
NAS CASOPIS 410/25.11.2013 C M Y K 31

3125. november 2013, NČ_št. 410.
elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si Občina Dobrova - Polhov Gradec 

 Kulturno društvo Črni Vrh je letos 
za vse krajane KS Črni Vrh prvič 
organiziralo družaben nedeljski po-
poldan, ki smo ga poimenovali kar 
Kostanjev piknik. Nedeljski popol-
dan, 20. oktobra, smo vsi, ki smo se 
srečanja udeležili, preživeli na šport-
nem igrišču POŠ Črni Vrh. Otroci in 
mladina so vse do mraka vztrajali v 
športnih igrah, predvsem v košarki 
in nogometu, preostali pa smo pekli 
kostanj in poleg tega sodelovali v 
"debatnem krožku". Kljub malo ve-
trovnemu vremenu nam bo piknik 
ostal v lepem spominu in upamo, da 
bo sčasoma postal tradicionalen. 
Ker pa se našega piknika niso ude-
ležili starejši krajani, ki so dopolni-
li 70 let in več, smo zanje poskrbeli 
malo drugače. V nedeljo, 27. oktobra, 
smo pripravili Srečanje starejših kra-
jank in krajanov, in sicer kar v domu 

krajanov, da smo starejšim omogočil 
lažji dostop. Po končani nedeljski 
maši, pri kateri je župnik delil tudi 
maziljenje, namenjeno prav bolnim 
in ostarelim, so se tako zbrali v dvo-
rani doma krajanov. Podpredsednica 
KD Črni Vrh je navzoče lepo pozdra-
vila, še posebej tiste, ki so se srečanja 
udeležili prvič. Prebrala jim je članek 
o življenju starejših, ki ga je pripravil 
dolgoletni član KD Milan Košir. Med 
vrsticami je bila tudi čestitka vsem 
okroglim jubilantom, kajti med nami 
je bila gospa, ki je pred kratkim do-
polnila častitljivih 90 let. Zaželeli smo 
ji veliko zdravja, sreče, zadovoljstva, 
in da bi se še velikokrat udeležila na-
ših srečanj. Z besedo smo se spomnili 
tudi vseh tistih, ki so na bolniških 
posteljah in v domovih za ostarele, 
ter vseh tistih, od katerih smo se v 
zadnjem letu morali posloviti. Sledil 

je nagovor predsednice KS Tončke 
Dolenc, nazadnje pa je vse navzoče 
nagovoril še župan g. Franc Setni-
kar. Čisto za konec smo pripravili 
kratek kulturni program. Gabrĳela
je k sodelovanju povabila svoje učen-
ke kitaristke in tako je nastala mala 
glasbeno-vokalna skupinica (Klara, 
Nina, Tanja, Grega), ki je zaigrala 
in zapela tri pesmice. Po končanem 
uradnem delu je sledila še pogostitev 
s toplo malico ter klepetom ob kavici 
in sladici. V veliko veselje nam je, ko 
ob koncu srečanja opazujemo vesele 
in zadovoljne obraze. Želimo si, da 
vsi tisti, ki se srečanja udeležĳo vsa-
ko leto, v prihodnje povabĳo še dru-
ge, da se jim pridružĳo v čim večjem
številu. 
Vsem lepim dogodkom so sledile že 
prve šolske počitnice, t. i. krompirje-
ve počitnice. Otroci so jih preživeli 

vsak na svoj način, saj je vmes tudi 
1. november, ko se spominjamo vseh 
bližnjih, ki so že odšli s tega sveta. 
Kot vsako leto smo se v naši župnĳi
ta dan umrlih spomnili s spominsko 
mašo, ki jo je daroval naš župnik Pet-
er Nastran. Prva nedelja v novembru 
(letos 3. 11.) pa je za našo župnĳo kar

trojni praznik. Obhajamo zahvalno in 
Lenartovo nedeljo, istočasno pa tudi 
celodnevno češčenje. Tako so bile na 
ta dan kar tri svete maše, vmes pa so 
verniki molili ob izpostavljenem naj-
svetejšem. Ob 17. uri je sledila še za-
ključna sveta maša.

             Katja Skopec 

To slovesnost so pripravili ob stoletnici škofovega rojstva leta 
1938. Časopis Slovenec je obširno poročal o tem. Članek z na-
slovom Veličastna proslava škofa Trobca v Polhovem Gradcu 
ima datum 10. julĳ 1938, navedbe pa kažejo, da je časopis iz-
šel že naslednji dan. V razdelku z mednaslovom Popoldan-
ska slovesnost pa je na kratko tudi opisano, da so ob tej pri-
ložnosti blagoslovili temeljni kamen za nov "prosvetni dom", 
po današnje rečeno, za Kulturni dom Jakoba Trobca. Opisane 
so tudi podrobnosti te proslave: "Tam /na mestu slovesnosti/ 
je godba zaigrala najprej himno slovenskih fantov, nato pa je 
nečak pokojnega škofa, g. župnik Jožef Trobec, pozdravil vse 
udeležence in se jim zahvalil, da so se udeležili te proslave 
v tako velikem številu. Nato je sledila deklamacĳa deklice in
nato pesem Domovini. Po zborni recitacĳi otrok je sledila še
pesem Iz stolpa sem. Potem je imel g. dr. Česnik v imenu Pro-

svetne zveze slavnostni govor ob priliki blagoslovitve temelj-
nega kamna za nov prosvetni dom v Polhovem Gradcu, ki se 
bo imenoval Trobčev dom. Po govoru je zaigrala godba, nato 
pa je bil temeljni kamen blagoslovljen." Dodajmo, da je pesem 
Domovini napisal Gregor Koritnik, po poklicu pravnik, sicer 
pa pesnik in spreten prevajalec iz angleščine z Briš pri Pol-
hovem Gradcu. Omenjeno pesem je takratno ministrstvo za 
prosveto nagradilo. 
Tako je bilo poročilo. Sledi še pohvala za "krasno organizacĳo,
ki se je manifestirala po zaslugi domačih prirediteljev v od-
lični discipliniranosti v cerkvi, na cesti in pri zabavi".  Poročilo 
se konča z mislĳo, da se "zlasti gostje temu kar niso mogli na-
čuditi". Poročevalec ni podpisan, očitno pa je celodnevno do-
gajanje izpričalo veliko zavzetost kraja ob tem dogodku. 

  Milka Bokal, Foto: NPV

Irena je po izobrazbi agronomka, do leta 2002 
pa je bila zaposlena na statističnem uradu kot 
svetovalka. Ne ona ne mož Dejan nista prava 
kmeta, ki bi odraščala ob mukanju krav in po-
biranju krompirja, njuna kozjereja kot kariera 
se je začela bolj kot ne naključno, ko so pred 
dobrimi dvajsetimi leti kupili kozo z mladiče-
ma za veselje otrok in nekaj mleka. In veselje 
je preraslo v posel, saj je Irena kot izobražena 
in razgledana agronomka zaslutila tržno ni-
šo – leta 1993 so kupili prvo čredo, leta 1998 
pa so registrirali dejavnost in na tudi najetih 
pašnikih pasli 60 kozjih glav. Kozjereja je do-
bila nov zagon z odločitvĳo, da se čreda po-
veča na tako število, da bodo lahko zaposlili 
sodelavce. Tako lastnikoma ni bilo treba delati 
vse dni, saj v človekovi naravi ni želje po avto-

matizmu, vsi potrebujemo odmor in dopust. 
Zgradili so nov hlev in danes daje dejavnost 
kruh in mleko petim zaposlenim, zahvala gre 
tudi otrokom, ki znajo delati čisto vse in radi 
pomagajo. Tretjina vsega dela je v hlevu, tret-
jina v sirarni, ki so jo uredili v pritličju svoje 
hiše in deloma v prizidku, kar tretjino dela pa 
predstavlja tudi trženje in urejanje dokumen-
tov. Irena je bila deset let predsednica zdru-
ženja sirarjev ter večkrat na leto predava na 
različnih srečanjih na temo predelave mleka 
in kulture uživanja sirov. 

Od kod znanje?
Pobuda za start je prišla ob predavanju na 
Bledu, kjer je predavatelj kot zgled predstavil 
ravninsko in zmeraj zeleno Nizozemsko. "Še 

z otroki v plenicah smo šli na kmetĳo sirar-
jev. Nismo pridobili le znanja in prakse, zelo 
so nam pomagali in nam našli sirarno, jo pri-
peljali k nam in v enem tednu sestavili ... Še 
danes smo družinski prĳatelji. Res so nas lepo
presenetili, glede na to, da smo vajeni tekmo-
valnih poslovnih odnosov, saj so nam razkrili 

vse svoje skrivnosti, češ, od stotih bosta uspe-
la dva, če razkrĳem skrivnost bodisi jaz bodisi
kdo drug, pa ne dobim konkurence, ampak 
sodelavce," pripovedujeta zakonca Orešnik. 
Današnja tehnologĳa, ki jo uporabljajo v sirar-
ni, je najbližja francoskemu zgledu. V Slovenĳi
pa je sicer sirarstvo v porastu, odkar so padle 
odkupne cene mleka, saj ga je preprosto pre-
več. 

Ponudba in pokušina 
Povpraševanje po izdelkih iz surovega kozje-
ga mleka se povečuje, tako kot je vse več želja 
po ekološki hrani. Orešnikovi izdelujejo kar 
deset različnih produktov, med drugim trdi, 
mehki in začinjeni sir, pa sir z ogljem in jogurt. 
Pripravljajo seveda tudi darilni program za 
poslovne stranke, vendar so pri tem potrebne 
pravočasne rezervacĳe. Embalaža izdelkov je
večinoma steklena, kar zahteva več pranja in 
stroškov, vendar se vseeno izogibajo plastike. 
Dobrote sirarstva Orešnik lahko okušate vsa-
ko soboto na tržnici na Viču, za Intersparom, 
kjer dobite tudi nasvet iz prve roke. Izdelki 
se prodajajo v vseh hipermarketih Mercator 
v Ljubljani, pa tudi izbranih gostilnah, kot so 
brunarica Grič, gostilne Jezeršek na Gorenj-
skem, Krištof in še katera. Večje zaloge nimajo, 
saj izdelke brez težav prodajo sproti. 
Pa še nasvet za uživanje dobrot iz kozjega mle-
ka: sir sveže odrežite in ga pred nakupom po-
kusite, ker se lahko okus spreminja. Hranite 
ga v hladilniku v povoščenem papirju. Če sir 
hitro splesni, običajno pomeni, da je premlad; 
zrel sir vsebuje manj vode in laktoze, ki je hra-
na za plesni. 
Več informacĳ in naročila:

irena.oresnik@gmail.com 

Sebastjan Vehar 

Kozjereja kot pametna dejavnost
Tam nekje za devetimi gorami leži razčlenjena vasica Šentjošt in z vrha imajo 
najlepši razgled – koze! Te so last Irene Orešnik in moža Dejana, ki vodita regi-
strirano dejavnost Sirarstvo Orešnik Dejan, s. p. Delo si urejata tako, da jima še 
vedno ostane dovolj časa za otroke in dopust … Le kako?

Naravna in kulturna podoba naše občine (8) 

O temeljnem kamnu za nov "prosvetni dom" – Kulturni dom Jakoba Trobca
Časopis Slovenec je leta 1938 poročal o blagoslovitvi temeljnega kamna za današnji Kulturni dom Jakoba Trobca, ki je letos dobil prenovljeno zunanjo podobo, kot 
je bilo opisano v prejšnji številki Našega časopisa.  

Jesenski dnevi na Črnem Vrhu
Po podaljšanih poletnih počitnicah se je na Črnem Vrhu začelo marsikaj dogajati. Če nas je le-
tošnji prečudoviti september še vedno vabil na morje in v planine, pa so se z oktobrom začele vse 
naše dejavnosti.
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G. Merzel nam je najprej pred-
stavil zelenjavni napitek, ki si 
ga lahko vsak pripravi doma. 
Za dve osebi potrebujemo 6 
dag mlade blitve (ali radič, 
drugo solato), zelenje peterši-
lja ter 1–2 dcl vode. Sestavine 
zmeljemo in zmešamo, nato pa 
zmes precedimo ter ji dodamo 
1 banano, sok 1 pomaranče in 
sok četrtine limone. Pretlačimo 
s paličnim mešalnikom in za-
užĳemo še sveže.
Poleg zelenjavnega napitka je 
kuhar pripravil dobrote, kot 
so pirini kruhki s kremo iz 
jajčevcev, brokolĳeva krema,
posodice iz sira, piščančji file
v vlečenem testu z zelišči, ri-
žota iz ješprenjčka s češnjevim 
paradižnikom, rukola s sirom, 
skutni puding in poširane hru-
ške v aromatičnem medu. 
Posodice iz sira se pripravĳo
tako, da iz papirja za peko iz-
režemo kroge v velikosti pon-
ve, jih prekrĳemo z nastrganim
sirom in položimo v vročo po-
nev. Ko se sir stopi in rahlo za-
barva, ga poveznemo na model 
želene oblike, da se oblikuje po 
njem. V posodico lahko servi-

ramo v sopari kuhano zelenja-
vo ter jo prelĳemo s poljubno
omako. 
Zaupala vam bom še en recept, 
ki se mi je zdel zelo okusen 
in nevsakdanji, tj. rižota iz je-
šprenjčka s češnjevim para-
dižnikom, rukolo in sirom. Na-
močeni ješprenj posteklenimo 
na čebuli z malo maščobe, ga 
zalĳemo z belim vinom, povre-
mo, zalĳemo z juho in dušimo.
Medtem na olivnem olju po-
pražimo četrtinke češnjevega 
paradižnika in rukolo ter vse 

skupaj dodamo ješprenju, tik 
preden je dušen. Popravimo 
okus, potresemo s sirom in po-
nudimo. 
To je le del specialitet, ki smo jih 
spoznali. Če jih želite spoznati 
še več, se nam pridružite: 
kuharski mojster Robert 
Merzel nas bo zopet obiskal 
19. novembra 2013 ob 18. uri 
v Osnovni šoli Dobrova, na 
običajnem mestu. Tema bodo 
praznične jedi. Prisrčno vab-
ljeni! 

Andreja Dolinar

Težko smo pričakovali sredo, 16. 1. 
2013, ko smo se dobrovski upokojenci 
z dvema avtobusoma odpravili proti 
Prlekĳi in Prekmurju. Vreme ni bilo
obetavno, deževalo je, ampak kadar 
gre vesela družba na izlet, vedno 
posĳe sonce. In res je bilo tako. Prvi
postanek za jutranjo kavo smo imeli 
v Tepanjah. Nato smo pot nadaljevali 
proti Sv. Trojici v Slovenskih goricah. 
Sprejel nas je pater Bernard, ki vodi 
cerkev in samostan. Ogledali smo si 
cerkev in prisluhnili njeni zgodovi-
ni. Je tristolpna baročna cerkev, ki jo 
upravljajo bratje frančiškani; stoji na 
griču in dominira nad celotnim na-
seljem in vso Pesniško dolino. Danes 
se naselje imenuje po cerkvi – Sv. 
Trojica. Legenda pravi, da so se nad 
gričem pogosto videle tri nenavadno 
svetle zvezde, kar so ljudje razumeli 
kot znamenje za postavitev cerkve. 
Grof W. Stubenberg je podaril zemljo, 
sekovski škof Janez Marko pa je leta 
1636 blagoslovil temeljni kamen. Leta 
1640 se je gradnja cerkve zaključila. Ta 

je bila manjša od sedanje, leta 1693 pa 
so ji prizidali Loretsko kapelo. Toda 
zaradi velikega števila romarjev je 
bila še premajhna in leta 1735 so očet-
je avguštinci začeli graditi večjo cer-
kev ter jo dokončali leta 1780. Cerkev 
je spremenila svojo lego. Nekdanja 
ladja je postala prezbiterĳ in zvonik je
postal oltarni del. Zunaj so prizidali 
tri kapele in Marĳino kapelo. Fasado
krasi bogat portal s plastiko Sv. Troji-
ce, kipom sv. Janeza Fortunata in sv. 
Nikolaja Tolentinskega, pa še bi lahko 
naštevali, ampak po izčrpni razlagi 
smo se morali od patra Bernarda po-
sloviti. Nadaljevali smo pot v Sv. Jurĳ,
v oljarno Kocbek. Tam smo si ogledali 
proizvodnjo – kako pridelujejo olje iz 
bučnih in sončničnih semen. Sledila je 
degustacĳa olj, namazov, rolade in čo-
kolade. Izdelke smo lahko tudi kupili. 
Nato smo se podali na ogled kraja Sv. 
Jurĳ, kjer se je rodilo kar nekaj znanih
slovenskih mož, zgodovinar Davo-
rin Trstenjak, politik Edvard Kocbek, 
pisatelj Bratko Kre�, škof Vekoslav

Grmič, pisatelj Ivan Vuk in drugi. 
Sprejeli so nas župan Tone Slana, 
predsednik DU Marjan Korelc s svojo 
ekipo upokojencev ter Ivan in Zorica 
Belec, ki sta naša dolgoletna prĳatelja.
Lepo so nas pogostili. Ogledali smo si 
njihovo novo občinsko stavbo, sledil 
pa je kulturni program z nagovorom 
župana in predsednika upokojencev. 
Ogledali smo si kratek film iz njiho-
vega kraja. Povedali so, da so v no-
vih prostorih v enem letu gostili 100 
javnih prireditev. Upokojenci imajo 
v svojih vrstah tudi kvartet, imenuje 
se Kapeljski kvartet. Spremljala jih je 
tudi harmonika. 
Našim gostiteljem je predsednik Tone 
izročil darila, med drugim tudi knji-
go s posvetilom g. Setnikarja, župana 
naše občine, Tonetu Slani. Čas je tekel, 
treba se je bilo posloviti, kajti na Stari 
Gori sta nas že čakala vodiča. V dveh 
skupinah smo si ogledali muzej, cer-
kev Sv. Duha in mlin na veter. Sledila 
je malica – prleška ocvirkova pogača. 
Iz Prlekĳe smo pot nadaljevali v Pre-

kmurje, v vas Lipovci pri Beltincih. 
Tam smo si ogledali staro kmečko 
obrt pletenja različnih izdelkov iz 
slame. S tem se v Lipovcih ukvarjajo 
še tri družine. Gospa Brigita Smodiš 
nam je razložila, kako posejejo rž 
in požanjejo slamo, jo pravilno sušĳo,
iz nje pa nastajajo lepi izdelki. Te smo 
lahko tudi kupili. 
Po dobri uri in pol ogleda smo se po 
avtocesti vrnili k Sv. Jurĳu in se usta-
vili v kraju Komarnica v Občini Cer-
kvenjak, na turistični kmetĳi Breznik.
To je bila zadnja postojanka v dolgem, 
lepem in sončnem dnevu. Gospodar 

nas je pričakal z aperitivom in prleško 
pogačo. Čas je bil za pozno kosilo. Po 
kosilu pa nas je sin Marko zabaval s 
harmoniko. Seveda smo tudi zaple-
sali. 
Ogledali smo si še vinsko klet in po-
kusili domača vina. Ura je tekla po-
zno v noč, morali smo se posloviti, 
kajti pot domov je bila še dolga. Vese-
li, polni lepih vtisov smo se odpeljali 
proti domu. Na poti smo imeli krajši 
postanek, na Dobrovo pa smo prispe-
li ob 2. uri zjutraj. 

Za DU Dobrova 
zapisala Anica Tomšič  

Obiskali smo Prlekĳo in Prekmurje

Močni ritmi, energični zvoki, 
sproščeni obrazi, zanimive ko-
reografije – vse to Perpetuum
Jazzile naredi zares posebne-
ga. S čudovitim petjem in svojo 
energĳo so pevci povsem nav-
dušili in polhograjsko publiko 
spravili na noge, da je skupaj 
z njimi zapela in se zazibala. 
Občinstvo je bilo priča, lahko 
bi rekli, kar mali generalki za 
koncert, ki ga je ena najbolj 
priljubljenih in uspešnih slo-
venskih vokalnih skupin nato 
v začetku novembra pripravila 

v ljubljanskih Stožicah. V dveh 
urah, ki sta minili trenutku po-
dobno, so poslušalci lahko pri-
sluhnili nekaterim program-
skim novostim in nekaterim 
starim uspešnicam, ki jih zbor 
izvaja a cappella. Koncertni 
repertoar je bil tudi tokrat pi-
sana množica različnih glas-
benih zvrsti, kar ne preseneča, 
saj lahko predloge za pesem 

poda prav vsak član. Najpogo-
steje se na njihovem seznamu 
znajdejo tiste, ki so jim najbolj 
všeč, kar je seveda glavni po-
goj, nekatere druge pa tudi 
zato, ker je to dobro za njiho-
vo blagovno znamko. Končno 
odločitev o izboru pesmi poda 
4-članski glasbeni zbor in iz-
brane gredo v predelavo. Pri-
redbe so jim v preteklih letih 
pisali razni aranžerji iz tujine, 
zadnji dve leti pa priredbe piše 
tudi nekaj članov skupine, po-
nosno povedo. Izvedbo pa za-

dnjih nekaj let ustvarjajo in pi-
lĳo skupaj z umetniškim vodjo
Pedrom Karlssonom. Njihova 
izvedba je dovršena, kar se 
posebej opazi pri nadvse spro-
ščenem nastopu, pri energĳi in
uživanju, ki ju opazimo prav 
pri vsakem izmed članov sku-
pine, vse to pa publiko prema-
mi, da se prepusti ritmom in 
uživa skupaj z njimi. 

Vokalna skupina Perpetuum 
Jazzile, ki poslušalce doma in 
po svetu s svojevrstno glasbo 
razveseljuje že dobrih 30 let, 
je v Polhovem Gradcu že na-
stopila, in sicer pred nekaj več 
kot desetimi leti. Takrat sicer 
na odru Kulturnega doma Ja-
koba Trobca, ki pa bi bil danes 
prav gotovo premajhen, saj se 
je članstvo zbora precej pove-
čalo, okrog 50 jih danes pre-
peva. Poleg tega se zbor tudi 
sliši drugače, mikrofoni in 
ozvočenje namreč zavzamejo 
veliko prostora. Premajhna bi 
bila tudi dvorana, saj se je pre-
poznavnost skupine v zadnjih 
desetih letih zelo povečala; 
tokrat je večnamensko šport-
no dvorano obiskalo okrog 
1.000 ljudi. A publika ostaja 
enaka, kar je tudi razlog, da so 
se nastopajoči vrnili. "Že pred 
10 leti smo bili zelo lepo spre-
jeti, zato smo se odločili, da 
je skrajni čas, da se vrnemo," 
pravĳo. In verjamemo, da tudi
tokrat niso razočarali. Prĳaz-
no jih je sprejel in nagovoril 
župan Franc Setnikar, ki jim 
je tudi v prihodnje zaželel ve-
likih glasbenih uspehov, tako 
doma kot v tujini, ter jih znova 
povabil v Polhov Gradec. Za 
prekrasen glasbeni večer sta 
se zahvalila tudi predsednik 
lokalnega kulturnega društva 
Gregor Čuden, ki je pohvalil 
ne le njihov glas, pač pa tudi 
stas, ter njihova nekdanja čla-
nica in Polhograjka Romana 
Jankovec. Ta je omenila napor 
in trud, ki ga pevci vlagajo v 
pripravo takšnih koncertov 
ter se jim z zadovoljno in nav-
dušeno publiko tudi poplača. 
Tudi sami pravĳo: "Naše plat-
no je oder, naše barve so naši 
glasovi, mešamo jih in združu-
jemo, dokler ne nastanejo moj-
strovine. Zadovoljni obrazi so 
naš zagon in potrditev, da to, 
kar ustvarjamo, počnemo s sr-
cem in predanostjo." Naj jim to 
uspeva še dolga leta. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Članice pri ogledovanju dela velemojstra (foto: Tadeja Plestenjak)

V soboto, 13. septembra, smo 
šli s planinskim krožkom 
na dvodnevni pohod na Ra-
duho. Zjutraj smo se najprej 
ustavili na križišču Velika 
planina - Luče na Kranjskem 
Raku, kjer smo se zbrali vsi 
pohodniki. Odpeljali smo se 
do parkirišča pod planino Ra-
duho in parkirali avte. Nato 
smo se odpravili do koče na 

Loki pod Raduho. Tam smo 
pojedli nekaj malega in odlo-
žili nahrbtnike. Kasneje smo 
šli osvajat vrh Velike Raduhe. 
Na poti smo se ustavili in ne-
kaj popili, vmes pa smo poje-
dli še nekaj malin in borovnic. 
Ko smo prišli na vrh, smo bili 
na višini 2.062 m. Nazaj smo 
šli po drugi poti, da bi osvojili 
še kakšno pot. Ko smo prišli v 

kočo, smo imeli kosilo. Otroci 
smo se šli igrat, starši pa so se 
pogovarjali. 
Ko smo šli v kočo, smo zaku-
rili v gašperčku, ker nas je ze-
blo. Vodičem smo otroci pod 
blazino za boljše spanje skrili 
polena. Za večjo moč pa dali 
nekaj dodatne teže (polena) 
glavnemu vodiču Stanetu v 
nahrbtnik. Naslednji dan smo 
šli v Snežno jamo. Do nje je 
bilo tričetrt ure hoje. Jama je 
globoka 80 m. Videli smo 21 
m visok jamski steber. Hodili 
smo po ledu, ki je debel kar 
12 m. Snežna jama je jama na 
najvišji nadmorski višini v 
Slovenĳi. Znano je tudi, da je
v njej zelo hladno, kar je zelo 
nenavadno, ker je v jamah po 
navadi bolj toplo. 
Po končani poti smo bili vsi 
zelo zadovoljni, ker smo ta 
vikend preživeli v hribih z 
dobro družbo. 

Martin Setnikar, 5. A

Društvo kmečkih in podeželskih žena Dobrova - Polhov Gradec - Horjul 

Kuharski tečaj zdrave prehrane
Društvo kmečkih in podeželskih žena Dobrova - Polhov Gradec - Horjul je konec 
oktobra v osnovni šoli na Dobrovi organiziralo kuharski tečaj na temo zdrave 
prehrane. Tečaj je tako kot poprejšnje vodil kuharski mojster Robert Merzel.

Pohod na Raduho

Perpetuum Jazzile po več kot 10 
letih znova v Polhovem Gradcu
Polhov Gradec, 30. oktober – Vokalna skupina Perpetuum Jazzile je večer pred 
prazniki napolnila večnamensko športno dvorano v Polhovem Gradcu, kjer je 
poslušalce navdušila s programom, ki so ga naslednji vikend slišale Stožice.
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Življenje v kameni dobi 
(domišljĳski spis) 
Zjutraj sem se zbudila in odšla v kopalnico. Na-
enkrat me je nekaj potegnilo v ogledalo. 
Na drugi strani je bil čisto drugačen svet. Tam 
so bili šotori, skalni previsi, orodja, orožja, igle, 
puščice … Odšla sem do bližnje jame, ki je bila 
zelo velika. V njej je bilo nekaj avstralopitekov, 
ki so sedeli ob ognju, nekateri so plesali, drugi 
pa se sporazumevali s čudnimi vzkliki. 
Na stenah sem opazila čudovite slike živali. 
Nekaj časa sem jih opazovala, kasneje pa se 
pridružila avstralopitekom. K sreči sem se lah-
ko sporazumevala z njimi, saj sem razumela 
njihovo govorico. Kmalu smo zaspali, ogenj 
pa je prasketal vse do jutra. Zjutraj so se kma-
lu zbudili in spustili otroke igrat, oni pa so se 
pripravljali na lov. Zatem pa so otroci kričeče 
in prestrašeno pritekli nazaj in povedali, da so 
videli mamuta. Tedaj so zbudili še mene in mi 
povedali, kaj se je zgodilo, jaz pa sem se pri-
pravila. V roke smo prĳeli sulice in se odpravili
na lov za mamutom. Ko smo ga opazili, smo se 
počasi, neopazno odplazili do njega ter ga na-
padli. Mamut se je zgrudil, mi pa smo ga odvle-
kli do jame. Tam smo ga razkosali, meso poje-
dli, iz kože pa smo s pestnjaki in iglami naredili 
veliko krzno za šotor. Pogledala sem na uro ter 
videla, da sem zamudila že celo leto. 
Zaželela sem si, da bi bila doma, in se skozi 
portal vrnila domov. Vse je bilo enako, v tem 
času tu pa me ni bilo le eno minuto. Vsem sem 
povedala, kaj se je zgodilo, in o tem napisala 

knjigo z naslovom Kamena doba – tako so na-
stali paleolitik, mezolitik in neolitik. 
Sara Dobnikar, 7. b 

Ekskurzĳa na Kras 

V sredo, 25. 9. 2013, smo se učenci 9. razreda 
odpravili na ekskurzĳo na Kras. Ob 8. uri smo
se odpravili izpred avtobusne postaje proti 

Krasu. Ob pol devetih smo prispeli, pomalicali, 
nato pa si šli ogledat Škocjanske jame. Ko smo 
stopili noter, je bilo zelo temno. Hodili smo po 
stezah in poslušali vodiča, ki nam je razlagal o 
znamenitostih jame in kaj se je dogajalo v času 
od začetka delovanja Škocjanskih jam pa do da-
nes. Po ogledu jam smo z vodičko odšli na učno 
pot. Po poti smo reševali naloge, ki smo jih do-
bili, saj smo jih morali oddati učiteljici geogra-
fije. Po končani učni poti smo odšli do našega
avtobusa, ki nas je odpeljal nedaleč stran do 
najstarejše znane pršutarne Lokev. Tam smo se 

morali obleči v halje, ker smo si odšli ogledat, 
kako izdelujejo pršut. Ko smo prišli v prostor, 
kjer se je pršut sušil, nam je neki mož preda-
val, kako poteka izdelava. Ko smo končali z 
ogledom, smo odšli v bližnjo sobo. Imeli smo 
majhno degustacĳo in si ogledali kratek filmček
o Krasu. Kmalu zatem smo odšli domov. Bilo 
mi je zelo zabavno in všeč, zato verjamem, da 
tega dne ne bom nikoli pozabila. 
Rebeka Peternelj, 9. b 

Jaz pa pojdem po Dolenjski … 
25. 9. 2013 zjutraj smo se odpravili na ekskur-
zĳo na Dolenjsko. Ob 8.00 smo se odpeljali z
avtobusne postaje v Polhovem Gradcu. Vsi 
smo bili dobre volje. Z avtobusom smo se pelja-
li mimo Ljubanskega barja ter skozi Ljubljano 
in Ivančno Gorico. Kmalu smo prispeli h gradu 
Bogenšperk, kjer smo si ogledali grad. Prĳazen
vodič nam je razkazoval orodje, orožje, oblačila 
ter ostanke živali in dela Janeza Vajkarda Val-
vazorja, ki je živel v tem gradu. Po ogledu smo 
malicali. 
Po malici smo se odpeljali do izvira reke Krke 
ter se sprehodili po Krški jami. V jami je bilo ve-
liko zanimivih stvari, ki so bile všeč vsem. Nato 
pa smo se odpeljali proti Novemu mestu, kjer 
smo šli na Rudolfov splav, kjer smo jedli pico 
in pili vodo. Slišali smo veliko zabavnih šal in 
melodĳ. Na koncu pa smo imeli kviz.
Potem smo se odpeljali domov s prelepimi vtisi.
Nika Živič, 7. b 

Predsednik Matjaž (domišljĳski spis) 
Bilo je pred davnimi časi. Bilo je v času, ko smo 
Slovenci še imeli predsednika Matjaža. Teh dni 

se še spominja moja prapraprababica, ki s po-
močjo tablet živi že dvesto devetindevetdeset 
let. Če imam le čas, se po facebooku pogovar-
jam z njo. 
Pred nekaj dnevi mi je napisala, kako je bilo v 
času njenega otroštva. Takrat so ljudje živeli v 
miru, bili so zdravi, niso plačevali davkov in so 
se imeli radi med seboj. Sosedje so si med seboj 
pomagali, radi so se pogovarjali, peli so pesmi 
in so se večkrat obiskovali. Srečevali so se po 
vasi, pred cerkvĳo, pa tudi v gostilni. Če pa je
bil kdo v stiski, so mu pomagali. Bil je kot v 
pravljici. 
Vse to pa ni bilo všeč drugemu predsedniku Ku-
rentu. Predsednik Kurent je hotel državo uničiti 
z orožjem. Vendar pa ga je predsednik Matjaž 
s svojo pogumno in močno vojsko premagal. 
Ker je predsednik Kurent videl, da z vojsko ne 
bo mogel premagati Matjaža, se je slovenskega 
naroda lotil premagati z vojsko. Odločil se je, 
da bo državo predsednika Matjaža premagal z 
zvĳačo. Predsednik Kurent je začel Slovencem
ponujati denar, dobre avtomobile, dobre služ-
be, televizorje in računalnike. Ker si je vsak lah-
ko kupil, kar si je hotel, se niso več zmenili za 
soseda. Okoli hiš so postavljali visoke betonske 
ograje. Namesto da bi se med seboj pogovar-
jali v vasi, je vsak doma raje gledal televizĳo.
Nazadnje sploh niso več potrebovali predsed-
nika Matjaža. Ker je predsednik Matjaž vedel, 
da je izgubil boj, se je s svojo vojsko umaknil v 
votlino v gori. Ljudje so danes že spoznali pre-
varo predsednika Kurenta in bi radi, da se vrne 
predsednik Matjaž. Žal pa predsednik Matjaž 
še sedaj s svojo vojsko spi v gori. 
Jerca Demšar, 6. b  

Na Vranskem je potekala že 
druga vseslovenska razstava 
rož, izdelanih iz krep papirja. 
Dodogek je organizirala lo-
kalna skupina, pod vodstvom 
Martine Felicĳan.  
Tradicĳo rož iz papirja vse več
žensk goji po celotni Slovenĳi,
na razstavi pa je bilo moč opa-
ziti tudi moške.  
Izdelovanje papirnatih rož je 
bila vse do druge svetovne 

vojne in še nekaj let po njej 
kar razširjena obrt. Kasneje 
so jih izpodrinile plastične in 
tudi prave rože iz vrtov in iz 
cvetličarn. Šopke so včasih 

izdelovali za razno slavje in 
drugo obredje. Ta veščina pa 
zadnje čase spet pridobiva 
veljavo. Svoje znanje marsi-
katera od izdelovalk cvetja 

prenaša na nove generacĳe
in navdušence. Med njimi je 
tudi dobrovška domačinka 
Anica Tomšič, ki je tako kot 
večina razstavljalk, svoje zna-
nje izpopolnjevala pri organi-
zatorici dogodka. 
Samega dogodka se je udele-
žilo okoli 50 izdelkovalk, tako 
da je bila športna dvorana na 
Vranskem odeta v raznorazno 
pisano cvetje. Lahko smo ob-

čudovali cvetje za čas Božiča, 
poročne šopke, znanilce po-
mladi, celo balkonsko cvetje. 
Le dišalo ni po cvetju.  
Kot pravi Anica, se je na do-

godek pripravljala približno 
dva meseca, kar ji je dnevno 
vzelo kar nekaj prostega časa. 
Vendar trud je bil poplačan, 
ko smo na razstavnem pros-

toru občudovali vse njene 
stvaritve.  
Da pa znanje ne ostaja pri 
Anici, tudi sama organizira 
delavnice v domačem kraju 
in tako znanje prenaša naprej. 
Vse kar za izdelavo teh pre-
šudovitih rož potrebujete je 
raznobarvni krep papir, tanka 
gibka žica, škarje in kleščice. 
Ves material na delavnici pri-
skrbi Anica. Kot sama pravi, 

se seboj morajo udeleženci 
prinesti le dobro voljo, spre-
tne prste in nekaj potrpljenja. 
Delavnice izdelave rož iz krep 
papirja se boste lahko udele-

žili že v začetku prihodnje-
ga leta, točen termin le-te pa 
bomo sporočili tudi preko ob-
jave v Našem časopisu. 

