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Prijetna	 pomladanska	 sapi-
ca	 je	na	predzadnjo	nedeljo	v	
maju	v	Horjul	pospremila	šte-
vilne	 tekmovalke,	 mentorje,	
vaditelje,	 navijače	 in	 ljubitelje	
mažoretne	dejavnosti.	Tu	se	je	
namreč	za	slovenske	mažorete	
oziroma	 članice	 mažoretnih	
skupin	odvilo	zadnje	poglavje	
državnega	tekmovanja	v	kate-
goriji	mažorete.	
Ob	 uradnem	 odprtju	 so	 obi-
skovalci	 v	dvorani	pozdravili	
mažorete	 iz	 različnih	 koncev	
Slovenije	 –	Cerknice,	 Jesenic,	
Kočevja,	 Komende,	 Kranja,	
Lenarta,	Logatca,	Lucije,	Pod-
korena,	Solkana	in	domačinke	
iz	 Horjula.	 Te	 so	 letos	 prvič	
prikorakale	 ob	 zvokih	 God-
be	 Dobrova-Polhov	 Gradec,	
ki	 je	 prav	 tako	 požela	 bučen	
aplavz.	 Vsem	 zbranim	 je	 pri-
srčno	 dobrodošlico	 izrekel	
župan	 Janko	 Prebil,	 ki	 jim	 je	
zaželel	 dobrih	 nastopov	 in	
prijetnega	 počutja	 v	 Horjulu.	
Za	 njim	 je	 vse	 prisotne	 poz-
dravila	 predsednica	 Mažore-

tne	in	twirling	zveze	Slovenije	
Nada	Skuk,	ki	je	med	drugim	
dejala,	da	se	bodo	tudi	 tokrat	
organizatorji	potrudili,	da		bo	
vse	potekalo	po	pravilih	zve-
ze.	 Posebnega	 pozdrava	 so	
bili	deležni	domače	sodnice	in	
sodnik	iz	sosednje	Madžarske	
ter strokovna ekipa. Slovesno 
odprtje	se	je	nato	nadaljevalo	s	

slovensko	 in	evropsko	himno	
v	 izvedbi	 Godbe	 Dobrova-
-Polhov	Gradec	 ter	 prihodom	
zastave	 Mažoretne	 in	 twir-
ling	 zveze	 Slovenije.	 Sledila	
je	 svečana	 zaprisega,	 ki	 jo	 je	
v	 imenu	 tekmovalk	 izrekla	
domačinka	 Klara	 Plestenjak,	
v	 imenu	 sodnikov	 pa	 gostu-
joči	sodnik	Tibor	Tandi.	Znak	

za	 uradno	 odprtje	 državnega	
prvenstva	je	dala	predsednica	
zveze	in	zadnje	dejanje	tekmo-
vanja	se	je	začelo.	
Tekmovalke	 so	 se	predstavile	
v	kategorijah	solo	mažorete	in	
mažoretni	pari	 ter	mažoretne	
in	pompom	skupine.	Prvi	del	
tekmovanja	 smo	 si	 ogledali	 v	
športni	 dvorani,	 drugi	 del	 –	

parada	pa	se	je	odvila	na	zgor-
njem	 parkirišču	 pri	 osnovni	
šoli.	 Osnovni	 element	 te	 ka-
tegorije,	 ki	 je	 privabila	 zares	
veliko	obiskovalcev,	je	koraka-
nje	skupine	po	določeni	progi,	
dolgi	60	metrov;	dovoljene	so	
tudi	druge	plesne	tehnike,	ob-
vezno	pa	je	izvajanje	različnih	
elementov	s	palicami	in	pom-
pomi.	 Paradni	 nastopi	 so	 bili	
izredno	 zanimivi	 za	 publiko,	
ki	 je	 navijala	 za	 svoje	 favori-
tinje.	 Ni	 presenetljivo,	 da	 sta	
imeli	 horjulski	 ekipi	 največ	
navijačev,	a	sta	to	tudi	upravi-
čili,	saj	sta	se	izvrstno	izkazali.	
Zadnjega	 dneva	 15.	 odprtega	
državnega	prvenstva	mažoret	
so	se	udeležile	tekmovalke	od	
blizu	in	daleč.	Vsem	je	skupno	
eno	–	druži	jih	ljubezen	do	ma-
žoret	in	plesa.	Zato	je	uspeh	že	
to,	 da	 so	 spoznale	 to	 plesno	
disciplino,	jo	vzljubile	in	sedaj	
v	njej	uživajo.	Rezultati	so	re-
lativni,	 včasih	 pridobljeni	 po	
sreči	ali	nesreči,	včasih	pošte-
no,	drugič	ne.	A	pomembno	je	

