, če ne celo še bolj, je v javnosti odmeva-
lo naše osvajanje Everesta. Govorili so, kako 
so se celo branjevke v Beogradu pogovarjale: 
»Pa dokle so došli danas naši?« Se pravi, da 
je vsa država dihala z nami. S tehnologĳo se-
veda nismo mogli konkurirati današnjim ča-
som, a je bilo zato vsako sporočilo toliko bolj 
preudarno in pomembno. Imeli smo radĳsko
zvezo, ki sta jo vzpostavila radioamaterja, sig-
nali so nato potovali do naših ladĳ v oceanu,
od tam pa naprej v domovino, ob ugodnih 
razmerah celo direktno iz baze v Ljubljano in 
Kamnik. Na roko, če lahko tako rečem, nam 
je šel tudi časovni pas, kajti kar se je v Hima-
laji zgodilo čez dan, je Jugoslavĳa izvedela že
takoj zvečer, s tiskom pa zjutraj. Bili smo pro-
glašeni za najboljšo športno ekipo Jugoslavĳe
1979, kar se alpinistom ob močni konkurenci 
drugih športov ni zgodilo ne prej ne pozneje. 

Je bil to jugoslovanski ali slovenski uspeh? 
Kako ste to jemali takrat in kako danes?
Logično, da smo bili jugoslovanska repre-
zentanca, a odpravo smo lahko izpeljali le 
Slovenci. Smo pa vzeli zraven še po dva alpi-
nista iz Hrvaške ter iz Bosne in Hercegovine. 
Splitčan Stipe Božić je skupaj s Stanetom Be-
lakom in šerpo Ang Phujem v drugi navezi 
dosegel vrh in to še posnel s filmsko kamero.
Prva sta bila na vrhu Andrej Štremfelj in Nejc 
Zaplotnik, in sicer 13. maja. Kot prej imamo 

tudi zdaj to za slovenski dosežek, hkrati pa 
je zgodovinsko še vedno jugoslovanski, saj z 
odmrtjem države njena zgodovina ne izgine.

Pišete, da je bila javnost včasih tudi krivič-
na. Leta 1985 ste se vrnili iz Himalaje, tedaj 
se je zgodila smrt Borisa Berganta. Takrat 
vas javnost ni bila vesela? 
Problem alpinizma kjerkoli po svetu so rav-
no ti tragični dogodki, povezani s smrtjo. 
Takšna izguba je težka že za same udeležence 
odprave, za vodjo odprave pa še toliko bolj, 
kajti najprej izgubiš človeka, potem je treba 
to vest sporočiti domov, nato nosiš breme vse 
do Brnika in doma več dni obiskuješ še svojce 
ter jim pojasnjuješ. Skratka, pogreb pokojnika 
traja ne samo nekaj dni, kot je sicer v navadi, 
ampak mesec ali dva. Ni lahko, je zelo obre-
menjujoče. O krivičnosti je objektivno težko 
govoriti, a smrt v Himalaji je za medĳe večja
senzacĳa od uspeha, zato je tudi ta zastrt s
senco smrti.

Kakšne pa so vaše izkušnje s smrtjo? Ver-
jetno ste ji že zrli v oči.
Kar nekajkrat. Najprej v rani mladosti (1955), 
ko smo trĳe v zelo slabi opremi prečili zasne-
žene Kamniške Alpe, vendar je takrat le smrt 
zrla na nas, mi je pa v mladostni prešerno-
sti nismo opazili. Šele več desetletĳ pozneje
sem spoznal, kako nespametno smo ravnali 
in kako po robu življenja smo hodili. V spo-
minu mi je ostal tudi dogodek, ko sem leta 
2006 sam plezal čez severno triglavsko steno, 
kjer sem po odkrušitvi kamna obvisel na eni 
roki nad 800-metrsko prepadno steno. Neka-
ko se mi je uspelo rešiti, a sem imel potrgane 
mišice. Spominjam se tudi udara strele vame 
in tega, kako me je v Himalaji odnesel plaz. 
Skratka, kar nekaj dogodkov je bilo, ob kate-
rih me je v trenutku obšlo: »Ali bom res kar 
tukaj umrl? A to je zdaj to? Kaj pa domači?« 
Čeprav so me taki trenutki nekako streznili 
in pripravili do razmišljanja, da bi morda ne-
hal plezati, se plezanju, kot vidite, nisem ni-
koli mogel odreči. 
 
Danes je pohodništvo priljubljena rekrea-
tivna dejavnost, tudi v naših gorah je včasih 
že kar gneča. Kaj porečete na to? 
To je neizbežno, pa če nam je všeč ali ne. Tam, 
kjer so ljudje pred sto leti izgubljali življenja, 

zdaj dejansko plezajo turisti, če lahko tako 
rečem. Ni pa nikoli zagotovila, da boste živi 
prišli z gore. V gorah je še vedno potrebne ve-
liko previdnosti, ne glede na to, da je oprema 
boljša kot nekoč. 

Tomaža Humarja, medĳsko najbolj razvpi-
tega slovenskega alpinista zadnjega časa, 
ste poznali osebno. Kot ste zapisali v svoji 
knjigi, ste o njem vendarle imeli neke po-
misleke. 
Osebno sva se zelo dobro poznala. Pravza-
prav sem bil tisti, ki sem mu odprl pot v Hi-
malajo, kjer je s Stanetom Belakom preplezal 
svojo prvo smer. Eno leto po tem vzponu je 
šel z našo odpravo v Anapurno, kjer naj bi 
plezal skupaj s Jankom Oprešnikom, a je ta 
zbolel. Humar se ni dal in je kljub mojemu 
odsvetovanju odšel proti vrhu Anapurne 
ter ga tudi osvojil. In tako se je počasi začela 
njegova medĳska kariera. Je pa res še nekaj.
Imel je izjemen talent za iskanje sponzorjev. 
Verjetno je bil v tem uspešnejši kot celotna 
planinska zveza. A ker ima vsaka plat dve 
medalji, ga je ta medĳska pozornost zanesla.
Velikokrat je dejal, da te gora pokliče. Res je, 
samo ne veš, kaj ima za bregom. Torej je treba 
imeti do izziva vedno neko kritično distanco. 
Tako se je tudi Tomaž počasi prelevil v ne-
koga, ki je dolžan plezati zaradi drugih, ne 
le zaradi sebe. Vem, da ga Nanga Parbat ni 
zelo veselil, pa se je vseeno soočil z njim. Na 
žalost Tomaž Humar ni bil edini, ki je zašel v 
takšno tekmovalnost. Poznam jih še nekaj in 
pri nekaterih se je zgodba končala tragično. 
Plezati moraš namreč z 80 odstotki moči, ker 
je 20 odstotkov potrebuješ za nujne primere. 
Mnogi, ki želĳo dokazovanja, pa plezajo s 120
odstotki moči, kar pomeni, da nimajo ničesar 
več na zalogi.

Vrniva se na bolj vesele teme. Katera gora 
vam je najbolj svetlo ostala v spominu?
Brez dvoma Šiša Pangma, na katero smo 
opravili prvenstveno smer, eno ponovitev in 
osvojitev enega deviškega vrha. Vse to v pič-
lih trinajstih dneh. 

Torej prišli, videli in zmagali. 
Tako je. To je bila generalka za Kangčendzen-
go, kjer naj bi bila baza skupna, sicer naj bi pa 
naveze plezala samostojno po različnih sme-
reh in vrhovih.
 
Sva pri sklepnem delu najinega pogovora, 
pa ga zato zaključiva nekoliko manj resno. 
V Himalaji ste bili več kot tridesetkrat, ste 
mogoče videli jetĳa?
Če ste dobro pogledali, imam v knjigi celo po-
snetke njegovih odtisov. Domačini pravĳo, da
jeti obstaja, vendar jim ne verjamem, saj gre 
po mojem mnenju za medveda. Na sledi smo 
naleteli, ko smo na vzhodni strani Kangčend-
zenga prečili ledenik. Sodeč po njihovi trasi bi 
se z bitjem srečali, a opazil nas je le on in zavil 
vstran, medtem ko smo mi zaradi nevarnega 
ledenika morali gledati pod noge. Fotografije
odtisov stopal sem doma pokazal lovcu, ki 
se dobro spozna na medvede, in ta je pritrdil 
moji domnevi, da sledi niso nič drugega kot 
kosmatinčeva stopala. Tudi za tisti skalp, ki 
ga v nekem samostanu pod Himalajo obisko-
valcem kažejo kot skalp jetĳa, se je izkazalo,
da gre za kozjo kožo. Reinhold Messner je o 
jetĳu napisal kar dve knjigi, pa je prav tako
na koncu sklenil, da gre verjetno za medveda, 
vedel pa je najbrž že ves čas. Prepričan sem, 
da so sledi na mojih fotografijah pravzaprav
sledi medveda, ki je taval po snežnih polja-
nah za morebitnimi trupli poginulih živali.

Gašper Tominc

Alpinist Tone Škarja

»Pravĳo, da obstaja jeti, vendar jim ne verjamem«
Tone Škarja se z alpinizmom ukvarja že od leta 1956 in do danes je opravil okoli tisoč vzponov, od tega več kot 30 prvenstvenih. Od leta 1979 vodi Komisĳo za od-
prave v tuja gorstva pri Planinski zvezi Slovenĳe, in na ta način je tako ali drugače sodeloval pri vseh večjih podvigih. Bil je tudi član jugoslovanske odprave, ki je
osvojila Mount Everest, za kar je kasneje prejel Bloudkovo nagrado. Februarja 2011 pa je prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu. S Tonetom Škarjo 
smo se pogovarjali o njegovi knjigi Po svoji sledi, potepanju po Vrhniki, osvajanju Everesta, o smrti, ki preži na alpiniste, o Tomažu Humarju in ne nazadnje celo o 
jetĳu.

S Tonetom Škarjo smo se pogovarjali v okviru 
prireditve ob dnevu slovenskih splošnih knjiž-
nic, ki jo je v Cankarjevem domu organizirala 
vrhniška Cankarjeva knjižnica. Foto: Andrej 
Gubič
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Najmlajši dečki v omenjenih šolah se udeležu-
jejo šole košarke  enkrat do dvakrat na teden. 
Prek igre spoznavajo tehnike košarke in ekipni 
duh.  Na OŠ Antona Martina Slomška dečke 
vodi trener KK Vrhnika Matic Habat, v OŠ Iva-
na Cankarja izkušen trener Andrej Smrekar, na 
OŠ Log - Dragomer pa je vodenje šole košarke 
prevzel učitelj športne vzgoje v omenjeni šoli 
Lado Pahor. Svoje znanje košarke bodo dečki 
pokazali tudi na prĳateljskih turnirjih vseh treh
omenjenih šol. Prvega izmed turnirjev je KK 
Vrhnika organiziral v soboto, 15.decembra. Z 
dobro košarko in veliko borbenostjo so slavili 
košarkarji OŠ Log - Dragomer pred košarkar-
ji OŠ Ivana Cankarja in OŠ Antona Martina 
Slomška. Dečki so pokazali, da že vedo, kaj je 

far play in da je košarka res ekipni šport, saj je 
žoga krožila po igrišču kot med pravimi košar-
karji. Skupaj so se veselili zmag in delili dobro 
voljo med vsemi udeleženci. Bravo, fantje, le 
tako naprej!
V začetku novembra 2012 je s tekmovanjem v 
okviru KZS začela najmlajša selekcĳa košarkar-
jev dečki U-10. To so košarkarji letnika 2002 in 
mlajši. Polovica ekipe je sestavljena iz dečkov, ki 
košarko igrajo že sezono ali več, polovica pa iz 
dečkov, ki so se s košarko začeli ukvarjati prek 
šole košarke šele v jeseni 2012. Vodi jih najmlaj-
ši trener v klubu Matic Habat. Matic je nekda-
nji  obetavni košarkar, ki košarke ni postavil v 
stranski kot, vendar svoje znanje košarke z ve-
seljem prenaša najmlajšim vrhniškim košarkar-

jem. Ekipa trenira trikrat na teden v OŠ Antona 
Martina Slomška. V prvem delu tekmovanja so 
vrhniški košarkarji dobili najboljše ekipe v Slo-
venĳi prejšnje sezone in tako končali na  četrtem
mestu. Vendar je njihova želja po dobri košarki 
tako velika, da so že takoj v drugem delu tek-
movanja začeli z zmagami. Ekipo dečkov U-10 
sestavljajo igralci; kapetan Jan Špernjak, Urban 
Smrekar, Ian Zobec, Tristan Ribič, Vid Pivk, Nick 
Dormiš, Nik Rajh, Vid Koprivc, Rok Rigler, Ser-
gej Arh, Bine Cvetkovič, Peter Križ, Aljaž Lov-
rin, Matej Mivšek, Matej Pirkovič, Aleks Ribič, 
Svit Drašler, Matic Krašna, Tian Mihovec, Nejc 
Osredkar, Jurĳ Novak, Mark Turšič, Mitja Ver-
bič in Miha Žnidaršič.
Ob  koncu oktobra pa so tekmovanja začele 

tudi starejše ekipe vrhniških košarkarjev, kade-
ti, mladinci in člani. Po izredni sezoni 2011/20-
12 so se kadeti letnika 1997 in 1996 uvrstili v 
prvo slovensko košarkarsko ligo med  štiriind-
vajset najboljših ekip v Slovenĳi. Dober razvoj
mladih igralcev je dokazala mladinska selekcĳa
KK Vrhnike. Fantje so se z le dvema porazoma 
uvrstili na  prvo mesto v  drugi slovenski ko-
šarkarski ligi po prvem delu sezone 2012/2013. 
Tudi članska ekipa, ki je začela malce slabše, je 
nadaljevala zmagovito in se uvrstila v sredino 
lestvice po prvem delu  četrte slovenske košar-
karske lige Zahod. Zelo ponosni smo na vse se-
lekcĳe KK Vrhnika, ki po polovici nove sezone
2012/2013 kažejo dobre rezultate in lep razvoj 
vrhniške košarke.

