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Kuharski tečaj na Dobrovi 

Meni z novoletnim 
pridihom
V četrtek, 11. 12. 2014, zvečer smo se zbrale na kuharskem teča-
ju v gospodinjski učilnici na OŠ Dobrova pod organizacijskim 
okriljem Društva kmečkih in podeželskih žena Dobrova.
 Vodja kuharskega tečaja Robert Merzel nudi strokovno pomoč nacional-
ni članski in mladinski kuharski reprezentanci. Obe ekipi sta se novembra 
udeležili Svetovnega kulinaričnega prvenstva Villeroy & Boch, ki se je od-
vijalo v Luksemburgu; domov sta se vrnili s tremi srebrnimi odličji in enim 
bronom. Za odlične uspehe jima iskreno čestitamo.   
Na kuharskem tečaju na Dobrovi je bilo že občutiti prednovoletno vzdušje. 
Tudi meni je imel novoletni pridih. 

Tokrat nam je mojster pripravil: 
• tatar dimljenega lososa, 
• žafranovo rižoto, 
• kuhano svinjsko stegno z zelenjavo, vinom, zelišči in začimbami, 
• novoletno čokoladno torto. 

Navodilo za pripravo predjedi (tatar dimljenega lososa):  
Lososovo meso narežemo na drobne kocke, premešamo z limoninim sokom 
in belim poprom, povežemo v maso, nadevamo v modelčke, katerim smo 
dno napolnili s popraženim koromačem. Prekrijemo s stepeno sladko sme-
tano (soljeno in poprano) ter okrasimo z balzamičnim kisom in svežim ko-
prom. Ponudimo s kruhom in maslom. 
Zahvaljujemo se za vse jedi, ideje in recepte. 

Zapisala: Andreja Piskač
 Za pijačo bo poskrbljeno. Se vidimo!

Tokrat smo se odločili, da otro-
kom zimsko-novoletne poči-
tnice malo popestrimo s pred-
novoletno zabavo. 
Ponedeljkovo popoldne, 28. 
12. 2014, je približno 35 otrok 
razveseljeval Jelenček Niko, 

ki jih je zabaval prek televizij-
skega ekrana, v risanem filmu. 
Najmlajši otroci, ki ob filmu 
niso vztrajali do konca, so se 
preostali čas igrali in zabavali 
v otroškem igralnem kotičku. 
Seveda so k igri pristopile tudi 

njihove mamice, ki so skrbele 
za veselo vzdušje med malčki. 
Ob koncu filma je napočil 
»trenutek za sladkosnede«. Iz 
kuhinje so že dišale slastne 
palačinke, namazane s čoko-
lado oziroma marmelado. Da 
pa grla niso ostala suha, je bil 
otrokom na voljo topel čaj, ki v 
hladnih zimskih dneh še kako 
prija. Tako okrepčani so si pri-
voščili igranje družabnih iger, 
zlaganje gradov iz kock, lovili 
so se in skrivali po dvorani in 
še bi se kaj našlo. Da so se zaba-
vali tudi v športnem duhu, pa 
so poskrbeli malo večji fantje, 
ki so se preizkušali v igranju 
namiznega tenisa in pikadu. 
Vendar je vsega lepega enkrat 
konec. Počasi so se ugasnile 
luči v dvorani, zabave je bilo 
konec in otroci so odšli domov. 

  Katja Skopec 

Turistično društvo Polhov Gradec 
vabi na 

Pustovanje z 
valentinovim 
plesom v 
maskah,

ki bo 14. 2. 2015 v KD Jakoba Trobca 
v Polhovem Gradcu.
 

Program: 
17.00 – pustovanje za otroke z otroško 
predstavo, izborom najbolj simpatičnih 
mask ter pustnim sprevodom, 

20.00 – Valentinov ples v maskah za sve-
že in malo manj sveže zaljubljence ter za 
tiste, ki boste to še postali; živa glasba z 
ansamblom GRAJSKI KVINTET 
  
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 

Se vidimo!

Tokratna številka kot osrednjo temo razkriva 
človeka v vsej njegovi psihološki raznolikosti. 
Članek dr. Petra Mikše z naslovom Polhograj-
ski puntarji – 500 let od slovenskega kmečkega 
upora že v naslovu pove, da se spominja leto-
šnje obletnice tega tragičnega upora. Blizu so 
mu članki o prvi svetovni vojni: Jožice Kavčič o 
dnevniku Gregorja Oblaka ter Jožeta Marolta in 
Francke Kozjek, ki obujata družinske spomine. 
Človek preganjanec zaživi v spominih Vitala 
Ašiča. To je zapis o kulturno ozaveščeni rodbini 
Grajskih, kot avtor sam imenuje svojo rodbino, 
in o njeni težki usodi v času po drugi svetovni 
vojni. Janez Dolinar piše o svojem očetu Ivanu 
Dolinarju, znamenitem rezbarju z Dobrove. 

Sledijo trije intervjuji, Milke Bokal o lani novo-
izvoljenem častnem občanu Občine Dobrova - 
Polhov Gradec Ivanu Belcu, dr. Barbare Ivančič 
Kutin o Mariji Kožuh in Francki Kozjek ter Urše 
Remškar o Tončki Sečnik, ki slikajo človeka v 
kulturni in domači dejavnosti.  
V letu 2015 bo Ciril Velkovrh praznoval 80 let, v 
nadaljnjo spodbudo ob njegovi dolgoletni foto-
grafski dejavnosti objavljamo njegove spomine 
na kardinala dr. Alojza Ambrožiča. Spoštljive-
mu spominu je namenjen tudi ponatis intervju-
ja z akademikom prof. dr. Jožetom Trontljem, ki 
je domače kraje (pisano z malo in veliko) vse-
stransko podpiral. Dr. Alojz Demšar se je našim 
krajem prijazno približal z natančnim povzet-
kom knjige Dediščina župnije Šentjošt – Ljudje, 
domačije in znamenitosti. Dnevnik Franceta 
Pečenika v tej številki pa opisuje bivanje v lju-
bljanskem semenišču. Dramatizacija Veroni-
ke Cerar o dobrovski legendi je zgled, kako 
folklorna snov postane dragoceno gradivo, ki 
je lahko polno navezav na sedanjost. Kronika 

Občine Dobrova - Polhov Gradec Gašperja To-
minca za leto 2013 ima dokumentarno vrednost 
zaradi iz časa izluščenih bistvenih dogodkov. 
Slikovna priloga pa tokrat prinaša fotografije 
hišnega muzeja Milana Koširja iz Črnega Vrha. 
  
Vsebina: 
Franc Setnikar, Uvodna beseda 
Peter Mikša, Polhograjski puntarji – 500 let od 
slovenskega kmečkega upora 
Jožica Kavčič, O dnevniku Gregorja Oblaka iz 
prve svetovne vojne 
Jože Marolt, Snežni plaz na gori Monte Chiese 
Francka Kozjek, Tri dni zasut 
Milka Bokal, Pesemska zapuščina Marije Šifrer 
– Bizjanove Micke (1895–1985) 
Vital Kristjan Ašič, Rojstni kraj in širni svet 
Janez Dolinar, Ivan Dolinar z Dobrove (1907–
1993), Iz njegovega življenja 
Milka Bokal, Ivan Belec in kamera – trdno pri-
jateljstvo 
Barbara Ivančič Kutin, Mi smo bili bolj skupaj, 
zdaj pa vse drvi, vse se pelje … 
Urša Remškar, Močvirska kačunka v Brezju in 
še kaj 
Ciril Velkovrh, Spomini na moja srečanja s kar-
dinalom Lojzetom Ambrožičem (1930–2011) 
In memoriam: Akademik profesor doktor Jože 
Trontelj (1939–2013) 
France Pečenik, Dnevnik od 10. oktobra 1935 do 
9. julija 1940 
Veronika Cerar, Prekletstvo bogate grofice 
Alojz Demšar, Ljudje, domačije in znamenitosti 
šentjoške župnije 
Gašper Tominc, Kronika Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec za leto 2013 
Milan Košir, Iz našega hišnega muzeja – Črni 
Vrh 31 
  
Zbornik po 5 evrov bo po do sedaj zagotovlje-
nih podatkih na voljo v Turističnem društvu 
Polhov Gradec, v Polhograjski graščini, v Hiši 
medu Božnar, v bifeju na avtobusni postaji in na 
izletniški kmetiji pri Mehačku. 

  Za Turistično društvo Polhov Gradec 
Milka Bokal / Foto: Blaž Uršič

Tako da imamo Slovenci svi-
njo za najbolj svinjsko žival. 
A naslednja zgodba dokazu-
je ravno obratno. Pohodniki, 
ki hodijo po znanih poteh in 

stezah skozi Mačkov graben 
in proti Grmadi, pripovedu-
jejo, da ga pogosto srečajo 
tam pri neki kmetiji, kot bi 
jih čakal. Domači ga pogo-

sto spustijo iz hleva, teče čez 
most, ob visoki škarpi do ko-
zolca, povoha otroke do las in 
že začuti, da se bo dobro imel 
čez dan. Točno že pozna svoj 
zemljevid, zakorači čez Malo 
vodico, do stare Jelovčniko-
ve bajte in še na Štirmoževo 
pot. Tudi krtine mu dišijo, z 
rilcem odrine stare korenine 
kot bager. Ko mu kaj dobrega 
uspe, rad pogleda v oči. Pra-
vijo, da bi zvečer lahko zlezel 
v posteljo pod kovter in bi z 
rilcem toplo dihal med lase, 
tako prijazen se jim zdi. Tak 
je pujs Krulko, naš prijatelj! 
Sploh lahko o njem mislimo 
ali povemo kaj slabega? Kle-
tvice tu ne gredo z jezika! 

J. Praprotnik

Novoletna otroška zabava na Črnem Vrhu
Črni Vrh, 28. december – Veselo smo že zakorakali v leto 2015. Ostajajo pa lepi 
spomini na decembrska praznovanja, druženja s prijatelji in zabave.

Naš pujs Krulko
»Ti prasec, svinja, samo izgini!« Ta kletev je hujša, kot če bi klical hudiča iz 
pekla. Lahko slišimo razne kletve, grde besede, nekomu zabrišeš v obraz: osel, 
kozel, tele, ampak bi ga s tem vseeno manj ponižal.

Domači kraji – druga številka 

Izid za kulturni praznik
Druga številka zbornika Občine Dobrova - Polhov Gradec in okoliških krajev je 
tik pred izidom. Na proslavi, ki jo bo pripravila Dramska skupina Neptun ob kul-
turnem prazniku (uprizoritev kratkega gledališkega dela z navezavo na prvo sve-
tovno vojno Od vodnjaka do vojaka), naj bi bila njena predstavitev.
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Delček predstav, s katerimi so se članice in člani plesnega 
kluba Forma in društva Panorama skozi leto predstavljali na 

tekmovanjih in raznovrstnih drugih dogodkih, so prikazali 
v sklopu novoletne plesne produkcije na Dobrovi. Na parke-

tu so zaplesale vse generacije, in to z najrazličnejšimi kore-
ografijami, v različnih plesnih zvrsteh in plesnih kostumih, 
program pa je povezovala Zvezdica Zaspanka, ki je potovala 
po ozvezdju in spremljala dogajanje na parketu. Obiskoval-
ci, ki so prišli spodbujat plesalke in plesalce, so uživali ob 
prikupnih in igrivih nastopih Prvošolčkov in Drugošolčkov, 
Ekstreminčkov, mladinske hip hop skupine ter članske jazz 
skupine, ki delujejo znotraj plesnega kluba Panorama. Nič 
manj zanimive niso bile plesne točke mlajše in mladinske hip 
hop skupine, članske in mladinske jazz skupine, mladinske in 
pionirske step skupine, mladinske in članske baletne skupine 
ter skupine Formamas, ki plešejo v okviru društva Panorama. 
Njihove nastope je pohvalil tudi župan Franc Setnikar in jim 
čestital za vse uspehe, odgovorni vodji Nataši Potočnik pa se 
je zahvalil za trud, ki ga vlaga v delo z mladimi. 
Ko je Zvezdica Zaspanka pripotovala do konca novoletne ple-
sne produkcije, je bil čas le še za izrekanje zahval in čestitk 
– idejna vodja Nataša Potočnik se je vsem plesalcem zahva-
lila za njihov nastop, koreografom in trenerjem za voljo in 
vztrajnost pri delu ter vsem soustvarjalcem za uspešno izved-
bo plesnega spektakla. Prav njej pa je bila namenjena največja 
zahvala in aplavz – kot iskren izraz hvaležnosti, tako s strani 
plesalk, plesalcev in sodelavcev kot s strani staršev in vseh, ki 
jim je ples blizu.

 Nadja Prosen Verbič, foto: npv 

Člani sklada smo otroke 
razveselili z lutkovno 

igrico Zajčkova hišica. Za 
letošnjo prireditev so stro-
kovni delavci vrtca za otroke 
pripravili zabavne sejemske 
igre: Palčkovo žičnico, ki je 
bila otrokom tako všeč, da jo 
bodo palčki gotovo pripeljali 
tudi naslednje leto, pa Pujso 
Pepo in Lačnega snežaka, pa 
podiranje kegljev in metanje 
obročev na stožce ter Skriv-
nostne škatle. K vsaki igri so 
se otroci vračali večkrat in z 
nakupom srečk prispevali v 
sklad vrtca. Za sodelovanje v 
igrah so otroci prejeli manj-
šo nagrado – med drugim 
tudi rabljene plišaste igrač-

ke, ki so jih starši darovali 
skladu vrtca, in so tako našle 
nov dom. Ne pozabimo, da 
so otroci prav tako s svojim 
trudom ter seveda s pomočjo 
svojih vzgojiteljic in pomoč-
nic vzgojiteljic prispevali k 
zbiranju sredstev, saj smo 
prodajali božično žito, ki so 
ga vzgojili v vrtcu, ter pisane 
voščilnice, ki so jih izdelali. 
Ponudba se je zaključila še s 
prodajo potice in pijače, čaj 
pa je bil tradicionalno brez-
plačen.  
Iskreno bi se radi zahvalili 
vzgojiteljicam ter pomočni-
cam za pripravo tega zabav-
nega dogodka, ravnatelju g. 
Viljemu Kovačiču in ge. Mojci 

Kogoj za vso pomoč in pod-
poro, delavni ekipi staršev, ki 
so nam priskočili na pomoč 
in pomagali pri izvedbi pri-
reditve ter pripravi prostorov, 
občini za uporabo dvorane ter 
donatorjem Coca-Cola HBC 
Slovenija, d. o. o., Urh&Co, d. 
o. o., Tim Art, d. o. o., Nova-
teks 1, d. o. o., in Mladinski 
knjigi Založbi, d. d. 
Skupaj z vami, dragi starši, 
vzgojiteljice in pomočnice, 
se iz leta v leto trudimo, da 
bi bila vrtca na Dobrovi in 
Brezju za naše malčke za-
bavna, igriva in vedno polna 
smeha. Zopet smo dokazali, 
da lahko vsi skupaj veliko 
dosežemo, otroški smeh pa 
nas spomni, da lahko našim 
malčkom prav mi pripravi-
mo najboljšo zabavo. Sred-
stva, zbrana na prireditvi 
in s strani donatorjev, bodo 
namenjena za nakup igrač in 
opreme vrtca ter za sofinan-
ciranje letovanja. 
V novem letu vam Sklad vrt-
cev Dobrova in Brezje želi 
veliko veselja in sreče v dru-
žinskem krogu ter še posebej 
z našimi malimi srčki. 

Sklad vrtca Dobrova in 
Brezje

Novoletna plesna produkcija plesnega kluba Forma in društva Panorama 

Plesna pravljica za vse generacije
Dobrova, 20. december – Športna dvorana pri Osnovni šoli Dobrova je tokrat kipela od energije, saj se je v 
njej zbralo 160 plesalk in plesalcev, obiskovalci pa so prostor zapolnili vse do zadnjega sedeža in uživali v 
plesnih zgodbah.

Dragi naši otroci, spoštovani starši, vzgojiteljice, občani in donatorji!
Ob zaključku leta 2014 je Sklad vrtcev Dobrova in Brezje organiziral božično-novoletno prireditev z novim konceptom. Ko smo se skupaj z otroki podali na tradicio-
nalni pohod z lučkami od vrtca do šole, nas je tam že pričakala pripravljena športna dvorana.
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Tokrat pa smo si zadali nalo-
go, da svoje delo predstavimo 

še našim bodočim učencem in 
njihovim staršem. Zavedamo 
se namreč, da je obstoj naše 
šole odvisen tudi od vpisa na-
slednjih generacij. Generacije 
otrok so že nekaj let po številu 

vse manjše, kar je opaziti tudi 
pri številu učencev na naši po-

družnici. 
Vemo, da podružnične šole di-
hajo in živijo s kraji na podeže-
lju. Njihova prednost pred veli-
kimi šolami je prav v povezavi z 
naravo, v pristnih medsebojnih 

odnosih, kjer se vsi poznajo in 
čutijo drug z drugim. Kombi-
nirani pouk učence in učitelje 
spodbuja k samoodgovornosti, 
samoiniciativnosti in ustvarjal-
nosti. Učenci lahko v polni meri 
razvijajo svoje sposobnosti. S 
šolanjem v kraju že od malega 
razvijajo pripadnost kraju, kar 
je še kako pomembno za ohra-
njanje slovenskega podeželja. 
Ne nazadnje taka šola tudi 
staršem omogoča, da se v polni 
meri povezujejo med seboj, pa 
ob izobraževalnih, vzgojnih in 
kulturnih dogodkih. 
Naša šola je res majhna, a je 
prijazna, odprta in ustvarjalna. 
Ker nas je malo, pri vseh dejav-
nostih sodelujemo vsi, od prve-
ga do zadnjega. To smo pokaza-
li tudi na prireditvi, ki je bila v 
Domu krajanov Črni Vrh. Učen-
ci so se predstavili s petjem, 
igro, plesom in filmom, ki so ga 
posneli v okviru podaljšanega 
bivanja. Po nastopu smo vse 

obiskovalce povabili še v šolo, 
kjer smo skupaj s predšolskimi 
otroki ustvarjali v novoletnih 
delavnicah, pripravili smo raz-
stavo z utrinki iz našega dela, 
vsaka družina je dobila darilce 
kot znak naše pozornosti. Go-
ste smo pogostili z drobnim 
pecivom, ki so ga spekli učenci. 
Kot vedno pa so se izkazali naši 
starši, ki so prinesli prigrizke, 
ob katerih je bilo še prijetneje 
poklepetati. 
Domov smo vsi odhajali s pri-
jetnimi občutki, kajti naš trud 
in delo sta bila poplačana z za-
dovoljnimi nasmehi otrok in 
spodbudnimi besedami staršev 
ter drugih obiskovalcev. Želimo 
si, da bi bilo v črnovrški šoli še 
vrsto let slišati otroški smeh in 
vrišč in da bi v njej učenci tudi 
v prihodnje pridobivali znanje, 
ki jim bo popotnica za nadaljnje 
življenje. 
 Simona Planinc, foto: Valerija 

Petrovec 

Ekskurzija v 
Belo krajino
V sredo, 19. novembra 2014, smo se zgo-
daj zjutraj z avtobusom odpeljale pro-
ti Beli krajini. Avtocesto smo zapustile 
v Ivančni Gorici in nadaljevale pot po 
tako imenovani partizanski magistrali 
do Žužemberka. Na trgu pred žužem-
berškim gradom smo si v gostilni pri-
voščile prvo jutranjo kavico.  
 
Do naslednjega cilja, male vasice Krupa, nas je 
pot vodila mimo krajev Soteska, Podturn, Ko-
čevske Poljane in Črmošnjice, čez prelaz Brezo-
vica na višini 588 metrov nad morjem. Takoj 
po prelazu smo se spustile proti Vrčicam, od 
koder vodi planinska pot do Planinskega doma 
na Mirni gori. Po nekaj kilometrih smo na škar-
pi ob cesti zagledale velik napis »Pozdravljeni 
v Beli krajini«. Takoj nato nas je razveselil pre-
krasen pogled na belokranjske griče in doline. 
Po rahlem spustu v dolino smo se usmerile 
proti Semiču in od tam naprej do vasice Kru-
pa. Najprej smo si ogledale izvir reke Krupe in 
si nato v prijetnem okolju kmečkega turizma 
potešile lakoto z izvirno belokranjsko pogačo, 
rženimi žganci in obaro. 

Dobro razpoložene smo se odpravile proti 
Gradcu, do vasice Rim. Na ekološki kmetiji 
Raztresen nas je prijazni lastnik seznanil z nji-
hovo dejavnostjo. Pridelujejo več vrst žita, med 
drugim tudi ajdo in piro. Največji poudarek pa 
je na gojenju lanu. Seznanile smo se z obdelavo 
lanu, tako praktično kot ob ogledu filma. Sicer 
letošnja letina ni bila dobra zaradi neugodnih 
vremenskih razmer. Na kmetiji se ukvarjajo 
tudi z živinorejo in ovčerejo. Prikazali so nam 
način izdelave belokranjskih pisanic, tako ti-
stih, ki jih ustvarjajo s čebeljim voskom, kot 
tistih, ki jim pravijo praskanke. Na koncu pa 
nam je gospod Raztresen dal nekaj koristnih 
napotkov za zdravo in dolgo življenje.  
Pot smo nadaljevale mimo krajev Podzemelj, 

Krasinec, Griblje, Adlešiči, Marindol, Miliči in 
Preloka ter do vasice Zilje, kjer je bil naš nasle-
dnji postanek. Na naši levi strani smo vse od 
Podzemlja lahko opazovale reko Kolpo, ki je 
mejna reka s Hrvaško. Obiskali smo ekološko 
kmetijo Čemas, kjer se ukvarjajo s pridelavo 
žitaric, živinorejo, vinogradništvom in sadjar-
stvom. Na 25 hektarih površin redijo jelene, 
katerih meso seveda uporabijo za izvrstne je-
lenove salame. Nekdaj spoštovana trta »šmar-
nica«, ki so jo zaradi mnenja stroke, da vsebuje 
preveč metilalkohola, opustili, zdaj znova raste 
na ekoloških kmetijah, ker je to edina trta, ki je 
odporna proti bolezni trte brez dodatka kemi-
je. Šmarnica ima več imen, med drugim tudi 
»direktor«, ker trto lahko posadijo neposredno 

v zemljo, brez predhodne priprave cepičev. Ime 
je trti dala Marija Terezija, ker je ob pokušnji 
vina ugotovila, da to diši po šmarnicah. Z za-
nimanjem smo si ogledale peč, ki je popolnoma 
izkoriščena. Uporabljajo jo za sušenje sadja, su-
šenje mesnih izdelkov, kuhanje žganja in tudi 
za peko odojkov. Odojke pečejo na star, eko-
loški in neškodljiv način, in sicer tako, da peč 
razbelijo, odstranijo vso žerjavico in nato v peč 
dajo prašička, ki se speče v dveh do treh urah, 
seveda odvisno od teže prašička. 
Kar težko se je bilo posloviti od prijazne dru-
žine Čemas. Pot smo nadaljevale mimo Vinice, 
Stare Lipe, Suhorja, Malega in Velikega Nerajca 
do Pustega Gradca, kjer smo se ustavile v Kra-
jinskem parku Lahinja, v Klepčevem mlinu. 
Najprej smo se povzpele na hribček za mli-
nom, kjer stoji cerkvica Vseh svetih, ki datira v 
prvo polovico 17. stoletja. Naravno zavarovani 
Okljuk pri Pustem Gradcu je bil obljuden v več 
časovnih obdobjih, o čemer pričajo arheološki 
ostanki, ki smo jih nekaj tudi videle, med dru-
gim zlati novec iz časa Matije Korvina. Ogleda-
le smo si žago venecijanko in mlin, ki še danes 
delujeta, vendar delovanja zaradi prevelikega 
vodostaja Lahinje nismo imele priložnosti vi-
deti. 
Mimo Dragatuša smo se odpeljale na Tančo 
Goro, kjer nas je na kmečkem turizmu Bahor 
čakala večerja. Privoščile smo si odojka, peče-
nega na ekološki način, in vse, kar sodi zraven, 
tudi dobro belokranjsko kapljico. 

Prireditev ob dnevu 
samostojnosti in 
enotnosti
V sredo, 24. 12. 2014, se je na Osnovni šoli Polhov 
Gradec v športni dvorani odvijala prireditev ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Potekala je po malici predmetne stopnje. Nastopajoči učenci 
so imeli prvo ali drugo šolsko uro generalko. Prireditev se 
je začela s himno, po njej pa nas je učitelj Simon Purgar se-
znanil s praznikom in nam predstavil nekaj pomembnih Slo-
vencev in Slovenk. Nato so z recitali in glasbenimi točkami 
nastopili naši učenci. S kratko igrico se je predstavil dramski 
krožek, prav tako so se s plesnimi točkami predstavili učenci, 
ki plešejo pri plesni šoli Bolero. Zelo smo uživali ob nastopu 
Helikonskega ansambla pod vodstvom Igorja Krivokapiča, 
ki nam je zaigral venček pesmi. Zapel nam je tudi ravnatelj 
Jernej Klemen in hkrati zaigral na električno kitaro. Prireditve 
smo se udeležili vsi učenci na šoli, vključno s starejšo skupino 
vrtičkarjev. Prireditev nam je bila všeč, saj radi gledamo svoje 
nastopajoče sošolce.    

  Maja Bogataj in Lea Kumar, 6. b

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih 
strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 
16. člena  Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012) je občin-
ski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 
2. redni  seji 17. 12. 2014 sprejel 

SKLEP
o financiranju političnih strank

1.člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidat-
ke in kandidate na volitvah 5. 10. 2014 v ob-
činski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna 
občine sorazmerno številu glasov volivcev, 
ki jih je dobila na volitvah, če je dobila naj-
manj polovico števila glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana občinskega sveta.

2.člen
Višino sredstev, ki se nameni za financiranje 
političnih strank, se določi v proračunu za 
posamezno proračunsko leto. 
Sredstva se političnim strankam izplačujejo 
trimesečno.

3.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi 
v občinskem glasilu Naš časopis. 
Številka: 011-0015/2014-12
Dobrova, 17. decembra 2014 

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l. r.

Brat in sestra, smučarska 
skakalca  
Urša je moja starejša sestra. Stara je 19 let in se ukvarja z zim-
skim športom, in sicer s smučarskimi skoki. Skače že od 11. 
leta. Trenira v klubu SSK Costella Ilirija. Večinoma trenira 

z reprezentanco v Kranju 
in Planici, občasno pa tudi 
s klubom v Mostecu. Vsak 
dan trenira najmanj dve uri. 
Tekmovanja ima po navadi 
v nedeljo, če pa tekme nima, 
potem ima prosto nedeljo. 
Njena najljubša skakalnica 
je nemški Klingenthal, ker je 
tudi največja skakalnica, na 
kateri je do sedaj skakala. Na 
njej je postavila svoj osebni 
rekord, ki je 132 metrov. Ena 
njenih največjih želja je, da bi 
lahko v prihodnosti skakala 
na letalnicah, tudi v Planici, 
in da bi bila uspešna tudi na 
velikih tekmovanjih. Življenja 

brez smučarskih skokov si ne zna predstavljati. 
Tine je moj brat. Star je 16 let in prav tako trenira smučarske 
skoke. On skače že od 8. leta. Z Uršo sta začela skakati istega 
leta. Prav tako trenira v klubu SSK Costella Ilirija. Trenirajo 
največkrat s klubom v Mostecu. Treninge ima vsak dan po 
šoli, najmanj dve uri. Tekme izvedejo večinoma v Kranju. 
Udeležil se je alpskega pokala tudi v drugih državah. Njegova 
najljubša skakalnica je v češkem mestu Frenštat. Svoj osebni 
rekord, 130 metrov, je postavil v Planici, na 120-metrski ska-
kalnici. Njegova želja je, da bi skakal na letalnicah po svetu in 
da bi bil uspešen na vseh tekmovanjih. 

  Maja Bogataj, 6. b 

Obdelava  lana na kmetiji Raztresen  (foto: Lili-
jana Peklaj)

Stara  mlinska  kolesa  Klepčevega  mlina  (foto: 
Lilijana Peklaj)

Mesec december smo v skupini Zmajč-
ki poimenovali kar čas pričakovanj. 
Za prijetno decembrsko vzdušje smo 
poskrbeli že konec novembra, ko smo 
začeli pripravljati novoletno okrasi-
tev igralnice ter izdelovati voščilnice, 
posadili pa smo tudi božično žito. V 
igralnici smo si uredili pravljični koti-
ček, v katerem smo vsak dan ob soju 
svečk prebirali zimske pravljice. Sre-
di decembra smo okrasili novoletno 
smrečico, otroci so nekaj okraskov 
prinesli tudi od doma. Okraske so si 
z zanimanjem ogledovali ter razlagali 
njihov izvor in z njimi povezane zgod-
be. Skupaj smo napisali pismo vsem 
trem »dobrim možem«, ki vsako leto 
obiščejo pridne otroke. Ob tem pa ni-

smo pozabili na tiste otroke, ki žal ne 
uživajo v brezskrbnem otroštvu, am-
pak že čutijo pomanjkanje hrane in 
drugih materialnih dobrin, zato smo se 
aktivno vključili v vseslovensko akcijo 
zbiranja hrane in osnovnih življenjskih 
potrebščin za slovenske družine, Ani-
na zvezdica. Poseben dogodek je bil 
že tradicionalni Dan odprtih vrat, ko 
smo na obisk povabili babice in dedke. 
V prijetnem in sproščenem vzdušju 
smo izdelovali laterne za Tradicional-
ni pohod z lučkami, ki smo ga tako kot 
vsako leto pripravili skupaj s starši, ki 
sodelujejo v Skladu vrtca, in vzgojitelji 
našega vrtca. 
Sredi decembra smo si ogledali pred-
stavo Pika Nogavička ter skupaj s Piko 
priklicali v naš vrtec tudi Dedka Mra-
za, ki je z darili obdaril vse vrtčevske 
skupine. Ker smo bili ves mesec zelo 
pridni in delavni, smo si tudi Zmajčki 
zaslužili malo sprostitve, zato smo se v 
okviru četrtkovih športnih dopoldne-
vov naučili osnovnih tehnik masaže, 
to pa smo nato izvajali v paru ali pa 
smo jo vključili v različne gibalne igre. 
Otroci so bili nad masažo navdušeni in 
po pripovedovanju staršev te nove ve-
ščine s pridom uporabljajo tudi doma.

D. L.

Novoletna prireditev na podružnični šoli Črni Vrh
December je mesec obdarovanj, medsebojnih druženj in srečanj. Tudi na naši podružnični šoli je tako. Z učenci vsako leto 
v mesecu decembru pripravimo novoletni nastop, na katerega povabimo starše, sorodnike, prijatelje in znance.

Vrtec Dobrova: čas pričakovanj v 
skupini Zmajčki
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Veste, zakaj so 
prestavili znak 
Lukovica?
Krajevno tablo Lukovica na Barju so konec 
lanskega leta prestavili za nekaj sto metrov. 
Razloga za ta ukrep sta dva.
Kot	 nam	 je	 pojasnil	Matevž	 Snoj	 iz	Komu-
nalnega podjetja Vrhnika, so v dogovoru z 
občino	znak	za	naselje,	ki	označuje	vas	Lu-
kovica,	 z	 občinske	 meje	 prestavili	 bližje	 k	
hišam.	»Takšna	postavitev	table	na	območje,	
kjer	se	začne	strnjeno	naselje,	je	bolj	smisel-
na,	saj	znak	označuje	začetek	naselja.«	Kljub	
prestavitvi	znaka	se	meje	občine	in	krajevne	
meje ne spreminjajo. 
Drugi razlog za novo lokacijo znaka pa je, da 
je bil ta pogosto poškodovan. »Tabla je stala 
na takšnem mestu, da so jo vozniki pri obra-
čanju	zelo	pogosto	poškodovali,«	nam	je	po-
vedala	Tanja	Krušič	iz	občinske	uprave.	Zviti	
znak je posnela tudi kamera Googlovega vo-
zila	Street	View.	

V. L. 

Občina Log - 
Dragomer ima 
podžupana
 
Župan Miran Stanovnik je za svo-
jo desno roko imenoval dr. Simona 
Strgarja iz svoje Liste za Dragomer, 
Log in Lukovico. Ta je že prestal 
ognjeni krst, saj je v času Stanov-
nikove odsotnosti dobil pooblastilo 
za opravljanje vseh tekočih nalog iz 
županove pristojnosti in nalog, ki 
so potrebne za sestavo še preostalih 
občinskih teles Občine Log - Drago-
mer.

N o v o i z v o l j e n i 
podžupan	 nam	
je povedal, da bo 
funkcijo opravljal 
nepoklicno.	»Z	žu-
panom se o vseh 
podrobnostih še 
nisva dogovorila, 
vendar najverje-
tneje ne bom po-
krival	 področij,	
temveč	 kar	 kon-

kretne	projekte,	ki	jih	bom	potem	izpeljal.«	
Svoje	delo	je	začel	že	kmalu	po	imenovanju,	
saj je v prvih tednih leta dobil pooblastilo 
župana	za	nadomeščanje.	Čeprav	ima	v	tem	
času	pooblastilo	za	opravljanje	vseh	tekočih	
nalog	 iz	 županove	 pristojnosti,	 pa	 je	 bila	
glavna naloga sestava delovnih teles. »Usta-
novili	smo	tri	delovne	skupine,	ki	so	že	zače-
le delati. Gre za delovno skupino za strategi-
jo	 razvoja	Občine	Log	 -	Dragomer,	delovno	
skupino	za	proračun	2015	ter	delovno	skupi-
no	za	kanalizacijo	s	čistilno	napravo.«	Kot	je	
dodal, bo omenjena delovna skupina za pro-
račun	pregledala	in	dopolnila	prvo	različico	
proračuna,	ki	so	ga	svetniki	imeli	na	mizah	
novembra. Prvi osnutek naj bi predelala tako, 
da bodo upoštevali vse prejete pripombe. Na 
podlagi	 priporočil	 delovne	 skupine	 naj	 bi	
občinska	uprava	pripravila	 nov	predlog,	 ki	
bo	šel	nato	pred	občinski	 svet.	V	 tem	času,	
predvidoma	prvo	trimesečje,	naj	bi	se	občina	
financirala	 začasno.	 »Vse	 preostale	 zadeve,	
ki	se	tičejo	delovanja	občine,	pa	je	župan	Sta-
novnik	uredil	z	občinsko	upravo,	tako	da	vse	
poteka	nemoteno,«	je	zaključil	Strgar.	

  V. L. 

Potem	 ko	 je	 župan	 Stanovnik	
z novembrske seje umaknil 

točko	 imenovanja	 članov	 stalnih	
delovnih	 teles	 občinskega	 sveta	
Občine	Log	-	Dragomer	in	članov	
nadzornega odbora, ker stranke 
in	 liste,	 zastopane	 v	 občinskem	
svetu, do sklica seje niso bile 
usklajene,	je	občinski	svet	to	toč-
ko	izpeljal	na	izredni	seji.	Čeprav	
vse stranke še vedno niso bile za-
dovoljne	z	 izkupičkom,	 je	večina	
dvignila zelene kartone in potr-
dila	sestavo	občinskih	teles.	
 V nadzorni odbor so bili ime-
novani Tjaša Kastelic (NLRO), 
Severin	Maffi	(NSi),	Igor	Rojec	in	
Martin	 Rupnik	 (oba	 LIDLL)	 ter	
Boštjan	Rigler	(SDS),	ki	so	ga	čla-
ni tega odbora izmed sebe na svo-
ji seji soglasno imenovali za pred-
sednika. Vajeti statutarno-pravne 
komisije je kot predsednik pre-
vzel	Roman	Remškar	(SDS),	poleg	
njega pa so bili v to delovno telo 
imenovani	 še	 Ivan	 Kolić	 (Štor-
klja),	Bojan	Perić	 (SD)	ter	Alenka	
Kuzma	 in	 Tina	 Rebernik	 Kovač	
(obe	LIDLL).	Predsednik	Odbora	
za prostorsko planiranje in go-
spodarjenje	z	nepremičninami	 je	
mag.	Domen	Cukjati	(SDS),	poleg	
njega so v odboru še Franci Koz-
jek	(Desus),	Iztok	Novak	(SLS)	ter	
Andrej	Likar	in	dr.	Simon	Strgar	
(oba	LIDLL).	Predsednica	Odbora	
za	negospodarstvo	in	javne	služ-
be	družbenih	dejavnosti	je	posta-

la	 Mirjam	 Čuden	 Kocbek	 (NSi)	
skupaj	 z	 Ivanom	 Klenovškom	
(NLRO),	Brankom	Šefranom	(De-
sus)	 ter	 Tino	 Rebernik	 Kovač	 in	
Pavlom	Remškarjem	(oba	LIDLL).	
Odbor za gospodarstvo, var-
stvo okolja in gospodarske javne 
službe	 bo	 vodil	 Branko	 Gorjan	
(Štorklja),	 poleg	 njega	pa	 bodo	 v	
tem odboru še njegov strankarski 
kolega	Slavko	Armič,	Andrej	Jer-
man	Blažič	 (SD),	Gregor	 Stanišič	
(LIDLL)	ter	Marjan	Trček	(SLS).	
  
O plinifikaciji Športnega 
parka Dragomer 
Dolga debata se je na seji raz-
vila ob drugi in obenem tudi 
zadnji	 točki	 dnevnega	 reda,	 ko	
so svetniki obravnavali predlog 
sklepa o nadaljevanju aktivnosti 
za ureditev plinske napeljave v 

Športnem	 parku	 Dragomer.	 Ob	
tej	 točki	so	svetniki	želeli	prido-
biti še bolj podrobne informacije 
o problematiki, zelo pozorni in 
natančni	pa	so	bili	 tudi	pri	obli-
kovanju dodatnih sklepov. Glav-
ni	razlog	za	uvrstitev	te	točke	na	
dnevni	 red	 je	 bila	 priključitev	
dragomerškega športnega parka 
na	 plin,	 s	 čimer	 bi	med	 drugim	
omogočili	 ogrevanje	 pod	 novim	
teniškim balonom. Kot je na seji 
pojasnil	direktor	OU	Andrej	Kos,	
je	 s	 soglasjem	 občine	 zasebnik	
v športnem parku postavil ba-
lon	nad	 teniškimi	 igrišči	 in	 tako	
omogočil	 igranje	 tenisa	 tudi	 v	
zimski sezoni. »Ob tem je uredil 
potrebno	temeljenje	in	električne	
napeljave za šotor. Po postavitvi 
so se nadaljevale tudi aktivnosti 
za	 izvedbo	 priključka	 za	 plin,	

namenjenega ogrevanju balona. 
Aktivnosti	 je	 namreč	 pred	 ča-
som	 začel	 že	 Tehnocommerce,	
vendar so zaradi nesoglasij med 
javnim in zasebnim partnerjem 
zastale.	 Občina	 Log	 -	 Dragomer	
je pri koncesionarju Energetiki, d. 
o.	o.,	naročila	projekt	za	 izvedbo	
priključka	 tako	 balona	 kot	 tudi	
športno-gostinskega objekta, ka-
terega	solastnik	 je,«	so	zapisali	v	
gradivu. Kot smo še izvedeli, se 
je projektiranje zavleklo, in tako 
je	 občina	dokumentacijo	 prejela	
šele	konec	novembra.	Svetnikom	
so predstavili najugodnejšo po-
nudbo	 in	 ključ,	 po	 katerem	bi	 si	
občina	 in	 oba	 zasebnika	 delili	
stroške.	 Če	 občini	 v	 pogajanjih	
ne	bo	 še	nekoliko	uspelo	 znižati	
ponudbe,	 naj	 bi	 občina	 plačala	
11.400 evrov, Tehnocommerce 
okoli 6300 evrov, upravljavec ba-
lona pa 4580 evrov. 
Svetniki	 so	 s	 sedmimi	 glasovi	
za	 in	petimi	vzdržanimi	podprli	
sklep, da se nadaljujejo aktivno-
sti za ureditev plinske napeljave 
v omenjenem športnem parku. 
Sprejeli	 pa	 so	 tudi	 nove	 sklepe,	
in sicer, da strošek porabe plina 
nosi upravljavec balona, da se vsi 
objekti v športnem parku, torej 
dom krajanov, vrtec in športni 
park,	 priključujejo	 v	 paketu,	 da	
občina	izvede	dodatna	pogajanja	
z Energetiko in poskuša stroške 
znižati.	 Sklenili	 so	 tudi,	 da	 se	 v	
primeru,	 da	 občina	 ne	 bo	 dose-
gla dogovora v okviru javno-za-
sebnega	 partnerstva,	 priključek	
izvede	 na	 stroške	 občine	 ter	 se	
sklene	večstranska	pogodba	med	
udeleženci.	