Foto: Špela Arh

V okviru dneva slovenske hrane je letos že tretje 
leto potekal projekt Tradicionalni slovenski zaj-
trk, v katerega so vključeni tudi vrtci in osnovne 
šole na območju Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec, in sicer z namenom, da otroci in mladi že 
zelo zgodaj spoznajo pomen kmetĳstva, živilske
industrĳe, čebelarstva in ohranjanja čistega oko-
lja v povezavi z gibanjem ter zdravo in uravno-
teženo prehrano. Akcĳo je tudi letos podprlo
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
ki je za vsakega otroka prispevalo 0,43 evra. 
Na mizah vrtičkarjev in osnovnošolcev na Do-
brovi in v Polhovem Gradcu se je tako znašlo 
pet tradicionalnih slovenskih živil: med, ki so ga 
v nabirki 70 kilogramov prispevali domači če-
belarji, maslo in mleko z bližnje kmetĳe, kruh iz
slovenske pekarne ter jabolka sadjarske kmetĳe
Janša. Na Dobrovi je osnovnošolce letos obiskal 
župan Franc Setnikar, vrtčevske otroke pa pred-
sednik čebelarskega društva Dolomiti Janko 
Prebil. Ta je poudaril, da smo lahko veseli, ker 
živimo v zelo čistem okolju, kjer je pridelava do-
mače hrane neogrožena, zato je tudi prav, da to 
izkoristimo – gojimo in jemo domače pridelke. 
Predstavil je pomen čebel pri opraševanju cvetja 
in pridobivanju medu ter na kratko opisal nasta-
janje medu in njegove zdravilne lastnosti. Otroci 

so se strinjali, da je med treba uživati tudi pre-
ventivno, posebno v jesenskem in zimskem času, 
ko je okolje polno virusov in drugih bakterĳ, ki
prenašajo in povzročajo neprĳetne bolezni. Tudi
v ta namen so ga pokusili v različnih okusih. Na 
polhograjski osnovni šoli pa so projekt zastavili 
širše, in sicer so v ponedeljek pripravili dan šole, 
ki so ga poimenovali "S hrano do učnega uspeha 
in dobre volje". Gostili so predavateljico Marĳo
Merljak, univ. dipl. inž. živilske tehnologĳe, in
oblikovali različne delavnice, na katerih so pri-
pravljali zdrave domače jedi. 
"Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšne-
ga dne je podpora slovenskim pridelovalcem in 
predelovalcem hrane ter spodbujanje zaveda-
nja o pomenu domače samooskrbe, ohranjanje 
čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, 
seznanjanje mladih s postopki pridelave in pre-
delave hrane ter spodbujanje zanimanja za de-
javnosti na kmetĳskem področju, saj bo mladim
poklic pridelovalca in predelovalca prikazan 
kot nekaj pozitivnega in kot dejavnost za dose-
ganje pomembnih strateških ciljev," so obetajoče 
besede, zapisane na spletni strani ministrstva 
za kmetĳstvo in okolje. Upamo, da tokrat ne bo
ostalo le pri besedah. 

  Nadja Prosen Verbič 

Dobrovčanka Anica Tomšič svoje znanje navdušeno deli na-
prej, preko delavnic, ki jih organizira.

Dan slovenske hrane 
Dobrova in Polhov Gradec, 15. november – Vrtci in osnovne šole so tudi letos s 
tradicionalnim slovenskim zajtrkom obeležili dan slovenske hrane. Poleg uživa-
nja zdravih živil so nekateri ta dan namenili tudi ozaveščanju o pomenu zdrave in 
uravnotežene prehrane ter gibanja pri učenju in splošnem počutju.

Iz novinarskega krožka OŠ Polhov Gradec

Dobrovški cvetovi krasili Vransko
V športni dvorani na Vranskem se je pretekli vikend bohotilo cvetje iz krep pa-
pirja.

Za izdelavo cvetja za razstavo je Anica potrebovala dva meseca.
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Pločniki dobivajo končno podobo
Delavci Komunalnega podjetja Ljubljana tik pred začetkom zimske sezone po-
spešeno nadaljujejo gradnjo pločnikov ob regionalni cesti v Občini Log - Drago-
mer. Na krajšem odseku na Lukovici in v Dragomerju so pločniki že preplasteni 
z asfaltom. Dela tako kot v preteklih mesecih potekajo na dveh gradbiščih, kjer 
je cesta polovično zaprta, promet pa je urejen izmenično enosmerno.

Delavci bodo pločnike najprej zgradili na desni strani ceste. Kot so nam pojasnili na Direkcĳi
Republike Slovenĳe za ceste, so pločniki široki 1,9 metra, osvetljeni pa bodo s cestno razsvetlja-
vo. Gradnjo na levi strani, kjer bodo uredili mešano asfaltno površino za traktorje, kolesarje in 
pešce, ki bo široka tri metre, bodo začeli prihodnje leto. Dela bodo potekala, dokler bodo to do-
puščale vremenske razmere, nadaljevala pa se bodo spomladi, predvidoma marca, ko naj bi bilo 
vreme spet ugodno za gradnjo. Za dokončanje projekta bodo imeli še približno eno leto. 
Kot smo že poročali, Komunalno podjetje Ljubljana pločnike in kolesarske poti gradi na 1,6 
kilometra dolgem odseku. Investicĳa je vredna več kot 1,4 milĳona evrov, poleg pločnikov in
kolesarskih poti pa bodo uredili še dve križišči in avtobusna postajališča. Projekt je sofinanciran
z evropskimi sredstvi, iz Evrope pa naj bi dobili 85 odstotkov upravičenih sredstev. 

V. E., Foto: V. E.  

Občina Log - Dragomer in 
Tehnocommerce, ki je v šport-
nem parku Dragomer zgradil 
športno-kulinarični TC cen-
ter, skoraj dve leti po odprtju 
objekta še vedno nista rešila 
medsebojnih vprašanj. Ker se 
javni in zasebni partner o rešit-
vah nista mogla sporazumeti 
sama, zdaj nerešena vprašanja 
obravnava Stalna arbitraža pri 
Gospodarski zbornici Slove-
nĳe. Kdo ima prav, naj bi bilo
jasno že prihodnji mesec; so-
dba arbitražnega senata bo 
dokončna, spoštovati jo bosta 
morali ena in druga stran. 
Kaj je srž težave in kakšna je 
sodba, bomo poročali, ko bo 
znana odločitev arbitražnega 
senata. 
Naj spomnimo, da je občina k 

javno-zasebnemu partnerstvu 
in podelitvi koncesĳe pristo-
pila, ker sama ni razpolagala 
s toliko finančnimi sredstvi, da
bi lahko financirala izgradnjo
in opremo celotnega projekta. 
V partnerstvo je vložila zem-
ljišče, nekaj komunalne ure-
ditve in projektiranje, vključno 

s pridobitvĳo gradbenega in
drugih potrebnih dovoljenj 
ter pripravo dokumentacĳe v
skupni vrednosti 141 tisoča-
kov, zasebni partner pa je zgra-
dil 1,1 milĳona evrov vreden
trietažni objekt z gostinskim in 
športnim delom.     

V. E., Foto: arhiv V. E.  

Občina Log - Dragomer si že skoraj od za-
četka ustanovitve prizadeva organizirati 
splošno zdravstvo na območju občine. Ne-
kaj korakov na tem področju je bilo sicer 
že narejenih, a bo do rešitve potrebnega še 
veliko dela in časa. Kot smo že poročali, je 
občina jeseni 2010 na podlagi ponudb za 
promotorstvo za projekt javno-zasebnega 
partnerstva za izvedbo zdravstvenih stori-
tev v občini izbrala Center storitev, Zavod 
za komunikacĳo in izboljšanje kvalitete
življenja iz Podsmreke. Za izgradnjo ob-
jekta je kupila zemljišča ob osnovni šoli, 
izdelana pa je bila tudi idejna zasnova 
zdravstvenega centra, ki bi ga lahko gra-
dili po fazah. Občina je v tem času dobila 
tudi zeleno luč za organiziranje podru-
žnične lekarne, razmišljali pa so tudi, na 

kakšen način v občino pripeljati zdravni-
ka, za katerega bi se opredelilo okoli 1.750 
pacientov.  
"Glede na zapletenost postopkov, predpi-
sanih z zakonodajo, ki jih je laično in na 
kratko težko obrazložiti, je bilo treba ugo-
toviti potrebe in pripravljenost naših ob-
čank in občanov za opredelitev za zdravni-
ka, ki bi imel ambulanto na območju naše 
občine. Ugotoviti je treba tudi potrebe po 
dnevnem varstvu starejših. Kar zadeva le-
karno, imamo za vzpostavitev lekarniške 

dejavnosti že podpisano pismo o nameri," 
je pojasnil župan Mladen Sumina. Na ob-
činski upravi so odločili, da je najprimer-
nejše, da te podatke pridobĳo z anketnimi
vprašalniki, ki so jih razposlali na naslove 
gospodinjstev.   

Zdravnik bi moral biti dosegljiv 
vsak dan 
V Občini Log - Dragomer je treba vzposta-
viti ambulanto splošne oziroma družinske 
medicine, je prepričanih 85 odstotkov so-
delujočih. Ti bi se za novega zdravnika, 
ki bi imel ordinacĳo v občini, zanesljivo
oziroma verjetno odločili v 85 odstotkih 
(44 % zanesljivo, 41 % morda). A kot kaže 
raziskava, bi moral biti zdravnik na voljo 
vsaj dve uri na dan. Če bi bil zdravnik v 

ordinacĳi enkrat na teden, bi se zanj za-
gotovo odločilo 18 odstotkov vprašanih, 
morda pa bi se odločila četrtina. Če bi bil 
zdravnik v občini dvakrat na teden, bi se 
zanj zagotovo odločilo 31 odstotkov vpra-
šanih, morda pa 38 odstotkov, in če bi bil 
na voljo dve uri na dan, bi se zanj odločilo 
še nekoliko več občanov.  
Ko zdravnik ne bi bil prisoten v občini, bi 
se morali k njemu odpraviti v Zdravstveni 
dom Vrhnika; malo več kot polovico vpra-
šanih to ne bi motilo, približno toliko pa 

bi jih po drugi strani to motilo (ne bi me 
motilo – 25 %, ne bi me preveč motilo – 28 
%, precej bi me motilo – 29 %. zelo bi me 
motilo – 17 %). Podobne rezultate so dobili 
tudi pri vprašanju o napotitvi v laborato-
rĳ: polovico bi jih motilo, polovice pa ne,
če bi jih na laboratorĳski pregled zdravnik
napotil na Vrhniko. Precej soglasni pa so 
bili vprašani glede lekarne; večini vpraša-
nih (87 %) je zelo pomembno oziroma po-
membno, da je lekarna v bližini njihovega 
zdravnika. Glede na odgovore, ki so jih 
vprašani napisali v rubriki dodatnih pri-
pomb in predlogov, bi večina na območju 
občine želela imeti celovito zdravstveno 
oskrbo z zdravnikom, zobozdravnikom, 
laboratorĳem in lekarno.
Rezultati še kažejo, da imajo skoraj vsi 
občani opredeljenega osebnega zdravni-
ka splošne oziroma družinske medicine, 
z njim so skoraj vsi zadovoljni, večini pa 
je tudi pomembno, da poznajo svojega 
zdravnika. Naj še kot zanimivost omeni-
mo, da skoraj polovica vprašanih svojega 
zdravnika obišče enkrat do trikrat na leto. 
Občani zdaj koristĳo zdravstvene storit-
ve sosednjih občin, predvsem Vrhnike in 
Ljubljane. 

Dnevno-varstveni center starejših bi 
bil poln 
Vsaj sodeč po odgovorih občanov, ki so 
izpolnili anketo. Večina, 88 odstotkov, jih 
meni, da je treba na območju Občine Log 
- Dragomer organizirati dnevno varstvo 
starejših. V tem trenutku bi ga potrebovalo 
več kot sedemdeset ljudi, še skoraj sto ob-
čanov pa bo takšno obliko pomoči potre-
bovalo v prihodnosti. Anketo je izpolnilo 
662 družin oziroma posameznikov, odziv 
pa je bil kar 53-odstoten. 

  V. E.   

DA zdravniku in dnevnemu varstvu starejših 
Uprava Občine Log - Dragomer je oktobra z anketami preverila, kakšne so potrebe in pripravljenost občanov 
za opredelitev za zdravnika, ki bi imel ambulanto na območju občine, ter kakšne so potrebe po dnevnem var-
stvu starejših. Odziv ljudi je občinarje presenetil, saj je ankete vrnilo več kot polovica vprašanih. Odgovore 
bodo na občini proučili in jih predstavili občinskemu svetu, ki bo tako zagotovo lažje sprejemal odločitve z 
zdravstvenega področja.

Novi metri asfalta
V zadnjih dneh oktobra je izvajalec Rajko Mivšek, s. p., asfalt po-
lagal v Dragomerju, na 55 metrov dolgem odseku Stare ceste. Ta 
po novem ni več prašna, široka pa je tri metre. Investicĳa je vred-
na okoli deset tisočakov.  

Na lepe jesenske dni pa upajo tudi na Logu, kjer naj bi do izida 
Našega časopisa asfalt položili na delu Ceste v Lipovce; tu naj bi 
preplastili 70 metrov makadamskega cestišča. 
Dela so se medtem zaključila tudi na Dragomerški cesti. Izvajalec 
Komunalno podjetje Vrhnika je cesto opremil še s talnimi oznaka-
mi in tablami. Kot smo že poročali, pa občinska uprava proučuje 
tudi možnosti postavitve talnih ovir. "Občinska uprava načeloma 
ne nasprotuje postavitvi talnih ovir, ki bi umirjale promet. Ven-
dar bomo te postavljali le ob soglasju ljudi. Naj stanovalci določĳo
točno lokacĳo ovir, naj se opredelĳo, kje jih lahko postavimo. Če
soglasja ne bo, tudi ovir ne bomo postavljali," je pojasnil župan 
Mladen Sumina, ki je dodal, da se bojĳo, da bi talne oznake zlasti
ponoči s hrupom motile mir okoliških stanovalcev. 
Naj spomnimo, da je bilo na Dragomerški cesti poleti zelo de-
lavno, izvajalci so v cesto vgradili komunalno infrastrukturo (va-
njo so položili plinovodne cevi, zamenjali dotrajano vodovodno 
omrežje, vzpostavili ločen fekalni in meteorni sistem, posodobili 
javno razsvetljavo ter zamenjali visokonapetostni električni ka-
bel), cesto so razširili in jo opremili s pločniki ter na koncu na 
novo položili asfalt.  
Če omenjenim trem investicĳam prištejemo še polkilometrski od-
sek barjanske Poti na mah, bo v Občini Log - Dragomer letos z 
asfaltom na novo opremljenih približno 800 metrov cest. 

V. E. 
Foto: Občinska uprava Občine Log - Dragomer in V. E. 

Konec oktobra so delavci asfalt položili na delu Stare ceste.

Na Dragomerški cesti zarisali talne oznake in postavili table.

Razsodila bo stalna arbitraža
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Prenovljena soba in preddverje v našem domu na Poti na Fer-
janko 4 sta kar klicala po dejavnosti našega članstva. Naše 

članice, predvsem ga. Sonja Kesič, so 6. novembra povabile na 
čajanko in bazar. Zbralo se nas je kar precej in prĳetno smo se
pomenkovali od 15. do 18. ure. Na voljo je bilo veliko dobrot in 
dobrega čaja, pa tudi bazar je ponudil marsikaj, od vloženih gob 
do pletenih rokavic in nogavic, kar se lepo vidi na priloženi fo-
tografiji. Obiskal nas je tudi župan g. Sumina. Tako druženje bo
potekalo vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 18. ure, vsakič na 
drugo temo. V decembru naj bi bilo bolj kulturno obarvano. 
Vljudno vabljeni! 
V četrtek, 14. 12. 2013, pa gremo na martinovanje na Primor-
sko, o čemer bom kaj več zapisal v naslednji številki Našega 
časopisa.  

Jože Štemberger, Fotografije: Zlatko Verbič

Pripravljeni na zimo
Komunalno podjetje Vrhnika in njegove koope-
rante zima tudi letos ne bo presenetila. Kot nam 
je sredi novembra pojasnil Jože Turk iz Komunal-
nega podjetja Vrhnika, so zaloge soli že na poti, v 
teh dneh bodo kooperanti začeli postavljati snežne 
kole, pripravljena pa je tudi mehanizacĳa za zim-
sko službo.
 "Mehanizacĳo pripravimo že med letom, saj dele, ki jih je tre-
ba zamenjati, menjamo sproti. Tako je tudi pri kooperantih, ki 
morajo prav tako imeti pripravljene svoje stroje," je povedal 
Turk.

Letos se v 
Občini Log 
- Drago-
mer obetajo 
spremembe 
na področju 
zimske služ-
be, saj na 
razpisu iz-
birajo nove 
kooperante. 
"Razpis je 
v zaključni 

fazi, a tudi če bi danes snežilo, to ne bi oviralo zimske službe, 
saj bi ceste v tem primeru očistil stari kooperant," nam je še 
pojasnil sogovornik. 
V prvi fazi bo na vrhniški komunali na voljo 250 ton soli, 
ki pa je glede na lanske snežne razmere ne bo dovolj za vso 
zimo. Naj spomnimo, da je bila lanska zima rekordna, zobe je 
pokazala že v začetku novembra, zaključila se je šele marca, 
spremljale pa so jo izjemno nizke temperature in obilica sne-
ga. Zadnja zima je dodobra načela tudi proračun, saj je bilo 
treba za zimsko vzdrževanje cest nameniti trikrat več denarja 
kot leto prej.   

V. E., Foto: V. E.  

Sanirali bodo del struge 
Snežaka
Sredi novembra ali pa v začetku prihodnje pomladi, odvisno 
od vremena, bo Hidrotehnik v Dragomerju saniral odprti del 
potoka Snežak.
Investicĳo v vrednosti 21 tisočakov bo večinsko financirala
Občina Log - Dragomer, ki je sredstva za sanacĳo struge za-
gotovila z rebalansom proračuna, deset odstotkov investicĳe
ter projekt pa bo sofinancirala Agencĳa RS za okolje. Kot nam
je pojasnil Jure Jančič iz občinske uprave, bodo sanirali 30 me-
trov struge. Na desni strani bodo brežino utrdili z izgradnjo 
kamnite zložbe, na levi strani pa z betonsko škarpo.  

V. E., Foto: V. E.

Loško pokopališče je po novem priklop-
ljeno na javni vodovod. Stari rezervoar 
s kapnico, ki je bil tudi počen, je na po-
kopališču na Logu povzročil kar nekaj 
težav. Zaradi pomanjkanja dežja v pole-
tnem času in luknje, skozi katero je uha-
jala voda, so morali rezervoar nekajkrat 
na leto napolniti z vodo, ki jo je na poko-
pališče nad vasjo pripeljala avtocisterna. 
Težav naj bi bilo zdaj konec, saj so mrli-
ško vežico oziroma pokopališče priklopi-
li na javni vodovod. Kot nam je pojasnil 

Martin Martinčič iz občinske uprave, je 
bilo na novo položenih okoli sto metrov 

vodovodnih cevi, investicĳa pa je vredna
4.500 evrov.  

Sedem občin, sedem različnih tematik, spomini na preteklost in 
ljudi, ki so nekoč živeli na Ljubljanskem barju, vse to prikazuje 
razstava, ki jo je Krajinski park (KP) Ljubljansko barje pripravil v 
sodelovanju z Muzeji in galerĳami mesta Ljubljana, barjanskimi
občinami, društvi in posamezniki. Razstava Ljudje z Ljubljanske-
ga barja ni le zbirka starih, črno-belih fotografij, ki so nastale pred
letom 1950, temveč je tudi dokument, ki nemo priča o življenju 
naših prednikov na Ljubljanskem barju. "Vsaka fotografija je tudi
spomin, spomin posameznika ali celotnih skupnosti, je izpoved 
in zgodba o življenju na tem posebnem koščku slovenske zem-
lje," so povedali na JZ KP Ljubljansko barje in se ob tem zahvalili 

vsem, ki so odprli svoje domove, očistili prah s starih škatel in od-
strli svoje spomine. In takih ni bilo malo. "Zbranih je bilo več kot 
500 fotografij, ki jih je prispevalo 37 posameznikov," je pojasnil
Dejan Veranič. Kot smo še izvedeli, so se zaradi izjemnega od-
ziva težko odločili, katere fotografije ustrezajo merilom projekta
in katere bodo vključili na razstavo. 
Pripravljavci so razstavo postavili zato, ker so želeli predstaviti 
podobo Ljubljanskega barja pred letom 1950. Kot je na odprtju 
pojasnil Veranič, je prav, da vemo, kakšno je bilo Ljubljansko 
barje v preteklosti in kako so ljudje nekoč tu živeli; kot je dodal, 

smo konec koncev to tudi podedovali. Veranič se je na odprtju 
skupaj z nastopajočimi otroki in drugimi obiskovalci sprehodil 
skozi razstavo ter jim pojasnil, kako je nastajala in kaj prikazuje. 
"Konceptualno je bila razstava sestavljena tako, da je na vsakem 
panoju eno območje, prikazujejo pa dejavnosti, ki so značilne za 
celotno območje Ljubljanskega barja. Na eni strani lokalno, ki je 
povezano z regionalnim," je še povedal naš sogovornik. 
Na odprtju je spregovoril tudi župan Mladen Sumina, ki se je v 
svojem nagovoru zahvalil krajinskemu parku, KUD Kosec in Od-
boru za ohranjanje kulturne dediščine in starih običajev, ki so pri-
spevali k tej razstavi. Dejal je, da je lepo spoznati, kakšno je bilo 

nekoč življenje na območju Ljubljanskega barja, hkrati pa je po-
zval kulturno društvo, naj v prihodnosti še samo organizira raz-
stavo, in sicer o značilnostih območja Občine Log - Dragomer. 
Odprtje razstave so sicer s prĳetnim programom popestrili
otroški zborček iz vrtca Dragomer, osnovnošolski zborček in 
Orffova skupina.                                               V. E., Foto: V. E. Vandali spet na delu

V tednu pred 
dnevom spo-
mina na mrtve 
je bilo njiho-
va tarča kar 
dragomerško 
p o k o p a l i š č e . 
Neznanci so 
ga popackali 
z barvami in 
spreji, ki pa jih 
je občina od-
stranila še pred 

praznikom. Istim neznancem sta šla, kot kaže, v nos tudi eko-
loški otok na Poti ob Snežaku in občinska stavba; obe lokacĳi
sta bili prav tako deležni rumene preobrazbe. Občinska upra-
va je dogodek prĳavila policĳi.

V. E. 
Foto: Občinska uprava Občine Log - Dragomer

DeSUS Log - Dragomer  

VABILO 
Spoštovani člani in privrženci stranke DeSUS Log - Drago-
mer, 
v soboto, 21. decembra 2013, vas ob 17. uri vabimo na letni 
občni zbor stranke, ki bo potekal v gasilnem domu Dragomer. 
Razprava naj bi obravnavala problematiko sedanjega časa in 
situacĳo v Slovenĳi, pregled dogajanja v Občini Log - Drago-
mer in udeležbo stranke pri teh dejavnostih, program dela ter 
priprave na obdobje 2014–2018 (volitve), hkrati pa bomo na 
občni zbor povabili poslanca DeSUS-a, ki stranko zastopa v 
parlamentu, da predstavi svoj pogled na dogajanje in prihod-
nost (točka Razno). Na koncu vas vabimo na krajše druženje.              
Lep pozdrav! 

Za OO DeSUS Log - Dragomer                                                                                            
                           Anton Fridl  

Ljudje z Ljubljanskega barja na ogled tudi v 
Logu - Dragomerju
Osnovna šola Log - Dragomer je med 4. in 18. novembrom gostila razstavo črno-belih fotografij z naslovom
Ljudje z Ljubljanskega barja. Razstavo je pripravil KP Ljubljansko barje v sodelovanju z lokalnimi društvi iz 
sedmih barjanskih občin. Večnamenski prostor je ob odprtju pokal po šivih, program pa so s petjem popestrili 
vrtčevski in osnovnošolski otroci.

Konec težav z vodo na loškem pokopališču

Čajanka DU Log
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Odpeljali smo se do vasi Dovje, 
zavili desno in se po makadam-
ski cesti pripeljali do parkiriš-
ča, kjer smo pustili avtomobile. 
Del poti smo prehodili po cesti, 
potem pa zavili levo na marki-
rano pot. Po strmi gozdni poti, 
ki pa ni bila dolga, smo prispe-
li do pastirske koče na planini 
Dovška Rožca (1.652 m). Koča 
je bila zaprta, zato smo zunaj 
posedli na klopce, se okrepčali 
in uživali ob razgledu na Julĳ-
ce in Triglav. Ko smo se odpra-
vili naprej, smo si nadeli kape 
in rokavice, saj je začel pihati 
mrzel veter. Vzpeli smo se po 
zelenem pobočju in potem ob 
travnatem grebenu, ki na dru-
gi strani odsekano pada v glo-
bino, dosegli vrh Dovške Babe. 
Vso pot so se izmenjevali son-
ce, oblaki in megla. Vpisali smo 
se v vpisno knjigo, v dnevnike 
odtisnili žig in se spustili nazaj 

do koče. Vreme se je umirilo, 
zato smo še malo posedeli na 
prĳetno toplem jesenskem son-
cu. Do izhodišča smo jo potem 
počasi mahnili kar po cesti. Pri-
jeten in nezahteven pohod, ki 
ga je vodil Sašo, smo zaključili 
v picerĳi Siciliana.
Kljub slabi vremenski napo-
vedi se nas je v soboto, 9. no-
vembra, zbralo 37 veselih po-
hodnikov, da bi se odpeljali v 
neznano. Posedli smo v avto-
bus, se odpeljali do Logatca, 
kjer sta se nam pridružila dva 
člana, potem pa zavili na pri-
morsko avtocesto. Aleš nam 
je razkril, da bomo obiskali 
Goriška brda. Najprej smo 
se odpeljali v vas Gonjače do 
parkirišča, na sredini katerega 
je okrogla ploščad s pitnikom 
vode. Povzpeli smo se na 23 
metrov visok razgledni stolp, 
ki je bil zgrajen leta 1961 po na-

črtih arhitekta Marka Šlajmer-
ja. Vrh stolpa krasi tudi kažipot 
krajev in vrhov, ki jih lahko ob-
čudujemo od tam. Ob vznožju 
stolpa sta spomenik žrtvam 
druge svetovne vojne avtorja 
Janeza Boljke in spominska 
plošča z verzi Franceta Bevka. 
Potem smo pomalicali ter od-
šli v bližnje gostišče na kavico 
in pĳačo. Od tam smo se od-
peljali v kraj Dobrovo, kjer se 
nam je pridružil vodič Oskar. 
Zapeljali smo se naprej v Me-
dano, mimo znanih medanskih 
vinarjev in propadajoče rojstne 
hiše pesnika Alojza Gradnika, 
vasi Ceglo in Vipolže ter do 
križišča za Dolnje Cerovo. Za-
pustili smo avtobus in se od-
pravili po cesti, ki je potekala 
med vinogradi in drevesi, pol-
nimi v oranžno barvo odetih 
kakĳev. Večkrat smo morali
odpreti dežnike, vendar nam 

to ni pokvarilo razpoloženja. 
Po dveh urah hoje smo pri-
speli v vas Kojsko, kjer nas je 
čakal avtobus. Odpeljali smo 
se v Vinsko klet Goriška brda, 
ki je največja zadružna klet v 
Slovenĳi. Pričakal nas je vodič
in nas odpeljal na ogled. Po 
ogledu so nam postregli s ko-
zarčkom belega vina. Oskar je 
imel rojstni dan, zato smo mu 
pripravili presenečenje. Zapeli 
smo mu pesem, Dušan pa mu 
je izročil darilo, majico z logo-
tipom našega društva in knjigo 
o čebelah, saj se ukvarja s čebe-
larstvom. Bil je zelo vesel in v 

zahvalo nam je obljubil, da nas 
drugo leto pelje na Karminsko 
goro. Nato smo odšli v njihovo 
prodajalno in nakupili nekaj 
vina za domov. Tone in Blaž 
sta v roke vzela harmoniko in 
dvorišče se je hitro napolnilo s 
plesalci. Iz druge skupine obis-
kovalcev se nam je potem pri-
družilo pet muzikantov in sku-
paj z Blažem so zaigrali nekaj 
poskočnih viž. Vzdušje je bilo 
enkratno. Po nakupu medu, ki 
ga je pripeljal Oskar, smo se od-
peljali v Snežatno na Turistično 
kmetĳo Štekar. Poleti so tam
snemali resničnostno oddajo 

Ljubezen na deželi. Mladega 
gospodarja Jureta, glavnega ju-
naka oddaje, ni bilo doma, ker 
je bil na martinovanju v Ljub-
ljani. Po zelo okusnem kosilu je 
Blaž poskrbel, da smo se veselo 
vrteli po plesišču. V večernih 
urah smo se odpeljali domov. 
Ob igranju in petju se je veselo 
razpoloženje nadaljevalo vse 
do doma. 
Čeprav nam vreme ni bilo na-
klonjeno, smo preživeli nepo-
zabno Martinovo soboto. San-
dĳu in Alešu se zahvaljujemo
za čudovit in lepo organiziran 
izlet.                             J. Trček 