OŠ Antona Martina Slomška Slika skupinska U-10 Članska ekipa (foto: Anže Zadravec)

Košarkarji Vrhnike – od najmlajših do najstarejših
V jeseni 2012 se je v OŠ Antona Martina Slomška, OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki in na OŠ Log - Dragomer uspešno  uveljavila šola košarke KK Vrhnika.

Slovenĳa, ki je ena od 103 članic tega največjega
svetovnega združenja in se na ICU svetovnih 
prvenstvih predstavlja od leta 2009, se bo letos 
predstavila v sedmih tekmovalnih kategorĳah
od skupno dvanajstih. V štirih kategorĳah (part-
nerski dvigi, dekliški skupinski dvigi, cheer jazz 
plesni pari, cheer freestyle pom plesni pari) bodo 
reprezentanti izključno člani ŠŠD Log - Drago-
mer, cheerleading ekipo (kategorĳa Coed Premi-
er) pa poleg  enajstih članov ŠŠD Log - Dragomer 
sestavlja še  dvanajst reprezentantov, ki prihajajo 
iz treh slovenskih društev: ŠD Borci (Maribor), 
AŠD Diamond (Ljubljana) in ŠK Flip (Piran). Re-
prezentantke, ki prihajajo iz športnih društev ŠD 
Oziris (Maribor) in ŠK Twist (Nova Gorica), bodo 
Slovenĳo zastopale še v kategorĳah cheer hip hop
plesni pari in cheer freestyle pom skupine.
2013 ICU svetovno prvenstvo bo četrto sveto-
vno prvenstvo, na katerem bodo barve Slovenĳe
zastopali člani ŠŠD Log - Dragomer. V prejšnjih 
letih je večina le-teh prihajala iz Občine Log - 
Dragomer, letos pa jedro reprezentantov pred-
stavljajo Vrhničanke Ingrid Sever, sestri Natalĳa
in Anja Turk, Bojana Lončar, sestri Špela in Liza 
Urbančič ter Ida Grom. Jih poznate? Dovolite, da 
vam jih predstavimo še v luči njihovih športnih 
dosežkov: Ingrid, Natalĳa, Anja in Bojana se-
stavljajo ekipo dekliških skupinskih dvigov, ki 
jo na Vrhniki poznamo pod imenom Pegice (v 
tujini: Freckles). S cheerleadingom (takrat smo 
temu športu rekli še »navĳačice«) so se seznanile
v okviru interesne dejavnosti OŠ Ivana Cankarja 
na Vrhniki. Po  končani osnovni šoli je pet članic 
Pegic (poleg naštetih tudi Ines Macanovič) svoj 
novi dom našlo pod okriljem ŠŠD Log - Drago-
mer na OŠ Log - Dragomer in ob pomoči trener-
jev Frogs Cheer Teama so izjemno napredovale. 
Še kot mladinke so državno prvenstvo sezone 
2009/10  končale na tretjem mestu, leto kasneje 
pa kot državne podprvakinje Slovenĳo zastopale
na evropskem prvenstvu v Pragi in osvojile od-
lično  drugo  mesto. Prehod v kategorĳo članic
v sezoni 2011/12 je bil izjemen – zmagi na med-
narodnih tekmovanjih RomPomPon 2012 in Mil-
lenium Cup 2012, naslov državnih podprvakinj 
(SLO Cheer Open 2012) in odlično  tretje  mesto 
na evropskem prvenstvu v Amsterdamu. Sezo-
na 2012/13 bo za Pegice zagotovo prelomna, saj 
bodo uresničile svoj dolgoletni cilj – zastopati Slo-
venĳo na svetovnem prvenstvu in  tako biti del
največjega svetovnega cheerleading tekmovanja! 
Slovenĳa je v tej kategorĳi v minulih letih osvoji-
la dve osmi in eno deseto mesto, glede na poten-
cial, vztrajnost in motivacĳo treningom predanih
Vrhničank pa si letos lahko obetamo še kaj več! 

Lahko bi rekli, da je bil Špeli in Lizi Urbančič, 
hčerkama športnih pedagogov z Lesnega Brda, 
šport položen v zibko. Iz palete športov sta naj-
prej izbrali ritmično gimnastiko (GD Vrhnika), 
nato pa so njun svet postali jazz balet, showdance 
in cheer ples (PK Forma, ŠŠD Log - Dragomer), 
katerem namenita najmanj dvajset  ur na teden. 
Špela se tekmovanj v cheer plesu udeležuje v ka-
tegorĳi skupin (je članica članske plesne skupine
Žabice)  in v kategorĳi plesnih parov. Kot članica
skupine je najbolj ponosna na naslov državnih 
in evropskih prvakinj za sezono 10/11 ter  dese-
to mesto na 2012 ICU svetovnem prvenstvu in  
dvaindvajseto  mesto na 2012 IASF svetovnem 
klubskem prvenstvu. Svoja največja uspeha je 
dosegla v kategorĳi cheer fresstyle plesnih parov
– to je  četrto mesto (v paru z Barbaro Petovar 
iz ŠD Oziris) na 2012 ICU svetovnem prvenstvu 
v Orlandu na Floridi aprila lani, ki je trenutno 
tudi najvišja uvrstitev slovenskih plesalk na 
ICU svetovnih prvenstvih, ter naslov evropske 
mladinske prvakinje, ki sta ga z Lizo osvojili na 
lanskem evropskem prvenstvu v Amsterdamu. 
Tudi Liza tekmuje v obeh kategorĳah – kot čla-
nica skupine Žabice in v plesnih parih. Kot mla-
dinka se je s skupino lani veselila  tretjega mesta 
na državnem prvenstvu in odličnega  petega na 
evropskem prvenstvu. Tudi zanjo  je največji 
uspeh kariere zmaga, ki si jo je s svojo starejšo 
sestro priplesala na lanskem evropskem prven-
stvu na Nizozemskem. Za Lizo bo letošnje ICU 
svetovno prvenstvo prvo, zato že komaj čaka, da 
doživi vse tiste nepozabne trenutke, o katerih ji 

sestra tako doživeto pripoveduje. Zaradi njune 
odločnosti, da bosta v svojih dveh tekmovalnih 
nastopih 25. aprila letos odplesali tako dobro, 
kot še nikoli, in ob spremljanju njunih priprav 
smo prepričani, da bosta v prihodnosti zagotovo 
postavili nov rezultatski mejnik Slovenĳe na sve-
tovni cheer plesni sceni!
Športni geni so do izraza prišli tudi pri Idi Grom, 
ki je prvo športno znanje nabirala pod budnim 
očesom očeta, športnega pedagoga. Skupaj s se-
stro Leo sta od malih nog uživali na smučarskih 
strminah in atletskih progah, v družbi Vesoljskih 
povžkov na parketu kulturnega doma na Stari 
Vrhniki spoznavali prve plesne korake in čar 
odrskih luči, poleti 2009 pa na enem od uličnih 
nastopov v okviru prireditve Poletje na Vrhniki 
spoznali Žabice. Cheerleading je bila ljubezen na 
prvi pogled, njun talent in zagnanost na trenin-
gih pa sta ju že leta 2011 pripeljala na ICU sveto-
vno prvenstvo, kjer sta kot članici slovenske che-
erleading reprezentance osvojili doslej najvišjo 
uvrstitev skupine – šesto mesto. Julĳa 2012 sta
s člansko ekipo Žabic na evropskem prvenstvu 
v Amsterdamu osvojili izjemno  drugo  mesto. 
Poleg treningov in tekmovanj v kategorĳi skupin
pa se Ida intenzivno posveča še dvema kategori-
jama – skupinskim dvigom in partnerskim dvi-
gom. Največji uspeh ekipe skupinskih dvigov, ki 
so jo poleg Ide sestavljali še Lucĳa Jeršin, Luka
Samotorčan, Jan Gomboc in Matevž Remškar, je 
naslov državnih in evropskih prvakov za sezono 
2011/12. Kljub vsem izjemnim dosežkom pa je 
Idi najbolj pri srcu kategorĳa partnerskih dvigov.

V njej se je Slovenĳa po zaslugi izjemnih tekmo-
valnih nastopov Sare Gruden in Mateja Kavčni-
ka na treh zaporednih ICU svetovnih prvenstvih 
(2009, 2010, 2011) s tremi bronastimi medaljami 
vpisala na seznam dobitnic  medalj na svetovnih 
prvenstvih. Ida in njen sotekmovalec Matevž 
Remškar sta na državnem prvenstvu sezone 20-
09/10 kot najmlajši par presenetila najboljše slo-
venske cheerleaderje in osvojila  tretje  mesto. V 
naslednji sezoni sta se že okitila s prvo zmago 
(Croatian Open 2011, Poreč), na državnem pr-
venstvu pa stretjim mestom za las zgrešila uvr-
stitev na evropsko prvenstvo v Prago. Z  drugim 
mestom na državnem prvenstvu za sezono 2011/
12 (SLO Cheer Open) sta se uvrstila na tekmo-
vanje najboljših stare celine, kjer ste z brezhibno 
točko osvojila naslov evropskih podprvakov. 
Zastopanje Slovenĳe na letošnjem ICU sveto-
vnem prvenstvu je sicer v skladu s tekmovalni-
mi pravili Športne Cheerleading zveze Slovenĳe
pripadalo aktualnima državnima prvakoma, 
Sari in Mateju, ki pa sta se odločila za prekinitev 
skupne športne poti in za nadaljevanje študĳa in
cheerleading kariere v Ameriki. Čeprav se Ida in 
Matevž zavedata izjemnosti Sarinih in Matejevih 
rezultatov, se bosta potrudila po svojih najbolj-
ših močeh, da bomo na njun nastop ponosni!  
Vrhnika je že od nekdaj slovela po izjemnih 
športnicah – Alenki Bikar, Mojci Suhadolc, Mojci 
Rode in drugih –, za katere smo Žabice v pre-
teklosti redno nastopale na prireditvi Športnik 
Vrhnike in jih  prosile za avtograme. Še ne dolgo 
tega so tudi Žabice kot skupina ter Sara Gruden 
kot posameznica prejemali pohvale in plakete 
Športne zveze Vrhnika za dosežene športne re-
zultate. Tudi to nam je pomagalo, da smo se raz-
vĳali in postali ena najbolj prepoznavnih evrop-
skih cheerleading in cheer plesnih skupin. Nove 
občine, novi časi, novi športi, novi pravilniki in 
novi ljudje so cheerleading in cheer ples odda-
ljili od Vrhničanov, izjemne Vrhničanke, kot so 
Ingrid, Anja, Natalĳa, Bojana, Špela, Liza in Ida,
pa od kakršnih koli vrhniških javnih sredstev, ki 
bi jim pomagala pri izvajanju njihovih športnih 
programov. Prav vse so zato izjemno hvaležne 
Občini Log - Dragomer, ki jim ne glede na to, da 
so Vrhničanke, vsa leta prek ŠŠD Log - Drago-
mer pomaga ustvarjati  možnosti za izvajanje 
športnega programa cheerleading in cheer ples 
ter finančno podpira njihovo zastopanje Sloveni-
je na največjih tekmovanjih. Dekleta upajo, da 
bo tudi Občina Vrhnika ponovno prepoznala po-
men in vrednost njihovega športnega programa 
in jim pomagala na njihovi nadaljnji športni poti. 
Se vam ne zdi, da si to zaslužĳo? (ka)

Vrhničanke – jedro letošnje slovenske cheerleading in cheer plesne reprezentance!
ESPN Wide World of Sports, svetovno znani športni kompleks, ki je del Walt Disney World Resorta v Orlandu na Floridi v ZDA, bo 25. in 26. aprila 2013 prizorišče 
svetovnega prvenstva mednarodne zveze za cheerleading in cheer ples, International Cheer Union (ICU). 
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Balvansko plezanje kot disciplina športnega 
plezanja
Tekmovanja za svetovni pokal v vseh treh disciplinah športne-
ga plezanja – težavnostnem, hitrostnem in balvanskem – pod 
okriljem Mednarodne zveze za športno plezanje vsako leto po-
tekajo na različnih prizoriščih po svetu. Evropska mesta, kot 
so München, Pariz, Barcelona, Milano in druga, redno gostĳo
izjemne plezalce z vsega sveta, pred tremi leti pa se je po zaslu-
gi Športnoplezalnega društva Korenjak tem zvenečim imenom 
ob bok postavila tudi Občina Log - Dragomer. Tekmovanja po-
tekajo na umetnih plezalnih stenah in ena takšnih stoji tudi v 
športnem parku omenjene občine.
Balvansko plezanje je najmlajše med tekmovalnimi plezalnimi 
disciplinami, saj tekme za svetovni pokal potekajo šele od leta 
1999. Najboljše rezultate v svetovnem merilu dosegajo plezalci 

iz Rusĳe, Avstrĳe, Francĳe in Japonske. Z odličnimi rezultati
lanske zmagovalke Mine Markovič in njenega kolega Klemena 
Bečana, ki sta že velikokrat stala na zmagovalnem odru, pa se 
Slovenĳa lahko pohvali, da jim je tik za petami.