  V. L.

Podjetje	Appia	 je,	 kot	 smo	poročali	 v	prejšnji	
številki	 Našega	 časopisa,	 za	 občino	 izdelalo	
projektno dokumentacijo za ureditev dveh 
prehodov za pešce na Logu. Kot so nam po-
jasnili izdelovalci dokumentacije, je cena 174 
tisočakov	le	projektantska	ocena.
»Na	tem	mestu	želim	pojasniti,	da	projektant-
ska	 ocena	 temelji	 na	 projektnih	 količinah	 in	
povprečni	ceni	na	trgu,	ki	se	dosega	za	gradbe-
ne	proizvode	in	storitve,«	je	dejal	direktor	pod-
jetja	Appia	Goran	Jovanovič	in	dodal,	da	se	bo	
cena	pokazala	na	trgu,	ko	bodo	na	občini	pri-

pravili razpis za izbor izvajalca. »V nobenem 
primeru naša projektna dokumentacija ni in ne 
bo	pripravljena	tako,	da	bi	neupravičeno	pora-
bljala	davkoplačevalski	denar,	 temveč	zgolj	 in	
samo zaradi zagotavljanja predmetne zakono-
daje	in	inženirske	stroke,«	še	pravi	Jovanovič.	
Spomnimo,	da	 se	z	direktorjem	Appie	 strinja	
tudi	 župan	 Stanovnik,	 ki	 je	 prepričan,	 da	 bo	
cena	 prehodov	 bistveno	 nižja:	 »To	 je	 projek-
tantska ocena, ki je jaz ne bi jemal kot juho, ki 
se	poje	tako	vroča,	kot	se	skuha.«		

Foto: V. E.

Darsova	 hiša	med	obema	 cestama	 je	 konč-
no padla. Objekt je z gradbeno mehanizacijo 
porušilo podjetje Euronep eko, ki je bilo na 
Darsovem javnem razpisu izbrano za ruše-
nje tega in še štirih objektov ob hitri cesti 
oziroma	avtocesti	v	Žalcu,	na	Vranskem,	na	
Lukovici	 in	v	Ljubljani.	 Izvedeli	 smo,	da	 je	
bila pogodba za rušenje podpisana prvega 
decembra, v vrednosti 47.567,80 evra. 
Projekt rušitve tega objekta ima dolgo brado. 
Občinska	uprava	Občine	Log	-	Dragomer	si	

je	več	let	prizadevala	za	rušitev,	a	so	se	po-
stopki	premikali	po	polžje.	Naj	 spomnimo,	
da	 je	 občina	 Darsu	 poslala	 več	 dopisov,	 v	
katerih ga je pozvala k rekonstrukciji ali od-
stranitvi objekta, saj je ta zaradi propadanja 
in	rušenja	postal	nevaren	za	mimoidoče,	po-
leg tega pa je zmanjševal vizualno kakovost 
okolja.	 V	 prvi	 fazi	 so	 na	 Darsu	 proučevali	
možnosti	za	prodajo	nepremičnine,	a	se	za-
radi	 bližine	 avtoceste	 in	 varovalnega	 pasu	
za	 to	 niso	 odločili.	 Ko	 je	 dozorela	 ideja	 o	
rušitvi, se je zapletlo pri lastništvu, saj je bil 
objekt v zemljiški knjigi še vedno vpisan v 
korist	 prejšnjih	 lastnikov.	 Po	 večletnih	 pri-
zadevanjih so se podlage za prenos lastni-
štva	v	zemljiški	knjigi	dokončno	uredile	leta	
2011,	na	osnovi	česar	je	bil	podan	predlog	za	
vpis	zadnjega	2/3-deleža	 lastništva	v	korist	
RS.	Projekt	je	nato	do	lanskega	leta	stal	prak-
tično	na	mrtvi	točki,	dokler	niso	lani	izdelali	
dokumentacije in pridobili gradbenega do-
voljenja za rušenje. 

  V. L. 

Zbiranje predlogov 
za podelitev priznanj 
Občine Log - 
Dragomer za leto 2015
Podelili bomo naslednja priznanja: 
•		naziv	častni	občan	Občine	Log	-	Dragomer,	
•	grb	Občine	Log	-	Dragomer,	
•	priznanje	Občine	Log	-	Dragomer.	
  

Predloge za podelitev pri-
znanj	Občine	Log	-	Dragomer	
je	treba	poslati	s	priporočeno	
pošiljko ali oddati osebno na 
sedežu	občine	do	23.	 2.	 2015	
do 12. ure – v zaprti ovojnici 
na	naslov:	Občina	Log	-	Dra-

gomer, Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log 
pri Brezovici, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za zbiranje 
predlogov	 za	 podelitev	 priznanj	Občine	 Log	 -	
Dragomer«.	Več o razpisu preberite pod ura-
dnimi objavami Občine Log - Dragomer. 

  Občina Log - Dragomer

Svetniki imenovali delovna telesa
 Log - Dragomer, 15. december 2014 – Novi občinski svet Loga - Dragomerja je na svoji prvi 
izredni seji sestavil delovna telesa in nadzorni odbor, na mize pa je dobil tudi gradivo za 
ureditev plinske napeljave v dragomerškem športnem parku.

Propadajoča hiša končno porušena
Log, 12. januar 2015 – Izvajalec Euronep eko je porušil propadajočo Darsovo 
hišo ob regionalki, na Loški cesti 3.

Ceno prehodov bo določil trg
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Svetniki aktivni 
tudi med 
prazniki
V decembrski številki Našega časo-
pisa smo občinski svetniki nakazali 
smer našega delovanja v tokratnem 
sklicu. Na to se je odzval tudi župan g. 
Stanovnik, ki je predlagal ustanovitev 
delovne skupine za postavitev smernic 
Strategije razvoja Občine Log - Dra-
gomer.

Še	 več,	 svetniki	 smo	
mu pripravljeni poma-
gati tudi pri realnem 
predlogu	 proračuna	
in	 zagonu	 največjega	
infrastrukturnega pro-
jekta	 Občine,	 čistilne	
naprave s kanalizacijo. 
Podžupan	 g.	 Strgar	 je	
postavil rok za predla-
ganje	 članov	 delovnih	

skupin	 v	 čas	med	 24.	 in	 31.	 decembrom,	 kar	
je	vsaj	neobičajno,	vendar	smo	z	veliko	mero	
konstruktivnosti	 tudi	 to	 zmogli.	 Praznični	
čas	 verjetno	 tudi	 ni	 bil	 najbolj	 primeren	 čas	
za	 iskanje	novega	direktorja	občinske	uprave	
z	 javnim	 razpisom,	 objavljenim	 na	 občinski	
spletni strani dne 24. decembra 2014, ki je bil 
zaključen	2.	januarja	2015.	
Upamo, da so se med prazniki uspeli prijaviti 
na razpis strokovno usposobljeni, pošteni in 
neodvisni	kandidati	z	ustreznimi	praktičnimi	
izkušnjami. 
Naloga zgoraj navedenih treh delovnih sku-
pin	 za	 pripravo	 proračuna,	 za	 strategijo	 in	
za	 kanalizacijo	 je	 skladno	 z	 2.	 točko	 36.	 čle-
na	Statuta	Občine	Log	-	Dragomer	zgolj	stro-
kovno-posvetovalna.	Občinska	 uprava	 bo	 na	
podlagi usmeritev delovnih skupin pripravila 
predlog	 strateških	dokumentov,	ki	 jih	bo	žu-
pan	vložil	v	obravnavo	na	občinski	svet.	Do-
kumenti bodo v postopku sprejemanja tudi v 
javni obravnavi. Odgovornost za predlagane 
strateške	dokumente	in	njihovo	uresničevanje	
pa	je	nedvomno	na	strani	župana	in	občinske	
uprave.  Delovne skupine so opravile ustanov-
ne	sestanke	in	so	občinsko	upravo	zadolžile	za	
pripravo dokumentov, ki bodo prikazali seda-
nje	 stanje	Občine	na	področju	financ,	kar	bo	
izhodišče	 za	 nadaljevanje	 dela	 vseh	 treh	 de-
lovnih skupin, ki bodo aktivno delovale nekaj 
naslednjih mesecev. 
O poteku dela in rezultatih delovnih skupin 
bomo	bralce	Našega	časopisa	obveščali	tudi	v	
naslednjih mesecih. 

  Svetniška skupina - S7, V. L. 

Izvedeli	smo,	da	se	bodo	za	mesto	novega	direktor-
ja potegovali trije kandidati, ki so se prijavili na jav-
ni	natečaj.	Natečajna	komisija	bo	njihovo	strokovno	
usposobljenost	presojala	na	podlagi	priloženih	pi-
snih izjav oziroma dokazil in pogovora z njimi ter 
z morebitnimi drugimi metodami preverjanja stro-
kovne usposobljenosti. Med pogoji za zasedbo tega 
delovnega mesta so vsaj šestletne delovne izkušnje, 
univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka stro-
kovna izobrazba s specializacijo oziroma magiste-
rijem, prednost pri izbiri pa naj bi imeli kandidati 
z univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske/teh-
nične	smeri	in	večletnimi	vodstvenimi	izkušnjami;	
med pogoji so še osnovna raven znanja angleškega 

jezika,	državni	izpit	iz	javne	uprave	oziroma	obve-
zno usposabljanje za imenovanje v naziv ter funk-
cionalno znanje upravnega vodenja in upravljanja 
kadrovskih	virov.	Sicer	pa	 so	v	 razpisnih	pogojih	
navedli	 še,	 da	 od	 kandidata	 pričakujejo	 tudi,	 da	
ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske 
sposobnosti, sposobnosti timskega dela ter pozna-
vanja	področja,	za	katero	kandidira.	
Z	 novim	 direktorjem	 bodo	 sklenili	 delovno	 raz-
merje	za	določen	delovni	čas,	za	dobo	pet	let,	s	pol-
nim	delovnim	časom	in	štirimesečnim	poskusnim	
delom.	Natečajna	komisija	naj	bi	novega	direktorja	
izbrala	načeloma	najpozneje	do	konca	aprila.	

  V. L. 

V	 letošnji	 zimski	 sezoni	 bodo	na	občini	
preizkusili novo vremensko postajo, ki 
jo je Komunalno podjetje Vrhnika mon-
tiralo	na	Vrhovčevo	cesto,	ki	je	ena	izmed	
najbolj	 kritičnih	 točk	 z	 vidika	 zimskih	
razmer	in	opravljanja	zimske	službe.	Kot	
smo izvedeli, bodo imeli izvajalci zimske 
službe	 zaradi	 te	 pridobitve	 boljši	 pre-
gled	nad	zimskimi	 razmerami	v	občini.	
Matevž	Snoj	 iz	KPV	nam	 je	pojasnil,	da	
so podatki, ki jim jih pošilja vremenska 
postaja,	precej	bolj	natančni	od	podatkov	
o vremenu, ki so jih do zdaj pridobiva-
li	 s	 spletne	 strani	Agencije	RS	 za	 okolje	
in prostor. Kot smo izvedeli, so del vre-

menske postaje tudi senzorji, ki merijo 
temperaturo	 tal.	 »Zdaj	 natančno	 vemo,	
kakšne	so	razmere	na	terenu.	Soljenje	in	
posipanje, ki je bilo morda v preteklosti 
prepogosto,	se	bo	racionaliziralo,«	nam	je	
povedal	Snoj.	
Sicer	pa	so	na	Upravi	še	pojasnili,	da	bo	
vremenska	postaja	 s	 pomočjo	 senzorjev	
izvajalcem	 zimske	 službe	 pošiljala	 po-
datke o vremenskih razmerah, na vsaki 
dve	minuti	pa	bo	posnela	tudi	fotografi-
jo. Podatke, ki jih bo pošiljala vremenska 
postaja, bodo na komunalnem podjetju 
shranjevali,	fotografij	pa	ne	bodo	arhivi-
rali, smo izvedeli.                           V. L.

Temperaturni ekstremi, na eni 
strani	 peklenska	 vročina	 pri	 47	
stopinjah in na drugi strani lede-
ne temperature, tudi do –11 sto-
pinj.	 Pripekajoče	 sonce,	 močan	
dež	 in	 celo	 toča.	 Zahteven	 teren	
s kamnitimi stezami, prašnimi 
makadami,	 peščenimi	 sipinami,	
nevarnim fešfešem (drobnim pe-
skom),	 suhimi	 rečnimi	 strugami	
in	stoječo	vodo.	Dirkanje	na	visoki	
nadmorski višini. Dve maratonski 
preizkušnji, kjer so se motoristi s 
terenom spopadali brez podpo-
re mehanikov in ekip, ekstremno 
dolga, kar 1024-kilometrska etapa. 
Veliko odstopov v konkurenci mo-
toristov. Vse to je letošnji Dakar, ki 
ga	 je	Miran	 Stanovnik	 končal	 na	
28. mestu. 
»Presrečen	 sem,	 da	 mi	 je	 uspelo	
priti do cilja. Dirka je bila izjemno 
naporna	 preizkušnja	 za	 človeka	
in tehniko, poleg tega tako hude 
konkurence ni bilo še nikoli. Ko 
sem	 včeraj	 govoril	 z	 enim	 izmed	
komisarjev, je bil nad rezultatom 
vidno	 presenečen.	 Z	 uvrstitvijo	
med trideset najhitrejših sem za-
dovoljen	 tudi	 sam.	 Če	 bi	 bil	 šest	
sekund	 hitrejši,	 bi	 končal	 na	 27.	
mestu,	z	32	sekund	boljšim	časom	
pa	bi	 izenačil	 lansko	uvrstitev	na	

26.	mestu.	A	 ker	 se	 zavedam,	 da	
sem vsak kilometer odpeljal po 
svojih	 najboljših	močeh,	 se	 s	 tem	
ne	obremenjujem,«	 je	po	prihodu	
v	 cilj	 povedal	 Stanovnik.	 Kako	

težka	 je	bila	dirka,	priča	 tudi	po-
datek,	 da	 je	 dirko	 končalo	 manj	
kot pol motoristov. Nastopilo jih je 
164, v cilj zadnje, trinajste etape pa 
jih je pripeljalo le 79. 
Dirka	se	je	začela	4.	januarja	v	ar-
gentinski prestolnici, kjer se je po 
trinajstih	 etapah	 tudi	 zaključila,	
saj	je	trasa,	dolga	več	kot	9000	kilo-
metrov,	še	šestič	v	zgodovini	nare-
dila	zanko.	Dakar	so	dirkači	odprli	

s hitro in navigacijsko nezahtevno 
etapo,	ki	pa	je	že	drugi	dan	poka-
zala zobe z visokimi temperatura-
mi	in	zahtevnimi	tereni.	»Jaz	tako	
težke	 etape	 še	 v	 življenju	 nisem	

vozil. Brez heca. Pri temperaturi 
47 stopinj Celzija smo dirkali v 
puščavi	prek	mehkega	peska,	ka-
melje trave in zahrbtnega fešfeša. 
Nekajkrat	nisem	bil	prepričan,	da	
mi	bo	uspelo	priti	do	cilja,«	 je	po	
drugi etapi povedal edini sloven-
ski predstavnik na Dakarju. 
Četrti	dan	na	dirki	si	bo	naš	moto-
rist zapomnil tudi po tem, da je po-
magal nezavestnemu motoristu, ki 
je	v	trdi	temi	trčil	v	konja.	Stanov-
nik je kolegu pomagal in z njim 
počakal	 reševalno	 vozilo.	 Sledila	
je še ena zahtevna etapa: »Medtem 
ko sem pred tremi dnevi odpeljal 
eno	najtežjih	etap	v	karieri,	je	bila	
današnja ena najgrših. Razmere so 
bile	res	neugodne.	Več	kot	polovi-
co	časa	smo	dirkali	po	fešfešu,	ve-
liko	je	bilo	tudi	suhih	rečnih	strug	
z velikimi, ostrimi skalami. Med 
tem	težkim	garanjem	sem	se	spo-
mnil	na	domače	dirkače	s	kavča,	ki	
tako radi primerjajo Dakar s turiz-
mom.	Resnično,	danes	sem	nehote	
razmišljal o tem, kako preprosto je 
tipkati po tipkovnici v primerjavi 
s	tem,	kar	se	nam	dogaja	na	dirki.«	
Zelo	 zahtevna	 je	 bila	 tudi	 sedma	
maratonska etapa, ko so se moto-
risti spopadali z ledenimi razme-
rami, in sicer brez podpore me-
hanikov	 in	 ekip.	 »Ker	 nas	 je	 čez	
dan	 pral	 dež,	 občasno	 tudi	 toča,	
smo vsi prezebli do kosti, vsa naša 
oprema	 je	 premočena.	 V	 vojašni-
ci,	 kjer	bomo	prenočili,	 smo	 sicer	

dobili volnena ogrinjala, majico in 
termo pulover, a ker vojašnica ni 
ogrevana,	čez	noč	ne	bomo	mogli	
posušiti	 opreme,«	 je	 sporočil	 Sta-
novnik.	S	pravo	borbo	je	postregla	
naslednja	 etapa,	 ko	 so	 se	 dirkači	
znova spopadli z nizkimi tem-
peraturami	 ter	 dežjem	 in	 stoječo	
vodo	na	največjem	 slanem	 jezeru	
na svetu, ki je ponekod presegla 
višino pol metra. »Organizator-
ju	 je	 s	 pomočjo	 vremena	 uspelo	
pripraviti	 res	 težko	 maratonsko	
etapo.	 Zjutraj	 smo	 oblekli	 mokro	
opremo in se pri treh stopinjah 
nad	 ničlo	 zapodili	 prek	 slanega	
jezera. Hitrosti so se gibale okrog 
170	 kilometrov	 na	 uro,	 včasih	 je	
bilo zaradi visoke vode treba upo-
časniti	 in	s	pametjo	 izbirati	 smer.	
V cilju je trenutno 40 stopinj Celzi-
ja.	Zares	nora	etapa.«	
Sledila	je	etapa,	na	kateri	so	se	za	
Stanovnika	 začele	 tehnične	 teža-
ve.	»Po	prevoženih	150	kilometrih,	
ko sem moral z zadnje preklopiti 
na prednjo posodo za gorivo, mi 
je	ugasnil	motor.	Približno	pol	ure	
sem se ukvarjal s tehniko, nakar 
sem gorivo vlil neposredno skozi 
komoro	 zračnega	 filtra	 in	 motor	
je	 spet	 stekel.«	Preostanek	poti	 je	
Stanovnik	prevozil	na	vso	moč	in	
pri	tem	porabil	veliko	moči.	Enaj-
sta	 etapa	 je	 bila	 zaradi	 tehničnih	
težav	 zanj	 ena	 najbolj	 napornih,	
minila	 pa	 je	 v	 znamenju	 težav	 z	
vzmetenjem in zavoro. Dan pred 
tem	 so	 motoristi	 začeli	 še	 drugo	
maratonsko preizkušnjo, ki je dir-
kače	 vodila	 prek	prelaza	 na	 nad-
morski višini 4970 metrov. »Na 
planoti smo vozili pri temperaturi 
–11 stopinj Celzija. Prsti na rokah 
skoraj zmrznejo, celo telo je trdo. V 
takih	razmerah	je	zelo	težko	ostati	
zbran.«	
Predzadnja etapa po prašnih ar-
gentinskih makadamih je pred-
stavljala najdaljšo preizkušnjo, 
saj so motoristi prevozili kar 1024 
kilometrov.	Zadnja	 etapa	pa	 se	 je	
končala	v	močnem	dežju,	ki	je	te-
ren spremenil v komaj prevozno 
blatno kopel, zato je organizator 
174 kilometrov dolgo hitrostno 
preizkušnjo skrajšal za polovico. 

Vesna Lovrenčič 
Foto: www.miranstanovnik.

blogspot.com

Župan Stanovnik Dakar končal na 28. mestu
Letošnji Dakar po brezkončnih poteh Argentine, Čila in Bolivije se je izkazal za najbolj neusmiljenega do sedaj. Organi-
zatorji so pripravili daljšo in še bolj naporno dirko kot v preteklih letih, piko na i pa je postavilo še vreme, ki dirkačem ni 
prizanašalo.

Vabljeni na Zelemenjavo
V ponedeljek, 16. februarja, med 17. in 19. uro bo na OŠ 
Log - Dragomer, v učilnici 10, potekala DRUGA LOŽAN-
SKA ZELEMENJAVA.
 
Menjali	 bomo	 semena,	 posušena	 zelišča	 in	 začimbe,	 knjige	 o	
vrtnarstvu	in	vrtnarjenju,	marmelade	in	vloženine,	zelene	na-
svete	in	nasmehe.	Za	več	informacij	pobrskajte	na	spletni	stra-
ni	 www.zelemenjava.si	 ali	 pošljite	 e-mail	 na	 premus.mojca@
gmail.com. 
Vljudno vabljeni, denar pustite doma!!!

Racionalizirali 
bodo »soljenje cest«
Komunalno podjetje Vrhnika in Občina Log - Dragomer sta na Vrhov-
čevi cesti montirala novo vremensko postajo. Natančnejši podatki naj 
bi izboljšali pregled nad vremenskimi razmerami.

Izbirajo 
novega direktorja občinske uprave
Občina Log - Dragomer je pred božičnimi prazniki objavila javni natečaj za izbiro no-
vega direktorja Občinske uprave Občine Log - Dragomer. Kandidati so lahko svoje pi-
sne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami oddali do 1. 1. 2015.
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Naša	 člana	Danijela	 in	Marko	Remškar	
sta	27.	decembra	2014	s	svojimi	najbližji-
mi praznovala zlato poroko!
Danijela	se	je	rodila	na	Drenovem	Griču,	

Marko pa na Logu, kjer sta si tudi ustva-
rila	dom	in	družino.	Oba	sta	zelo	aktivna	
v društvu in z veteranskima ekipama so-
delujeta na tekmah. Marko je mnogo let 

član	UO	PGD	Log.	
Gasilke	in	gasilci	PGD	Log	jima	čestita-
mo	in	jima	želimo	še	veliko	skupnih	let	
ter prijetnih trenutkov v gasilskih vr-
stah. 

  UO PGD Log

S	svojimi	izdelki	so	se	nam	predstavili	učen-
ci	 in	 zaposleni	 na	 naši	 šoli	 ter	 člani	KUD 
KOSEC, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Sodelovali	 so	 tudi	 umetniki	DRAGA DA-
VITKOVA ERIČ, EMILIJA ERBEŽNIK IN 
MOJCA ZVER,	ki	so	nam	darovali	več	svo-
jih umetniških del v namen zbiranja prosto-
voljnih	prispevkov	za	naše	učence.	
Zahvaljujemo	se	vsem	nastopajočim,	ki	so	s	
svojim nastopom pripomogli k izjemnemu 
vzdušju na zelo odmevni prireditvi: 
•	skupini 3ČELOS, 
•	MOJCI ZLOBKO VAJGL, priznani har-
fistki,	

•	pevki CHRISTINI ZADNIKAR ob spre-
mljavi NATAŠE VESTER TRSEGLAV na 
klavirju, 

•	MIHI ERIČU, ki se je predstavil z ustno 
harmoniko, 

•	tercetu LILIJANI STEPIC, EMILIJI ER-
BEŽNIK in JOŽETU JESENOVCU, 

•	plesno-navijaški	 skupini ŽABICE iz ŠŠD 
Log - Dragomer, 

•	baletkam	iz	skupine	ŽABICE iz ŠŠD Log - 
Dragomer pod mentorstvom KATJE VID-
MAR, 

•	NEJCU REMŠKARJU, ki se je predstavil s 
harmoniko, 

•	združenim ŠOLSKIM PEVSKIM ZBO-
ROM in ORFFOVI SKUPINI pod men-
torstvom	naše	učiteljice	MOJCE LORBER. 

 
Skupini	 3ČELOS se zahvaljujemo tudi za 
brezplačno	 postavitev	 ozvočenja.	 S	 prosto-
voljnimi	prispevki	 smo	po	plačilu	provizije	
na	račun	Šolskega sklada OŠ Log - Drago-

mer	položili	kar	2000 €.	Zbrani	prostovoljni	
prispevki obiskovalcev bodo namenjeni iz-
ključno	našemu	šolskemu skladu.	Iz	sklada	
smo	 doslej	 plačevali	 šolo	 v	 naravi	 socialno	
šibkejšim	učencem,	 novoletne	 prireditve	 za	
učence,	 kupovali	 igrače	 in	 učila	 za	 otroke,	
plačevali	nekatere	prevoze	na	tekmovanja	in	
nagradni	izlet	učencev.	Naslednje	šolsko	leto	
pa bomo zbrani denar porabili predvsem za 
nakup likovnega materiala, ki ga potrebu-
jejo	naši	učenci	za	pouk,	 in	 tako	vsaj	delno	
finančno	 razbremenili	 starše	 v	 prihodnjem	
šolskem	 letu.	 In	 ne	 pozabimo:	 sreča	 je	 v	
majhnih stvareh, toplih ljudeh in v stisnjenih 
dlaneh. Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelo-
vali pri organizaciji, prispevali prostovoljne 
prispevke	in	nam	s	tem	pomagali	uresničiti	
zastavljene cilje.   

SREČNO	2015	Vam	želim	v	imenu	kolektiva	
OŠ	Log	-	Dragomer.	

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

Gasilci	 reševalci	Občine	Log	 -	Dragomer	pod	
vodstvom	Tomaža	Požarja	se	srečujemo	na	re-
dnih	mesečnih	vajah,	ki	potekajo	vse	leto.	Pri-
dobljeno	znanje	utrjujemo	s	praktičnimi	vajami	
in predavanji. 
Naše	delo	so	 lahko	 ljudje	pobliže	spoznali	na	
dnevih odprtih vrat v mesecu oktobru, ko smo 
jim razkazali vso opremo in tehniko, ki je pri 
nas na voljo. Med drugim so se lahko seznanili 

s	temeljnimi	postopki	oživljanja	in	uporabo	av-
tomatskega	defibrilatorja.	
Veseli	smo,	da	imamo	v	naši	sredini	Ložanko	
Marijo Petkovšek, diplomirano medicinsko se-
stro,	vodjo	zdravstvene	nege	v	Centru	CIRIUS	
Kamnik,	ki	svoje	znanje	nesebično	prenaša	na	
nas, tako s predavanji kot skozi prakso. 
Naše	sodelovanje	pa	ne	pozna	občinskih	meja,	
tako da so se nam na zadnji letošnji vaji pridru-

žili	 tudi	 kolegice	 in	kolegi	 iz	PGD	Brezovica,	
odlično	 pa	 sodelujemo	 tudi	 s	 kolegi	 iz	 PGD	
Stara	Vrhnika.	
	Ob	 tej	priložnosti	želimo	vsem	občankam	 in	

občanom	zdravo	in	varno	leto	2015.
Pgd Log  Pri  Brezovici

Vpis v prvi razred
Spoštovani starši, je bil Vaš otrok rojen leta 2009 in bo 
jeseni 2015 prvič prestopil šolski prag? 
Če je tako, Vas vabimo na informativni sestanek, ki bo 
v ČETRTEK, 29. januarja 2015, ob 18. uri v večnamen-
skem prostoru OŠ Log - Dragomer. Na sestanku Vam bomo 
predstavili šolo ter program in delo v 1. razredu, Vas sezna-
nili z vpisom, z veseljem pa bomo odgovorili tudi na Vaša 
vprašanja.   
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!  
Mihaela Mrzlikar, ravnateljica 
  
Razpored vpisa: prosimo Vas, da se na vpis predhodno naro-
čite na telefonsko številko 01/757 13 30 ali po e-pošti: darija.
leb@guest.arnes.si. Tako se boste izognili čakanju in nepo-
trebni slabi volji.  
OŠ Log - Dragomer (matična šola): 
ponedeljek in torek, 9.–10. 2. 2015,  
od 9.00 do 11.00 in 
od 15.00 do 19.00. 
  
Podružnica Bevke: 
četrtek, 5. 2. 2015, od 15.30 do 18.00. 

Novoustanovljena stranka se bo zavzemala za 
svobodno besedo, poštenje, integriteto in do-
stojanstvo,	vredno	človeka;	 to	pa	lahko	dose-
žemo	le,	če	bodo	naši	predlogi	glasni	in	jasni	
ter	v	korist	kraja,	občine,	regije	in	seveda	Slo-
venije, ljudstva mladih, starejših in najstarej-
ših.	Potem	ko	smo	Slovenci	nazadnje	leta	1991	
stopili	skupaj	in	dokazali,	da	nočemo	biti	hlap-
ci,	se	je	po	23	letih	zgodilo	prav	to.	Če	se	dobro	
razumemo:	tu	so	minimalni	zaslužki	mladih,	
slabe	plače	delavcev	in	vsako	leto	manjše	po-
kojnine. 
Dovolite	nam,	da	smo	odločno	proti	zlorabam,	
barabijam, tajkunstvu, lobijem in razgradnji 
naše	Slovenije,	kajti	za	zdaj	je	še	čas,	da	s	svo-
jimi	glasovi	dosežemo,	da	se	Slovenija	uredi	v	
pravno	 državo,	 kar	 ta	 trenutek	NI.	 Poteka	 le	

boj	 za	 prevlado,	 stolčke	 in	 krajo	 slovenskega	
premoženja,	saj	je	v	tujini	približno	77	milijard	
evrov naših tajkunov, ki so vse dobesedno raz-
grabili ter demolirali tako gospodarstvo kot 
same	družbene	odnose,	in	tako	mladim	in	sta-
rejšim	uničili	življenjski	mir	in	sožitje.	
Oglejmo si le situacijo, ki se nam obeta trenu-
tno,	po	novem	 letu:	 tako	plače	kot	pokojnine	
bodo	 spet	 nižje	 za	 7	%,	 v	 kar	pa	ne	 bi	 smeli	
privoliti, in naj se vlada pobriga, da bo tajku-
nom pobrala nezakonito pridobljeno bogastvo, 
prav	tako	pa,	da	jim	bo	zarubila	premoženje,	ki	
so	si	ga	pridobili	na	nezakonit	način.	In	konč-
no je treba poskrbeti, da bo sodstvo delovalo v 
korist ljudstva, ne pa lobijev in kvazipolitikov. 
Povezovalno	bomo	delovali	v	občinskem	me-
rilu in prav tako z drugimi strankami, društvi 

in	civilnimi	 iniciativami,	če	bo	to	 le	v	dobro-
bit	občanov.	Kajti	tu	ni	prostora	za	razne	ide-
ologije,	 temveč	 le	 za	 razvoj	 občine;	 tu	 gre	 za	
vprašanja kanalizacije, vode, zraka, hrupa, 
obrtne cone, trgovine, ambulante, lekarne, 
vrtca, dnevnega varstva starejših, kulturnega 
prostora	za	druženje	ter	prostora	za	mladino,	
športa;	gre	za	zaposlovanje	mladih	in	njihovo	
vključevanje	v	družbeno	sfero	ter	povezovanje	
občanov	oz.	krajanov	Občine	Log	-	Dragomer.	
Naj vam predstavim še novoustanovljeno vod-
stvo	stranke	OO		DSD		Log	-	Dragomer:	to	smo	
predsednik	Anton	Fridl,	podpredsednika	Da-
nilo	Čamernik	 in	Matjaž	Dolžan,	 sekretarka/
blagajničarka	Maja	 Oreškovič	 ter	 člani	 pred-
sedstva	Andrej	Rus,	Boštjan	Požar	 in	Klavdij	
Glavač.	Nadzorni	odbor	pa	sestavljajo	predse-

dnik	Ivan	Čamernik,	Marko	Oreškovič,	Franci	
Pajk	in	Matej	Čamernik.	
Člani	 stranke	 in	 simpatizerji,	 stopimo	skupaj	
in	se	potrudimo,	kolikor	je	v	naših	močeh,	da	
bomo	nekaj	 storili	 tako	za	Slovenijo	kot	naše	
kraje	v	občini,	LOG,	DRAGOMER	in	LUKOVI-
CO. 
Zavedajmo	se,	da	vsak	glas	šteje;	če	si	sam,	je	
tako,	kot	bi	bil	volk	v	preriji,	ki	tuli,	pa	ga	nihče	
ne	sliši.	Tu,	v	stranki	pa	imamo	le	možnost,	da	
se	nas	sliši	 tako	na	občinski	kot	vseslovenski	
ravni. 
Na	koncu	naj	vsem	občanom	v	imenu	stranke	
zaželim	srečno	in	zdravo	leto	2015!	

Predsednik	OO	DSD	LOG	-	DRAGOMER			
Anton  Fridl, l. r.  

Gasilci reševalci iz Občine Log - Dragomer
Zadnja vaja v letu 2014 je bila posvečena ljudem s posebnimi potrebami, kar je 
bila tudi letošnja tema meseca požarne varnosti v Sloveniji, pod geslom ko zago-
ri, pomoč potrebujemo vsi.

Zlata poroka na Logu

Občinska organizacija Demokratične stranke dela Log - Dragomer
 V čast mi je, da vam predstavljam Demokratično stranko dela, ki je bila ustanovljena v občinskem merilu na skupščini dne 16. 12. 2014. Skupščine sta se udeležila 
tudi mag. Franc Žnidaršič, predsednik stranke DSD v slovenskem prostoru, in sekretar DSD.

Zahvala
V torek, 9. decembra 2014, smo na OŠ 
Log - Dragomer zelo uspešno izpeljali 
Novoletni bazar, Čajanko in Dobro-
delni koncert Tisoč iskric.
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Začeli	 smo	s	 telovadbo	v	prostorih	novega	TC	
centra.	S	pomočjo	naše	občine	in	ge.	vaditeljice	
so	se	naše	članice	rade	srečevale.	Udeležili	smo	
se vadbe nordijske hoje pod vodstvom strokov-
ne	vaditeljice,	gospe	Urše	Debevec	iz	Zdravstve-
nega	doma	Vrhnika.	Tudi	računalniškega	tečaja	
se	je	udeležilo	kar	nekaj	naših	članov.	Tega	zna-
nja ni nikoli dovolj, zato bomo tudi v prihodnje 
pripravljali	 taka	 izobraževanja.	 Ob	 prazniku	
dneva	žena	smo	se	v	letu	2014	znova	podali	na	
12 kilometrov dolg skupinski pohod do Notra-
njih	Goric.	V	Piceriji	Pr’	Pavlet	so	nas	pričakali	
moški,	ki	so	nas	razveselili	z	nageljčkom,	nam	
postregli	s	kavo	in	čajem,	naš	Tone	pa	nam	je	za-
igral	na	harmoniko.	Po	krajšem	počitku	smo	se	
podale proti domu. V pomladanskih mesecih, 
to	 je	 od	 aprila	 do	 junija,	 smo	 obiskovali	 tečaj,	
ki	ga	 je	organizirala	 in	financirala	Občina	Log	
-	Dragomer	v	sodelovanju	z	Inštitutom	Antona	
Trstenjaka.	Tema	tečaja	je	bila	oskrba	svojca	na	
domu;	udeleževalo	se	ga	 je	25	občanov.	Temat-

ska	predavanja	so	bila	zelo	poučna	in	strokovna.	
Maja smo organizirali balinarsko tekmovanje. V 
Notranjski	koordinaciji	ZDUS	je	na	tem	turnirju	
sodelovalo 14 ekip. Malo nam je nagajalo vreme, 
del	tekmovanja	smo	dokončali	na	pokritem	ba-
linišču	na	Brezovici.	Na	tem	tekmovanju	sta	se	
naši	ekipi,	moška	 in	ženska,	uvrstili	na	držav-
no	prvenstvo.	Udeleževali	smo	se	tekmovanj	v	
vseh meddruštvenih turnirjih in zasedali dobra 
mesta. Pokali in kolajne so zasedli mesto na po-
lici	v	Kotičku.	
V	zimskem	času	nadaljujemo	treninge	v	pokriti	
in	ogrevani	dvorani	v	Šiški,	kjer	tudi	tekmuje-
mo	v	ligi	starejših	članov	in	članic.	Vso	sezono	
so	bile	ženska	in	dve	moški	ekipi	izjemno	dejav-
ne in so dosegale lepe rezultate. 
Na	povabilo	pobratenega	Turističnega	društva	
Trta iz Oplotnice smo jih obiskali, ogledali smo 
si del Pohorja, ekokmetijo in še nekaj znameni-
tosti. Gostitelji so nam pripravili dobro pogosti-
tev s piknikom in glasbo. Dobro smo se zabava-

li. Tisti, ki niste zamudili piknika v Dragomerju, 
boste vedeli povedati, da je bilo zabavno in ni 
manjkalo	dobre	volje.	Žal	pa	nas	je	narava	pri-
krajšala	 za	 kostanjev	 piknik,	 kostanja	 pač	 ni	
bilo. 
V	novembru	smo	martinovali.	Zapeljali	smo	se	
do	Sevnice,	si	ogledali	sevniški	grad,	dobrodo-
šla je bila tudi pogostitev ter pokušina mladega 
vina	in	cvička.	Glavna	zabava	pa	nas	je	čakala	
na Vrhu nad Boštanjem, kjer smo ob Martinovi 
pojedini	in	z	domačinom,	ki	je	igral	na	harmo-
niko,	pričakali	krst	vina.	Za	zaključek	koledar-
skega	 leta	 smo	 20.	 decembra	 za	 naše	 člane	 na	
prednovoletni prireditvi pripravili silvestro-
vanje	v	malem.	Lepo	število	udeležencev	nam	
pove,	 da	 se	 radi	 družite.	 Ob	 dobri	 postrežbi,	
glasbi	in	plesu	ter	z	darilom	z	voščilnico	smo	se	
poslovili od starega leta. 
Kako pa naprej?	Na	občnem	zboru	bomo	pri-
pravili	 obračun	dela	 za	 leto	 2014	 in	 načrtovali	
delo	društva	v	 letu	2015.	Datum	občnega	zbo-

ra bo objavljen naknadno. Polovici Upravnega 
odbora	se	izteče	mandat,	zato	bodo	ob	nadalje-
vanju	dela	potrebne	nove	moči.	Pričakujemo,	da	
ste nekateri pripravljeni, da bi v društvo prine-
sli nove ideje in s svojimi sodelavci ter medse-
bojnim sodelovanjem društvo popeljali v nove 
izzive.	V	novo	zasedbo	se	bo	izvolilo	5	članov.	
Odločite	se	za	sodelovanje,	pričakujemo	vas.	Po	
pravilih	 društva	 se	 predsednik	 izvoli	 na	 obč-
nem zboru. Volitve predsednika ali predsedni-
ce so javne, lahko pa tudi tajne. Kandidira lahko 
več	članic	ali	članov.	Lepo	vas	vabimo	k	sodelo-
vanju.	Za	informacije	in	srečanje	z	dosedanjim	
predsednikom	 se	 oglasite	 v	Kotičku	 ob	 torkih	
od	10.	do	12.	ure	ali	pokličite	na	telefonsko	šte-
vilko 041 282 992.    
	Še	povabilo.	Če	ste	spregledali	obvestila	za	pla-
čilo	članarine,	lahko	to	poravnate	vsak	torek	od	
10.	do	12.	ure	v	Kotičku.	