le	to,	da	tekmovalka	v	svojem	
nastopu	uživa,	da	pokaže	kaj	
zna	in	se	po	svojih	močeh	po-
trudi.	 Tokrat	 je	 uspelo	 enim,	
drugič	bo	morda	drugim.	Vsi	
končni	 rezultati	 so	 objavljeni	
na	spletni	strani	Mažoretne	in	
twirling	zveze	Slovenije.	Prav	
pa	 je,	da	 se	posebej	 izpostavi	
in	 pohvali	 horjulske	 članice	
mažoretne	 in	 twirling	 skupi-
ne	 PD	 Horjul,	 ki	 so	 že	 sredi	
aprila	 v	 Mariboru	 na	 držav-
nem	 prvenstvu	 v	 twirlingu	
dosegle	 zavidljive	 rezultate	
in	 domov	 prinesle	 celo	 ne-
kaj	 priznanj	 in	 zlatih	 paličic.	
Tokrat	pa	 so	na	domačih	 tleh	
prav	tako	blestele.	V	kategoriji	
solo	junior	je	Klara	Plestenjak	
osvojila	srebrno	 medaljo,	 Lea	
Čenčur	4.	mesto,	skupaj	pa	sta	
v	kategoriji	par	junior	+	senior	
kot	 najmlajši	 osvojili	 srebrno	
medaljo.	Najmlajše	 članice	 so	
tokrat	 prvič	 nastopile	 na	 dr-
žavnem	 tekmovanju	 in	 osvo-
jile	odlično	 bronasto	medaljo,	
in	 sicer	v	 kategoriji	 kadetinje	
–	velika	skupina.	Piko	na	i	pa	
so	na	koncu	dodala	še	dekleta,	
ki	so	v	kategoriji	junior	–	mala	
skupina	 osvojile	 1.	 mesto.	
Vsem	iskrene	čestitke.	
  Nadja Prosen Verbič / Foto: 

npv, vb 

Letošnjo	 in	 lansko	 sezono	 so	 člani	Folklorne	 skupine	Klas,	 ki	
deluje	v	okviru	Prosvetnega	društva	Horjul,	vadili	korake	in	pe-
smi	iz	okolice	Ljubljane,	celoten	splet	pa	poimenovali	Prepove-
dan	ples	na	Barju.	S	celotno	odrsko	predstavo,	katere	avtorja	sta	
Nejc	Čepon	in	mentorica	skupine	Marija	Čepić	Rehar,	so	nav-
dušili	 in	prepričali	strokovno	komisijo	na	območnem	srečanju	
folklornih	skupin	ljubljanske	okolice,	ki	je	v	začetku	aprila	pote-
kalo	v	Horjulu.	S	tem	odličnim	nastopom	so	si	horjulski	folklo-
risti	odprli	vrata	na	regijsko	srečanje	odraslih	folklornih	skupin	

osrednje	Slovenije.	Tako	so	sodelovali	in	sooblikovali	program	
osrednjega	dogodka	z	naslovom	Stopinje	preteklosti	plešejo	v	
prihodnosti,	ki	ga	vsako	leto	pripravi	Javni	sklad	Republike	Slo-
venije	za	kulturne	dejavnosti.	Folklorni	dan	 je	 letos	potekal	v	
Šmartnem	pri	Litiji,	 in	 to	v	okviru	slovenskega	Tedna	 ljudske	
kulture	med	15.	in	24.	majem.	Z	njim	je	organizator	–	JSKD	–	že-
lel	širšo	javnost	opozoriti	in	pokazati	na	obseg,	veličino,	širino	
in	družbeni	pomen	ljudske	kulture,	ki	je	v	naši	državi	izredno	
bogata,	dragocena,	kakovostna	 in	množična.	S	 tem	projektom	

se	 je	Slovenija	pridružila	 številnim	evropskim	državam,	ki	 se	
vsako	leto	poklonijo	ljudskim	kulturnim	ustvarjalcem	in	del	te	
lepe	geste	so	bili	letos	tudi	člani	FS	Klas	iz	Horjula.	