Tekmovanji za svetovni pokal v balvanskem 
plezanju v letih 2011 in 2012
Karavana najboljših balvanskih plezalcev se je prvič ustavila 
v Slovenĳi leta 2011. Zasluge za to velja pripisati, kot rečeno,
predvsem članom Športnoplezalnega društva Korenjak in žu-
panu Občine Log - Dragomer, ki je leta 2007 podprl zamisel o 
postavitvi umetne plezalne stene v športnem parku Log. Na 
plezalni steni, ki je zasnovana v obliki večnamenskega odra, 
sta pred tekmovanjem za svetovni pokal potekali že dve tek-
movanji za državno prvenstvo in prav zaradi tistih izvrstno 
izpeljanih prireditev se je vodstvo društva Korenjak smelo 
odločilo kandidirati za organizacĳo tovrstnega tekmovanja za
svetovni pokal.
Leta 2011 je nastopilo dvaindevetdeset tekmovalcev iz osem-
najstih držav. Pri dekletih je zmagala Avstrĳka Anna Stöhr, pri
fantih pa Francoz Guillaume Glairon-Mondet. Na tekmovanju 
so nastopili tudi predstavniki Slovenĳe. Najvišje sta se zavih-
teli Katja Vidmar, ki je pristala tik pod zmagovalnimi stop-
ničkami, in Natalĳa Gros, ki je zasedla šesto mesto. Najboljši
Slovenec je bil Klemen Bečan z osmim mestom. Posebnost tu-
kajšnjega tekmovanja v primerjavi s tujino je bil spektakularni 
finale, ki sta mu glasbeno ozadje v živo vdihnila baskitarist

Jani Hace iz skupine Siddharta in Sergej Ranđelović z bobni, za 
duhovite komentarje pa je poskrbel Boštjan Gorenc - Pižama. 
Pohvale za izvrstno organizacĳo so deževale z vseh strani.
Leta 2012 je Log - Dragomer dosegel še en rekord. V vsej zgo-
dovini tekmovanj za svetovni pokal se dotlej namreč še ni 
zgodilo, da bi se na posamezno tekmovanje prĳavilo kar 125
tekmovalcev. To je bila velika čast in obenem odgovornost za 
organizatorje, ki pa so se vnovič izkazali. Med drugim je Log 
- Dragomer privabil – po ocenah strokovnjakov – najboljšega 
postavljavca smeri, Francoza Jackyja Godoffa, ki je s pomočjo

domače ekipe poskrbel za res spektakularne smeri. Tekmova-
nje je tudi tokrat obogatil pester spremljevalni program z ena-
ko zasnovanim finalom, s katerega se je v program Vala 202 na
Radiu Slovenĳa v živo oglašal tudi komentator Franci Pavšer
mlajši, med gledalci pa so bili celo nekateri člani slovenskega 
političnega vrha. Najslajšo piko na i celotnemu dogajanju pa je, 
kot je znano, postavila Slovenka Mina Markovič, lanska sveto-
vna prvakinja v težavnostnem plezanju  in v kombinacĳi, ki je
na Logu suvereno opravila z vsemi tekmicami, si priplezala 
zlato medaljo ter tako poskrbela za pravo evforĳo množice na-
vĳačev, ki se je na prizorišču zbrala navkljub slabemu vreme-
nu.

Letošnje tekmovanje obogateno s pestrim 
spremljevalnim programom
Na tako dobro postavljenih temeljih je treba graditi naprej, zato 
organizatorji v društvu Korenjak s predsednikom Lorinom 
Möscho na čelu menĳo, da lahko raven tekmovanja povzdig-
nejo še višje, ga vsebinsko nadgradĳo in naredĳo programsko
zanimivejšega.
Tako so se med drugim odločili, da programski del razširĳo
z glasbenim koncertom skupine Siddharta. Člani mednarod-
no najuspešnejše slovenske rock skupine bodo nastopili že na 
predvečer tekmovanja, in sicer v petek, 10. maja, ob 22. uri. 
Glasbeni koncert bo potekal pod velikim prireditvenim šoto-

rom v športnem parku Log, ki lahko sprejme do dva tisoč ljudi. 
Gre za edinstven koncert pod imenom Siddharta World Cup 
Concert, ki je sad sodelovanja članov organizacĳskega odbora
in baskitarista skupine Siddharta Janĳa Haceta. Naslednji dan,
t. j. v soboto, 11. maja, pa bodo ob 22. uri na svoj račun prišli vsi 
ljubitelji tehnoglasbe. Za izjemno vzdušje in dobro glasbo bo 
namreč poskrbel mednarodno priznani DJ Tey.
V okviru tekmovalnega dela se obeta vsebinska nadgradnja v  
pomenu prirejanja atraktivnih športnih vložkov vseh vrst. Na 
svoj račun bodo med drugim prišli ljubitelji adrenalinskega 
kolesarjenja, imenovanega trial bike. Na prizorišču bodo na-
mreč postavljene montažne kulise v obliki več metrov visokih 
stolpov, nevoznih avtomobilov ter kovinskih in lesenih ovir, 
na katerih bodo profesionalni kolesarji uprizorili spektakel, 
ob katerem človeku zastane dih. Za tiste, ki se radi zabava-
jo z lovljenjem ravnotežja, bo na prizorišču velik bazen, prek 
katerega bo napet vrvni trak, tako imenovani slack line. Na 
njem se bodo lahko poleg virtuozov v tej disciplini v lovljenju 
ravnotežja pomerili tudi obiskovalci. Zabavni del, v katerem 
bodo lahko sodelovali ljubitelji vodnih radosti, pa bo na trav-
nati površini. Tam bo namreč stal kar stometrski tobogan, po 
katerem se bodo lahko spuščali prav vsi obiskovalci, ki jih ni 
strah vode. Organizatorji seveda niso pozabili tudi na vse, ki 
bi se radi pomerili v športnem plezanju. Tistim bo namenjen 
velik plezalni stolp, na katerem bo potekalo tekmovanje v hi-
trostnem plezanju, ob določenih urah pa se bodo lahko nanj 
povzpeli tudi ljubitelji športnega plezanja vseh starosti.

In ne nazadnje: sam finalni nastop tekmovanja za svetovni po-
kal bo vnovič prav poseben spektakel, saj bosta za glasbeno 
spremljavo, kot vsako leto, poskrbela Jani Hace in Sergej Ra-
nđelović, dogajanje na odru pa bo z duhovitim komentiranjem 
tokrat začinil vsem dobro znani Sašo Hribar.

Koncert skupine Siddharta in glasbeno-plesni 
večer z DJ Teyem
Za resnično udarni uvod v športno dogajanje bo torej že na 
predvečer tekmovanja poskrbela glasba oziroma skupina 
Siddharta, ki je bržkone ni treba posebej predstavljati. Gre za 
mednarodno najbolj uveljavljeno slovensko rokovsko zasedbo, 
ki deluje že od leta 1995. Za ime si je nadela naslov romana 
nemškega pisatelja Hermanna Hesseja in izoblikovala svoj 
prepoznavni zvok. Njihova diskografija in seznami koncertov
in nagrad so preobsežni, da bi jih tu naštevali. Skupina je ve-
liko nastopala tudi zunaj meja Slovenĳe in sodelovala s števil-
nimi znanimi imeni. Sploh pa je na svoj način povezana tudi 
s plezanjem; leta 2001 je pri snemanju albuma Nord, ki so ga 
pozneje prodali v 30 000 izvodih, med drugimi sodeloval tudi 
alpinist Tomaž Humar.
Naslednji večer nas bo v plesne ritme zvabil DJ Tey, eden vo-
dilnih slovenskih komercialnih didžejev, katerega kariera 
prav tako sega v zgodnja devetdeseta. Sodeloval je s številnimi 
znanimi imeni s svojega področja in kot gost po klubih in di-
skotekah prekrižaril vso Slovenĳo, gostoval pa je tudi na Hr-
vaškem in v Italĳi. Proti koncu devetdesetih let je združil moči
z drugimi didžeji in moderatorji v oddaji Warm Up Base, ki je 
kmalu  zelo zaslovela. Spogleduje se tudi s produciranjem, v 
zadnjih letih pa ga poznamo predvsem z radia Salomon.

Jacky Godoffe tudi tokrat vodja postavljavcev
Lahko bi rekli, da je prvi uspeh letošnjega tekmovanja že tu: v 
Slovenĳo namreč vnovič prihaja Jacky Godoffe, legenda sveto-
vnega merila v balvanskem plezanju, ki med poznavalci velja 
za najboljšega postavljavca balvanskih smeri. Čeprav se je letos 
celo uradno upokojil, se je kljub temu odločil prevzeti mesto 
vodje postavljavcev smeri na tekmovanju na Logu, kar pome-
ni, da si vnovič lahko obetamo izjemno spektakularne smeri.
56-letni Jacky prihaja iz Francĳe. Živi v meki balvanskega ple-
zanja, v kraju Fontainebleau, kjer vsak dan več ur preživi na 
balvanih in ima tovrstno plezanje v mezincu. Do nedavnega 
je bil zaposlen pri francoski planinski organizacĳi, pri kateri je
postavljal smeri za izbrano vrsto francoskih plezalcev, obenem 
pa je vodil tudi tečaje za druge reprezentance, med drugim 
tudi za slovensko. Zasebno je velik ljubitelj glasbe – igra klavir 
in kitaro –, z ženo pa imata pet otrok. »Ni nam dolgčas,« je 
dejal v lanskem intervjuju.

Lorin Möscha, predsednik društva Korenjak in predsednik 
organizacĳskega odbora tekmovanja

Siddharta (foto Jaka Babnik)

Tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem plezanju
Občina Log - Dragomer in društvo Korenjak bosta letos že tretjič zapored gostila tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem plezanju.

Pot do tekmovanja za svetovni pokal v 
balvanskem plezanju leta 2013
Ko smo se leta 2007 prvič preizkusili v organizacĳi tek-
movanja in nanj povabili le najboljših osem slovenskih 
športnih plezalcev v vsaki kategorĳi, nam je postalo jas-
no, da bo organiziranje tekmovanj postalo ena od vodil-
nih usmeritev Športnoplezalnega društva Korenjak. Leta 
2008 je Natalĳa Gros v Parizu postala evropska prvakinja
v balvanskem plezanju in le še vprašanje časa je bilo, kako 
bo njen uspeh vplival na razvoj balvanskega plezanja v 
Slovenĳi. Leta 2008 je našemu društvu ob podpori Ob-
čine Log - Dragomer uspelo postaviti največjo umetno 
balvansko steno v Slovenĳi in pozneje na njej organizi-
rati dve tekmovanji za državo prvenstvo v balvanskem 
plezanju. Tekmovanji smo izpeljali na najvišji ravni, kar 
nas je spodbudilo, da kandidiramo za organizacĳo tek-
movanja za svetovni pokal v balvanskem plezanju, ki ga 
letos organiziramo že tretjič zapored.  To je tekmovanje 
najvišjega razreda in udeležĳo se ga najboljši plezalci z
vsega sveta. V društvu menimo, da je dobiti priložnost 
za organizacĳo enega izmed največjih športnih tekmo-
vanj na svetu resnično velika čast, pridobljeno zaupanje 
Mednarodne zveze za športno plezanje, da tekmovanje 
postane tradicionalno, pa odgovornost, ki se je moramo 
zavedati, jo spoštovati in ceniti. Tega se v društvu Kore-
njak zavedamo, zato je naše tekmovanje v očeh svetovne 
javnosti –  tekmovalcev, mednarodnih delegatov, trener-
jev in sodnikov – eno najbolje organiziranih tekmovanj za 
svetovni pokal.
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MNC Vrhnika 
Dren spet 
presegel samega 
sebe …
NK Vrhnika je v so-
boto, 22. 12. 2012, s po-
močjo članov celotne-
ga MNC VD pripravil 
prav poseben dan za  
vrhniške otroke. Pros-
tore Cankarjevega 
Doma na Vrhniki so 
od 17. ure  naprej za-
sedli nasmejani otro-
ci. Veselih obrazov in 
polni pričakovanja so 
nestrpno čakali na za-
četek lutkovne igrice 
Rdeča Kapica. Še mno-
go bolj nestrpni pa so 

bili po predstavi, saj je svoj prihod napovedal Dedek Mraz.
In res se je zgodilo. Njegove sani, polne daril, so se zaustavile 
pred nabito polno dvorano.  Dobri mož je uslišal njihove želje 
in kljub težkim časom globoko posegel v svoj koš daril. Obdaril 
je 272 otrok, članov mladinskega Nogometnega centra Vrhnika 
Dren, njihove bratce in sestrice ter 58 otrok iz socialno šibkih 
družin na Vrhniki.

Organizatorji so se še posebno potrudili. Po obdaritvi najmlajših 
so namreč na vrsto prišli tudi nekoliko starejši. Zanimiv klepet 
o športni higieni, ki so ga popestrili številni vrhunski slovenski 
športniki, je vodil znani novinar dr. Andrej Stare. Gostil je ne-
kdanjo vrhunsko atletinjo Alenko Bikar, nogometnega sodnika 
lige prvakov Primoža Arharja, znanega nogometnega trenerja 
in nekoč izjemnega nogometaša Dušana Kosiča ter vrhunskega 
strelca, aktualnega člana državne reprezentance Željka Moiče-
viča. 