Umrla je v 93. letu starosti. Spomnim se, s kakšno ljubeznĳo
do slovenske zemlje mi je pripovedovala o življenju v do-

mači vasi. Njeni spomini so vselej segali v vaško življenje, skozi 
vse letne čase. Pripovedovala mi je, kako so se otroci med seboj 
družili, igrali. Poznali so se samo po domačih hišnih imenih. 
Poleg Vrbičevih tudi na primer Sajevcev, Miceljnov, Petrov, Ja-
kelčev, Jarcov, Škandrov, Tinetov, Joklnov, Popitov in drugi. 
Pripovedovala mi je, kako so na Logu včasih živeli na vasi, kaj so 
na polju sadili, katero perjad so gojili, kako so preživljali zimo … 
Ko danes pogledam na polje, sadĳo večinoma koruzo. Včasih pa
se je sadilo več kultur. Na primer dve vrsti rži, pšenico, ječmen, 
ajdo, krompir, koruzo (po domače turošco). Imeli so dolge njive, 
ki so segale vse do Kostanjevice. Na eni so sadili samo fižol, ki
so ga prodajali na Primorsko (kjer je bila velika suša, zato fižol
tam ni uspeval). Na drugi njivi pa so rasle same kamilice, ki jih 
je odkupoval veletrgovec s semeni, g. Sever iz Ljubljane, pošten 
in dober plačnik. Lep je bil pogled na njivo lanu, ki je modro 
cvetel. V času druge svetovne vojne so sadili sončnice, pridelali 
so jih toliko, da so imeli svoje olje. Vozove sončnic so vozili na 
Brezovico, kjer je bila manjša oljarna. Domov so odpeljali olje. 
Zaradi sončnic je bil pogled na njivo še posebno lep, zlasti ob 
njihovem obračanju po soncu. 
Polja so bila lepo obdelana, bila so jim v ponos. Da so pri delu 
lahko pomagali tudi otroci, so jim izdelali manjša kmečka orod-
ja, samo zanje. Na primer male grabljice, male "motikce", da so 
lahko pomagali pri okopavanju in se uvajali v delo. 
Tudi perjadi ni manjkalo, gojili so jo na kmečkih dvoriščih. Po-
leg kokoši in petelinov so imeli jerebice, race, goske, kopune. Pr' 
Vrbič so imeli sto golobov, vsako gospodarsko poslopje je imelo 
golobnjake. V tistem času so bili golobi tudi za prehrano. 
Še posebej nepogrešljivi so bili lovci, saj so skrbeli, da ni bilo pre-
več škode na poljih. Lovili so dvakrat na leto. Glavni lovec je bil 
trgovec z železnino v Ljubljani, g. Žilič. Poleg domačinov, to so 
bili Sajevcevi, Joklnov Jože, Žagarjev in drugi, so lovili po vsem 

Barju do Kostanjevice. Nalovili so zajce, srne, jerebice, fazane. 
Vedno je bil dober ulov. Kar so nalovili, so znosili v Vrbičevo 
klet, nato pa prodali. Pa tudi dober golaž so skuhali. 
Vas Log ima lepo lego, skozi je speljana stara cesta, včasih ime-
novana Dunaj–Trst. Vaščani so se družili večinoma v domačem 
kraju, pomenkovali so se največkrat kar ob delu na polju. V ne-
deljo so hodili k maši na Grič, v domačo cerkev sv. Janeza Krst-
nika. Poleg domačinov so k maši prihajali tudi iz Brezĳ in drugih
okoliških vasi. Po maši so šli v gostilno k Vrbič. Gospodar je znal 
igrati več inštrumentov, a najraje so zaplesali ob harmoniki. 
Poleti se je v nedeljo popoldne iz Ljubljane pripeljal sladoledar, 
ki so ga bili otroci še posebno veseli. Sladoled je imel v posebnih 
posodah na triciklu. Otroci so imeli na domačem vrtu vrtiljak, 

po domače ringlšpil. 
Mladina se je zanimala tudi za odrsko delo. Pr' Vrbič v magacinu 
so postavili odrske deske in zaigrali igro Sneguljčica. Kostume 
so si izposodili v ljubljanskem mestnem gledališču. Gledalci so 
prišli od vsepovsod iz okoliških vasi. Pobirali so tudi simbolično 
vstopnino. 
Pogosto so se v vasi utaborili cigani, po rodu Čehi. Pripeljali so 
se z bivalnim vozom. S seboj so pripeljali kačo in krokodila, pa 
tudi medveda. Tako so uprizorili pravi cirkus. Običajno niso 
ostali več kot mesec. Izdelovali so razne rožice iz tankega papir-
ja, iz njih naredili šopke in jih prodajali po vasi. 
Na Logu so prirejali različne tečaje, predvsem šivanje, imenova-
no Singerjev tečaj. Organizirali so tudi kuharski tečaj. 
Pred drugo svetovno vojno in med njo je bilo po vsej Slovenĳi
veliko beračev. Predvsem zime so bile hude do njih. Vrbičev ata 
je bil znan po tem, da jih je vzel pod streho. Tako so zimo pre-
živeli v štali, kjer je bilo prĳetno toplo. Skuhal jim je hrano na
žlico in dodal veliko česna. Ko se je otoplilo, so šli naprej. Med 
berači so bili različni poklici, na primer frizer, ki je uredil ostale 
sotrpine. Nekoč se jim je pridružil tudi duhovnik. 
Po drugi svetovni vojni se je veliko spremenilo, predvsem vaško 
življenje je zamrlo. Makadamsko cesto je zamenjala nova, be-
tonska. Za tisti čas je bila ta cesta pravi podvig. Poleg domačih 
gradbenih delavcev so jo gradili tudi nemški ujetniki (več sto), 
ki so bivali na Vrbičevem magacinu in v barakah v Kačji vasi. 
Ob velikem spoštovanju do vseh, ki so ustvarjali lepe reči, pošte-
nega življenja in ohranjanja naše kmečke kulture sem hvaležna 
staršem, da so mi to pripovedovali. 
  
Zapisala Marĳa Zupančič po pripovedovanju Vrbičeve Angeli 

Ludvik Rožnik za Odbor za ohranjane kulturne dediščine in 
prikaz starih običajev 

Kuharski tečaj leta 1935 (vse fotografije je zbrala Pavla Prah,
in sicer za prireditev tekmovanja koscev in grabljic, ki je po-
tekala junĳa letos na Logu; fotografije so bile razstavljene na
tamkajšnji razstavi).

Osnovna šola je bila zgrajena leta 1929; zdaj je vrtec.

Fotografija ob gradnji ceste Ljubljana–Trst na Logu. Skrajno
levo je kamnolom, v katerem so lomili kamenje za gradnjo; v 
ospredju prihod delovne brigade na gradbišče.

Glasbeno društvo na Logu, ustanovljeno leta 1912
Tako so v preteklosti pridne gospodinje predle lan, konopljo 
ali volno.

Hiša g. župana Ivana Remškarja, kjer je oddal prostor za učilni-
co. Šola je bila prva leta podružnica Brezovice, od leta 1914 pa 
je bila samostojna. Njen okoliš je bil Log, Dragomer, Lukovica 
in del Plešivice.

Pri koči na planini Dovška Rožca V Brdih je bilo veselo.

Iz naše zgodovine 

Kje so tiste stezice?
Po pripovedovanju moje mame – Vrbičeve Angeli, ki 

je na Logu preživela vse svoje življenje. 

Pohod na Dovško Babo in izlet v neznano
V nedeljo, 20. oktobra, smo se člani PD Rega odpravili na Dovško Babo – 1.891 m 
visoki vrh v mejnem grebenu med Slovenĳo in Avstrĳo.
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Celo poletje in vse v jesen so v gasilnem domu 
potekala obnovitvena dela, čiščenje zgornjih 
prostorov in odvažanje odpadnega materiala. 
Člani, predvsem pa veterani in veteranke so 
delu namenili veliko prostovoljnih ur; za čiš-
čenje prostorov, zamenjavo dotrajanih rolet in 
okenskih polic, barvanje in menjavo oken, me-
njavo zaves in žaluzĳ in še bi lahko naštevali.
Zunanji del gasilnega doma, predvsem spodnji, 

zaključni del fasade ter betonski oder in stopni-
ce v gasilno lopo, je lepo obnovil naš član Jernej 
Kavčnik, novi gospodar doma Marjan Kavčič pa 
je tudi vzorno sprejel svojo funkcĳo. In rezulta-
ti so vidni. Še enkrat hvala vsem za opravljena 
dela – in že hitimo novim gasilskim zmagam 
naproti. 

Andrej Gubič, PGD Log (foto: AG)

KUD Kosec tokrat malo drugače
V oktobru in novembru je bilo v KUD Kosec na spo-
redu pridobivanje znanja iz zgodovine, umetnosti in 
literature, prste smo razmigali ob ustvarjalnih de-
lavnicah, noge pa pri odkrivanju zanimivih kotičkov 
našega Barja.
 
Organizirali smo skupno fotografsko razstavo Ljubljansko 
barje in človek, ki predstavlja življenje na Barju s poudarkom 
na življenju ob vodi in z vodo. Naši krajani so si lahko ogleda-
li stare fotografije Ljubljanskega barja in ljudi, povezanih s tem
specifičnim okoljem. Razstava je bila na ogled v večnamenskem
prostoru OŠ Log - Dragomer, kar je zelo pomembno z vidika 
vzgajanja najmlajših. Učenci so tako ob učni snovi, ki je sestavni 
del načrtovanega šolskega izobraževalnega programa, pridobili 
še več znanja o preteklosti in zgodovini Barja ter si popestrili 
učne urice. 

Konec oktobra smo skupaj preživeli urico smeha ob ogledu mo-
nokomedĳe Oh, teater. Predstava se je odvĳala v gasilskem
domu na Logu. Igralka Barbara Vidovič se je duhovito predsta-
vila v treh ženskih vlogah. 

Sekcĳa za spoznavanje zdravilnih zelišč
V sekcĳi za spoznavanje zdravilnih zelišč pod mentorstvom
Ljubice Malavašič smo sončen sobotni popoldan v oktobru pre-
živeli v naravi. Odpravili smo se na sprehod po kolovozni poti 
na Barju v smeri Bevk, med avtocesto in Malim placom. Med 
sprehodom smo spoznavali zelišča, pri marsikaterem pa smo že 
vedeli, kako se uporablja v zdravilne namene ali kako drugače 
– kot pripravek, surovo oziroma namočeno v žganje. Ogledali 
smo si posamezne rastline, na katere smo naleteli v naravi. O 
vsaki smo se pogovorili ter izvedeli marsikaj o njeni  uporabi in 
lastnostih. 
Med prvimi smo zagledali navadno koprivo, ki jo vsi dobro po-
znamo, seveda predvsem po tem, da je pekoča in da je ni zdravo 
preveč prĳemati z golimi rokami. Je pa to izjemno zdravilna ras-
tlina, katere poparek je zdravilen za čiščenje krvi. Uporabljamo 
jo tudi kot prilogo k jedem, na enak način kot špinačo. 

Ob prečkanju ceste je na nasipu rasel že oveneli in posušeni 
gozdni repinec s svojimi oprĳemljivimi co�i. Rahlo porjavela
ostarela socvetja je povešala ob poti zlata rozga, ki je na Barju in 
v kotičkih naših vrtov zelo pogosta rastlina. Je precej agresivna s 
svojim širjenjem; izvedeli smo, da to ni naša avtohtona rastlina. 
V obrobnem grmovju na Barju pogosto najdemo črni trn (pru-
nus spinosa). To je grm, ki ga v pomladanskem času krasĳo
drobni beli cvetki, v jesenskem času pa črne jagode. Smo ga tudi 
pokusili, je užiten, ampak trpek, stisne usta skupaj. Po prvi slani 
ne bo več tega trpkega okusa. Trnulje lahko predelamo v mar-
melado, sok, liker in druge alkoholne pĳače ali jih vlagamo v
kis. Listje se uporablja za čaj. Les črnega trna je zelo trd. Je dober 
les za kurjenje ognja, saj proizvaja veliko toplote in malo dima. 
Zanimivo barjansko drevo je jelša, ki jo v tem letnem času med 
še vedno zelenimi listi krasĳo moški podolgovati storžki in žen-
ski okrogli cvetki. To je dvodomna rastlina, ki ima na drevesu 
istočasno moške in ženske cvetove.
Na sredi kolovoza smo našli sporiš ali železnjak, ki je neopaz-
na drobnocvetna, dejansko pa zelo zdravilna rastlinica; Rimljani 
so jo imenovali celo "sveta rastlina". 
Gospa Milica nam je pokazala ambrozĳo, izjemno alergeno ras-
tlino, ki prav tako ni avtohtona na našem območju, je pa zelo 
invazivna. Zanjo je značilno, da se zelo hitro širi in jo je mogoče 

omejiti samo s puljenjem, preden razvĳe plodove. Vsaka rastlina
na leto razvĳe okrog 2.500 semen, ki v zemlji ostanejo živa celih
20 let. 
V skupini nas je bilo deset, ugotovili smo, da vsak nekaj ve in 
pozna ter da se ob takem sprehodu lahko vsak od nas veliko no-
vega nauči in spozna kakšno novo koristno rastlino. Z večkrat-
nimi srečanji bi lahko spoznali še marsikaj: iz česa vse je možno 
skuhati marmelado, čaj, kako se pripravi domač jägermeister 
oziroma grenčica,  domač sirup in drugo. 
Sprehod smo zaključili s čajem iz zelišč z domačega vrta, melise, 
mete in žajblja, ter ugotovili, da je bil sprehod prĳetno in korist-
no doživetje, ki ga bomo še ponovili. 

Iva Urbanc 

Literarna sekcĳa – bralni krožek
Prvo jesensko srečanje članov bralnega krožka (23. oktobra) smo 
začeli s spoznavanjem okvirnega načrta, ki bo od obravnavanja 
zamejskih avtorjev, torej s Tržaškega, prešel na avtorje Koroške 
in osrednje Slovenĳe. Za začetek smo se posvetili Maji Hader-
lap in njenemu delu Angel pozabe, ki je v nemškem prostoru 
doživelo izjemen sprejem, pospremljen s številnimi priznanji, 

v slovenskem pa si po izidu prevoda utira pot in tudi nam v 
popolnoma novi luči odstira Koroško ter njena boleče nerešena, 
odrinjena ali pa napol pozabljena vprašanja. Prav zaradi te več-
plastnosti, izjemne občutljivosti za narodnostno problematiko 
na stičišču dveh kultur in pretresljive izpovednosti smo se od-
ločili, da se bomo temu izjemnemu romanu posvetili še enkrat, 
in sicer 13. novembra. Drugo srečanje v decembru pa bomo po-
svetili Goranu Vojnoviću in njegovemu delu Jugoslavĳa, moja
dežela.

Alenka Logar Pleško 

Pomoč učencem osnovne šole  
Takoj v začetku meseca oktobra so mentorji za angleščino, slo-
venščino in matematiko začeli brezplačno učno pomoč za učen-
ce osnovne šole. Letos so učenci dobili pomoč tudi pri fiziki.
Iščemo pa nove mentorje, ki bi bili pripravljeni vsaj občasno po-
magati pri slovenščini in kemĳi. Vabimo nove mentorje, da se
nam pridružĳo. Učna srečanja z učenci so vsak četrtek ob 17. uri
v občinski sejni sobi.

Nika Gams in Olga Drofenik 

KUD Kosec
Anica Vengust

Foto: Iva Urbanc Foto: KUD Kosec

Uspešen nastop 
Ložanov na 
Drenovem Griču
Na gasilskem članskem tekmovanju za 
pokal PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 
in za pokal Gasilske zveze Vrhnika, ki 
je potekalo konec septembra na Dre-
novem Griču, je ekipa starejših gasilk 
PGD Log osvojila drugo mesto, ekipa 
starejših gasilcev PGD Log pa prvo 
mesto. Čestitamo! 

UO PGD Log

Veteranke 
odlične druge v 
Ložu
Starejše gasilke in starejši gasilci 
PGD Log so se 12. oktobra ude-
ležili regĳskega tekmovanja v
Ložu, ki ga je organizirala GZ 
Loška dolina. Veterani so zasedli 
8. mesto, veteranke pa odlično 2. 
mesto in so se s tem rezultatom 
spet uvrstile na državno tekmo-
vanje, ki bo prihodnje leto.

Andrej Gubič, PGD Log 
Foto: AG

Lepota se na ogled postavi. Čiščenje prostorov

Menjava rolet in polic Obnova oken

Obnovitvena dela v gasilnem domu na Logu
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LUTKOVNA PREDSTAVA

NODI PRAZNUJE 
ROJSTNI DAN

Lutkovno gledališče KAM
KDAJ: V TOREK, 03. 12. 2013, 

ob 18.00
KJE:  DVORANA ZADRUŽNEGA 

DOMA NA DOBROVI

VSTOPNINA 5 €

www.citroen.si

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C-ELYSÉE – ZASNOVAN ZA VAS

Zapeljive linije novega Citroëna C-Elysée pod seboj skrivajo vozilo, razvito z mislijo na kupce – tiste, ki si želijo privlačno,
prostorno in obenem dostopno limuzino, deležno vsega znanja in izkušenj znamke Citroën. Ker je nakup družinskega 
vozila dolgoročna naložba, smo naredili takšnega, ki kljubuje času in kilometrom. V dokaz smo ga testirali na več kot 
4 milijone kilometrov dolgi poti po svetu, v vseh voznih razmerah. Rezultat je vozilo, ki ima ne glede na destinacijo en 
sam cilj: vaše zadovoljstvo.

NOVI CITROËN C-ELYSÉE
TESTIRAN NA

Dve leti pogodbene garancije, Citroën Financiranje. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C Elysée (Seduction VTi 72 BVM) – stranka ob sklenitvi Citroën Financiranja brezplačno prejme 
podaljšano garancijo za dobo treh let oziroma 40.000 km; mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi popusti 9.490 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 101 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 
mesecev; EOM na dan 20.12.2012 znaša 7,5% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 6.643 EUR; 
skupni znesek za plačilo 11.104 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ugodna ponudba velja do 31. januarja 
2013 za vozila iz zaloge za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

Poraba goriva: kombinirana vožnja 4,3 do 7,3 l/100 km. Emisija CO2: od 112 do 168 g/km.

že za

9.490€
v primeru Citroën Financiranja
Izkoristite ponudbo Citroën Financiranje 
in poleg popusta prejmite pogodbo 
Storitve Citroën, ki vključuje podaljšano 
garancijo za dobo 3 let oziroma za 
prevoženih 40.000 km, in navigacijsko 
napravo Garmin nüvi 2405.

Darilo za praznike bo delo mojih rok
Adventna delavnica  šivanja daril
(za odrasle in otroke)

Izdelovali bomo:
- darilne vrečke in trakove
- okraske, našitke
- drobna darila, ki bodo plod naših idej

Z njimi bomo razveselili 
�ste, ki jih imamo radi.
Veliko dobre volje, nekaj 
blaga in pribor za šivanje 
prinesite s seboj,
šivalni stroj, strokovno 
pomoč in nasvete, dobite 
pri nas!

Šivali bomo v soboto, 07. decembra 2013 
od 10.00 – 13.00
na ekološki kme�ji Pr'Laškarju, Zabočevo pri Borovnici

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

Ste v s�ski s prostorom?

Želite, da bi bilo prazno-
vanje nekaj posebnega?

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

Organiziramo namesto vas:

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

- ustvarjalne delavnice (izdelovanje skupnega darila za 
slavljenca)

- sladki prigrizek

Vozniško dovoljenje
Vozniško dovoljenje se izda na podlagi vloge za izdajo in podaljšanje 
vozniškega dovoljenja. Tudi namesto poškodovanega in obrabljenega 
veljavnega vozniškega dovoljenja se izda novo vozniško dovoljenje. 
Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki ima v Republiki Slovenĳi stalno 
prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev. 

Za izdajo vozniškega dovoljenja, mora oseba izpolnjevati naslednje 
pogoje:
− je telesno in duševno  sposobna voziti vozilo, kar dokaže z veljavnim 

zdravniškim spričevalom, 
− je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil, 
− je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisĳo, 
− je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi 

priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motor-
nih vozil kategorĳe F, 

− ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, 
− se ji ne izvršuje stranska sankcĳa prepovedi vožnje motornega vozila 

določene vrste ali kategorĳe, 
− ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v  povezavi z varnost-

nim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved 
traja, in 

− je zahtevi priložila ustrezno biometrično fotografijo.

Vlogo za izdajo novega vozniškega dovoljenja vloži upravičenec pri 
kateri koli upravni enoti.

Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
1. veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe 

voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorĳ, za katere zahteva 
izdajo vozniškega dovoljenja, razen v primerih, ko Zakon o voznikih 
(v nadaljnjem besedilu: zakon) določa drugače;

2. spričevalo o temeljnih kvalifikacĳah v primerih, da je podana vloga 
za izdajo vozniškega dovoljenja iz 55. člena zakona;

3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega 
dovoljenja).

Vlogi za iz- dajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil 
kategorĳe F je treba priložiti tudi potrdilo pooblaščene 
organizacĳe o uspešno opravljenem tečaju o varnem 
delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj 
za izdajo vozniškega dovoljenja, pridobi upravna 
enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
Izdaja vozniškega dovoljenje stane 21, 41 evra, 
podaljšanje vozniškega dovoljenja pa 15,06 evra.

Upravna enota Vrhnika

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

Pravnica svetuje

Lahko gostinec zavrne 
bankovec?
Marĳa iz Dragomerja sprašuje: Ali mi gosti-
nec lahko zavrne bankovec za 100 EUR, s ka-
terim bi rada plačala kavo v višini 2,00 EUR?

Na ravni Evropske unĳe urejajo uporabo evr-
skih kovancev in bankovcev številni zakono-
dajni akti, med katerimi je najpomembnejša 
Uredba o uvedbi eura (v nadaljevanju: Ured-
ba), ki je neposredno uporabna v vseh državah 
članicah.
Uredba določa, da imajo vsi bankovci, ki se 
glasĳo na evro, status zakonitega plačilnega 
sredstva. Pojem zakonitega plačilnega sred-
stva pomeni, da lahko dolžnik z njim dokonč-
no poravna denarno obveznost, upnik pa je 

zakonito plačilno sredstvo dolžan sprejeti.
Pri plačevanju blaga in storitev z bankovci vi-
sokih zneskov pa je potrebno upoštevati tudi 
načelo proporcionalnosti (sorazmernosti). Ne-
utemeljeno bi bilo sklepati, da gre za zavrača-
nje sprejemanja zakonitega plačilnega sred-
stva v primeru, ko želi nekdo z bankovcem za 
npr. 200 ali 500 evrov plačati blago ali storitev, 
ki stane nekaj evrov, trgovec pa nima drobiža 
za vračilo. V opisanem primeru lahko pride do 
tega, da posel zaradi tehničnih razlogov (po-
manjkanje drobiža ali blagajniški maksimum) 
ne bo sklenjen z gotovinskim plačilom. 
Koliko kovancev smo dolžni sprejeti potroš-
niki in koliko jih je dolžan sprejeti trgovec? 
Omenjena Uredba določa, da nobena od 
strank (kupec, prodajalec) ni zavezana sprejeti 
več kot 50 kovancev pri vsakem posameznem 
plačilu.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

NOVO NA VRHNIKI!
TRGOVINA Z RABLJENO

OTROŠKO OPREMO

OTVORITEV 2. DECEMBRA 2013

SPREJEMAMO rabljeno
otroško opremo od 25. 11. 2013 dalje.

POKLIČITE!
Vozički, posteljice. previjalne mize, avto sedeži, 
kolesa, skiroji, rolerji, smuči, čelade, športna opre-
ma, tobogani, gugalniki, igrače, knjige, oblačila in 
obutev za otroke od 0 do 10 let.

Vesna Petkovšek s.p. 
Voljčeva cesta 1, Vrhnika

041 498 424

vesny.a@gmail.com
Obiščite nas tudi na Facebooku.
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Območje Policĳske postaje Vrhnika
Policiste Policĳske postaje Vrhnika je oktobra 
poklical vrhniški občan, češ da se je v sosednjo 
hišo v odsotnosti lastnikov in kljub zaklenjenim 
vratom povabil sumljiv neznanec. Obvestilo je 
bilo pravočasno in predrzneža so že v kratkem 
pripeljali na sedež policĳe, kjer je lahko poma-
gal pri pisanju kazenske ovadbe na temo svoje-
ga dejanja.
Prav daleč pa ni prišel niti capin, ki jo je z Jezera 
popihal na črnem štirikolesniku, ki predvsem 
ni bil njegov. Možje postave so ga prestregli v 
Borovnici in mu pomagali, da je prav hitro raz-
sedlal tuje vozilo. Zadovoljni lastnik se je lah-
ko že v kratkem z omenjenim štirikolesnikom 
znova vozil naokoli, osumljenca, sicer starega 
znanca policĳe, pa čaka srečanje s sodnikom. 
Na prostosti pa so zaenkrat še nekateri stanov-
ski kolegi zgoraj omenjenih. Najpodjetnejšega 
med njimi, recimo mu »plinar«, je do takšne 
mere navdihnil projekt »Južni tok«, da se je 
nemudoma oskrbel z večjo količino plinskih 
jeklenk, in sicer kar iz zaklenjenega skladišča v 
Dragomerju. Ker so za plinovod potrebne tudi 
cevi, pa bo treba pred »plinarjem« v prihodnje 
izdatno popaziti na vsa okoliška skladišča le-
teh. Spet drugi zmikavt je med stikanjem po 
kozolcu na Bregu pri Borovnici naletel na ben-
cinsko motorno kosilnico. Bila je ljubezen na 
prvi pogled, brez katere si preostanka svojega 
življenja ni mogel zamisliti. Seveda je šla z njim 
domov. Domov pa se ni mudilo še neznanemu 
tolovaju, ki si je skozi okno pomagal v lokal na 
Drenovem griču. Družbe tam ni našel, pretirane 
bogatĳe pa tudi ne. Pobrisal jo je zgolj z manj-
šo količino menjalnega denarja. Na Vrhniki pa 
je nek neznanec obupano iskal okrasni pokrov 
platišča in sprednji levi brisalec ter ju tudi na-
šel. A ne v trgovini, temveč na tujem Renault 
Meganu. Lastnici to seveda ni bilo prav in je 
zadevo vestno prĳavila policĳi. Priklatĳo pa se 
občasno na vrhniški konec tudi takšni, ki jim 
javni prevoz ne diši. Obožujejo namreč udo-
bje zasebnih vozil, še posebej če niso njihova. 
Tako so zaenkrat še neznano kam odpeljali beli 
Renault Clio, letnik 1995, registrske številke 
LJ U2-56Z in zeleni Citroen Saxo, letnik 1998, 
registrske številke LJ CE-989. Za navedenimi 
še poizvedujejo, Policĳa pa bralce naproša, da 
jim sporočite kakršnekoli informacĳe v zvezi z 
zgoraj navedenimi dogodki.
V tem času so med opravljanjem rednih nalog 
možje v modrem preiskali tudi štiri sumljive 
posameznike in jim iz žepov potegnili manjšo 
količino marihuane. Hočeš nočeš jo bodo mora-
li plačati še drugič, pokadil pa je ne bo nihče.

Policisti pa so imeli opravka tudi s primeri na-
silja. Posredovali so kar dvakrat, pri čemer je 
bil enemu nasilnežu izdana prepoved približe-
vanja, pri drugem pa besede niso zalegle in so 
ga možje v modrem ročno pospremili v prostor 
s štirimi stenami in od zunaj zaklenjenimi vrati. 
Oba se bosta pred sodno instanco zagovarjala 
za kaznivo dejanje nasilja v družini. Na poli-
cĳski postaji pa se je zglasil tudi poškodovani 
občan, na katerega sta se spravila podivjana 
psa in ga ogrizla po desnem stegnu. Proti last-
niku nevarnih živali je že stekel prekrškovni 
postopek.
Še precej bolj pestro dogajanje je ta mesec poli-
ciste doletelo na naših cestah, kjer so obravna-
vali več prometnih nesreč. Na obrobju Vrhnike 
je mlajši voznik svoje vozilo pognal hitreje, kot 
ga je bil sposoben obvladati in posledično pri-
stal v obcestni železo-betonski ograji. Ker je 

bil avtomobil še vozen, jo je namesto soočenja 
z lastnikom podrte ograje raje popihal s kraja 
dogodka. Kazni pa ni ušel, saj so ga policisti 
naknadno izsledili in mu vročili odločbo o pre-
kršku. Nekemu drugemu vozniku pa je patru-
lja v Sinji Gorici namerila preveliko hitrost, a 
se je na policistove znake, naj ustavi, odzval 
kot v kakem akcĳskem filmu. Vozilo je naglo 
zasukal in še hitreje odbrzel v nasprotno smer. 
A prav daleč ni prišel, saj je nedaleč stran pov-
zročil prometno nesrečo in obtičal v obcestnem 
jarku. Ko se je dirkač vendarle vdal, pa se je iz-
kazalo, da za volanom sploh ni bil sam, temveč 
v spremstvu večje količine maliganov, ki so 
ga verjetno tudi napeljali k nevarnemu počet-
ju in kaskaderski vožnji. Nič manj globoko v 
buteljko pa ni pogledal niti divjak, ki je s svo-
jim Mercedesom norel po regionalni cesti Lo-
gatec-Vrhnika in s tem ogrožal življenja ostalih 
udeležencev v cestnem prometu. Patrulja je ob 
tem ugotovila, da je omenjeni že povzročil pro-
metno nesrečo, v kateri je bila ena oseba poško-
dovana in nato z reševalnim vozilom odpeljana 
v UKC Ljubljana. V kratkem sledi konkretna 
prĳava na tožilstvo. Na Vrhniki pa so ustavi-

li možaka srednjih let, ki je bojda že na daleč 
močno zaudarjal po alkoholnih hlapih. Vozni-
škega dovoljenja ni imel, odklonil je preizkus 
alkoholiziranosti in strokovni pregled ter se cel 
čas do policistov še nedostojno obnašal. Zaradi 
kršitev v cestnem prometu mu je bilo izrečenih 
več glob, za nameček pa še obdolžilni predlog 
na sodišče. Domov je moral seveda peš, avto-
mobil pa v zaseg.

Območje Policĳske postaje Ljubljana 
Vič
Policisti Policĳske postaje Ljubljana Vič so se 
oktobra v občinah Horjul in Dobrova – Polhov 
Gradec ukvarjali z več pri meri tatvin. Tako so 
se na gradbišču v Črnem vrhu dolgoprstneži 
dodobra opremili s šestimi koluti pocinkanega 
valjanca (6 x 70 kg) in dvema kolutoma plastič-
nih cevi ter lastnika s tem oškodovali za približ-

no 600 EUR. V Podolnici pa jih niti ključavnica 
ni mogla ustaviti, da ne bi oplenili delavnice. 
Odnesli so osem kosov električnega orodja in 
varilni aparat Iskra. A jim še ni bilo zadosti, saj 
so isti dan na tem koncu izropali še kombinira-
no vozilo, iz katerega so prav tako pobrali več 
kosov električnega orodja. Delali z njim verjet-
no ne bodo, saj bi delomrzni tatovi v tem pri-
meru morali ukrasti še kakega delavca. So si pa 
vlomilci v Dobrovi priskrbeli popolno opremo 
za svoj roparski brlog. Lastnika novogradnje 
so namreč olajšali za več kosov bele tehnike, 
kopalniške opreme, dve vzmetnici in vrtalno 
kladivo, kar je vestnega davkoplačevalca stalo 
približno 4000 EUR. Znova so tudi z vozil vle-
kli registrske tablice, in sicer dve v Podsmreki. 
Za kakšne  nečedne posle jih bodo nepridipra-
vi izrabili, bomo še videli, morda celo za »regi-
stracĳo« v Podolnici ukradene Honde Civic, ki 
pred njimi ni bila varna niti na dvorišču stano-
vanjske hiše. Je pa zato alarm zavaroval imetje 
domačinke v Hruševem, ki je policĳo obvestila, 
da ji je nekdo vlomil skozi balkonska atrĳska 
vrata, pri čemer se je sprožila signalno varnost-
na naprava in lumpa očitno odgnala. Za vsemi 

naštetimi še poizvedujejo.
Na Dobrovi je oktobra zavrelo med nekdanjima 
izvenzakonskima partnerjema, da so na koncu 
morali posredovati celo policisti, ki pa postop-
ka v zvezi s kršitvami javnega reda in miru po-
tem vendarle niso uvedli. Prav tako na Dobrovi 
sta se zavoljo zavarovanja hiše »dvojčka« sprla 
soseda, glede česar pa že teče ustrezni posto-
pek. Na Brezjah pri Dobrovi pa so možje posta-
ve nadležnežu pomagali k prenehanju kršitve 
prepovedi približevanja. V nasprotno smer je 
nato odšel bogatejši za plačilni nalog. Ta pa je 
doletel tudi povzročitelja prometne nesreče I. 
kategorĳe v Podolnici.
Policiste so klicali še v Setnik, kjer je nenadoma 
umrl starejši občan. Na kraju prisotna zdravni-
ca Inštituta sodne medicine ni uspela ugotoviti 
vzroka smrti, zaradi česar je odredila sanitarno 
obdukcĳo. Več sreče v nesreči je imel domačin, 

na katerega se je v  Samotorici prevrnil delo-
vni stroj »John Deere 6810«. Na strmem maka-
damskem kolovozu je med manevriranjem na-
mreč zapeljal na cisterno, nakar ga je prevrnilo 
na streho, pri čemer je voznik ostal ukleščen 
pod kombajnom. Na kraj so prihiteli policisti 
in sedem gasilcev Gasilske brigade Ljubljana 
ter šestnajst gasilcev Prostovoljnega gasilskega 
društva Horjul, ki so poškodovanca izrezali iz-
pod kabine, nato pa je bil slednji z reševalnim 
vozilom odpeljan na Urgentni klinični cen-
ter Ljubljana, kjer mu je bila nudena dodatna 
zdravniška pomoč.
Le hiter odziv gasilcev Gasilske brigade Ljub-
ljana pa je preprečil večjo ekološko katastrofo, 
ko je nek vaščan v Polhovem Gradcu po nesreči 
prevrnil plastičen kanister s 50 litri odpadnega 
olja, ki je izteklo v kanalizacĳo, nato v potok 
in deloma tudi v bližnji grajski ribnik. Oljne 
madeže so gasilci odstranili, do škode oziroma 
pogina živali pa tudi ni prišlo, zato so policisti 
zgolj podali poročilo na pristojno inšpekcĳsko 
službo.