  Nadja Prosen Verbič

Eden	 najpomembnejših	 dogodkov	 za	 Mešani	
pevski	zbor	Prosvetnega	društva	Horjul	je	vsa-
ko	sezono	prav	gotovo	letni	koncert.	Dogodek,	

na	katerega	se	člani	pripravljajo	vse	leto.	Leto-
šnji	 je	bil	poseben,	saj	so	ga	prvič	izvedli	pod	
vodstvom	zborovodje	Dušana	Jevnikarja,	ki	je	
šele	konec	lanskega	leta	poprijel	za	dirigentsko	
palico	 in	 uglasil	 člane	MePZ	Horjul.	 Člani	 o	
njem	povejo,	da	je	z	vsem	srcem	predan	glasbi	
in	zborovskemu	petju,	njegova	velika	strast	pa	
so	orgle.	Človek,	ki	se	 je	ravno	vrnil	iz	tujine,	
se	je	izkazal	kot	dober	zborovodja,	saj	je	uspel	
triindvajsetčlanski	 zbor	 z	 več	 kot	 štiridesetle-
tno	 tradicijo	 obdržati,	 mu	 vrniti	 življenje	 in	
dahniti	svežino.	Ta	svežina	je	nov	repertoar,	ki	
ga	 sestavlja	 predvsem	 zakladnica	 slovenskih	
narodnih	 pesmi	 in	 nekaj	 skladb	 legendarnih	

slovenskih	avtorjev	–	Prešerna,	Kosovela,	Gob-
ca	 in	 drugih.	Vse	 te	 so	 na	 nek	 način	 opevale	
tematiko	celotnega	koncerta,	o	srcu	pa	so	spre-
govorili	tudi	povezovalci	večera	Primož	Bizjan,	
Anja	Bošnjak	in	Teja	Nagode.	Poseben	vtis	na	
občinstvo	je	naredil	gost	večera	–	Duo	Najaua,	
ki	ga sestavljata	Ana	Kravanja	in	Samo	Kutin,	
multiinstrumentalista	 in	 vsestranska	 umetni-
ka,	ki	na	svež,	žlahten,	inovativen,	a	hkrati	si-
lovito	prvinski	način	izražata	svojo	umetnost.	
Ob	koncu	se	je	zbor	še	javno	zahvalil	nekaterim	
zaslužnim	za	njihov	doprinos	in	predano	tka-
nje	vseh	 stoterih	nevidnih	niti,	 ki	 omogočajo,	
da	zbor	ostaja	skupaj	in	vse	teče,	kot	se	spodo-

bi.	Nazadnje	so	člani	zapeli	še	Lipo,	ki	simboli-
zira	življenjski	krog	vsakogar	in	vsega.	

  Nadja Prosen Verbič

Letni koncert Folklorne skupine Klas PD Horjul 

Stari plesi, 
nove generacije
 
Horjul, 18. april – Horjulski folkloristi, ki plešejo in 
ustvarjajo v okviru Folklorne skupine Klas Prosve-
tnega društva Horjul, so na letošnji letni koncert z 
naslovom Stari plesi, nove generacije povabili glas-
beno skupino Dixieland band 0,07 promila ter vrtče-
vsko skupino Čebelice.
 
Folklorna	skupina	Klas,	ki	že	37	let	skrbi	za	ohranjanje	ljudskih	
pesmi	 in	 plesov,	 je	 letošnjemu	 letnemu	 koncertu	 dala	 naslov	
Stari	plesi,	nove	generacije.	Gre	zares	za	čudovit	primer,	kako	
nove	generacije	plešejo	stare	ljudske	plese.	Da	to	drži,	so	se	lah-
ko	prepričali	tudi	obiskovalci,	ki	so	z	občudovanjem	spremljali	

plese	iz	Bele	krajine,	Gorenjske,	Prekmurja	in	okolice	Ljubljane,	
s	katerimi	se	je	tridesetčlanska	folklorna	skupina	letos	predsta-
vila	tudi	na	območnem	tekmovanju.	Bogata	je	slovenska	plesna	
zakladnica	in	pohvaliti	je	treba	mlade	horjulske	fante	in	dekleta	