Prireditev je svoj vrhunec dosegla po programu, ko so ob skrom-
ni pogostitvi in kozarčku penine ali soka vsi gostje kramljali 
še pozno v noč. V sklopu sklepnega dela je potekala tudi draž-
ba plišastih igrač, ki so jih v ta namen poklonili otroci selekcĳ 
starejših dečkov in deklic. Izkupiček v višini dobrih 200 evrov 
bodo organizatorji porabili za športni sklad Vrhnike, katerega 
namen je pomagati otrokom iz socialno šibkih družin, ki so čla-
ni vrhniškega nogometnega centra, pri nakupu klubske opreme, 
priprav in drugega športnega udejstvovanja.
Za osrečitev 272 otrok se organizatorji zahvaljujejo svojim zve-
stim sponzorjem in donatorjem, torej podjetjem in posamezni-
kom, ki so letos tradicionalno že drugo leto imeli posluh za so-
človeka in so Dedku Mrazu pomagali napolniti koš z darili.

Zahvaljujemo se torej naslednjim:
NAHRIN, ATLANTIC GRUP, MARS SLOVENĲA, NOGOMET-
NA ZVEZA SLOVENĲE, POT, d.o.o.,  STAEDLER, ZAVARO-

VALNICA TRIGLAV, SIMOBIL, TOBAČNA GROSIST, ORBICO, 
ATET, d.o.o., podjetje ZAVAS, d.o.o., RCG, d.o.o., COSTELLA, 
PEKRANA ADAMIČ, ZAVOD SENT VRHNIKA, OBČINA 
VRHNIKA IN ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA.
Posebna zahvala vsem sponzorjem  bo v naslednji številki. Res 
iskrena hvala za pomoč!

Tudi pozimi smo v NK Vrhnika precej dejavni …
Edina selekcĳa, ki ima povsem prosto, je selekcĳa članov. Pre-
ostale selekcĳe pa pridno trenirajo v telovadnicah in tudi na zu-
nanjih igriščih. Letošnja zima je bila še posebno prizanesljiva, 
saj smo imeli malodane pomladne temperature, ki so omogoča-
le treniranje in igranje na prostem.

Vse selekcĳe so se udeležile tudi tradicionalnega turnirja v Kam-
niku, kjer so se starejši  in mlajši  dečki uvrstili v zaključne boje, 
kadeti pa so z eno izmed ekip v izjemno težki skupini  končali s 
svojimi nastopi že v predtekmovanju, nekaj naših članov pa je v 
drugi ekipi osvojilo prvo mesto. Dekleta so se na državnem pr-
venstvu DU-14 zavihtela na odlično  šesto mesto in tako  odlično 
peto mesto. Udeležili smo se tudi turnirja na prostem, kjer so 
starejši dečki ob enem samem porazu klonili šele po izvajanju 
kazenskih strelov in tako na koncu pristali na petem mestu.
V nadaljevanju zime bo še zelo pestro. S tekmovanjem začenjajo 
še naše mladinke DU-17, mlajši dečki in kadeti se odpravljajo v 
Ivančno Gorico, predvsem pa je pomemben veliki dogodek na 
Vrhniki, ko bo NK Vrhnika gostil zimsko državno prvenstvo v 
nogometu za članice in mladinke. Dogodek bo potekal v soboto 
in nedeljo, 26.,  in 27. 1. 2013 v športni dvorani pri OŠ Antona 
Martina Slomška. Vabljeni.

Brez (pre)potrebne sreče!
Fantje iz selekcĳe U-7 (2. razred OŠ) in U-6 ( 1. razred) so na-
stopili na turnirju v Kamniku, ki je potekal v soboto, 5. 1. 2013, 
dopoldan. Zaradi velikega  zanimanja otrok smo prĳavili dve 
homogeni ekipi. Cilji na turnirju so bili nabiranje novih izku-
šenj, čim več zabave ter enakomerno porazdeljen igralni čas. 
Poleg vseh teh ciljev smo se tudi z obema ekipama uvrstili kot 
zmagovalci svojih skupin v izločilne boje. Ekipa B je v četrtfina-
lu dobila za nasprotnika Komendo in jo premagala brez težav 
z rezultatom 2 : 0, ekipa A pa končnega zmagovalca Domžale. 
Po rednem delu se je tekma končala brez zmagovalca, zato so 
sledili streli iz 6 m, kjer pa smo na žalost potegnili krajši konec 
mi in tako je ekipa A  končala s svojim tekmovanjem za tisti dan. 
Ekipa B pa je dobila možnost maščevati poraz svojih kolegov v 
polfinalu prav proti Domžalam. Tekma je bila izenačena in na-
peta, a se je končala brez zmagovalca, zato smo ponovno streljali 
»penale« ter zopet potegnili krajši konec. Sledili so še streli iz 6 

m za 3. mesto z ekipo Radomelj, a tudi v tretje nismo imeli sreče 
na naši strani in smo tako na koncu osvojili 4. mesto. Po red-
nem delu ni izgubila nobena ekipa, kar je zelo lepa popotnica za 
naprej. Fantje so pokazali že veliko znanja za svoja nogometna 
leta, a z malce več sreče bi lahko posegli še po višjih mestih.

Čestitke vsem fantom!

Leto začeli s pokalom!
Tudi fantje iz selekcĳe U-8 so imeli turnir v Kamniku, ki je za-
nje potekal v nedeljo, 6. 1. 2013, dopoldan. Iz svoje skupine so se 
fantje prebili kot drugouvrščeni in tako za nasprotnika v pol-
finalu dobili favorizirano ekipo Triglava iz Kranja, ki jih je pre-
magal z 1 : 0. Zaradi najugodnejšega rezultata v polfinalu smo 
na koncu osvojili 4. mesto. Čestitke vsem fantom za prikazano 
igro in osvojeni pokal!
Nogometno popotovanje pa je našo osmico iz turnirja v Kamni-
ku popeljalo za Bežigrad v Jamo, kjer so se pomerili še v tekmo-
vanju Rad igram nogomet. Tam smo imeli prĳavljeni dve ekipi, 
ki sta osvojili 2. in 3. mesto. Fantom se je že poznala utrujenost, 
a so se vseeno izkazali, tako da jim čestitamo za vse uspehe, 
obenem pa vabimo tudi  druge zainteresirane fante in punce,  
naj se nam pridružĳo na treningih in z nami osvajajo pokale ter 
se zabavajo.

Nove štiri zmage v zimski ligi za U-9!
Fantje so zaenkrat doživeli le en poraz in ob odigrani tekmi 
manj zasedajo odlično 3. mesto. Še  lani so premagali ekipo 
Hrastnika z rezultatom 6 : 1 in Calcit iz Kamnika z rezultatom 
4 : 1, letošnjo sezono pa so odprli – tako kot so lani zaključili –, 
z novima dvema zmagama proti ekipama Ljubljanske Ilirĳe in 
Grosupeljskega Brinja A. Fantje s svojo resnostjo in pravim pri-
stopom kažejo velik nogometni in športni potencial, zato se že 
veselimo priprav, ki se jih bomo udeležili v marcu, kjer bomo 
naše nogometno znanje še izpopolnili.

Seveda so se tudi igralci U-9 udeležili turnirja v Kamniku, kjer 
so imeli dve homogeni ekipi. V močni konkurenci se jim je uspe-
lo prebiti z obema ekipama iz skupine, kar je ogromen uspeh, 
saj vemo, da so preostale ekipe prĳavile le po eno močno ekipo 
in z njo »štartale« na osvojitev pokala. Mi pa smo se odločili, da 
ponudimo priložnost za igro vsem fantom, saj je pomembno, da 
vsi otroci dobĳo priložnost za igro in dokazovanje tudi na tur-
nirjih. Obema ekipama je za finale malo zmanjkalo in sta tako 
obstali v polfinalu, kjer je ena ekipa osvojila 4. mesto. Fantom 
iskreno čestitamo!
Športni pozdrav, MNC Vrhnika - Dren
www.nkvrhnika.si  in www.mnc-vd.si

Vigi, vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben

Vabilo v naše vrste
V MNC VD vpisujemo in sprejemamo nove člane praktično  
vso sezono. Trenutno treniramo v telovadnicah. Vse zainter-
esirane toplo vabimo, da nas obiščejo v času posameznih 
treningov ali  pokličejo po telefonu ali pišejo po elektronski 
pošti. Vse potrebne informacĳe o treningih in  stiki so na vo-
ljo tudi na naši bogati spleti strani, kjer lahko najdete, poleg 
naštetega, še veliko drugih zanimivih in zabavnih vsebin o 
klubu.

V decembru nam jo je zagodel tiskarski 
škrat Našega časopisa, zato so naše 
želje splavale po vodi. Ker pa kopriva 
nikoli ne pozebe, vztrajno poskušamo 
znova. Zato : leto 2012 se je sicer 
izteklo, a z njim so odšli tudi vsi 

slabi spomini. Z novim letom prihaja 
novo upanje, pred nami so novi cilji. 

Leto, ki nas je zapustilo, je imelo tudi 
veliko lepega. Te spomine smo zadržali in jih 

ohranili kot dober temelj za našo svetlo prihodnost. Prav 
tako je preteklo leto prineslo veliko novega, z novim pa 
smo si naložili tudi nove odgovornosti. Prepričani smo, 
da bomo na trdnih temeljih in z veliko mero odgovornosti 
dosegli zastavljene cilje. 
Srečno v 2013 vsem vam in vašim najbližjim želi 
NK Vrhnika (MNC VD).

Leto, ki nas je zapustilo, je imelo tudi 
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Strah je stanje, ki nas spremlja od začetka do konca življenja. 
Strah je glavna gonilna sila življenja in hkrati tudi najbolj raz-
diralna. Ima funkcĳo zaščite, če pa je neosnovan, postane velika
prepreka. Strah je vedno povezan z bolečino, izgubo, neugod-
jem ali spremembo. Strah povleče za seboj celo paleto neugod-
nih stanj (jezo, bes, pohlep, nesamozavest…). Strah je vampir, ki 
nenehno sesa življenjsko energĳo. Od ranega otroštva nas pro-
gramirajo, pogosto je vključen mehanizem strahu, katerega se 
ne da preprosto preobraziti. S pridobljenimi strahovi postajamo 
miselno utesnjeni in nezmožni svobodnega, kreativnega ter ne-
obremenjenega razmišljanja. Beseda pazi je postala najpogostej-
ša mantra in se uporablja v širokem razponu; na primer pazi, 
da ne stopiš v lužo in pazi, da te ne povozi avto. Pogosto, v tem 
primeru »negativno« vlogo staršev prevzamejo medĳi, ki na-
daljujejo nadaljno zastraševanje. Priporočljivo je, da ne beremo, 
poslušamo in gledamo negativnih vsebin, ker nas negativno 
programirajo – v nas ustvarjajo strah, dvom, negotovost.
Česa nas je strah in ali je ta strah resnično utemeljen? Strah nas 
je, ker smo odvisni od določenih reči v življenju in se jih bojimo 
izgubiti. Nedvomno so mnoge reči v našem življenju vitalnega 
pomena, za mnoge pa mislimo da so, pa to lahko sploh ni res 
(EU, evro, politika)! Evropska unĳa je trenutna formacĳa, mno-
ge generacĳe so uspešno živele tudi brez nje. Zakaj se bojimo, da
izgubimo evro, če smo pa tudi z drugimi valutami dobro živeli, 

mogoče z določenih vidikov še boljše? Zakaj dajemo toliko na 
politiko, zakaj se toliko zanašamo nanjo in v njej iščemo rešitve, 
če pa so le te v naši inteligentnosti, domiselnosti, prizadevnosti? 
Seveda politika pripravlja okolje v katerem delujemo, pa ven-
dar. V svojem prepričanju smo ločeni od univerzalne sile in s 
tem od življenja samega ter mnogih reči, ki nam jih ponuja. Ta 
sila je vedno v stanju maksimalnega razdajanja, mi ljudje pa smo 
tisti, ki si to preprečujemo in uničujemo skozi strah, zavist, po-
hlep, nezaupanje, prepire, vojne. S svojim načinom razmišljanja 
in delovanja blokiramo ta tok. Z razumevanjem in spoštovanjem 
osnovnih principov življenja lahko predrugačimo svoje življe-
nje. Kozmična inteligenca in mi smo del nje, želi, da smo zdravi, 
srečni, da imamo blagostanje. Predstavlja neskončno bogastvo 
in mi lahko s svojo naravnanostjo prejemamo iz te zakladnice 
– kolikor resnično potrebujemo. 
Strah lahko zmanjšamo in odpravimo z razumevanjem princi-
pov življenja, s praktičnimi telesnimi pristopi in spremembo psi-
homentalnih vzorcev.  Joga vsakdanjem življenju vsebuje paleto 
pristopov s katerimi se lahko učinkovito spoprimemo z lastnimi 
strahovi. Predvsem je potrebno s pomočjo telesnih tehnik aktivi-
rati glavne energetske centre in postati notranje močan. Vsebuje 
položaje, ki odpravĳo strahove. Tisti, ki je notranje močan, se ne
boji. Joga v vsakdanjem življenju predstavlja sistem postopnih, 
sistematičnih pristopov do povrnitve ali ohranitve telesnega 

zdravja, notranjega miru in nas osvobaja  različnih neugodnih 
stanj, med drugimi tudi strahu. Ohranja vitalnost, mladostnost, 
podarja dolgoživost. Deluje izjemno učinkovito kot preventiva 
na različnih nivojih človekovega življenja – telesnem, energet-
skem, psihomentalnem in duhovnem.

Dr. Danilo Kosi – Dayalpuri, prof.