Zbral in uredil: Damjan Debevec
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Svoja vrata je odprl nov pooblaš�en
prodajno servisni center za vozila
znamke Chevrolet na novi lokaciji

v Ljubljani! 
Nova lokacija:
������
��������������

 

 

18. januar od 11.00 -14.00, pred gostilno BISTRA 

Sneg, sneg, sneeeeeeg!! 
En snežak, dva snežaka, trije 

snežaki….OGROMNO 
snežakov! 

Pomagajte nam postaviti pravo 
deželo Snežakov! 

 

Z nami bo 
ČAROVNIK GREGA! 

Sobota, 18. Januar 2014  
11.00 – 14.00 

BISTRA 

bbbbbbbottttttta, 111111888. JJJJJJJanuar 22222000000011111144444
11.00 – 14.00

BISTRARARAAAA

Sneg, sneg, Sneg, sneg, Sneg, sneg, 
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»Staro za noro«
Začnimo skupaj – razmišljati drugače; o stvareh in predmetih, ki 
smo se jih nekoč razveselili, jih z veseljem uporabljali, jih čuvali, 
čistili, prali … in jih nekega dne povsem brezskrbno – zamenjali. 
Zamenjali zato, ker so nas premamili blišč in drugačne barve. 
Na komunali smo dalj časa razmišljali, kako rabljene predme-

te, ki imajo pridih »starega« ali še uporabnega, spraviti nazaj v 
uporabo. V uporabo tistim, ki jim je to všeč in ki cenĳo dodano
vrednost takih predmetov. Tako bomo stvarem vdahnili novo 
življenje, podaljšali staro, ohranili naravne vire, zmanjšali količi-
no odloženih odpadkov in ne nazadnje – ponudili ljudem nekaj 
po dostopnih cenah. 
Če ni novo, še ni rečeno, da je slabo. Je pa lahko kljub vsemu 
»noro« dobro, saj ima dodano vrednost. Ta dodana vrednost je 
ročno delo, kamor sodĳo razstavljanje, popravljanje, barvanje,
čiščenje, poliranje, pranje, brušenje … pa tudi znanje in volja 
ustvariti »staro za noro«. 
Vabimo vas, da začutite, kako pripravljamo za vas vsega po ma-
lem. Želimo, da bi ob teh predmetih obudili spomin na čase, 
ko ste se vozili s starimi »ponyji« ali velikimi črnimi kolesi; se 
smučali s starimi »sulicami – elankami«, zalivali vrt s »pločevi-
nasto kanglo« ali pili kavo iz skodelic iz tankega porcelana, ki 
ga je v 50. letih prejšnjega stoletja za poročno darilo dobila vaša 
babica. 
S paleto različnih preoblikovanih izdelkov želimo, da tudi mlaj-
ša generacĳa spozna, kako super in kakovostni so lahko torbica
za dlančnik iz odpadne gume, uhani iz odpadnega lesa, svečnik 
ali pepelnik iz stare vodovodne cevi ali pa popolnoma obnovlje-

no staro kolo, s katerim se boste lahko postavljali pred prĳatelji.
Za »majhen denar« si privoščite nekaj, kar vas bo razveseljevalo; 
podarite nekaj »starega in norega« svojim bližnjim, prĳateljem,
znancem in postanite del naše zgodbe.
Nekaj predmetov si lahko že ogledate na naši spletni strani 
www.kpv.si v rubriki depo; tam jih lahko tudi naročite oziroma 
kupite.
Depo »Staro za noro« vas bo čakal tudi na stojnici na Miklav-
ževem sejmu v soboto, 30. 11. 2013, in na božično-novoletnem 
sejmu v soboto, 21. 12. 2013. Skupaj bomo obujali spomine, vam 
predstavili duhovite zamisli in se tako vsaj za kakšno  uro pre-
selili v čas, ko je Miklavž skril naše tako težko pričakovane sani 
v najbolj skrit kotiček hiše, v kateri je dišalo po suhem sadju in 
orehih.

Javno podjetje Komunalno podjetje 
Vrhnika, d. o. o.

Ljubljansko barje skozi oči 
raziskovalcev
Noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki  poteka v večini 
evropskih držav na isti dan. Letos je bil ta dogodek 27. septem-
bra. V Ljubljani je na tem dogodku sodeloval tudi Krajinski park 
Ljubljansko barje, ki je skupaj s štirimi raziskovalnimi organi-
zacĳami pripravil bogato predstavitev Ljubljanskega barja. 
V Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na 
Gosposki ulici 16 sta nam geografa dr. Aleš Smrekar in Pri-
mož Gašperič predstavila maketo in karte Ljubljanskega bar-
ja iz različnih obdobĳ. »Že Rimljani so vedeli, da na mehkih
barjanskih tleh ni dobro graditi,« nam je povedal Primož Ga-
šperič ob karti rimske Ljubljane, Emone. Nadaljevali smo z 
ogledom Florjančičevega zemljevida iz leta 1744, kjer je bil še 
posebej označen drevored ob reki Ljubljanici. Na karti Ljub-
ljanskega barja iz leta 1780 smo si ogledali prečni prerez dna 
reke Ljubljanice. Na številnih mestih smo opazili poglobitve, 
ki ponekod predstavljajo prava brezna. Izredno zanimiva reka 
na Ljubljanskem barju je tudi Iška. Dr. Aleš Smrekar s svojimi 
sodelavci je ob reki Iški pripravil izredno zanimivo učno pot, 
ki so jo poimenovali Okljuk. Pri rekonstrukcĳi nekdanjih reč-
nih strug si geografi pomagajo tudi z novejšimi tehnikami za
izdelavo kart na podlagi DOF-ov in posnetkov Lidar. Metoda 
Lidar omogoča  zaznavo natančne višine zemljenega površja. 
S slednjo metodo si pri svojem delu pomagajo tudi arheologi, ki 
smo jih obiskali v sosednji stavbi na Gosposki ulici 15 v Mest-

nem muzeju v Ljubljani. Sprejeli sta nas arheologinja Irena 
Šinkovec in koliščarka Jezerna roža. Na sprehodu skozi razsta-
vo Kolo 5200 smo skupaj z arheologinjo ugotavljali, kje vse so 
na Ljubljanskem barju ostanki kolišč. V pomoč pri našem iska-
nju nam je bila velika karta Ljubljanskega barja, sestavljena iz 
DOF-ov na tleh. Kar  štirideset drobnih lučk je označevalo doslej 
znana najdišča ostankov kolišč na Ljubljanskem barju. Poseb-
no pozornost je večini pritegnilo razstavljeno najstarejše leseno 
kolo z osjo, ki šteje kar 5150 let. V eksperimentalni sobi nas je Je-
zerna roža povabila,  naj sestavimo kopĳo koliščarskega kolesa,

zmeljemo moko in si izdelamo koliščarsko orodje ali posodo.  
Sledil je sprehod ob Ljubljanici in čez Gruberjev kanal do Bo-
taničnega vrta. Na Ižanski cesti 15 smo v družbi biologinje 
mag. Blanke Ravnjak in študentke biologĳe Leje Judite Krek
odkrivali, katere rastlinske vrste uspevajo na barjanskih tleh 
in katere na močvirskih. Največ pozornosti je požela meso-
jeda rosika, ki se je posebnim  razmeram za rast prilagodila 
tako, da lovi manjše žuželke na lepljive kapljice. Pobliže smo 
si  ogledali tudi šotne mahove in šoto pod lupo, kjer so  bili 
še lepo vidnii ostanki barjanskih in močvirskih rastlin. Izvede-
li smo, da so med vojno šotne mahove uporabljali za povoje, 
ker dobro vpĳajo kri, hkrati pa tudi antiseptično učinkujejo. 
Ko smo dodobra proučili barjansko in močvirsko rastje, smo 
se sprehodili nazaj čez Grubarjev kanal do Privoza 11, kjer 
ima svoj sedež Geološki oddelek Naravoslovno tehniške fa-
kultete. Dr. Mihael Brenčič, predstojnik tega oddelka, nam je 
predstavil skrivnostna barjanska tla in vode. Zaradi številnih 
prelomov in stalnega ugrezanja je  izredno aktivno območje. 
Geolog  dr. Andrej Šmuc nam je predstavil Ljubljansko barje 
kot veliko skledo, v katero so okoliške reke nasule ogromno 
materiala. Izvedeli smo, da so najstarejše kamnine, ki ležĳo na
obrobju Ljubljanskega barja, stare okoli 300 milĳonov let.  Po-
sebno podrobno smo si ogledali tudi enega najbolj opevanih 
barjanskih kamnov, podpečana. Izvedeli smo, da  je to kamni-
na jurske starosti. Pri nas je bilo v tem obdobju morje, v kate-
rem so živele tudi do en  meter velike školjke. Bele lise na črni 
podlagi so fosilni ostanki teh školjk v podpeškem apnencu. Iz 
predavalnice smo se sprehodili do zbirke fosilov, ki nam jo je 
predstavil geolog  dr. Boštjan Rožič. Še posebno nas je navdušil 
ostanek dinozavrove kosti, ki so ga geologi našli pred desetii-
mi leti pri gradnji avtoceste na Kozini. Geologinja Darja Komar 
nam je pokazala, kako kamnina zasĳe v številnih barvah, če jo
prerežemo na čisto tanke lističe, tako da skozi pronica svetlo-
ba. Najmlajši so bili še posebno navdušeni nad raziskovanjem 
polžarice, jezerske usedline z Ljubljanskega barja, v kateri se 
skriva  mnogo malih polžkov.
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Obešalnik iz starega pisalnega stroja

Prosimo za pomoč 
Na kaj pomislite ob besedi pasje zavetišče? Na varen kraj, kjer 
vsak pes leži v svojem čistem pesjaku, s svežo vodo, hrano in 
človeka, ki išče posvojitelje. Če tako mislite tudi vi, se motite. 
Azil v bosanskem Prĳedoru je le eden izmed številnih, ki mu
nekateri pravĳo kar pasja hiralnica. Odločili smo se obiskati
omenjeno zavetišče, zato vas prosimo za pomoč pri zbiranju 
donacĳ.
Na slovenskih ulicah jih ni videti veliko, a tisti, ki ste se že kdaj 
odpravili proti jugu, se prav dobro zavedate, da bo tudi letošnjo 
zimo ogromno pasjih štirinožcev preživelo na mrzlih tleh. Ne-
kateri bodo našli zavetje in hrano. Drugi bodo podlegli vremen-
skim razmeram in boleznim. Veliko pa jih bo pristalo na glav-
nem odlagališču odpadkov - v azilu Kurevo, kamor pripeljejo 
pse, ki jih ujamejo na ulicah. Ko prestopĳo prag tega "zavetišča",
je njihova usoda zapečatena, pripovedujejo iz Društva za zašči-
to živali v Banja Luki. 
Več sto psov za isto ogrado, noč in dan,  na hladnih betonskih 
tleh, v slabih higienskih razmerah, brez medicinske oskrbe, po-
škodovani.  Šibkejši končajo kot hrana močnejšim. In vsak četrti 

dan v mesecu usmrtitev. Pa ne z injekcĳo, temveč z lopato ali
sekiro. 
V štirih letih, odkar obstaja omenjeno zavetišče - ki je je last ob-
činskega komunalnega podjetja in ga finančno podpira občina
-  je bilo v njem ubitih več kot dva tisoč psov, a problem ostaja. 
Pobĳanje je morda trenutna, a nikakor dolgoročna rešitev, saj se
psi, ki ostajajo na ulici, parĳo naprej.  Sterilizacĳ in kastracĳ ne 
izvajajo,  ne obstaja register psov, ne veterinarska inšpekcĳa, ne-
odgovornih lastnikov psov se ne kaznuje,  ljudi pa se ne izob-
ražuje o odnosu do psov. 
Za pomoč smo se zato odločili v slovenskem Društvu pasjih 
brezdomcev, pomoč pa so nam takoj ponudili pri podjetju Zo-
otic in v Veterinarski ambulanti Noe.  Iščemo prostovoljce za 
pomoč pri zbiranju hrane, mleka za pasje mladiče, odej, anti-
parazitikov in finančnih sredstev za veterinarsko oskrbo štiri-
nožnih srečnežev, ki se bodo z nami vrnili v Slovenĳo.  
potepuški mail: info@pasjibrezdomci.com
potepuška številka: 031 800 243
potepuški trr: SI56 6100 0000 4732 395
Hvala!

Nuša S.
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Ko se dnevi ohladĳo in  se začne jesen, se po-
gosteje pojavĳo neprĳetni nahodi in prehladi,
ki navadno izzvenĳo v enem tednu do dveh.
Virus gripe pa nas oslabi za dalj časa, bolezen 
lahko poteka v težji obliki in več je tudi mogo-
čih zapletov. Zato se je v jesenskem času smi-
selno s cepivom zaščititi proti gripi. Cepljenje 
lahko opravite: 
• pri izbranem zdravniku s predhodnim na-

ročilom ali 
• v ambulanti nujne medicinske pomoči 

Zdravstvenega doma Vrhnika vsak torek, 
sredo ali petek med 7. in 19. uro brez pred-
hodnega naročila. 

Cepljenje posebno priporočamo vsem ljudem 
s kroničnimi boleznimi, starejšim, majhnim 
otrokom in nosečnicam, saj je pri teh skupinah 
ljudi pričakovati težji potek bolezni z morebit-
nimi več zapleti. Cepljenja proti gripi ne pokri-
va osnovno ali prostovoljno zavarovanje. 
K zaščiti pred okužbami dihal prispevata tudi 
zdrav življenjski slog in higiena. Svetujemo 
kakovostno, uravnoteženo in z vitamini bo-
gato prehrano in telesno aktivnost na svežem 
zraku, odsvetujemo pa kajenje in uživanje al-
kohola. Za zaščito pred prenosom okužb dihal 
je pomembno natančno razkuževanje ali umi-
vanje rok ter higiena kašlja, kar pomeni praz-
njenje nosu, kašljanje in kihanje v robček za 
enkratno uporabo, ki se ga po uporabi zavrže.
Če prehlad, nahod ali viroza trajajo več kot 
en teden brez izboljšanja, se je treba naročiti 

na pregled pri izbranemu zdravniku. Ob po-
višani temperaturi nad 38,5 °Celzĳa je treba
poiskati pomoč pri izbranem zdravniku še 
prej, najkasneje po treh dneh visoke vročine. 
V primeru naglega slabšanja stanja, težkega 
dihanja ali drugih znakov življenjske  ogrože-
nosti je treba poiskati zdravniško pomoč takoj 
v 24-urni ambulanti nujne medicinske pomoči 
v ZD Vrhnika.  

ZD Vrhnika 
Vesna Homar, dr. med., spec. druž. med.  

Zdaj je pravi čas za zaščito proti gripi

V dispanzerju za ženske Zdravstvenega doma 
Vrhnika so poleg rednega programa od no-
vembra  naprej na voljo tudi samoplačniške gi-
nekološke storitve. Prav tako je sedaj mogoče 
opraviti tudi ultrazvočni pregled nuhalne sve-
tline. Preiskava  je presejalni pregled za zgod-
nje odkrivanje kromosomskih nepravilnosti 
pri plodu in je namenjena nosečnicam med 
11. in 14. tednom nosečnosti; opravlja jo Tina 
Steinbacher Kokalj, specialistka ginekologĳe
in porodništva, ki ima licenco Fetal Medicine 
Foundation za merjenje nuhalne svetline. 
Urniki ambulant in ceniki preiskav so objav-
ljeni na spletni strani www.zd-vrhnika.si.

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

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

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

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

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., specialistka 
ginekologĳe, onkologinja
Ginekološki pregledi in svetovanje, ginekološki 
UZ, ginekološko-onkološko svetovanje,

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

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

ta
• možnosti lajšanja porodne bolečine
• drugega mnenje glede ginekoloških težav, vrste 

in možnosti operacĳ
• razlage različnih načinov operacĳ pri uhajanju

urina, zdrsu rodil in  drugih ginekoloških teža-
vah.

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

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

Obveščamo vas, da bo v naši ordinacĳi pomaga-
la tudi dr. LJUBOMIRA PREBIL BOŽOVIČ, dr. 
med., spec. družinske medicine.
Delo bomo nadgradili še na nekaterih drugih po-
dročjih, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Zdravstveni center za preventivo, 
zdravstveno svetovanje in izobraževanje

Primož Rus, dr. med.

Samoplačniške ginekološke storitve v 
ZD Vrhnika

Spoštovani občani občine Borovnica, 
Obveščamo Vas, da je na področju pokrivanja ZD Vrhnika in ZP Borovnica prišlo do 
poenotenja zagotavljanja NMP za prebivalce občine Borovnica.

Od 01. 11. 2013 dalje bodo ekipe NMP z Vrhnike pokrivale tudi območje občine Borov-
nica 24 ur na dan, vse dni v tednu. Tudi v dnevnem času (od 07.00 do 20.00).

Zato vas obveščamo, da se v nujnih primerih obrnete na dežurnega zdravnika v 
Zdravstvenem domu Vrhnika oz. pokličite številko 112.
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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

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

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

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

• da smo pomagali marsikateremu bolniku 
vrniti vid ...

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

Pomoč v obliki rabljenih oblačil
Obveščamo vas, da je skladišče z rabljenimi 
oblačili odprto:
VSAK TOREK: 
dopoldne od 9. do 11.30,
VSAK PRVI IN DRUGI TOREK V 
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, posteljni-
no, odeje, čevlje … radi podarili. Podarjeno 
bomo sprejeli v času uradnih ur v skladišču 
oziroma v pisarni RK Vrhnika na Poštni ulici 
7B vsak dan v dopoldanskem času oz. po do-
govoru, telefon: 7502-447.
Prosimo, da podarite le uporabne stvari!

Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako?
– Redno si merimo krvni tlak.
– Redno si merimo krvni sladkor.
– Nadzorujemo holesterol in trigliceride.
Kje in kdaj?
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrh-
nika, Poštna ulica 7B,
vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. ure.

Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in 
trigliceridov, morate biti obvezno tešči!

Za OZ RK Vrhnika: Mojca Marolt

December v TMS
Spoštovane obiskovalce obveščamo, da bo Teh-
niški muzej Slovenĳe v Bistri pri Vrhniki, tako 
kot prejšnja leta, od 4. 12. 2013 do 1. 3. 2014 za-
prt za posamezne obiskovalce zaradi neogre-
vanih prostorov. Skupine se za obisk naročite 
po telefonu, 01 750 66 72, ali  elektronski pošti, 
programi@tms.si. V tem času vas vabimo na 
ogled naših zbirk Muzeja pošte in telekomuni-
kacĳ v Polhovem Gradcu.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE
Bistra pri Vrhniki, telefon: 01/750 66 70, www.
tms.si, info@tms.si

Multimedĳska razstava TESSI 
Slovenski E-forum v okviru projekta TESSI, po-
učevanje trajnosti v Slovenĳi in Italĳi, organi-
zira multimedĳsko razstavo, ki je primerna za 
učence od tretje triade naprej. Ogled razstave 
TESSI in s tem tudi ogled vseh  drugih razstav 
je za prĳavljene skupine brezplačen. Na ogled 
od 21. 10. do 6. 12. 2013.
Gostujoča razstava: GOTO 1982, razvoj raču-

nalniške kulture na Slovenskem, ki so jo pri-
pravili v Muzeju novejše zgodovine Slovenĳe 
skupaj z Računalniškim muzejem in v sodelo-
vanju s Tehniškim muzejem Slovenĳe, muze-
jem Peek&Poke z Reke, zavodom Arnes in ne-
katerimi posamezniki. Na ogled do 30. 6. 2014

Nova občasna razstava: S TEHNIKO DO 
ZDRAVJA, Prispevek slovenskih znanstveni-
kov k razvoju medicine

Z razstavo  želimo javnosti na poljuden način 
približati dosežke slovenskih znanstvenikov, ki 
so bili dolga leta na nekaterih področjih biome-
dicinske tehnike med vodilnimi v svetu. Pred-
stavljeni so najvidnejši znanstveniki in njihovi 
dosežki ter kaj je posamezno odkritje pomenilo 
v svetovnem merilu. Na ogled do 3. 12. 2013

Občasna razstava Tvigi in Vid iz Bistre: Volk 
v Slovenĳi 

Z razstavo želimo predstaviti odnos do volka 
v preteklosti in osvetliti problematiko volkov 
danes. Na ogled do 3. 12. 2013.
Nedelja, 1 . 12., od 10.00 do 18.00: Dan odpr-
tih vrat TMS – zadnja nedelja pred zaključkom 
sezone!
V sodelovanju s Slovenskim E-forumom v ok-

viru projekta TESSI bomo zadnjo nedeljo pred 
zaključkom sezone vsem obiskovalcem omogo-
čili brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav 
ter gostujoče multimedĳske razstave TESSI, ki 
je od 21. 10. do 6. 12. 2013 sicer na ogled le za 
najavljene šolske skupine. Razstavo TESSI si bo-
ste lahko ogledali ob 11.00, 12.30, 14.00 in 15.30.
Ob 15.00 smo za vas pripravili tudi voden 
ogled razstave Motorji iz Kopra. Kustos pro-
metnega oddelka mag. Boris Brovinsky vam 
bo predstavil motorna kolesa tovarne Tomos, 
ki  pomenĳo mejnik v razvojni dejavnosti, 
prototipe, ki niso dočakali serĳske proizvod-
nje, in nekaj tekmovalnih motornih koles. 
Vstop v muzej in vse prireditve bodo na ta dan 
brezplačen. Z dnevom odprtih vrat bomo obe-
ležili tudi 60 let odprtja prvih zbirk za javnost. 

Torek, 3.  12., od 8.00 do 16.00: Ta veseli dan 
kulture 
Ob 13.00 in 15.00 voden ogled stalnih zbirk s 
področja kmetĳstva, prometa, gozdarstva, le-
sarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in 
elektrotehnike ter občasnih razstav S tehniko 
do zdravja, GOTO 1982, razvoj računalniške 
kulture na Slovenskem in Tvigi in Vid iz Bistre: 
Volk v Slovenĳi. 
Vstop v muzej in vodstvi bodo na ta dan brez-
plačni. 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE – MUZEJ 
POŠTE IN TELEKOMUNIKACĲ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.
tms.si, muzejpt@tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina 
telekomunikacĳ, Razstava telegrafistke in tele-
fonistke in Predstavitev zgodovine Polhograj-
ske graščine. 

Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki 
od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00) 
petki ob 15.00:  Voden ogled za upokojence 
(znižana vstopnina za upokojence)
so, 30. 11., in ne, 1. 12., od 10.00 do 17.00: Mi-
klavžev sejem; vsako polno uro voden ogled 
muzeja (zadnje vodenje ob 17.00)
torek, 3. 12., od 10.00 do 17.00 (zadnji vstop ob 
16.00): Ta veseli dan kulture v Muzeju pošte in 
telekomunikacĳ: ob 15.00 voden ogled muzeja. 
Vstop v muzej in vodstvo bosta na ta dan brez-
plačna
nedelja, 8. 12., ob 15.00: Mesečno vodstvo po 
muzejskih zbirkah
nedelje: 8. 12., 15. 12.,  22. 12. in  29. 12 od 10.00 
do 13.00: Družinske decembrske delavnice (iz-
delovanje voščilnic, okraskov in štampiljk). Pri-
jave niso potrebne.
od torka,  10. 12, do četrtka, 12. 12., od  9.00 do 
13.00: Dnevi telekomunikacĳ in informacĳske 
družbe – NOVOST

V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani smo pripravili prve  Dne-
ve telekomunikacĳ in informacĳske družbe. Na 
številnih predstavitvah si boste lahko ogleda-
li in preizkusili delovanje sodobnih optičnih, 
brezžičnih in multimedĳskih komunikacĳ in 
izvedeli, kako deluje optično vlakno, kako po-
tujejo signali in zakaj danes lahko kjer koli in 
kadar koli dostopamo do interneta ter še mno-
go več. Obvezne prĳave: 01/364 00 83,  muzejp-
t@tms.si 

Več informacĳ na spletni strani: 

www.tms.si/index.php?e_id=439

Tel. :051 346 912  www. psihoterapija-6.si 

S tem kuponom imate 30 %  popust na  enkraten obisk.  

Ponovna povezava – The Reconnection™ 

 

 

 

je edinstven pristop k celostnemu vračanju človeka v 
ravnovesje in zdravi človeka kot celoto. 

Pri zdravljenju s ponovno povezavo  izvajalec ponovne povezave 
vzpostavi v prostoru polje  višje frekvence. Pri tem celice našega 
telesa dobijo informacijo, kako delovati, da pride do ozdravitve. 
Znanstveniki so dokazali, da je ta informacija tako močna, da se 
pričnejo v telesu obnavljati celo DNK povezave. 

Ljudje z vseh koncev Sveta, ki so Ponovni povezavi dali priložnost, jo 
preizkusili in doživeli, poročajo o  izginotjih najrazličnejših 
(neozdravljivih) bolezni in stanj ter o življenjskih spremembah, ki so jih 
ponesle na pot, o kateri si niso drznili niti sanjati. 

30 % 
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Najprej smo se ustavili   v osrčju Krajinskega 
parka Goričko, na skrajnem severovzhodu Slo-
venĳe na eko socialni kmetĳi Korenika v vasi

Šalovci. Kmetĳo sta idejno zasnovala Mozaik,
društvo za socialno vključenost, ter Korenika, 
zavod za usposabljanje in zaposlovanje inva-

lidnih oseb. Rezultat njunega povezovanja pa 
je socialno podjetje Pribinovina d.o.o., ki za-
posluje ranljive družbene skupine, kot so in-
validi in osebe s posebnimi potrebami. Sprejel 
nas je  gospod Kavaš, ki nam je bolj kot o sa-
mem posestvu razlagal in polagal na srce, da 
se moramo zavedati svojih korenin, spoštovati  
zemljo, upoštevati naravne in kozmične zako-
ne in da je poslanstvo vseh nas na ohranjanju 
tradicĳe, izročila, ljudske modrosti.
Na 20 ha obdelovalne zemlje pridelujejo sadje, 
zelenjavo, žita in zelišča iz česar sami ekolo-
ško  predelajo okoli 300 različnih vrst izdel-
kov.  Nekaj od teh  smo po ogledu sušilnice 
in zeliščnega vrta tudi poskusili, lahko pa tudi 
kupili. Najbolj smo bili navdušeni nad  jabolč-
nim čipsom, zanimiv pa nam je bil postopek 
kuhanja marmelade na prastar način, ki traja 
kar pet dni. Ves dohodek od prodaje izdelkov 
se vrača nazaj v posestvo ter služi za vzdrže-
vanje družin zaposlenih. Seveda  moramo ve-
deti, da je storilnost zaposlenih zaradi manjših 
zmožnosti nižja, vendar njihovo zadovoljstvo 
večje, ker si kljub vsemu sami zaslužĳo za živ-
ljenje.
Nato smo se odpravili v Jareninski dol, na 
biodinamično kmetĳo Turinek. Tu nas je naj-

prej sprejel Matjaž Turinek, ki ima doktorat iz 
biodinamike, vendar je lani zavrnil ponudbo 
docenta na univerzi in pričel kmetovati.  Z 
očetom sta si kmetĳo razdelila na pol in zdaj
obdelujeta vsak po 5 ha. Matjaž je iskal neko 
svojo pot za preživetje in jo našel v partner-
skem kmetĳstvu, ki se mu zdi najbolj trdna in
neposredna povezava s potrošnikom. Začel je 
pripravljati zelenjavne in žitne zabojčke in si 
postopoma našel stalne odjemalce. Ti mu vča-
sih, ko rabi več delovne sile, poleg študentov, 
ki delajo za hrano in stanovanje, celo priskoči-
jo na pomoč. Nekako si ustvarja lastno ceno, 
to pomeni, toliko kot stane pridelava in to naj 
bi bilo idealno, le da ljudje še niso navajeni na 
to. Z zanimanjem smo si ogledali razno ročno 
orodje in pripomočke, ki ji uporablja pri oko-
pavanju in setvi in nekatere smo  tudi preizku-
sili na njivi. Preden smo si ogledali še delček  
kmetĳe očeta Janeza, pa smo poskusili njihove
odlične marmelade in sok.
Pozno kosilo nas je čakalo na ekološki kmeti-
ji Tikva v Limbušu, kjer smo si vzeli še nekaj 
časa za druženje in izmenjavo mnenj ter iz-
kušenj, kar je tudi zelo pomemben del izob-
raževanja.

Francka Toman, Foto: Pavla Pirnat

V povprečju plačajo  go-
spodinjstva za vodo 17 
evrov na mesec, a razlika 
med najnižjo in najvišjo 
ceno je kar 30 evrov. Cene 
smo primerjali tako, da 
smo sešteli fiksni in vari-
abilni del za hipotetično 
»povprečno« gospodinj-

stvo s porabo 16 kubičnih 
evrov na mesec. Pri naj-
večjem številu občin izra-
čun pokaže strošek med 
10 in 15 evri na mesec, v 
skoraj enakem številu ob-
čin pa je cena v intervalu 
med 15 in 20 evri. V pet-
ih občinah so cene plača-

jo prebivalci manj kot 10 
evrov na gospodinjstvo 
na mesec, v šestih pa več 
kot 30.
Najdražja voda je v ne-
katerih krajih v Podrav-
ju. Tako bi gospodinjstva 
(vsaj glede na našo simu-
lacĳo) v Ormožu, Središ-
ču ob Dravi in Svetem 
Tomažu pitna voda stala 
na mesec kar 33,74 evra. 
Da vodo drago plačujejo 
prebivalci kraških občin, 
ni posebno presenečenje. 
V Divači, Komnu in ob-
čini Hrpelje – Kozina bi 
hipotetično gospodinjstvo 
plačalo za vodo 32,83 evra 
na mesec. Bolj nenavadno 
je, da je voda zelo draga v 
krajih, kot je Laško, kjer 
bi pričakovali, da je kako-
vostne vode veliko.
Struktura cene po ob-
činah je zelo različna: v 
nekaterih občinah je več-
ji poudarek na fiksnem
delu (omrežnini ali pri-
ključnini), drugod na va-
riabilnem – torej na voda-
rini. V občini z najcenejšo 
vodo (Gorenja vas – Pol-
jane) omrežnine ne zara-
čunavajo. V nekaj deset 
občinah (zlasti vzhodna 
in jugovzhodna Slovenĳa)
občina subvencionira ceno 
vode za gospodinjstva. 
V tridesetih krajih imajo 
dvotarifni sistem – naj-
večkrat posebej zaračuna-
vajo prekomerno porabo 
vode. Najvišja razlika je 
na Obali: Rižanski vodo-
vod, ki oskrbuje Koper, 
Piran in Izolo, zaračunava 
1,61 evra za kubični meter 
(kar je dobrih 60 odstot-
kov več od običajne cene)  

za stanovanja, ki niso stal-
no naseljena.
Je voda v Slovenĳi draga?
Da in ne. Po podatkih Sve-
tovne banke stane kubični 
meter vode v povprečju 
0,53 ameriškega dolarja, 
kar je po zdaj veljavnem 
tečaju (november 2013) 
0,4 evra. Povprečje za raz-
viti svet je 1,04 dolarja, 
oziroma 0,78 evra. Sodeč 
po naši analizi znaša pov-
prečna cena v Slovenĳi
1,06 evra za kubični me-
ter. Omeniti moramo dve 
stvari: prvič, kakovost 
vode se zelo razlikuje – v 
številnih krajih v Slovenĳi
nam iz pipe teče voda, ki 
bi jo kje drugje prodajali 
kot mineralno. Drugič, ni 
jasno, kakšno metodologi-
jo so uporabili pri analizi 
Svetovne banke: je v ceni 
le vodarina ali vsi stroški, 
povezani z vodo. Podatki 
OECD so namreč nekoli-
ko drugačni. Po merilih 
te organizacĳe je voda v
Slovenĳi med cenejšimi.
V članicah OECD stane 
kubični meter v povpre-
čju nekaj več kot 2 evra. 
Najdražja voda je na Dan-
skem: nekaj centov manj 
kot 5 evrov za kubični 
meter.
Za analizo smo uporabili 
javno dostopne podatke 
– torej cenike vode, ki so 
objavljeni na internetu, 
kar velja za veliko večino 
občin. Le za 18 občin ve-
lja, da prebivalci ne more-
jo zlahka priti do cenika 
s pomočjo računalnika. 
Mimogrede, to zagotovo 
ni dobra praksa.
Vir: Zlatikamen.si

Občine z najcenejšo vodo – med njimi 
tudi Horjul in Borovnica
Gospodinjstva plačujejo najmanj za pitno vodo v občini Gorenja vas – Poljane, največ v Ormožu, Središču ob 
Dravi in Svetem Tomažu.