ter	mentorico	Marijo	Čepić	Rehar,	ki	se	te	dragocenosti	zavedajo	
ter	 skrbijo,	 da	 se	 ohrani	 in	prenese	 na	prihodnje	 rodove.	 Tak	
nauk	 je	danes	vse	bolj	pomemben	 tudi	v	kmetijski	dejavnosti	
in	prav	o	tem	je	med	drugim	spregovorila	dramska	igra,	ki	 je	
povezovala	niti	koncerta	ter	skrbela	za	nasmejane	obraze	ljudi	v	
dvorani.	Natančneje	–	za	to	so	odlično	poskrbeli	igralci	Alenka	
Gerjolj,	Sabina	Mrzlikar,	Domen	Čepon,	Boštjan	Končan,	Matic	
Petrovčič	in	Luka	Rehar,	ki	so	se	v	svojih	vlogah	dobro	znašli.	
Posebne	pozornosti	so	bili	deležni	člani	glasbene	skupine	Dixi-
eland	band	0,07	promila,	katerim	je	poleg	poučevanja	na	novou-
stanovljeni	glasbeni	šoli	Pihalnega	orkestra	Alpina	Žiri	skupna	
tudi	ljubezen	do	glasbene	zvrsti,	imenovane	dixieland,	ki	sodi	
v	zvrst	jazza	in	ima	korenine	v	prvih	letih	20.	stoletja.	Nič	manj	
zanimivi	in	prisrčni	pa	niso	bili	vrtčevski	otroci	iz	skupine	Če-
belice,	ki	so	se	občinstvu	predstavili	s	pesmijo	Sijaj,	sijaj	sončece,	
igrama	Rdeče	češnje	rada	jem	in	En	kovač	konja	kuje	ter	plesom	
rašpla.	Dogodek	se	je	zaključil	po	stari	navadi	s	podelitvijo	Ma-
roltovih	priznanj	za	delovanje	v	 folklorni	dejavnosti,	ki	 so	 jih	
iz	rok	predsednika	Prosvetnega	društva	Horjul	Jake	Gabrovška	
prejeli	člani	za	večletno	delo.	

  Nadja Prosen Verbič

Odlični uspehi horjulskih mažoret na domačih tleh
Horjul, 24. maj – V športni dvorani in na parkirišču pri Osnovni šoli Horjul je potekal drugi del 15. odprtega državnega prvenstva ma-
žoret, ki ga je organizirala Mažoretna in twirling zveza Slovenije. Horjulske mažorete so pred domačim občinstvom uživale in dosegle 
odlične rezultate.

Gorenjski splet z zanimivo odrsko igro.

Letni koncert MePZ Horjul 

Slišiš zveneti srce?
Horjul, 9. maj – Dvorano Prosvetnega 
društva Horjul so napolnila srca ljubi-
teljev zborovske pesmi, ki so prisluh-
nili letnemu koncertu Mešanega pev-
skega zbora Horjul in gostom.

Folklorna skupina Klas del Tedna ljudske kulture 
FS Klas, ki se, poleg letnega koncerta in nastopov na lokalni ravni, redno udeležuje tudi srečanj folklornih 
skupin širom Slovenije, nadaljuje z uspešnim prikazovanjem ljudskih plesov. S plesi iz okolice Ljubljane 
se je letos predstavila tudi na regijskem srečanju folklornih skupin, ki je potekalo v okviru Tedna ljudske 
kulture.
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Konec	maja	se	je	udeležil	teka	
na	 Drenovem	 Griču,	 kjer	 je	
sedemkilometrsko	 traso	 pre-
tekel	 v	 33	minutah	 in	 10	 se-
kundah	ter	s	tem	slavil	v	svoji	
kategoriji	(od	30	do	40	let).	Že	
čez	 teden	dni,	 6.	 junija,	 se	 je	
podal	 na	 tradicionalni	 tek	
okoli	Krajevne	skupnosti	Bev-
ke,	 kjer	 je	 ravno	 tako	 izbral	
sedemkilometrsko	 traso	 ter	
jo	 pretekel	 dobre	 pol	minute	
počasneje	 kot	 na	 Drenovem	
Griču,	a	kljub	 temu	uspeh	ni	
izostal,	saj	je	osvojil	2.	mesto	v	
svoji	 kategoriji.	 »Seveda	 sem	
vesel,	 kajti	 rezultata	 sta	plod	

mojega	 treniranja.	 Zadnja	 tri	
leta	se	namreč	kar	temeljiteje	
ukvarjam	 z	 njim,	 tečem	 vsaj	
petkrat	 na	 teden,	 imam	 tudi	
svojega	 osebnega	 trenerja,«	
pravi	 Tomaž,	 ki	 ni	 član	 no-
benega	 kluba,	 ker	 mu	 to	 po	
njegovih	 besedah	 daje	 več	
svobode.	 Večino	 treningov	
opravi	 v	 okolici	 doma	 ali	 na	
poti	v	vrhniški	Star	maln,	pa	
tudi	 na	 stadionu	 ljubljanske	
fakultete	 za	 šport.	 Za	 letos	
načrtuje	 udeležbo	 na	 švicar-
skem	 Grand	 Prixu	 v	 Bernu	
ter	nastop	na	bavarskem	teku	
v	Nemčiji,	kjer	mu	je	medalja	