Spinning® je za razliko od ostalih skupinskih 
vadb in »indoor cyclinga« sistem treninga, ki 
omogoča individualno intenzivnost skozi pet 
energĳskih območĳ, s katerimi lahko sistematizi-
ramo trening in optimalno prilagodimo intenziv-
nost za posameznika in njegove želje oziroma za-
stavljene cilje. Energĳska območja omogočajo, da 
vadeči trenirajo v pravem območju intenzivnosti. 
Ta ima ključen pomen pri kateri koli vadbi, saj tre-
ning pri določeni intenzivnosti v organizmu spro-
ži procese , ki omogočajo različne rezultate. Cilji 
večine vadečih so izguba količine telesne maš-
čobe, izboljšana tehnika pedaliranja, izboljšanje 
kolesarskih rezultatov, pridobivanje vzdržljivosti, 
pridobivanje vzdržljivosti v moči in izboljšanje 
kolesarske tehnike in sposobnosti. Spinning® 
trening izvajamo v petih energĳskih območjih. 
Energĳska območja so vezana na intenzivnost, ki 
jo v Spinning programu merimo z odstotki mak-
simalnega srčnega utripa.

Energĳska območja
V današnjem času se vse prevečkrat dogaja, da 
vadeči trenirajo preveč intenzivno, zato ne do-
segajo zastavljenih ciljev. Trenirati pametneje 
je eden od ciljev Spinning programa. REZ nam 
omogoča ravnovesje med intenzivnim treningom 
in aktivnim počitkom, ki omogoča obnavljanje 
zaloge energĳe in nudi varno vadbo. REZ je lahek

trening, imenujemo ga tudi aktivni počitek. Vsi 
vemo, da telo potrebuje počitek, poleg statičnega 
pa tudi aktivnega.  Dokazano je, da je aktivni po-
čitek bolj učinkovit pri odstranjevanju mlečne kis-
line iz telesa. Naslednjič, ko boste utrujeni in bo-
lečih mišic, se udeležite lahke REZ ure Spinning® 
vadbe, ki vam bo pomagala pri odpravljanju bole-
čine v mišicah. REZ vadba pospeši kroženje kisika 
v utrujenih mišicah, vezeh in v ostalih delih telesa 
po napornih treningih. Ura Recovery Spinninga®  
povečuje sposobnost ter omogoča boljši in daljši 
trenažni proces. Čeprav še danes marsikdo misli, 
da bolj utrudljiv trening prinaša boljše rezultate, 
raziskave že dolgo kažejo, da je počitek tisti, ki po 
napornem treningu omogoči prilagajanje telesa 
na stres in napredek. Brez zadostnega počitka je 
napredek težko dosegljiv. Visoko intenzivni tre-
ning vpliva na zaloge ogljikovih hidratov v tele-
su (glikogen) in utrujenosti centralnega živčnega 
sistema. Vsakodnevni intenzivni trening vodi do 
pretreniranosti, poslabšane trenažne sposobnosti, 
bolezni in celo poškodb. Recovery vadba pomaga 
k boljšemu kroženju krvi po telesu in transportu 
hranilnih snovi do vseh organov v telesu in tudi 
mišic.  Zapomnite si. Trening je ravnovesje med 
trdim delom ter aktivnim in pasivnim počitkom. 
Brez  visoko intenzivnega napora ne boste dosegli 
napredka in brez počitka boste telo izčrpali. V Re-
covery uri se telo sprosti tako fizično kot psihično, 

zato je nujen del vsakega trenažnega procesa, pa 
naj bo to rekreativni ali vrhunski športnik.
Energĳsko območje Endurance (EEZ) predstavlja 
srce in dušo Spinning® programa.
Z EEZ gradimo aerobno vzdržljivost. Aerobna 
vzdržljivost je večkrat opisana kot baza ali osnov-
na vzdržljivost in predstavlja izhodišče za vse 
nadaljnje treninge. EEZ povečuje aerobno vzdrž-
ljivost in izboljšuje ekonomiko kolesarjenja, kar 
pomeni, da telo  porabi manj energĳe za določen 
trening. V programu Spinninga® naj bi EEZ pred-
stavljal največji del vadbenega časa, saj je osnova, 
iz katere lahko gradimo. Ne glede na to, ali ste 
vrhunski športnik ali le začetnik, je EEZ enako 
pomembna. Aerobna vadba je sproščujoča in daje 
energĳo, zato po njej nismo izčrpani. Izboljšuje 
naš imunski sistem in pomaga pri zaščiti pred po-
škodbami.
Energĳsko območje Energy (IEZ) predstavlja 
kombinacĳo različnih intenzivnosti v eni vad-
beni enoti oz. treningu. S pomočjo obremenitve 
in frekvence vplivamo na višino srčnega utripa. 
IEZ je trening, s katerim povzdignemo našo fit-
nes pripravljenost na višjo raven. IEZ izboljšuje 
tako aerobno kot anaerobno sposobnost telesa. Z 
izpostavljanjem aktivnih mišic visoki intenzivno-
sti izboljšujemo njihovo sposobnost in odpornost 
proti utrujenosti, vadeči bodo lahko tako lažje dlje 
časa premagovali intenzivne napore. Pri IEZ upo-

rabljamo različne metode, s katerimi oblikujemo 
intervalni trening.
Energĳsko območje Strenght (SEZ) ali trening 
moči je izjemno pomemben del Spinning® pro-
grama, s katerim krepimo naše mišice, aerobno 
vzdržljivost in izboljšujemo srčno-žilni sistem. S 
SEZ izboljšujemo odpornost vezi in sklepov. Ae-
robna vzdržljivost izboljšuje presnovo maščob in 
krepi imunski sistem, z anaerobno (80 - 85 % max. 
srčnega utripa) pa izboljšujemo toleranco telesa 
na mlečno kislino. SEZ predstavlja tudi izjemen 
psihični trening, saj zahteva od posameznika ne-
nehno mentalno pripravljenost. Psihološka pri-
pravljenost in sposobnost sta enako pomembni 
kot fizična.
Energĳsko območje Race Day je izjemno naporen 
in zahteven trening, ki od posameznika zahteva 
vrhunsko psiho-fizično pripravljenost. Z Race 
Day EZ želimo v času trenažnega procesa izme-
riti svoje sposobnosti in oceniti napredek. Gre za 
obliko tekme, kar pomeni za vsakega posamez-
nika največji možen napor. Race Day izziva naš 
organizem za delo v izjemno visokih naporih 
(intenzivnosti), blizu ali celo čez anaerobno mejo. 
Anaerobna meja je meja, kjer se v našem telesu 
začne kopičiti mlečna kislina hitreje, kot jo je telo 
sposobno razgrajevati. Namen takšnega treninga 
je adaptacĳa telesa na večjo količino mlečne kis-
line. Race Day izboljšuje živčno-mišično koordi-
nacĳo - izboljšuje poti med možgani in mišicami. 
Je izjemno naporen trening, ki sili telo, da dela 
hitreje, močneje, zato je nujno, da smo ob takšnem 
treningu spočiti, zdravi in dobro psiho-fizično 
pripravljeni.

Polona Gosar Ranković, 
Spinning® Master Instructor

Brigadirska 12, Vrhnika – Verd
www.studioforte.si

30% popust pri nakupu  
mesečne karte za 
osebni fitnes.
Akcija velja od 1. 2. - 30. 4. 2013

FITNES Z 
OSEBNIM 
TRENERJEM

AKCIJA!
2. KULINARIČNI SPINNING MARATON

16. 2. 2013
5 ur kolesarjenja, druženja 
in kulinaričnih dobrot

Z vami bodo:
17:00 Irena Jevšček  (NG)
18:00 Predrag Atlagić (Koper )
19:00 Polona G.Ranković (Ljubljana)
20:00 Tina Lozej (Nova Gorica)
21:00 Katrin Podlogar (Vrhnika)

Rezervacija koles na: 051 77 04 77 
ali info@studioforte.si
Več na www.studioforte.si

Spinning - skupinska vadba na stacionarnih kolesiha
Spinning® je skupinska vadba na stacionarnih kolesih. Gre za izum bivšega ultramaratonskega kolesarja, ki je v času pri-
prav na najzahtevnejšo tekmo RAAM potreboval učinkovit pripomoček oziroma način treninga, ki bi mu omogočil zadostno 
količino treninga s psiho-fizičnega vidika.

Kako se s pomočjo Joge v vsakdanjem življenju spoprĳeti z lastnimi strahovi?
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21. 12. 2012 – Lintverni ob zaključku 
leta – nočni pohod na Planino
Ob zaključku leta se Lintverni tradicionalno po-
damo v Zavetišče na Planini, kjer pregledamo 
letne dogodke ter se pogovorimo tudi, kaj bomo 
začeli prihodnje leto. 
Tudi letos smo se zbrali pri Štirni in se odpravili 
v smeri Stare Vrhnike ter se po dobro znani poti 
pod Kurenom ter nad Koriti povzpeli do Zave-
tišča na Planini.
 Med prĳetnim druženjem in ob okusni hrani, ki
jo je pripravil novi oskrbnik Mitja, smo se pogo-
vorili o opravljenih pohodih ter nakazali nove 
ideje in predloge, ki naj bi jih uresničili v letu 
2013.
V letu 2012 smo Lintverni zabeležili  petindvaj-
set let obstoja in pohodov in temu je bilo na-
menjenih tudi večina aktivnosti. Odšli smo na  
tradicionalne pohode v Dražgoše, na Goropeke 
ter Cveletov pohod na Bloško planoto. Po več-
letnem odlaganju (predvsem zaradi slabih vre-
menskih razmer) nam je letos uspel zahteven 
vzpon na Škrlatico. Glavni letni pohod je bil 
namenjen 25-letnici pohodov in našega obstoja, 
zato smo obnovili tradicionalno vrhniško 
planinsko smer z Vrhnike na Triglav. 
Ob tem je treba poudariti, da se je 
pohoda, poleg aktivnih članov, 
udeležilo tudi nekaj ustanovnih, 
ki sicer kot pohodniki ne delujejo 
več. Posebno smo bili veseli po-
novne udeležbe Pastirja, ki se je po  
dvanajstih letih ponovno in uspešno 
podal v visokogorje. Zanimiv je bil po-
hod v okolici Vojskega, žal pa si okolice Haloz 
zaradi slabega vremena nismo uspeli ogledati.
Žal se je letos od nas za vedno poslovil naš zve-
sti in dolgoletni član, Gasilc. Spomin nanj naj 
večno živi v naših srcih.
Tudi v letu 2013 bodo na vrsti vsi tradicionalni 
pohodi (Dražgoše, Goropeke in Cveletov pohod 
na Bloke). Za glavni letni pohod načrtujemo ob-
isk črnogorskih gora, predvidoma v junĳu. Idej
in predlogov je še več. Celoten  načrt bo znan 

na enem izmed naslednjih sestankov v začetku 
leta 2013.
Druženje se je  končalo z izmenjavo čestitk in 
dobrih želja za čim več uspešnih pohodov v pri-
hajajočem letu 2013.

Fotografije: Šolnik in Vezist
Besedilo: Vezist

26. 12. 2012 – Tudi v letu 2013 nižja 
članarina ....
Upravni odbor Planinskega društva je na svoji 
novembrski redni seji 8. 11. 2012 sprejel višino 
članarine za leto 2012, usklajeno s predlogom 
Planinske zveze Slovenĳe. Kot  po navadi vam
ponujamo popust do 31. marca 2013, člani ka-
tegorĳ A+ in A pa naj svojo obveznost porav-
najo do 31. januarja 2013, da jim bo še naprej 
zagotovljeno prejemanje Planinskega vestnika.   
Drugim članom z istim datumom poteče zava-
rovanje, zato pohitite s plačilom članarine, ki jo 
bomo začeli sprejemati prvo delovno sredo v 
januarju 2013.