  Upravni odbor 
Društva upokojencev Dragomer - Lukovica

Kulturno društvo Kosec je poleti otroke pozvalo k so-
delovanju	na	natečaju	za	izbor	najbolj	kreativnih	del	na	
temo	štirih	 letnih	 časov.	Kot	nam	 je	pojasnila	predse-
dnica	Kosca	Anica	Vengust,	se	je	odzvalo	64	vrtčevskih	
in	 osnovnošolskih	 otrok.	 Slike	 mladih	 umetnikov	 je	
pregledala	štiričlanska	komisija	v	sestavi	Draga	Davit-
kova	Erič,	Ljubica	Malavašič,	Martina	Brajič	 in	Emilija	
Erbežnik;	izbrala	je	trinajst	najlepših	del,	ki	krasijo	Ko-
ščev	 koledar	 za	 leto	 2015.	 Igrivi	 koledar	 je	 oblikovala	
Katarina	Davidovič,	projekt	pa	sta	podprli	tudi	občina	
in	osnovna	šola.	Sicer	pa	so	se	v	društvu	mladim	ume-

tnikom zahvalili na posebni prireditvi, na kateri so av-
torje trinajstih najlepših slik nagradili, program pa po-
pestrili s kratkim koncertom, ki so ga v Koscu pripravili 
v sodelovanju s šolo. 
Čarobno	vzdušje	pa	 so	doživeli	 vsi,	 ki	 so	 se	na	pred-
večer	božiča	pridružili	 pohodu	z	baklami	k	mali	pol-
nočnici.	Ta	je	tokrat	v	loški	kapeli	potekala	že	ob	petih	
popoldne.	Vengustova	nam	 je	pojasnila,	da	so	želeli	z	
bolj zgodnjo uro k pohodu in obujanju tradicije priva-
biti	tudi	družine	z	otroki.	Na	pohod	ste	lahko	skozi	vas	
krenili iz dveh smeri, dragomerške in bolje obiskane lo-
ške strani. Pri loškem gasilskem domu je pohodnike s 
toplim	čajem	pričakala	in	postregla	Pavla	Prah.	
Sicer	pa	 so	v	Koscu	zimski	 čas	popestrili	 s	praznično	
obarvanimi	delavnicami.	Zelo	zadovoljni	 so	bili	 z	de-
lavnico	izdelovanja	novoletnih	voščilnic,	ki	je	privabila	
veliko	 obiskovalcev.	 Ti	 so	 ustvarjali	 ekovoščilnice,	 iz-
delane	 iz	suhih	 listov	 in	cvetja,	 ter	voščilnice	v	 tehni-
ki	vezenja	 z	 različnimi	barvnimi	nitmi.	Nove	 tehnike	
so	predstavile	Ana	Vrenk,	Ljubica	Malavašič	 in	Draga	
Davitkova. Prav tako je navdušila delavnica izdelovanja 
naravne	kozmetike,	ki	jo	je	vodila	Darja	Rojc.	Če	so	bili	
delavnice, namenjene odraslim, dobro obiskane, pa je 
bilo ravno obratno pri delavnicah, ki so bile namenje-
ne otrokom. Vengustova nam je povedala, da so zanje 
pripravili	delavnico	izdelovanja	božičnih	kapic	iz	filca	
z	lepljenjem.	Sicer	pa	so	bili	dejavni	tudi	udeleženci	de-
lavnic	ročnih	del,	ki	so	spoznali	tehniko	zračne	čipke,	
ter	 študentke	 angleščine,	 ki	 pridno	 nadgrajujejo	 svoje	
znanje.   V. L., Foto: KUD Kosec

Likovna sekcija - izdelava akvarela
Mentorica: Draga Davitkova
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št. 10

      februar

Sekcija DVIG - Bralni krožek
Mentorica: Alenka Logar Pleško
Lokacija: Sejna soba Občine Log- Dragomer

5.2.
ob 18:00

12.2.
ob 18:00

4.2.
ob 18:00

16.2.
ob 17:00

Prireditev ob kulturnem prazniku
Lokacija: Večnamenska dvorana 
OŠ Log-Dragomer
Sekcija DVIG
Zmanjšajmo padce – medgeneracijsko 
sodelovanje
Predavateljica: Milica Čeplak Štivan
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št. 10

17.2.
ob 18.00

18.2.
ob 180.00

3.2.
ob 18:00

    Vabilo k ostalim dejavnostim KUD-a Kosec

Obveščamo vas, da  se je plesni tečaj Rock’n’roll-a presta-
vil na  sredo  ob  18.00,  tečaj  vodi  Ula Leban. Folklora  za 
otroke  ostaja  nespremenjeno  ob  torkih  ob  15.45 uri.  Obe 
aktivnosti se izvajata  v  jedilnici  -  večnamenskem  prostoru  
OŠ  Log - Dragomer.
Vsak  ponedeljek  ob  18.00  potekajo Vsak  ponedeljek  ob  18.00  potekajo Ročna dela (štrikanje, 
kvačkanje,vezenje;). Mentorici sta Anica Vengust in Marjeta 
Tešanovič. Lokacija:  OŠ  Log – Dragomer,  učilnica  št.  10.
Vsak torek ob 15.30 poteka tudi kleklanje ob 15.30 v Domu 
upok. Log,  Pot na  Ferjanko  4. 

Vse   tiste,  ki  še  niste   člani  našega društva vabimo  k vpisu! 
      ( Naših  delavnic se lahko  udeleži vsak. Za  naše  člane so delavnice brezplačne.)

Zeliščna sekcija 
Semenjava (menjava semen, lončkov)
Mentorica: Mojca Premus
Lokacija: OŠ Log – Dragomer , učilnica št. 10
Ročna dela  - šivanje – izdelava zračne čipke
Mentorica: Nevena Kralj 
(prijave na tel.št. 040 465-003)
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št.10
Sekcija DVIG
Bralni krožek
Mentorica: Alenka Logar Pleško
Lokacija: Sejna sobe Občine Log – Dragomer

Praznično obarvani december v KUD Kosec
Kulturno društvo Kosec tudi v zimskih mesecih ne počiva. Poleg organizacije zanimivih pra-
zničnih delavnic ter obujanja kulturnih običajev so kulturniki konec leta izdali koledar, ki ga 
krasijo otroške slike na temo štirih letnih časov.

Delovanje Društva upokojencev Dragomer - Lukovica v letu 2014
V letu, ki se je izteklo, smo načrtovali kar nekaj dejavnosti, vendar nam vsega ni uspelo uresničiti. Ne iščemo krivca za to. Razpoloženje je bilo nekoliko drugačno, a 
začetek je bil vseeno spodbuden. 
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Otroci 
navdušeni nad 
lučkami 
Tudi	 letos	smo	člani	PD	Rega	ob	

zaključku	 leta	 organizirali	 po-
hod	z	lučkami	k	žabi	na	Debeli	hrib,	
tretjega	po	vrsti.	Kljub	 sneženju	 se	
nas je pred gasilskim domom v Dra-
gomerju zbralo 53, od tega 9 otrok. 
Pot nas je vodila mimo cerkve sv. 
Lovrenca	na	Vrhovčev	grič	in	naprej	
na Debeli hrib. Po krajšem postanku 
smo	se	vrnili	v	dom	na	topel	čaj,	ku-
hano	vino	in	slaščice,	najmlajši	pa	so	
za spodbudo prejeli darilo. 

  Dušan Trček

Vabilo na občni zbor
Naše člane in simpatizerje obveščamo, da bomo imeli 
redni letni občni zbor 7. februarja ob 18. uri v gasil-
skem domu v Dragomerju.   

PD Rega 

Na Bledu smo se razdelili po skupinah, nekateri so se takoj 
odšli	okrepčat	s	kavico	in	slastno	»blejsko	kremšnito«	ter	si	
nabrat	moči	za	pohod,	drugi	so	se	takoj	podali	okrog	jezera.	
Pohod	je	trajal	približno	eno	uro	in	nam	je	po	obilnih	novo-
letnih	obedih	ter	vseh	mogočih	sladkarijah	vsem	dobro	del.	

Nekateri so prinesli s seboj ostanke suhega kruha od novo-
letnih	 pojedin	 in	 so	 še	 račkam	 in	 labodom	privoščili	malo	
priboljška.	Imeli	smo	še	nekaj	časa	pred	odhodom,	da	smo	si	
lahko ogledali tudi lepe jaslice v cerkvi sv. Martina. 
Kmalu je celo sonce pokukalo izpod oblakov, postalo je toplo 
in	nastal	je	prav	lep	zimski	dan.	Razpoloženje	pred	kosilom	v	
Žirovnici,	v	Lovskem	domu	pod	Stolom,	je	bilo	veselo.	Hrana	
je	bila	kot	vedno	okusna	in	bilo	je	je	veliko.	Ob	dobri	jedači	
in	pijači	so	se	razvezali	jeziki	in	druženja	je	bilo	kar	prehitro	
konec,	saj	smo	se	ob	štirih	popoldne	že	odpravili	proti	domu.	
Pred	 odhodom	 smo	 še	 pozdravili	 domača	medveda,	 ki	 sta	
nas	z	radovednostjo	gledala	in	čakala	na	kak	priboljšek.	
V avtobusu se je kmalu, kot vedno ob vrnitvi z naših izletov, 
zaslišala lepa slovenska pesem, nekateri so od utrujenosti 
zadremali, drugi pa klepetali vse do doma. Ob vrnitvi smo 
bili	zadovoljni	z	našim	izletom	in	druženjem	in	nekateri	člani	
so	se	že	veselili	vnovičnega	snidenja	v	februarju	–	v	Hotelu	
Delfin	v	Izoli.	

Zapisala: Marjeta Filipič 
Fotografija: Zlatko Verbič

Kaj pravijo otroci na obisk 
pravljičarke Zlatke v 
Vrtcu Dragomer
Ob obisku so več kot besede povedale risbice. Otroci 
iz skupine Srnic so preko njih spremljali Zlatko od ju-
tra, ko sede v avto, do trenutka, ko nas zapusti. 
 

Tedaj	 se	namreč	v	njihovih	glavicah	 zgodijo	pravljice	 in	vsaka	
srnica	sanja	svoje	želje.	

1.	VAL:	Zlatka	v	avtu.	
2.	TJAŽ:	Zlatkin	avto	v	prometu.	
3.	MANCA:	Zlatka	nabere	knjige	v	knjižnici.	
4.	MAKS:	Knjige	izbere	tudi	doma,	iz	svoje	zelene	sobe.	
5.	JAKA:	Zlatka	nam	knjige	prebere.	
6.	GREGOR:	Ali	pa	pripoveduje.	
7.	NUŠA:	Najrajši	imam	pravljice	o	princeskah.	
8.	OŽBEJ:	V	 svoji	pravljici	 si	 želim,	da	bi	 srnica	 še	 tekla	okrog	
naše hiše ... 

Zapisala	Dragica Slana 

Javni poziv 

Posredujte	predloge	za	imenovanje	članov	sveta	za	varstvo	upo-
rabnikov javnih dobrin
Svet	je	ustanovljen	za	varstvo	uporabnikov	javnih	dobrin,	ki	se	
zagotavljajo	z	gospodarskimi	javnimi	službami,	kot	so:
-  oskrba s pitno vodo, 
-	 odvajanje	 in	 čiščenje	 komunalnih	 odpadnih	 in	 padavinskih	

voda, 
-  ravnanje s komunalnimi odpadki, 
-		vzdrževanje	občinskih	cest	in	javne	razsvetljave,	
-		gasilska	služba,	
-		urejanje	pokopališč,	pokopališka	in	pogrebna	dejavnost	itn.	
	Svet	ima	predvsem	naslednje	pristojnosti:	
-   usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih do-
brin	v	razmerju	do	izvajalcev	gospodarskih	javnih	služb,	

-		organom	Občine	Log	-	Dragomer	podaja	pripombe	in	predloge	
glede	 izvajanja	gospodarskih	 javnih	služb	z	namenom,	da	 ti	
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabni-
kov javnih dobrin. 

Svet	mora	biti	sestavljen	tako,	da	člani zastopajo vsa tri naselja 
v	občini.	Glede	na	določilo	5.	člena	Odloka	o	ustanovitvi	Sveta	

za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Ob-
čini	Log	-	Dragomer,	da	je	treba	imenovati	5	
članov,	pozivamo	vse	občanke	in	občane,	da	
predloge	za	kandidate	za	člane	Sveta	za	var-
stvo uporabnikov javnih dobrin posredujete 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve najpozne-

je do srede, 25. 2. 2015, do 12. ure na naslov: Občina Log - Dra-
gomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici. 
Upoštevali bomo predloge, ki bodo do navedenega datuma pri-
speli na naslov komisije. Na kuverto s predlogi je treba pripi-
sati: »Ne odpiraj – imenovanje kandidatov za člane Sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin«. Kandidate pozivamo na 
izpolnitev prijavnega obrazca, ki je dosegljiv na spletni strani 
Občine Log - Dragomer in v tajništvu Občine Log - Dragomer. 

  Predsednica Komisije za mandatna vprašanja,volitve, imeno-
vanja in administrativne zadeve 

Alenka Kuzma, l. r.

Zahvala balinarjev
Balinarji	ŠD	Dragomer	-	Lukovica	se	vsem	iskreno	zahvalju-
jemo za vso gostoljubnost in darovane prispevke ob raznaša-
nju koledarjev. 
Hkrati	pa	bi	radi	sporočili,	da	bomo	ustanovili	šolo	balina-
nja, ki jo bo vodil inštruktor balinanja, zato vabimo deklice in 
dečke,	stare	od	12	let	dalje,	da	se	nam	pridružijo.	Za	dodatne	
informacije	pokličite	na	telefonsko	številko	041	645	010	(Da-
mjan Vindišar).

PD Rega na Mirni gori
V	nedeljo,	14.	12.	2014,	se	je	manjša	skupina	z	vodnikom	Jožetom	odpravila	na	Mirno	goro.	Za-
peljali	smo	se	proti	Črnomlju,	izhodiščna	točka	je	bila	vasica	Vrčice	(481	m)	s	čudovito	cerkvijo	
Marijinega	rojstva.	Vzpeli	smo	se	po	makadamski	cesti	mimo	spominske	plošče	in	lovske	koče	
Kleč	(645	m)	do	nekdanje	kočevarske	vasi	Planina	(747	m).	Ogledali	smo	si	cerkev	sv.	Ilija,	zgra-
jeno	leta	1730,	ob	kateri	 je	 lepo	vzdrževano	staro	kočevarsko	pokopališče	s	kapelo.	Na	starih	
nagrobnikih	so	bili	zanimivi	napisi,	ki	so	se	po	kočevarsko	imenovali	Spreitzer,	Rothel,	Luscher	
… V vasi Planina smo si ogledali lepo oblikovane lesene markacije z napisi, informacijsko tablo 
poučnih	poti	in	spomenik	centralne	partizanske	bolnišnice.	Ob	velikem	napisu	na	betonskem	
obzidju	Mirna	gora	se	je	gozdna	učna	pot	začela	vzpenjati	vzdolž	ličnih	informativnih	tablic.	
Med	hojo	smo	si	privoščili	počitek	ter	občudovali	gozdno	jaso	s	krmiščem	za	divjad,	lovsko	pre-
žo	in	oznake	ohranjanja	gozdnogospodarske	zvrsti.	V	koči	na	Mirni	gori	(1000	m)	smo	se	ob	vro-
čem	čaju	prijetno	družili.	Ogledali	smo	si	cerkev	sv.	Frančiška	Ksaverija.	Zazvonil	je	tudi	zvon	
sreče,	za	kar	je	poskrbela	Marija	K.	Na	vrhu	stolpa	sva	imeli	razgled	na	Belo	krajino	in	Hrvaško.	
Pot smo nadaljevali mimo cerkve v gozd ter mimo antenskega stolpa do kamnite vzpetine vrha 
(1048	m).	Na	vrhu	je	vpisna	skrinjica.	Sestopili	smo	po	poti	vzpona,	lahke	hoje	je	bilo	za	štiri	ure.	
Planinski	izlet	smo	zaključili	s	prijetnimi	vtisi.	Kljub	oblačnemu	vremenu	smo	doživeli	veliko	
lepega in vzdušje je bilo prijetno. 

  Lili 

MO PD REGA LOG

organizira v času zimskih počitnic , 
od 20. 2. do 24. 2. 2015, v Gozdarski koči 

ROVTARICA na Jelovici

ZIMSKI PLANINSKI TABOR
Tabor je namenjen otrokom od 6 do 15 leta. 

Strošek tabora je 50,00 eur in je plačljiv 
v dveh obrokih. 

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite.

Dodatne informacije in prijave na gsm 
040 511 717 ali na 

e-naslovu jtrcek67@gmail.com.

MO PD Rega Log

Ponovoletni izlet Društva upokojencev Log na Bled
Letos je potekal že osmi »Katjin« ponovoletni pohod okrog Blejskega jezera. Tradicionalnega pohoda se 
vsako leto udeleži veliko članov našega društva.
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CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
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Vabimo vas na vpis  
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Območje Policijske postaje Vrhnika
Ste že kdaj zapeli tisto lepo ljudsko pesmico 
»Kje so tiste stezice«? No, gotovo si jo je prepe-
val tudi nek žanjec, ki je imel novembra oprav-
ka s policisti Policijske postaje na Vrhniki. Nav-
dušen kot le kdo je na najdišču tujerodne zeli, 
strokovno poimenovane »Canabis«, znamenite 
kitice še dopolnil, travice ne le požel, pač pa še 
posušil in zavil. Žetev je bila bogata – okoli dva 
kilograma je pokazala tehtnica – pa ne žanjcu, 
temveč možem v modrem, na katere je naletel 
na Logu. Iskanje stezic, ki so nekdaj bile, ga je 
privedlo pred preiskovalnega sodnika, ta pa mu 
je do končnega poplačila za »neupravičeno pro-
izvodnjo in promet z mamili« odmeril sobico, ki 
se odklepa in zaklepa le z zunanje strani. 
Kljub zimskim temperaturam, ki jih je prinesel 
november, ponekod še kar vre in tudi preki-
peva, če je pamet preredka. Bližajoči družinski 
prazniki naj bi ljudi sicer mirili in veselili, vsaj 
v treh primerih pa je družinsko okolje postalo 
pretesno in kar malce preveč razgreto. Iz iskric 
je švignil plamen, ki so ga pogasili šele možje 
postave. V enem primeru je moral nasilnež na 
dodatno hlajenje v policijske prostore, v dveh pa 
so srboritežem policisti prepovedali nadaljnje 
približevanje žrtvam. Enemu od povzročiteljev 
so naložili plačilo globe, v drugih dveh primerih 
pa se bo zadeva razreševala še na sodišču. 
Je že tako, da si družine ne moreš izbirati, prija-
telje pa. Da jih le ne tako nesrečno, kot ono dekle 
na Vrhniki, ki sta jo novembra »prijateljici«, zdaj 
gotovo le še znanki v postopku, podrli po tleh 
in jo vso nemočno še junaško namahali in »na-
čevljali«, da je morala iskati zdravniško pomoč 
najprej v zdravstvenem domu na Vrhniki in 

nato še na urgentnem bloku Kliničnega centra 
v Ljubljani. Kje se v tem stavku skriva nežnejši 
spol, jezikoslovci še ugotavljajo, omenjeni mlaj-
ši dekleti pa se ne bosta utegnili skriti kazenski 
ovadbi zaradi suma kaznivega dejanja nasilni-
štva.
Ko so neke novembrske noči v okolici Vrhnike 
začeli izginjati avtomobili, so tudi tja odhiteli 
možje zakona. Do tedaj še neznanim zmikav-
tom so namreč zadišali avtomobili Volkswagen 
Transporter, pa Mazda Premacy ter BMW X3. 
Po podrobnem ogledu kraja tatinskega dejanja 
in zbiranju obvestil se je začela bitka s časom, 
v kateri so seveda zmagali branilci zakona. Ne-
pridiprave so izsledili, ko so ravno zažgali eno 
od vozil, drugi dve so uspešno vrnili lastnikom. 
Opremljenim s kazensko ovadbo je preiskovalni 
sodnik brez nadaljnjega oddelil primerne celice, 
kjer bodo lahko poglobljeno premišljevali o poj-
mu zasebne lastnine in čakali še kakega »kame-
rada« iz svojega malopridnega ceha. Na primer 
onega, ki je z Vrhnike  v istem mesecu speljal 
temno moder BMW 318, registrske številke LJ 
JT-273, ki ga policisti še iščejo.
Tolovaji so se v zavetju noči, ko delo počiva, 
klatili tudi po gradbišču na Drenovem Griču 
ter brskali po zaklenjenih gradbenih zabojnikih, 
baraki ter delovnem stroju. Hudo jim je moralo 
biti na kraju, kjer se dela za vsakdanji kruhek, 
že vzdušje jim je moralo povzročati rdeče pike 
in jim zadati hudo srbečico, a  kakovostnega 
orodja in goriva se kljub temu niso branili. Da 
bi si z njim pridelali kaj drugega kot vabilo pred 
sodnika, pa tako ne gre pričakovati. V upanju 
na bogatejši plen so se isti ali njihovi pajdaši 
odpravili še v bližnji Dragomer. Pred neko sta-

novanjsko hišo so se dajali z vrati na terasi, in 
ker pametnejši odneha, so že kmalu lazili po 
notranjosti. Dišalo jim ni nič drugega kot le de-
nar ter zlatnina in res so nekaj tega tudi izvohali 
ter odnesli. Na nos pa se je zanesel strastni ka-
dilec srobota, ki se je dodobra naveličal pastir-
skega tobaka in se iz gozda v vas podal na lov 
za močnejšimi smotkami. Civilizacijske navade 
zaklenjenih vrat so mu bile v divjini tuje, zato 
ga le-ta tudi niso ustavila, ko se je znašel pred tr-
govino v Borovnici. V notranjosti pa je ne glede 
na ovitek pograbil vse, kar je dišalo po nikotinu 
in jo pobrisal nazaj v varno zavetje divjine. Za  
tovrstno odvisnost menda ni učinkovitega zdra-
vila, za odvajanje od prilaščanja tujega pa mu ga 
bodo rade volje dostavili možje zakona.
November se je žal okronal tudi s precejšnjim 
številom nesreč na naših cestah, kar deset so jih 
našteli policisti. V osmih primerih bodo na srečo 
imeli posla zgolj avtomehaniki in zavarovalnice, 
v dveh pa je bila potrebna še zdravstvena oskr-
ba lažjih telesnih poškodb.

Območje Policijske postaje Ljubljana 
Vič
V Občini Dobrova - Polhov Gradec so policisti 
Policijske postaje Ljubljana Vič tako kot njiho-
vi vrhniški kolegi lovili ljubitelje tujih jeklenih 
konjičkov. Temeljita preiskava je tudi tod pripe-
ljala do ukradenega vozila, ki je bil nato vrnjen 
pravičnemu lastniku. Za pravičnega lastnika 
vseh pisanih papirčkov, na katerih piše evro, 
pa se je oklical neznani harambaša, ki je po teh 
koncih preskušal varnost stanovanjskih hiš. Pri 
dveh je z nečednim početjem prenehal, še pre-
den bi se vrata vdala, v tretje pa je šlo rado. La-
stnika je z nenapovedanim obiskom olajšal za 
nekaj sto evrov.
Težka roka zakona je bila novembra na Dobro-
vsko-Polhograjskem potrebna kar dvakrat pri 
vzdrževanju javnega reda in miru. Neljubi do-
godek v zasebnem prostoru so policisti odločno 
končali s prepovedjo približevanja, medtem ko 
so rogoviljenje na javnem mestu zaključili ter 
sankcionirali s plačilnimi nalogi kršiteljem. Spet 
nek tretji jezljivec pa se je spravil nad žičnato 
ograjo, ki je žalostno klonila pod njegovimi sil-
nimi rokami. Zadevo so policisti skrbno popisa-
li in o vsem obvestili tožilstvo.
Horjulu je bilo predzadnji mesec v letu zvečine 
prihranjeno. Tja je zašel zgolj nek tolovaj, ki so 
mu zaradi neplačevanja računov privili ventil 
plinske napeljave.  Česar ni plačeval doma, tudi 
tam ni nameraval in iz zaklenjenega skladišča 
odnesel za 2300 evrov plinskih jeklenk. Ovadba 
je že na okrožnem državnem tožilstvu v Ljublja-
ni, v kratkem pa verjetno tudi naslovnik.
Decembra so ljubitelji tujega, razgrajači in drugi 
sovražniki pravnega reda Republike Slovenije 
skušali popraviti svojo malopridno statistiko. 
Po horjulskem koncu je še en obhod opravil 
zagrizeni »plinar«, obdelal ključavnico na za-
bojniku s plinskimi jeklenkami in tokrat od-
nesel za 200 evrov dobrin. Za kuhanje kavice 
bo dovolj, za konkurenco Južnemu toku pa še 
zdaleč ne. Nekega drugega potepina je do obi-
sti grizlo, kaj je pod pokrovom vodnega zajetja. 
Njegove sanje o Ali Babini jami zakladov, ki naj 
bi se skrivala za težkim kovinskim pokrovom, 
so sicer splavale po vodi, pa je iz ihte pokrov 
vrgel na rame in odpeketal v neznano. Dobička 
bo imel manj, kot bo stala njegova lumparija, 
za nekaj sto evrsko škodo pa se bo slej ko prej 
zagovarjal pred sodnikom.
Praznični december, veseljačenje in pretirana 
mera použitih sadnih destilatov nemalokrat 
ljudi zanesejo prek mere dovoljenega, a na hor-
julskem koncu je bil zabeležen zgolj en sam tak 
primer. Kršitev javnega reda in miru so možje 
v modrem po opravljenih razgovorih sankcio-
nirali z globo razgrajaču.  
Med drugim so policisti posredovali še pri po-
žaru v stanovanjski hiši, ki so ga gasilci uspe-
šno pogasili. Glede na izsledke preiskave se je 
le-ta razširil iz kurilnice, elementov kaznivega 
dejanja pa pri tem niso zaznali. O ugotovitvah 
je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Prejšnji mesec je bilo pestro tudi v Občini Do-
brova - Polhov Gradec, kjer so se zmikavti spra-
vili nad delovni stroj na gradbišču. Ker celega 
niso mogli zbasati v prtljažnik, so se ga lotili po 
kosih. Lastniku so  tako povzročili za več sto 
evrov premoženjske škode. Sestaviti svoj stroj 
jim bržkone ne bo uspelo, so pa možje zakona 
zanje že sestavili in na tožilstvo posredovali 
ustrezno kazensko ovadbo. Slednje verjetno 
čaka tudi še neznanega tiskarja približkov evr-
skih bankovcev. S sumom ponarejanja se tre-
nutno ukvarja Nacionalni forenzični laborato-
rij. Je pa globo zaradi kršitve Zakona o zaščiti 
živali že moral poravnati tisti občan, ki svojega 
štirinožnega prijatelja ni imel na povodcu ali 
ograjenem dvorišču, da ne bi bil nevaren bližnji 
okolici. 
Policisti so se med drugim ukvarjali še z enim 
požarom in dvema nesrečama. Rdeči petelin je 
zagospodaril na balkonu stanovanjske hiše, a 
so ga gasilci še pravočasno ukrotili in preprečili 
večjo materialno škodo. Prometna nesreča se je 
prav tako končala le z nekaj skrivljene pločevi-
ne in počene plastike, le povzročitelj je utrpel še 
dodatni plačilni nalog. Se je pa za občana slabo 
končalo zahtevno delo v gozdu. Pri delu se je 
namreč tako hudo ponesrečil, da je na kraju do-
godka podlegel poškodbam.

Zbral in uredil: Damjan Debevec

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 - 172 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 in 
EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0290–0,1645g/km. Emisije trdnih delcev 0,00002–0,00209 
g/km. Število delcev: 0,01–0,42. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

* Ponudba velja za model 5008 Active 1,6 HDi 84 kW in 3008 1,6 HDi 84 kW s kovinsko barvo in zadnjimi parkirnimi senzorji, ob nakupu z modrim bonusom Peugeot Financiranje (1.000 €) in z že vključenim 
popustom staro za novo (1.000 EUR) do 30. 4. 2015. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 (1,6 HDi 85 kW s kovinsko barvo in zadnjimi parkirnimi senzorji) – mesečno odplačevanje; malo-
prodajna cena z DDV, vključenim bonusom Peugeot Financiranje in ob menjavi staro za novo je 19.750 EUR; mesečni obrok je 213 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 12. 2014 znaša 7,9 % in 
se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,5 %; fi nancirana vrednost 13.825 EUR; skupni znesek za plačilo 23.291 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega 
prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 5008 & 3008

AVTO GOLEC d.o.o., Žolgarjeva 6, 2310 Sl. Bistrica, tel. 02 805 53 80

PEUGEOT 5008 ACTIVE 1,6 HDI ZA 19.570 EUR.* PEUGEOT 3008 ACTIVE 1,6 HDI 19.750 EUR.*

IMATA VSE, KAR POTREBUJETE. www.peugeot.si

 KOVINSKA BARVA • AVTOMATSKA DVOPODROČNA KLIMATSKA NAPRAVA • PARKIRNI SENZORJI ZADAJ • SAMODEJNI BRISALNIKI ZA DEŽ • POTOVALNI RAČUNALNIK IN SISTEM 
ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE Z USB PRIKLJUČKOM

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

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 12/23/14   12:04 PM
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Velikokrat se zgodi, da stranke v energetsko pisarno ENSVET 
pridejo z vprašanjem: »Kaj se najbolj splača narediti, da bo moj 
strošek za energijo oziroma ogrevanje nižji? Katere ukrepe naj najprej 
izvedem?« Vsekakor je odgovor odvisen od trenutnega stanja 
zgradbe, večkrat pa se izkaže, da je mogoče namestiti dodatni 
sloj toplotne izolacije v poševno streho nad bivalno mansardo 
ali stropu proti neogrevanemu prostoru. Pred desetletji se je v 
ta konstrukcijski element vgrajevala toplotna izolacija v tanjših 
plasteh (npr. 5 ali 10 cm), kar pa je glede na sedanje cene ener-
gentov nezadostna toplotna zaščita. Če se soočamo z visokimi 
stroški, spada ta ukrep med prednostne, ki jih je treba izvesti, saj 
se investicija hitro povrne.
Z dodatnim slojem lahko zmanjšamo toplotne izgube stavbe.  
Najmanjša zahteva oz.  največja toplotna prehodnost za strop 
v sestavu ravnih ali poševnih streh in strop proti neogrevanemu 
prostoru, ki jo določa Tehnična smernica TSG-1-04:2010, je 0,20 
W/m2K. Pri klasičnih toplotnih izolacijskih materialih pomeni, da 
mora biti debelina toplotne izolacije od 20 do 30 cm, priporočljivo 
pa je vgraditi približno od 30 do 35 cm izolacije. Izvedba toplotne 
izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru je zelo učinkovit in 
preprost ukrep, ki ga lahko  opravite tudi sami. Poleg znatnih 
prihrankov energije se bo izboljšalo tudi bivalno ugodje.

Izolacija stropa proti podstrešju
Če podstrešje ni bivalno, izolacija strehe ni potrebna. V tem pri-
meru se lahko odločimo za relativno  preprosto namestitev to-
plotne izolacije na tla podstrešja. Izolacija tal je  preprostejši in 

finančno manj zahteven poseg kot izolacija poševne strehe. Pri 
načrtovanju moramo biti pozorni tudi na to, ali bo podstrešje po-
hodno – izvedba pohodne konstrukcije.

Toplotna izolacija poševne strehe
Za toplotno izolacijo poševne strehe se odločimo, ko želimo pod-
strešju zagotoviti ustrezno klimo oz. prostor uporabljati kot bi-
valnega. Izolacija poševne strehe tudi pripomore, da se zagotovi 

ugodje v poletnem 
času, saj se poleti 
predvsem južno 
orientirane strehe 
lahko precej segre-
jejo.
Namestitev med 
špirovci je najpo-
gostejši način na-
meščanja toplotne 
izolacije strehe, 
predvsem zaradi 
enostavnosti izved-
be. Težava se pojavi 
v primerih, kjer so 
špirovci tanjši od 

želene debeline toplotne izolacije.
Namestitev toplotne izolacije z notranje strani je najmanj prilju-
bljena rešitev, saj  tako zmanjšamo višino podstrešnega prostora. 
To rešitev uporabljamo predvsem takrat, ko debelina želene izo-
lacije presega debelino špirovcev. V tem primeru en sloj izolacije 
namestimo med špirovce, drugega pa tik pod špirovce.  
Izvedba toplotne izolacije nad špirovci je primeren način izvedbe 
osnovne izolacije  pa tudi izvedbe dodatne toplotne izolacije. Za 
tako izvedbo se odločimo ob prenovi strehe oz. zamenjavi strešne 
kritine.

Prezračevana streha
Strehi s prezračevalnim slojem pravimo prezračevana streha. Če 
bi se odločili za sanacijo strehe od zunaj,  naredite prezračevano 
streho, saj omogoča kroženje zraka med strešno kritino in toplo-
tno izolacijo. V poletnih mesecih se na tak način zmanjša prenos 
toplote sončnih žarkov na izolacijski material in se tako zniža 
temperatura v bivalnih prostorih. V zimskem času pa kroženje 
zraka preprečuje nastajanje kondenza, ki lahko  povzroči razvoj 
plesni. Za streho nad bivalnim prostorom je to edina prava izbira.
Prerez navedene strehe z nizanjem plasti od notranje strani nav-
zven je sestavljen iz zaključne obloge (1), kateri sledi parna ovira 
(2), toplotna izolacija (3), sekundarna kritina (4), vzdolžne letve 
(5,7), ki ustvarjajo zračni sloj, ter prečne letve (6), na katere name-
stimo strešno kritino (9).
Pri izvedbi strešne izolacije moramo s pravilno izbiro materialov 
zagotoviti, da  se paroprepustnost   veča od znotraj navzven.

Toplotna stabilnost 
Izbira materialov ima pomembno vlogo pri zaščiti pred visokimi 
temperaturami (pregrevanjem). Da se v poletnem obdobju zašči-
timo pred pregrevanjem, moramo vgraditi toplotno izolacijo v 

primerni debelini in z višjo gostoto materiala, da dosežemo daljši 
fazni zamik oziroma manjše je nihanje temperature v prostoru.

Vračilna doba
Za izvedbo ukrepa lahko pridobite nepovratne finančne spod-
bude iz javnih razpisov, ki jih vsako leto razpisuje Ekosklad ali 
investicijo  naredite kar v lastni režiji. Če pri izračunu vračilne 
dobe investicije upoštevamo še eno od teh možnost, smo na in-
dividualnih svetovanjih že dostikrat ugotovili, da se investicija 
lahko povrne že prej kot v treh letih.

Več informacij lahko dobite v ener-
getsko svetovalni pisarni ENSVET na 
Vrhniki, Tržaška cesta 1, Vrhnika, ali 
na spletni strani www.ensvet.si. De-
lovni čas pisarne je vsako drugo sredo 
od 16.00 do 20.00, prijave za svetovanje 
sprejemajo na Občini Vrhnika na tel. 
št. 01/7555-419, ga. Marjanca Tomažin.

Energetski svetovalec ENSVET, 
Patricjo Božič

Upravna enota Vrhnika 
kot prekrškovni organ
Obveščamo vas, da so upravne enote po vsej 
Sloveniji, vključno z Upravno enoto Vrhnika, 
s 1. januarjem 2012 začele voditi postopke o 
prekrških na podlagi 78. in 83. člena Zakona o 
motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZMV) 
za storjene prekrške, ki jih določata drugi in 
peti odstavek 40. člena ZMV (zakonsko pod-
lago Zakona o motornih vozilih lahko poiščete 
na svetovnem spletu: http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ZAKO5791 ).

Na podlagi 78. člena ZMV je Upravna enota 
Vrhnika kot prekrškovni organ pristojna za 
izrekanje glob za naslednje prekrške:

Prekršek zaradi poteka veljavnosti 
prometnega dovoljenja
Lastnik oziroma uporabnik registriranega vo-
zila mora odjaviti vozilo iz prometa in hkrati 
z odjavo izročiti registrske tablice, če je veljav-
nost prometnega dovoljenja potekla pred več 
kot 30 dnevi ali pred več kot enim letom (za 
mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, 
lahka štirikolesa, bivalna vozila – bivalne pri-
kolice ter starodobnike).
Če lastnik oziroma uporabnik motornega vo-
zila tudi po pisnem opozorilu Upravne enote 
Vrhnika ne izpolni svoje obveznosti, uprav-
na enota vozilo odjavi po uradni dolžnosti in 
o tem obvesti pristojno policijsko postajo (PP 

Vrhniko), ki registrske tablice odvzame z ne-
posredno fizično prisilitvijo na lastnikove oz. 
uporabnikove stroške. 
Opustitev te dolžnosti je prekršek, za katerega 
se skladno z osmim in devetim odstavkom 40. 
člena ZMV izreče globa v znesku 250 EUR za 
fizične osebe in 2000 EUR za pravne in samo-
stojne podjetnike posameznike ter 250 EUR za 
njuno odgovorno osebo.

Prekršek zaradi prenehanja veljavnosti 
zavarovalne police
Lastnik oz. uporabnik registriranega motorne-
ga vozila mora odjaviti registrirano motorno 
vozilo iz prometa in hkrati z odjavo izročiti re-
gistrske tablice, če je med veljavnostjo prome-
tnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna 
polica vozila, ker ni bila obnovljena ali ni bila 
poravnana letna obveznost skladno z zavaro-
valnimi pogoji. 
Če lastnik oz. uporabnik motornega vozila tudi 
po pisnem opozorilu, ki ga prejme od upravne 
enote, v 15 dneh ne izpolni svoje obveznosti, 
upravna enota motorno vozilo odjavi po ura-
dni dolžnosti in o tem obvesti pristojno policij-
sko postajo (PP Vrhnika), ki registrske tablice 
odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na 
lastnikove oz. uporabnikove stroške.
Opustitev te dolžnosti je prekršek, za katerega 
se skladno z osmim in devetim odstavkom 40. 
člena ZMV izreče globa v znesku 250 EUR za 
fizične osebe in 2000 EUR za pravne in samo-
stojne podjetnike posameznike ter 250 EUR za 
njuno odgovorno osebo.