že	dvakrat	ušla	za	las.	»Imam	
dovolj	 volje,	 kondicije,	 bor-
benosti	 in	 odlično	 telesno	
pripravljenost,	da	se	vrnem	s	
kolajno.	Upam	le,	da	do	takrat	
najdem	še	kakšnega	sponzor-
ja,	 saj	 udeležba	 na	 tovrstnih	
mednarodnih	 tekmovanjih	
ni	 ravno	 poceni,«	 še	 dodaja	
Tomaž,	ki	sicer	dela	v	živilski	
industriji	 in	o	katerem	bomo	
zagotovo	še	brali	v	Našem	ča-
sopisu. 

  Gašper Tominc, foto: GT

Nekaj	manj	kot	sto	slikarskih	del	umetnika	in	
večletnega	pedagoškega	delavca	osnovne	 šole	
Horjul	Branka	Lipnika	se	je	znašlo	na	panojih	
avle	horjulske	šole.	Čakale	so,	da	jih	uzrejo	oči	
obiskovalcev	 ter	 v	 njih	 vzbudijo	 svojevrstna	
občutja.	Uradnega	odprtja	pregledne	slikarske	
razstave	 se	 je	udeležilo	 lepo	 število	 ljubiteljev	
umetnosti,	 slikarjevih	 prijateljev	 in	 znancev.	
Prav	 njim	 je	 razstavljavec	 namenil	 nekaj	 pri-
jaznih	 besed	 in	 jim	 zaželel	 obilo	 užitkov	 ob	
ogledu.	 Za	 bogato	 zbirko	 slik,	 ki	 je	 nastajala	
celo	 slikarjevo	 življenje	 in	 odslikava	 različ-
na	življenjska	obdobja	 ter	počutja,	mu	 je	med	

drugimi	čestital	tudi	ravnatelj	Primož	Garafol.	
Odprtje	je	popestril	še	kratek	glasbeni	program	
pevca	Matije	Bizjana	 in	pianistke	Ane	Češnje-
var.	Potem	pa	je	bila	vsa	pozornost	preusmer-
jena	na	panoje,	od	koder	so	k	ogledu	vabile	sli-
ke	v	različnih	 tehnikah	–	 tempera,	 tuš,	olje	 in	
akril,	ki	so	vsaka	zase	 izražale	svojo	sporočil-
nost.	Nekje	so	govorile	predvsem	žive	ali	mrač-
ne	barve,	drugje	liki	oziroma	portreti,	ponekod	
pa	kompozicije.	Pestrost	je	vsakemu	dopuščala,	
da	si	je	izbral	svojo	najljubšo.		

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Roman Čepon 
(1963–2015) 
Prvo junijsko nedeljo je odjeknila boleča, žalostna 
vest, da našega Romana ni več med nami. Od nje-
ga smo se v velikem številu poslovili v četrtek, 11. 
junija. V Planinsko društvo Horjul se je vpisal že 
tedaj, ko so se kot mlada družina pridružili planin-
skemu krožku. Imel je izvirne zamisli, kako otro-
kom popestriti izlete. Kdo se ne spomni, kako je iz 
plastenk naredil smučke za svoja sinova, ko smo se 
vračali iz Tamarja? 
Od sebe je želel dati nekaj več, ne le ostati poho-
dnik, zato je postal markacist. Ja, tudi del Kanglce 
je njegov! Nekaj časa je vodil markacistični odsek, 
nato pa se je lotil še pomembnejše naloge – interne-
tnih strani društva, ki so njegova stvaritev. Po njih 
so se zgledovala mnoga druga planinska društva. 
Oral je ledino in uspel, čeprav to ni bila njegova 
osnovna stroka. Vse, kar se je dogajalo, je vestno 
poslikal, najprej v društvu, potem tudi širše. Vse 
fotografirano je tudi objavil in komentiral. 
Za naše planinske tabore se je razdajal po svojih 
najboljših močeh; poskrbel je za različne pripomoč-
ke, da ne omenjam osvetlitve, zajetja vode, in vse 
druge rešitve, ki so bile potrebne. Z njemu lastno 