28. 12. 2012 – Eksplozĳa pohodnikov
na nočno Planino
... 70, ... 106, ..., 154, ... u, madonca, 200 in konča-
lo se je pri 262, kolikor nas je startalo od Štirne, 
a na Planino smo udarili z vseh vetrov: s Stare 
Vrhnike, Zaplane, od Starega malna, čez Blatni 
Dol, z Jerinovega griča in na vrhu se nas je v do-
brem razpoloženju srečalo  več kot tristo pohod-

nikov tradicionalnega nočnega pohoda. 
Število nas je neverjetno presenetilo, 

še najbolj oskrbnika Mitjo  z  nje-
govo domačo ekipo ob »nad-
zoru« našega Berta in vsi smo 
se dobro izkazali. Mitja še 
posebno, saj se je prav odločil 

in že 21. decembra postavil raz-
svetljen in ogrevan šotor, ki bo na 

Planini vztrajal do 2. januarja 2013.
Polna luna, jasna noč in kopne raz-

mere so naredile svoje in na Planino privabile 
množico pohodnikov, cele družine z veselo raz-
igranimi otroki, ki so poskrbeli za hitrejši tem-
po pri vzponu in veselo rajali okoli zavetišča in 
šotora.
Večina se je odločila še za vzpon na stolp in ni 
jim bilo žal, kajti razgledi, ki so se ponujali, so 
vzbudili marsikateri: »Oh in ah; take nočne pa-
norame pa že dolgo ne. » Nudil se je pogled od 
kričeče načičkanih naselĳ do svetlobne kače av-

toceste proti beli Ljubljani, do umirjenih tonov, 
pogledov na bližnje hribovje in gore v ozadju, 
vse skupaj razsvetljeno z luno in mežikajočimi 
zvezdami.
Vseh lepot mora biti za nekaj časa konec in 
poslovili smo se od Planine, nekateri pod vod-
stvom vodnikov Vodniškega odseka, drugi v 
večjih skupinah pa tudi sami. Na poti navzdol 
do Štirne nas je ponovno prĳetno presenetila
peterica Storžkov, ki nam je, »omaganim«,  z 

ocvirkovko, toplo in hladno pĳačo pomagala
premagati še zadnji klanec.
Kar nismo in nismo se mogli raziti v dolini in 
marsikatera družba si je našla dolinsko »zatočiš-
če« v krajih, kjer »bog roko ven moli«.
Srečno in nasvidenje na nočnem pohodu v letu 
2013!
Besede nanizal: Milan Jerman
Trenutke pohoda ujela v objektiv: Miran Klavora 
in Miro Malneršič  

1. 1. 2013 - Izšle so Zimzelene 
drobtinice – 2
»Zakoračili smo v deveto leto druženja in po-
hajanja po naši lepi deželi. Moje bojazni, da bo 
osip velik, da se bo skupina naveličala pohodov, 
se ni udejanjil. 
... Čestitke vsem  za prehojenih osem let! …
Vzdržimo, saj bo kmalu desetletnica, ko bo bolj 
svečano!
Vaša Elica« 
iz uvoda k Zimzelenim drobtinicam – 2, ki si jih 
lahko ogledate na povezavi: h�p://issuu.com/
yeti1949/docs/zimzelene_drobtinice-2
h�p://issuu.com/yeti1949/docs/zimzelene_
drobtinice-2

Kaj smo zapisali v prvi izdaji drobtinic pa si lah-
ko ogledate na povezavi
h�p://issuu.com/yeti1949/docs/zimzelene_
drobtinice-tekst
Prĳetno branje vam želimo.
Zimzelenčki

2. 1. 2013 - Vlom v zavetišče na 
Planini
Z novičko smo malce počakali, kajti prepriča-
ni smo bili, da je imel nekdo solo nočni pohod 
dva dni za nami (30. 12. 2012 po 22.00) ali pa 
je želel silvestrovati en daj prej. Najprej je po-
skušal vstopiti skozi okno, a je dejanje opustil, 
kajti spodobi se vstopiti skozi vrata, pa čeprav 
z vlamljanjem. Ko mu je silvestrski menu želela 
ponuditi alarmna naprava, mu le-to ni bilo všeč 

in brez druge povzročene škode se je odločil, da 
bo obiskal zavetišče, ko bo uradno odprto. 
Avtor fotografije: Mitja Kovačič.
Besedilo:  Milan Jerman

12. 1. 2013 – Mladi planinci na izlet 
v Škocjanske jame z vlakom
V soboto, 12. 1. 2013, se je 58 mladih planincev iz 
Planinskega društva Vrhnika z vlakom odpra-
vilo na izlet v Škocjanske jame. Kar smo videli, 
upraviči to, da jame spadajo na Unescov seznam 
svetovne dediščine. 
Izlet je imel dve posebnosti. Prva je, da smo se 

peljali z vlakom. To  je za otroke posebna do-
godivščina. Ne vemo, v čem je glavni razlog, 
vendar sta veselje in vznesenost otrok govorila 
sama zase. Druga posebnost izleta pa je bila, da 
nismo šli v višino, ampak v globino. Tako smo 
si širili obzorje tudi na drugih področjih in ne 

samo na planinskem.
Spodnje besedilo so vtisi z izleta treh udele-
ženk: 
Zjutraj smo se zbudili in odšli na železniško po-
stajo Verd. Z vlakom smo se odpeljali v Divačo. 
Od tam smo se peš odpravili proti Škocjanskim 
jamam. Kaj kmalu smo opazili udorno dolino 
reke Reke. Nato smo se z vodnikom spustili v 
kraško podzemlje. Sledili smo toku reke vse od 
ponika. Nato smo se z gondolo odpeljali na za-
četek. Sprehodili smo se po učni poti. Ogledali 
smo si še vas Škocjan in se od tam vrnili na že-
lezniško postajo v Divači.
Vlak nas je skozi temno noč odpeljal domov.
Hana Gombač (6. razred)

Danes smo si ogledali  drugi del Škocjanskih 
jam. Ko smo prispeli z vlakom v Divačo, smo 
imeli malico. Do Škocjanskih jam smo hodili ve-
liko časa. Videli smo veliko kapnikov in se pe-
ljali z gondolo. Z vlakom smo se peljali eno uro. 
Današnji dan je potekal zelo, zelo ZABAVNO!
Miranda Nrecaj in Neja Dulmin (4. razred)
Fotografija: Miro Malneršič

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski 

Iz februarskega koledarčka
Datum Dogodek Odhod Ur 

pohoda Organizator/vodnik

16. 2. VIPAVSKA DOLINA - KJECL 8.00 5 ROMAN NOVAK

22. 2. OBČNI ZBOR 
V OŠ  IVANA CANKARJA 19.00  PLANINSKO 

DRUŠTVO

Lintverni pred zavetiščem na Planini

Nad veliko udornico in okolico Škocjana)

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA
ČLANARINA 2013 IN PRAVICE ČLANSTVA PZS

KATEGORIJE ČLANSTVA

ČLANARINA 2013
ČLANARINA 2013 DO 31.3.2013

PRAVICE ČLANSTVA PZS
1. Nezgodno zavarovanje in reševanje v tujini
2. Zavarovanje odgovornosti
3. Članska znamkica + potrdilo za reševanje
4. Naročnina na revijo Planinski vestnik
5. Planinski koledarček

A+ člani polnoletna oseba; aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti,
polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti,
polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti,
polnoletna oseba: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti,

*Za otroke, ki se bodo udeleževali šolskih izletov je članarina celo leto 3,00 EUR.

Članarina 2013 je bila potrjena na 12. seji UO PZS, 8. 11. 2012, popust za člane PD Vrhnika, ki bodo vplačali članarino do 31. marca 2013
pa na seji Upravnega odbora PD Vrhnika dne  4. 12 2012. 

P+O člani

A člani
B člani
B1 člani
S+Š člani

predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik, 




S+Š člani










P+O člani




B1 člani





A člani B člani



A člani B člani B1 člani S+Š člani

Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec dobijo po naročilu vsi člani P+O brezplačno in se krije iz stroškov PZS. Članarina te kategorije se namenja
programom mladih in pridobivanju novih članov. Planinski koledarček prejmejo vsi A člani in UO PD brezplačno ob predložitvi seznamov PZS.

DRUŽINSKI POPUSTI 2013

P+O člani






EUR
55,00
53,00

50,60
A člani

EUR
22,00
20,00

17,60
B člani

EUR
16,50
15,00

EUR
14,00
13,00

11,20
S+Š / D

EUR
6,00

5,00*

4,80
P+O  / D

A+ člani

A+ člani







EUR
65,00
63,00
A+ člani

60,60

Naslovnica Zimzelenih drobtinic –2

 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIMZELENE  
DROBTINICE-2 

 
 
 
 
 
 

 

Posledica zadnjega in prejšnjih vlomov

Skupinska slika pod Unescovim obeležjem

Lintverni pred spomenikom na Prtovču
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unikatni izdelki,
igraèe,

modni dodatki
in vse za 
zabavo!

delovni čas 
9.00-12.00 in 13.00-17.00, 
sreda 9.00-12.00 in 13.00-18.00, 
sobota 9.00-12.00

www.optik-jelovcan.com

OPTIK & 

OČESNA ORDINACIJA
 

JELOVČAN 
VRHNIKA

STARA CESTA 5 
T: 01/755 61 05

www.optik-jelovcan.com

13. 1. 2013 - Dražgoše 2013
Lintverni vsako leto počastimo spomin na leg-
endarno Dražgoško bitko. Tako je bilo tudi le-
tos, ko je od junaških bojev in požiga Dražgoš 
minilo že 71 let. Čeprav je še nekaj dni nazaj ka-
zalo lepo, se je vreme muhasto obrnilo in nas nič 
kaj prĳazno sprejelo na Prtovču.
Rahle meglice so se že ovĳale okrog vrhov, posa-
mezne snežinke pa so sramežljivo poplesavale 
v mrzlem jutru in vendar je bilo v nas trdno 
upanje, da  osvojimo Ratitovec. Odločno in brez 
pomislekov smo se povzpeli prek Razorja. Pot 
je bila deloma poledenela, snega pa le za vzorec. 
Narava je bila videti kot snežna koprena, prip-
ravljena, da si v naslednjih nekaj urah nadene 
debel snežen plašč. 
V prĳetnem klepetu smo se kar hitro povzpeli 
do Krekove koče, kjer smo si privoščili nekaj 
počitka. Pot smo nadaljevali ob nekdanjem 
rudniku proti Kosmatemu vrhu. Snežni val se 
je počasi in vztrajno bližal. Tudi zato je nekdo 
hudomušno pripomnil, da na Kosmatem vrhu 
nihče ne deli medalj, zato smo  odhiteli kar ob 
vznožju ter v velikem ovinku zopet zavzeli 
pravo smer proti gozdovom Jelovice. Snežna 
nevihta nas je vse bolj dohajala in končno se je 
vsulo, kot se za pravo zimo spodobi. Naš korak 
je bil samo še odločnejši. Le ledene plošče pod 
novozapadlim snegom so se »potuhnile« in kar 

nekaj »piruet« se nam je pripetilo, preden smo 
prispeli na Raztovko, kjer nas je potrpežljivo 
počakala naša logistika. 
Pohod je bil zahteven, pravi zimski, vožnja 
nazaj v dolino po novozapadlem snegu pa je 
bila prava umetnost. Duno in B`čar sta prevzela 
odgovorno nalogo voznikov in nas varno pri-
peljala h Kvedru, kjer smo dodali še piko na i. 
Na tradicionalnem kosilu smo čestitali našemu 
Staremu za častitljivih 80 let, ki jih bo dopolnil 
v teh dneh. 
Spomin na Dražgoše  smo počastili, pohod na 
Ratitovec pa doživeli kot že dolgo ne. Druženje 
pri Kvedru je bilo prav prĳetno, saj smo ponov-
no obudili marsikateri »lintvernski« dogodek iz 
preteklosti.
V letošnjem pohodu v spomin na Dražgoško 
bitko smo sodelovali: Bankir, Betajnovc, B'čar, 
Cvele, Duno, Grintovec, Marč, Padalc, Povžar, 
Stari, Špik ter Vezist.
Fotografija: Grintovec 
Besedilo: Vezist

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših 
(Zimzelenčki in Sončki) najdete v Upokojen-
skem kotičku Našega časopisa, vse objavljene 
članke pa si lahko v celoti preberete in si ogle-
date še več fotografij na spletni strani Planin-
skega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

VIZIJA2 MIKLAVŽIČ B&T, d.n.o.
Sončna pot 8, Horjul

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO, FINANČNO IN POSLOVNO 
SVETOVANJE

www.vizija2.si   info@vizija2.si  041 529 620

Odlikuje nas hiter odziv, oseben pristop, strokovnost, ugodne cene in sodoben način 
poslovanja. Za prevzem poslovne dokumentacije poskrbimo mi. Za vas brezplačno ustanovimo 
s. p. Novoustanovljenim podjetjem nudimo eno leto 20 % popusta. Našim strankam brezplačno 
uredimo različne subvencije. Pokličite za neobvezujoč sestanek in oglasili se bomo pri vas.

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski 
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www.avtotrade.kia.si

Kia, generalni pokrovitelj in uradni avto 
turnirja Australian Open.

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

Kia - največ avta za Vaš denar!

Kia, generalni pokrovitelj in uradni avto 

Sportage
V zmagovalni Australian Open ponudbi je novi 2013 Sportage sedaj na voljo po nepremagljivih pogojih financiranja:

Kiina vozila imajo 7-letno garancijo in 

na voljo po nepremagljivih pogojih financiranja:

299 EUR /mesečno
+ 1.000 EUR Joker popusta za vozila iz zaloge in
+ 1.000 EUR Joker popusta ob nakupu staro za novo
Enostavno in pregledno: 17.990 EUR* / 60 mesecev

Novi cee’d in cee’d Sportswagon
V zmagovalni Australian Open ponudbi je novi 2013 cee’d sedaj na voljo po nepremagljivih pogojih financiranja:V zmagovalni Australian Open ponudbi je novi 2013 cee’d sedaj na voljo po nepremagljivih pogojih financiranja:

199 EUR /mesečno
+ 400 EUR Joker popusta 
za vozila iz zaloge in
+ 500 EUR Joker popusta 
za družine
Enostavno in pregledno: 11.950 EUR* / 60 mesecev

Kombinirane porabe goriva: 3,7 - 8,2 l/100km, emisije CO2: 97 - 195 g/km CO2.
MPC cene vseb. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Cena 11.950€ ali 199€/mes.: cee'd 1.4 CVVT LX Fun, z Joker popusti 900€ (Iz zaloge 400€+Družina 
500€+Joker 0% financ.). Cena 17.990€ ali 299€/mes.: Sportage 1.6 GDI FUN, z Joker popusti 2.000€ (Iz zaloge 1.000€+Staro za novo 1.000€+Joker 0% financ.). Joker 0% financ. ne velja za 2.0L dizelske mot. 
Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o.. Financ. zajema: obdobje do 60 mes., fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški odobritve 0€. Primer: znesek 
kredita 10.000€, odplač. doba 60 mes. po 166,66€/mes. in 0% pologa: fiksna OM 0%, stroški financ. 0€, EOM 0%, skupaj za plačilo potroš. je 10.000€, kar je enako nabavni vrednosti vozila. Akcija EOM 0% velja 
od 7.1. do 15.2.2013 ter samo za vozila modelnega leta 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in 
emis. CO2, na prod. mestu in www.kia.si/emission. Pogoji garanc. na voljo v garanc. knjižici oz. pri Kiinih zastopnikih. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

AVTOTRADE, D.O.O.
Vrhnika, Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01/750 51 99

ESTETSKA PEDIKURA
SAMO 10 EUR

VSAK PETEK
60 MIN SOPHYTO NEGA OBRAZA 

SAMO 25 EUR

VSAK TOREK

BRAZILSKA DEPILACIJA 
SAMO 15 EUR

������������

��������������������
SAMO 10 EUR

VSAKO SREDO

RAZVAJALI 
VAS BOMO Z:
NEGO OBRAZA,

MANIKURO,
������������������

DEPILACIJO,
IPL LASERJEM,
KAVITACIJO ...