Občine z najcenejšo vodo

Uvrs�tev Ime občine
Mesečna 

cena vode za 
gospodinjstvo*

1 Gorenja vas - Poljane 4,55
2 Luče 6,37
3 Tišina 7,75
4 Ravne na Koroškem 8,62
5 Kobarid 9,50
6 Starše 10,02
7 Domžale 10,05
8 Horjul 10,08
9 Bovec 10,64

10 Kamnik 10,68
11 Komenda 10,68
12 Bled 10,88
13 Gorje 10,88
14 Črenšovci 10,94
15 Dobrovnik 10,94
16 Kobilje 10,94
17 Lendava 10,94
18 Odranci 10,94
19 Turnišče 10,94
20 Velika Polana 10,94
21 Borovnica 11,09
22 Jesenice 11,15
23 Ško�a Loka 11,19
24 Žirovnica 11,35
25 Bel�nci 11,37
26 Tolmin 11,52
27 Ig 11,72
28 Kranjska Gora 11,76
29 Železniki 11,83

Simulacĳa: cena za gospodinjstvo, ki porabi 16 kubičnih
metrov vode na mesec.  
Vir: Primerjava cen vode - november 2013, SBR d.o.o.

Strokovna ekskurzĳa ekoloških kmetov

Ekološko kmetovanje z doktorskim nazivom
Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje je dejavno skozi celo leto, največ pa se dogaja prav v jesenskem času. Tako nekateri sodelujejo na raznih sejmih ali  na 
dnevu odprtih vrat. Največja udeležba pa je vedno na vsakoletni  strokovni ekskurzĳi po ekoloških kmetĳah, ki je bila letos organizirana na Štajersko in v Prekmur-
je. Priprava programa in izvedba je bila v rokah Pavle Pirnat, terenske kmetĳske svetovalke na Izpostavi Domžale pri Kmetĳsko gozdarskem zavodu Ljubljana.
Čeprav smo si ogledali samo dve kmetĳi, smo vendar zvedeli ter videli veliko novega, zanimivega in posebnega.
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Razstava o Stari Vrhniki

Mali Pariz pri Vrhniki
Vrhnika, 12. november – Ljudje vedno radi prisluhnejo 
zgodovini lastnega kraja, še posebno, če je manjši in 
o njegovi preteklosti ni veliko znanega. Stara Vrhni-
ka je že ena takih vasi, o kateri sicer ni veliko »urad-
no zapisanega«, veliko več pa je v ljudskem spominu. 
Pravi blagoslov za zanamce je zato delo Eme Gori-
čan, ki se že  petnajst let ukvarja z raziskovanjem 
domačega kraja. Tokrat se je skupaj z zgodovinarko 
Polono Zalokar podpisala tudi pod dokumentarno 
razstavo o Stari Vrhniki, Hiše se spreminjajo, sledo-
vi ostajajo. 
Razstava v Cankarjevem domu je pritegnila veliko pozornosti, 
predvsem domačinov. Kulturni program, ki so ga oblikovali do-
mačini (otroška folklorna skupina in starejši) je zato potekal kar 
v veliki dvorani, kjer je zaradi izjemnega  zanimanja zmanjkalo 
prostih sedežev. Z videoprojekcĳo Joži Krvine so predstavili sta-
re fotografije, delo Eme Goričan, za govornico pa sta stopili tudi
avtorici in povabljeni gostje. 
Izhodišče za razstavo je bilo leto 1824, ko je bilo v vasi 65 hiš,-
njihovo zgodovino pa so prenesli na panoje, ki so si jih obisko-
valci lahko ogledali po končanem kulturnem programu v mali 
dvorani. Z raziskovanjem preteklosti se je zadnji dve leti inten-
zivneje ukvarjala domačinka Ema Goričan, ki je, kot je dejala, 
zbrala ogromno gradiva, pa ne samo o zgodovini gospodarjev 
in objektov, marveč o samem življenju na vasi. To so podatki, ki 
bi jim bili, če ne bi bili zapisani, šteti dnevi. Na srečo so se znašli 
v več fasciklih Goričanove, ki jih je bilo treba  zelo prerešetati, 
torej količinsko zmanjšati, in pripraviti za razstavo. V tej fazi 
je strokovno delo opravila zgodovinarka Polona Zalokar, ki je 
dejala, da ji je žal, da ni mogoče objaviti vseh zanimivih zgodb, 
a tako pač je. Jani Krvina, predsednik Krajevne skupnosti,  je 
menil, da bi bilo treba razmisliti kar o morebitnem izidu knjige. 
Goričanova pravi, da je to res njena tiha želja, a da bi bilo treba 
vložiti še veliko truda. Trenutno pa si predvsem želi nekoliko 
odpočiti od napornih dveh let raziskovanja.
V zahvalo krajanom, lastnikom 65 hiš, za sodelovanje pri zbira-
nju gradiva, se je KS oddolžila s koledarjem za leto 2014 z motivi 
starih družinskih fotografij, ki jih je zbrala in pripravila Ema Go-
ričan. Ostali ga lahko tudi naročĳo.
In kaj smo obiskovalci izvedeli o Stari Vrhniki? Kot drugje, so 
se tudi tod v preteklosti (do druge svetovne vojne) večinoma 
ukvarjali s kmečkim delom, dodaten kruh pa so si nekateri slu-
žili s furmanstvom, tesarstvom, kovaštvom, čevljarstvom in 

drugimi obrtniškimi deli.  Menda naj bi bilo v vasi toliko težkih 
vozov za furmanske potrebe, da so vas imenovali  kar Mali Pariz 
(težke vozove z okovanimi širokimi platišči so imenovali pari-
zarji). Vas je na svoji koži izkusila pomembnejše svetovne zgo-
dovinske premike: francosko zasedbo v času Ilirskih provinc, 
dolgoletno vojaško obveznost, konec fevdalnega reda, obuboža-
nje in izseljevanje prebivalstva, dve svetovni vojni in osamosvo-
jitev Slovenĳe. Številni Starovrhničani so ime rodne vasi ponesli
daleč okoli: nekateri so se proslavili na slovenski zemlji, drugi 
pa onkraj meja domovine. 
Čeprav se je Goričanova  z razstavo intenzivneje ukvarjala za-
dnji dve leti, pa tančico skrivnosti domačega skraja odkriva že 
vsaj petnajst let. Najprej je raziskovala rodovnike (je članica 

slovenskega rodoslovnega društva, njegov predsednik Peter 
Hawlina je na prireditvi tudi pozdravil navzoče), a so jo zgodbe 
ljudi tako  zelo pritegnile, da je začela raziskovati vse o zgodo-
vini domačega kraja. Pogosto jo boste lahko videli na domačih 
prireditvah s kamero v roki, ki ki jih beleži tako za KD Stara 
Vrhnika kot za lastno kroniko in tudi za naše zanamce. Naj pri-
spevek  končam s polžem – tistim polžem, ki je tako značilen 
za Staro Vrhniko. Od kje in kdaj se je pojavil,  ni znano, razlago 
zanj je želela podati Marĳa Oblak Čarni, predsednica vrhniške-
ga muzejskega društva. Dejala je, da polža lahko razumemo kot 
»hiti počasi« ali pa »ne prenagli se«. To ima lahko hudomušen 
pomen, lahko pa tudi opozarja na preudarnost. Kakor koli, naj-
bolj preudarno boste ravnali, če boste obiskali razstavo. Odprta  
bo do 8. decembra.                                                 Gašper Tominc

Kar nekaj let je namreč deloval na Vrhniki, 
kjer si je pridobil veliko prĳateljev. Razstavo
sta z veliko volje in tenkočutnosti pripravila 
Pavle Mrak in Gašper Mrak. Sama razstava je 
bila odprta do 10. novembra 2013. 
Odprtje razstave je potekalo v Galerĳi Cankar-
jevega doma na Vrhniki v torek, 22. oktobra.  
Ob tej priložnosti se je zbralo veliko poznaval-
cev umetniških del, umetnikov, sorodnikov 
in prĳateljev ter župan Vrhnike Stojan Jakin.
Vsi so se prišli poklonit spominu na velikega 
človeka, ki ga poznamo tudi kot prĳatelja Vrh-
nike. O življenju in delu akademskega kiparja 
Toneta sta spregovorila Tatjana Oblak Milčin-
ski in umetnostna kritičarka Polona Škodič.
Tone Lapajne se je rodil 16. 6. 1933 v Ljublja-
ni, od leta 1956 do 1961 je študiral kiparstvo 
na Akademĳi za likovno umetnost v Ljubljani
pri profesorjih Karlu Putrihu in Borisu Kali-
nu. Po diplomi je leta 1961 nadaljeval študĳ
na specialki za kiparstvo, ki ga je končal leta 

1964. Istega leta se je študĳsko izpopolnjeval
v Francĳi ter pozneje na potovanjih po Belgi-
ji, Nizozemski, Nemčĳi, Italĳi in Anglĳi. Od 
leta 1965 je živel in delal kot svobodni umet-
nik. Sodeloval je na številnih mednarodnih 
kiparskih simpozĳih in razstavah. V letu 1965
je razstavljal s skupino BE-54, v letih od 1968 
do 1972 pa s skupino Neokonstruktivisti. La-
pajne se v slovenski umetnosti ni uveljavil le 
kot kipar, ampak tudi kot slikar. Za njegovo 
slikarstvo je bila značilna posebna tehnika sli-
kanja z naravnimi barjanskimi zemljami, ki jih 
je sam poiskal in pripravil za slikanje. 
Na Vrhniki se je prvič predstavil kot kipar leta 
1977, saj je za svoje lesene kipe prejel nagrado 
Prešernovega sklada. Leto pozneje je na Barju 
izkopal zemljo v več različnih odtenkih barv, 
zmešal jo je z lepilom ter jo začel nanašati na 
juto. Tako je z barjansko zemljo slikal izred-
ne reliefne in taktilne slike, nanje vpenjal dele 
lesa in z vtiskavanjem končnih žigov potrjeval 

originalnost 
b a r j a n s k e 
zemlje. To 
svojo novo 
tehniko je na 
Vrhniki prvič 
p r e d s t a v i l 
9. maja 1979 
ter nato do 
leta 2003 še 
s e d e m k r a t . 
Leta 1981 in 
tri leta pozne-
je je deloval 
na edinstveni 
Formi Vivi ob 
v r h n i š k e m 
bazenu in v 
Bistri, kjer je 
izdelal dve 
večji hrasto-
vi skulpturi. 
Obe je poda-
ril Vrhniki, ki 
sedaj stojita 
v parku pred 
Cankar jevo 
knjižnico in 
pred  nekda-
njo šivalnico 
IUV. Vrhnika 

se je umetniku zahvalila s plaketo Ivana Can-
karja leta 1982 in s Petkovškovo plaketo leta 
1983. Vse te povezave so  zagotovo prispevale, 
da je Lapajne postal skoraj Vrhničan z veliko 
prĳateljev. Zato se je rad vračal na Vrhniko,
čeprav ga je umetniška pot peljala  naprej vse 
do leta 2011.
Razstava je prikazovala le skromen oris nje-
gove umetniške poti. Tako smo videli začetke 
akvarela iz let 1949 do 1952, nekaj skulptur v 
betonu in pozneje v varjenem železu ter seve-
da lesene skulpture iz let 1972 do leta 1978. 
Največ pa je bilo razstavljenih del iz barjanske 
zemlje, ki so bila predstavljena pregledno sko-
zi različna časovna obdobja. Prav ta dela so ga 
poimenovala v umetnika Barja, saj so še sedaj 
živa, stvarna in aktualna.
Ob koncu moram izraziti vso pohvalo Pavlu 
in Gašperju Mraku za neverjetno energĳo, ki
so jo izdajale izbrane umetnine, in imel sem 
vtis, da je Tone Lapajne zopet preživel en več-
er med vrhniškimi prĳatelji.

Simon Seljak

Barjanci (bron 1962) Avtoportret: Tone Lapajne iz leta 1970Razstava v spomin na umetnika Barja in prĳatelja Vrhnike

Barjanska njiva iz barjanske 
zemlje

Lesena skulptura, Orač (1991)

Tone Lapajne

Spominska razstava umetnika barja
Muzejsko društvo Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja sta pripravila razstavo v 
spomin na umetnika Barja in prĳatelja Vrhnike Toneta Lapajneta. Akademski
slikar Tone Lapajne bi letos praznoval osemdeseti rojstni dan in prav zato je  na-
stala ideja, da se na tak način spomnimo velikega umetnika. 

Polona Zalokar in Ema Goričan

Razstava  bo odprta do 8. decembra. Avtorici razstave sta Polona 
Zalokar in Ema Goričan, nastala pa je v okviru Muzejskega dru-
štva Vrhnika, Kulturnega društva Stara Vrhnika in Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika.  

Kulturni program so oblikovali člani lokalnega kulturnega dru-
štva. Otroci so zaplesali nekaj plesov, starejši so pripravili »skeč« 
ob koritu za pranje, slišati pa je bilo tudi Povžarsko himno Kir-
novega Jankota, ki jo je iz harmonike izvabil po 70 letih njegov 
učenec (do leta 1942) Vrhničan Anton Stanovnik.

Zahvala krajanom
Spoštovane krajanke in krajani Stare Vrhnike! Ob  odprtju do-
kumentarne razstave o Stari Vrhniki ste zopet pokazali, kako 
složno lahko deluje vas. Zahvaljujem se vam za zelo bogato 
izbiro sladic in druge prigrizke. Zahvaljujem se tudi spon-
zorjem: Gostilni Krajnc, kmetĳi odprtih vrat na Kurenu, Jelku
Orlu, Marĳi in Romanu Drevenšku iz Podvincev pri Ptuju.
Hvala lepa vsem obiskovalcem prireditve za tako številen ob-
isk, naklonili ste toliko lepih čestitk, zahval, čudenja, navdu-
šenja, občudovanja, tako meni in vsej ekipi, ki je ustvarila ta 
izdelek in program. Enkratnega občutka zadovoljstva ni mo-
goče ne plačati ne kupiti.  Hvala! 
V imenu vseh, Ema Goričan.
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Novoletni koncert 
Big banda Vrhnika
–  sobota, 7. 12. 2013, ob 19. uri

Cankarjev dom Vrhnika

–  sobota, 14. 12. 2013, ob 19. uri
Prosvetni dom Horjul

Vljudno vabljeni!

Vabilo
Vabimo vas na BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT v 

dvorano gasilskega doma na Drenovem Griču. 

Prireditev bo v soboto, 21. 12. 2013, ob 18. uri.

Veselimo se vašega obiska!

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
Svet KS Drenov Grič - Lesno Brdo

Fotografska razstava

Koledar 2014
V avli Cankarjevega doma na 
Vrhniki je bila v četrtek, 24. 
oktobra, odprta fotografska 
razstava z naslovom Pogled 
na domači kraj skozi fotograf-
ski objektiv, saj bo iz razstav-
ljenih fotografij nastal koledar 
za leto 2014. Samo razstavo sta 
pripravila TD Blagajana Vrh-
nika in Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika.
V avli se je zbralo kar veliko  
ljubiteljev lepih fotografij, med 
njimi tudi avtorji fotografij, ki 
so jih posredovali Turistične-
mu društvu Vrhnika za izde-
lavo koledarja 2014 in obenem 
tudi na ogled v pričujoči raz-
stavi. Ti avtorji so: Elo Mihevc, 
Rado Krasnik, Iko Krašovec, 
Niko Nikolčič, Leon Novak, 
Marina Mohar, Miro Malner-
šič in Janez Tomšič. Razstavo 
in razstavljene fotografije sta 
predstavili predsednica TD 
Vrhnika Mira Suhadolnik in 
oblikovalka razstave in ko-
ledarja Nataša Oblak Japelj. 
Omenjeno je bilo, da je bila 
odločitev o izboru fotografij 
za razstavo zelo težka. Avto-
rji so se resnično izkazali in 
ustvarili prave fotografske 
umetnine, tako da bo tudi iz-
bor fotografij za koledar 2014 
zelo težaven. Vendar bo treba 
tudi to uskladiti in izbrati res 
primerne fotografije, ki pona-
zarjajo pogled na domači vrh-
niški kraj. 
Ob tem naj  zapišem še, da bo 
to že četrti zaporedni koledar 
Turističnega društva Blagaja-

na Vrhnika. Prvi je bil narejen 
na tematiko vrhniških turi-
stičnih znamenitosti v nakladi  
sto izvodov.  Naslednje leto je 
bila naklada že  štiristo izvo-
dov. Tematika pa je bila: izbor 

fotografij imenitnih stavb ob 
vrhniški Tržaški cesti. Za letos 
je bila naklada že  sedemsto 
izvodov. Fotografije so prika-
zovale znamenitosti vrhniških 
krajevnih skupnosti oziroma 
vrhniških vasi. Odprtje raz-
stave je spremljal tudi kultur-

ni program, ki so ga izvedle 
vrhniške glasbenice, skupina 
Sax ladies. Skupino sestavljajo 
štiri mlada dekleta: Beti Ko-
vač, Ana Šemrov, Nika Kovač 
in Marina Bilič. Vse štiri igrajo 

na inštrument saksofon in so 
bile učenke vrhniške glasbene 
šole, sedaj pa so s študĳem že 
napredovale naprej. 
Sama razstava bo odprta do 9. 
decembra in je resnično vred-
na ogleda.

Simon Seljak

Mlade glasbenice v skupini Sax ladies

Avla Cankarjevega doma s pravimi umetniškimi fotografijami

Tečaj risanja in 
slikanja
Vabljeni na tečaj risanja in slikanja, ki je prime-
ren za začetnike  in tudi za malo bolj izkušene 
ustvarjalce. Posebej vabimo tiste, ki se priprav-
ljate na sprejemne izpite za umetniške smeri 
srednjih šol in fakultet.
Delo bo potekalo individualno, prilagoje-
no potrebam in razvoju posameznika. Prek 
osnov risarskih in slikarskih tehnik se bomo 
dotaknili tudi zahtevnejših motivov, kot sta 
na primer človeška figura in portret. Na sa-
mem tečaju boste izvedeli več o: poglavitnih 
risarskih tehnikah, osnovnih zakonitostih per-
spektive, prostorskih ključih, grajenju zahtev-
nejših organskih predmetov, barvnih študĳah 
in barvnih zakonitostih. Naučili se bomo tudi 
osnov posameznih tehnik slikanja.
Na tečaju bodo na voljo naslednji materiali in 
pripomočki: papir oz. karton, oglje oz. oglje v 

svinčniku, krede, radirke, gobice, krpice, fik-
sir, trda podlaga in slikarska stojala. 
Tečaj bo vodil Vasja Stojanovski, ki je dokon-
čal akademĳo za likovno umetnost in obliko-
vanje in ima dolgoletne izkušnje na področju 
poučevanja risarskih, slikarskih in modelirnih 
tehnik.
Naša srečanja bodo potekala vsako nedeljo 
med 16. in 19. uro v prostorih Krajevne skup-
nosti Vrhnika (Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika). 
Začeli bomo 15. 12. 2013 in  končali  2. 3. 2014.
Ob plačilu celotne vsote vam priznamo 10 % 
gotovinski popust, kar za 48-urni tečaj (dva-
najst obiskov) znaša 162 evrov. Članom Kluba 
vrhniških študentov priznamo še 30 % goto-
vinski popust, kar pomeni, da boste plačali le 
126 evrov. Nudimo vam tudi možnost plačila 
tečaja v treh obrokih po 60 evrov.
Prĳave in morebitna vprašanja pošljite na elek-
tronski naslov: vasja.stojanovski@gmail.com
Ker je število mest omejeno, pohitite z vpisom.
Lep ustvarjalni pozdrav!
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Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki 

Dokumentarni film Iz-hod 
27. novembra 2013 ob 20. uri bomo v Klubu vrh-
niških študentov, na Tržaški cesti 11, predvajali 
dokumentarni film, ki  obravnava zapiranje ljudi 
v totalne institucĳe. Po ogledu filma bomo svoje 
misli lahko delili tudi v  pogovoru z aktivisti. 
IZ-HOD je gibanje, ki se zavzema za deinstituci-
onalizacĳo. Po podatkih Iz-hoda je bilo namreč 
v preteklosti več kot odstotek in pol prebivalcev 
Slovenĳe vsaj občasno nastanjenih v različnih 
zavodih. Samoorganizirana skupina IZ-HOD 
je v letu 2010 začela s 37-dnevnim 700 km dol-
gim pohodom od zavoda do zavoda, s katerim 
so želeli opozoriti na problematiko zapiranja v 
institucĳe, katerih delovanje je velikokrat ne-
ustrezno in neučinkovito. Dandanes poznamo 
že veliko različnih, bolj humanih oblik pomoči, 
ki pa se jih, vsaj v naši državi, ne poslužujemo 
pogosto.  Na podlagi pohoda je nastal tudi do-
kumentarni film IZ-HOD, ki je delo Nejca Birse 
in Staša Štruklja,  in prikazuje zgodbe ljudi, ki 
so bili odstranjeni iz svojega okolja in izolirani 
ter postavljeni v  položaj nezaželenega Drugega. 
Skozi objektiv kamere tako  prikazujeta delova-

nje totalnih institucĳ, ki so po mnenju režiserjev 
zločini miru. 
Več o  problematiki lahko slišite v  pogovoru z 
aktivisti po ogledu filma. Vabljeni torej 27. 11. 
2013 ob 20. uri v Klub vrhniških študentov (klub 
Zakon) na Tržaški cesti 11 na Vrhniki.  

Hana T.

Potopisno predavanje – Indĳa
Predavala bo: Nina Kogej (popotnica in bloger-
ka) h�p://www.nina-potuje.com/
Četrtek, 5. 12. 2013, ob 18. uri v čitalnici Cankar-
jeve knjižnice

Indĳa je neverjetna dežela in prav tako jo opisu-
je njen turistični slogan. Država je popotnikom 
v izziv, saj je tako zelo drugačna od vsega, kar 

ste imeli možnost kdaj doživeti. Poleg tega pa 
jo čisto vsak obiskovalec doživlja po svoje. Ne-
kateri jo vzljubĳo, drugi zasovražĳo. Dejstvo pa 
je, da se je na Indĳo treba navaditi in ji dati  čas, 
da jo spoznamo v vsej veličini, ki nam jo ponuja 
na našem potovanju. Barve so povsod: v zgrad-
bah,  kulturi,  ljudeh, hrani, oblačilih, pokrajini, 
na tržnicah ...  In prav barve so tiste, ki  človeka 
po potovanju po Indĳi tako zelo prevzamejo.

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n • K l u b  Z a k o n • K l u b  Z a k o n • 

Na voljo v Turistično informacijskem centru
na Vrhniki, Tržaška cesta 9, vsak dan 

od 8h do 18h, v soboto od 9h do 14h. 

DARILO Z OKUSOM
Že veste, da imamo na 
Vrhniki vrhunsko 
pražarnico kave? 
Poskusite mešanice iz 
najboljših kavnih zrn. 
Na prodaj so tudi lične 
skodelice iz 
porcelana z 
izvirnimi 
ilustracijami 
Ivana Cankarja.

Do 8. decembra 2013 bo v Galerĳi 
na ogled dokumentarna razstava
HIŠE SE SPREMINJAJO, SLEDOVI OSTAJAJO; STARA VRHNIKA.

Do 9. decembra 2013 bo v avli 
odprta fotografska razstava
Turističnega društva Blagajana Vrhnika:
POGLED NA DOMAČI KRAJ SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV;
Koledar 2014.

V torek, 10. decembra 2013, ob 18. uri
Vas skupaj z Planinskim društvom Vrhnika
vljudno vabimo na odprtje razstave tristotih razglednic,
ki jih bo ob 60-letnici Slovenske planinske poti predstavil
CIRIL VELKOVRH: 
OD ŠTAJERSKIH GORIC DO STRME TRŽAŠKE OBALE.
Odprtje bo v veliki dvorani, 
fotografska razstava pa bo v avli in galerĳi na ogled do 12. januarja 2014.

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

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

Vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola in za IZVEN

Cankarjev dom Vrhnika
Sobota, 21. decembra 2013, ob 16. uri
Eva Škofič Maurer 
KLOVNESA RAZGRAJA
Predstava za otroke 
Igra: 
Eva Škofič Maurer

Glavna zvezda predstave, klovnesa Sfrčkljana, je iz-
obražena oseba, ki bolj ali manj gladko govori več je-
zikov: angleško, rusko, slovensko, srbsko in hrvaško. 
Ima pa eno majceno pomanjkljivost: če je pod stresom, 
se namreč začne nezaustavljivo smejati. 
Klovnesa Sfrčkljana bo gledalce naučila osnov lepega 
vedenja, odpela bo še vedno zelo priljubljeno pesem 
z naslovom La, la, la, s katero se je prĳavila na Emo 
leta 1978, ter se vrnila daleč v preteklost s prikazom 
zgodbe o Tisti jablani. 
Za vrhunec predstave bo poskrbela z izvedbo zelo ne-
varne točke, kjer bo hodila po vrvi, ne da bi pokazala 
spodnje hlačke.  Če boste hoteli še, boste doživeli toč-
ko Leteči paradižniki. 
Predstava Klovnesa razgraja je bila na festivalu Zrno 
soli v Piranu (2012) nagrajena kot najboljši gledališki 
dogodek. 

Predstava traja 40 minut 3+ 

Vljudno vabljeni!

‖‖‖‖‖‖‖
Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma in za IZVEN

Cankarjev dom Vrhnika

Petek, 13. decembra 2013, ob 19.30 
Aldo Nicolaj

PAROLE, PAROLE ali NI BILA PETA, BILA JE 
DEVETA
Non era la quinta, era la nona 
Glasbeno-kriminalna komedĳa
GLEDALIŠČE KOPER
Režĳa in scenografija: Jaka Ivanc
Igrajo:
Bruno: Igor Štamulak
Eva: Lara Jankovič
Mario: Rok Matek
Pianist: Davor Herceg / Joži Šalej

Parole, parole je komedĳa o nenavadnih premenah sov-
raštva in ljubezni, v kateri si samoljubna in nesrečno 

poročena tovarnarjeva žena Eva prizadeva vzpostavi-
ti ljubezensko zvezo z moškim, Brunom, ki ga po na-
ključnem in nič kaj prĳetnem srečanju potisne najprej 
v ječo in nato v norišnico le zato, da sama sebi reši 
kožo. Ko se nesrečnik – po njeni zaslugi obdolžen, da 
je zakrivil hudo prometno nesrečo – večno zasledujo-
če in ljubezenskih izlivov polne Eve že skorajda otre-
se, tudi sam spozna, da se je vanjo zaljubil. Toda ker 
je Eva poročena in ju na poti do popolne sreče loči le 
še dobrodušni in simpatični Evin mož Mario, se Eva 
odloči, da ga je treba ubiti. Na oni svet naj bi mu po-
magal prav Bruno …
Delo italĳanskega komediografa Alda Nicolaja (1920–
2004) v izvirniku nosi naslov Ni bila peta, bila je deveta. 
Številki označujeta Beethovnovi simfonĳi, ki naj bi 
po avtorjevem mnenju ves čas odzvanjali v ozadju, 
komične zaplete podlagali z resnobnimi toni, hkrati 
pa napovedovali nenavaden, v bistvu kar pretresljiv 
konec. Toda ker je tokratna uprizoritev postavljena v 
milje zlate dobe italĳanske popevke, ker je glavna ju-
nakinja ljubezenskega trikotnika ženska, ki ogromno 
govori, in ker sta njena soigralca prav tako nagnjena 
k intenzivnemu trošenju besed, ker se v uprizoritvi 
veliko poje ... potem je jasno, da je Parole, parole, sicer 
velik hit pevke Mine v zgodnjih sedemdesetih prejš-
njega stoletja, več kot primeren naslov. 
Igralka Lara Jankovič je za igralske stvaritve prejela 
primorsko gledališko nagrado Tantadruj, predstava 
pa je bila uvrščena tudi v tekmovalni program Dne-
vov komedĳe v Celju. 
Predstava traja eno uro in 30 minut.
Vljudno vabljeni!
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Program prireditev za december 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

Do 8. 12. 2013.
Vstop prost.

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA 
KULTURNO DRUŠTVO STARA VRHNIKA 

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Ema Goričan, Polona Zalokar 

HIŠE SE SPREMINJAJO, SLEDOVI OSTAJAJO; 
STARA VRHNIKA 

Dokumentarna razstava 
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 9. 12. 2013.
Vstop prost.

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

POGLED NA DOMAČI KRAJ SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
Koledar 2014

Fotografska razstava 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
4. 12. 2013,
ob 19. uri.
(116 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PISMA SVETEMU NIKOLAJU
ART film; romantična komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
5. 12. 2013,
ob 19. uri.
(93 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
HALIMINA POT

ART film; drama, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
6. 12. 2013, 
ob 18. uri.

Vstop prost.

DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA
DOBRODELNI KONCERT 

Z gosti: Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska, 
Ženski pevski zbor Upanje

Zborovodja: Jože Jesenovec, Janez Gostiša
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
7. 12. 2013,
ob 19. uri.

Vstopnina: 7 €,
dijaki, študentje: 

5 €.

BIG BAND VRHNIKA
NOVOLETNI KONCERT
Dirigent: Matjaž Lenarčič

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 
8. 12. 2013,

od 14. do 19. ure. 
(dva odmora)
Vstop prost.

KREIS FüR GEISTIGE LEBENSHILFE E.V.,
DRUŠTVO – KROG ZA DUHOVNO ŽIVLJENJSKO POMOČ

FENOMEN BRUNO GRÖNING; 
PO SLEDEH »ČUDODELNEGA IZCELJITELJA
»Neizceljivo ne obstaja, Bog je največji zdravnik!«

Dokumentarni film
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
10. 12. 2013,

ob 18. uri.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA

Ciril Velkovrh 
OD ŠTAJERSKIH GORIC DO STRME TRŽAŠKE OBALE

Ob 60. obletnici Slovenske planinske poti
Razstava tristotih razglednic 

bo na ogled v galeriji in avli do 12. januarja 2014.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
11. 12. 2013,

ob 18. uri.
Vstop prost.

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZALOŽBA AJDA 

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA 

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
Ta veseli dan kulture; 

O IVANU IN ANI 
Predstavitev knjige o Ivanu Cankarju

Gostje: pisatelj Tone Partljič, 
ilustrator Anton Buzeti, urednik Jože Gomboc 
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 
12. 12. 2013,

ob 19. uri.
(96 min.) 

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

KAJ, KO BI VSI ŽIVELI SKUPAJ
ART film; resna komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
13. 12. 2013,
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Gledališče Koper
Aldo Nicolaj

PAROLE, PAROLE ali NI BILA PETA, BILA JE DEVETA
Non era la quinta, era la nona

Glasbeno kriminalna komedija
Režija: Jaka Ivanc

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
14. 12. 2013,

ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.

MEŠANI PEVSKI ZBOR IVANA CANKARJA VRHNIKA
PRAZNIČNI KONCERT 
Zborovodja: Lovro Grom

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
15. 12. 2013,

ob 17. uri.
(96 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

TURBO
Animirana družinska komična pustolovščina, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
15. 12. 2013,

ob 19. uri.
(142 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
VELIKI GATSBY

Romantična drama, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
18. 12. 2013,
ob 16.30 uri.
Vstop prost.

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA
CHRISTMAS SHOW 

in memorium of Jeremmy Hibbins
BOŽIČNA PREDSTAVA

v spomin Jeremmyju Hibbinsu
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
19. 12. 2013,

ob 19. uri.
(82 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

IZHOD
Slovenski film, akcijska komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
21. 12. 2013,

ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

Eva Škofič Maurer
KLOVNESA RAZGRAJA

Predstava za otroke
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
21. 12. 2013,

ob 19. uri.
Vstopnina: 6 €.

PIHALNI ORKESTER VRHNIKA
NOVOLETNI KONCERT

Dirigent: Milan Matičič
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 
22. 12. 2013,

od 14. do 19. ure. 
(dva odmora)
Vstop prost.