Prekršek glede prijave spremembe novega 
lastništva  motornega  vozila
Novi lastnik vozila mora ob prenosu lastništva 
motornega vozila, najpozneje v roku 15 dni od 
nakupa, vozilo registrirati na svoje ime oziro-
ma podati izjavo o lokaciji vozila.
Opustitev te dolžnosti je prekršek, za katerega 
se skladno z osmim in devetim odstavkom 40. 
člena ZMV izreče globa v znesku 250 EUR za 
fizične osebe in 2000 EUR za pravne in samo-
stojne podjetnike posameznike ter 250 EUR za 
njuno odgovorno osebo.
Opisane postopke Upravna enota Vrhnika kot 
prekrškovni organ uvede na podlagi sedmega 
odstavka 40. člena ZMV, tako da kršitelja pisno 
obvesti o uvedbi postopka o prekršku in mu 
naloži, da v roku 15 dni po prejemu obvestila 
izpolni svoje obveznosti.
Kršitelj lahko v roku 15 dni svoje vozilo po-
novno registrira oz. odjavi in vrne registrske 
tablice, sporoči lokacijo vozila, sklene novo oz. 
obnovi zavarovalno polico – pogodbo vozila in 
vse to sporoči oz. uredi pri pristojnem registra-
cijskem organu (vse upravne enote v Republiki 
Sloveniji, tehnični pregledi,  drugi nosilci jav-
nih pooblastil Republike Slovenije).
V nasprotnem primeru Upravna enota Vrhnika 
kot prekrškovni organ nadaljuje s postopkom 
o prekršku, uvedenim po uradni dolžnosti in 
izreče globo s plačilnim nalogom oz. odločbo, 
skladno z veljavno zakonodajo. 
Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo 
zoper plačilni nalog oz. odločbo, lahko pla-
ča samo polovico izrečene globe, če jo plača v 

osmih dneh po pravnomočnosti, sicer mora 
plačati celoten znesek izrečene globe v 15 dneh 
od pravnomočnosti plačilnega naloga oz od-
ločbe. V primeru plačila globe pred pravno-
močnostjo plačilnega naloga oz. odločbe zahte-
va za sodno varstvo ni dovoljena. Kršitelj lahko 
predlaga prekrškovnemu organu tudi plačilo 
globe na obroke, najpozneje do poteka roka 
za plačilo globe. V tem primeru je treba pla-
čati celotni znesek globe in prekrškovni organ 
izda sklep o plačilu globe na obroke, v katerem 
določi način odplačevanja in rok plačila, ki ne 
sme biti daljši od enega leta. Opozoriti je treba, 
da  če kršitelj zamudi s plačilom posamezne-
ga obroka, z dnem zamude zapadejo v plačilo 
še neplačani obroki. Če globa v predpisanem 
roku ni plačana, bo izrečena globa izterjana v 
celoti prek pristojnega organa za izterjavo (v 
tem primeru Finančnega urada Republike Slo-
venije).
Tako lastnike oz. uporabnike motornih vozil 
opozarjamo, naj pravočasno poskrbijo za regi-
stracijo oziroma odjavo svojih motornih vozil 
in se tako izognejo plačilu glob.

Upravna enota Vrhnika

Kreativne delavnice 
za začetnike pletenja

Lanatus – inspiracija za pletenje  vas lepo vabi, da obudite ali 
pa se na novo naučite že pozabljene veščine pletenja. 
Prijavite se na kreativne delavnice pletenja na Vrhniki.  Po-
tekale bodo tri delavnice, vsaka bo trajala po tri šolske ure. 
Cena delavnic znaša 37  evrov; prva bo predstavitvena in 
tako brezplačna.  

Na delavnicah se boste naučili:
– kako izbrati primerno volno in velikost pletilk,
– kako držati pletilke in kakšen material pletilk izbrati,
– kako narediti nasnutek,
– kako plesti osnovne zanke in kaj so krajne petlje,
– kako dodajati in snemati petlje, kako zazankati pletenino,
– kako prebrati kroje, 
– kako plesti osnovne vzorce.

O datumu začetka bomo prijavljene obvestili naknadno. 
Prijavite se lahko  na e-naslov lanatus@siol.net, na naši sple-
tni strani http://lanatus.si/  ali po telefonu št. 031 63 22 43. Pri-
jave so obvezne. 
V dolgih zimskih dneh vabljeni na prijetno druženje ob novo-
dobni sprostitvi, s katero se dokazano znebite stresa.  

Prekrižajmo pletilke!

Prerez slojev materialov

Toplotna izolacija poševne strehe ali stropa – naložba, ki se hitro povrne! 
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Rastline v vrtu, sadovnjaku, koritih 
in lončkih potrebujejo za svojo rast 
in razvoj kakovostno zemljo, hranila 
in sredstva za krepitev in odpornost 
pred boleznimi in škodljivci. Vse to 
lahko dobijo v obliki  mineralnih 
gnojil in agrokemikalij, ki pa po ve-
čini škodujejo rodovitnosti zemlje, 
koristnim mikroorganizmom v tleh, 
v rastline vnašajo nevarne snovi in 
rušijo naravno ravnovesje. Rastline 
zrastejo na hitro, kot bi jedli v resta-
vracijah s hitro prehrano, in pridelek 

je prazen in prepojen s kemičnimi 
snovmi.  Na srečo je ozaveščenost 
ljubiteljev rastlin vse večja po svetu 
in na  voljo imamo kakovostne in ve-
liko boljše naravne, organske in traj-
nostne rešitve za vzgojo rastlin brez 
agrokemikalij in  mineralnih gnojil. 
Organsko naravno trajnostno vr-
tnarjenje temelji na uporabi hranil v 
naravni organskih obliki, kakovostni 
zemlji brez šote in krepitvi rastlin  
ter deluje ciljno na določeno vrsto ali 
skupino rastlin. Takšen sistem lekar-
ne in organskega izbora za rastline je 

celosten in deluje na naraven in va-
ren način.

Organsko naravno 
trajnostno vrtnarjenje
Takšen način vrtnarjenja je okolju 
prijazen in ljudem neškodljiv na-
čin urejanja vrtov in pridobivanja 
zdravega domačega pridelka brez 
uporabe agrokemikalij. Metode in 
izdelki, ki jih uporabljamo, so narav-
ni in primerni za vsakogar. Z njimi 
je mogoče ustvariti naraven organ-

ski vrt na kakršnem koli zemljišču, 
v koritih, lončkih,  in sicer v mestih 
središčih  in na idiličnem podeželju. 
Naravni organski pristop vrtnarje-
nja upošteva čudovito in neizmerno 
zapletenost živega sveta, v katerem 
živimo in v katerem so vsi živi orga-
nizmi med seboj povezani. Naravno 
organsko trajnostno vrtnarjenje se 
vključuje v občutljivo naravno okolje 
in deluje skladno z naravo. 
Ko se spomladi narava prebuja, naj-
prej poskrbimo za pripravo zemljišč 
– v vrtovih, pa tudi v lončkih in ko-

ritih pripravimo zemljo, ki bo pri-
merna za sadike  in tudi sejančke. 
V ta namen je priporočljiva uporaba 
organske zemlje, ki bistveno bolje 
zadržuje vodo in hranila, njena ključ-
na sestavina pa so kokosova vlakna. 
Organsko zemljo dobimo skupaj s sa-
dilno vrečo in gnojilom za bujno za-
četno rast ali pa za organsko zemljo 
za vrtove, kjer organske bloke lahko  
preprosto razpostavite po vrtu pred 
dežjem, ki jih bo omočil in nastala 
bo kakovostna organska zemlja. En 

blok zadošča za začetno izboljšanje 
zemlje za 5 do 10 m2.  Organsko ze-
mljo lahko tudi dodajate ob sajenju 
sadikam ali ob setvi za prekrivanje 
vrhnje plasti zemljišča, saj zelo dobro 
zadržuje vlago.  Bistvena prednost 
je, da ne nosite težke običajne zemlje 
domov, ampak si pripravite jo sami. 
Pri zemlji je večji del voda, ki pa ni 
vedno čista in neoporečna, zato je 
ključno, da veste, kaj ste dodali, če 
želite organsko vrtnarjenje. Za pri-
pravo zemljišča v vrtu je pomembno, 
da izbiramo organsko zemljo, ki ne 

vsebuje mineralnih gnojil, temveč 
ob pripravi sami dodajamo organska 
naravna gnojila.
Zasaditve z organsko zemljo v sadil-
nih vrečah so primerne za skoraj vse 
rastline. Uporabljajte organsko in pri-
delajte zdravo. 
Naslednji zelo pomemben korak 
je temeljno gnojenje, za kar upora-
bljamo izključno organska gnojila, 
da ustvarimo domač organski vrt.  
Ključna sestavina, ki jo uporabljamo, 
je kakovostna organska masa, med 
katero je najbolj znan humus. V naših 
vrtovih je premalo organske mase 
zaradi pretirane uporabe  mineralnih 
gnojil.  Kakovostna organska gnojila 
vsebujejo osnovno organsko maso, ki 
deluje postopoma, organske  vzpod-
bujevalnike rasti, ki delujejo takoj in 
na dolgi  rok, in izboljševalnike rasti, 
ki pomagajo rastlinam  v suši in ta-
krat, ko zmanjka dostopne hrane za 
rastline. Najbolj znan vir za poveča-

nje organske mase v zemlji je prav 
gotovo hlevski gnoj, ki ga pa po ve-
čini ni  mogoče dobiti dovolj zrelega 
in brez primesi semen plevelov. Nje-
govo delovanje povečujemo z narav-
ni humifikatorji,  kot je leonardit, ki 
je zelo bogata in najčistejša naravna 
sestavina huminskih snovi, nastala 
v tleh v procesu humifikacije – tvor-
be humusa. Leonardit daje številne 
prednosti in učinke pred vsemi dru-
gimi naravnimi  vzpodbujevalniki, 
kot so hitrejša rast, kakovost pridel-
ka, večja dostopnost hrane za rastli-

ne, hitrejše kompostiranje in drugo. 
Ko izbiramo organska gnojila, ni več 
treba prenašati velikih vreč klasičnih 
organskih gnojil, ampak uporabite 
novejša in boljša organska gnojila z 
večjo učinkovitostjo,  pri katerih za-
došča že 4 kg gnojila na ar namesto 
prej 20 kg.
Nove tehnologije organskih gnojil 
omogočajo uporabniku večjo varnost, 
boljšo učinkovitost, manjšo porabo in 
boljše sprejemanje hranil v rastlino 
skozi koreninski splet (manjše pelete 
ali mikrogranule).
V vsakem organskem vrtu ne sme 
manjkati tudi kompost, ki lahko, če 
je kakovostno pripravljen, nadome-
sti uporabo hlevskega gnoja. Kom-
postu je treba med pripravo dodajati 
organska gnojila, ki vsebujejo veliko 
koristnih mikroorganizmov, leonar-
dita ali mikorize; to je naravni proces 
simbiotskega sožitja med rastlino in 
glivo. Mikoriza in rastline ustvarijo 
povezanost, ki  omogoči bistveno hi-
trejšo rast korenin, lažje prenašanje 
suše, boljšo dostopnost hranil v ze-
mlji,  odpornost rastlin  proti zuna-
njim stresom in še marsikaj.

Organska hranila in 
krepitev rastlin
V rastni dobi rastline potrebujejo 
dodatna hranila, zato jih organsko 
dognojujemo. Splošna dognojevanja 
lahko opravljamo s tekočimi organ-
skimi gnojili ali hitro topnimi organ-
skimi gnojili v obliki mikrogranul. S 
takšnim načinom prehrane rastlin si 
lahko pridelamo domače organske 
jagode, paradižnik, plodovke, borov-
nice ali  sredozemske rastline.
V času pomanjkanja vode – suše – 
lahko dodajmo gnojila skozi list – or-
gansko listno dognojevanje. Takšna 
gnojila imajo hranila v oblikah, ki 
lahko vstopijo v liste in rastlina dobi 
potrebno količino hrane takoj. Ker so 
vremenske spremembe vedno bolj 
spremenljive, vplivi okolja pa vedno 
večji,  je treba rastline – poleg tega, da 
jim pripravimo dobro zemljišče z or-
gansko zemljo in hrano z organskimi 
gnojili – tudi krepiti. Idealna rešitev 
brez vnosa agrokemikalij je upora-
ba t.i. lekarne za rastline, kjer upo-
rabljamo naravne učinkovine. Prva 
skupina lekarne za rastline temelji na 
homeopatskih pripravkih na potenci-
ranih izvlečkih iz rastlin in naravnih 
mineralov, ki ob pravilnem dodajanju 
rastlinam vplivajo na njihovo splošno 
odpornost in posredno na spodbuja-
nje rasti in razvoja. Smiselne skupine 
rastlin so lahko plodovke, vse rastli-
ne, ki jih gojimo zaradi plodov, kot so 
kumare, čebula, sadno drevje – jabla-
ne ipd,, zelenjadnice, od katerih uži-
vamo zelene dele. Pri njih delujemo 
na povečanje listne mase, še posebno 
se lahko izpostavi odpornost paradi-
žnika, potem cvetoče okrasnice,  pri 
katerih želimo bujno cvetenje in tako 
naprej. V drugi skupini so pripravki, 
ki krepijo rastline in  tako povečuje-
jo odpornost rastlin pred boleznimi 
in škodljivci.  Če rastline zalijemo s 
homeopatskimi pripravki ob začetku 
rasti in tudi kasneje po potrebi, take 
rastline  razvijejo posebno imunost 
na določene rastlinske bolezni, kot 
so plesni, pegavosti, rje ipd. Zalite ali 
škropljene rastline tudi odvračajo oz. 
postanejo manj zanimive za napade 
različnih škodljivcev. Pripravke upo-
rabljamo preventivno, dobro pa delu-
jejo tudi, če so rastline že napadene 
ali okužene.

Marko Hočevar, univ. dipl. inž. agr.

prehrana
proizvodi biobrazda

SEMENA IN SEMENSKI KROMPIR

sadike in dišavnice

koMPOSTNIKI

eko zaščitna sredstva

  www.biobrazda.si

VABLJENI V PRENOVLJENO 
TRGOVINO in SEMENARNO BIOBRAZDA

Lokacija:

Dragomer, Pod Lovrencem 1

Delovni čas:

pon - pet od 8 - 19 ure

sobota od 8 - 13 ure

tel / fax: 01 75 65 196

Ustvarimo naravno okolje
Vsak ljubitelj rastlin in pridelovalec si želi pridelati domačo zdravo hrano na svojem vrtu in vzga-
jati rastline v domačem okolju brez uporabe agrokemikalij. Trend in naša naloga  sta prav gotovo 
razstrupljanje okolja, v katerem živimo, in ustvarjanje naravnega okolja.  Pesticidi – ubijalci ži-
vljenja, ki vplivajo na večino negativnih sprememb na ljudeh in okolju –, so večinoma neupravičena 
izbira. Zato vsi skupaj poskrbimo za zdrav pridelek brez uporabe agrokemikalij, zdravo notranje 
bivalno okolje in izkoristimo naravne in inovativne metode za uspeh pri oskrbi rastlin.
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Podjetje Konstrukcije Schwarzmann je lani praznovalo 20-
let delovanja. Večji profesionalni rastlinjaki so del našega 
proizvodnega programa že od vsega začetka in naši kupci 
jih uspešno uporabljajo po celotni Sloveniji in svetu. Lastna 
proizvodnja, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah iz prakse, ka-
kovostnih materialih, natančni izdelavi in montaži, zagotavlja 
zelo dolgo življenjsko dobo rastlinjakov.
Pred nekaj leti smo se zaradi razmer na trgu in usmeritve 
manjših kmetij in vrtičkarjev v samooskrbo odločili tudi za 
razširitev ponudbe rastlinjakov v hobi in vrtne rastlinjake. Če 

imate manjši družinski vrt ali manjšo kmetijo, so naši hobi 
rastlinjaki odlična rešitev za podaljšanje pridelovalne dobe 
v hladnejše mesece. Zaradi kontroliranega okolja znotraj 
rastlinjaka lahko pridelate več na isti pridelovalni površini in 
poskrbite za svojo samooskrbo. Investicija v rastlinjak se vam 
tekom let povrne v obliki zdrave, doma pridelane hrane.
Zaradi razmer na trgu in razvoja podjetja vseskozi iščemo 
nove ideje in inovativne rešitve na vseh področji delovanja. 
Poudarek je na kakovosti, uporabnosti in skrbi za stranke. 
Lani smo za prebivalce bližnjih občin prvič pripravili dan od-

prtih vrat, na katerem smo podrobno predstavili naše hobi 
rastlinjake. Na dnevu odprtih vrat ste obiskovalci imeli mož-
nost izmenjati izkušnje in mnenja z našimi strokovnjaki in na-
ročiti hobi rastlinjak po ugodni ceni. Zaradi dobre izkušnje 
bomo z dnevi odprtih vrat nadaljevali tudi v letošnjem letu.

Vabimo vse bralce Našega časopisa, 
da nas obiščejo na dnevih odprtih vrat  
v Pristavi pri Polhovem Gradcu, 
v petek 13. februarja od 15:00 do 19:00 ure in  
v soboto 14. februarja od 8:00 do 16:00 ure! 

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT

Konstrukcije Schwarzmann – 20 let delovanja



NAS CASOPIS 423/26.1.2015 C M Y K 45

4526. januar 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Skupne strani

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

Ena pomembnejših sprememb, ki jih je uve-
ljavila Uredba o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, 87/2012), 
je drugačen način zaračunavanja storitev, po-
vezanih z greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami (odslej MKČN). Vsem, ki 
niso priključeni na javno kanalizacijo, je zato v 
začetku leta 2014 vrhniško Komunalno podje-
tje (kot izvajalec javne službe odvajanja in či-
ščenja odpadne vode) začelo zaračunavati novo 
storitev praznjenja greznic in MKČN. Doslej so 
uporabniki to storitev plačevali neposredno po 
praznjenju greznice ali MKČN. Po novem se 
ta storitev obračunava akontativno. Zaračuna 
se torej mesečni pavšal, ob samem praznjenju 
pa uporabnik ne plača nič. Obračunsko količi-
no predstavlja dobavljena pitna voda. Če se v 
objektu poraba pitne vode ne meri, se upošteva 
normativ 0,15 m3 na osebo na dan.
Skladno z zakonodajo mora izvajalec javne 
službe zagotavljati prevzem neobdelanega bla-
ta iz obstoječih greznic pri uporabniku, ko je 
to potrebno (vendar najmanj enkrat na tri leta) 
in obdelavo prevzetega neobdelanega blata na 
komunalni ali skupni čistilni napravi.
V letu 2014 smo prevzeli 3.815 m3 greznične go-
šče in blata iz MKČN, kar je za približno 45 % 
več kot leta 2013. Povprečna količina odpelja-
ne greznične gošče iz posamezne greznice je v 
letu 2013 znašala 2,73 m3, v letu 2014 pa 3,48 m3, 
kar  je več kot 27 % povečanje.
Storitev prevzema greznične gošče in blata 
iz MKČN je v letu 2014 izvajalo podjetje EKO 
PRETOK, d. o. o. Greznično goščo in blato iz 
MKČN se je leta 2014 čistilo na centralni čistilni 
napravi Domžale - Kamnik. Glede na to, da ČN 
Vrhnika že poskusno obratuje, se bo greznično 
goščo v začetku leta 2015 začelo čistiti na ČN 

Vrhnika.
Vsa praznjenja po rednih letnih programih iz-
vajamo na podlagi predhodnega obvestila, ki 
ga lastniki ali uporabniki objektov prejmete po 
pošti. Če vam datum in ura prevzema gošče in 
blata ne ustrezata, nas, prosimo, pokličite na 
številko 01/750 29 70 ali nam pišite (elektron-
sko: info@kpv.si ali navadno: JP KPV, d. o. o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika), da se bomo 
dogovorili za nov termin. Enako nas lahko  
pokličete tudi, če vaša greznica ali MKČN po-
trebuje praznjenje pred našim pozivom. V tem 
primeru bomo storitev  opravili prvi četrtek po 
prejemu vašega naročila.  

Vodomerni jaški
V skladu z določbami državne in lokalne zako-
nodaje mora biti na javni vodovod priključena 
vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt po-
sebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje 
porabe pitne vode z obračunskim vodomerom. 
Vodomerni jašek, v katerem je nameščen obra-
čunski vodomer (vodomerna ura), je eden po-
glavitnih elementov pri oskrbi s pitno vodo iz 
javnega vodovodnega sistema. 
Odgovornost upravljavca vodooskrbnega sis-
tema je zlasti zagotavljati dobavo zdravstveno 
ustrezne pitne vode v zadostnih količinah. S 
tega vidika je upravljavec dolžan:
–  izvajati preverjanje in redno vzdrževanje pri-

ključka na način, da ni negativnih vplivov na 
zdravstveno ustreznost pitne vode in javni 
vodovod, 

–  preverjati, ali obračunski vodomer deluje v 
skladu s tehničnimi zahtevami in 

–  odpravljati okvare v primeru nepredvidlji-
vih dogodkov (npr. lomov in puščanja pitne 
vode na priključku, okvare obračunskega vo-
domera in podobnem). 

Lastnikova odgovornost je predvsem:
–  redno vzdrževanje internega vodovoda (z 

vsemi objekti in napravami), vodomernega 
jaška in internega hidrantnega omrežja, 

–  zaščita obračunskega vodomera pred zmrza-
ljo in fizičnimi poškodbami,

–  upravljavcu dovoliti in omogočiti dostop do 
obračunskega vodomera,

–  omogočiti dostopnost in vidnost zasuna na 
lastnem priključku,

–  če zazna kakršna koli odstopanja od običaj-
nega delovanja priključka, mora o tem čim-
prej obvestiti upravljavca. Večja pozornost je 
nujna predvsem  pozimi (ob  začetku nizkih 
temperatur), ko je treba zagotavljati vsaj mi-
nimalni pretok skozi vodomer, da se prepre-
či zmrzal, ter v obdobju odtajevanja zaradi 
ugotavljanja  morebitnega puščanja vode kot 
posledice kvarov ob zmrzali.

Vodomerni jašek mora biti zgrajen  zunaj objek-
ta, na lastnikovem zemljišču, in sicer na loka-
ciji, ki je najbližja javnemu vodovodu. Lastnik 
lahko vodomerni jašek zgradi sam, pri čemer 
mora zagotoviti skladnost s Pravilnikom o teh-
nični izvedbi, lahko pa kupi montažnega, ki že 
ustreza vsem zahtevam iz omenjenega pravil-
nika in je tudi ustrezno toplotno zaščiten. 

Poračun cen za leto 2014
V skladu z določili vladne Uredbe, ki je pred-
pisala način oblikovanja cen komunalnih stori-
tev, smo vsi izvajalci gospodarskih javnih služb 
varstva okolja dolžni vsako leto preveriti upra-
vičenost zaračunanih cen posameznih storitev. 
Ugotovljeni presežki (ali primanjkljaji) bodo 
upoštevani na dva načina:
preneseni bodo v naslednje leto, torej upošte-
vani pri izračunu cen za naslednje obdobje, ali 

pa bodo priznani uporabnikom z ločenim do-
bropisom. 
Dokončne primerjave med dejanskimi in za-
računanimi cenami bodo mogoče šele po iz-
delavi zaključnega računa za leto 2014. Glede 
na trenutno znane začasne podatke pa smo se 
odločili, da v tistih segmentih cene, ki kažejo 
na odstopanja cene v dobro uporabnikom, iz-
stavimo dobropise za del zaračunanih storitev 
v letu 2014, in sicer naslednje vrednosti: 
za storitev št. 600 (Zbiranje komunalnih od-
padkov): v višini povprečnega enomesečnega 
računa v letu 2014;
za storitev št. 040 (Cena storitev, povezanih z 
greznicami in MKČN): v višini dveh povpreč-
nih mesečnih računov v letu 2014).
Dobropisi bodo samodejno odšteti na plačil-
nem nalogu pri računu za januar 2015.

Komunalno podjetje Vrhnika

Srečni izžrebanci nagradne igre
Od 1. decembra do 31. decembra 2014 je v 
okviru Javnega podjetja Komunalno podje-
tje Vrhnika potekala nagradna igra za vse 
nove uporabnike portala Komunala.info. Na 
sedežu podjetja smo v ponedeljek, 5. januar-
ja 2015 izžrebali naslednje srečne nagrajence: 
1. nagrado, tablični računalnik, prejme 
Šraml Dejan, Vrhnika
2. nagrado, žensko torbico iz trgovine 
Depo, prejme Dular Jaka, Log pri Brezo-
vici
3. nagrado, zabojnik za ločeno zbiranje od-
padkov [40 lit.], prejme Martinčič Martin, 
Log pri Brezovici

Nagrajencem iskreno čestitamo. Prosimo 
vas, da za prevzem nagrad predhodno po-
kličete na telefonsko številko 01 750 29 60.

V decembru je na Sodnijskem trgu na Vrhniki deloval Praznični 
depo, v katerem smo pripravili prodajo rabljenih in preobliko-
vanih predmetov. V trgovini smo organizirali tudi delavnice, 
na katerih so dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad 
iz Ljubljane prikazali izdelovanje drobnih tekstilnih izdelkov. 
Oddelek za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univer-
ze v Ljubljani je pripravil delavnice Recikliranje z osnovnošolci, 
Ustvarjalno recikliranje tekstila ter Planet zemlja od zgoraj (vi-
deo iz zraka) 3D-skeniranje, modeliranje in oblikovanje ekološke 
embalaže. Udeležili so se jih osnovnošolci iz okoliških šol. Ves 
čas je bila na ogled tudi razstava z naslovom Po-uporaba (v sode-
lovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje).
V večernih urah so bila v trgovini predavanja, na katerih so Eko-
logi brez meja in predstavnik našega podjetja govorili o zavrženi 
hrani, recikliranju odpadkov in onesnaževanju planeta. 

Obiskovalci trgovine depo so bili navdušeni in presenečeni obe-
nem. Mnoge je presenetila raznovrstna ponudba, predvsem pa 
ideja. Ideja, da še uporabno, »s patino«, ne zavržemo, ampak po-
darimo. Novega lastnika je tako našlo več kot 1100 zelo starih, 
starih in novih predmetov, ki smo jih postavili na police in obe-
šalnike. Nostalgične predmete ste izbirali zase ali pa jih kot izvir-
no praznično darilo namenili sorodnikom in prijateljem. Kupili 
ste 524 kosov oblačil oz. čevljev, 507 kosov rabljenih predmetov 
in 91 preoblikovanih stvari. Trgovina depo ni bila klasična trgo-
vina, bila je trgovina nad pričakovanji!

Z nakupom ste sodelovali tudi v humanitarni akciji. Komunalno 
podjetje je 500  evrov darovalo invalidnemu dečku. Znesku smo 
dodali še dodatnih 200 evrov, ki bi jih sicer namenili za novoletne 
čestitke.
Depo je že obrodil sadove. Kar nekaj občanov nam je zaupalo, 
da tudi sami ustvarjajo tako imenovani »re-design«, iz starega 
ustvarijo novo, preoblikovano stvar. Predstavljamo vam stojalo 
za smuči, ki ga je Viktor Drašler izdelal iz odsluženega podstav-
ka omare, 25-milimetrske aluminijaste cevi iz starega predpro-
stora počitniške prikolice in drobne cevi odsluženega nosilca 
badmintonske mrežice. 
Naš depo boste še naprej lahko obiskovali na sedežu Komunal-
nega podjetja ali v Zbirnem centru Vrhnika vsak dan od 8. do 
14. ure. Ob sobotah nas lahko obiščete v pokriti stojnici na vrh-
niški tržnici (poleg mlekomata). Ponudbo predmetov iz depoja si 

lahko ogledate tudi v 
izložbi, ki smo jo pri-
pravili v nekdanjih 
prostorih čitalnice, 
neposredno ob telo-
vadnici Partizan. Se-
veda vas vabimo tudi 
k ogledu naše spletne 
strani www.kpv.si  
Spodbujanje k ohra-
njanju rabljenih 
ali preoblikovanih 
predmetov je le del 
dejavnosti depoja. Za 
vas bomo pripravili 
še več projektov, s 
katerimi želimo obo-
gatiti bivanje v obči-
nah Borovnica, Log 

- Dragomer in Vrhnika. Letos nameravamo razširiti predvsem 
tekstilni program. Lotili pa se bomo tudi priprave programa 
medgeneracijskega sodelovanja, ki ga načrtujemo za prihodnje 
leto.  Pri izvedbi decembrskega projekta Praznični depo na So-
dnijskem trgu so nam pomagali: Poslovni sistem Mercator, d. d., 
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Naravoslovnoteh-
niška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo, Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje, Ekologi brez meja in Kompas MTS, d. d. 
Vsem se najlepše zahvaljujemo.

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

Notranjost prednovoletnega depoja Stojalo za smuči

V domu upokojencev 
spet zadišalo po 
Alzheimerjevi kavi
Tretjo sredo v decembru je v knjižnici doma upokojencev po-
novno zadišalo. »Mmm, jaz bi kavico z mlekom,« »jaz bom pa 
kar čaj, saj je že pozno in morda ne bom mogel zaspati,« je gla-
sno poudaril starejši gospod in prisluhnil spominčici Barbari 
Zadravec, ki je tokratno srečanje popestrila z naslovom Staro-
stnik z demenco in svojci ter tako obiskovalce popeljala skozi 
svet bolezni, ki v svetu ogroža velik del starostnikov ter njiho-
vih svojcev. Adventni mesec je tako poleg številnih prireditev 
v Cankarjevem rojstnem kraju ponudil tudi prireditev, ki je 
bila tesno povezana z opojnim napitkom, ki bi ga z veseljem 
popil tudi Cankar. Ob koncu druženja so si obiskovalci segli v 
roke in si zaželeli lepe in vesele praznike. Pomembno si je za-
pomniti, da bo naslednji srečanje že tretjo sredo v februarju, 
na katerega pa NE POZABITE PRITI. 
Besedilo: Blaž Uršič, fotografiji: David Krivec

Greznice in male komunalne čistilne naprave 

• Naše zdravje • Naše zdravje •

• Naše zdravje • Naše zdravje •

Utrip trgovine Praznični depo malo drugače
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Nogica svetuje

Neprimerna obutev 
škoduje stopalom
Pa smo zakorakali v leto 2015. Eni z bolj lah-
kotnim korakom, drugi z manj. Če lahko kaj 
pomagamo za lažji korak, ste prijazno vabljeni 
k nam. 
Ko imajo ljudje težave na stopalih, navadno 
začnejo iskati razloge za to, razmišljajo, kje so 
staknili glivice, kateri čevlji so jim naredili oti-
ščance in zakaj jim gre palec čez kazalec oz. po-
denj in ta kost na strani, ki ni lepo videti in še 
boli, pa čevlje uničimo …  Da spoznamo izvor 
težave, je pomembno, da ne bi bili kot policaj 
iz vica, ki je videl banano in je rekel: »Ojoj, spet 
bom padel.« Sicer pa se je bolje ukvarjati z de-
janskim stanjem in skušati zadevo odpraviti. 
Največkrat ima tudi nekdo od vaših staršev ali 
starih staršev tako »kost«, zato ob iskanju vzro-
ka najprej proučite to možnost. Pogosteje pa je 
to pri ženskah kot pri moških. Ko palec zajaha 
kazalec ali se pomakne podenj, potem se posle-
dično sklep palca izboči (hallux valgus). Boleči-
na ni odvisna od tega, kako  zelo je sklep izbo-
čen. Včasih je sprememba komaj vidna, oseba 
pa ima hude bolečine. Najpomembneje je, da 
se zavedate, da so vaši čevlji ob tem najmanjša 
škoda. Večjo škodo delate svojim stopalom z 
neprimerno obutvijo. 
V delu, kjer je kazalec, se torej noga zviša in 
v stranskem delu je stopalo širše od običajnih 
stopal. Torej potrebujete širšo, višjo in mehko 

obutev. V čevlju mora biti dovolj prostora, da z 
drgnjenjem sklepa in čevlja ne nastaja še večja 
škoda. Velikokrat opazimo, da si ljudje dajejo 
razne gaze med palec in kazalec, razne sili-
konske distančnike in podobno. V trgovinah 
seveda radi prodajo tovrstne izdelke, vendar 
vam mora najprej strokovnjak povedati, kaj 
je sploh primerno za vas, šele potem se lotite 
nakupov, da ne bo na koncu obležalo vse v 
predalih in še poceni niso te zadeve. Navadno 
s tem, ko dajete razne distančnike med palec 
in kazalec, ne naredite nič drugega, kot le štiri 

prste zrinete še bolj skupaj, kot so bili že prej, 
palčni sklep pa ostane tam, kjer je bil. S tem to-
rej ne naredite ničesar in tudi nič dobrega ne. 
Potrebujete opornico, ki palec vleče ven, stran 
od preostalih prstov in tako  se sklep pomakne 
noter – s  tem pa ste veliko naredili! Večino bi 
taka opornica motila čez dan v obutvi, zato jo 
pač nosite čez noč. Stopalo vam bo hvaležno 
za vsako uro, ko ga boste razbremenili. Lahko 
delate tudi vaje, čisto  preproste so. Vzamete 
30 cm elastike, jo zvežete skupaj, nataknete na 
palca in raztegujete elastiko. Pri tem se palca 
pomikata ven, sklepa noter, torej enako kot pri 
opornici. Idealno bi bilo vaditi čez dan in nositi 
opornico ponoči.
Za taka stopala je treba dobro skrbeti tudi z 
vidika pedikure. Navadno je na zgornji strani 
sklepa palca ali kazalca otiščanec, prav tako na 
podplatu pod palcem in še na drugih mestih, 
ker tako stopalo ni pravilno obremenjeno. Vse 
otiščance je treba redno odstranjevati, ker je 
stopalo že samo po sebi boleče in je treba od-
straniti vse možnosti drugih  težav poleg teh, 

ki jih imate za-
radi deforma-
cije stopala. Še 
zlasti otiščanci 
na zgornji stra-
ni prstov so 
lahko nevarni, 
saj je le  nekaj 
m i l i m e t r o v  
globini kost …  
Spremembe  na 
stopalih je tre-
ba jemati resno 
in jih reševati 
sproti, ne po-

tem, ko se naberejo ali je že prepozno. Ko  se to 
zgodi, se lahko jezite  le nase.
Ortopedi  težavo lahko  odpravijo tudi opera-
tivno z različnimi tehnikami, vendar se ljudje 
navadno tega izogibajo in seveda pri vseh ope-
racijah  je tudi tveganje. Je pa pomembno, da če 
se odločite za tako rešitev, da dosledno upošte-
vate navodila zdravnikov. Kdo bo pazil na vas, 
če ne vi sami.
Na fotografiji je žensko stopalo z opisano pro-
blematiko pred pedikuro. Jasno je viden izbo-
čen sklep palca, palec je pomaknjen proti preo-
stalim prstom, ki so zrinjeni skupaj, kazalec pa 
je dvignjen in v delu, kjer je sklep, je otiščanec.
Če ste kdaj v zadregi, kaj bi podarili, lahko ku-
pite darilne bone za pedikuro ali masažo, na 
voljo so tudi boni za delno masažo – npr. nog, 
hrbta.
Prijazen pozdrav iz NogiceBOROVNICA, Zdravstveni dom, Mejačeva

VNANJE GORICE, Nova pot 5, zraven Lekarne
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Motnje hranjenja so duševne motnje, ki se šte-
vilčno povečujejo. Problematika je najbolj raz-
širjena med mladostniki in ima eno izmed naj-
višjih stopenj umrljivosti med vsemi duševnimi 
motnjami.
Pri soočanju s problematiko motenj hranjenja je 
pomembno zavedanje, da je zgodnje prepozna-
vanje razvoja motnje hranjenja ključnega pome-
na za proces okrevanja.
Razvite motnje hranjenja največkrat prepozna-
vamo v življenjsko ogrožajočih skrajnostih kot 
anoreksijo, bulimijo, kompulzivno prenajedanje, 
bigoreksijo in ortoreksijo. A zametki motnje hra-
njenja se vedno skrivajo v manj izrazitih situaci-
jah. Pogosto oseba ne kaže vidnih znakov, a ima 
težave s hranjenjem in doživljanjem sebe. Ravno 
prepoznavanje problematike motenj hranjenja v 
začetni fazi razvoja je bistvenega pomena. Pre-
poznane težave omogočijo začetek razreševanja 
stanja in preprečitev nadaljnjih škodljivih po-
sledic. Včasih je oseba  sposobna sama razrešiti 
neugodno stanje, ki poganja razvoj motnje hra-
njenja. Velikokrat pa to ni mogoče. V slednjih 
primerih je nujna strokovna pomoč. Pri tem je 
treba vedeti, da dokler celovito ne razrešimo 
problematike motenj hranjenja, se težave lahko 
prenašajo tudi na druga področja človekovega 
doživljanja. Oseba lahko uredi svoj način hra-
njenja, a jo še vedno obdajata nezadovoljstvo 
in nelagodje. To se med drugim lahko izraža v 
nezmožnosti reševanja konfliktov v odnosih, v 
razvoju katere od fobij ali v ponavljajočih ne-
prijetnih razpoloženjih, ki osebi onemogočajo 
spontano in sproščeno bivanje. Pri problematiki 
motenj hranjenja tudi ne smemo pozabiti, da bi-
stveno okrni  kakovost življenja. Predvsem je po-

membno zavedanje, da imajo mlade osebe pred 
seboj še veliko let ustvarjanja in udejstvovanja 
v vsakdanjem življenju. Zato je smiselno ob za-
četnih znakih prepoznavanja težav ustrezno po-
skrbeti zase ali v primeru nemoči poiskati stro-
kovno pomoč, ki bo to omogočila. 
V Svetovalnici za motnje hranjenja Introspekta 
se zavzemamo za čim zgodnejše prepoznava-
nje in preprečevanje razvoja motnje hranjenja. 
Naši programi svetovanja so zasnovani na ciljni 
usmerjenosti in intenzivnem delu, namenjeni 
so trajnemu okrevanju. Dodatne informacije o 
prepoznavanju razvoja motnje hranjenja pri 
otrocih in odraslih osebah so dostopne na sple-
tni strani www.introspekta.si.
Pri prepoznavanju otrokovih težav staršem pri-
poročamo, da so pozorni na kakršne koli zna-
ke otrokovega doživljanja in vedenja, ki se po-
navljajo in vzbujajo zaskrbljenost. To so lahko 
kakršne koli spremembe na področju hranjenja, 
samopodobe, samozavesti in samospoštovanja. 
V obravnavi otroka z motnjo hranjenja pogosto 
opažamo, da so starševski ponavljajoči občutki, 
ki opozarjajo, da nekaj ni v redu, izjemno drago-
cen vir prepoznavanja otrokove stiske.
Imate vprašanje v povezavi z razvojem motnje 
hranjenja in procesom okrevanja? Svoje vpra-
šanje pošljite na info@introspekta.si. Brezpla-
čen odgovor boste dobili najkasneje do druge-
ga delovnega dne. 

Aleksandra Rožman, 
univ. dipl. socialna delavka

Svetovalnica za motnje hranjenja 
INTROSPEKTA

GSM: 040 202 695; info@introspekta.si

Društvo Kneipp zaključuje leto 2014 z zanimi-
vim izletom Železne Kaple na avstrijskem Ko-
roškem v osrčju Karavank in prelepih vršacev 
z obeh strani.
Ob koncu novembra, lepega popoldneva, smo 
se odpravili tja, kjer žive Slovenci z visoko za-
vestjo pripadnosti. V kraju večina prebivalcev 
govori slovensko s simpatičnim naglasom na-
ših zamejskih Slovencev. 
V kraju smo si v predelu Bela ogledali center 
Kneippovih terapij, poti in drugih zanimivih 
točk. Ponosni smo, da smo se sestali tudi z 
županom Smrtnikom, ki zelo ponosno govori 
slovensko, njegovim sekretarjem g. Bevcem in 
predsednico Društva Kneipp g. Ido Auprich. 
Sprejeli so nas na občini. Veliko zanimivih po-
datkov smo dobili in izvedeli, da se kneippovci 
zelo trudijo ohraniti, še bolj pa razvijati Kne-
ippove ideje.Dogovorili smo se za obisk pri 

nas. Županu in preostalim smo uspeli prikaza-
ti lepoto in posebno znamenitost naših krajev 
ter jih spodbujali k medsebojnemu sodelova-
nju med kraji. Upam, da smo se uspeli dogovo-
riti in jih spomladi lahko pričakujemo pri nas. 
Tudi mi bomo znova njihovi gostje. Takrat jih 
bomo obogatili z vedenjem o našem kraju. 
Med besedami je bilo čutiti mogočno sloven-
sko zavest. Gorjani so trden narod, ki ve, kaj 
hoče in zakaj se je pametno boriti. Mi bomo 
pri tem prav gotovo sodelovali in jim pomaga-
li s sodelovanjem.
Lahko so nam vzor, kako ohraniti indentiteto 
slovenstva v pesmi in besedi.
Bodite naši gostje in pojdite z nami.
V naslednjem mesecu v sodelovanju s knji-
žnico pripravljamo 12. 2. 2015 v prostorih 
knjižnice nadaljevanje predavanja g. Erike 
Brajnik, 25. 2. 2015 pa predavanje g. Terezije 
Nikolčič o rastlinah iz bližnje okolice.