��������������
��������������������

9.00-17.00 ure
�����������������������

12.00-20.00 ure
���������������� 8.00-13.00 ure 
��������������������������

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

DELOVNI
������

�������������
����������

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

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

������������ NUPO ���������������-
�������������������������������������

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

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

� ������������������������������������100 EUR ������
� ������������������������������������35 EUR 29 EUR
� �������������������������������25 EUR 20 EUR
� ����������������������������������������50 EUR 45 EUR

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

��������������������������������

��������������������������������������������������-
������������������������������������������������.

Možnost nakupa darilnih bonov ���������������
���������������������������

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

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

�
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� LIFTING PRSI�
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�
�

�
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Preizkusite
7-dnevni

�����������������
na www.bizi.si

������������������

��������������������������
�����������������������
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Nudim čiščenje stanovanjskih 
prostorov, pisarn in radiatorjev 
z ekološkimi probiotičnimi 
čistili. Ekološka čistila 
omogočajo čisto in varno 
okolje, zaprašeni radiatorji 
pa lahko zmanjšajo moč 
ogrevanja tudi do 20 %. 
Pokličite 031 739-740, Mojca

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega časopisa. 

Vsebino oglasov sporočite na 01 7506 638 

ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 
                                                         Naš časopis

Mali oglasi

PLEVNIK proizvodnja in trženje, d.o.o. 
Podsmreka 56,  SI-1356 Dobrova,  Slovenija 
Tel. + 386 (0) 1/200-60-80,   
Fax: + 386 (0) 1/257-44-22 
Email: info@plevnik.si,  www.plevnik.si 

 
          

Smo uveljavljeno podjetje na področju procesne opreme v prehrambeni industriji z večletnimi 
izkušnjami pri načrtovanju, projektiranju in postavitvi naprav ter sistemov s področja procesnega 
vodenja termične obdelave mleka, sokov, piva… 
 
K sodelovanju vabimo kandidate, ki so željni novih izzivov.  
Če so vam blizu vrednote, kot so odgovornost, vztrajnost, delavnost ter želja po izboljšavah in uspehu, 
potem vas vabimo, da se nam pridružite (www.plevnik.si). 

 
1. KONSTRUKTOR (m/ž) 

OPIS DELOVNEGA MESTA: 
Konstruktor je odgovoren za idejne zasnove, razvoj in konstruiranje naprav, vodenje projekta, 
izdelava konstrukcijske dokumentacije, ostala dela po dogovoru. 
 
KAJ PRIČAKUJEMO: 
 VI. oz. VII. stopnja izobrazbe strojne smeri, 
 najmanj 3 leta del. izkušenj s konstruiranjem in razvojem naprav, 
 poznavanje 3D aplikacij za projektiranje (prednost imajo kandidati 

s poznavanjem SolidWorks-a), Excel-a in Word-a, 
 znanje angleškega in/ali nemškega jezika, 
 sposobnost samostojnega in skupinskega opravljanja dela. 

 
2. TEHNOLOG (m/ž) 

OPIS DELOVNEGA MESTA: 
Tehnolog je odgovoren za organizacijo delovnih procesov, izdelavo in 
posodabljanje tehnološke dokumentacije varjenja, sestavljanja, 
spremljanje in vodenje projektov v proizvodnji, nadzor pri izvedbi. 
 
KAJ PRIČAKUJEMO: 
 VI. oz. VII. stopnja izobrazbe strojne smeri, 
 najmanj 3 leta del. izkušenj v kovinarski industriji na 

preoblikovanju, spajanju pločevine, 
 priprava tehnoloških postopkov in tehnične dokumentacije, 
 nadzor pri izvedbi, vodenje zalog, 

 poznavanje 3D aplikacij za projektiranje (Solid 
Works), Excel-a in Word-a, 

 znanje angleškega in/ali nemškega jezika, 
 organizacijske sposobnosti, sposobnost 

samostojnega in skupinskega opravljanja dela. 
 
KAJ NUDIMO: 

 razgibano delo v urejenem okolju, 
 stimulativno plačilo za opravljeno delo, 
 možnost osebnega in strokovnega razvoja. 

 
Če ste pozitivno in ciljno usmerjeni, se nam predstavite s ponudbo in življenjepisom. Z veseljem vas 
bomo povabili na razgovor, da vas osebno spoznamo. 
 

Pisne ponudbe sprejemamo na e-mail: mateja.plevnik@plevnik.si 

Cenik oglasov v glasilu 
Naš časopis

Enota mere Cena v EUR 
z DDV

1 cm v višini stolpca širina 
stolpca 4,33 cm, na eni strani 6 
stolpcev

4,51

¼ strani 225,34
½ strani 450,68
cela stran 901,35
zahvale 67,60

Zelo ugodno prodam dvojček, 155 m2 bi-
valne površine, na lepi lokacĳi v Puščah 
pri Turjaku v 3. gf. Vse inštalacĳe  so že 
pripeljane do objekta. Možnost dogradit-
ve po vaših željah in kompenzacĳe z dru-
go nepremičnino. Najugodnejša ponudba 
primerljivih nepremičnin v okolici. 041 
751 266.

Vedežujem in rešujem vse vaše probleme 
v zelo hitrem času. Rešujem tudi zakon-
ske probleme, zato pokličite, ne bom vam 
žal. Tel: 051 251 489
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

��������������

IZDELAVA KOVINSKIH NADSTREŠKOV, DVORIŠČNIH VRAT, OGRAJ IN DRUGIH KOVINSKIH IZDELKOV

Koprivec in družbenik k.d.
www.koprivec-druzbenik.siLesno Brdo 41a, 1360 Vrhnika

Tel/fax: 01 75 04 090, gsm: 031 323 795

janez@koprivec-druzbenik.si 

BREZPLAČNO VAM ODPELJEM:
dotrajane gospodinjske aparate, kopalniško opremo, kadi, pipe, cevi, 
el. Kable, antene, akumulatorje, gume, žlebove, snegobrane, peč 
za centralno kurjavo (plačam), balkonsko ograjo, orodje, radiatorje, 
kolesa in vse ostalo. Če želite, vam tudi pospravim. Neregistrirane 
osebne avte celo plačam!

Pokličite na: 031 513 680, Ivana

Kupim oz. vzamem v zakup njivo ali travnik v 
Polhograjski ali Horjulski dolini. 
Ponudbe na: 041 372 452

Glasbena šola Vrhnika bo v začetku februarja objavila 
razpis za delovno mesto ravnatelja. Razpis bo 
objavljen v Uradnem listu RS in na spletnih straneh 
Občine Vrhnika in Glasbene šole Vrhnika.
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Čudno, kako prazen je svet, 
ko umre en sam človek. 
(Dante)

Poslovil se je 

JANEZ 
GRDADOLNIK

iz Dragomerja, rojen v 
Samotorici
(1936–2012)

Hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom in vsem drugim, 
ki ste se poslovili od našega ata. Hvala za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. 

Vsi njegovi
Dragomer, december 2012

ZAHVALA

ROZALĲA 
RUS

Srednji Vrh 7

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem 
in znancem za izrečeno sožalje ter podarjene sveče. Posebna 
zahvala  Sabini in Danici Malovrh ter patronažni sestri Cilki Škof 
za nego in skrb v času njene težke bolezni. Zahvala tudi gospodu  
kaplanu Petru Nastranu  in Pogrebni službi Vrhovec ter vsem, ki 
ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: brata Tone in Lojze ter sestri Šte�a in Cilka

ZAHVALA 
Ob izgubi naše drage mame, babice 

in prababice

MILKE 
- MARĲE 

RODE
(1924–2012)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prĳateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala 
vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Zahvaljujemo se tudi gospodu dekanu Blažu Gregorcu, 
pogrebcem, pevcem in Pogrebni službi Vrhovec za lepo opravljen 
obred. 

Žalujoči: vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno, 
a kar ni njeno, nam ne more vzeti, 
in to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

ZAHVALA

MILAN 
OGRIN

(1965–2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu stali ob strani in mu 
nudili podporo pri njegovem težkem boju. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Vrhnika, november 2012

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je...

ZAHVALA

JOŽEFA 
NOVAK

mama Pepca, rojena Perme
(18. 3. 1932 – 17. 12. 2012)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prĳateljem za izre-
čeno sožalje, darovano cvetje ter sveče. Hvala tudi g. župniku, 
pevcem in pogrebni službi ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Njeni otroci, vnuki in pravnuki
Vrhnika, Stara Vrhnika, Spodnja Polskava,

december 2012

Težke reči mi pravi veter nocoj,
grenke in bridke pozdrave mi nosi, 
v vejah ob vodi tam joče in prosi, 
kot da na tihem žaluje z menoj. 

ZAHVALA
Prehitro nas je zapustil naš 

DUŠAN 
FICKO

(1960–2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se gospodu dekanu Blažu Gregorcu, trobentaču, 
pevcem in pogrebcem za opravljen poslovilni obred. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Vrhnika, december 2012


ZAHVALA

Tiho je zaspal naš stric 

JOŽEF KENK
– po domače Ježenčenov Jože

s Stare Vrhnike
(1918–2013)

Iz srca se zahvaljujemo Domu upokojencev Vrhnika za dolgoletno 
oskrbo, pogrebni službi Vrhovec, g. kaplanu Luki Demšarju za 
lep pogrebni obred z mašo, kvartetu Raskovec in vsem, ki ste ga 
pospremili k večnemu počitku. 

Vsi njegovi
Vrhnika, januar 2013

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar, 
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage žene, mame 

in babice

FRANČIŠKE 
KRALJ

roj . Oblak (20. 5. 1943 – 7. 12. 2012)
iz Dolenje vasi pri Polhovem Gradcu

Iskrena hvala vsem sorodnikom,  sosedom, sodelavcem za po-
moč, izrečeno sožalje, spodbudne besede v težkih trenutkih, 
darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala vsem, ki ste jo obis-
kovali v dneh v bolnišnici in doma in ste ji  tako polepšali zadnje 
tedne življenja. Zahvala  velja tudi g. župniku Bogdanu Oražmu, 
pevcem TD Briše, Društvu upokojencev Polhov Gradec pa  tudi 
Pogrebni službi Vrhovec in Milanu Velkavrhu za organizacĳo 
pogreba. Hvala vsem, ki ste nas spremljali na njeni zadnji poti.
Žalujoči: mož Andrej, hčerka Andreja, sinova Matjaž in Aleš 

z družinami
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Vrzdenec, Rakek, december 

2012

HRUSTYHRUSTY
DOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERING

 040  366  691      031  843  830 040  366  691      031  843  830

www.hrusty.siwww.hrusty.si

Priprava in dostava hrane Igor Dolinar s.p, Bevke 161, Log pri Brezovici
Poslovna enota: Hrusty, Dostava & Catering�������������������������

�������������������������������������������������� � �
������������������������������������������ � �
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DOSTAVA IN CATERING
HRUSTYHRUSTY

DOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERING
HRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTY

����������� � ��������� � �Tržaška 3, Vrhnika, Tel.: 01/7552-714

Nudimo vam: sveže rezano cvetje 
in številna izbira lončnic

Delovni čas: vsak dan 
od 8.00 do 12.00, 14.00 do 18.00; 

sobota: od 8.00 do 12.00.
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Na svetu mnogo je poti, 
a samo ena vodi tja, kjer boš ti, 
po tej poti za teboj pridemo mi vsi. 

ZAHVALA
Za vedno je v 92. letu starosti zaspala 

naša draga mama, stara mama, 
prababica in tašča

JUSTINA JEREB
roj. Malavašič 

(14. 4. 1921–23. 12. 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
tudi osebju doma upokojencev na Vrhniki za dolgoletno nego in 
skrb. Posebno se zahvaljujemo gospodu dekanu Blažu Gregorcu 
za lepo opravljen obred in poslovilne besede. Hvala pevcem in 
pogrebni službi Vrhovec ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: sinova Tone in Jože ter vnuki z družinami
Lesno Brdo, Sinja Gorica, december 2012

Hvala vsem, ki ste našo drago mamo 
in babico

VIDO ŠEGA
1929–2012

pospremili na njeni zadnji poti ter da-
rovali cvetje in sveče. Zahvaljujemo se 
govornikoma sosedi Jožici Sevšek in 

Mladenu Sumini, županu Občine Log – Dragomer, za ganljive 
besede slovesa. Hvala praporščakoma Društva upokojencev Log 
- Dragomer in Zveze borcev za izkazano spoštovanje, pevcem 
in trobentaču, Pogrebni službi Pieta, Komunalnemu podjetju Po-
stojna in sosedom, ki ste nam pomagali pri pripravi pogrebne 
svečanosti. Zahvaljujemo se delavcem Centra starejših občanov 
Notranje Gorice za požrtvovalno skrb in nego. Iskrena hvala so-
rodnikom, prĳateljem, sosedom in znancem, ki ste naši družini
izrekli ustna in pisna sožalja in nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani.