KREIS FüR GEISTIGE LEBENSHILFE E.V.,
DRUŠTVO – KROG ZA DUHOVNO ŽIVLJENJSKO POMOČ

FENOMEN BRUNO GRÖNING; 
PO SLEDEH »ČUDODELNEGA IZCELJITELJA
»Neizceljivo ne obstaja, Bog je največji zdravnik!«

Dokumentarni film
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
24. 12. 2013,

ob 17. uri.
(87 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA
IMPIJEV OTROK

Družinski animirani, sinhronizirani film, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
26. 12. 2013,

ob 10.30 in 17. 
uri

(80 min.)
Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

BOŽIČKOV VAJENEC
Družinski animirani, sinhronizirani film, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
26. 12. 2013,

ob 19. uri
(112 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

THOR 2
Akcijski domišljijski spektakel, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
27. 12. 2013,

ob 10.30 in 17. 
uri.

(75 min.)
Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

LOTI; SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA
Družinski animirani, sinhronizirani film, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
28. 12. 2013,

ob 10.30 in 17. 
uri.

(105 min.)
Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SMRKCI 2
Animirana družinska komična pustolovščina, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
29. 12. 2013,

ob 10.30 in 17. 
uri.

(105 min.)
Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SMRKCI 2
Animirana družinska komična pustolovščina, 5+

Ob 18.40 DEDEK MRAZ
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
30. 12. 2013,

ob 10.30 in 17. 
uri.

(86 min.)
Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

DELFIN; ZGODBA O SANJAČU
Družinski animirani film, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVEDUJEMO:
SOBOTA,
4. 1. 2014.

Prvi koncert 
ob 17. uri,

Vstopnina: 10 €,
otroci: 5 €.

Drugi koncert 
ob 20. uri.

Vstopnina: 10 €.

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

26. NOVOLETNI KONCERT
Gostja: violinistka Manca Rupnik 

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

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

Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure

Sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

Nakup vstopnic prek spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:

www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si
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Internetni Portal Tax-Fin-Lex
Trĳe celoviti, vsebinsko zaokroženi podsiste-
mi podatkov v enem sistemu, z med seboj po-
vezanimi dokumenti, kjer v trenutku najdete 
ažurno informacĳo z davčnega, računovodsko-
finančnega in pravnega področja.

Portal Tax-Fin-Lex je osrednje mesto na inter-
netu v Slovenĳi, kjer uporabnik lahko na enem
mestu dobi ažurne in med seboj povezane in-
formacĳe iz treh področĳ:
TAX – podsistem z izbranimi davčnimi podatki 
in informacĳami,
FIN – podsistem z izbranimi računovodsko – fi-
nančnimi podatki in informacĳami,
LEX – podsistem z izbranimi pravnimi podatki 
in informacĳami.
Za obiskovalce knjižnice je mogoč dostop do 
želenih vsebin na računalnikih v naši čitalnici. 
Prek svetovnega spleta lahko članice in člani 
knjižnice dostopajo do portala tudi od doma 
(ali od kjer koli). Za prĳavo prek svetovnega
spleta je treba ob prĳavi: izbrati kraj vaše knjiž-
nice, vnesti številko vaše članske izkaznice in 
geslo COBISS. Če gesla COBISS še ne uporab-
ljate v okviru storitve Moja knjižnica, ga lahko 
pridobite pri vašem knjižničarju! Več o portalu 
na: h�p://ckv.si/vsebina_modro.php?vid=2013-
1108180922781

Zapisal: Niko Nikolčič

Knjižna čajanka
V četrtek, 19. de-
cembra 2013, ob 9. 
uri vas vabim na 
Knjižno čajanko; 
njen naslov je Leto, 
leto pisano Ob di-
šečem božičnem 
čaju in pecivu vam 
želim predstaviti 
knjižne novosti, 
ki vam bodo po-
pestrile prihajajoče 
praznike. Prisrčno 
vabljeni na Mladin-

ski oddelek Cankarjeve knjižnice Vrhnika!
Zlata Brezovar

Potopisno predavanje: Indĳa
Indĳa je neverjetna dežela in prav tako jo opi-
suje njen turistični slogan. Država je  popotni-
kom v izziv, saj je tako zelo drugačna od vsega, 
kar ste imeli možnost kdaj doživeti. Poleg tega 

pa jo čisto vsak obiskovalec doživlja po svoje: 
nekateri jo vzljubĳo, drugi zasovražĳo. Dejstvo
pa je, da se je na Indĳo treba navaditi in ji  dati
čas, da jo spoznamo v vsej veličini, ki nam jo 
ponuja na našem potovanju.
Barve so povsod: v zgradbah,  kulturi,  ljudeh, 
hrani, oblačilih, pokrajini, na tržnicah ...  In 
prav barve so tiste, ki  človeka po potovanju po 
Indĳi tako zelo prevzamejo. Tako kot so Nino
Kogej. Svoja občutja bo delila z vami v četr-
tek, 5. 12. 2013, ob 18.00 v Čitalnici Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika .Več o potovanjih na njenem 
blogu: www.nina-potuje.com

Svečano ličenje, make up brez 
skrivnosti
Prihaja veseli december, čas novoletnih za-
bav. Urejene in estetsko naličene v novo leto je 
moto naše brezplačne delavnice, ki jo bo vodila 
Bilka Baloh, maskerka, ki je šolanje s področja 
modnega in filmskega maskerstva končala v
Hollywoodu. Poučevala je na kozmetični šoli 
v Ljubljani, oblikovala masko za najrazličnejše 
slovenske in tuje modne časopise, bila zaposle-
na v Slovenskem narodnem gledališču ter so-
delovala na različnih filmskih projektih. Svoje
izkušnje bo delila z vami in vam pomagala do 
lepšega in bolj urejenega videza. Vse obisko-
valke bo delno naličila in jim barvno svetovala. 
Število obiskovalk je zaradi časa ličenja omeje-
no. Dodatne informacĳe in prĳave na št. 051 239
491. 
Delavnica bo v petek, 13. 12. 2013, v Čitalnici 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika ob 18.00.

Programi montessori 
V sredo, 18. decembra, ob 18.00 vas vabimo v 
Čitalnico Cankarjeve knjižnice Vrhnika na sre-
čanje za starše na temo Priprava okolja montes-
sori doma. S praktičnimi nasveti bomo z vese-
ljem delili z vami svoje izkušnje. Podrobnejše 
informacĳe lahko najdete na preprostomontes-
sori.si). 
S hvaležnostjo se veselimo, da smemo ponudi-
ti pristop montessori tudi v svojem domačem 
kraju: Urša Cankar, Eda Šteblaj in Evgenĳa Jarc
iz ekipe Preprosto montessori.

Tone Partljič na Vrhniki
Letos bo 95. obletnica Cankarjeve smrti. Ob tej 
priložnosti bo Založba Ajda  izdala mladinsko 
knjigo Toneta Partljiča o Ivanu Cankarju z na-
slovom O Ivanu in Ani. To bo žešesta knjiga v 
zbirki Znameniti Slovenci.
Predstavitev knjige bo v sredo, 11. 12. 2013, ob 
18.00 v mali dvorani Cankarjevega doma na 
Vrhniki. Goste večera bo pozdravil župan Ob-
čine Vrhnika Stojan Jakin, gostili bomo avtorja 
knjige Toneta Partljiča, ilustratorja Antona Bu-
zetĳa in urednika Jožeta Gomboca. Nastopali
bodo učenci predmetne stopnje OŠ Ivana Can-
karja Vrhnika in učenci Glasbene šole Vrhnika. 
Organizatorji: Zavod Ivana Cankarja Vrhni-
ka, Založba Ajda, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 
Glasbena šola Vrhnika in Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika.
Vljudno vabljeni!

Simbioza 2013
Zavod Ypsilon je pobudnik projekta, ki je letos 
že tretjič zapored povezal celotno Slovenĳo. V
tednu od 21. do 25. oktobra smo mladi in mladi 
po srcu starejše navduševali in jih  seznanjali z 
računalniki (pisanje besedila, internet, elektron-

ska pošta, mobilna telefonĳa in socialna omrež-
ja). Cilj projekta je višja računalniška pismenost 
starejše populacĳe in spodbuditi zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi; želimo jim po-
magati pri (prvem) stiku z računalnikom in 
internetom. Med mladimi pa želimo  promovi-
rati vrednote prostovoljstva in krepitev proak-
tivnega odnosa do družbe in lastne prihodno-
sti. Simbioza je potekala na 326 lokacĳah širom
Slovenĳe. Letos je 4819 tečajnikov poučevalo
rekordno število prostovoljcev, bilo jih je kar 
3529. Vsaka izkušnja in vsako doživetje šteje!
Marinka Petkovšek, udeleženka: "Pridem zato 
da se spet vidimo, da dobim novo znanje in ob-
novim znanje s prejšnjih Simbioz. Nikoli ne veš 
vsega in ponovno poslušanje ti vedno prinese 
še nekaj novih informacĳ."
Na Vrhniki je projekt potekal na  treh lokacĳah:

v OŠ Antona Martina Slomška, v OŠ Ivana Can-
karja Vrhnika in v Cankarjevi knjižnici Vrhni-
ka. Za sodelovanje, spodbude in omogočanje 
projekta se zahvaljujem ravnateljici OŠ AMŠ 
Darji Guzelj, ravnateljici OŠ ICV Polonci Šurca 
Gerdina in direktorici CKV Suzani Potočnik. 
Hvala tudi vsem drugim, ki so posredno ali ne-
posredno sodelovali pri projektu.
Za slastne pice se zahvaljujem Jolandi Rudolf in 
Matjažu Rusu, za praktična darila Bebi Pi�erle
Molek, za osvežilno pĳačo pa Iztoku Škofu in
Janezu Jurca.
Največja zahvala in pohvala pa  velja zagoto-
vo prostovoljcem, saj so marsikomu omogočili 
prvi stik z računalnikom, jim pokazali, kako 
lahko na internetu poiščejo recepte, pošiljajo 
elektronsko pošto  … Letos so delavnice vo-
dili: Žiga Valentič, Branko Pongrac (posebna 
pohvala tudi za spodbujanje osnovnošolcev k 
sodelovanju pri projektu), Gregor Fras, Anže 
Škerjanec, Špela Novak, Anita Novak, Bor 
Šturm, Adnen Bilajbegović,  Petra A�eya Fa-
biani,  Manca Grom, Nebojša Živanovič, Petja 
Rus in Jošt Cankar. 
Kot prostovoljci pomočniki so se letos prĳavili
(nekateri že tretjič!): Jelena Cvetkovič, Tamara 
Jesenovec, Marko Mrzlikar, Bilka Baloh, Nika 
Čelešnik, Katja Japelj, Anja Rant, Hermina 
Ortar, Ivana Radanović, Katja Progar, Urška 
Mesec, Anja Jereb, Đuldina Orlić, Rej Ban, Jer-
nej Žakelj, Jan Strajnar, Živa Gabrovšek, Maša 
Ponikvar, Jaka Carlevaris, Jure Carlevaris, Mĳa
Ribič, Liza Šteblaj, Tajra Abdaković, Urša Smre-
kar, Katja Gojkovič, Anja Molek, Lucĳa Lekšan,
Annateja Popit, Gregor Gajič, Petra Vogrinc, 
Maja Zobec, Medeja Kogovšek, Petra Jurček, 
Špela Šebenik, Blaž Tomažin, Saša Todorović, 
Barbara Ribič, Goran Nagelj, Matej Zalar, Rina 
Jurjevčič, Bojan Plohl Đžabič in Tilen Oblak. 
»Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si 
pred kratkim storil kaj dobrega.« (La BRUYE-
RE)

Sonja Žakelj, lokalna koordinatorka pri pro-
jektu Simbioza za Občino Vrhnika,

Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Lokalni sponzorji:

Novosti v oktobru 2013
0 SPLOŠNO.  KNJIŽNIČARSTVO, ENCIKLOPEDĲE,
ZBORNIKI ...
DEKALOG: IX-XI
KOVAČIČ, P.: Alica v Poterunĳi
ŠULER, A.: Spoznajmo Photoshop CC 

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTIZEM. PSIHOLOGĲA.
BLACKMORE, S. J.: Zavest 
BUSCAGLIA, L. F.: Ljubiti drug drugega 
KHAN, A. H.: Dejanski posameznik 
MAREK, J.: Nova oikonomĳa odnosov
PLATO: Sokratov zagovor 

2 VERSTVO
ARGÜELLO, K.: Kerigma 
BEDARD, B.: Evangelizacĳa
EVERT, J.: Prava moškost 
GRŽAN, K.: Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji 
toliko trpečih? 
MESSORI, V.: Bernardka nas ni prevarala 

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA. EKONOMĲA. PRAVO.
VZGOJA. ETNOLOGĲA.
EAGLETON, T.: Zakaj je imel Marx prav 
GREGORČIČ Žgombič, N.: Super fant 
HEYWARD, A.: Skrivni klub milĳonarjev
LONČAR, N.: Kominform in tržaški Slovenci 
LUHMANN, N.: Oblast 
MANCEVIČ, D.: Ruska energetska diplomacĳa v 21.
stoletju
POTOČNIK, D.: Viri in pouk zgodovine 

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRONOMĲA. FIZIKA.
KEMĲA. BIOLOGĲA.
VUČETIĆ, M.: Vrĳeme na Jadranu

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETĲSTVO. VODENJE.
INDUSTRĲA. OBRT.
AUGUŠTIN, V.: Pridelava in predelava voska 
BOŽIČ, J.: Recepture izdelkov iz čebeljih pridelkov 

CAMPBELL, L.: Kitajska študĳa kuharica
HAWKEY, C. J.: Rana na želodcu in druge težave z že-
lodcem, požiralnikom in dvanajsternikom
JAYSON, M. I. V.: Bolečine v križu
JUVANEC, B.: Slovenski čebelnjak 
KIRK, D.: Težave s prostato 
KODRIČ Mori, H.: Jaz - Sima Mori 
KOŠIR Kropivšek, A.: Čebela 
KRANJEC, S.: Življenje brez glutena 
MACGREGOR, A.: Migrene in glavoboli 
MEGLIČ, M.: Čebelji pridelki 
ROJEC, D.: Nasveti in izkušnje iz prve roke 
SCHMIDT, I.: Zdravilne rastline 
SOČAN, M.: Javno zdravje 
SOMERS, S.: Prodor medicine čez meje mogočega 
SZASZ, Thomas S.: Kraja človeka 
TOMAŽEVIČ, M.: Potresno odporne zidane stavbe 
WORRALL, J. G.: Artritis in revmatizem 

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFĲA.
GLASBA. ŠPORT.
BULL, J.: Najlepši božični izdelki 
ČUDOVITA si, Slovenĳa
DELIĆ, S.: Oprema krstaša 
KAVAŠ, M.: Trening kolesarjev 
PAVLOVIČ, M.: Vedno na vrhu in med prvimi 
PREINFALK, R.: And the beat goes on --- 
REICHENBERG, M.: Wagner in film
STEFFNY, H.: Velika tekaška knjiga 
ŠTEFANČIČ, M., jr.: Maškarada 

81 JEZIKOSLOVJE VR
ŠTAVBAR, S.: Svetniška imena in njihovo prevajanje 

82 KNJIŽEVNOST
AVSENIK Nabergoj, I.: Simboli neizrekljivega 
ŠIRCA, Alen A.: Hamlet, William Shakespeare 

82-1 POEZĲA.
ČEŠEK, M.: Oko kroga 
GOLOB, A.: Vesa v zgibi 
LAINŠČEK, F.: Dlan mi po tebi diši 
POLIČ, A.: Ona je mesto 

ŽERJAL, I.: Sumljive in abstraktne poezĳe

82-2 DRAMATIKA.
PLAUTUS, Titus M.: Osli 

82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
AHMETAJ, J.: Dekle z bonboni 
AUEL, Jean M.: Dežela poslikanih jam 
BAGGOTT, J.: Zliti 
BIZJAK, B.: Prihod 
BUCAY, J.: Ti povem še eno zgodbo? 
COLGAN, J.: Rosie v svetu sladkih pregreh 
CVETKO-Vah, K.: Razmerja v ogledalu 
FOLEY, G.: Neukročena lady 
GAIL, B. J.: Brez otrok 
GARCÍA, S.: Igra z ognjem 
HOWARD, L.: Na smrt ustrežljiva 
HOYT, E.: Vražje nakane 
JOYCE, B.: Saga o Braggovih
KINSELLA, S.: Poročna noč 
KOCMUT, A.: Čisto sam na svetu 
LAINŠČEK, F.: Mišo frajer, Janko hajer 
MAKINE, A.: Rekviem za vzhod 
MALENŠEK, M.: Marĳa Taborska
MCFADYEN, C.: Obraz smrti 
MURAIL, Marie-A.: Oh, boy! 
PARTLJIČ, T.: Pasja ulica 
PERŠAK, T.: Usedline 
PETEK Levokov, M.: Pesem črne golobice 
PHILLIPS, C.: Novi začetki 
REBULA, A.: Pred poslednjim dnevom 
REDFEARN, S.: Tiho, deklica 
SENDKER, Jan-P.: Uglašeno srce 
SPARKS, N.: The longest ride 
TAVARES, M. S.: V tvoji puščavi 
WAMBRECHTSAMER, A.: Guzej 
ŽIBERNA, M.: Dobri pastir in druge kratke ženske 

82-4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. DNEVNIKI. PO-
TOPISI.
ATHWAL, S. K.: Sramota 
GOLD, A. L.: Spomini na Ano Frank 
KARZ, Z.: Brezsladkorna vila 

KOŠIR, M.: Čas za modrost 
OSVALD, D.: Enosmerna vozovnica 
PRODAN, S.: Nemirna mladost 
REPAR, S.: Slovenka na kvadrat 
VELKOVRH, C.: Od štajerskih goric do strme tržaške 
obale 

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
AVSEC, A.: Vonj po akacĳah
BEDFORD, D.: Moj očka 
ČEH, B.: Škratek Nace na poletni večer 
GRAFENAUER Korošec, E.: Kekec in Bedanec 
HAVUKAINEN, A.: Tine in Bine
KODRE, T.: Tovarna marmelade 
KOREN, M.: Nace in Rudi 
KORITNIK, A.: Pasti in zablode trinajstletnice 
KORITNIK, A.: Pelin & sladkor 
KRAAN, H.: Vrisk 
LAINŠČEK, F.: Sestrica in bratec 
NOPOLA, S.: Risto Bobnar, odklenkalo ti je 
SIMONČIČ, A.: Sveti Miklavž pod Gorjanci 
SMITH, L.: Dedkov vrt 
SMOLAR, A.: Pujsa in Andrej Migec
SNOJ, J.: Besede izbrane za modrĳane
STEINWART, A.: Tatz und Tiger 
SVET, E.: Levček Oli zbeži 
ŠTAMPE Žmavc, B.: Zaljubljeni tulipan 
ZIMMERMANN, I.: Leja čira čara 

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFĲA. ZGODOVINA.
BIOGRAFĲE.
JELINČIČ, Z.: Ali je hrvaška država legalna 
KARLIĆ, B.: Najljepša jadranska sidrišta 
KRAJNC, M.: Ciganska kri 
LELJAK, R.: Major Mitja in Puklasti Miha - prĳatelja po
krvi 
LUNEL, P.: Pustolovščina Pedra Opeke 
MARČIĆ, R.: Otoci srednje Dalmacĳe

Novosti prejšnjih mesecev lahko prebirate na naših 
straneh na svetovnem spletu: http://www.ckv.si in na 
www.mojaobcina.si/vrhnika.

 Izbor: Niko Nikolčič
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Igralci ŠD Sinja Gorica uspešni 
na 15. občinskem prvenstvu v 
namiznem tenisu

Člani namiznote-
niške sekcĳe ŠD
Vrhnika so zelo 
uspešno izvedli 
15. občinsko pr-
venstvo Vrhnike 
v namiznem te-
nisu. Tekmovanje 
je potekalo v več 
kategorĳah, od
pionirjev do vete-

ranov nad 50 let, žensk in dvojic. V mlajših kategorĳah (pionirji,
pionirke, mladinci, ...) so bili uspešni člani ŠD Vrhnika, v starejših 
kjer smo nastopali tudi člani namiznoteniške sekcĳe ŠD Sinja go-
rica, pa so bili rezultati sledeči:

Člani 35-50 let: 1. Šurca M. (Sinja gorica), 2. Torkar R. (Vrhnika), 
3. Petrovič S. (Vrhnika), 4. Vrbančič P. (Sinja gorica). Veterani nad 
50 let: 1. Nišavič A. (Sinja gorica), 2. Berginc J. (Sinja gorica), 3. 
Čekada J. (Sinja gorica), 4. Vrbančič D. (Sinja gorica). Članice: 1. 
Nišavič A. (Sinja gorica), 2. Kastelic B. (Sinja gorica), 3. Seliškar 
(Vrhnika), 4. Kesič S. (Sinja gorica). Dvojice: 1. Kaizer – Semič 
(Vrhnika), 2. Berginc – Nišavič (Sinja gorica), 3. Grampočnik 
– Plusko (Vrhnika).

Za kvalitetno in vestno vodenje turnirja, moramo pohvaliti mla-
de člane ŠD Vrhnika. Namiznoteniška sekcĳa Športnega društva
Sinja gorica ima 3 ekipe, ki uspešno nastopajo v ligah Ljubljanske 
rekreativne namiznoteniške zveze. Vse ljubitelje in rekreativne 
igralce namiznega tenisa vabimo k igranju v dvorani Gasilnega 
doma Sinja gorica vsak ponedeljek in četrtek med 18.00 in 21.00 
uro.

Bruno Kosi

Obnovitvena dela v Športnem 
parku Vrhnika
Po letih zatišja so se v Športnem parku Vrhnika končno izve-
dla nekatera vzdrževalna dela: urejeni so dostopi do stadiona, 
urejeno je odvodnavanje velike asfaltne ploščadi, z ograjo smo 
omejili vandalizem na travnatih igriščih in stadionu, zamenjali 
smo lovilne mreže ob pomožnem igrišču in za nogometnimi goli. 
S pomočjo donacĳe TERMOTOMA pa smo zamenjali kabine za
rezervne igralce.
Na pobudo rekreativnih tekačev, ki so se poleg organiziranih 
skupin vključili v iskanje rešitve, bomo za vse zainteresirane re-
kreativce uredili režim dostopanja do atletske steze. Več infor-
macĳ o dostopu na stadion boste v začetku decembra dobili na
internetni strani zavoda. 
Naslednjo pomlad bomo nadaljevali z obnovo dotrajanih šport-
nih površin. Načrtujemo preplasitev košarkarskega igrišča z 

umetno maso, zaradi preprečevanja vnosa peska na igrišče pa 
nameravamo asfaltirati oziroma tlakovati tudi okolico košar-
karskega igrišča. Ponovno želimo namestiti teniško steno, ki bi 
jo kombinirali z malo plezalno steno, obnoviti želimo atletsko 
skakališče v daljino ter namestiti manjše tribune oziroma sedišča 
na delu sedanjih »tribun« na mestnem stadionu. Verjamem, da 
bomo sicer z majhnimi koraki, v nekaj letih zadovoljivo obnovili 
športni park, tudi nekdanji bazen.

Strokovni sodelavec za šport
Daniel Cukjati

Predzadnje letošnje novičke začenjamo,  kar ni 
v naši navadi, z malo hvale. Z velikim zado-
voljstvom lahko napišemo, da smo bili veseli 
vseh pohval,  ki smo jih prejeli od »velikih in 
malih« občanov za očitno dobro pripravljeno 
prireditev prva Mini olimpĳada na Vrhniki. 
Na prireditvi in v prejšnji številki  Našega ča-
sopisa še nismo upali obljubiti, da bomo prire-
ditev  pripravili tudi  prihodnje leto. Kdor nas 
pozna, dobro ve, da poznamo in upoštevamo 
pregovore, ki pravĳo, da obljuba dela dolg in
da vola primeš za roge, človeka pa za besedo. 
Po nekaj razgovorih in dogovorih v  poveza-
vi s to prireditvĳo pa smo postali pogumnej-
ši. Olimpĳski komite Slovenĳe – Združenje 
športnih zvez je Mini olimpĳado na Vrhniki že
uvrstil v svoj program dela za naslednje leto. 
Pripravljenost za sodelovanje sta izkazali tudi 
obe osnovni šoli. Na podlagi letos pridobljenih 
izkušenj bomo morda naslednje leto k sodelo-
vanju povabili še več naših najmlajših. 
Sedaj pa od besed k dejanjem. Člani delovne 
skupine zveze,  ki opravljajo operativno delo 
pri pripravi sprememb Pravilnika o sofinanci-
ranju športa v Občini Vrhnika, so v tem času 
od Področnega centra Postojna pridobili še 
nekaj potrebnih podatkov o šolskih športnih 

tekmovanjih. Podatke bodo uporabili pri ob-
likovanju novega pravilnika. Največja težava 
pri pripravi dokumenta  so za delovno skupi-
no zveze faktorji športnih objektov. Primerjava 
faktorjev, s katerimi se v skladu z veljavnim 
pravilnikom vrednoti uporaba objektov izva-
jalcem letnega programa športa, s cenami teh 
objektov pokaže, da bi morali faktorje spreme-
niti ali – in znižati ceno najemnine objektov. Na 
to problematiko smo opozorili in jo predstavili 
že na septembrski seji komisĳe, ki je bila v raz-
širjen sestavi na občini.  Upamo, da se bodo 
zadeve za ureditev tega področja čim prej pre-
maknile »z mrtve točke«. 
Zadnji mesec smo nadaljevali z dobro prak-
so sodelovanja pri pripravi dokumentacĳe
na razpis Fundacĳe za financiranje športnih
organizacĳ v Republiki Slovenĳi. Kot je znano,
smo lani tudi mi malo pripomogli k uspešni 
kandidaturi Krajevne skupnosti Drenov Grič - 
Lesno Brdo za gradnjo prepotrebnih garderob 
ob športnem igrišču na Drenovem Griču. Letos 
smo se aktivno vključili v pripravo kar dveh 
kandidatur, in sicer: za ureditev telovadnice 
v kulturnem centru ter za ureditev zunanjega 
športnega igrišča ob tem centru. S poimeno-
vanjem »kulturni center«  mislimo na objekt  
nekdanje Konfekcĳe Industrĳe usnja Vrhnika.
Pripravljavec dokumentacĳe in investitor obeh
projektov je Občina Vrhnika. Na  Športni  zvezi 
Vrhnika smo pripravili obširno ter utemeljeno 
mnenje oziroma priporočilo h kandidaturama. 
Za projekt ureditve telovadnice smo k sodelo-
vanju povabili Gimnastično društvo Vrhnika 

ter pridobili tudi priporočilo Gimnastične zve-
ze Slovenĳa. Pri projektu ureditve zunanjega
športnega igrišča pa sta sodelovala še Vrtec 
Vrhnika in Krajevna skupnost Vrhnika - cen-
ter. Kot največji bodoči uporabnik je oba pro-
jekta  s priporočilom podprla tudi Osnovna 
šola Ivana Cankarja Vrhnika. V času  pisanja 
tega prispevka še ne vemo, koliko vlog je bilo 
posredovanih na razpis Fundacĳe za šport, saj
je odpiranje vlog predvideno dva dni po od-
daji tega članka. Vemo pa, da smo se, ne glede 
na to, kakšen bo končni rezultat, vsi sodelujoči  
kar najbolj potrudili in da je vsak od nas svoje 
delo opravil odlično. 
V času pisanja tega prispevka se zaključujeta 
javni obravnavi dveh, za šport pomembnih 
dokumentov,  in sicer:  Nacionalnega  progra-
ma športa in Strategĳe Olimpĳskega komiteja
Slovenĳe – Združenja športnih zvez. Oba do-
kumenta se nanašata na obdobje od leta 2014 
do leta 2023.  Prvi dokument naj bi v Držav-
nem zboru Republike Slovenĳe sprejeli marca
naslednje leto, drugega pa bomo predvidoma 
sprejeli na decembrski seji skupščine OKS-
ZŠZ.
Predstavniki športnih zvez notranjske regĳe
načrtujemo, da se bomo pred navedeno sejo 
skupščine sestali na delovnem srečanju in ob-
likovali skupna stališča tudi do predlaganih 
novih Pravil OKS-ZŠZ, ki bodo prav tako na 
dnevnem redu decembrske seje skupščine 
Olimpĳskega komiteja Slovenĳe.
Za konec pa še nekaj nujnih operativnih za-
dev. Če je katero društvo slučajno pozabilo, 

ga spominjamo,  da je do 29. novembra  še čas 
za posredovanje vloge na Javni razpis za sofi-
nanciranje športnih vsebin Letnega programa 
športa občine Vrhnika za leto 2014. 
Na ta razpis se bo, tako kot vsa  prejšnja leta, 
prĳavila tudi Športna zveza Vrhnika. Poleg
prĳave na naveden javni razpis pripravljamo
gradivo za redno sejo Izvršnega odbora ter za 
sejo skupščine zveze, ki jo nameravamo pri-
praviti v prvi polovici decembra. Na povabilo 
naših članov smo prisotni tudi na njihovih ob-
čnih zborih. 
Kot smo napovedali v prejšnji številki Naše-
ga časopisa, je tokrat »v posebnem okvirčku« 
objavljen poziv za posredovanje predlogov 
za podelitev priznanj športnikom in športnim 
delavcem za osvojene športne dosežke v letu 
2013. Prosimo, da nam predloge posredujete 
do 10. decembra 2013.
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si 
redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. 
Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe o
dogodkih v vaših društvih in klubih. 
Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja 
v parku pred telovadnico Partizan na voljo  
oglasni pano. 
Za vse informacĳe nas pokličite na telefonsko
številko 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov 
sportnazvezavrhnika@gmail.com.
Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v 
pritličju poslovnega dela telovadnice Partizan.
     
    Športna 

zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze 
Vrhnika

Športnik Vrhnike za leto 2013
Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacĳe in po-
sameznike k posredovanju predlogov za podelitev priznanj 
športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosež-
ke v letu 2013.
Predloge je treba posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v 
prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega do-
govora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zapro-
site na e-naslov: sportnazvezavrhnika@gmail.com. Obrazci so 
dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.
si.
Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: 
Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, p. p. 
88 ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje do 10. 
decembra 2013. 

Športna zveza Vrhnika
Komisĳa za podelitev priznanj,

predsednik Borut Fefer

Društvo Zmigaj se! Vrhnika

organizira začetni in nadaljevalni plesni tečaj 
– DRUŽABNI PLESI ZA PARE

(čačača, valček, jive, polka itn.).  Vsak tečaj vsebuje  
osem vaj.

Tečaja bosta v  nekdanji šoli v Ligojni vsak petek.  
Začetek 6. 12. 2013.

Začetni tečaj se bo začel ob 19.00, nadaljevalni pa 
ob 20.00. Učila bo Lea Smrtnik.

Cena tečaja je 40 eur/osebo (za osem vaj).
Prijave sprejemamo na info@zmigajse.si

Tečaj bo potekal, če bo prijavljenih vsaj pet parov. 
Spletna stran www.zmigajse.si ne vsebuje 

informacij o tem tečaju.

Rezultati zaključka medobčinskih lig v balinanju
1. liga

2. liga

Mesto Ekipa Krog Zm Remi Prz Toč.
rez. Točke

1. PVD Sever 16 10 5 1 46/18 46
2. Horjul 16 7 6 3 40/24 40
3. ŠD Jama 16 6 5 5 36/28 36
4. Karos. Novak 16 8 4 4 35/29 35
5. Blagajana 16 5 7 4 32/32 32
6. Sinja Gorica 16 4 6 6 31/33 31
7. Gruden Dren 16 4 5 7 27/37 27
8. ŠD Povž 16 1 7 8 22/42 22
9. Logatec 16 2 5 9 19/45 19

Mesto Ekipa Krog Zm Remi Por Toč.
rez. Točke

1. Prevozi 
Lampe 16 13 1 2 51/13 51

2. Dobrova 16 12 1 3 45/19 45
3. Kranjci 16 6 6 4 36/28 36

4. Pomik 
Logatec 16 8 4 4 35/29 35

5. OZVVS 16 6 5 5 34/30 34
6. Tošiba 16 3 8 5 30/34 30
7. Dragomer -1 16 2 5 9 22/42 22
8. Dragomer -2 16 2 3 11 18/46 18
9. Invalidi 16 2 3 11 17/47 17
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Smuči in smučarske vezi
Pri izbiri smuči moramo biti v prvi 
vrsti pozorni na ustrezno dolžino. Za-
četniki naj imajo raje krajše smuči in 
naj le-te ne segajo otroku nad višino 
brade. Otroci, ki že obvladajo spre-
minjanje smeri in znajo samostojno 
smučati, naj imajo smuči, ki jim segajo 
nekje do višine nosu oz. oči. Smuči naj 
imajo poudarjen stranski lok, kar bo 
izredno olajšalo učenje in otroci bodo 
veliko hitreje napredovali. Smuči mo-
rajo imeti ustrezne smučarske vezi 
z zavoro. Pomembno je, da so vezi 
pravilno nastavljene glede na dolžino 
smučarskega čevlja in oznako DIN. 
Nastavitev je odvisna od teže smu-
čarja, smučarskega znanja in načina 
smučanja.