Društvo Kneipp Vrhnika

Novoletno obdarovanje otrok 
Kluba vrhniških študentov
Naših najmlajših iz socialno ogroženih družin 
so se spomnili tudi v Klubu vrhniških študen-
tov. Pripravili so  več kot petdeset daril, ki 
smo jih v predprazničnih dneh razdelili druži-
nam z otroki in tako staršem pomagali ohrani-
ti nasmeh na obrazih njihovih otrok. Prisrčna 
hvala predsedniku Žigi Petriču in preostalim 
članom KVŠ.

Tečaj prve pomoči za bodoče 
voznike motornih vozil
Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po po-
trebi tudi večkrat, nudimo brezplačno izposo-
jo literature. Prijave sprejemamo vsak dan od 
8. do 14. ure v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna 
ulica 7B, na telefonsko številko 7502-447 ali na 
e-naslov: rk.vrhnika@siol.net

Želite postati član ekipe prve 
pomoči Rdečega križa Vrhnika?
Pridružite se nam. Tečaj in izpit PP za bolni-
čarje bomo začeli v četrtek, 5. februarja, v pro-
storih KS, na Tržaški cesti 11, Vrhnika, ob 16. 
uri. Za vse nadaljnje  informacije pokličite na 
telefonsko številko  01-7502-447.

Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako?  Redno si merimo krvni sladkor, krvni 
tlak in nadzorujemo holesterol ter trigliceride.
  
Kje in kdaj? Na Območnem združenju Rdeče-
ga križa Vrhnika, Poštna ulica 7B,
vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. ure. 
Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in 
trigliceridov, morate biti obvezno tešči!

Pomoč v obliki rabljenih oblačil
VSAK TOREK 
dopoldne od 9. do 11.30.

VSAK PRVI 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.

OZ RK Vrhnika

Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi oblačila, po-
steljnino, odeje, čevlje … radi podarili. Po-
darjeno bomo sprejeli v času uradnih ur v 
skladišču, v pisarni RK Vrhnika na Poštni 
ulici 7B pa vsak dan v dopoldanskem času 
oz. po dogovoru, telefon: 7502-447.
Prosimo, da podarite le uporabne stvari!

Prav posebno darilo od najmlajše darovalke

Pripravljena darila članov KVŠ

Motnje hranjenja med mladimi

Na obisku v Železni Kapli



NAS CASOPIS 423/26.1.2015 C M Y K 47

4726. januar 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Kultura  Vrhnika - Cankarjevo mesto

Letošnja župnijska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo posvečena

100-LETNICI ROJSTVA 
VRHNIŠKEGA ROJAKA FRANCETA KUNSTLJA.

S prireditvijo bi radi vrnili v zgodovinski spomin tega doslej zamolčanega Vrhničana, 
ki je veliko naredil za slovensko kulturo. 

Proslava bo v soboto, 7. februarja, ob 19.00 v Beli dvorani v župnijskem vrtcu.

France Kunstelj (1914–1945), duhovnik in književnik. 
Rodil se je 22. novembra 1914 na Vrhniki (Ob potoku 32). 
V duhovnika je bil posvečen na dan napada nemške vojske na 
Jugoslavijo, 6. aprila 1941.
Z vsemi mladimi močmi se je vrgel v pastoralo in kulturno delo, 
najprej v Mirni na Dolenjskem, potem pa v Rovtah. 
Kot vojaški kurat se je l. 1945 umaknil na Koroško, od  koder so ga 
prepeljali v Teharje, kjer je junija 1945 umrl mučeniške smrti. 

Zato so tudi tu na (pre)hitri zimski večer za-
gorele luči, in še pomembneje – zagorelo je v 
krušni peči, za kar se je tudi tokrat potrudila 
Cankarjeva častilka Ivanka Kurinčič. Na mr-
zlem se človeku še misliti ne da kaj prida, kaj 
šele, da bi od njega pričakovali branje zahtevnih 
Cankarjevih del, k čemur so se ta večer na tem 
mestu pravzaprav tudi zbrali vsi, ki jih veseli 
Cankarjevo črkoklepstvo. Jedelj pomaranč sicer 
ni bilo, smo pa zato z užitkom jedli mandarine 
in brali Gospo Judit (1904) … No, resnici na lju-
bo le pisateljev uvod, sicer bi lahko ostali do ju-
tra. In o čem se je razpisal v uvodu? V prvi vrsti, 
kako je s svojo domnevno amoralnostjo pone-
čedil »čisti hram slovenske literature,« ker da je 

dolžnost umetnikova v prvi vrsti, da »poučuje, 
da prodaja moralo na debelo in na drobno in da 
se navdušuje neprestano, kakor kobilica v soncu 
…« Tako so mu vsaj razložili samorazglašeni za-
govorniki idealistične abstrakcije nedolžnosti, 
poštenosti in kar je še krepostnosti, utelešenih 
v slovenskem narodu. Namreč, ni dovolj da pi-
satelj ustvari umotvor, »treba je tudi, da je put-
ka moralna.« Ne razumete? Nič ne de, Cankar 
pravi, da še Prešeren ni razumel, »da je treba 
nauka namesto ideje, cerkvene morale namesto 
umetniške, navdušenosti namesto resnice. Edi-
no, kar je natanko vedel in kar je vnukom nje-
govim še celó znano, pa je bilo, da je predvsem 
potreben bič …« Zlaganost in narejenost sta bila 
Cankarju tuji kot noč dnevu, kar je z dobršno 
mero srda razlil tudi v besedilo črtice Božične 
zgodbe (1906): »Društva, komiteji in odbori, ki 
človek do božičnega tedna ni vedel zanje, ožive 
nenadoma in vznemirjajo poštene ljudi. Vse de-
bele dame, vsi rejeni filistejci začutijo mahoma, 
da se jim topi tolšča okoli srca. In kuga dobro-
tljivosti začne razsajati po deželi …« Še bolj kot 
sezonska dobrotljivost pa so mu šli v nos pisci 
po naročilu, kleni Slovenec jih je že davno ozna-
čil za pisune, ki so slikali rožice in srečo, kjer  
sta vladali žalost in beda: »Če bere človek bo-
žične zgodbe, kakor jih piše v tinto potopljeni, 
življenju tuji literat, so res neumne in včasih celo 
ostudne.« Pa jih po drugi strani tudi razume, 
»slabi časi so pač in kdo bi zameril človeku, če 
se greje za gorko pečjó, namesto da bi stal zunaj 
v dežju in viharju,« je zapisal v Gospe Judit, mi 
pa smo njegovim besedam iskali vzporednice v 
današnjem času in jih začuda prav hitro našli. 
Hitro pa je minil tudi čas našega skupnega dru-
ženja, a saj bo v tekočem letu Zavod Ivana Can-
karja tovrstna srečanja gotovo še ponovil. Tedaj 
pa kar brez strahu in predsodkov, Cankar zna 
biti tudi zabaven.                   Damjan Debevec

Na natečaju sta sodelovali po-
družnični šoli Drenov Grič 

in Šentjošt, Slomškova šola z Vrh-
nike ter vrtec Sonček iz Velikih 
Lašč. Kot je na odprtju razstave 
mobilov dejala Nataša Bregant 
Možina, vodja lokalne izpostave 
JSKD, je bila presenečena nad 
domišljijo otrok in materiali, ki 
so jih uporabili. Strokovno jih je 
pregledala in v prostor pravljič-
nega kotička Cankarjeve knji-
žnice, kjer je potekala sklepna 
prireditev, postavila oblikovalka 
in likovna pedagoginja Mile-
na Oblak Erznožnik. Otrokom 
je na kratko razložila, kaj prav-
zaprav sploh je »mobile« in na 
koncu še razglasila najboljšega. 
To je po njenem mnenju mobile 
s tematiko prometa, ki so ga iz-
delali tretješolci šentjoške šole, 
saj naj bi likovno in funkcional-
no najbolj odražal svoj namen. 
Kulturni program je obogatil šol-
ski zbor OŠ Ivana Cankarja, Bre-
gantova pa je vsem sodelujočim 
mentorjem podelila še zahvale 
za sodelovanje, mladim likovni-
kom pa sladka presenečenja. 

Gašper Tominc, foto: GT

Branje, pohodništvo, kultura, tuji je-
ziki … 

Dogajalo se je …
V januarju se je v Župnijskem vrtcu Vrhni-
ka  končal tečaj angleščine za otroke, sta-
re  od štiri  do šest let. Malčki so ob pomoči 
lutke Violet in učiteljice Polone Kovačič prek 
angleških pesmi, pravljic in iger spoznavali 
angleške besede. Tudi odrasli bodo konec ja-
nuarja  končali s trimesečnim tečajem angle-
škega jezika. Otroci  in tudi odrasli so se nau-
čili marsikaj novega in se obenem lepo imeli.  
V društvu je zaživel Bralni klub. Na decembr-
skem srečanju smo ob poizkušanju okusnega 
ajdovega kruha aktualizirali pripovedko o aj-
dovski deklici, na januarskem srečanju pa smo 
razpravljali o pripovedki o Zlatorogu. Srečanja 
Bralnega kluba potekajo vsak  tretji torek v me-
secu v prostorih Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  
Tudi pohodniška sekcija je zavihala rokave. 
V nedeljo, 18. januarja, so se pohodniki peš 
odpravili s Sodnijskega trga po poti nekdanje 
železnice do Sinje Gorice, nato mimo cerkve 
sv. Lenarta v Mali Ligojni, Drenovega Griča, 
Stare ceste, Lesnega Brda do Kuclerjevega 
kamnoloma in Forma vive ter nazaj na Vrh-
niko. Udeleženci so se nadihali svežega zraka, 
uživali v ogledovanju lepot naših krajev ter v 

sproščenem klepetu med hojo. Naslednji po-
hod bo predvidoma aprila.

Društvo Nauportus viva se zahvaljuje kra-
jevni skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo 
za izkazano gostoljubje in pogostitev po-
hodnikov v nedeljo 18. januarja. Iskrena 
hvala!

Prihodnji dogodki
V sredo, 4. februarja, bo v sodelovanju z 
glasbeno šolo koncert Mladinskega pevskega 
zbora Nauportus musica in nastop učencev 
glasbene šole. Koncert bo ob 18. 30 v dvorani 
Glasbene šole Vrhnika. Lepo vabljeni, da pri-
dete poslušat obetavne mlade talente.
V petek, 13. februarja, ob 18. 30 bo prireditev 
ob slovenskem kulturnem prazniku v dvora-
ni lasbene šole. Nastopil bo Mladinski  pevski 
zbora Nauportus musica, del prireditve pa bo 
tudi pogovor z gostom s kulturnega področja 
o kulturi, pa tudi o čem drugem.
Vljudno vabljeni na naše dogodke!
V društvu bomo veseli novih idej, zato vablje-
ni k sodelovanju vsi, ki to želite. Obiščite našo 
spletno stran https://nauportus.wordpress.
com/ ali nam pišite na: nauportus.viva@gmail.
com.

Polona Kovačič

Mladi likovniki

Tokrat so izdelovali mobile
Vrhnika, 15. december – JSKD OI Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Naš 
časopis so pred  nedavnim pozvali šole in vrtce k sodelovanju v projektu izdelave 
najboljšega »mobila« – to je visečega dekorativnega predmeta, ki ga piš vetra za-
vrti, posledično pa – odvisno od načina izdelave – lahko odda tudi kakšen zvok.

Milena Oblak Erznožnik kaže zmagovalni mobile.

Nataša Bregant Možina, vodja lokalne izpostave JSKD, če-
stita mladim likovnikom in mentorici iz POŠ Drenov Grič.

Cankar o Gospe Judit: »Z veselim, skoro ginje-
nim srcem se spominjam na tiste ure, ki sem jih 
preživel v njeni družbi. Malo večerov tako čiste, 
neomadeževane radosti mi je bilo usodilo življe-
nje …« Slika: Hinko Smrekar, osnutek za naslov-
nico, 1904.

Ni dovolj umotvor, 
tudi putka naj bo moralna
Bilo je v začetku decembra, ko se številna prizorišča po državi ob obletnici rojstva 
našega največjega pesnika, kajpada Prešerna, in obletnici smrti – kar sicer ni kaj vesel 
jubilej –, največjega pisatelja, se razume Cankarja, prelevijo v vesela svetišča kulture. 
Da bi v takem vzdušju žalostno samevala Cankarjeva spominska hiša, si ne gre misliti. 
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Razstava uporabne keramike

Košček srca
V novem Kulturnem centru v prostorih Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika je bilo odprtje razstave 
keramike z  naslovom Košček srca. Svoje upo-
rabne keramične izdelke sta na ogled postavila 
zakonca in delovna tovariša Barba Štemberger 
Zupan in Niko Zupan. Oba umetnika smo že 
pred desetletjem spoznali na Vrhniki, kjer sta 
bila mentorja na delavnicah oblikovanja gline v 

osnovni šoli Ivana Cankarja. Zato ta aktivnost 
še vedno živi, saj so vrhniški otroci na tem po-
dročju res pravi umetniki. 
Odprtje razstave, kot sem že omenil, je bila v 
prostorih Cankarjeve knjižnice, kjer so prevzeli 
gostoljubje zaradi trenutne obnove Cankarjeve-
ga doma. Zakonca in umetnika Barba in Niko 
Zupan živita in ustvarjata v Voglju pri Šenčur-
ju. Prav tam organizirata številne keramične 
simpozije, kjer se srečujejo številni domači in 
tuji umetniki  ter ustvarjalci. Sodelujeta in ak-
tivno delujeta v kolonijah umetniške keramike  

zunaj slovenskih meja. Zelo rada organizirata  
tudi delavnice za oblikovanje gline po sloven-
skih osnovnih šolah.
Na samem odprtju razstave keramike je oba 
umetnika predstavila vodja Cankarjevega 
doma Tatjana Oblak Milčinski. Za kratek kul-
turni program je poskrbela mlada violinistka 
Klavdija Zaloke, pod mentorstvom Nastje Caj-
hen Rode in spremljevalke na klavirju Kaje Stra-
žen; vse so iz vrhniške glasbene šole. Umetnica 
Barba Štemberger Zupan je ob koncu dodala:
»Na Vrhniki sva se večkrat predstavljala že 
pred leti, vodila sva tudi delavnice oblikovanja 
gline … Tokrat nevidne niti radostnega ustvar-
janja prikazujeva v enem meni najljubših am-
bientov – v knjižnici. Za razstavo sva izbrala 
predvsem uporabne keramične izdelke: sklede 
in krožnike različnih oblik, skodelice za kavo… 
v različnih izvedbah. Dodala sva še ptice in 
nekaj keramičnih slik. Upava, da to keramiko 
in koščke najinih src približava tudi drugim 
ljudem in da bodo v njihovih domovih postali 
nova celota, del nekih novih radosti.«
Razstava bo odprta do 7. februarja in je resnič-
no vredna ogleda.                       

Simon Seljak

Vrhniški Big band deluje že nekaj let in združu-
je predvsem mlade glasbenike, ki se radi druži-
jo in uživajo v glasbi. Njihov dirigent in vodja je 

Matjaž Lenarčič, ki je tudi trobentač v različnih 
vrhniških orkestrih. Za letošnji Novoletni kon-
cert so izvedli nekaj znanih skladb. Kot vokalna 

solistka se je predstavila Julija Aljaž, ki je po-
kazala vso razkošnost in lepoto njenega glasu. 
Zato so bili poslušalci resnično navdušeni in ji 
namenili velik aplavz. Ob koncu je zapel tudi 
član orkestra Andrej Jesenovec, ki je že večkrat 
pokazal svoj pevski talent.
Za posebno presenečenje pa je poskrbel pove-
zovalec celotnega koncerta, stand-up komik in 
športnik invalid Vrhničan Aleš Sečnik. Aleša 
smo doslej poznali kot invalida plavalca, ki je 
uspehe dosegal na številnih plavalnih prven-
stvih. Na koncertu pa smo ga občudovali kot 
dobrega komedijanta oziroma stand-up komi-
ka, ki je gledalce in glasbenike večkrat spravil 
v smeh.
Poudariti pa še moram, da je polna dvorana do-
živela prelep glasbeni in veseli večer. To pome-
ni, da gresta glasba in smeh skupaj, saj na tak 
način za kratek čas pozabimo vse tegobe dana-
šnjega časa. Zato samo hvala vsem sodelujočim 
za nepozaben Novoletni koncert. 

Simon Seljak

Zahvala
Dragi občani, Big Band Vrhnika je v decembru 
odigral dva odlična koncerta, in sicer najprej Ve-
liki Miklavžev koncert v Horjulu in  štirinajst dni 
kasneje Božični koncert na Vrhniki. Člani Big 
Banda Vrhnika se zahvaljujemo vsem obiskoval-
cem  in drugim podpornikom našega društva. 
Z velikim odzivom in obiskom ste prav vi tisti, 
ki nam omogočate nadaljnje ustvarjanje ter nam 
tako vlivate upanje, da Big Band lahko zaživi 
tudi v našem okraju! Mi smo ob vas zelo uživali 
ter že nestrpno pričakujemo naslednje srečanje 
z vami. 
Zahvala  velja tudi dirigentu Big Banda Vrhnika 
Matjažu Lenarčiču, odlični pevki Julii Aljaž, vo-
kalistu Andreju Jesenovcu, back-vokalistki Glo-
rii Stefanović ter povezovalcu obeh koncertov, 
stand-up komiku Alešu Sečniku.

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo 

Praznično 
ustvarjalni
Ob koncu novembra in v začetku de-
cembra leta 2014 smo bili praznično 
ustvarjalni. Začelo se je z izdelovanjem 
adventnih venčkov, ki jih je vodila ga. 
Meta Petrač. Udeležba je bila lepa in 
številna. Vsi prisotni so se tudi dobro 
pripravili na izdelovanje ter s seboj pri-
nesli veliko zelenja, ki je potrebno za 
izdelavo venčkov.
Našo ustvarjalnost smo nadaljevali v praznič-
nem decembru, ko so prisotni pod mentor-
stvom in vodstvom ga. Stanke Koprivec, ga. 
Marjete Tomšič, ga. Blažke Jelovšek, ga. Marije 
Ficko, ga. Bernarde Novak in ga. Mete Petrač 
lahko izdelovali številne praznične izdelke. 
Eden takih je recimo miniaturni cvetlični lon-

ček, ki je res navdušil številne udeležene. Tudi 
praznične voščilnice so bile zelo izvirne in lepe. 
Skratka, bili smo praznično povezani. Vsem 
udeleženim pohvale za njihov trud in priso-
tnost. Kdor si želi pridobivati ročne spretnosti, 
se lahko vsako sredo pridruži moderatorski 
skupini v GD Drenov Grič – veroučna učilnica.  
Praznični mesec pa smo  sklenili z Božično-no-
voletnim koncertom. Najprej se je predstavil 
šolski pevski zbor pod vodstvom ga. Bernarde 
Novak, potem pa je nastopil domači mešani 
pevski zbor pod vodstvom g. Jana Gorazda. Na 
koncu smo se vsi skupaj družili ob prigrizku in 
pijači, za kar je prispevala tudi KS Drenov Grič. 
Zato se tudi zahvaljujemo g. predsedniku Mar-
ku Koprivcu za pomoč pri izvedbi in lepe želje 
za leto 2015!
Pa srečno in kulturno leto 2015 vsem!

Branko Bizjak 

Zvesti klasičnemu zborovskemu petju so pevci in pevke Meša-
nega pevskega zbora Ivana Cankarja Vrhnika program obarvali 

s slovenskimi narodnimi in umetnimi pesmimi. Na klavirju jih 
je spremljal Gorazd Jan, kot solista pa sta nastopila Aleš Kovač 

in Špela Petkovšek. Koncert je potekal v štirih delih: najprej 
so nastopili gostitelji, za njimi gostje iz Šempasa, nato solistka 
Hana Novak in godalni kvartet glasbene šole ter na koncu še 
enkrat Cankarjevi pevci. Kot rečeno, so v goste povabili Mešani 
pevski zbor Lipa Šempas, ki je prepoznaven po tem, da ima ve-
liko koncertov in prireditev doma in v tujini. V  minuli sezoni je 
koncertiral v Belgiji, kjer je med drugim nastopil tudi na sloven-
skem veleposlaništvu in v evropskem parlamentu.
Sicer pa je tudi za Cankarjevimi pevci zanimiva sezona. Jeseni 
so se odpravili v Dalmacijo, kjer jim je v Šibeniku prisluhnila 
nabito polna dvorana, njihovi glasovi so odmevali tudi med 
stenami Dioklecijanove palače v Splitu, kjer so pritegnili veliko 
pozornosti turistov.
Koncert, ki ga je povezovala Branka Božič, so pevke in pevci 
sklenili z družnim nastopom in njeno pesmijo Naj bo mir. Umir-
jena melodija pesmi je v predprazničnem času našla svoje mesto 
v srcih obiskovalcev, zato so s ploskanjem zahtevali bis in ga bili 
tudi deležni. Zbora sta združeno zapela Sveto noč ter tako na 
najbolj čaroben način  sklenila glasbeno-pevski večer.

 Gašper Tominc, foto: GT

Big band na Novoletnem koncertu

Dirigent Big banda 
Matjaž Lenarčič

Vokalistka Julija Aljaž Član orkestra in pevec 
Andrej Jesenovec

Aleš Sečnik kot pove-
zovalec in stand-up ko-
mik je večkrat nasme-
jal polno dvorano.

Umetnika in zakonca Barba Štembergar Zupan 
in Niko Zupan

Del razstavljenih keramičnih uporabnih ume-
tnin

Združena zbora s solistko Branko Božič Godalni kvartet Glasbene šole Vrhnika

Novoletni koncert Big banda
V sklopu vrhniškega veselega decembra je vrhniški orkester Big band 21. decembra 
pripravil Novoletni koncert v Cankarjevem domu na Vrhniki. Ne glede na število 
koncertov v decembru je bil tudi koncert Big banda  zelo obiskan.

Praznični koncert Cankarjevega zbora

Zapeli skupaj z glasbeno šolo in zborom iz Šempasa
Vrhnika, 13. december – Mešani pevski zbor Ivana Cankarja se je poslovil od starega  leta s prazničnim koncertom v glasbeni šoli. Dve uri dolg koncert so popestrili 
pevski gostje iz Šempasa pri Novi Gorici in člani Glasbene šole Vrhnika.
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Letošnji novoletni koncert Or-
kestra Simfonika Vrhnika s 
svojimi gosti je bil že sedem-
indvajseti po vrsti. Po tradiciji 
je to najbolje obiskan koncert, 
saj sta bila na Vrhniki v veliki 
dvorani Cankarjevega doma 
dva koncerta in v Ljubljani 
v Slovenki filharmoniji tudi 
dva.  Med gosti ima najdalj-
ši staž Mešani pevski zbor 

Mavrica, sedaj nekaj let tudi 
Mešani pevski zbor dr. Fran-
čišek Lampe iz Črnega Vrha. 
Letos sta kot solista nastopila 
harmonikar Mirko Jevtovič in 
violinist Benjamin Ziervogel. 
Novoletna koncerta 2015 sta  
bila na Vrhniki v soboto, 10. 
januarja, in to obakrat pred 
polno veliko dvorano Cankar-
jevega doma. Prvič so izvajal-
ci nastopili v nekakšni aku-
stični školjki, ki je bila brez 

ozvočenja. Zato je bil koncert 
izveden resnično z naravnimi 
glasovi, kar je dalo  kakovosti 
še poseben pečat.  Občinstvo 
je takoj začutilo nekaj novega 
in  kakovostnega ter z ogro-
mnim aplavzi nagradila vse 
glasbene točke. 
Prvi so prišli na oder člani 
orkestra Simfonika pod vod-
stvom dirigenta Marka Fa-

bianija in oba zbora, Mešani 
pevski zbor Mavrica pod vod-
stvom Darinke Fabiani in Me-
šani pevski zbor dr. Frančišek 
Lampe iz Črnega Vrha z zbo-
rovodkinjo Katjo Bajec Felc. 
Tako je bilo na odru naenkrat 
sto petdeset glasbenikov in 
pevcev. 
V prvem delu koncerta so 
glasbeniki predstavili nekaj 
odlomkov znanih oper in ope-
ret. Na koncu pa vsem znano 

O, sveta noč.
Po odmoru so takoj zaigrali 
in zapeli delo F. Milčinske-
ga Ježka Frnikule za Franeta 
v priredbi Mojmirja Sepeta. 
S tem delom so se spomnili 
priljubljenega Ježka, ki bi le-
tos dopolnil sto let. Nato sta 
sledili še dve znani zabavni 
pesmi When I'm sixty four in 
Enakonočje. Pri romunskem 

plesu Hora Martisorulu  sta se 
kot solista predstavila harmo-
nikar Mirko Jevtovič in mladi 
violinist Benjamin Ziervogel.  
Občinstvo je bilo resnično 
navdušeno in ob koncu kon-
cert izsililo še dodatek treh 
del. 
Ob izvajanju Avsenikove več-
ne Tam, kjer murke cveto, pa 

so marsikaterega poslušalca 
zasrbeli podplati. Koncert je 
povezovala Sonja Rejc.

Vsi prisotni so z zadovolj-
stvom zapuščali dvorano z 
mislijo že na naslednje leto, 

kaj bodo lepega in novega 
pripravili ob novoletnem kon-
certu 2016. Zato samo zahvala 
vsem sodelujočim za prelep 
in čudovit glasbeni koncert.  
Občinstvo bo ostalo zvesto še 
naprej. 

Simon Seljak

Donatorji 27. Novoletnega 
koncerta, poleg sponzorjev, 
ki so napisani na koncer-
tnem listu, so bili:
- P&Rom, d. o. o., Vrhnika
- Seekon, d. o. o., Lesno Brdo
- ključavničarstvo Anton 

Kunc, s. p., Sinja Gorica
- ISA Institut Vrhnika
- Sitel, d. o. o., Ljubljana
- Menard RA, d. o. o., Logatec
- Elektromonter, d. o. o., Bo-

rovnica
- Gut&Pet, d. o. o., Sinja Go-

rica
- Kast, d. o. o., Trzin
- Štirn, d. o. o., Vrhnika
- NLB, d. d., Ljubljana
- Acman Mitja Acman, s. p. 

Skorno pri Šoštanju
- Deželna banka Slovenije, d. 

d., Ljubljana
Zahvaljujemo se jim za njiho-
vo finančno podporo. Prav 
tako se zahvaljujemo članom 
in članicam zbora Mavrica in 
orkestra Simfonika za »zao-
drsko« delo. Hvala.

Vrhniški godbeniki so  19. de-
cembra v Cankarjevem domu 
pripravili Božično-novoletni 
koncert. V dvorani se je zbra-
lo kar veliko zvestih poslu-
šalcev vrhniških godbenikov. 
Kot sami pravijo in tudi sam 

sem tega mnenja, da je bil to 
največji obisk na njihovem 
prazničnem koncertu.
Presenetili so z delno novim 
glasbenim programom ter 
doživeli velik aplavz ob vsa-

ki izvedeni glasbeni točki. 
To pomeni, da je dolgoletni 
dirigent Milan Matičič izbral 
prave skladbe, ki gredo v uše-
sa. Kot solist na trobenti se je 
izkazal Franci Žugelj.
Nov glasbeni program je na-
poved za letošnje jubilejno 
90-letno aktivno delovanje 
vrhniških godbenikov. Prav 
godbeniki so bili nosilci kul-
turnega življenja na Vrhniki 
pred mnogimi leti in so tudi 
sedaj. Ob koncu koncerta je 
dirigent Milan Matičič med 
obiskovalci našel najstarej-
šega še živečega godbenika, 
84-letnega Rudija Velkavrha, 
in mu izročil šopek rož.
O visokem, 90-letnem jubileju  
letos bomo v Našem časopisu 
še pisali.

Simon Seljak

Za pestro družabno dogajanje na vrhniškem koncu skrbimo v Klubu Orfej v Sinji Gorici, kjer  poteka 
pisana paleta dogodkov, ki jih organizira neprofitni zavod Center Astera. V Klubu Orfej pripravljamo 
predavanja o zdravem načinu življenja, meditacije, druženja, delavnice za otroke in družine ter različ-
ne plesne in glasbene večere. Dobrodošel je vsak, ne glede na trenutno stanje v denarnici. Lahko je dele-
žen vsega, kar se tu dogaja, saj vstopnine ni, zbiramo pa prostovoljne prispevke za nekatere dogodke. 
Vsi, ki ustvarjamo v Klubu Orfej, delamo prostovoljno. Tako bomo lahko pomagali socialno ogroženim 
družinam, ki si ne morejo privoščiti dopusta oziroma potrebujejo alternativno zdravljenje ali osebnostno 
rast ... Združujemo ljudi in jih vračamo v okolje, kjer diši po domačem in naravnem, kjer so doma vrednote! 
Več na: www.CenterAstera.si

Tradicionalen novoletni koncert

Na odru 150 izvajalcev

Oder je bil  skoraj pretesen za 150 glasbenikov in pevcev.

Vrhniški pihalni orkester na Božično-novoletnem koncertu

Franci Žugelj, solist trobentač 
Rudi Velkavrh, najstarejši še 
živeči godbenik 

Zaslužni  za novoletni koncert 2015: Katja Belec Felc, Darinka Fa-
biani in Marko Fabiani.

Dvorana je bila ob obeh koncertih na Vrhniki ob 17. uri in 20. uri 
nabito polna s pravim zvestim občinstvom.

Solista sta navdušila s svojo 
virtuoznostjo: violinist Benja-
min Ziervogel in harmonikar 
Mirko Jevtovič.

Božično-novoletni koncert 
pihalnega orkestra
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Prireditve v TMS
SPOŠTOVANE OBISKOVALCE OBVEŠČA-
MO, DA JE TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENI-
JE V BISTRI PRI VRHNIKI OD 4. 12. 2014 
DO 28. 2. 2015 ZAPRT ZA POSAMEZNE 
OBISKOVALCE ZARADI NEOGREVANIH 
PROSTOROV.

Skupine se za obisk naročite prek telefona, 01 
750 66 72, ali elektronske pošte, programi@
tms.si.  V zimskih mesecih vas vabimo v Muzej 
pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu.
Zimske dni si lahko popestrite s prebiranjem 
naše nove izdaje NAŠ DRAGI AVTO izpod 
peresa vodje prometnega oddelka TMS Bori-
sa Brovinskega. Knjiga spremlja razstavo Naš 
dragi avto, ki smo jo odprli marca v Tehniškem 
muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Na raz-
stavi, ki obravnava več kot 100-letno zgodovi-
no “avtomobilizma” na Slovenskem, je prek 
treh značilnih obdobij (do prve svetovne vojne, 
med obema vojnama in od druge svetovne voj-
ne do osamosvojitve) prikazan razvoj avtomo-
bilskega prometa pri nas. Razstavo dopolnjuje 
knjiga, v kateri je z besedilom in  fotografijo 
podrobneje predstavljen ta del naše zgodovi-
ne. Knjiga obsega 80 strani, od tega 16 strani 
kataloškega dela v barvah. Cena: 15,00  evrov.
Knjigo lahko naročite prek telefona, 01 251 54 
00, ali elektronske pošte, info@tms.si.
Vabimo vas tudi k prebiranju elektronskih iz-
daj knjige Motorji iz Kopra.
Prirejeni angleški prevod in slovenska izdaja 
knjige Motorji iz Kopra, ki je že nekaj časa raz-
prodana, sta sedaj dosegljiva na spletu. Knjiga 
spremlja istoimensko razstavo, ki obravnava 
razvojno dejavnost in dosežke edine sloven-
ske tovarne motornih koles Tomos iz Kopra 
do začetka 80. let.  Več na: www.tms.si/index.
php?e_id=493

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE – MUZEJ 
POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61,  1355 Polhov Gradec, 01/364 
00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina te-
lekomunikacij, Krajevni muzej in predstavitev 
zgodovine Polhograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki 
od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote in 
ponedeljki: zaprto
Spored prireditev:
Vsak petek ob 13.00:  Voden ogled za upo-
kojence (znižana vstopnina za upokojence in 
brezplačno vodstvo)
Nedelja, 1. 2., ob 15.00: Mesečno vodstvo po 
muzejskih zbirkah
Nedelja, 8. 2., od 10.00 do 17.00 (vstop do 
16.00): Prešernov dan v Muzeju pošte in tele-
komunikacij (prost vstop, vodstvo po muzej-
skih zbirkah ob 11.00 in ob 15.00)
Od torka, 24. 2., do petka, 27. 2., med 10.00 in 
13.00: Počitniške delavnice za otroke

Vabimo predšolske in šolske otroke, da se nam 
pridružijo na počitniških  delavnicah. Predšol-
ski otroci bodo barvali pobarvanke, osnovno-
šolci pa izdelovali poštne kape, štampiljke in 
poštne rogove. Prijave niso potrebne. Cena 
posamezne delavnice: pobarvanka  0,50 €; po-
štna kapa 1,00 €;  poštni rog, štampiljka 1,50 €. 
Informacije: 01/364 00 83,  muzejpt@tms.si

Na začetku koncerta je zbrane nagovorila direktorica glasbene šole 
Vrhnika Dominika Naveršnik ter med  drugim poudarila: »Takole 

ob koncu leta imamo navado pogledati, kaj dobrega se nam je zgodi-
lo in kaj bi želeli obdržati in nadgraditi v prihodnje. Obilica nastopov 
učencev, izpeljani projekti orkestrov, vztrajno obiskovanje glasbenih 
vaj, oblikovanje novih glasbenih zasedb in ne nazadnje obnova glasbene 
šole, so razlogi, da lahko na leto 2014 gledamo s ponosom. Vaša podpora 
učencem na vseh glasbenih in plesnih prireditvah nam daje zaupanje in 
željo po nadaljevanju in nadgradnji glasbenega udejstvovanja tudi v letu 
2015. Naj nas ti skupni dogodki utrdijo v zaupanju v prihodnost, v naše 
mlade upe, v skupno moč in ustvarjalnost, ki naj Vas spremljata tudi v 
letu 2015.«

Nato so se predstavili štirje šolski orkestri. Led je prebil Big band GŠ 
Vrhnika pod vodstvom dirigenta Matjaža Kajzerja. Orkester je bil usta-
novljen leta 1995, ko je z učiteljem trobente Jožetom Jerino poskrbel za 
razvoj jazzovske zabavne glasbe v našem okolju. Lani pa je Big band 
zopet zaživel predvsem z novo generacijo mladih glasbenikov.
Kot drugi nastopajoči so se predstavili člani Mladinskega pihalnega or-
kestra GŠ Vrhnika s štirimi skladbami, ki jih je aranžiral njihov dirigent 
Jaka Jerina. Prav v lanskem šolskem letu so navezali stike s svojimi vr-
stniki iz hrvaškega Labina. Odmeven je bil tudi njihov koncert na veli-
kem pomolu obmorskega mesta Rabac. 
Za njimi so na oder prišli člani Godalnega orkestra GŠ pod vodstvom 
dirigentke Nastje Cajhen Rode. Orkester ima dolgoletno tradicijo. V za-
dnjih letih pa se jim pridružujejo mladi glasbeniki z inštrumenti brez 
strun. 
Po drugi skladbi godalnega orkestra so se jim pridružili še člani pevske-
ga zbora učencev glasbene šole, ki je njihova najmlajša in obenem najšte-
vilčnejša glasbena skupina. Mentorji pevskega zbora so učiteljice in tudi 
mentorice Kristina Smrke, Helena Grbac in Jaka Jerina.
Za konec se je na odru predstavil še Simfonični orkester GŠ Vrhnika pod 
vodstvom dirigenta Jake Jerina. Prav ta orkester je nekakšen vrh učenja 
in delovanja v vrhniški glasbeni šoli. Jaka Jerina je zbral res znane sve-
tovne skladbe, kot sta Oh happy day in It's raining day, ki so navdušile 
polno dvorano, tako da so morali zaigrati še dodatek. 
Velik aplavz so prejeli vsi nastopajoči, ki so res dali vse od sebe. To po-
meni, da ljubijo glasbo, da radi hodijo v vrhniško glasbeno šolo, da so 
nanje ponosni in da radi nastopajo na vrhniškem in tudi drugih odrih. 
Zato vse čestitke za prečudovit koncertni večer.

Simon Seljak

Kino Bevke 

Začenjamo v znamenju 
ljubezni, mladosti in 
prijateljstva
 
Z obiskom Božička smo uspešno  sklenili 
minulo leto in vstopili v novega. V februarju 
imamo na programu dva čudovita ljubezen-
ska filma. Posebno ponosni smo, da bomo go-
stitelji soustvarjalcev slovenskega filma Vlo-
ga za Emo, ki ga bomo predvajali v nedeljo, 
15. 2. 2015. Pridružite se naši Facebook strani, 
kjer še vedno zbiramo predloge za filme, ki bi 
si jih gledalci želeli ogledati.  
  
Spored za naslednje tri filme: 
Nedelja, 1. 2., ob 18. uri : 
OKUS PO LJUBEZNI (R. Batra, Indija, Fran-

cija, Nemčija, ZDA, 2013) – duhovita romanca  
Po ulicah Mumbaja hitijo raznašalci hrane, da 
bi delovnim možem dostavili kosila, ki so jih 
pripravile njihove žene. Menažka, ki jo je mlada 
gospodinja poslala svojemu odtujenemu možu, 
se znajde na mizi drugega moškega … Očarlji-
va dopisna romanca je, po besedah režiserja in 
scenarista, tudi zgodba o življenju, o katerem 
sanjamo – nasproti življenju, ki ga živimo, ter 
o pogumu, ki ga potrebujemo, da svoje sanje 

spremenimo v resničnost. Glavni protagonist 
filma je trenutno v svetu najbolj prepoznavni 
indijski igralec Irfan Khan (Pijevo življenje, Rev-
ni milijonar). 
  
Nedelja, 15. 2.  ob 18. uri : 
VLOGA ZA EMO (A. Pavšar, Slovenija, 2014) 
– slovenski mladinski film 
Ema je srednješolka, ki se po spletu okoliščin 
znajde pred kariernim izzivom. Na tej poti 
ji pomaga nova prijateljica, ki  ji odkrije svet 
najstniške svobode. A televizijski svet ima svo-
ja pravila in za nekoga, ki je brez izkušenj, je 
lahko zelo neusmiljen. Emina vloga pri starših, 
novih prijateljih, v šoli ter v ljubezni pa se stal-
no spreminja in zdi se, kot da Ema ni kos vsem 
vlogam in delu ... Film je posvečen glavni igral-
ki Lari Safran, ki je pred začetkom predvajanja 
filma v kinodvoranah izgubila življenje v tra-
gični nesreči. Kino Bevke bo ob tej priložnosti 
počastil obisk iz filmske ekipe!  

Nedelja, 1. 3., ob 18. uri: 
GAŠPER IN PETRA NA ZIMSKIH POČI-
TNICAH (A. L. Naess, Norveška, 2014, 4+) – 
sinhroniziran igrano-animirani film za otroke
Druga zgodba malih junakov Gašperja in Petre, 
ki sta tokrat na zimskih počitnicah. Nekaj po-
sebnega so, saj jima odrasli zgradijo čisto pravi 
ledeni iglu, v katerem lahko tudi spita! Veliko 
se igrata na snegu in uživata, kot že dolgo ne 
– vse dokler se ne pojavi Peter. Zares je dober 
v smučanju in Petri se zdi, da je dobila novega 
prijatelja. Gašper ni tako spreten, zato izgublja 
Petrino pozornost, pa še mami in oči se kregata. 
Gašper je v vedno večji stiski. Kaj bo storil naš 
veliki mali junak, da bo Petra spet njegova pri-
jateljica in da se mami in oči ne bi razšla?