Vsi njeni
Dragomer, december 2012

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
a nikoli ti zares od nas ne boš odšel, 
v naših srcih večno boš živel.

ZAHVALA
V 78. letu starosti nas je zapustil naš 

dragi ata

JOŽE HOSTA
iz Velike Ligojne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem,
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala g. kaplanu in patru Francĳu za lepo
opravljen pogrebni obred, Marinki za izbrane poslovilne bese-
de, pogrebcem, Društvu upokojencev in Planinskemu društvu 
Vrhnika. Prav tako se zahvaljujemo dr. Heleni Rožmanc Drašler 
in vsem, ki ste našemu atu nudili prvo pomoč. Še enkrat hvala 
prav vsem, ki ste kakorkoli pomagali in nas tolažili v najtežjih 
trenutkih, našega ata pa v tako velikem številu pospremili na 
zadnjo pot. 

Žalujoči: hči Jožica in sin Uroš z družinama

ZAHVALA
Ob izgubi drage žene, mame in 

babice

MARJETE 
TURK

1935–2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvala Po-
grebni službi Vrhovec ter gospodu župniku za lepo opravljen 
obred.

Vsi njeni!
Vrhnika, december 2012

Zaspala si, 
nas zapustila, 
a spomin bo ostal; 
hvala ti za vse.

ZAHVALA
V 88. letu nas je zapustila

ANA 
KRAŠOVEC,

rojena Markelj, z Vrhnike

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prĳate-
ljem in sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala Pogrebni službi Vrhovec za organizacĳo pogre-
ba, pevcem ter gospodu kaplanu za obred. Zahvaljujemo se tudi 
celotnemu osebju Doma upokojencev na Vrhniki za skrb in nego. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni
Vrhnika, december 2012

ZAHVALA

JOSIP NOVAK
z Dola pri Borovnici

(1935–2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče. Hvala osebju Doma upokojencev Vrhnika, go-
spodu župniku Janezu Šilarju, Pogrebni službi Pieta, pevcem  in 
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala vsem, ki se ga 
spominjate. 

Žena Viktorĳa, sinova Marjan in Janez z družinama

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustila 

žena, mama, babica in tašča

MARINKA 
KOROŠEC

1931–2012 

Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 
Mož Ivan ter sinova Janez in Marjan z družinama

Borovnica, januar 2013

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustila 

naša draga mama

FRANCKA 
MAROLT

s Petkovca 42

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala 
pogrebni službi Janeza Pečkaja in iskrena hvala gospodu župni-
ku Janezu Petriču za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

Pojdem, ko pride moj čas, 
pojdem na rosne poljane, 
kjer najdem vse zbrane, 
od včeraj in od kdo ve kdaj.

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame

MARĲE
LEŠNJAK

se želimo iz srca zahvaliti vsem dobrim sorodnikom, sosedom 
in prĳateljem, ki ste spremljali njeno bolezen in nam v težkih
trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti, hvala za darovane sveče, cvetje in sv. maše. 
Hvala za besede tolažbe in stiske rok. Hvala g. župniku Janezu 
Smrekarju za sočutno opravljen pogrebni obred, pevcem za lepo 
petje in Pogrebni službi Vrhovec. Lepa hvala ga. Boženi za nego 
na domu v zadnjih dneh njene bolezni, dr. Pirčevi za vsa leta 
zdravljenja in patronažni sestri ga. Barbari. Mama, tvoja ljube-
zen in dobrota nas bosta spremljali še naprej v življenju. 

Hči Marĳa in vsi njeni

Bila si dobra mama,
naša srca so polna
tvojega spomina, 
a zraven je ostala tiha bolečina.

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustila 
draga mama, babica in prababica

IVANKA 
JERAJ

roj. Gutnik (1925–2012)

Iskrena hvala vsem sorodnikom (še posebej sestri Anici in Betki), 
našim prĳateljem in sovaščanom, ki ste jo spremljali na njeni za-
dnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku, pogrebni službi in pev-
cem. Hvala za darovano cvetje, sveče in maše ter izrečena soža-
lja. Posebna zahvala pa je namenjena osebju doma upokojencev 
za nego in skrb ob njeni onemoglosti, zdravnici in gospe Anici.

Sin in hči z družinama

Iz naše sredine je tiho odšla 

JOŽEFA 
ŽELEZNIK
29. 4. 1925 – 10. 12. 2012 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sodelav-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi 
osebju Doma upokojencev Vrhnika, kjer je preživela zadnjih ne-
kaj let. Zahvala  velja tudi pogrebni službi Vrhovec, pevcem in 
trobentaču. 
Hčeri Breda in Zdenka s Petrom, vnuki Sašo, Barbara in Borut 

s partnerji ter pravnukinja Ela

ZAHVALA

BARBARA 
ŽELEZNIK

Minčnkova mama
1928 – 2012

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice se iskreno za-
hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prĳateljem za izreče-
na sožalja, sveče, cvetje in vso pomoč. Iskreno se zahvaljujemo 
tudi zdravniškemu osebju, pogrebni službi Vrhovec in pevcem, 
gospodu kaplanu Petru Nastranu ter vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. 
Hči Miri, sinovi Franci, Stane in Vinko z družinami ter snaha 

Tanja z družino
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Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. V. d. urednika: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek 
v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 67,60 evra

Janezek razmišlja: 
Pri urah se učimo: 2 + 2 = 4
Za domačo nalogo imamo: 734 + 555 - 432 : 
69 = 77
V testu pišemo: letita dve ovci, ena rumena, 
druga gre desno. Koliko stane kilogram as-
falta, če ima krava 6 let?

Darilo
Se pogovarjata dve dami: 
»Včeraj sem imela rojstni dan.«
»Čestitam. Kaj ti je mož kupil?«
»Vidiš audĳa na spodnjem parkirišču?«
»Jaaaa ...«
»No, takšne barve predpasnik.« 

Mudi se
»Pridite takoj k nam! Tašča hoče skočiti 
skozi okno.«
»Napačno številko ste zavrteli, gospod. Mi 
smo mizarji in ne reševalci.«
»Je že prava številka. Problem je v tem, da 
ne more odpreti okna.«

Brkata
Pravi tip ženski: »Kje si riba?«
Ona: »Jaz še nisem riba.«
On : »Oh, kako da ne?« 
Ona: »Pa lepo te prosim! Ne diham na škr-
ge, ne živim v vodi, nimam repa. Jasno?«
On: »Vem, ampak imaš brke kot som.«

Križanka Našega časopisa
Prejeli smo več kot dvesto izpolnjenih križank 
prejšnje številke (»Boter«), med katere bomo po-
delili šest nagrad. V Gostilni Boter si bodo prste 
oblizovali: 
Elizabeta Modrĳan z Raskovca, Vrhnika – pečena 
hobotnica s krompirjem
Marĳa Perko iz Bevk – nadevani lignji z blitvo in 
krompirjem
Jani Hrovatin z Dola pri Borovnici – pica hawai
 
Majice Našega časopis bodo po pošti prejeli: Janez 
Zalaznik z Dobrove, Rok Perko iz Bevk in Danica 
Kogovšek iz Horjula. 

Nagrajenci Botrovih dobrot bodo po pošti prejeli 
nagradni bon, ki ga bodo lahko unovčili v Gostilni 
Boter. Vsem nagrajencem čestitamo. 

Sponzor tokratne križanke je Pedikura, kozmetika, 
solarĳ – Mateja Bizjak, s. p., z Vrhnike. Izžrebali 
bomo tri srečneže, med katere bomo podelili na-
grade: klasično masažo (60 min), pedikuro in depi-
lacĳo nog. Trĳe dodatni izžrebani posamezniki pa
bodo prejeli majice Našega časopisa.

Rešitve prejšnje križanke: vitel, etili, sa, ig, el, tn, 
ležaj, hobotnica, i, udav, ad, d, barve, obad, ac, bo, 
bide, abraham, boter, e, ose, rz, tk, votel, botru.

Rešitve simetrične križanke prejšnje številke: šam-
pon, Kornat, trnorep, Annaba, ogon, tetra, tek, re-
gal, ora, Hart, sorodnik, okli, cela, stotnik, gredelj, 
esej, rele, jadralec, etik, Ike, rinež,
bič, enota, Rona, Ajanta, eliksir, čarter, epatka.

IŠČEMO
Najamemo hišno pomočnico za občasna dela na 
domu, kot je čiščenje, likanje in manjša gospodinj-
ska dela. Delo je na območju Babne Gore pri Polho-
vem Gradcu. Informacĳe na telefon: 031-370-951.
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O G L A Š U J T E  N A

Zagotovite si celoletno promocijo vašega 
podjetja po ugodni ceni. Mogoča je tudi 
kombinacija oglaševanja na spletu in v 

Našem časopisu. 

Pokličite na 031 392 153 ali pišite na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

O G L A Š U J T E  V 
N A Š E M  Č A S O P I S U 

1 cm2  oglasa samo 1,04 evra z DDV 

Ste se danes že nasmejali?
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NOVO
V CERKNICI!
Sklepanje novih in podaljšanje obstoječih

naročniških razmerij za Telekom SlovenijeTC Mercator nasproti Hoferja!

TC Cerknica, Cesta 4. maja 4a, 1380 Cerknica | m 031 441 441, tel/fax 0599 688 09 | mega.phone2@siol.net
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*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

Sony
Xperia Go
AKCIJA NAJNAJ

1€* + 24 mesecev x 7€

Povečana odpornost
na praske po zaslonu,

vlago in prah!
...........................................................

T:  01  750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika   
E: prodaja@molek.si
www.molek.si

 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE  
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
 Bodi EKO,  prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

REcIKLIRANJE ZA NAsMEh -
sOdELUJEMO PRI PROJEKTU RdEČI NOsKI!

Asus X54HR-SX202V
Intel Core i3  2350M 2,3Ghz
pomnilnik 4 GB DDR3
trdi disk 750 GB
DVD Super Multi
ekran 15.6” 1366x768 16:9
grafika Radeon HD 7470M 1 GB
WLAN, Bluetooth 4.0
1X USB2.0, 1X USB3.0 ,1X VGA, HDMI
spletna kamera, Touchpad,čitalec kartic
barva: črna
Microsoft Windows 7 Home Premium
garancija 24 mesecev
darilo: torba, antivirusni program AVG

Asus X75VD-TY166
Intel Pentium B980 2,4Ghz
Pomnilnik 4GB DDR3
Trdi disk 750GB
DVD Super multi
Ekran 17,3’’ LED HD 1600x900
Grafika GeForce GT 610M 2GB DDR3
1X USB2.0, 1X USB3.0 ,1X VGA, HDMI
spletna kamera, Touchpad,čitalec kartic
barva: črna
garancija 24 mesecev
darilo: torba, antivirusni program AVG

Opcija z Windows 8: 599 EUR

PRODAJA NA OBROKE DO 24 MESECEV! SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

539,-
Redna cena:  599 EUR

Redna cena:  549 EUR

Akcijska 
cena

Akcijska 
cena 499,-

TELEFON MESECA
Prestigio PAP4300
Cena: 199€

1€ 
FREE 15 
opcija 6

• Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
• uporaba 2 SIM kartic hkrati
• 1GHz procesor in 512MB RAM
• hiter dostop do interneta s 
   3G brezžično tehnologijo

Skupni mesečni strošek 21 €/mesec. 

Ponudba FREE paketov je namenjena novim naročnikom, obstoječi naročniki z veljavnim aneksom pa se o načinu prehoda na FREE pakete lahko informirajo na prodajnih mestih. Cena telefona velja ob sklenitvi aneksa za razširjeni paket za 24 mesecev. Za pakete FREE veljajo 
Posebni pogoji naročniških paketov “FREE”, ki vključujejo tudi pravila primerne uporabe storitev. Vključenih količin paketov ni mogoče porabiti za klice in druge storitve (SMS, MMS, prenos podatkov; skupaj s klici “storitve”) na posebnih in komercialnih številkah, ali storitve, ki 
so prejete ali vzpostavljene iz tujine ali klice in SMS v tujino.Prenos podatkov v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja se obračuna posebej. Cene terminalov in akcijskega blaga (vinjete za dvosledna motorna vozila do 3,5t), veljajo ob sklenitvi ustreznega naročniškega 
razmerja in aneksa za razširjeni paket z Opcijo telefon za obdobje 24 mesecev. Z izbiro Opcije se naročniku dopolni mesečna količina zakupljene količine prenosa podatkov, ki se prenaša z najvišjo hitrostjo, ki jo na določeni lokaciji dopušča omrežje, v skladu z določili in omejitvami 
posameznega paketa in obenem naročniku omogoči določeno višjo stopnjo popusta za terminal kot je ta na voljo v razširjenem paketu brez Opcije. Ponudba velja do 31.1.2013 oz do razprodaje zalog. Vseh naprav morda ne bo na voljo na vseh prodajnih mestih. Slike so 
simbolične. Navedene blagovne oz. storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Android in Google sta blagovni znamki Google Inc. Uporaba teh blagovnih znamk je podvržena določilom http://www.google.com/permissions/index.html. Vse cene vključujejo DDV. 
Strošek priključnine je 10EUR. Več informacij v Ceniku, na www.tusmobil.si, na brezplačni številki 080 700 700 ter v vseh poslovalnicah Tušmobila. Tušmobil d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake v besedilu.