Smučarski čevlji
Pri izbiri pancerjev, kot jim pogovor-
no rečemo, je treba paziti predvsem 
na njihovo velikost, trdoto in višino. 
Le primerni pancerji bodo 
otroku nudili dovolj opore, 
obenem pa dovolj udobja, 
da otroka na smučišču ne 
bo zeblo ali ga tiščalo. Pri 
nakupu smučarskih čev-
ljev za otroka naj bodo le-
ti nekoliko večji (do 1 cm), 
ker bo otroku med sezono 
noga zrasla. To pa ne velja 
za odrasle oziroma tiste, 
ki jim noga ne raste več. 
Smučarski čevelj za otro-
ka naj bo raje mehkejši kot 
trši, zato trdi tekmovalni 
čevlji niso primerni za 
otroke, ki začenjajo s prvi-
mi koraki na snegu. Poleg 
tega moramo biti pozorni 
na višino smučarskih čev-

ljev, saj lahko nekateri odrasli modeli 
najstnikom, ki jim je pred  nedavnim 
zraslo stopalo, segajo previsoko, sko-
raj do kolena.

Smučarska čelada
Smučarska čelada je po Zakonu o 
varnosti na smučiščih obvezna za vse 
udeležence na smučišču do štirinajste-
ga leta starosti, seveda pa je priporoč-
ljiva za vse. Pri zbiri velikosti čelade 
je pomemben obseg glave. Nujno je, 
da otroci čelado poizkusĳo, saj jih ne
sme tiščati ali pa jim biti prevelika in 
kar pasti z glave. Primerno moramo 
nastaviti tudi trakec, s katerim  jo pod 
brado pripnemo. Nekatere smučar-
ske čelade imajo podobne nastavljive 
sisteme kot kolesarske, kar omogoča, 
da čelado lahko prilagajamo različni 
velikosti glave.

Smučarske palice
Še vedno velja pravilo, da dolžino 
smučarske palice izberemo tako, da 

palico obrnemo narobe, jo primemo 
pod krpljico. Ustrezno dolžino ugoto-
vimo, ko imamo kot v komolcu 90 °. 
Smučarski palici morata imeti krpljice 
in zanke, s pomočjo katerih jih pravil-
no primemo. Prve korake na snegu, 
posebno z najmlajšimi, naredimo brez 
palic, ker začetnika samo še dodatno 
ovirajo. Če bo otrok obiskoval smu-
čarski tečaj, se pogovorite z učiteljem, 
ali bo otrok palice sploh potreboval. 

Smučarska oblačila
Pri izbiri smučarskega kompleta pa-
zimo predvsem, da je dovolj topel, 
nepremočljiv in dovolj zračen. To je 
izredno pomembno, saj bo otrok na 
snegu v mrazu, hkrati pa mu bo lahko 
tudi vroče, ko bo neizmerno užival v 
zimskih radostih. Otroke pod zgornji 
sloj oblačimo večplastno: smučarsko 
perilo (zgornji in spodnji del), puli, jo-
pica, s čimer omogočimo, da se lahko 
v primeru potenja slečejo. Pomemben 
del opreme so tudi rokavice, ki naj 
bodo vsaj pri najmlajših otrocih na 
en prst, kar jim olajša oblačenje, po-
leg tega so veliko toplejše. V večjem 
mrazu pride še kako prav podkapa, 
ki jo namestimo pod čelado in z njo 

zaščitimo obraz pred 
vetrom in mrazom.
Nakup primerne 
smučarske opreme je 
obsežen projekt za-
radi finančnega zalo-
gaja  in tudi pestre 
ponudbe. Upamo, da 
smo vam z nasveti 
vsaj malo pomagali. 
V primeru dodatnih 
vprašanj nas lahko  
pokličete na št. 040 
600 777 ali e-naslov: 
mailto:info@sdvuc-
ko.com in z veseljem 
vam bomo pomagali.  
Za konec samo še od-
govor na zelo pogosto 
vprašanje: Ali lahko 

kupimo smučarsko opremo za dve se-
zoni? Predvsem za smuči in smučar-
ske čevlje to ni priporočljivo. Otrok v 
enem letu precej zraste, poleg tega na-
preduje v smučarskem znanju in zato 
za hitrejši napredek v naslednji sezoni 
potrebuje daljše smuči. Menjava smu-
čarskih čevljev je pomembna zato, ker 
otroku noga zraste, preveliki smučar-
ski čevlji prvo sezono pa so izredno 
nevarni. Stroške nakupa opreme lah-
ko zmanjšamo z nakupom ustrezne 

rabljene opreme. Moramo pa paziti, 
da opremo pred sezono ustrezno 
pripravimo; predvsem je pomemb-
no, da so smuči namazane (prepreči 
sprĳemanje snega na drsno ploskev),
robniki ustrezno nabrušeni in vezi na-
stavljene. Druga možnost pa je,  da si 
smučarsko opremo izposodite. Ude-
ležencem naših tečajev omogočamo 
izposojo opreme v društvu. 

ŠD Vučko

Strelsko društvo Vrhnika
Strelišče pod novo streho
Strelci smo v soboto, 26. 10. 2013, objekt strelišča prekrili z novo 
kritino. Delo je bilo uspešno dokončano z lastnimi sredstvi in 
delom. Tako smo si odprli nov delovni prostor, saj se bodo sedaj 
začela dela v notranjosti objekta, kjer bi z deli radi  končali v 

maju 2014. Takrat bomo namreč gostili zadnje kolo regĳske lige
in hkrati praznovali našo 60-letnico obstoja. Vse skupaj pa za-
činili z  odprtjem strelišča ob občinskem prazniku. Upamo, da 
nam bo ta veliki cilj uspel, saj si neizmerno želimo, da bi začeli z 
uporabo novih prostorov, v katerih bomo imeli boljše  možnosti 
za delo in vzgojo naših najmlajših. (BL)

Nova tekmovalna sezona pred vrati – uspešen 
začetek
Pred nami je nova tekmovalna sezona 2013/2014. Glede na to, 
da  poleti nismo mirovali, ampak smo opravljali dela na novem 
strelišču, smo pred začetkom sezone začeli tudi s treningi in pri-
pravami na novo sezono. Verjamemo, da nam bo zopet uspelo 
narediti veliko dobrih rezultatov, saj verjamemo vase in si to ne-
izmerno tudi želimo. Lepo je na koncu leta pogledati naše do-
sežke, ki le niso tako skromni. Prizadevamo si, da tudi novi člani 
hitro pridobĳo naše znanje in da so ob boku starejših, izkušenih
strelcev, kjer si nabirajo znanje in moči za vsa velika in manj-
ša tekmovanja. Seveda vsi v pričakovanju delamo in treniramo 

za finale, to je državno prvenstvo, vendar zato ne zanemarjamo 
drugih tekmovanj, saj se dobro zavedamo, da se ravno na  njih 
kalimo. 
Kot prvi je v tej sezoni v ogenj stopil Bojan Lampreht st., ki se je 
v Murski Soboti udeležil Državnega prvenstva upokojencev in 
pri tem zasedel odlično drugo mesto.  
Naši najmlajši pa so nastopili v prvem krogu Pokala Slovenĳe
in mladinskih lig, kjer je v kategorĳi pionirjev Ožbe Drašler za-
sedel odlično deveto mesto. Dobro se je  izkazal tudi kadet Žan 
Žuber, ki je letos prestopil iz pionirske kategorĳe in tako stopil
v novo kategorĳo z novim orožjem. Svojo serĳsko puško, s kate-
ro je dosegel odlične uspehe, je zamenjal za standardno zračno 
puško. (BL)

Prvi krog PNK regĳske lige 2013/14 Idrĳa
Za nami je tudi prvi krog PNK regĳske lige v streljanju z zrač-
nim orožjem. Tekmovanja smo se udeležili s štirinajstimi imi 
strelci v skoraj vseh kategorĳah in bili pri tem tudi uspešni. Pri
najmlajših cicibanih je prvič nastopil Ambrož Jilek, ki je že takoj 
na prvem tekmovanju postavil svoj osebni rekord, žal je pristal 
na četrtem mestu, dal pa vedeti, da nanj lahko računajo tudi na 
vrhu. Odlično se je uvrstila prav tako debitantka na tekmova-

nju cicibanka Meta Dobrovoljc, ki si je prislužila že prvo srebrno 
medaljo. Srebrno medaljo so osvojili tudi ml. pionir Jan Rom, ka-
det Žan Žuber in članica Benjamina Rudolf. Bojan Lampreht ml. 
je osvojil bron v kategorĳi članov, Bojan st. pa zlato v kategorĳi
veteranov nad 50 s puško in zlato v kombinacĳi puška - pištola.
Tudi ekipno je Vrhnika na prvem  mestu veterani in  na drugem  
mestu člani. Tako so osvojene prve točke, vendar do konca je 
sedem krogov in do takrat se lahko marsikaj spremeni. Nam je 
to vzpodbuda, da se bomo v nadaljnjih tekmovanjih skušali čim 
bolje uvrščati, pridno nabirati točke, da bo tudi končni izkupi-
ček kar najugodnejši. Seveda ne smemo pozabiti tudi na  druge 
strelce, ki so prav tako osvojili točke in dali svoj prispevek tek-
movanju in ekipi. Mogoče  tokrat ni bil njihov dan, v prihodnje 
bo pa zagotovo. (BL)

Dvojna zmaga strelcev
 V Ankaranu je bil prvi  krog II. državne lige, ki smo se ga letos 
ponovno udeležili strelci z Vrhnike. V prvem krogu so Vrhniko 
zastopali Bojan Lampreht st., Bojan Lampreht ml. in Uroš Je-
lovšek. V turnirskem tekmovanju, ki je letos novost, je Vrhnika 
slavila z dvojno zmago, in sicer je prvo mesto osvojil Bojan st., 
krog za njim je zaostal Bojan ml. Vsi trĳe strelci so zmagali tudi
ekipno in osvojili pomembne točke v ligi. Skupaj bo šest  kol, 
drugo v Postojni, tretjega pa bomo gostili na vrhniškem streliš-
ču. (BL)

Ožbe Drašler Meta Dobrovoljc – njena prva 
medalja

S tekmovanja v Ankaranu

Izbira smučarske opreme za otroke
Zima je pred vrati in čas je, da preverimo in nakupimo opremo 
za naše nadebudne smučarje. Tokrat vam bomo predstavili nekaj 
pomembnih informacĳ o primerni smučarski opremi za otroke.
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Tekmovalna sezona v letu 2013 se je začela na državnem dvo-
ranskem prvenstvu, ki je potekalo v Ljubljani in Slovenski Bi-
strici. Izredno so nas razveselili skakalci in skakalke višino. 
Ponovno se je pokazalo, da je vrhniški skok v višino v samem 
slovenskem vrhu. Kar pet atletov AS Vrhnika (Vita Slak, Anita 
Švajger, Gaja Bastarda Poklukar,  Rok  Skvarča in Jaka Fefer) so 
se namreč uvrstili med prve tri v državi. V pionirski konkurenci 
je Rok postal državni prvak, Vita, Anita in Gaja pa vicešampion-
ke. Pri mladincih je Jaka, ki je letos že preskočil 2 metra, zasedel 
3 mesto. To, da so se našteti atleti uvrstili  dosežke prav v vseh 
starostnih kategorĳah (U12, U14, U16 in pri mladincih), pove o
konstantnosti dela in kvaliteti treniranja. 
V zimskem delu je bilo tudi Državno prvenstvo za starejše 
mladince. Martina Jan, vrhniška atletinja, ki je prestopila v ŠD 
Kronos kjer jo še naprej trenira dosedanji trener, Vrhničan Luka 
Drašler mlajši, je v skoku v daljino skočila 5.91 m, s tem postavi-
la svoj osebni rekord in dosegla normo za svetovno mladinsko 
prvenstvo, ki je bilo letos poleti v Ukrajini. Na tekmovanju, kljub 
dobremu skakanju, ni dosegla dobre uvrstitve saj je naredila tri 
prestope. Če teh ne bi bilo, bi skočila preko 6 metrov in se uvrsti-
la med prvih pet na svetu, kar bi bil izjemen rezultat. Martina je 
še mlada športnica. Z izkušnjami bo izginila tudi trema in dobri 
rezultati ne bodo izostali. 
Z malo več sreče oziroma brez poškodbe, ki je Jako Feferja ne-
kaj časa ovirala pri treningu, bi imeli Vrhničani na največjih tek-

movanjih še enega predstavnika. Jaka je namreč zgrešil normo 
za odhod na evropsko prvenstvo za mlajše mladince le za tri 
centimetre. 
Pohvaliti je potrebno tudi Žana Dobrovoljca, ki je na tekmo-
vanju, ki se je 14. in 15. 9.2013 odvĳalo v Postojni, dosegel nov
državni rekord v teku na 200 metrov ovire. To je bil že četrti 
rekord, ki so ga v zadnjih petih letih postavili atleti AS Vrhnika. 

Naj spomnimo, da so jih postavili Marčič Jernej v metu krogle, 
Martina Jan v skoku v višino in Dobrovoljc Žan dva -  enega 
pred tremi leti v teku na 60 metrov in drugega letos, v teku na 
200 metrov z ovirami.   
Število disciplin v katerih atleti AS Vrhnika  nastopajo in osva-
jajo naslove, se je v zadnjih letih razširilo. Tako se je poleg že 
tradicionalno uspešnih panog skoka v višino in daljno ter meta 
krogle spet začel prebujati šprint. Veseli smo tudi rezultatov, ki 
se kažejo na področju teka čez ovire. Načrtno delo trenerja Sreča 
Železnika, ki se je pred tremi leti odločil, da začne s pripravami 
atletov na to disciplino, je obrodilo sadove, saj so se letos kar tri-
je atleti uvrstili med prve tri »oviraše« v državi.   
Vsi nastopajoči atleti so s svojimi rezultati pokazali, da se na 
Vrhniki dela dobro in da raste nov rod atletov, ki je sposoben 
udeležbe na evropskih in svetovnih prvenstvih. Letos se jih je 
kar 18 uvrstilo med prve tri v državi, od tega 15 med prve tri kar 
je v  primerjavi z drugimi klubi izjemen uspeh.  
V mesecu avgustu so imeli atleti mini priprave, ki so bile na-
grada za dobro delo v prvi polovici leta. Štiri dni so atleti bivali 
v Slovenj Gradcu, kjer so bili nastanjeni v mladinskem hotelu in 
trenirali na modernem stadionu. Pogoji za delo so bili odlični 
tako, da je bil plan treninga v celoti izpolnjen. Za december so 
za dva atleta planirane priprave v toplejših krajih, ki pa bodo 
zaradi finančnih težav najbrž odpovedane.

Starše, ki bi radi svoje otroke vključili v program vadbe ob-
veščamo, da nas lahko pokličete na telefon 041 751 128. Radi se 
bomo pogovorili z vami in vam odgovorili na vaša morebitna 
vprašanja.

Jernej Fefer 

Od leve proti desni – Srečo Železnik, Žan Dobrovoljc, Rok Skvar-
ča, Nejc Rom, Tjaša Železnik, Gašper Štirn, Izza Obal in Jernej 
Fefer

Najmlajši dečki U-10 so košarkarji letnika 2003 in mlajši. S 
prvimi tekmami bodo dečki začeli ob koncu novembra 2013 
in tekmovanje zaključili nekje v marcu 2014. Dečki trenirajo 
pod okriljem mladega trenerja Matica Habata, ki je tudi trener 
košarkarske šole na OŠ Antona Martina Slomška. Treningi po-
tekajo trikrat na teden, kjer dečki trenirajo košarkarske prvine, 
v katerih bodo tekmovali – met na koš in  vodenje žoge – in 

tudi samo igro. Samo ekipo vam bomo predstavili v naslednji 
številki, ko bodo dečki doživeli svoj košarkarski krst prve pra-
ve tekme.

Ekipa  U-12, letnika 2001 in mlajši, je svoje tekmovanje za sezo-
no 2013 končala. Za novo tekmovalno sezono ekipe U-12 pa so 
se začeli pripravljati dečki letnika 2002 in mlajši, ki bodo svo-
jo tekmovanje v sezoni 2014 začeli v marcu. V zimskem času 
bodo košarkarji trenirali trikrat na teden v športni dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška pod budnim mentorstvom Primoža 
Jurce. Tekmovali bodo tudi v zimski košarkarski ligi Nova liga, 
ki jo bodo začeli v decembru 2013 in končali v aprilu 2013. Eki-
po sestavljajo: Jan Špernjak, Urban Smrekar, Ian Zobec, Tristan 
Ribič, Vid Pivk, Matic Plantan, Matevž Povše, Gregor Debenec, 
Jernej Skopec, Matej Mivšek, Matic Mikuš, Vid Koprivec, Nik 
Rajh, Izak Kovačevič, Gašper Rojec in Rok Rigler.

Ravno tako je svoje tekmovanje v 1. SKL za sezono 2013 konča-
la tudi ekipa U-14, letnikov 1999 in 2000. Košarkarji bodo ligo 
končali  konec novambra 2013, kjer se  borĳo  za mesta  od  9
do 16. Zaradi smole  s poškodbami  je to  realen  rezultat. Pred 
njimi  pa  je  še tekmovanje  v mini  pokalu  Spar, kjer  lahko  
presenetĳo marsikatero  ekipo. Obenem pa se že sestavlja nova
ekipa košarkarjev U-14, letnikov 2000 in 2001, ki pa bo začela 
tekmovanje v zimski košarkarski ligi Nova liga in se priprav-
ljala na novo sezono 2014. Treningi potekajo štirikrat na teden 
pod vodstvom trenerja Vlada Beka.

Starejše selekcĳe kadeti, mladinci in člani pa so svoje tekmova-
nje za sezono 2013/2014 že začeli v začetku novembra 2013.
Kadetsko ekipo, ki jo vodiu trener Vlado Bek, sestavljajo ig-
ralci: Žiga Habat, Matej 
Kramarič, Nejc Kos, Anže 
Mahovlič, Aladin Ćehić, 
Rok Grmovšek, Jernej 
Leskovec, Žan Čamernik, 
Tadej Zakrajšek, Klemen 
Kavčič, Jan Zadravec, Pri-
mož Drašler, Rok Savič, 
Nikolas Suša, Nik Zobec, 
Jan Peteh, Anže Mivšek, 
Miha Mahovlič in Jan Zo-
bec. Košarkarji tekmujejo 
v 1. SKL med najboljšimi 
klubi v Slovenĳi. Razvr-
ščeni so v  prvo skupino, 
kjer so tudi ekipe  Heliosa,  
Janč, UKK Kopra, Sežane 
in Koš Kopra. Nasprotne  
ekipe  so  res  kakovostne 
in cilj vrhniških kadetov 
je doseči čim več  zmag  
in dvig na lestvici.  

Tudi mladinska in članka ekipa pod vodstvom trenerja Matica 
Vidica sta že zelo v tekmovalnem ritmu sezone 2013/2014.

Mladinska ekipa je zadržala jedro iz lanske sezone, ko je v 
zadnjem krogu kvalifikacĳ izpadla proti ekipi iz Portoroža,
ki je trenutno na  tretjem mestu 1. mladinske SKL, takoj za 
Slovanom in Unionom Olimpĳo. Urbana Drašlerja, ki ni več
mladinec, je zamenjal Klemen Brglez (Logatec), ki je prišel k 
nam zaradi izstopa mladinske ekipe KK Logatec iz tekmova-
nja. Cilji so še malo višji kot lani: želja je nastopiti na zaključ-
nem turnirju četverice 2. mladinske SKL, za kar bo treba redni 
del tekmovanja končati na enem izmed prvih  dveh  mest v 
zahodnem delu 2. mladinske SKL, poleg tega pa ponuditi pri-
ložnost za igro čim več domačim igralcem in jih skozi sezono 
pripraviti na naslednje izzive v članski konkurenci.
Članska ekipa KK Vrhnika je v novi sezoni doživela veliko 
sprememb. Odšli so Jan Novak, Jan Dolenšek (oba se vračata v 
matični KD Slovan - članska ekipa, Liga Telemach), Julĳan Gr-
gič (Ajdovščina - 3. SKL), Matej Pejič (študĳ na Poljskem), Do-
men Novak (sicer še kadet, KD Slovan), z igranjem pa sta pre-
nehala še mladinca Tilen Dobrovoljc in Anže Zadravec. Prvi 
štirje so imeli lani zelo vidno vlogo v ekipi, v letošnji sezoni pa 
smo se odločili, da bomo priložnost za dokazovanje dali mla-
dim domačim igralcem, ki so že lani uspešno nastopali tako 
pri mladincih kot tudi pri članih. Ekipo so okrepili Domen Br-
glez (KK Logatec), Luka Oblak (KK Pingvini) in nazadnje še 
Domen Janežič (prišel iz 2. nemške košarkarske lige). 
Cilji so kljub vsemu postavljeni visoko: v 4. SKL želimo pri-
ti vsaj v zgornji del tekmovanja, kar pomeni, da moramo biti 
vsaj drugi v svoji skupini. To pa niti najmanj ne bo lahko, saj 
tu nastopata  dve  ekipi, ki sta še lani igrali ligo višje. Nosilci 
bodo ob okrepitvah domači igralci Primož Jurca, Žiga Habat, 
Urban Drašler, Rok Gostiša, Jan Kos, Jaka Novak in zimzeleni 
Damjan Bojovič.

DM

Atleti zaključujejo uspešno sezono
Letos je bilo atletsko dogajanje zelo pestro, saj sta bili poleg običajnih tekmovanj še svetovno in evropsko 
prvenstvo za mladince. Pokazalo se je, da uspehi vrhniških atletov v prejšnjih letih niso bili naključni in da 
kvalitetno delo vedno prinese rezultate. 

Ekipe KK Vrhnika v novi tekmovalni sezoni
Nova tekmovalna sezona košarkarjev se je začela. Kot že leto poprej je KK Vrhnika zastopan v vseh selekcĳah.
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Na Vrhniki je v nedeljo, 10. 11., 
potekalo občinsko prvenstvo v 
namiznem tenisu, ki ga je letos 
obiskalo rekordno število tek-
movalcev in gledalcev. Osnov-
nošolci so ob podpori publike 
igrali odlično. 
Med učenci 1. – 5. razred sta bila 
najuspešnejša Andraž Pavlovčič 
in Miha Podobnik, ki sta se na 
koncu pomerila tudi v finalu,
zlato medaljo pa je domov od-
nesel Miha. Iz svojih skupin 
sta se prebila tudi Aljaž Kelc in 
Luka Kavčič, ki sta zasedla 3. in 
4. mesto. 
V kategorĳi 6. – 9. razred je so-
delovalo kar 16 učenk in učen-

cev. Tudi v tej kategorĳi je blestel
Miha Podobnik, ki je kljub mla-
dosti osvojil bron. Teo Ponikvar 
je zasedel odlično 2. mesto, Luka 
Podobnik pa si je z borbenostjo 
in odločnostjo priigral zlato. V 
tej kategorĳi so se izkazale tudi
punce, Anja Prĳatelj in Nina
Otrin, ki si je med fanti izborila 
5. mesto, prav tako pa je igrala 
tudi v enotni kategorĳi žensk.
Vrhunsko igro smo lahko 
spremljali v kategorĳi moških
do 35 let, kjer je borba med Miho 
Grampovčnikom in Maticem 
Kaiserjem vzbudila veliko po-
zornosti in kar nekaj aplavzov. 
Matica je s 3:1 razlike v setih 

porazil Grampovčnik. Rok Se-
mič je osvojil bron, 4. mesto pa 
je pripadlo Jerneju Ogrinu. Oba 
sta se zelo izkazala že z igro v 
skupinah.
Pridružite se nam tudi vi! Tre-
ningi potekajo vsak delovnik 
(razen srede) med 18. in 19.30 
uro v telovadnici Antona Mar-
tina Slomška.

Nina Pejič
za NTS ŠD Vrhnika

REZULTATI:
Osnovnošolci  1. – 5. razred:
1.Miha Podobnik
2.Andraž Pavlovčič
3.Aljaž Kelc
4.Luka Kavčič

5.Jaka Vukašinovič
6.Blaž Gutnik
7.David Zimšek
8.Manca Sukič

Osnovnošolci 6. – 9. razred:
1.Luka Podobnik
2.Teo Ponikvar
3.Miha Podobnik
4.Luka Žitko
5.Nina Otrin
6.Oskar Aleksič

Moški do 35. let:
1.Miha Grampovčnik
2.Matic Kaiser
3.Rok Semič
4.Jernej Ogrin

1. – 5. razred 6. – 9. razred

Moški do 35 let

V Gostilni Kranjc smo se v četrtek, 24. 
oktobra, ponovno srečali ljubitelji rekre-
ativnega kolesarstva, in sicer Jože Justin, 
Cveto Mole, Matjaž Žirovnik, Roman 
Rupnik, Pavle Kovač in Miran Štupi-
ca. Srečanja sta se udeležila tudi Zoran 
Grom in Gabrĳel Jelovšek - Jele, manjkal
je samo Franci Jelovšek. Minilo je namreč 
že  dvajset let, odkar smo se 3. 7. 1993 ob 
3.15 zjutraj izpred Hotela Lipa v Lendavi 
s kolesi odpravili na pravi pravcati kole-
sarski maraton vse do Pirana. Sicer smo 
načrtovali podvig že ob 3. uri, vendar je 
Jele zaspal. Nič hudega, smo si rekli, in v 
spremstvu Andreja Šifrerja, ki je v hotelu 
ravno končal svoj koncert, s kolesi od-
hiteli v temno noč. Pot nas je vodila čez 
širno Slovenĳo vse do Tartinĳevega trga
v Piranu okoli 19.30. Tja smo prispeli  bolj 
ali manj brez večjih težav. Bilo je sicer ne-
kaj manjših padcev in osebnih kriz, ven-
dar smo si med seboj pomagali in uspeli. 
Prevozili smo 352 kilometrov, kar ni mačji 
kašelj. Podvig nam zanesljivo ne bi uspel, 
če nam ne bi pomagali Murči, Jele in nje-
gova harmonika ter Zoki.
Pr' Kranjc smo obudili nekaj lepih spo-
minov na ta kolesarski podvig, hkrati pa 
skupno ugotovili, da je od takrat dejan-
sko minilo  dvajset let ter povrhu prido-
bili vsi v povprečju  dvajset kilogramov 
na mišični masi! Kakšen bo naš naslednji 
podvig, nismo uspeli ugotoviti. Nekako 
smo se nagibali k ideji, da bi  prihodnje 
leto maraton ponovili, vendar ne s cest-
nimi kolesi, ampak z avtomobili, kar je 
neprimerno lažje, predvsem pa manj 
utrujajoče. Seveda ne bi šlo brez obiskov 
premnogih »kulturnih objektov«, kjer bi 
privezali svojo dušo.                       MS

Fotografija iz leta 1993 (od leve): Pavle Kovač, Cveto Mole, Roman Rupnik, Matjaž Vr-
hovnik, Jože Justin in Miran Štupica

Pri Kranjcu letos (od leve): Miran, Zoran, Pavle, Jože, Matjaž, Cveto, Roman in Jele. 
Manjkata: Murči in Jeletova harmonika.

20 let kolesarskega podviga med Lendavo in Piranom

Mladi namiznotenisači so se zopet izkazali na 
občinskem prvenstvu Vrhnike
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Popoln vikend
V soboto, 19. 10. 2013, so nastopile vse naše tekmovalne selekcĳe,
kar se ne zgodi pogosto, da v istem dnevu nastopĳo vse ekipe
z Drena. Odigrali smo deset tekem in zabeležili devet zmag in 
en neodločen rezultat. Vemo, da je napredek najlažje meriti z re-
zultati, zato smo veseli tudi »rezultatske« potrditve našega dela. 
Kakovost našega dela se kaže tudi v medčloveških odnosih in 
razvĳanju otrok v boljše športnike.

Zaradi Drena se tresejo noge nasprotnikom!
Selekcĳa U-11 še naprej kaže odlične predstave s kombinatorno
igro in veliko posesti žoge. Fantje so letos na devetih prvenstve-
nih tekmah zabeležili osem zmag in en neodločen rezultat. V 
svoji skupini so v konkurenci  enajstih  ekip na vodilnem mestu. 
Še bolj kot samo prvo mesto in zmage pa veseli želja otrok po 
kombinatorni igri. Fantje so tudi  zunaj igrišča zelo povezani in 
se oblikujejo v pravo »klapo«.

Olimpĳa na obisku!
Dečki pod vodstvom trenerja Anžeta so gostili ekipo Olimpĳe iz
Ljubljane, ki so proti našim fantom nastopili z eno leto starejšimi 
nogometaši. Ekipa z Drena je pokazala všečno igro in po 40 mi-
nutah vodila z rezultatom 1 : 0. Na koncu, po več kot 70 minutah 
igre, je bil rezultat 1 : 1. Posebej velja pohvaliti vratarja Drena 
Marka Volaša, ki se je izkazal s nekaj odličnimi posredovanji, in 
vse  druge člane ekipe, ki so pokazali, da znajo igrati nogomet. 
Tudi v ligi so se fantje z Drena izkazali in še vedno zasedajo prvo 
mesto v svoji skupini.

Piknik uspel.
Selekcĳa U-9 pod strokovnim vodstvom Jana Zaletela je s svojo
igro dominirala na turnirjih in po pravilu osvajala prvo mesto. Po 
zadnjem turnirju je imela ekipa tudi piknik v svoji »bazi« na Dre-
nu, kjer so nogomet igrale tudi mame  in očetje s svojimi otroki. 
Piknik je kljub oblačnemu vremenu uspel, saj so se otroci in starši 
povezali med seboj, kar je eden izmed ciljev na Drenovem Griču. 
Sedaj se treningi selĳo v dvorano, ki bodo potekali na Vrhniki v
dvorani Antona Martina Slomška, akrobatski treningi pa v Parti-
zanovi dvorani.

* MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD *

Nova spletna stran ŠD DREN-A
sd-dren.si

14. septembra smo se zbrali v naši stari bazi 
– v Gostilni Pr' Kranjc na Vrhniki nekdanji 
člani pohodniške skupine Veseli Triglavci, 
ki je bila sicer v začetku leta s sklepom ob-
čnega zbora Planinskega društva Vrhnika za 
nedoločen čas ukinjena. Na pobudo Sreča 
Krašovca se nas je zbralo kar petintrideset. 
Pozdravil nas je naš dolgoletni član in hkra-

ti novi predsednik PD Vrhnika g. Jože 
Šušteršič, ki je tudi navedel raz-
loge začasne ukinitve delovanja 
te vrhniške najstarejše pohod-
niške skupine. V nagovoru je 
g. Šušteršič pozdravil srečanje 
starih pohodnikov in povedal, 
da bo PD Vrhnika  prihodnje 
leto proslavljala med drugim 

tudi 40-letnico prvega organiziranega poho-
da z Vrhnike na Triglav. 
Nato je vse prisotne nagovoril še pobudnik 
srečanja Srečo Kraševec in v luči 30-letnega 
jubileja Veselih Triglavcev predlagal, da v 
počastitev tega ponovno obudimo delovanje 
skupine. Z večino vseh prisotnih je bil  usta-
novljen iniciativni odbor skupine Veselih 

Triglavcev za pripravo  pohoda z Vrhnike na 
Triglav 22. 7. 2014. Takrat naj bi pohod tra-
jal  pet dni,  torej dan več kot doslej, pred-
vsem zaradi starosti nekaterih pohodnikov. 
Sklenjeno je, da bomo na pohod povabili vse 
vrhniške pohodniške skupine, ki delujejo 
pod okriljem PD Vrhnika in vse ljudi dobre 
volje, ki ljubĳo naravo, predvsem pa sloven-
ske gore. Povabili bomo bodo tudi člane po-
hodniške skupine iz Sodražice, tako imeno-
vane Storžke, ki so se nam pridružili ravno 
pred  dvajsetimi leti in z nami sklenili trdno 
prĳateljstvo.
Pred štiridesetimi leti so se na Vrhniki zbrali 
trĳe možakarji, dobri prĳatelji, in se odločili,
da bodo šli peš z Vrhnike na Triglav. Pobud-
nik tega podviga je bil Franc Lenaršič - Lenč, 
pridružila sta se mu še Jakob Petkovšek - 
Pavkar in Stane Urh. Iz tega podviga je v po-

znejših letih nastala množična pohodniška 
skupina, ki se je ravno po Lenčevi za-

slugi poimenovala Veseli Triglavci. 
V spomin na žalost že preminu-
lih vseh treh prvih pohodnikov 
bomo, kot smo že omenili,  pri-
hodnje leto s ponovnim pohodom 
z Vrhnike na Triglav počastili nji-

hov spomin.

Večja skupina  Veselih Triglavcev pri Cankarjevemu spomeniku na Vrhniki tik  pred začetkom 
pohoda proti Triglavu

Trĳe prĳatelji, ki so pred štiridesetimi leti prvič
prehodili pešpot med Vrhniko in Triglavom od 
leve: Franc Lenaršič - Lenč, Jakob Petkovšek - 
Pavkar in Stane Urh.