Igrano-animirani film je narejen z izjemnim 
občutkom za najmlajše gledalce.  

  Sekcija Kino Bevke

Polna dvorana Cankarjevega doma

Simfonični orkester in dirigent ter aranžer Jaka Jerina Big band z dirigentom Matjažem Kajzerjem

Mladinski pihalni orkester GŠ Vrhnika Pogled na največjo glasbeno skupino: godalni orkester, pevski zbor in so-
listka Janja Janša

Praznični koncert orkestrov

Prepolna Cankarjeva dvorana
Ob uspešnem zaključku leta je Glasbena šola Vrhnika  priredila praznični koncert štirih šolskih orkestrov in enega pevskega 
zbora. Tako je bila v četrtek, 18. decembra, velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki prepolna poslušalcev in ljubiteljev 
dobre glasbe ter podpornikov vrhniške glasbene šole.
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Potovanje
Vstopim v avtobus in si poiščem prazen sedež. 
Avtobus z nekaj potniki odpelje. Ko se bežno raz-
gledam naokrog, opazim, da se večina sopotnikov 
ukvarja z napravo, ki ji pravimo mobilni telefon: 
govorijo, poslušajo glasbo, brskajo po internetu, 
gledajo fotografije ipd. Nekateri se pogovarjajo 
glasno, kot bi bil avtobus  namenjen poslušanju 
osebnih zgodb in raznih pripetljajev, drugi se 
pritajeno hihitajo, tretji gubajo čelo, skratka, vsa 
pozornost je usmerjena v ta virtualni mini svet v  
človekovi dlani. Zazrem se skozi okno in v mimo 
vozečih avtomobilih gledam šoferje, večinoma s 
slušalkami v ušesih ali, kar je še slabše, z mobil-
nim telefonom na ušesu. Ena roka na volanu, 
druga na ušesu. In ko stopim na ulico, se prizori 
ponovijo. Mame z otroškimi vozički, šolarji, di-
jaki, poslovneži, skratka, skoraj vsi so zaposleni 
s to čudežno napravico. Ko srečujem ljudi, ki se 
vneto pogovarjajo »sami s seboj« – vsaj tako je 
videti na prvi pogled –, se počutim nenavadno. 
V prvem hipu se mi zazdi, da mi je ta zgovorna 
oseba namenila pozdrav, potem presenečeno ugo-
tovim, da me še opazila ni, kaj šele pozdravila. 
Pogled seveda ni bil namenjen meni,  temveč je 
zrl nekam mimo, čez ali skozme. Takih pogledov 
je veliko in  bolj ali manj izražajo neko pomemb-
nost, ki presega živo srečanje. Potreba biti nekje 
drugje, samo ne tukaj in zdaj, je kot preganjavi-
ca, ki se izreka s sporočilom: »Nimam časa«.  S 
tem prepričanjem lahko opravimo večino stvari 
kar tako, mimogrede, na cesti, v avtobusu, avtu, 
lokalu itn. Na nek način verjamemo, da nam te 
naprave pomagajo pri  upravljanju s časom, toda 
v končni fazi je to še vedno naš (življenjsko) ome-
jeni čas, ki ga »polnimo« z vsemi mogočimi ume-

tnimi potrebami. In kot smo že omenili, samo da 
bi se človek izognil temu tukaj in zdaj, da se ne 
bi ustavil in umolknil. Tišina je za sodobnega in 
nenehno zaposlenega človeka prostor nelagodja, 
dolgčasa in zadrege. Iz tega prostora moramo čim 
prej zbežati, ker moti naše notranje »ravnovesje« 
in domačnost. Ujeti v pisano razgibanost števil-
nih ponudb vlagamo svoj čas, ki smo ga prihranili 
na račun onega »nimam časa«.  Ta usoda se naka-
zuje v tem, da tehnika nič več ne služi nam, tem-
več obratno, določa nam, kako naj živimo. Tudi 
odnosi so postali skoraj tehnični. Vse je postalo 
tako samoumevno, da o tem skoraj ne razmišlja-
mo več. In ravno v tej samoumevnosti tiči težava, 
ki zadeva človeka v odnosu do vsega, kar ga obda-
ja, do narave in sočloveka. Narava ostaja že dolgo 
predmet izkoriščanja, in to v vsakršnem pome-
nu: rekreacijskem, proizvodnem, turističnem itn. 
Gledamo jo s perspektive njene razpoložljivosti in 
uporabnosti, pozabili pa smo na spoštovanje in 
hvaležnost podarjenosti. S tega vidika postajamo 
vse manj občutljivi za čudenje, ki ga v vsej pri-
stnosti premore le otrok. Le kaj on vidi, česar mi 
že dolgo ne vidimo več? In zakaj se tako veselimo 
njegove neposrednosti in iskrenosti? Morda zato, 
ker tudi sami potrebujemo notranjo čistost in ra-
dovednost, vzgib, ki je povezan z iskanjem in od-
krivanjem lepega in dobrega. Odkrivanje lepega 
in dobrega ostaja upanje, da človek le ne bo razo-
čaral skrivnosti našega bivanja, da mu v končni 
fazi vsa napredna tehnika ne bo sredstvo za še 
globljo odtujenost od sebe, sočloveka in sveta. 
Zato naj bo avtobus našega potovanja poln sopo-
tnikov, ki bodo namenjali pozornost in spoštova-
nje drug drugemu. Tehnika naj ostane pripomo-
ček za polnejši, zavestnejši jaz, ne pa sredstvo za 
nadomestni jaz. V tej želji si zaželimo srečno pot!

Eva

Kot je povedala Oblak Ja-
pljeva, se tovarniška knji-
žnica omenja že leta 1951 na 
dokumentu, ki navaja, da 
načrtujejo združitev le-te s 
krajevno Ljudsko knjižnico, 
do česar pa nikoli ni prišlo. 
Sredi osemdesetih so zbra-
li vse knjige v lasti podjetja, 
jih opremili z inventarnimi 

številkami in tako uredili iz-
posojo. »Seznam knjig iz tega 
leta kaže, da je bilo v knjižnici 
200 knjižnih enot,« je poja-
snila sogovornica. Leta 1988 
je IUV ustanovila lastno raz-
iskovalno enoto, zaradi česar 
je morala »odpreti« strokov-
no knjižnico – Informacijski 
dokumentacijski (INDOK) 
center. A ta se ni omejil le na 
strokovno literaturo, ampak 
je zbiral tudi monografije in 
leposlovje, diplomske naloge, 
zgoščenke, fotografije, zapi-
snike… 

Sproti prevajali tuje 
članke
»S pomočjo INDOK centra je 
bila strokovnjakom - razisko-
valcem (inženirjem, tehni-
kom in študentom) dostopna 
vsa najnovejša zbrana doma-
ča in tuja strokovna literatu-
ra s področja usnjarstva in 
krznarstva, kemije in kemij-
ske tehnologije ter ekologije. 
Približno deset inženirjev je 
redno spremljalo tuje stro-
kovne revije; vsak od njih je 
bil zadolžen za določeno. Ak-
tualne članke so prevedli, na-
redili povzetke in jih objavili 

v mesečnem biltenu podjetja 
IUV z naslovom Strokovne 
informacije. Daljše članke in 
objave so prevajali tudi ura-
dni prevajalci. Urednik bilte-
na Strokovne informacije je bil 
vodja RE dr. Anton Gantar. 
Knjižničarka (kasneje tudi 
vodja izobraževanja v IUV) 
Magdalena Metelko je skrbe-

la za potek priprave člankov, 
tehnične ureditve in tiska 
biltena, ki so ga izdajali v pri-
bližno petdesetih izvodih,« 
je pojasnila Oblak Japljeva in 
dodala, da so bile tako najbolj 
aktualne strokovne novice s 
celega sveta nenehno na vo-
ljo zaposlenim v vseh obratih 
podjetij na Vrhniki, v Šmar-
tnem in v Šoštanju. 

Strokovna knjižnica 
imela edine primerke v 
Sloveniji
Prostor knjižnice v IUV je 
meril sto dvajset kvadratnih 
metrov in imel kar 180 teko-
čih metrov knjižnih polic. Ko-
mercialisti in tehnologi so, ko 
so po svetu nabirali surovine 
in tehnološke naprave za de-
lovne procese, prinašali tudi 
strokovne revije in knjige, od 
katerih so bile nekatere zelo 
redke oziroma se je lahko IUV 
pohvalila, da jih ima edina v 
Sloveniji. »Dragocenost knji-
žnice predstavljajo zborniki 
referatov s strokovnih srečanj 
(simpozijev in kongresov), 
pa tudi poročila s poslovnih 
poti, ki so jih bili dolžni pisati 
zaposleni. Poročila kažejo na 

povezanosti IUV-ja s svetom, 
iz njih izvemo podatke o pre-
našanju znanja in posledično 
razvoju tehnologije. Poročila 
pričajo tudi o odgovornem 
odnosu do zaupanih nalog in 
pripadnost podjetju.«

Knjižnica zrasla v 
center za učenje
Knjižnica, ki je bila kot ne-
kakšna dnevna soba velike 
tovarne, kjer so se na jutranji 
kavi zbirali predvsem vodil-
ni, se je leta 1992 preobliko-
vala v Center za samostojno 
učenje, ki je zaposlenim omo-
gočil samostojno učenje, imel 
pa je tudi že računalnike in 
povezavo s svetovnim sple-
tom. Knjižnica je bila odprta 
po osem ur na dan, obsegala 
pa je 1667 enot, od tega je bilo 
1376 knjig in brošur, 57 diser-
tacij, magistrskih, diplomskih 
in raziskovalnih nalog ter 234 
serijskih publikacij. Celotna 
zbirka knjižničnega gradiva 
je skupaj s 6 avdiokasetami, 
obsegala 1688 enot.

Iz IUV »nazaj« v CKV
Usnjarna je konec leta 2008 
objavila stečaj, njena lastni-
na pa je odhajala na različne 
konce. Cankarjeva knjižnica 
je 2011 odkupila celotno knji-
žnico usnjarne in jo začasno 
naselila v Črnem orlu, z odpr-
tjem Kulturnega centra Vrh-
nika, pa je našla svoje mesto v 
domoznanskem oddelku.
Kot je dejala Oblak Japlje-
va, je za javnost pomembna 
strokovna plat knjižnice in 
bogata zbirka fotografij, vse-
buje pa tudi edinstvene re-
vije Usnjar in Glas Vrhnike. 
»Knjižnica usnjarne pred-
stavlja bogat vir za študij 
razvoja usnjarske tehnologi-
je, tovarne, življenja delav-
cev in zgodovine Vrhnike.« 
Knjižnica IUV se je s tem, ko 
je našla svoje mesto v Kultur-
nem centru Vrhnika, vrnila 
tja, kjer se je porajala, kajti 
kulturni center je nekdanja 
šivalnica usnjarne. Ironija 
usode je nanesla celo, da je 
bila nekoč IUV bogat mecen 
Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika, sedaj pa kot bi hči po-
skrbela za onemoglo mati…  
»Nova knjižnica bo s hrambo 
in raziskovanjem urejenega 
gradiva iz knjižnice IUV, s 
svojo ureditvijo in opremo, v 
spominu Vrhnike poskušala 
ohraniti »vonj po usnju«.
Hkrati bo to spoštljiv poklon 
vsem, ki so skozi generacije 
gradili usnjarno in posledič-
no znatno pripomogli k ra-
zvoju in napredku domačega 
kraja,« je še povedala Nataša 
Oblak Japelj. 

Gašper Tominc

Nataša Oblak Japelj je zainteresirane popeljala na ogled stro-
kovne knjižnice IUV znotraj domoznanskega oddelka Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika.

Zbirka knjižnice IUV vsebuje poleg knjižnega gradiva tudi veli-
ko predmetov, fotografij in podobnega. Če imate kaj podobnega 
tudi vi in vam dela v napoto, povprašate v knjižnici, če vzamejo. 

Nekdanja knjižnica IUV našla mesto v 
Cankarjevi knjižnici
Vrhnika, 14. januar – Ko je pred šestimi leti izdahnila Industrija usnja Vrhnika 
in so začeli njeno lastnino trgati na vse možne konce, je nekdanja direktorica 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika Suzana Potočnik imela toliko modrosti, da je od-
kupila celotno knjižnico usnjarne. Resda so nekatera dragocena dela dobila že 
pred tem krila, a večina je vendarle ostala. Strokovno knjižnico, ki si jo lahko 
ogledate danes na domoznanskem oddelku Cankarjeve knjižnice, je strokovno 
obdelala tam zaposlena Nataša Oblak Japelj.
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V sodelovanju s Krajevno sku-
pnostjo Bevke vas vabimo na 
predstavitev kraja, društev in 
podjetnikov. Vabljeni v ponede-
ljek, 2. 2. 2015 ob 18.00 v Grabe-
ljškovo dvorano Cankarjeve knji-
žnice Vrhnika
 
KVŠ potopisno predavanje 
Marka Premelča: Iran, preko ho-
rizonta in še čez - Ko sem pred 
skoraj petnajstimi leti prvič vsto-
pil v Iran, sem mislil, da sem pri-
šel na konec sveta. Podobno kot v 
rani mladosti, ko sem iz čiste ra-
dovednosti prestopil neoznače-
no »mejo« konca mojega malega 
sveta, ki je bilo blokovsko parki-
rišče in se podal na »vandranje« 
po takrat »tuji« soseski. Le kaj me 
znova kliče v Iran? Greste pogle-
dat z menoj v četrtek, 5. 2. 2015 
ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika?

Lokalni program za kulturo - 
javna tribuna
Petek, 6. 2. 2015 ob 18.00,
Grabeljškova dvorana Cankarje-
ve knjižnice Vrhnika
 
Vodenje po novi knjižnici - V 
torek 10. februarja. 2014 ob 10.00 
in torek 17. februarja. 2014 ob 
17.00 vas vabimo na ogled nove 

Klub vrhniških študentov

Kaj je Zakon?
Zakon je lahko pravilo, zakon je lahko 
uradna zveza dveh ljubečih partner-
jev in Zakon na Vrhniki je oboje! Je 

prvo pravilo mladinske klubske za-
bave in druženja ter naš ljubeč odnos 
do vseh študentov in dijakov z Vrhni-
ke in okolice. V Klubu vrhniških štu-
dentov (v Klubu Zakon) skrbimo za 
razvoj mladinske kulture in ustvarjal-
nosti v našem okolju, svojim članom 
nudimo prostor za druženje, učenje 
in zabavo ter ugodnosti pri takšnih in 
drugačnih storitvah, ki se jim mlado 
življenje težko upre:
– brezplačno tiskanje, fotokopiranje 

in skeniranje v Klubu Zakon,
– brezplačna letna članarina v knji-

žnici Ivana Cankarja na Vrhniki
– 10 % popust v trgovini Modest
– 20 % popust v lepotnem salonu Li-

šparija
– 40 % popust pri vpisu v tečaj CPP 

v Avtošoli 3D
– popusti tudi pri drugih tečajih 

in delavnicah, ki jih prireja KVŠ 
(tečaj risanja in slikanja, tečaj slo-
venskega znakovnega jezika …).

Postani član KVŠ, bodi zakon!
Članstvo v klubu je brezplačno!
Izreži spodnjo priloženo pristopno 
izjavo ter nam jo skupaj s potrdilom 
o šolanju pošlji na naslov:
Klub vrhniških študentov,
Tržaška cesta 11,
1360 Vrhnika 
ali pa se včlani prek spleta na pove-
zavi: http://goo.gl/forms/qsYcyxN47J
Pridi na kavo ali zabavo, spremljaj 
nas na Facebooku (/klubzakon) ter 
na spletni strani www.kvs-klub.si in 
bodi pozoren/pozorna na našo pro-
mocijsko stojnico z brezplačnim vro-
čim čajem, ki se naključno pojavlja 
na vrhniških avtobusnih postajah ob 
petkih zjutraj.

Brezplačne priprave na maturo
Študentje smo »zrelostni izpit« že 

opravili in nekateri izmed nas kar pri-
dno študirajo točno tiste predmete, ki 
vas dijake še čakajo na maturi. Zato 
v februarju začenjamo z brezplačnimi 
pripravami na maturo iz angleščine 
in matematike, v primeru zadostnega 
zanimanja pa tudi iz slovenščine. Pri-
javi se na program.kvs@gmail.com, 
termine pa bomo prilagodili željam 
prijavljenih.

Šport je zakon!
Za člane KVŠ ostaja nedelja dan za 
brezplačno rekreacijo. V telovadnici 
Osnovne šole Ivana Cankarja se vsa-
ko nedeljo od 17. do 19. ure igra no-
gomet ali košarko (za točen razpored 
spremljaj našo FB stran), od 17. do 18. 

ure pa svoja telesa utrjujemo s kombi-
nirano skupinsko vadbo (funkcional-
na vadba, pilates, aerobika …). 

Narava je zakon!
Nov mesec pomeni nov ZAKON po-
hod. Tokrat se bomo 22. 2. 2015 poda-
li v neznano. Zbrali se bomo ob 9. uri 
zjutraj pred klubom Zakon in se pre-
pustili orientacijskim sposobnostim 
Žige Valentiča. Za pohod je potrebno: 
primerna obutev in obleka, okusna 
malica in dobra volja. Vabljeni!

Ustanavljamo dramsko skupino!
»Selfieji«, statusi, Twitti, fotke Inst-
gram, vlogi YouTube, blogi … Si želiš 
pozornost? 
Tisto pravo, z žarometi obsijano na-
stopanje pred svetom? Igranje nekega 
drugega življenja, smeh ali jok neke 
druge osebe v tvoji koži … Predvsem 

pa sprostitev in umik iz vsakdanjega 
življenja v magični odrski svet. Poka-
ži (ali na novo odkrij) svoj talent, pre-
magaj tremo in se pridruži novi (in 
po nekih govoricah trenutno edini) 
dramski skupini na Vrhniki. Iščemo 
igralce, režiserje, scenariste, kostumo-
grafe, klovne, kraljice drame in kralje 
zabave …  
Skupino bo koordinirala Ana Arh, ki 
si izkušnje že od gimnazije naprej na-
bira v Šentjakobskem gledališču. Igro 
spoznava skozi sistem Stanislavski, 
svoje znanje pa bo z veseljem delila z 
mladimi kreativci iz okolice. 
Piši nam na program.kvs@gmail.com 
in se nam predstavi  (zgodbice o tvo-
jem življenju, ambicijah in izkušnjah, 
selfieji, vlogi, blogi in drugi  sodobni 
linki so zaželeni).

Iran, preko horizonta in še čez
Potopisno predavanje z Markom Pre-
melčem.
»Ko sem pred skoraj petnajstimi leti 
prvič vstopil v Iran, sem mislil, da 
sem prišel na konec sveta. Podobno 
kot v rani mladosti, ko sem iz čiste 
radovednosti prestopil neoznačeno 
»mejo« konca mojega malega sveta, 
ki je bilo blokovsko parkirišče, in se 
podal na »vandranje« po takrat »tuji« 
soseski.
Podoben občutek sem imel, ko sem 
prišel v Iran. Ne veš, kaj bi pričako-
val, veš samo to, da je vse novo, da so 
novi ljudje, da je nov jezik, da so nova 
mesta. Rdeče pečena pobočja v okoli-

ci Tabriza in modro nebo ter nepopi-
sna julijska vročina, ki topi vse pred 
seboj in jo ublaži šele požirek mrzle, 
močno presladkane pijače.
Od mesta do mesta, od Tabriza do 
Kermana, od Kaspijskega jezera, ki je 
kot morje, čez Alborz do najbolj suhe 
puščave Lut, do Hazarske gore in 
Bama med oaze datljevcev, prek polj 
pistacij, marelic in granatnih jabolk 
ter med hladna in senčna ledja svetišč 
in palač Esfahana, ki jim ni ne konca 
ne kraja. 
Le kaj me znova kliče v Iran?
Morda so to ljudje, pri katerih je še 
moč zaznati pristno radovednost in 
prijaznost ter predvsem gostoljubje; 
morda je to tista mladostna radove-
dnost, ki upam, da ne bo nikoli prešla 
in me kot takrat kliče, da pogledam, 
kaj je za prvim vogalom, ulico, za ob-
zorjem.

Greste pogledat z menoj?« 
Pridružite se 5. februarja 2015 ob 18. 
uri v Knjižnici Ivana Cankarja.
Duo Dropheadz in družba bodo po-
skrbeli, da vam bo vroče tudi pozimi. 

V plesnih ritmih popularne elektron-
ske glasbe, ki ji na Vrhniki in okolici 
kraljujeta mlada producenta in DJ-a 
Dropheadz,  bomo v Klubu Zakon 
razgrevali telesa v petek, 13. februar-
ja, od 21. ure naprej. Vstop prost.

Tradicionalno pustno kruljenje v 
mikrofon
Letos bomo zimo odganjali kar na 
uvoženi praznik ljubezni v soboto, 
14. februarja, od 21. ure naprej. Svoje 
najljubše pesmi in alterege bomo na 
odru združili v eno in se za nagrade 
potegovali z nastopom na karaokah 
ter ustvarjalnostjo vloženo v maske. 
Pustne karaoke, krofi in žur tudi letos 
v Klubu Zakon.

Noč črnih majic, dolgih griv, usnja 
in kovine
Ni zime brez kovine. Ups, metala. 
Jap, tudi to sezono ne bo šlo brez 
metalske noči! V petek, 20. februarja, 
bo na oder Kluba Zakon prihrumela 
družba treh metal bendov (imena ka-
terih zaenkrat ostajajo presenečenje). 
Rezervirajte si noč in spremljajte no-
vice!

Suzani Potočnik v spomin 
(6. 3. 1965 – 12. 1. 2015)
Rodila se je v Kopru 6. 3. 1965, kjer je preživela otroštvo. Na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani je končala univerzitetno izobrazbo 
in postala profesorica španščine in sociologije. Njeno življenje 
je povezano z Vrhniko in knjižnico. Prvič se je na Vrhniki za 
dalj časa ustavila, ko se ji je pokvaril avto. Potem pa jo je neka 
nevidna sila še vedno vlekla v Cankarjevo mesto.
Leta 1996 je dobila službo v Cankarjevi knjižnici. Njen mož 
Diego je delal v KZ Vrhnika in stanovala sta v Verdu. Ko sta 
si uredila gmotne razmere, sta načrtovala družino. V Ljubljani 
sta kupila stanovanje. 16. 12. 1997 sta povila Kristjana, 12. 8. 
2001 se je rodil še Mark. Suzana je imela zelo rada svojo družino, 
bila ji je v ponos. Skupaj so veliko potovali. Med tem časom je naredila bibliotekarski izpit 
in delala kot predana bibliotekarka. Med nami sodelavci je bila zelo priljubljena, saj je bila 
odprtega značaja, prežeta z obilico humorja. Bila je ambiciozna in tako je naneslo, da se je 
potegovala za direktorsko mesto. Konec leta 2006 je izvedela za najboljšo in najbolj grozno 
novico. Bila je potrjena za direktorico in izvedela za zahrbtno bolezen. Močna volja in borba  
sta premagali bolezen, zato jo je pustila za sabo in v prihodnost je gledala z novim entuziaz-
mom. Bila je dobra direktorica, saj je v vsakem od nas poskušala videti, kaj nam leži in nam 
na  podlagi tega dajala zadolžitve. Zaradi prostorske stiske je  zelo želela nove prostore za 
knjižnico. Med dopusti je hodila po tujini in po Sloveniji ter zbirala ideje, kakšna naj bi bila 
naša knjižnica. Njeni karizmi in prošnji za novo knjižnico se niso mogli upreti niti vrhniški 
veljaki, ki so dali zeleno luč za ureditev Kulturnega centra. Pripravljala je dokumentacijo 
za nove prostore, zaposlila arhitektko Natašo Oblak Japelj, s katero sta skupaj začeli snovati 
različne detajle v novih prostorih nekdanje šivalnice. Sodelovala je še z drugimi arhitekti, 
ki  so bili predani projektu nove knjižnice, ko je poleti 2013 ugotovila, da je zopet izbruhnila 
bolezen. Na tiho smo upali, da se bo lahko udeležila vsaj  odprtja nove knjižnice, h kateri je 
tako veliko pripomogla.
Tako kot list v jeseni, preden odpade, zažari v najlepših barvah, tako je Suzana, pre-
den je odšla, dala Vrhniki novo knjižnico. 
Njeni karizmi se ni mogel upreti niti Bog, zato jo je poklical k sebi, čeprav jo bomo 
mi sodelavci močno, močno pogrešali.
Objem, sodelavci!
Vrhnika, 12. 1. 2015

Razstave  
Do 7. februarja 2015
bo v prostorih Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika,
v novem Kulturnem centru na 
Tržaški cesti 32,
na ogled razstava keramike:
Barba Štembergar Zupan in Niko 
Zupan  
KOŠČEK SRCA.

V torek, 10. februarja 2015, ob 17. uri
Vas vljudno vabimo
na odprtje kiparske razstave, na 
kateri bosta postavili na ogled dela: 

akad. kiparka Sonja Tavčar 
Skaberne 
in akad. kiparka Saba Skaberne
2 POGLEDA.
Razstavo si lahko ogledate do 
7. marca 2015
od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure,
ob sobotah od 9.30. do 12.30.
Za gostoljubje se iskreno zahvaljujemo 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika, 
kjer gostujemo zaradi trenutne obnove 
Cankarjevega doma.
Vabljeni!
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

JSKD, OI Vrhnika vabi: 
MLADI ODER, 

srečanje otroških gledaliških skupin
11. 2., 9.00. ura v dvorani Gasilskega doma Drenov Grič

SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN
iz Ligojne, Borovnice in z Blok, 21. 2., ob 19.00 uri v 

Dvorani OŠ Borovnica

Program prireditev za februar 2015
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

TOREK, 
10. 2. 2015,
ob 17.00 uri. 
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Sonja Tavčar Skaberne in Saba Skaberne

2 POGLEDA
Kiparska razstava 

bo odprta do 7. marca 2015.
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Po dolgotrajni in težki 
bolezni nas je zapustila 
Suzana Potočnik, direk-
torica Cankarjeve knji-
žnice Vrhnika.
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Novosti v decembru 2014
0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, ENCIKLO-
PEDIJE, ZBORNIKI ...
AHAČIČ, M.: Računalniški priročnik za zače-
tnike v zlatih letih
BOLHA, T.: V liftu
FILIPČIČ, E.: Butnskala
JUNG: Medena koža
ROSINSKI: Gospa Gerfaut

1 FILOZOFIJA. ETIKA. OKULTIZEM. PSIHO-
LOGIJA.
AMARA, HeatherAsh.: Izurite se v božansko 
bojevnico
BUSCAGLIA, Leo F..: Rojeni za ljubezen
OSHO: Knjiga o moškem
RIESTERER, K.: Postanite super mami
SAMAEL Aun W.: Razkriti Parsifal
ŠPIK, M.: Revolucija duha
URBANČIČ, I.: Razmišljanja v preddverju fi-
lozofije
ŽAGAR, E.: Natalna astrologija v luči znan-
stvenih preverjanj

2 VERSTVO
ČUK, S.: Svetopisemski liki
FRANCISCUS: Korupcija in greh
KELLER, T.: Zadeva: Bog
LUBICH, C.: Jezus v evharistiji
MARŠIČ, F.: Duhovnost vzgaja
O'REILLY, B.: Jezusova zgodba

3 SOCIOLOGIJA. POLITIKA. EKONOMIJA. 
PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGIJA.
FERFILA, B.: Rusija in Putinov kapitalizem
GAMS, M.: Slovence strižejo
HLEBEC, V.: Kakovost socialne oskrbe na 
domu
LENHART, F.: Moč zatiranih žensk Irana
MLAKAR, P.: Mišljenje, ki to ni
PEZDIR, R.: Rešene vaje iz makroekonomije 2
SKAMLIČ, N.: Od joka do prvih besed
VELJKOVIĆ, B.: Turizem
VODOVNIK, Z.: Pravni temelji delovnih in so-
cialnih razmerij

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETIJSTVO. VO-
DENJE. INDUSTRIJA. OBRT.
AGUS, D.: Kratek vodnik za dolgo življenje
ČERNE, B.: Jod
ĆUK, N.: Moje najboljše pecivo
GOLOB, A.: Sodobni goveji hlevi
JEGER, R.: Brez dlake na jeziku
KOŠIR, K.: Kruh moj vsakdanji
MAJERLE, M.: Zakaj diete ne delujejo?!
NOVAK Sever, M.: 55 presnih prigod ali Pre-
snojedci ne jedo samo banan
PODGORNIK, N.: Psihične krize sodobnega 
človeka
VERMA, V.: Preprečevanje demence

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRA-

FIJA. GLASBA. ŠPORT.
BORČIĆ, M.: Odstiranje pogleda
DOLENEC Gojević, A.: Hišne zgodbe
SIVEC, I.: Franc Mihelič
SVETLIN, A.: Jaz ustvarjam glasbo
ŠPAROVEC, J.: Himalajski vodja Aleš Kuna-
ver

81 JEZIKOSLOVJE VR
KOŽELJ Horvat, S.: Priročnik za sporazume-
vanje: SLV-BUL; BOL-SLO
VNUK, C.: Slovar severovzhodnega ormoške-
ga govora s kratkim opisom
ZEMLJAK Jontes, M.: Jezikovna kultura v teo-
riji in (šolski) praksi

82 KNJIŽEVNOST
JENSTERLE-Doležal, A.: Avtor, tekst, kon-
tekst, komunikacija
MIHURKO Poniž, K.: Zapisano z njenim pe-
resom
PINTARIČ, M.: Bojevniki in trubadurji

82-1 POEZIJA.
ČUK, M.: Ko na jeziku kopni sneg
HABIČ, L.: Kje je moj očka
LOVŠIN, P.: Moj pogled na svet
MANFREDA, A.: Brez tebe
PEŠUT, B.: Granit žafran
VIPOTNIK, C.: Drevo na samem

82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
ADICHIE, C.: Amerikanka
CHASE, E.: Ukročena
HOUCK, C.: Tigrova usoda
ISKRA, T.: Ej, Luka pejt dam
JABIR, R.: Mehlisovo poročilo
JAMES, H.: Zver v džungli in druge zgodbe
JAZBINŠEK, E.: Zavita steza življenja
KENNER, J.: Vroča skrivnost
MESERKO, T.: Prišepetovalec Svantevid
NESBO, J.: Odrešenik
NIN, A.: Hiša incesta
PETEK Levokov, M.: Ujetniki monsuna
RIFEL, J.: Razglednice
SHRIVER, L.: Pogovoriti se morava o Kevinu
TÓTH, K.: Piksel
UMEK, E.: Sidrišče spomina
ZAGORIČNIK, E.: Hiša Jacoba Newhousa
ZOREC, J.: Luknje v možganih

82-4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. DNEVNI-
KI. POTOPISI.
BÖLL, H.: Kaj bo iz tega fanta? ali Nekaj s knji-
gami
ČOK, L.: Srečko in Peter
FRANZEN, J.: Kako biti sam
GRAMPOVČAN Gylan, A.: Pišem, torej sem 
---
JAZBINŠEK, E.: Rehabilitacija
JERNEJČIČ, N.: Moja pot
KOMAT, A.: Potniki na ladji norcev
KOŠUTA, M.: Zapisi na orošeno okno

KRAMBERGER, N.: Brez zidu
MAZZINI, M.: Samo smeh nas lahko reši
NOVAK, L.: Podzemna železnica kot urbano 
nezavedno
STEINBUCH, D.: 10 podob nekega pobega
VAJT, S.: Poti in brezpotja

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
ERCEGOVIĆ, R.: Vedno te ima nekdo rad
FIŠEROVÁ, I.: Bratovščina orlovih kril
JAZBINŠEK, E.: Moj prijatelj Albert
JOYCE, J.: Mačke iz Kopenhagna
KUNTNER, J.: Beli krtek Albin
SUROJEGIN, N.: Untu in skrivnost polarne 
zime
ŠEBENIK, K.: V deželi večnega sonca
ZUPANČIČ, D.: Potepuh Flikafrak in njegova 
senca

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. ZGO-
DOVINA. BIOGRAFIJE.
ABBOTT, J.: Vzpon Džingiskana
CIGLIČ, R.: Analiza naravnih pokrajinskih ti-
pov Slovenije z GIS-om
ĐIKIĆ, I.: Gotovina
JAKOMIN, D.: Od petrolejke do iPada
KORELIČ, B.: Moja pot
NEHRU, J.: Očetova pisma hčerki
PLETERSKI, A.: Kulturni genom
SEDMAK, D.: Kam usoda jih je peljala?
ŽNIDARIČ, M.: Anton Padovanski

Najbolj brane ali iskane knjige v decembru 2014
1. Petiška, E.: Stare grške bajke
2. Russell, R. R.: Zguba: dnevnik
3. Seliškar, T.: Bratovščina Sinjega galeba
4. Pečjak, V.: Drejček in trije Marsovčki
5. Homerus: Odiseja
6. Makarovič, S.: Škrat Kuzma dobi nagrado
7. Maxwell, M.: Tudi princi na belem konju 
razočarajo
8. Sophocles: Antigona

9. Ingolič, A.: Tajno društvo PGC
10. Dumas, A.: Grof Monte Cristo

Zvočni CD za odrasle in mladino
AVDIĆ, D.: Mrtvi su mrtvi
BALAŠEVIĆ, Đ.: Marim ja ---
BIG Light: Nowhere, nowhere, nowhere
BLOOD Duster: Blood Duster.
BURNING Point: Salvation by fire
COCKNEY rejects: The greatest cockney ripoff
CONCERTO Moon: Rain forest
DIETRICH, M.: Falling in love again : the col-
lection
ĐORĐEVIĆ, B.: Njihovi dani
FEINSTEIN: Third wish
GRINTAL, T.: Pra dizer adeus
HUGHES, G.: Feel
KOMPARE, N.: Med nebom in zemljó
MAHLER, G.: Bernarda Fink sings Mahler Lieder
MODER, J.: Abacus
PAHOR-Torre, S.: Klavir v mavrici časa
RAGE: From the cradle to the stage
SYMPHORCE: Twice second
VALLEY'S Eve: Deception of pain
VREMŠAK, S.: Samo Vremšak
YOUNG, J.: Forever young

Filmi za odrasle
BLUE Jasmine = Otožna Jasmine, drama
BOREALIS = Severni sij, pustolovski film
CHEF = Šef, komedija
DRAFT day = Dan odločitve, drama
FADING gigolo = Sivolasi žigolo, komedija
La GRANDE bellezza = Neskončna lepota, 
drama
Les LIAISONS dangereuses = Nevarna raz-
merja, drama
Le MAGASIN des suicides = Trgovinica za sa-
momore, komedija
POSSESSION = Obsedenost, grozljivka
SHORTCUT to happiness = Hudičeva sreča, 
komedija
La VÉNUS a la fourrure = Venera v krznu, drama
WADJDA = Zeleno kolo, drama
WALKING on shunshine = S soncem obsijani, 
glasbeni film
X-Men. Days of future past = Možje X. Dnevi 
prihodnje preteklosti, fantastika

Filmi za otroke in mladino in risanke
FREE birds = Purana na begu, risani film
HIŠA velikega čarodeja = Le manoir magique, 
risani film
MINUSCULE, risani film
POSTMAN Pat : the movie = Poštar Peter, ri-
sani film
The SNOW queen = [Snežna kraljica] = Snežna 
princesa, risani film

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

knjižnice pod vodstvom arhitektke Nataše Oblak 
Japelj, ki je sodelovala pri zasnovi idejnega na-
črta. Zbirno mesto bo v čitalnici naše knjižnice, 
ki smo jo poimenovali »Pri Črnem orlu 1876«.

Predstavitev knjige ŽLED
Vabimo vas na predstavitev knjige ŽLED: 
Kratke zgodbe o izkustvih skozi srhljivo lede-
no ujmo in čarobnost žleda v Sloveniji 2014 v 
sredo, 11.2.2015 ob 17.00 v Grabeljškovo dvo-
rano Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Prireditev 
bodo s svojim glasbenim nastopom obogati-
li Živa Gabrovšek, Kristina Lazić, Jošt in Ju-
rij Cankar. Franjo Čretnik, NGČ PGD Verd in 
Viktor Razdrh, poveljnik civilne zaščite Občine 
Vrhnika nam bosta na kratko predstavila Žled 
na Vrhniki 2014 skozi oči gasilcev in civilne za-
ščite. V goste prihaja urednik in založnik knji-
ge Franc Merkač. Rozka Saje iz Podlipe, avto-

rica objavljene zgodbe z naslovom Žled nam 
bo predstavila svojo izkušnjo žleda, ki je bila 
na trenutke travmatična in polna negotovosti.  

Naturopatija in postopno razstrupljanje telesa
Vabimo vas na predavanje: Naturopatija in po-
stopno razstrupljanje telesa. Predavateljica Eri-
ka Brajnik je članica evropskega naturopatske-
ga združenja Reformed aisbl. Vljudno vabljeni 
v četrtek, 12. 2. 2015 ob 18.00 v Grabeljškovo 
dvorano Cankarjeve knjižnice

Bralni klub: Kurent - Tokrat se bomo na bral-
nem klubu pogovarjali, kako so si nekoč razla-
gali stvarjenje sveta ter spoznavali mitološki lik 
Kurenta: bojevnika proti zlu in znanilca pomla-
di. Spraševali se bomo, zakaj so mu staroselci 
posvetili vinsko trto in ajdo ter kateri je tisti Ku-
rent, za katerega so sosede že kmalu ugotovile, 
da bo „Gospod, saj za drugo rabo ni!“. Vabimo 
vas, da se nam pridružite v Grabeljškovi dvo-
rani Cankarjeve knjižnice Vrhnika  v torek, 17. 
2. ob 17h.

 
Gore v vojni: Julijske Alpe 1915-1917 - V sredo 
18. februarja 2015 ob 17. uri vas vabimo v Gra-
beljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrhni-

ka na predavanje ob diapozitivih z naslovom 
Gore v vojni: Julijske Alpe 1915-1917. Arheo-
log Matija Turk nam bo predstavil vojne dogod-
ke in gorsko bojevanje v Julijskih Alpah od Ka-
nalske doline do Mrzlega vrha nad Tolminom. 
V okviru predavanja, katerega poudarek bo na 
soški fronti, bodo predstavljeni manj znani vojni 
dogodki v Zahodnih Julijskih Alpah, ki so spa-
dale v okvir koroške fronte. S tem predavanjem 
se v Cankarjevi knjižnici Vrhnika vključujemo v 
vseslovensko in vseevropsko počastitev spomi-
na na 1. svetovno vojno, ki je močno zaznamo-
vala tudi ljudi in življenje v naših krajih.

Knjižna čajanka - V četrtek, 19. februarja 2015, 
ob 9. uri vas vabim na Knjižno čajanko; njen 
naslov je »Prava ljubezen«. Ob dišečem čaju in 
pecivu vam želim predstaviti knjižne novosti 
za vso družino. Prisrčno vabljeni v Malavašičev 
kotiček Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Iskanje po Cobiss/OPAC-u - V četrtek, 19. 2. 
2015 ob 18.00 v »Kemis« - računalniški učilnici. 
Kako iščemo knjižnično gradivo s pomočjo sis-
tema Cobiss/OPAC in kako so zložene knjige v 
naši novi knjižnici vam vsak 3. četrtek v mesecu 
predstavlja bibliotekarka Tamara Jesenovec.
 