12. 10. 2013 – Novosti na spletni 
strani – vreme, spomini
Ustvarjalci spletne strani se trudimo, da vestno 
zabeležimo kakršne koli podvige na pohodih in 
akcĳah, občasno posodabljamo že vnesene po-
datke in sledimo tudi zunanjim spremembam.
Ne dolgo od tega je prenehala delovati spletna 
stran vreme.zurnal24.si/prosti-cas/gore/, kjer 
ste si pod rubriko PD svetuje in v nadaljevanju 
Vreme v gorah lahko ogledovali napoved vre-
mena. Seveda smo takoj začeli z iskanjem nove 
ustrezne strani in že kar nekaj časa nas večina 
vodnikov uporablja spletno stran yr.no/place/
Slovenĳa, ki se je pokazala kot ustrezno nado-
mestilo in tudi napovedi so dovolj natančne za 
načrtovanje naših aktivnosti.
Povezavo za navedeno stran najdete ravno tako 
pod rubriko PD svetuje in v nadaljevanju Vre-
me Slovenĳa, kratko navodilo pa najdete v pri-
loženi priponki. KLIK
Na dnu spletne strani pod rubriko Spomini pa 
smo poleg ognjemeta dodali še kratek reklamni 
film našega sponzorja Dvig, d. o. o., o montaži 
razglednega stolpa na Planini. 
Prĳetno gledanje in uporabo vremenske napo-
vedi vam želĳo ustvarjalci spletne strani.
Besedilo: Milan Jerman

19. 10. 2013 – Izlet MOPD 
Vrhnika za mlade planince na 
Češko kočo
Napočil je dan, ko smo se odpravili na prvi pla-
ninski izlet v letošnjem šolskem letu. Naš cilj je 
bila Češka koča na Spodnjih Ravneh (1543 m) 
nad Jezerskim, ki jo je leta 1900 zgradila češka 
podružnica Slovenskega planinskega društva 
iz Prage. 
V soboto, 19. oktobra 2013, se nas je 37 planincev 
z avtobusom odpeljalo proti Jezerskemu. Pot nas 
je peljala skozi najdaljšo slovensko vas Kokra, 
kjer imajo po številu učencev najmanjšo šolo na 
Gorenjskem. Med vožnjo nas je spremljala reka 
Kokra, ki izvira pod Virnikovim Grintovcem. 
Po uri in pol vožnje smo prispeli do Planšarske-
ga jezera, kjer smo si oprtali nahrbtnike in peš 
krenili proti našemu cilju. Šli smo mimo izvira 
Jezernice, Ancljeve kmetĳe in opazovali s son-
cem obsĳane gore in lepo pisan gozd. Po krajšem
postanku smo zagrizli v strm breg, kjer smo se 
dodobra zadihali in postali zelo lačni, tako da 
je bila malica neizogibna. Po okrepčilu smo na-
daljevali do Štularjeve planine (1267 m), se še 
malo posončili, zapustili gozdno mejo in stopili 
v Mrzvo dolino, kjer je bilo res bolj mrzlo, kot 
drugje. Pa še pod noge smo morali bolj gledati, 
saj je bilo kar spolzko. Premagali smo še oprĳe-
me po jeklenicah in znamenite Vojtrce. Kmalu 
se nam je med drevjem za malo časa pokazala 
slovenska zastava, kar nas je razveselilo, saj je 
bila koča odprta. Prehodili smo še dva ovinka 

in že smo prispeli do Češke koče. »Karničarji« so 
pri koči opravljali še zadnja potrebna dela pred 
zimo in snegom. 
Več kot  štirideset let je bil oskrbnik koče Andrej 
Karničar s svojo ženo Anico. Ker je z družino 
živel kar v koči, so njegovi otroci hodili v šolo v 
dolino. Zdajšnji oskrbnik Češke koče, Tone Kar-
ničar, je bratranec Dava Karničarja, ki je imel v 
oktobru v Cankarjevem domu na Vrhniki pre-
davanje o ekstremnem smučanju z najvišjih vr-
hov sedmih celin. 
Naši otroci so se po dvournem vzponu malo bolj 
oblekli, saj je sonce na kočo posĳalo le za slabih
pet minut. V rokavicah so pomalicali, ožigosa-
li svoje planinske knjižice, se tudi »gujškali« in 
seveda nakupili razglednice in razne spominke. 
Zadnje dejanje pred spustom v dolino pa je bila 
gasilska fotografija pred kočo. Na Jezersko smo
se vračali po drugi poti, in sicer nad Štularjevo 
planino mimo Makekovega marofa do Makeka, 
kjer nas je že čakal avtobus. Čeprav malo utru-
jeni so nekateri do Vrhnike ob gledanju risanke 
zdržali z odprtimi očmi. 
Besedilo: Polona Verbič
Foto: Mladinski odsek

19. 10. 2013 – Osvojili smo 
Slemenovo špico s Tamarja
Če bi v enem stavku opisali sobotni izlet, bi lah-
ko rekli, da se je pravljično število planincev (9) 

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekVisok jubilej pohodne skupine

Oživljajo Vesele Triglavce

Iz oktobrskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / vodnik

20. 12. NOČNI POHOD NA 
PLANINO 18.00 2 VODNIŠKI ODSEK

Mladi planinci pred Češko kočo

Varen spust v dolino



NAS CASOPIS 410/25.11.2013 C M Y K 54

54 25. november 2013 
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacĳa

odpravilo v pravljično dolino, kjer se narava, vsa 
nališpana, spravlja k počitku. Na pot smo kreni-
li zgodaj, ko je že kar mrzlo, in na poti do doma 
v Tamarju nas je tiste brez rokavic kar pošteno 
zazeblo. Zato se je še bolj prilegel čaj, saj smo 
si na njem lahko ogreli premrle prste. Prĳazen
oskrbnik nam je naštel, kakšne dobrote bodo na 
voljo ob  vrnitvi in nam so se že cedile sline.
Po kratkem postanku smo nadaljevali po poti, ki 
nas je po strmem začetnem delu vodila najprej 
po redkem gozdu in nato čez melišče. Vzdolž 
celotne poti smo lahko občudovali impozant-
ne stene, predvsem krasni Jalovec, poskusili 
pa tudi poimenovati vsak vrh. Z melišča pod 
Mojstrovko so nas zvedavo opazovali gamsi. Še 
krajši vzpon po pašnikih in že smo prišli na Sle-
me. Pričakala nas je množica obiskovalcev,  in 
sicer dvo- in štirinožnih, ki so izkoristili enega 
zadnjih tako lepih koncev tedna. In pa krpice 
snega, posejane vse naokrog! Tod smo si pri-
voščili postanek in malico, nato pa nadaljevali 
do vrha.
Tam pa smo bili priča dogodku, ki si ga bomo vsi 
zagotovo najbolj zapomnili. Ob našem prihodu 
sta bila na vrhu tudi oče in hči, ki sta se fotogra-
firala s samosprožilcem. V tistem je sunek vetra
odpihnil aparat v dolino, oče pa se je brezglavo 
vrgel za njim. Na srečo na tisti del vrha, kjer je 
vsaj še nekaj grmovja, tako da se mu je uspelo 
ujeti za veje, pri čemer si je izpahnil ramo. Naši 
fantje so mu pomagali zlesti na varno, človek pa 
si v šoku ni  dovolil niti pomagati. Šele na poti 
proti Vršiču je šok toliko popustil, da se je za-
vedel groznih bolečin in sprejel tableto in Vik-
torjevo ponudbo, da ju pelje, saj sta imela avto 
na Vršiču, hči pa še ne zna voziti. Naključje je 
hotelo, da sta z Viktorjem sovaščana.
Preostali smo se v okrnjenem številu 
vračali na izhodišče. V zgornjem 
delu je bila pot kar zoprna, saj je 
na steptanem snegu oziroma 
blatu drselo. Okolica  je bila 
nepozabno lepa, okrašena z 
zaplatami snega, pokritimi z 
macesnovimi iglicami, zara-
di česar je bil sneg rjav. Enako 
ozaljšana je bila tudi Pavlina 
frizura. Do strmega dela spusta 
se je sneg na srečo že porazgubil, ob-
čudovali pa smo lahko planince, ki so se 
spuščali z Jalovca.
Čez Grlo nas je Jože vodil tako pozorno in spre-
tno, da se je pot zdela čisto preprosta. Od vsega 
doživetega pa nas je  tek kar nekako minil in 
pri domu smo si privoščili samo pĳačo in klepet.
Nato smo se po sprehajalni poti vrnili do avtov.
Besedilo: Onja Svit
Foto: Jože Školc

19. 10. 2013 – Markacisti 
nadaljevali z urejanjem stopnic
Tone Gutnik, načelnik markacĳskega odseka, je
držal besedo, dano na delovni akcĳi društva, 5.
10. 2013, in za soboto, 19. 10. 2013, sklical svoje 
markaciste in nekaj njihovih privržencev. Dan 
prej je le nekaj korenjakov uredilo nekaj stopnic 

nad Starim malnom, v soboto pa so nadaljevali 
s premostitvĳo korenin, ki so zaradi "človeške"
erozĳe že krepko kazala svoja rebra.
Že skorajda usklajena skupina je na veselje mi-
moidočih premostila kar štiri kritična mesta in 
s postavitvĳo brun "določila", kje bomo v  pri-
hodnje hodili, sosednje korenine pa bo kmalu 
zasulo listje, se spremenilo v kompost in nato 
v zemljo ter dodatno prehranjevalo drevesa ob 
poti.
Rovnica, lopata, macola, motorna žaga in prid-
ne roke so opravile svoje in markacisti so res 
lahko ponosni na svoje delo in vsakdo jih je 
pohvalil, pa ne samo zaradi zadnjih del, am-
pak tudi na splošno, kako skrbĳo za urejanje in
označevanje poti iz vseh izhodišč na Planino.
 Če si še niste uspeli ogledati tega zadnjega nji-
hovega podviga, se počasi "povzpnite" v njiho-
vo fotogalerĳo.
Besedilo: Milan Jerman
Foto: Družina Gutnik, Mirko Malneršič in 
Milan Jerman

23. 10. 2013 – Smučanje z 
najvišjih vrhov sedmih 
kontinentov – Film o podvigu 
alpinističnega smučarja Dava 
Karničarja
Planinsko društvo Vrhnika prireja v zimskem 
času tradicionalna predavanja s tematiko o al-
pinističnih, gorniških in popotniških podvigih 
v tujini in doma naših priznanih alpinistov in 

svetovnih popotnikov. Nazadnje je 
veliko gledalcev pritegnil film

Sfinga o podvigu alpinistič-
nih generacĳ v Severni Tri-

glavski steni. 
V Cankarjevem domu na 
Vrhniki je bil 23. 10. 2013 
v organizacĳi Planinske-

ga društva Vrhnika in 
Zavoda Ivana Cankarja Vrh-

nika predvajan nov slovenski 
gorniški film avtorja Boštjana

Virca. Dokumentarno-športni 
film o alpinističnem smučanju Dava Karničar-
ja je predstavil spuste z najvišjih vrhov celin, 
vključno s prvenstvenim smučanjem z Mt. Eve-
resta.  
Uvodne besede je imel sam glavni junak fil-
ma Davo Karničar, ki že vrsto let velja  za vr-
hunskega alpinista in alpinističnega smučarja. 
Doma je na Jezerskem in vsa družina je pove-
zana z gorami in gorništvom. Pri nas je prvi 
presmučal Sinji slap in najtežjo presmučano al-
pinistično smer v Slovenĳi, Fritsch-Lindenbach 
v severni steni Grintovca. 
Presmučal je tudi severozahodno steno Eiger-
ja in vzhodno steno Ma�erhorna. Leta 1995 je
z bratom Drejcem kot prvi opravil smučarski 
spust s himalajskega osemtisočaka Anapurne.
Kot prvi na svetu je leta 2000 opravil nepre-

kinjeno smučanje z najvišjega vrha na svetu, 
Everesta. Svoj projekt, smučanje z najvišjih 
vrhov sedmih kontinentov, je leta 2006 za-
ključil s smučanjem z vrha gore Mt. Vinsona 
na Antarktiki. Film  so premierno predvajali 
februarja 2007 na Rock, Ice & Snow Summit v 
Münchnu. 
Davo Karničar, alpinist, ekstremni alpinistični 
smučar, učitelj in trener smučanja, alpinistični 
inštruktor, gorski reševalec, reševalec letalec, 
vodnik lavinskega psa, nekdanji tekmovalec 
v svetovnem pokalu alpskega smučanja, je v 
samem filmu razlagal težavnosti in pasti alpi-
nističnega smučanja. Po projekcĳi filma je od-
govarjal na zanimiva vprašanja gledalcev. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem obis-
kovalcem filma, ki so prispevali 402,00  evrov 
prostovoljnih prispevkov za obeležitev 50-let-
nice ustanovitve Mladinskega odseka in 50. ta-
bora mladih planincev. Prav tako se zahvaljuje-
mo za pomoč tudi soorganizatorju te projekcĳe
filma, Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika.
Besedilo in fotografija: Miro Malneršič

26. 10. 2013 – Lintverni v 
Halozah
Tokrat se nas je  trinajst Lintvernov podalo po 
Haloški planinski poti. Z nekaj avtomobili smo 
se izpred CH-ja odpeljali proti Podlehniku, kjer 
sta se nam pridružila še dva prĳatelja iz Haloz.
Iz Podlehnika smo krenili mimo jezera Dežno 
na Gorco. Na turistični točki na Gorci so nas 
pričakali prĳazni predstavniki PD Podlehnik,
ki so nas seznanili s krajem in okolico ter nam 
predstavili zanimivo etnološko zbirko. Ob po-
gostitvi z domačimi dobrotami smo sproščeno 
pokramljali in Grintovc nas je še pravočasno 
dvignil ter usmeril na naslednjo etapo pohoda 
proti Janškemu vrhu. Tipično haloško hribovje 
in doline so nas v prĳaznem soncu spremljale
celotno pot. Počitek na Janškem vrhu je prav 
dobro del in kmalu smo nadaljevali v dolino 
Dravinje mimo Doklec ter premagali še zadnji 
vzpon na Ptujsko goro. V prĳetnem razpol-
oženju smo se poslovili od dveh prĳateljev  ter
pohod, s pridihom že prihajajočega Martina, 
zaključili s kosilom pri Lončariču.

Pohoda, ki ga je pripravil in odlično izpeljal 
Grintovc, smo se udeležili še Bankir, Betajnovc, 
B'čar, Cvele, Cvičkar, Padalc, Peter, Povžar, Sta-
ri, Špik, Špilčk in Vezist.
Fotografije sta prispevala Grintovc ter Vezist,
ki je dodal še besedilo.
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Udeleženci pohoda pred klasično "koledarsko"  
fotografijo z Jalovcem v ozadju

Kot je razgibano delo, je bila veselo razgibana 
skupina markacistov

Ob  vrnitvi s Špice sem dohitel nadvse zadovolj-
no družino Urbančič z Lesnega Brda, ravno ko 
so se pogovarjali o čudovitih stopnicah, dobro 
označenih poteh in v znamenja priznanja marka-
cistom so vsi dvignili palce zanje s komentarji: " 
Stopnice so kul, dbest, enkratne ..."

Davo Karničar med praporščakom in  predsedni-
kom društva

Lintverni na obisku pri Turističnem društvu 
Podlehnik

Na cilju na Ptujski gori

Vsa dogajanja v planinskih skupinah sta-
rejših (Zimzeleni in Sončki) najdete v Upo-
kojenskem kotičku Našega časopisa, vse ob-
javljene članke pa si lahko v celoti preberete 
in si ogledate še več fotografij na spletni
strani Planinskega društva Vrhnika: www.
pd-vrhnika.si.
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139 EUR

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

že za139 EUR

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

EOM=0%0%EOM=0%

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

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

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

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

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

041 772 722

www.okusi.si
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KITAJSKA 
RESTAVRACIJA

na Stari ces� na 
Vrhniki

KITAJSKA 
SREČA 

Tudi dostava na 
dom!

01 75 05 195 ali 
041 567 813

Cene: www.ehrana.
si/kitajskasreca

Delovni čas: 
Ponedeljek – četrtek: 11:00 

– 22:00
petek: 11:00 – 23:00

sobota, nedelja: 
11:00 – 23:00

Doživi in 
občuti 308!

NOVI PEUGEOT 3O8
PREVZAME

CUTE.VAŠE

www.peugeot.siwww.peugeot.si

NOVI PEUGEOT 308

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,6–5,8 l/100 km. Izpuh CO2: 93 –134 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil Peugeot 
najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

Novi peugeot 308 zaznamujejo izčiščen dizajn ter Peugeot i-Cockpit in mnoge inovativne tehnične rešitve, ki vam ponujajo intenzivno doživetje vožnje.

AVTO LEV d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 80 10

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 10/11/13   4:35 PM

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

��������������

Veseli december 
na Vrhniki 2013

OBČINA VRHNIKA
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Mali oglasi

Zbiram stare gramofonske plošče in kasete narodnozabav-
nih ansamblov ter tudi drugih izvajalcev. Kdor bi jih podaril 
ali prodal po simbolični ceni, naj me pokliče na št. 041/321-
320. Pri večji količini dam v ceno računalnik ali računalniške 
komponente
Prodam knjigo o ročnih delih s slikami iz leta 1802, v nem-
škem jeziku. Prav tako tudi prodam po polovični ceni 200 
kom preje razne barve. Tel: 01 755 1018, Vrhnika
Star mizarski ponk, skrinje, omare, mize, vozičke in  druge 
stare predmete kupim. Tel.: 031 878 351.
Kupim motorno žago znamke Husqvarna ali Stihl, lepo ohra-
njeno, malo rabljeno, in motorno kosilnico na nitko. Takoj ku-
pim za gotovino. Tel.: 041/541-858.
Odkupujemo krave in telice za zakol. Tel.: 031/387-922.
Na Vrhniki na starem delu pokopališča oddam grob. Tel.: 02 
251 12 32.
Prodam parcelo, na prĳetni in mirni lokacĳi ob gozdu na Vrh-
niki (Raskovec) prodamo zazidljivo ravno parcelo v izmeri 
957 m2. Vsa infrastruktura, na katero se objekt mora priključi-
ti, je ob parceli. Dostop je urejen po asfaltirani cesti.  Parcela je 
vpisana v zemljiško knjigo in je brez bremen.
Cena po dogovoru. Za dodatne informacĳe prosim pokličite 
po  telefonu št.: 041/552-006.
Kupim gozd v okolici Borovnice. Tel. številka 041 566 – 164, 
med 19. in 20. uro zvečer.
Kupim manjšo stanovanjsko hišo z vrtom v lepem, mirnem 
okolju blizu asfaltirane ceste. Tel: 01 7540743 ali 031 577 942.
Kupim zazidljivo parcelo za manjšo stanovanjsko hišo z vr-
tom v lepem, mirnem okolju blizu asfaltirane ceste. Tel: 01 
7540743 ali 031 577 942.
Oddam garsonjero na Vrtnarĳi, velikost 40 m2, delno opre-
mljeno. Tel: 041 894 355.
Prodam mizarski ponk, močne masivne izvedbe z lesenimi 
vĳaki. Ima dva predala s prekati. Tel: 041 971 665.
V Červarju (Porat) oddam za božično-novoletne praznike lep 
apartma po ugodni ceni. Možnost bivanja do štiri osebe, mož-
nosti sprehodov, kolesarjenja, vsa infrastruktura blizu, sonca 
pa nikoli ne zmanjka. Tel.: 041 828 455. 
Kupim motorno žago, lepo ohranjeno, malo rabljeno, brez-
hibno; takoj kupim za gotovino. Tel.: 041/541-858.
Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo parcelo, 1100 m2, po 
ugodni ceni. Tel: 041 439 499.
Oddamo 2,5 sobno pritlično stanovanje na Vrhniki, 84 m2, v celoti 
adaptirano leta 2010, v dvostanovanjski hiši (lasten vhod), z vsemi 
priključki – ločeni števci, v celoti opremljeno. Najemnina: 400 € na 
mesec. Kontakt: Akva, Robova c. 6, Vrhnika, 01 750 61 00.

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega 
časopisa. 
Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis
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Samo smrt svobode zor je:
v njih spet najdeš, kar si ljubil,
večnosti ti vrne morje,
kar si ljubil in izgubil.
(Alojz Gradnik)

ZAHVALA
Za vedno se je od nas poslovil mož, 

oče, brat, tast, dedek in pradedek

MARĲAN
MARKELJ
16. 7. 1927 – 4. 10. 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prĳateljem, sose-
dom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste mu izkazali spoštovanje na njegovi zadnji 
poti. Hvala gospodu župniku, pritrkovalcem, pevcem, citrarki, 
predstavnikom ZŠAM in čebelarske organizacĳe ter gospe An-
geli in njenim sodelavcem za ganljivo zadnje slovo. Posebno smo 
hvaležni gospe patronažni sestri Veri, gospodu dr. Lavrenčiču in 
vsem drugim zdravnikom in zdravstvenemu osebju vrhniškega 
zdravstvenega doma in UKC Ljubljana, ki so mu z veliko priza-
devnostjo lajšali bolezenske težave v zadnjih letih.

Žalujoči: žena Marĳa in otroci z družinami

Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni,
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
JN, 4, 16

ZAHVALA
Le  enajst dni pred 80. letom se je od 

nas poslovil

FRANCI 
BRICELJ

22. 10. 1933 – 11. 10. 2013

Odšel si k Njemu in najini dragi PETRI. Mi pa smo se od njega 
poslovili 15. 10. 2013 na Dobrovi pri Ljubljani. Zahvala vsem, 
ki ste ga imeli radi in ga spremili na zadnjo pot. Pogrešamo TE! 
Hvala vsem, ki mi stojite ob strani ob težki izgubi hčerke Petre 
in moža Francĳa.

Žena Minka, sinova Franci in Sandi, vnuki in vnukinje

ZAHVALA
V 97. letu se je poslovila

MARĲA
KUKOVEC

(1917–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, sveče in daro-
ve za svete maše. Prav tako hvala vsem, ki ste nam pomagali pri 
njeni oskrbi na domu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 86. letu starosti je tiho odšel od nas 

dragi ata in stari ata in se pridružil 
svoji ljubi ženi Cenki

FRANC 
KORITNIK

(1927–2013)
po domače Lebnov ata iz Briš

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem in vaščanom za
pomoč in podporo, izrečeno sožalje, cvetje, darove in sveče. Po-
sebna zahvala negovalkama Kristini in Marjanci. Iskrena hvala 
vsem gasilcem, posebno PGD Polhov Gradec, ki so ga v tako ve-
likem številu pospremili na zadnjo pot. Hvala gospodu župniku 
za tolažilne besede in lepo sveto mašo. Hvala tudi Pogrebni služ-
bi Vrhovec. Prisrčno se zahvaljujemo briškim pevcem za srčno 
izbrane in odpete pesmi.

Vsi njegovi najdražji
Briše, oktober 2013

Na grobu znamenje je križa,
nad križem boči se nebo,
v neskončnost vodi bela steza,
vozĳo po njej zlato.
Zlata si, človeška duša, 
ki ljubila si Boga,
 ki si bližnjega ljubila,
 zdaj v nebesih si doma.

Povsod si z nami, naša ljubljena mami.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je sklenila 

mama, babica in prababica 

ANTONĲA
JANKOVEC

s Črnega Vrha nad 
Polhovim Gradcem.

 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom, znancem
in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje ter 
darove za svete maše. Hvala vsem, ki ste mamo obiskali, zanjo 
molili in ji stali ob strani  v njenih težkih dneh. Posebna zahvala 
patronažni sestri Cilki Škof in dr. Primožu Kušarju za podporo 
in pomoč pri negi. Hvala tudi gospodu župniku Petru Nastranu 
in gospodu Marjanu Arharju za lep pogrebni obred. Hvala tudi 
pevcem, Pogrebni službi Vrhovec ter Milanu Koširju za ganljiv 
govor. Hvala vsem, ki ste pokojno mamo v velikem številu po-
spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni najdražji

ZAHVALA
V 89. letu nas je zapustila 

FRANCKA 
ŽAKELJ 

z Verda

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izre-
čeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala Pogrebni službi 
Vrhovec, pevcem in trobentaču za lepo organizacĳo pogreba.
Hvala tudi celotnemu osebju Doma upokojencev Vrhnika za 
skrb in nego. Zahvaljujemo se tudi organizacĳi ZZB Vrhnika in
DU Vrhnika. 

Vsi njeni

Zahvale 
Bi radi obeležili slovo od pokojnika tudi v 
Našem časopisu? Zahvale sprejemamo do zaključka 
redakcije. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov 
nascasopis@zavod-cankar.si, lahko pa tudi preko 
klasične pošte kot priporočeno pošiljko. 
Informacije na tel. 031 392 153.
Cena zahvale: 68,72 z DDV. 

V krošnji tiho zaječi,
veje se povesĳo do tal,
vsak list vzdrhti, 
korenini največji se je čas končal.
A drevo bo spet pognalo cvet,
v spominu nate za mnogo let.

V 92. letu starosti se je poslovil

ANTON 
KRAŠOVEC st.

1921–2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
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www.usluge-lavanda.si

Ker se nobenega dela ne bojim in si delati želim, ta oglas z 
vami delim.

ZAPOSLITEV
Sem dobra trgovka, me delo z ljudmi veseli, kaj je lepšega 
kot stranka, ki se nazaj prismeji. Kuham, vrtnarim, skrbim 
za živali, ljudi, imam rada nove izzive in nove stvari.

Me zavod je stisnil in strah od ljudi, da dela ni. Sem malo v 
letih, a me to ne skrbi, je zdravje v redu in zame subvencĳa
se dobi, 50+.

RADA BI DELALA. 
Tel.: 051 270 152.

Vedežujem in rešujem vse vaše probleme v 
zelo hitrem času. 
Rešujem tudi zakonske probleme, zato 
pokličite, ne bom vam žal. Tel: 

051 251 489
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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. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 68,72 evra

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke se je glasilo: 
»Kvalitetna storitev za prĳazno ceno«. Nagrade
(brezplačno premontažo in centriranje pnevmatik 
ter brezplačno menjavo žarnic), ki jih poklanja Av-
toservis Rožnik iz Horjul, so prejeli: Blaž Bolarič iz 
Borovnice, Stanislav Pečko iz Babne Gore in Leon 
Lužar iz Borovnice. Vsem nagrajencem čestitamo. 
Za tokratno križanko pa nam nagradna gesla po-
šljite do 11. decembra, na naslov: Naš časopis (na-
gradna križanka), Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. 

Med tri nagrajence bomo razdelili šest kosil, ki 
jih poklanja kitajska restavracĳa Kitajska sreča z
Vrhnike. 

O G L A Š U J T E  N A

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

Našem časopisu. 

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

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

1 cm2  oglasa samo 1,06 evra z DDV 

Sm  zanč enkrat u Našm časapisu zasledu, 
d se na Vrhnk na bomo šl' pasebne akci-
je »dan brez avta« na Star cest, d se boje 
problema latil bl trajnastn. Že zdej je cesta 
enasmerna za avte,pa tud za kalesa. Č  č'š 

z unga kvonca, z Vasi dvol na Stara cesta 
vad Lenarta gvar skuz s kalesam pridit, se 
morš vakul pa Tržašk cest da Črnga varla 
mim Lenarta zapjelet. Vakul rit u varžet, bi 
djal. Č' pa rskiraš in se zap'leš po Star cest 

dvol skuz, te pa palicaj ustav in fejst štrafa. 
N, lahku tud kalu za rage dvol skuz rineš, 
d' s br'z skrbi. Ja pa kva bi kaštal,č' bi tisga 
pu metra za kalesa zarisal ?!

J.Sulc

Vrhn'ške  iskr'ce

na Stari cesti na Vrhniki

KITAJSKA SREČA

Tudi dostava na dom!
01 75 05 195 ali 041 567 813 
Cene: www.ehrana.si/kitajskasreca

Delovni čas: 

Ponedeljek – četrtek: 11:00 – 22:00 
petek: 11:00 – 23:00

sobota, nedelja: 11:00 – 23:00

Kitajska restavracija

Izhod iz krize
Družbeno imetje prodali smo že vse,
vendar na boljše nam ne gre.
Na pomoč pokličimo strokovnjake tuje,
da nam ne bo še huje. 

Bankirje in druge prevarante 
Centralna banka naj obvar'je,
saj pokradli so nam velike d'narje. 

Sedaj pravi je moment,
prodajmo še banke in parlament, 
poslancev regiment 
zaseda naj bo pod lipo
in vse bo v redu, zakonito. 

Vlada naj najavi nove davke,
da rešila bo državno hipoteko, 
za elito še naprej se bo cedilo med in mleko.
 
Raja pa brez dela 
preudarno naj razmišlja, 
kako bo krizo preživela. 

Drago Srnel 
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščen posrednik Telekom Slovenije d.d.. Cene vključujejo DDV. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne. 

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

VSEBUJE ENAKE KOLIČINE
VKLJUČENIH STORITEV:
 500 minut pogovorov v omrežje Mobitel,
 500 minut v ostala slovenska omrežja, 
 500 sporočil SMS/MMS in 
 500 MB prenosa podatkov.

PAKET
JESEN 2013

NAMENJEN VSEM
le za

20€

VELJA DO
30. 11. 2013!

SAMSUNG
Galaxy S4 Active

Izboljšana
odpornost

na vodo
in prah. 24

x
8,58 ¤*

s SiOL bonom
Naročniško razmerje za naročniški paket Jesen 2013 lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Telekom Slovenije, ki je zasebni ali poslovni 
uporabnik, v promocijskem obdobju od 2. 9. do 30. 11. 2013. Paket Jesen 2013 vključuje 500 minut klicev in videoklicev v omrežje Telekom 
Slovenije, 500 minut klicev v ostala slovenska omrežja, 500 sporočil SMS/MMS in 500 MB paketnega prenosa podatkov, za ceno 20 EUR mesečno. 
Količine veljajo za storitve, opravljene v domačem omrežju Telekom Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne 
prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, 
v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Telekom Slovenije v paket Jesen 2013 pa se zaračuna enkratni znesek v višini 
20 EUR. Za dodatne informacije o prodajni ponudbi paketa, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite najbližji Telekomov prodajni 
center, www.mobitel.si ali pokličite na 041 700 700 ali 080 8000. Cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, si 
pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.

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
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podaljšano do 31. 12. 

RECIKLIRANJE ZA NASMEH -
SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!
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Prenosnik Asus NoteBook 
X551CA-SX032H
bela barva, 15,6’’ 39,6 cm Glare 1366x768)
Intel Celeron Dual-Core procesor 1007U (1,50 
GHz), RAM 4GB, trdi disk 500GB HDD
HDMI, WLAN, USB3.0
HD camera, čitalec kartic
OS Windows 8, Garancija: 2 leti

Prenosnik DELL Inspiron
3737 17.3
Intel® Core™ i3-4010U procesor (do 1.7 GHz)
43,9 cm (17,3”) HD WLED (1600x900) bleščeč
ram 4 GB DDR3, trdi disk 500 GB, DVD+/-RW
integrirana graf. kartica Intel HD Graphics 4400
HDMI, Bluetooth, Wlan, spletna kamera, USB 3.0
Garancija: 3 leta 
Opcija z Win 8.1  639 EUR

Tablični računanik Prestigio 
PMP558C_D

Tiskalnik + skener 
HP 1515

AKCIJA!

118

 redna cena: redna cena:

12985

Zaslon 8” - 20,3 cm, resolucija 1280 x 768
Procesor: Dual Core ARM Cortex A9 AML8726-MXS 1,5Ghz
Notranji spomin: 8 GB
WLAN, spletna kamera  0.3M
Čitalec spominskih kartic: Micro SDHC/SDXC
OS: Android 4.2 (Jelly Bean)
Barva: črna
Garancija: 2 leti
Priloženo: torbica, OTG USB kabel

tiskanje, kopiranje, skeniranje
format in tehnologija: A4, brizgalna
ločljivost tiskanja: do 4800x1200 dpi
hitrost tiskanja (ISO): do 7 čb, 4 barvno
ostalo: 60-listni predal,
Garancija: 1 leto

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

RAČUNALNIKI - NOVI IN RABLJENI   FOTOKOPIRANJE   IZPOSOJA BLAGAJN   SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

PRODAJA NA OBROKE 

DO 24 MESECEV

AKCIJA!

Zelo ugodna 
cena kartuš!

Darilo: 
spominska kartica 8GB

70

AKCIJA!

AKCIJA!

419

539

 redna cena:

 redna cena:

EUR

EUR

EUR

EUR

499

568

EUR
EUR

EUR EUR

10 % POPUST NA DODATNO 
OPREMO ZA TABLICE IN TELEFONE

POPUST NA ČB IN BARVNO FOTOKOPIRANJE, 
TISKANJE Z USB KLJUČEV, SKENIRANJE

V novembru smo razširili poslovne prostore 
poslovalnice na Vrtnariji 3, na Vrhniki.
Ob tej priložnosti nudimo posebne akcije!