Zeliščarica Terezija Nikolčič bo predstavila 
Kolmež in ostala zdravilna zelišča rastoča v 
vodi in ob njej. Morda niste vedeli, da se da s 
kolmežem odvaditi kajenja? Da odpravlja na-
pihnjenost in zbuja apetit? Vse to in še marsikaj 
drugega boste izvedeli v sredo, 25. februarja ob 
17. uri v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knji-
žnice Vrhnika. V prijetno družbo vabi Terezija 

Nikolčič na predstavitev Kolmeža in ostalih 
zdravilnih zelišč rastočih v vodi in ob njej. Pre-
davanje organizira društvo Kneipp z Vrhnike 
skupaj s Cankarjevo knjižnico Vrhnika.

Cankarjeva Knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika vabita na predstavitev knji-
žnega prvenca Miha Praprotnika Rojstvo Lju-
bljane iz duha zmaja. S priložnostno razstavo 
originalov risb, ki krasijo knjigo, se bo pred-
stavila tudi ilustratorka Laura Ličer. Dogodek 
bodo popestrili člani improligaške skupine Kud 
Impromobile, ki bodo odigrali šaljive prizore iz 
predstavljene zgodbe. Predstavitev pripravlja-
mo ob slovenskem kulturnem prazniku v sredo, 
4. februarja 2015, ob 17. uri v Grabeljškovi dvo-
rani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Vabljeni na  odprtje kiparske razstave Dva po-
gleda. Razstavljali bosta akademski kiparki So-
nja Tavčar Skaberne in Saba Skaberne. Odprtje 
bo v torek, 10. 2. 2015, ob 17.00 v Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Vabimo vas na začetni tečaj računalništva, ki 
bo v računalniški učilnici Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Tečaj bo trajal od 8.00 do 10.00:

– četrtek, 26. 2. 2015 
– petek, 27. 2. 2015 
– ponedeljek, 2. 3. 2015 
– torek, 3. 3. 2015

Prijavite se lahko na e-naslov knjiznica@ckv.
si,na tel. št. 01 7553 114 ali osebno v knjižnici 
do 23. 2. 2015.
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Spremembe v 
Športni zvezi Vrhnika
Športna zveza Vrhnike je v decembru 2014 doživela velike 
spremembe, saj se je na volilni skupščini zamenjalo njeno 
vodstvo. V letu 2014 je uspešno izpeljala vrsto projektov in 
aktivnosti, o katerih  smo že pisali na tem mestu. Aktivno je 
delovala pri pisanju in sprejemanju novega Pravilnika za sofi-
nanciranje športa v Občini Vrhnika in na koncu z novim vod-
stvom tudi uspešno dokončala delo. Pravilnik je bil konec de-
cembra lani s soglasjem in pomočjo predlogov ter sprememb 
večine športnih društev v Občini Vrhnika, podanih na posebej 
za ta namen organizirani okrogli mizi dokončno sprejet na seji 
Občinskega sveta 23. 12. 2014. 
Za to se iskreno zahvaljujemo vsem akterjem in udeležencem, 
ki so aktivno sodelovali pri tako pomembnem projektu za fi-
nanciranje športne dejavnosti. Posebna zahvala pa  velja stro-
kovni avtorici tega akta, gospe Vidi Mihelčič. 
V četrtek, 11. 12. 2014, je bila v Gostišču Bajc letna skupščina 
ŠZV, ki je bila zaradi poteka mandata vodstvu ŠZV tudi vo-
lilna. Člani skupščine so potrdili vsa poročila organov ŠZV 
in ugotovili, da je bilo delo v ŠZV v prejšnjih letih dobro in 
korektno. Ker pa je organom ŠZV potekel štiriletni mandat, 
je bilo treba izvoliti nove člane organov ŠZV. Vsi kandidati 
za posamezne funkcije v odborih so se na skupščini ustno 
predstavili. Volitve so potekale tajno in tako se je na podlagi 
štetja glasovnic prisotnih volilnih upravičencev  izvolilo novo 
vodstvo. Za mandatno obdobje v letih 2014–2018 bo ŠZV vo-
dil novi predsednik mag. Gvido Mravljak, predstavnik NK 
Vrhnika. Mesto podpredsednika je zasedel Andrej Smrekar, 
predstavnik Košarkarskega kluba Vrhnika, člani izvršnega 
odbora pa so Iztok Zajc (ŠD Vučko), Matic Vidic (Košarkarski 
klub Vrhnika), Jan Zaletel (ŠD Dren), Gorazd Petrovčič (ŠD 
Sinja Gorica) in Biljana Nagode (Boksarski klub Barje). Za čla-
ne nadzornega odbora so bili izvoljeni Zdenka Dežman (DRŠ 
Vrhnika), Sebastjan Zalar (NK Vrhnika) in Mustafič Đemal 
(Karate klub Vrhnika), za člane disciplinskega razsodišča pa  
Jure Mesec (ŠD Zaplana), Miloš Komar (Balinarsko društvo 
Blagajana) in Matjaž Stare (Teniški klub Vrhnika). Le nekaj dni 
po skupščini ŠZV so bile tudi volitve novega vodstva Olimpij-
skega komiteja Slovenije, katerega ustanoviteljica in članica je 
tudi ŠZV. Nekdanja predsednica ŠZV ga. Irena Oblak je bila 
izvoljena v Nadzorni odbor OKS. Ob tem ji čestitamo, obenem 
pa se njej in vsem članom organov ŠZV zahvaljujemo za nji-
hovo delo na ŠZV, pa tudi za vse prostovoljno delo in proste 
trenutke, ki so jih prispevali za razvoj športa na Vrhniki. 
Novo vodstvo se je zaradi nujnih zadev (pravilnik, Športnik 
leta 2014) zbralo že prvo soboto po izvolitvi in začelo z aktiv-
nim delovanjem. Poleg pomoči pri sprejemanju novega Pra-
vilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti Občini Vrhnika 
smo prevzeli organizacijo za razglasitev Športnika Vrhnike za 
leto 2014, ki bo 30. januarja 2015 ob 19. uri v dvorani  OŠ An-
tona Martina Slomška na Vrhniki. 
Trenutno se novo vodstvo ukvarja tudi z ustanavljanjem ko-
misij, ki jih potrebuje za nemoteno delovanje in v katere va-
bimo člane vseh društev, ki so člani ŠZV, saj želimo čim prej 
nadaljevati z delovanjem ŠZV. Želimo namreč, da bo šport na 
Vrhniki dostopen vsem občanom in da se bo v športne ak-
tivnosti vključevalo veliko otrok, hkrati pa želimo omogočati 
tudi aktivnim športnikom  čim boljše možnosti za treniranje 
in posledično doseganje še boljših rezultatov. 

Za konec javljanja za januar 2015 pa še nagovor novega pred-
sednika ŠZV Vrhnika:
»Najprej se vsem članom ŠZV Vrhnika lepo zahvaljujem za 
zaupanje vodenja tako velike in pomembne športne zveze 
društev na Vrhniki. Moj glavni cilj v tem mandatnem obdo-
bju je prvenstveno povezovanje vrhniških športnih klubov in 
športnikov ter izvedba že tradicionalnih aktivnosti ŠZV. Pre-
pričan sem, da bomo tako lahko vsi skupaj pripomogli k še 
boljšem delovanju športnih društev ter k še večjim športnim 
uspehom na Vrhniki. Da imamo perspektivne in že uvelja-
vljene vrhunske športnike ni potrebno ponavljati, saj že sama 
prireditev Športnik leta na Vrhniki pove, kako dobro delujejo 
športna društva na Vrhniki. Želim si, da skupaj pripomoremo 
k še boljšim pogojem dela za športne trenerje in       tako skupaj 
načrtujemo zmagovito športno pot z zagotavljanjem pogojev 
za delovanje, tako infrastrukturnih, materialno tehničnih kot 
tudi organizacijskih. S širjenjem športnih vrednot pa želimo 
ustvariti pozitivno vzdušje, promovirati zdrave načine ži-
vljenja in pozitiven odnos do okolja za vse občane Vrhnike. 
Vsekakor sem tukaj, da vas slišim in vam nudim podporo, 
predvsem pa sem ponosen na vas kot športne delavce ali tek-
movalce, ki zastopate in predstavljate Vrhniko širom Sloveni-
je, v Evropi in v svetu. 
Vljudno vabljeni na letošnjo prireditev Športnik leta 2014!«

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze 
Vrhnika

Člani gimnastičnega društva so se srečali z Dedkom Mrazom
V decembru smo imeli že tradicionalni novoletni nastop. 
Ritmičarke in akrobati so imeli moč pokazati svoje znanje, 
ki so ga pridobili v prvih treh mesecih novega šolskega leta 
2014/2015. Nastopile so vse starostne skupine otrok, od za-
četnikov, starih štiri leta, pa vse do že pravih tekmovalcev. 
Nastop je bil tudi izredno obiskan, saj so se nam poleg star-
šev otrok pridružili tudi njihovi dedki in babice, prijatelji, za 
največje veselje pa je seveda poskrbel Dedek Mraz. Več kot 
očitno je, da smo pridno trenirali, saj sta vsak otrok in vsak 
trener dobila darilo. Naj v tokratnem prispevku več kot be-
sede povedo  fotografije z omenjenega dogodka.
Za konec naj vam vsem skupaj v imenu Gimnastičnega dru-
štva Vrhnika zaželim srečno, predvsem pa zdravja polno 
novo leto 2015.

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Dobrodelni Zumbathon za Nika
Lani 13. decembra je v Kulturnem centru na Vrhniki potekal dobrodelni maraton Zumba za 12-letnega Nika. Udeleženci so se 
v družbi štirih inštruktorjev (Irene z Vrhnike, Nataše iz Logatca ter Draga in Tomaža, ki navdušence Zumbe razveseljujeta  na 
ljubljanskem in štajerskem koncu) enkratno premigali in prepotili, obenem pa pokazali, kako veliko srce imajo. Za Nika smo tako 
zbrali dobrih 700 evrov prostovoljnih prispevkov, ki jih bo lahko uporabil za napredne terapije za njegov gibalni razvoj. Na Zum-
bo je prišel tudi Nik z mamico Heleno in na presenečenje vseh sta oba resnično uživala ter skupaj tudi zaplesala. Vsi se še enkrat 
zahvaljujemo vsem plesalcem, ki so bili tisti dan z nami. Tisti, ki ste dogodek zamudili, Niku lahko še vedno pomagate, tako da 
v januarju pošljete »sms« s ključno besedo NIK na številko 1919 in prispevate  en evro za njegove terapije ter nakup medicinsko-
-tehničnih pripomočkov.

»Včasih moraš iti skozi pekel, da bi prišel do uspeha.« Dean Karnazes

Naši nagrajenci so priča navedeni misli,
zato vas vljudno vabimo

na slovesnost ob razglasitvi

ŠPORTNIKA VRHNIKE ZA LETO 2014, 
ki bo v petek, 30. 1. 2015, ob 19. uri v športni dvorani

pri Osnovni šoli Antona Martina Slomška.

Priznanja bomo podelili tudi vsem vrhniškim športnikom,
trenerjem in društvom, ki so v letu 2014 dosegli vidnejše rezultate.

Po  končani prireditvi bo družabno srečanje.

Športna zveza Vrhnika

Prosti termini v 
Športni dvorani pri 
OŠ Antona Martina Slomška 

Vsa športna društva ter  druge zainteresirane obveščamo, da 
so v večnamenski športni dvorani pri OŠ Antona Martina 
Slomška prosti  naslednji termini:

2-krat igrišče za badminton ob ponedeljkih od 20.30. do 
21.30 (ali do 22.00),
1/3 dvorane ob sredah od 15.00 do 16.00,
galerija ob sredah od 15.00  naprej in
galerija ob torkih od 18.00 naprej.

Zainteresirani pokličite na tel. št.: 051 661 061 ali pišite na 
sport@zavod-cankar.si.

ZIC
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 V naših vrstah že od leta 1990 deluje plesna učiteljica 
Karmen Intihar. Je rojena Ljubljančanka, diplomirana 
ekonomistka, uslužbenka v državni upravi,  sicer pa 
med začetniki organiziranega plesnega dogajanja na slo-
venskem Koroškem, od koder prihajajo številni medna-
rodno uspešni plesni pari. 

Že vrsto let je tudi mentorica in vzornica kandidatom 
v izobraževanju iz različnih slovenskih plesnih klubov. 
Svoje izvrstno plesno znanje in izjemno energijo posre-
duje številnim ljubiteljem plesa vseh starosti in tudi ra-
znih zvrsti (športni in družabni ples, salsa, bachata, ki-

zomba, swing, argentinski tango …) v Bevkah, Ljubljani, 
Škofji Loki, Celju, na Ravnah na Koroškem…
Karmen Intihar je nekdanja tekmovalka v standardnih 
in latinskoameriških plesih. Že od leta 1995 je sodnica 
za ST in La plese, članica Združenja plesnih sodnikov 
Slovenije, z licenco mednarodne sodnice WDSF, tudi v 
formacijah in tekmovanjih na vozičkih. V zadnjem de-
setletju se nam predstavlja tudi kot predavateljica na li-
cenčnih seminarjih Zveze plesnih učiteljev, vaditeljev in 
trenerjev Slovenije ter tudi kot koreografinja na plesnih 
prireditvah: gala plesih, delavnicah, plesnih vikendih, 
plesnih tednih v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem. V pro-
stem času pa se še vedno rada zavrti v družbi različnih 
plesnih ritmov.

Pod vodstvom plesne učiteljice Karmen Intihar boste 
lahko zaplesali v dvorani glasbene šole na Vrhniki.  
Vse informacije lahko dobite na tel. št. 041-761-182  in 
na e-naslovu: artus@siol.net 

Vabljeni posamezniki oz. posameznice. Z veseljem vabi-
mo vse ljubitelje plesa – tiste, ki želite plesno znanje le 
obnoviti, tiste, ki ste že dolgoletni plesni mojstri,  ali pa 
tiste, ki se prvič srečujete s plesnimi koraki.

Pripravila: NS

Z njim je morda pri-
merljiv le dosežek iste, 
le četrt stoletja mlajše 
generacije, ki je konec 
osemdesetih let v fazi 
preskoka iz mladinske 
v člansko konkurenco 
presenetila z drugim 

mestom na slovenskem 
pokalnem tekmovanju in 
v konkurenci šestnajstih 
najboljših jugoslovan-
skih ekip zasedla enajsto 
mesto.  Letošnjo državno 
ligo je zaznamovala ve-
čja izenačenost ekip kot 
v prejšnji letih. Serijski 
državni prvak ŽŠK Ma-
ribor si je naslov zagoto-
vil šele v zadnjem kolu, 
potem, ko so v prvi po-
lovici lige krepko pote-

gnili Murskosobočani, v 
zaključku pa Vrhničani. 
Vrstni red pred zadnjim 
kolom, vodstvo Maribor-
čanov za pol točke pred 
ŠD Radensko Pomgrad in 
ŠD Vrhniko, je teoretično 
sicer odpiralo določene 

možnosti obema zasle-
dovalcema, praktično 
pa je bil naslov oddan. 
Mariborčani so namreč 
igrali z zadnje uvrščeno 
ekipo, Murskosobočani 
in Vrhničani pa smo mo-
rali kopja prekrižati med 
seboj. Zmaga Vrhnike 
s  : 2 je tako zadostova-
la zgolj za drugo mesto.  
Končni vrstni red, 1. Ma-
ribor 35, 2. ŠD Vrhnika 
33, 3. ŠD Radenska Po-

mgrad Murska Sobota 
31, 4. ŠD Ptuj 30½, 5. ŠK 
Branik Maribor 29, 6. ŠD 
Krka Novo mesto 27½, 
7. ŠK Kovinar DEM Ma-
ribor 24½, ŠK Triglav 
Krško 24, 9.  ŠK Nova Go-
rica 19 in 10. ŠK Komen-

da 16½, pokaže, da se je 
odločilni trenutek v boju 
za naslov prvaka  zgo-
dil v šestem kolu, ko je 
Maribor z minimalno in 
tudi dokaj srečno zmago 
odločil derbi z Vrhniko, 
čeprav je potek dvoboja 
kazal ravno nasprotno.
 ŠD Vrhnika je dobila 
pet dvobojev, s ŠK Novo 
Gorico 5½ : ½, s ŠK Ko-
mendo 5 : 1, s ŠK Raden-
sko Pomgrad 4 : 2 ter s 

ŠK Triglav Krško in ŠK 
Krka Novo mesto 3½ 
: 2½, tri dvoboje, s ŠK 
Kovinar, ŠD Ptuj in ŠK 
Branik je igrala neodlo-
čeno 3 : 3 in le s prvaki 
minimalno izgubila. Po-
samični izkupički igral-
cev (Matej Šebenik 5/9, 
Leon Gostiša 4/9, Niko 
Praznik 4½/9, Žan Kavčič 
6½/8, Matjaž Justin 4½/8, 
Simon Jerič 4/4, Anton 
Praznik 3/4 in Filip Ho-
čevar 1½/3) sicer kažejo, 
da so rezultatsko ekipo 
povlekle nižje deske, kar 
v izenačeni in homogeni 
ekipi niti ni presenetljivo. 
Sestava ekip je pokazala, 
da je finančna kriza tudi 
v šahu pustila posledi-
ce. V prejšnjih letih se je 
pri večini ekip na višjih 
deskah z lučjo iskalo slo-
venske šahiste, letos pa 
se je morala večina za-
dovoljiti z domačim ka-
drom. ŠD Vrhnika je tak 
način vseskozi zagovar-
jalo in leta smo trmasto, 
tudi na račun odmevnej-
ših rezultatov, vztrajali 
pri domačih igralcih. Nič 
čudnega torej, da smo bili 
ob razglasitvi deležni še 
posebnih simpatij. Malo 
za šalo smo tudi ugoto-
vili, da je ta liga prišla 
kakih deset let prepozno, 
saj so najboljša šahovska 
leta za večino naših čla-
nov že čas, ki ga ne bo 
več nazaj.

Leon Gostiša

PETDNEVNI 
TEČAJI 
ALPSKEGA 
SMUČANJA NA 
KRVAVCU
TERMIN: 23.–27.2. 2015 (5 dni), 
delo na snegu 9.00–13.00, odmor 
za malico 11.00–11.30
 
Izbirate lahko med:
začetnim tečajem 
nadaljevalnim tečajem 
Odhodi: v Borovnici, na Vrhniki 
ali na Dolgem mostu
Cena tečaja: 180 evrov
V ceno je vključeno: smučarska 
vozovnica, topli obrok na smuči-
šču, čaj, zaključno tekmovanje in 
diplome.
 
Prijave in  dodatne informacije 
na:
e-pošto: mario@dedrasport.com, 
prek teleofona: 041-497-514, Ma-
rio Blagojevič. Prijave so mogoče 
do zapolnitve prostih mest.
Tečaje vodijo naši licencirani uči-
telji smučanja z veljavno licenco 
Smučarske zveze Slovenije.

Program in urnik dobite ob prija-
vi. Več o nas si lahko preberete na 
spletni strani 
www.smucarski-tecaji.si

SMUČARSKI 
IZLET V 
AVSTRIJO – 
NASSFELD
SOBOTA, 31. 1. 2015
CENA: prevoz in 
smučarska karta
ODRASLI: 45€ 
MLADINA: 45€ 
OTROCI (od l. '99): 30€ 
ODHOD: 
BOROVNICA OB 6.00 
(pred železniško postajo)
VRHNIKA OB 6.15 
(pri športnem parku)
Smučamo od 8.30 do 16.00, vrni-
tev okoli 18.30. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
Prijave so mogoče do zapolnitve 
mest ali najkasneje do SREDE, 28. 
1. 2015, na številki: 041-497-514, 
Mario Blagojevič, na e-pošti: 
mario@dedrasport.com 
*na dan odhoda bo mogoča spre-
memba kraja smučanja glede na  
vremenske razmere
*možnost Corisa za 3,5€

Dvoboj s ŠK Komenda. Za ŠD Vrhnika igrajo Šebenik, Gostiša, N. Praznik, Kavčič in A. Praznik.

Ples kot rekreacija in zabava
Pino in Pia Mlakar – to je zgodba o paru, ki se je z dušo in telesom predajal plesni umetnosti. To je 
bil par, ki si je vse življenje trdo prizadeval, da bi oplemenitil plesno umetnost. Z notranjim žarom 
sta napolnjevala koncertne dvorane in z osebnim zgledom utelešala predanost, skromnost, disciplino, 
odločnost, pogum, vitalnost, neugasljiv entuziazem, ljubezen in odgovornost do prihodnjih rodov.

Šahisti državni podprvaki
Po dveh posamičnih državnih naslovih, Vite Širaj med dekleti in Mateja Šebenika med člani, 
smo vrhniški šahisti uspešno leto 2014 nadgradili še z drugim mestom v državni šahovski ligi. 
To je eden največjih ekipnih uspehov vrhniškega šaha. 



NAS CASOPIS 423/26.1.2015 C M Y K 56

56 26. januar 2015 
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacija 

Življenje sodobnega človeka 
je energetsko zelo zahtevno 
in potratno. Postali smo veliki 
porabniki energije, ki nam jo 
zaenkrat  pretežno še nudijo 
omejeni naravni viri. Hkrati 
pa smo zaradi načina življenja 
postavili pod vprašaj lastni 
telesni energetski potencial.  
Zaradi zahtev, pritiskov,  stra-
hov, postajamo energetsko ve-
dno bolj osiromašeni, kar pri-
vede do kronične utrujenosti. 
Dodatno doprinesejo k temu 
pretežno mrtva hrana, otope-
li odnosi, premalo gibanja na 
svežem zraku, premalo spanja 
– pa še ta je pri mnogih poma-
knjen glede  kakovosti počit-
ka na drugorazredne ure po 
polnoči. Ker nam primanjkuje 
energije, mislimo, da moramo 

jesti, kar nas potegne v nov 
začaran krog. Stara modrost 
pravi: »Najprej spanc, potem 
žganc!«  Neizpodbitno dej-
stvo je, da nas današnji način 
življenje ožema; na dogajanja 
zadnjih sto let, predvsem pa 

na zadnjih trideset, štirideset 
let evolucijsko nismo pripra-
vljeni.
Zavedati se je treba, da vse v 
naših življenjih sloni na ener-
giji in če nastajajo primanjklja-
ji, začnejo stvari ubirati lastno 
pot. Vsakodnevne zgodbe ljudi 
potrjujejo omenjeno, najbolj so 
na udaru mlade družine. Veči-
no ljudi služba  zelo izčrpava. 
Izčrpava pa ne samo služba, v 
službo se je treba pripeljati in 
po koncu tudi odpeljati do-
mov. Vožnja je tudi delo, po-
gosto sledi nakupovanje, pri-
prava hrane, pospravljanje po 
obroku, množica gospodinj-
skih opravkov, učenje otrok,  
vožnja le-teh na različne ob-
šolske dejavnosti, priprava 
na naslednji dan …  In morda 

zvečer, ko pademo v posteljo, 
od nas še kdo kaj pričakuje, mi 
pa na smrt utrujeni. In tudi to 
postane domača naloga (beri 
nadloga). Vsa  našteta opravila 
so delo, mnogim predstavlja-
jo službo in zaslužek, nam pa 

obveznosti »prostega časa«.  
Tudi če jih opravljamo z zave-
stjo svete dolžnosti in z ljube-
znijo, nas izčrpavajo; na daljši 
rok pa pripeljejo do kronične 
preutrujenosti, izčrpanosti, 
izgorelosti, stresa, nezadovolj-
stva in pogosto tudi bolezni. 
Tako lahko tudi najlepše stvari 
postanejo breme in zgolj obve-
znost. Takšno stanje privede 
do nepremostljivega razkola 
med »morati« in »želeti si«, 
skrhajo se odnosi in čoln ži-
vljenja zapelje v vode,  ki si jih 
nismo ravno želeli. Torej, »v 
glavnem samo še delamo in 
odkljukavamo svoje obvezno-
sti«, tarnajo mnogi. Kaj nare-
diti?
 Treba je dojeti, da nismo sami 
za vse, da znamo porazdeli-
ti obveznosti, da znamo reči 
tudi ne. Včasih lahko pošljemo 
koga peš; naj se razen nas še 
kdo drug odpove čemu. Sliša-
ti je bogokletno, ampak«tu pa 
tam« je nujno postaviti tudi 
sebe na prvo mesto – najprej je 
treba sebe »spraviti v red«. Če 
smo utrujeni, preobremenjeni, 
slabe volje, negativno narav-
nani, bolni … Kaj lahko damo 
svojim otrokom, staršem, par-
tnerju, v službi, razen meha-
ničnega, avtomatiziranega in 
robotskega obnašanja? In v 
tem paketu je prepogosto tudi 
igranje teatra, tlačenja lastnih 
občutkov, šov umetnih nasme-
hov, požiranje lastnih besed in 
večen utopični slogan: »Saj bo 
boljše.« Vprašanje, če bo kdaj 
boljše, lahko pa zdaj ustvari-
mo kakovost življenja, morda 
tudi z našim nekoliko drugač-
nim pristopom do življenja.
Po dolgoletnih opazovanjih 

ugotavljamo, kako vadba 
joge ljudi razbremeni, spočije, 
osveži in reprogramira psiho-
mentalni svet. Po vadbi gredo 
vadbeniki domov v popolno-
ma drugem energetskem sta-
nju. Z jogo si lahko bistveno 
pomagamo, in to na več na-
činov. Prvi način je modrost; 
samo modrost nam daje dolo-
čene uvide v življenjske situa-
cije, sposobnost odvezovanja 
od nebistvenih iluzij. Modrost 
strogo loči zrnje od plev. Mo-
drost podarja jasnost, notranjo 
moč, drugačne želje in zdrava, 
stabilna stališča do situacij ži-
vljenja. S pomočjo modrosti 
veliko laže rešujemo težave, 
mnogim pa se lahko izognemo 
ravno zaradi modrosti. 

Drugi način pomoči z jogo je 
s pomočjo tehnik. Človekov 
energetski sistem je sestavljen 
iz osmih glavnih čaker, ki 
predstavljajo električne cen-
trale za sprejem in  nastanek 
energije ter porazdelitev le-te 
po telesu. Če čakre ne delujejo 
pravilno,  nastaja osiromaše-
nje z oskrbo energije. Energija 
teče po telesu po 72.000 ener-
getskih živčnih kanalih ali 
nadijih. Če so v  njih blokade, 
energija ne more prosto teči in 
naše celice, tkiva, žleze in or-
gani so prikrajšani za naj bolj 
bistveno, in to je ENERGIJA.  
S pomočjo telesnih vaj (asan), 
dihalnih tehnik (pranajame), 
koncentracije, meditacije, teh-
nik globinskega sproščanja 
in sistematičnega čiščenja te-
lesnih funkcij aktiviramo in 
uravnotežimo energetske cen-

tre (čakre)  ter sprostimo ener-
getske poti (nadije), po katerih 
lahko steče več energije ali 
prane. Zelo koristna, zanimiva 
ter preprosta je tehnika globin-
skega sproščanja – joga nidra, 
kjer lahko v kratkem času na-
polnimo energetske rezerve, 
se osvežimo, odplaknemo ves 
balast, ki se nam je »pripopal« 
zaradi dnevnih obveznosti. 
Pol ure joga nidre  nadomesti 
nekaj ur spanja – pomaga tudi 
ponoči v primeru nespečnosti 
in če si jo privoščimo popol-
dne, je dejansko enako, kot če 
bi začeli dan znova – spočiti, 
osveženi, razbremenjeni, do-
bre volje in pozitivno narav-
nani. Šele v takem stanju smo 
lahko »tapravi«,  zase in za 
druge.

Dr. Danilo Kosi – 
Dayalpuri, prof. 

21. 12. 2014 je bilo v dvorani Antona Marti-
na Slomška na Vrhniki že  šestnajsto občinsko 
prvenstvo v namiznem tenisu za vse starostne 
skupine. Ob 9. uri so s tekmovanjem začeli 
osnovnošolci,  pri katerih se je pokazala  prevla-
da bratov Podobnik v naši občini, ob 10:30 pa 
so s tekmami začele tudi vse starejše kategorije. 
Sledijo rezultati (pri preostalih starejših katego-
rijah bo rezultate posredoval g. Bruno Kosi):
 
Osnovnošolci 1.–5. razred:
1. Miha Podobnik, 2. Aljaž Kelc, 3. Jakob 
Debevec, 4. Enej Buh 
Osnovnošolci 6.–9. razred:
1. Luka Podobnik, 2. Teo Ponikvar, 3. Luka 
Žitko, 4. Miha Krpan 
Fantje do 35 let:
1. Miha Grampovčnik, 2. Rok Semič, 3. Matic 
Kaiser, 4. Luka Podobnik

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za uspehe 
in pogum za udeležbo! Za nemoteno izvedbo 
tekmovanja sta poskrbela vodstvo namizno-
teniške sekcije (ki deluje v okviru Športne-
ga društva Vrhnika) ter gospod Bruno Kosi 
(iz Sinje Gorice). Obenem bi se radi zahvalili 
podjetjema LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. 
d., in Mercator-EMBA, d. d., ki sta s svoji-
mi izdelki poskrbela, da se je vsak udeleže-
nec lahko okrepčal in obenem, da najboljši 
tekmovalci niso odšli domov praznih rok. 
Če vas zanima najhitrejši šport z žogico na sve-
tu, se oglasite v času treningov pri nas (dvorana 
AMS, galerija zgoraj): ponedeljek 18:00–19:30, 
torek 17:00–18:00, četrtek 17:00–18:00 in 18:00–
19:30, petek 18:00–19:30. Rekreativci imajo svoje 
termine ob ponedeljkih in četrtkih od 19:30 do 
21:00.

MK

Učenci od prvega do petega razreda: David Zimšek, Enej Buh, Jakob Debevec, Aljaž Kelc in Miha 
Podobnik

Učenci od šestega do devetega razreda: Luka Podobnik, Teo Ponikvar, Luka Žitko, Miha Krpan in 
Rok Torkar.

Imamo nove (in stare) občinske 
prvake!

Grem na jogo po energijo
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Košarkarski 
All star 2014 

Zadnji  teden v letu 2014, v torek, 30. 12. 2014, je v 
telovadnici OŠ Ivana Cankarja potekalo prednovo-
letno druženje članov KK Vrhnika. Poimenovali smo 
ga ALL STAR spektakel košarkarjev KK Vrhnika. 
Najprej so se nam predstavili igralci šole košarke, ki 
poteka na OŠ Ivana Cankarja in OŠ Antona Martina 
Slomška.
Najmlajši so prikazali prave košarkarske prvine v štafetnih igrah 
ter se predstavili v tekmi. Za njimi so se predstavili malo starej-
ši košarkarji v tekmi mešanih ekip U-11 in U-13. Tekma je bila 
razburljiva, z veliko dobrimi potezami in veliko koši. Spektakel 
dneva je bila tekma najstarejših košarkarjev kluba mešane ekipe 
kadetov, mladincev in članov. Košarka je bila hitra, veliko metov 
z razdalje in zanimivega zabijanja. Ob parketu smo se sladkali z 
dobrotami naših mamic in babic, za katere se najlepše zahvaljuje-
mo. Posebna zahvala  velja sodnikoma Jaku Kosu in Roku Gosti-
šu, ki sta kot prava sodnika pripomogla k pravemu košarkaškem 
vzdušju. Za vse dobrote se vam najlepše zahvaljujemo. Zaradi 
pravega košarkarskega in prijateljskega vzdušja smo se odločili, 
da bomo s  tradicijo nadaljevali in ob koncu leta 2015 bomo orga-
nizirali  drugi ALL STAR vrhniških košarkarjev.

V decembru so tudi vse ekipe KK Vrhnika igrale svoje ligaške 
tekme. Najbolj navdušujeta ekipi članov – brez poraza v ligaškem 
tekmovanju in na drugem mestu na lestvici z eno zamujeno tek-
mo ter ekipa mladincev s petimi  zaporednimi zmagami in  dru-
gim mestom na lestvici takoj za favorizirano ekipo Grosuplja. 
Ekipo kadetov so prizadele poškodbe vodilnih igralcev in s tem 
je manjši izkupiček zmag, vendar so košarkarji še vedno v boju 
za prva tri mesta na lestvici in nadaljevanje tekmovanja med naj-
boljših  šestnajst ekip v Sloveniji. Preporod je doživela tudi ekipa 

U-15, saj so v drugem delu tekmovanja dvignili formo, zbrani so 
vsi ključni igralci ekipe in rezultat so štiri zaporedne zmage. Eki-
pa U-13 svoje tekmovanje nadaljuje z neodločenim izkupičkom: 
dve zmagi in dva poraza. Tekmovanje so prvo januarsko nedeljo 
začeli tudi najmlajši igralci s prvim turnirjem na Vrhniki igralci 
ekipe U-11. 
V januarju bo razpored košarkarskih tekem zelo pester, saj bodo 
tekmovale vse ekipe KK Vrhnika. O vseh tekmah vas bomo pri-
dno obveščali s plakati na obeh osnovnih šolah na Vrhniki. Vsi 
skupaj vljudno vabljeni k ogledu in spodbujanju naših košarkar-
jev od najmlajših do najstarejših. KK Vrhnika

Še prej pa je v nedeljo, 28. 12. 2014, potekal pravi ALL STAR 2014 
košarkarjev Slovenije. Med njimi sta nastopila tudi dva naša ko-
šarkarja Tristan Ribič v ekipi U-13 in Žiga Habat v ekipi mladin-
cev, ki je tudi najboljši igralec  prve B SKL.

Foto: Aleš Fevžer

Zmagovito v 2015!
Novo leto se še dobro ni začelo, pa so 
igralci ŠD Dren že dosegli šest zmag. 
Pred novim letom pa smo imeli tra-
dicionalno druženje ob igranju nogo-
meta v dvorani OŠ Antona Martina 
Slomška.
Prednovoletno druženje 
Kot že nekaj zadnjih let smo se tudi letos zbra-
li v Slomškovi dvorani, kjer smo odigrali več 
kratkih tekem med starši in otroki. Večina te-
kem je bila revialnega značaja, med tem ko so 
fantje iz starejših selekciji pokazali vse svoje 
zanje in pošteno namučili očete in mame.  Na 
koncu je sledilo še prijetno druženje na galeriji, 
kjer smo se posladkali z vsemi dobrotami, ki 
smo jih prinesli s seboj.

Uspešen turnir 
V soboto, 3. 1. 2015, ko so se nekateri še vračali 
domov s praznovanja novega leta, so naši fan-
tje že kazali vse svoje znanje na turnirju Rad 

igram nogomet, ki je potekal v Slomškovi dvo-
rani na Vrhniki. V kategoriji U-9 so se naši fan-
tje pod vodstvom trenerja Gašperja Stržinarja 
pomerili proti ekipam NK Črnuče, NK Vrhni-
ka in NK Svoboda Vič. Proti vsem ekipam so 
prikazali občutno najboljšo igro, ki so jo kro-
nali tudi z visokimi zmagami. Nato je na istem 
tekmovanju v kategoriji U-11 nastopila mešana 
ekipa U-10 in U-11, ki jih je vodil trener Iztok 
Gruden. Čeprav je bila večina fantov mlajših, 

so prikazali všečen in napadalen nogomet. 
Tako naš vratar Marko praktično ni imel nič 
dela in je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, 
kar pa ni veljalo za naše nasprotnike, ki so mo-
rali prav vsi pobrati nekaj žog iz svoje mreže. 
Čestitke fantom in trenerjema!

Turnir v Kamniku 
Že več let zapored se vse selekcije ŠD Dren ude-
ležujemo zimskega turnirja v Kamniku, kjer 

smo osvojili že lepo število pokalov. Letos so se 
varovanci trenerjev Jana in Anžeta napotili v 
Kamnik kot prvi. Cilj na turnirju je bil zabava, 
pokazati svoje pridobljeno nogometno znanj, 
ter pokazati da je pri ŠD Dren velik poudarek 
na poštenem odnosu do soigralcev, nasprotni-
kov, sodnikov ter da je eno izmed pomembnih 
vodil »fair play«. Vse to so naši fantje na tur-
nirju prikazali več kot uspešno. V sami igri 
smo napredovali iz tekme v tekmo, saj je bil za 
nas to prvi malo bolj »resen« turnir v življenju, 
tako, da nam je primanjkovalo izkušenj. A tudi 
te bodo prišle in bomo premagali še katero dru-
go ekipo kot NK Vir.

Načrtno in individualno delo 
Kakovostno delo v zdravem okolju je edina pot 
za napredek, ko pa dodaš še  nekdanjega slo-
venskega mladinskega nogometnega reprezen-
tanta Jana Likozarja za individualne treninge 
ter nekdanjo uspešno atletinjo Leo Železnik za 
treninge tehnike teka ter dodatne trenerje za 
vadbo akrobatike in gimnastike, je napredek 
viden iz tedna v teden.

Foto: Tina Leban

MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si *MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren *  

Starejši dečki U-15 vstopili v pripravljalno obdobje
Starejši dečki U-15 so z novim letom vstopili v pripravljalno 
obdobje. Prvenstvo se bo ponovno začelo v zadnjem vikendu 
marca, vendar naše mlade ase čaka veliko dela pred tem. Trener 
Sebastian Zalar je že v decembru napovedal naporno obdobje, 
zato je v zadnjem mesecu prejšnjega leta fantom dovolil sprosti-
tev v  pomenu igre in zabave. Sedaj pa gre zares. V tem času bo 
ekipa opravila od 4 do 5 treningov ter tekmo ali dve na teden. 
Vrhunec obdobja bo odhod na priprave, ki jih za to leto celoten 
klub  načrtuje v hrvaški Istri, natančneje v Novigradu. Prvi tre-
ningi so bili namenjeni testiranju ekipe, saj bo tako mnogo lažje 
spremljati in oceniti napredek. Pripravljalno obdobje bodo za-
gotovo še dodatno popestrile prijateljske tekme z HNK Rijeka, 
NK Istra Pula, NK Dekani, NK Ajdovščina, itn. Fantje, srečno.

V klubu nove članske izkaznice
NK Vrhnika je na poti k odličnosti spet presegel sam sebe. Vpe-
ljali so nove članske izkaznice iz trde plastike, ki so personali-

zirane in ob plačani članarini ter s tem pridobljeni letni nalepki 
omogočajo koriščenje vrste popustov in ugodnosti v trgovinah 
in gostinstvu.. To pa še ni vse. Vsak član prejme ob kartici še 
darilo, in sicer bidon in posebno majico.  NK Vrhnika ohranja 
sloves najboljšega nogometnega kluba na Vrhniki.

Izvrstno delo se kaže tudi v kakovosti igralcev

O tem, da klub deluje strokovno na izjemno visokem nivoju, 
ni treba posebej izpostavljati, vendar je prav, da se vsake toliko 
tudi malce pohvalimo z odličnim igralskim kadrom. Nekateri 
naši igralci so  pozimi zamenjali velika travnata igrišča za malo-
nogometni parket in se tako preizkusili še v FUTSALU. Izkaza-
lo se je, da je NK Vrhnika izjemno dobro opravil svoje delo, saj 
so naši fantje v dresu novoustanovljenega Futsal kluba ZAVAS 
navduševali z izjemnimi predstavami in rezultati. Ob tej prilo-
žnosti čestitamo vsem igralcem Futsal kluba za lep uspeh in se 
nadejamo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

Rad igram nogomet (RIN) spet na Vrhniki
Sobota, 3. 1. 2015, je bila v znamenju cicibanov. Igralni dan pod 
okriljem programa Rad igram Nogomet (RIN) je v športni dvora-
ni Antona Martina Slomška postregel z zanimivimi predstava-
mi naših najmlajših nogometašev. Selekciji U-8 in U-9 sta z nekaj 
starejšimi kolegi odigrali tekme U-9 in U-11 starostne kategorije. 
Da smo bili najmlajši v obeh tekmovanjih, niti ni potrebno pose-
bej poudarjati. Naši malčki so prikazali odlično kombinatorno 
igro in bili enakovredni nasprotniki domala vsem gostujočim 
ekipam. Dobro delo Gašperja Končana in Jureta Berzelaka se 
kaže iz dneva v dan in otroci vidno napredujejo.

Božičkovanje
Kot se spodobi, smo uspešno in delovno leto zaključili z Božič-
nim celodnevnim druženjem,  kjer tudi ni šlo brez nogometa. 
Otroci  in njihovi starši so odigrali turnir, mame so spekle odlič-
ne dobrote, obiskal nas je Božiček, seveda s polno vrečo daril. 
Dan je bil resnično prijeten, sproščen in zabaven.
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13. 12. 2014 - Planinski izlet na 
Mali Golak (1495 m)
V soboto, 13. 12. 2014, so se mladi planinci PD 
Vrhnika udeležili pohoda na Mali Golak (1495 
m), ki je najvišji vrh gorovja Golaki in Trnov-
skega gozda. 
Nenavadno je, da je Mali Golak 15 m višji od Ve-
likega. Gozdna meja sega do višine okrog 1400 
m, nad njo raste rušje, ki na kamnitem svetu 
daje vrhovom goli videz. Domačini so prepri-
čani, da so bile nekdaj na Golakih planine. Mali 
Golak mu pravijo zato, ker je bil včasih na njem 
najmanjši pašnik. Na zemljevidih je prišlo do 
napake. Na vrh Malega Golaka, izjemnega raz-
gledišča, vodi več poti. Mi smo se zgodaj zjutraj 
z Vrhnike odpeljali proti Logatcu in Idriji skozi 
Col in Predmejo proti Golakom.
Najprej smo hodili po kolovozu, potem po ste-
zi skozi gozd. Pot je bila lahka, lepo speljana 
in se je zmerno vzpenjala. Hitro smo prišli do 
Iztokove koče pod Golaki (1260 m). Podobna je 
bila pravljični hiški sredi gozda. Po malici smo 
se odpravili proti vrhu, ki je oddaljen 50 minut. 
Pričakovali smo, da nas bo pozdravilo sonce in 
pregnalo meglo, vendar se to ni zgodilo. Posta-

jalo je čedalje bolj mrzlo, kamnita in strma pot 
v zgornjem delu je bila poledenela, ampak se je 
dalo. Če bi imeli dereze sploh ne bi bilo nobene-
ga problema J Še planinskega vodnika Primoža, 
ki nas je vodil, so vremenske razmere presene-
tile. Občutili smo ostrino zime in na poti nismo 
srečali »žive duše«.
Osvojili smo skalni vrh sredi vrtačastih pros-
transtev in skrivnosti. Ostali pa smo prikrajšani 
za enega najlepših razgledov na vso Slovenijo. 
Mladi planinci so mi povedali, da jim je bil pla-
ninski izlet všeč. Lepa izkušnja, če si dobro ob-
lečen in opremljen 
Besedilo: Romana Jemec Opeka
Foto: Primož in Tatjana Pečlin

18. 12. 2014 – Na ta dan je naša spletna stran 
doživela 600.000-i obisk, kar od pomladi leta 
2007 ni malo. Za vas se bomo še naprej trudili 
Andrej, Bojan in Milan.

26. 12. 2014  - Stotnije na nočnem 
pohodu na Planino
Da, tako lahko zapišemo, kajti samo izpred Štir-
ne nas je od 18.00 do 18.15 krenilo natančno 202 
pohodnika, kjer jih je na startu pozdravil načel-
nik Vodniškega odseka, Boštjan Ravnik, ter jim 
zaželel srečno novo leto in varen korak v gorah. 
Ostali pohodniki pa so se „zlivali“ na Planino 
od „Prčona“, z Ulovke in Stare Vrhnike, po oceni 
mnogih nas je bilo na vrhu od 350 pa do najbolj 
optimističnih - 500, na vsak način nekaj stotnij, 
ki ob neverjetni organiziranosti najemnika Mi-
tje in njegove odlične ekipe ni odšla v dolino 
lačna (palačinke) in žejna. Hvala tudi vam in 
vsem vodnikom, ki so popeljali to množico na 
vrh nad Vrhniko.
Besedilo: Milan Jerman

10. 1. 2015 - Planinski izlet s 
svetilko v roki
Obetala se je lepa sobota, dan, ko smo se planin-
ci Mladinskega odseka PD Vrhnika, odpravili 
na pohod na Planinsko goro in skok v Planinsko 
jamo.
Zbrali smo se pred OŠ Ivana Cankarja. 54 na-
debudnih mladih planincev, polnih energije, se 
je vkrcalo na avtobus in krenilo proti Planinski 
gori. Na obrobju Planinskega polja, v naselju 
Planina, kjer smo izstopili in veter nam je že za 
dobrodošlico skuštral lase. Nismo se ustrašili. 

Zapeli smo bunde, skrili glave pod kape in se 
pogumno podali na pot.
Zmerno smo se vzpenjali po pobočju travnika 
in kmalu prišli do gozda in široke gozdne ceste, 
kjer nas je planinska tabla usmerila levo proti 
Planinski gori. Planinska gora z Grmado se dvi-
guje kot dolg gozdnat hrbet nad Planino. Vas 
Planina je bila znana kot najpomembnejša fur-
manska postaja med Ljubljano in Trstom. Pot ni 
bila zahtevna, zato smo lahko tudi poklepetali 
med hojo. Po kaki uri in pol hoje, smo prispeli 
do cerkve sv. Marije na Planinski gori. Cerkev 
je povezana z bogato zgodovino. Za odmakn-
jen prostor kjer stoji, je nenavadno velika, kar 
kaže na njeno bogato romarsko preteklost. Blizu 
stoji okrogla kapelica, katere nastanek je zavit 
v legendo o dveh izgubljenih graščakih. Cerkev 
nam je ponudila prijetno zavetrje, kar smo izko-
ristili in v miru pomalicali. 
Še nekaj minut hoje nas je ločilo do razgledišča, 
s katerega se nam je odprl čudovit pogled 
na Planinsko polje. Res, da nam je razgled 
malenkost ovirala nizka oblačnost, vendar nas 
to ni popolnoma nič motilo. Tu nam je dr. Franci 
Gabrovšek z Inštituta za raziskovanje Krasa po-
vedal nekaj geoloških zanimivosti o Planinskem 
polju, ki sodi med tipična kraška polja. Po njem 
teče v več kot 8 km dolgem toku reka Unica. 
Izvedeli smo tudi, da je po obilnejšem deževju 
Planinsko polje poplavljeno in za nekaj časa 
postane jezero.
Po krajšem postanku smo se spustili nazaj v do-
lino. Pot nas je sedaj vodila mimo kamnoloma 

proti Planinski jami, eni najzanimivejših in 
največjih vodnih jam v Sloveniji. Jama se od-
likuje z velikimi podzemeljskimi dvoranami, 
številnimi jezeri, lepimi kapniki in sotočjem 
dveh podzemeljskih rek, Pivke in Rak. Marsi-
kateri planinec je komaj čakal, da se podamo 
v jamo in raziščemo njene lepote. Vodil nas je 
g. Franci Gabrovšek.
Pred jamo smo si ogledali Ravbarjev stolp. 
Prečkali smo Unico po lesenem hodniku ob 
rakah, ki vodijo vodo na osamljeno žago. Pred 
nami se je odprla obokana votlina pod visoko 
navpično steno. Mimo jeza smo, ob bučanju 

Unice, vstopili v temno kraško podzemlje. Še 
dobro, da smo imeli s seboj svetilke, s katerimi 
smo si utirali pot skozi temo. 
Najprej smo prečkali lesen most in se povzpe-
li v Visoko dvorano. Ves čas smo videli le to-
liko, kolikor so nam svetilke razsvetlile jamo 
in poslušali nedokončano pesem struge. Bilo je 
razburljivo. G. Franci nam je ob postankih po-
vedal veliko zanimivosti in nam razložil, kako 
poteka v jami sotočje dveh rek, kaj je biforkacija 
in kje te vode pritečejo na dan na Vrhniki. Ho-
dili smo vse do razgledišča na sotočju. Tam 
smo se lahko po skalovju spustili do 
reke. Za kratek čas nas je prišla po-
zdraviti tudi človeška ribica. Če bi 
želeli dalje po jami, pa bi potrebo-
vali tudi čolne in drugo jamarsko 
opremo. 
Ob povratku iz jame smo že bolj 
pogumno stopali po temnih kraških 
rovih. Polni vtisov smo se počasi vrnili v 
naselje in se prijetno utrujeni odpeljali nazaj 
proti domu. Bil je res krasen “planinsko – ja-
marski” pohod.
Besedilo: Brigita Žitko
Risbica: Andraž Novinšek Petrovčič 
(6. razred, star 11 let)
Foto: Matjaž Dremelj

11. 1. 2014 – Dražgoše 2015
Še enkrat več smo se odločili, da obeležimo 
spomin na Dražgoško bitko. Lintverni 
to storimo na svoj način. Največkrat se 
povzpnemo na Ratitovec. Ratitovec, simbolni 
pomnik in priča dogodkov iz preteklosti, nas 
znova in znova preseneti. Tudi letos ni bilo nič 
drugače. Ob vzponu nanj velikokrat doživimo 

pravo zimsko idilo, včasih pa tudi vse zimske 
nevšečnosti. Vremenska napoved tokrat ni bila 
vzpodbudna, vendar smo upali, da se bo na 
Ratitovec vseeno dalo povzpeti. Toda, ko smo 
odprli vrata avtomobilov na Prtovču, nam je v 
obraz “butnil” silovit veter. Le malo je manjkalo 
pa bi snelo vrata. Že smo mislili, da se “po jutru  
dan pozna”, no pa na našo srečo ni bilo čisto 
tako. Vrhovi so bili zaviti v meglo, veter pa je, 
kot po naročilu, vseeno pojenjal. Z nekoliko 
nezaupljivimi pogledi smo zrli v megleno nebo 
in razmišljali le kako bo višje gori. 
Z Lintvernskim korakom smo krenili po doli-
ni Razor. Snega je bilo za vzorec, pot je deloma 
poledenela. Poznalo se je, da nekateri derez nis-
mo natikali že nekaj let. Kar naprej smo nekaj 
popravljali, jermeni nikakor niso ubogali. Pravo 
zatišje navkreber skozi gozd, le kakšna kaplja 
z drevja je padla. Vztrajnost se je izplačala, vse 
višje kot smo bili, je bilo snega manj in manj. Ve-
ter pred nekaj dnevi je opravil svoje in razpihal 
večino snega. Ko smo se dvignili iz gozda je bila 
megla še bolj gosta, pa tudi veter se je okrepil. 
Prav z olajšanjem smo stopili v Krekovo kočo, 

kjer nas je navdušeno sprejel razpolože-
ni oskrbnik. Tokrat je svojo prilož-

nost izkoristil  Mornar, ki nas je, 
v znak  zadovoljstva po vrnitvi 
med Lintverne, pogostil.
Zadovoljni z okrepčilom smo 

se naglo spustili proti Prtovču. 
Dežne kaplje so se gostile in potr-

dile vremensko napoved. Začelo je 
močneje deževati in še bolj smo po-

hiteli proti cerkvi na Prtovču, kjer smo zamen-
jali mokra oblačila in se nato odpeljali h Kvedru 
v Sp. Lušo. Gostilničarka nas je bila tudi tokrat 
vesela. Staremu smo nazdravili za njegov visok 
življenjski jubilej, on pa se je oddolžil s pijačo. 
Ob dobri hrani in kapljici je čas še hitro minil in 
kmalu smo se napotili nazaj proti Vrhniki. 
Besedilo in fotografije: Vezist

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

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Višja strokovna šola    

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5897 662, julijana.rifl@cpu.si, www.cpu.si

S PRAVO IZOBRAZBO DO USPEHA

Vabimo vas na vpis  
v višješolski strokovni študij:

• inženir informatike
• inženir gradbeništva
• ekonomist
• poslovni sekretar
• inženir varovanja
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Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda Organizator / vodnik

7.2. SNEŽNIK 7:00 6 PRIMOŽ PEČLIN in 
TATJANA

21.2. OBČNI ZBOR V OŠ IVAN 
CANKAR 19:00 PLANINSKO DRUŠTVO

Iz februarskega koledarčka
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V Borovnici oddam v najem 
opremljeno garsonjero, 36 m2. 
Info: 041-863-600.
Nudim pomoč pri gospodinj-
skih opravilih, tudi delo s starej-
šimi na ožjem okolišu Vrhnike, 
031751523.

V centru Vrhnike prodam no-
vejše,  sodobno in povsem 
opremljeno dvosobno stano-
vanje v izmeri 70 m2. Stano-
vanje je v tretjem nadstropju 
(mansarda) in je opremljeno 
z materiali višjega cenovnega 
razreda (parket, pohištvo, ma-
sažna kad, talno  ogrevanje v 
kopalnici). Vključuje tudi bal-
kon, garažni boks in dvigalo. 
Cena: 149 000 evrov. Info: 041 
690 502

Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani s 
kovinsko armaturo in ventilom 
za izpust. Cena 100,00 EUR za 
kos. Vse preostale informacije na 
št. 040 25 88 99.   
Manjšo samostojno hišo s pri-
padajočo parcelo kupim. Tel. 040 
978 448.
Prodam kokošja jajca ekološke 
reje, kokoši se vsak dan pasejo 
na travniku, in meso domačih 
piščancev. Lahko tudi kruh iz 
krušne peči. Tel: 031 504 644.
Prodam ali posodim večji na-
hrbtnik, 50-litrski, namenjen za 
daljše pohode v hribe. Tel: 031 
504 644.
Manjši skupini otrok ali odra-
slih razkažem domače živali na 
kmetiji, na željo pripravim tudi 

malico za simbolično ceno. Tel: 
031 504 644.
Nudim strokovno pomoč pri 
težavah s partnerskim odnosom 
in pri vzgoji otrok. Tel.: 041 239 
769 ali www.srcna-moc.si.
Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare predmete 
kupim. Tel.: 031878351.
Prodam zelo dobro ohranjen 
otroški voziček »hoco«. Cena 
po dogovoru. 
Informacije na  tel. št.: 041 472-975.
Nudim pomoč pri gospodinj-
skih delih, pomoč starejšim in 
onemoglim na območju Vrhni-
ke. Tel.: 051 399 019.
Kupim telico, staro do dveh let, 
za zakol. Tel: 041321602
Prodam mešana drva (bukova), 
že od 30 evrov dalje na kubični 
meter. Tel.: 041 634 964 (Razor-
ska dolina, Vrhnika).
Vrhnika – Center; prodam sa-
mostojno starejšo hišo, 115 m2, 
ki leži na razgledni parceli, z zu-
nanjo shrambo, majhnim vrtom 
in garažo. Hiša ima vse priključ-
ke, 5 sob in 2 kopalnici, večinski 
del hiše  je adaptiran, kljub temu 
je potrebna delna prenova. ZK je 
urejeno, prevzem je možen ta-
koj, ste vabljeni na ogled! Cena: 
95.000,00 EUR, tel.: 030 – 415 004
Ugodno prodam suha bukova 
drva, 20 kubičnih metrov, po 40 
evrov (Podlipa), 031 662 529.
Na Dolu pri Borovnici nudim 
takoj vseljivo družinsko stano-
vanje nekadilcem. Tel: 041 299 
821.

Prodam suha bukova drva,  mo-
žen tudi razrez. Lokacija: Horjul, 
tel.: 031 852 871
Prodam cepilec na sveder, Jago-
dic, za 100 evrov. Horjul, tel.: 031 
852 871
Prodam manjši nasad ameri-
ških borovnic v Bevkah, cca 210 
grmov, z vso pripadajočo opre-
mo. Informacije na telefon: 031 
537 110.

Kava bar v centru Vrhnike z 
najdaljšo tradicijo išče novega 
gospodarja. Lokal obratuje in 
obsega 70 m2, letni vrt in par-
kirišče. Bar oddamo, pogoj: 
odkup inventarja. Info: 041 
690 502.

Prodam naravna domača mila,  
narejena po hladnem postopku. 
Na voljo sivkino, ognjičevo, čo-
koladno in še mnoga druga. Več 
o milih si lahko ogledate na FB 
strani Milo Milo, naročila na e-
-naslov: milommmilo@gmail.
com
Ugodno prodam suha in pol-
suha razcepljena bukova drva. 
Okolica Borovnice. Tel: 041/764-
592.
Kupim smrekove prekle za fi-
žol. Ponudbe na  041 379 569.
Vedežujem in rešujem vse vaše 
težave, večinoma zakonske.
Zato, če jih imate, pokličite, re-
šila bom vašo težavo po zelo hi-
trem postopku. Tel.: 051 251 489.
Imam več ženskih oblačil, lepo 
ohranjenih. Pokličite na številko: 
01 755 10 18.
Prodam škodo felicio, letnik 97, 

cena po dogovoru. Tel: 031 643 
602.
Prodam aljaške malamute, či-
stokrvne, brez rodovnika. Tel. 
031 643 602.
Prodam otroški voziček znam-
ke Quinny Speedi, malo rabljen, 
brezhiben, rjave barve. Rabljen 
za enega otroka. Cena 90 evrov. 
Gsm 041 617 151 (Nataša).
Prodam zazidljivo parcelo v 
izmeri 530 m2 za gradnjo sta-
novanjske hiše na Lukovici pri 
Brezovici. Vsa infrastruktura, na 
katero se objekt priključuje, je ob 
parceli. Dostop urejen po asfalti-
rani cesti  do parcele. Za dodatne 
informacije pokličite po telefonu 
na: 030 931 750.
Rad bi nemškega ovčarja, sam-
ca, če ga lahko kdo podari. Tel.: 
041 616 714. 
Dobrova z okolico: iščemo v na-
jem garažo, velikosti 20 m². Tel.: 
041 832570.
Nudim učno pomoč za otro-
ke. Sem pedagoginja in terapev-
tka. Telefon: 051 346 179.
Nudim energijske tretmaje in 
svetovanje za osebno in duhov-
no rast. Telefon: 051 346 179.
Podarite odvečne knjige, priroč-
nike …? Pokličite, z veseljem pri-
dem, jih odpeljem in ohranim. 
Tel.:030 996 225.
Kupim motorno žago znamke 
Husqvarna ali Stihl, lepo ohra-
njeno, malo rabljeno, novejšo, 
in motorno kosilnico, bočno na 
nitko, takoj kupim za gotovino. 
Tel.: 041/541-858.
Prodam manjšo samostojno sta-
novanjsko hišo na Bloški Polici, 
80 m2, zgrajena l. 1850, adaptira-
na l. 1975. Priključki: vodovod, 
elektrika, telefon, poleg hiše stoji 
gospodarsko poslopje, hiša ima 
tudi lasten vrt. Hiša s pripada-
jočim zemljiščem (970 m2) je bre-
men prosta in vpisana v zemlji-
ško knjigo, ob hiši je tudi prostor 
za parkiranje. Hiša je potrebna 
adaptacije. Energijska oznaka 
stavbe: G. Cena 58.000 evrov oz. 
po dogovoru. Za več informacij, 
prosim, pokličite: 041 502 870.
V Dragomerju na lepi sončni lo-
kaciji prodamo dve sosednji za-
zidljivi parceli, št. 717/1 (614 m2 ) 
in 717/2 (536 m2 ), obe k. o. Log. 
Parceli sta med Prečno ulico in 
Potjo ob Snešaku. Parceli sta na-
prodaj skupaj ali vsaka posebej. 
Vpisani sta v zemljiško knjigo in 
sta prosti bremen.
Info na tel. št.: 041/ 575 430.

• Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi

Jelovškova 7      01/ 7506 840 
Agrocenter VRHNIKA NA ZALOGI IMAMO: 

LOPATE
za sneg

EMAJLIRANA POSODA

OZNAČEVALNI TRIKOTNIKI ZA TRAKTORJE

12,  €/kos99

 ČISTILA ZA VETROBRANSKA STEKLA
 koncentrat do - 60 C8,  €/5l95

11,  €/kg40

SOL 
ZA POSIPANJE

UGODNO
AKUMULATORJI

SONČNIČNA SEMENA 
za ptice 0,  €/kg95

KORUZNO KRMILNA MOKA

7,  €/40kg99

10,  €/40kg90
JEČMEN

ČREVA
NARAVNA IN UMETNA

VAKUMSKI STROJČKI
POLNILKE 

ZA SALAME

NA ZALOGI 
VSE ZA KOLINE: 

VELIKA IZBIRA
SEMENSKEGA KROMPIRJA

VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,
vabi k sodelovanju

SVETOVALCA KOMERCIALISTA (m/ž) – 
poslovna enota Kranj

OPIS DELA:
•	 načrtovanje	in	izvajanje	prodajnih	ter	promocijskih	

aktivnosti;
•	 iskanje	novih,	potencialnih	zavarovancev	in	negovanje	

prodajnega	portfelja;
•	 izvajanje	poprodajnih	opravil.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
•	 V.	raven	izobrazbe	ekonomske	ali	druge	ustrezne	smeri;
•	 eno	leto	delovnih	izkušenj	v	zavarovalništvu;
•	 dovoljenje	za	opravljanje	poslov	zavarovalnega	

zastopanja;
•	 vozniški	izpit	B	kategorije.

KAJ PONUJAMO:
•	 zaposlitev	za	nedoločen	čas	s	trimesečnim	poskusnim	

delom;
•	 možnost	izobraževanja,	osebnega	in	strokovnega	

razvoja;
•	 prijetno	in	stimulativno	delovno	okolje.
Zaposlujemo	po	načelu	nediskriminatornosti	in	enakih	
možnosti.
Če	se	želite	pridružiti	naši	ekipi	in	izpolnjujete	navedene	
pogoje,	vas	vabimo,	da	se	prijavite	na	elektronski	naslov	
kadri@vzajemna.si najkasneje do srede, 28.1.2015.

Več o Vzajemni na www.vzajemna.si
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info@avtohisa-seliskar.si/(01)750 22 52

Cenjene stranke, obveščamo Vas, da gradimo nov servisno-prodajni center
na lokaciji IOC Zapolje 2A, 1370 LOGATEC. Spremljajte naš facebook profil
in seznanjeni boste z vsemi aktualnimi novostmi, akcijami in nagradnimi igrami.

Avtohiša Seliškar d.o.o., Betajnova 16, 1360 Vrhnika / (01) 750 22 52 / info@avtohisa-seliskar.si
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI

Bojan	Nadlišek	s.p.
Vas	18,	1360	Vrhnika,	T:	01	7553	418

T: 041 742 018

• Razni izkopi
• Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade

• Urejanje dvorišč
• Raznih škarp

• Prodaja peletov in drv
• Zimska služba

GRADBENA DELA
IN IZKOPI

• Razni izkopi
•  Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade

• Urejanje dvorišč
• Raznih škarp

• Zimsko čiščenje snega

Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

v
NAŠ ČASOPIS

OGLAŠUJTE
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Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v

Srce je omagalo,
Tvoj dih je zastal,
a spomin nate
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 84. letu starosti je za vedno zaspala 

naša draga sestra in teta

OLGA 
FRIŠKOVEC,

Kovačeva Olga
17.  7.  1930 – 1. 12. 2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter da-
rove, ki ste jih namesto cvetja namenili za svete maše. Hvala tudi 
Pogrebni službi Vrhovec, pogrebcem, gospodu župniku Blažu 
Gregorcu za pogrebni obred in patronažni službi ZD Vrhnika. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem števi-
lu pospremili k večnemu počitku.

Vsi njeni
Drenov Grič, december 2014

Pošle so ti moči,  
in zaprl si svoje trudne oči.

VINKO 
RAVBAR

1935–2014

Po dolgotrajni bolezni nas je v 79. letu starosti zapustil oče in 
dedi. Od njega smo se v ožjem družinskem krogu poslovili 20. 
decembra 2014. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Sin Vojko in hči Lidija z družinama

V 94. letu nas je zapustila draga 
mama, babica in prababica 

ANA SVETE, 
roj. Birtič

23. 6. 1920 – 5. 12. 2014

Najlepša hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sova-
ščanom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Še posebno 
se zahvaljujemo Pogrebni službi Lavanda iz Podolnice za lepo 
organiziran pogrebni sprevod ter Domu starejših občanov na 
Bokalcih za vso nego in skrb. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo po-
spremili na njeni zadnji poti. Mami, za vedno boš ostala v naših 
srcih.

Vsi njeni
Dobrova, december 2014

Ko je srčna bolečina prevelika,
se tudi solza posuši, 
le srce še nemo kliče,
oh, kje si, mama ti!
(Kosovel)

ZAHVALA
ob slovesu

ANE 
ROZMAN,

rojene Laznik 
(22. 7. 1926 – 13. 12. 2014)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi župni-
ku g. Golobu, Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: sin Janez z družino
Hruševo, december 2014

ZAHVALA

JOŽI VONČA, 
rojena Bajc

1. 10. 1935 – 1. 12. 2014

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala župniku za obred, Pogrebni službi Vrhovec, zahvala tudi 
Jerneju za lep poslovilni govor.

Vsi njeni
Bevke, December 2014

V sredini decembra smo se poslovili 
od drage mame, babice in prababice

ANTONIJE 
GABROVŠEK

1926–2014

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem in sosedom za iz-
rečeno sožalje ter darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi 
dobrovskemu župniku za lepo opravljen obred in mašo ter pev-
cem in Pogrebni službi Lavanda.

Sin Milan z ženo Marijo, vnuka Borut in Petra ter pravnuka 
Tajda in Arne

Vrzdenec, januar 2015

ZAHVALA
V 68. letu je življenjsko pot sklenil naš 

dragi

STANISLAV 
IZTOK SAJE

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom in prijateljem za pod-
poro, izrečeno sožalje, sočutne in spodbudne besede, darovano 
cvetje in sveče. Hvala pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Dragomer, december 2014

ZAHVALA
Tako kot je živela, je tiho in skromno 

odšla od nas naša draga mama, 
babica in prababica 

MARIJA 
BOŽNAR, 

rojena Oblak, iz Briš 25 pri 
Polhovem Gradcu.

Vsem, ki ste nam v dnevih slovesa kakor koli stali ob strani, se 
iskreno zahvaljujemo. Hvala za darovano cvetje, sveče, darove 
za cerkev in svete maše.

Vsi njeni
Briše, december 2014
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Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen.  
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.  
(Kant) 

V SPOMIN
29. januarja 2015 bo minilo eno leto, 

od kar nas je zapustil oče, ata in 
praded

JERNEJ 
KOPRIVEC,

po domače Vojskov ata.

Ne bomo te pozabili. 
Vsi tvoji

Pride čas, ko si izmučeno srce želi spati,  
v večni sen odpotovati.  
Mama, hvala ti za rojstvo, ljubezen in skrbi,  
naj večna lučka ti gori.
 

ZAHVALA
Po poti večnosti je odšla naša draga 

mama

PAVLA JURCA
1919–2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeno za-
dnjo pot in se od nje poslovili. Hvala vsem za izrečeno sožalje, 
darovane rože in sveče. Posebno se zahvaljujemo sosedom, ose-
bju ZD Vrhnika, Pogrebni službi Vrhovec, pevcem, citrarju ter 
duhovniku Martinu Golobu za opravljen obred.

Žalujoči: hčerki Joži, Minka in sinova Vilko, 
Stane z družinama

Podlipa, december 2014

Zdaj spi, ljuba mama,
sanjaj svoje sanje,
vzemi tudi mene vanje,
ko mi bo na svetu hudo.

 
 ZAHVALA

  V starosti 79 let nas je zapustila 
draga mama, babica in prababica 

MARIJA 
KOVAČIČ 

(MIMI)
2. 5. 1935 –1. 1.2015

 Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, so-
delavcem, znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Iskrena hvala osebju v UKC – Oddelek diabetes za nego in oskr-
bo. Hvala Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in trobentaču ter 
gospe Mariji za prijazne besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hči Duška in sin Matjaž z družinama

Si kot sonce življenja sijala,  
za vse svoje ljubezen razdala, 
odslej boš kot zvezda svetleča,  
naj ti bo v nebesih dana sreča. 

ZAHVALA
V 86. letu nas je zapustila draga žena, 

mama, babica in prababica

ALOJZIJA  
ŠINKOVEC,

rojena Trček
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
za tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in za darove za svete 
maše. Hvala tudi zdravnici Katarini Turk, pevcem, g. kaplanu 
Martinu Golobu za lep pogrebni obred in Pogrebni službi Pečkaj 
ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: mož Lojze, hčere Bernarda, Jernejka, Simona in Jana 

z družinami, sedem vnukov in sedem pravnukov
Zaplana, december 2014

Bilo je samoumevno, 
da smo se pogovarjali, 
skupaj razmišljali in se smejali, 
samo konec ne. 

Ob boleči izgubi sina, moža, očeta in 
brata

NEJCA PERA
8. 4. 1953 – 5. 1. 2015

se iskreno zahvaljujemo PGD Sinja Gorica in preostalim gasil-
cem, planincem, Pogrebni službi Vrhovec, pevcem, gospodu ka-
planu, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, so-
delavcem Spar Vrhnika,  nekdanjim sodelavcem IUV, sošolcem 
in vsem  drugim za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. 
Žalujoči: oče Milan, žena Martina, hčerka Tatjana z Deanom, 

sin Miha ter sestra Milena in brat Jože z družinama
Velika Ligojna, 10. januar 2015

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

V domu našem je praznina,
v srcih naših bolečina,
spomin na te še živi,
čeprav te več  z nami ni.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta, tasta, 

dedka in pradedka 

NIKOLAJA 
PEZDIRCA, 

roj. 14. 10. 1929, iz Oražnove 4, 
Ljubljana,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, darovali cvetje in 
sveče ter nam izrazili pisno in ustno sožalje. Hvala tudi gospodu 
župniku Alojziju Golobu za lepo opravljen pogreb, pogrebcem, 
Pogrebni službi Vrhovec, pevcem, trobentaču, medicinskemu 
osebju Doma starejših občanov Ribnica in socialni delavki gospe 
Tini G. Podobnik. Hvala vsem ki ste ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: sin Niko z ženo Štefko, vnuka Tanja z možem Tomažem, 
Tomaž z ženo Urško in pravnuki Vesna, Zala, Luka in Špela 

Dobrova, 23.12.2014 

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je tiho zapustila 

mama, babica in prababica

KATARINA 
KOPAČ

s Črnega Vrha, 
4. 5. 1928 – 14. 12. 2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršen koli način 
pomagali in za vsak stisk roke ter izrečeno sožalje.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerka Tilka z družino

V enaindevetdesetem letu starosti je umrla  naša draga žena, 
mama in babica 

VERA KIRN - VERICA,
udeleženka NOB z Vrhnike, Ribiška pot 12

Na vrhniškem pokopališču smo se od nje poslovili  
v sredo, 7. januarja 2015.

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Žalujoči mož Viktor, hčerki Vanja in Jožica z družinama ter 
preostalo sorodstvo

Breg pri Borovnici, Vrhnika, Ljubljana, Beograd, Skopje

Rupnik Janez, s.p.  |  
Tržaška cesta 3  |  Vrhnika  |  Slovenija
cvetlicarnajana@siol.net | www.cvetlicarna-jana.si

031 554 121  |  01 755 27 14

•  ikebane od
•  žarni venèki od
•  venci od

Ugodne cene žalnih aranžmajev:

30 €
50 €

80 €

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec
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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

Podjetje Fortrade d.o.o., 
Pod Hruševco 50, 
1360 Vrhnika

Zaradi povečanega obsega poslovanja iščemo:

VOZNIKA – SKLADIŠČNIKA B in C kategorije.

Prijave pošljite do 2. 2. 2015 na mail: hilda@fortrade.si

Za najmlajše: poveži pike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  

GESLO KRIŽANKE

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod po-
kroviteljstvom Zavoda ivana Cankarja Vrhnika, se je 
glasilo: »Srečno in zdravo novo leto«. V uredništvo smo 
prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je bila na-
klonjena sledečim: Barbari pečar iz postojne, Miri sin-
kovič iz Loga pri Brezovici in Mileni Borštnik iz Lju-
bljane. Nagrajenci bodo prejeli po pošti bon praktično 
darilo, ki ga poklanja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.    
Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite naj-
kasneje do 12. februarja na naslov Naš časopis, Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. 
Trije nagrajenci bodo prejeli vrednostni bon za zunanje in 
notranje čiščenje osebnega vozila, ki ga poklanja AVTO-
PRALNICA LESK iz Sinje Gorice

AVTOPRALNICA
LESK

Sinja Gorica 109a (za gostilno Nibi)

041 209 617

20 let 

Akcija: ponujamo cene izpred 20. let

zunanje in notranje čiščenje     12 €
globinsko, kem. čišč. notranjosti 36 €
strojno poliranje                      36 €
samopostrežno čiščenje(notr. in zunanjosti) 4 €
pranje hišnih preprog - 1 m :    3 €
zunanje pranje                          6 €

Akcija velja do 26. junija 2015.

2

Prihodnost je v naših rokah
Smo dinamično podjetje s področja avtomatizacije proizvodnje, 
strojegradnje in pogonske tehnike. Zaradi povečanega obsega dela 
iščemo novega sodelavca:

PROGRAMER v PLC okolju
Naloge in odgovornosti:
-  Izdelava aplikacij v PLC okolju, zagon in testiranje aplikacij na 

terenu
-  Delo na sedežu družbe ter na terenu v Sloveniji in tujini
Pričakujemo:
-  Najnižja stopnja izobrazbe: VI smer elektrotehnika, mehatronika, 

računalništvo
-  PLC programiranje (poznavanje jezikov definiranih po IEC 61131-3 

standardu)
-  Delovne izkušnje (zmožnost predstavitve preteklih izvedenih 

projektov)
-  Dobro govorno znanje angleškega jezika
-  Pripravljenost za nenehno izobraževanje
-  Odgovornost in sposobnost dela v skupini
-  Samostojnost, komunikativnost, natančnost, profesionalnost, 

organiziranost
-  Vozniški izpit B kategorije

Nudimo:
- Zanimivo in strokovno zahtevno delo 
- Možnost dodatnih izobraževanj 
- Delo v usklajenem, mladem in izkušenem kolektivu 
- Stimulativno redno plačilo 
- Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

Vaše prijave pričakujemo do 13.02.2015. Veselimo se srečanja z vami. 

PS, d.o.o., Logatec
Kalce 30 b, SI-1370 Logatec, Slovenija
T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29
E: ps-log@ps-log.si, W: www.ps-log.si
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TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

24x4.5
EUR*

S SUPER
UGODNIM
TELEFONOM
V NOVO LETO.
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RAČUNALNIKI - NOVI IN RABLJENI    FOTOKOPIRANJE    IZPOSOJA BLAGAJN    SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

Prenosnik Lenovo 
IdeaPad B50

•	 Intel	Celeron	N2830
•	 39,6	cm	(15,6'')	1366x768
•	 Pomnilnik	4GB	DDR3
•	 trdi	disk	320GB
•	 DVD-RW	enota
•	 Windows 8.1
•	 Garancija:	2	leti

OMEJENA	KOLIČINA

GSM telefon Gsmart T4 lite

•	 (brez	vezave	–	prosta	prodaja)
•	 4''	ekran	na	dotik
•	 2-jedrni	procesor	:	MediaTek	MT6572
•	 notranji	spomin	.	4	GB
•	 Android	4.2
•	 fotoaparat	ločljivost	:	5,0	M
•	 Bluetooth,	WIFI
•	 podpora	za	2	SIM	kartici
•	 Garancija:	2	leti

Računalnik	MEGA	2000	 
i3-4150 

•	 Intel	Core	i3-4150	
•	 Pomnilnik:	4GB	DDR3	1600	MHz
•	 Trdi	disk:	1TB	SATA
•	 Grafika:	HD	4400
•	 Optična	enota:	DVDRW	+/-	
•	 Osnovna	plošča:	MSI	H81M-P33	
•	 Čitalec	kartic	64	v	enem+USB	2.0
•	 Priklopi	USB:2x	USB	2.0,	slušalke,		

mikrofon	(opcija:	2x	USB	3.0)	-		
2x	USB	3.0	zadaj	na	osnovni	plošči

•	 Opcija z Windows 8.1.	-	449	EUR

82	€

ReCikliRanje za nasmeh -
sODelujemO PRi PROjektu RDeči nOski!

 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.

PRODAJA NA OBROKE 

DO 24 MESECEV

Delovni čas:
pon	–	pet:		
8	–	18
sob:	
9-12

AKCIJSKA CENA:  

AKCIJSKA CENA:  

349	€

Tablični	računalnik	
Samsung	Galaxy	Tab	4	
SM-T530 pc
•	 procesor	Quad-core	1.2	G	

Hz	ARM	Cortex-A7
•	 zaslon	10,1''	

1280×800	točk
•	 16	GB	ram
•	 kamera	3	MP
•	 GPS,	1×	mUSB	2.0	(MHL),	

1×	infrared,	1×	microSD	
(podpora	do	64	GB

•	 Li-Ion	baterija	6800	mAh

269	€

nOVO! 
tiskanje 

DO velikosti 

a0

Hvala, ker nam 

zaupate.  

Zdravo in  

nasmejano 2015!

Molek servis Peter	Molek	s.p.
Vrtnarija	3,	Vrhnika		
E:	prodaja@molek.si
T:	01	750	51	70,	M:	041	26	48	48
M:	070	21	08	14
www.molek.si

14,90
SVETOVNO NIZKA CENA

EUR

PREMIUMPREMIUM

PLAČILO POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE! Molek.si VRHNIKA 070 210 814.

2GB
prenos podatkov EU + ZDA

neomejeni
klici v SLO

neomejeni
SMS/MMSi v SLO

Število paketov je omejeno.
Akcijska ponudba »Svetovni Premium« je namenjena novim in obstoječim naročnikom, ki v času od 17.11.2014 do 31.12.2014 sklenejo aneks za razširjeni paket/razširjeni paket z Opcijo za 24 mesecev ali aneks za popust 
za 24 mesecev. Obstoječi naročniki z veljavnim aneksom pa se o načinu prehoda lahko informirajo na prodajnih mestih. Vključene količine storitev (klici, SMS in MMS) veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: 
Tusmobil), storitve prenosa podatkov veljajo iz radijskega omrežja Tušmobil in v državah v omrežjih operaterjev navedenih na spletni strani http://www.tusmobil.si/akcije/premium-svetovni. Obračunski interval v gostovanju 
za prenos podatkov v paketu Svetovni Premium je 100kB. Prenos podatkov po preseženi vključeni količini se obračunava po osnovnem Ceniku oz. če se uporabnik nahaja v gostovanju po Ceniku storitev v tujini.Storitve 
opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) in storitve po porabi vključenih količin v radijskem omrežju Tušmobila se obračunajo dodatno 
po Ceniku. Vključenih količin paketov ni mogoče porabiti za klice in druge storitve (SMS, MMS, prenos podatkov; skupaj s klici “storitve”) na posebnih in komercialnih številkah, ali storitve, ki so prejete ali vzpostavljene iz 
tujine ali klice v tujino. Za paket Svetovni Premium veljajo pravila primerne rabe (PPR), ki določajo načine dopustne uporabe paketa. Akcijska ponudba velja od 17.11.2014 do 31.12.2014. Ob sklenitvi naročniškega razmerja 
se naročniku obračuna enkratni strošek priključnine v višini 12 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o podrobnostih ponudbe lahko informirate na www.tusmobil.si, brezplačni številki 070 
700 700 in na vseh prodajnih mestih.

Dodeljene količine v Sloveniji veljajo v radijskem omrežju Tušmobila.

AKCIJSKA CENA:  

269	€
AKCIJSKA CENA:  

molek_280x196_jan_15_o3.indd   1 21/01/15   11:53