domiselnostjo je animiral otroke. Tako je mimogre-
de zrežiral otroško predstavo, pripravil slikarsko 
razstavo in še marsikaj. Posebej si ga bomo zapo-
mnili po njegovih slastnih palačinkah, ki so bile 
na taborih stalnica. Njegovo tvorno sodelovanje 
v društvu, v katerem je deloval kot aktivni član 
upravnega odbora, je PZS priznala z bronastim in 
srebrnim častnim znakom ter Knafelčevim prizna-
njem. 
Roman je bil mož dejanj, vedno pripravljen prisko-
čiti na pomoč. Njegova prezgodnja smrt, ko je bil še 
tako močan in poln življenja, nas je vse zelo pretre-
sla. Zahvaljujemo se mu za vse, kar nam je vsem 
skupaj dal. Pogrešali ga bomo.   

  Planinsko društvo Horjul

Umetnikovo življenje skozi slike
Horjul, 22. maj – Avlo osnovne šole Horjul so konec maja krasile slike Branka 
Lipnika, slikarja in večletnega učitelja likovnega pouka.

Kmalu	se	je	iz	teme	izvila	visoka,	sloka	Roma-
nova	postava.	»Upam,	da	ne	bom	preveč	zavi-
rala	hoje,«	sem	mu	rekla,	on	pa	mi	je	takoj	dal	
vedeti,	 da	 ga	 to	 ne	 bo	motilo.	Kmalu	 je	 prišel	
še	Bobi	 in	smo	krenili.	Bila	 je	še	 trda	tema,	ko	
smo	se	prebijali	skozi	gozd,	ki	je	bil	poln	podr-
tih	dreves	in	vejevja.	Roman	mi	je	ves	čas	prija-
zno	svetil	s	svojo	naglavno	svetilko.	Malo	smo	
se	pogovarjali,	večinoma	pa	molčali	in	občudo-
vali	prebujajoč	se	poletni	dan.	Med	nami	je	bilo	
čutiti	prijetno,	prijateljsko	ozračje.	Med	drugim	
je	Roman	povedal,	kako	žal	mu	je,	da	se	zaradi	
slabe	vremenske	napovedi	ni	udeležil	 kolesar-
skega	maratona	v	Metliki.	Na	dan	odhoda	se	je	
namreč	zjutraj	nepričakovano	prikazalo	sonce.	
»Prav	 jokal	 sem,	 tako	mi	 je	 bilo	 žal,«	 je	 rekel,	
»potem	pa	sem	naredil	eno	lepo	in	dolgo	kole-
sarsko	 turo	po	Krasu.«	Njegov	obraz	 je	ob	 teh	
spominih	kar	zažarel.	
Sem	 in	 tja	 sva	 z	 Romanom	 pohecala	 najinega	
vodnika,	kdaj	nama	bo	privoščil	kakšno	kavico	
(sredi	gozda	in	ob	zgodnji	uri),	on	pa	je	strumno	
korakal	pred	nama	vse	do	Borovnice.	Tam	smo	
se	 za	 kratek	 čas	 ustavili	 pri	 Miranu.	 Njegova	
žena	 nam	 je	 ljubeznivo	 postregla	 s	 tako	 žele-
no	kavico	 in	pecivom.	Skupaj	 z	Miranom	smo	
zakoračili	 proti	 Peklu.	 Na	 začetku	 soteske	 sta	
dolgonoga	 Roman	 in	 Miran	 potegnila	 naprej,	

midva	z	Bobijem	pa	sva	jima	sledila	s	počasnej-
šim	tempom.	Na	zbirnem	mestu	smo	se	pridru-
žili	 drugim	 udeležencem	 srečanja	 notranjskih	
planincev	in	si	po	30	kilometrih	hoje	privoščili	
zasluženo	malico.	
Domov	 smo	 se	 vrnili	 z	 avtomobili.	 Roman	 in	
njegova	žena	Marta	sta	me	prijazno	povabila	v	
svoj	avtomobil.	Tako	smo	se	odpeljali	–	Marta	je	
vozila,	 hčerka	Rebeka	 je	 na	 sprednjem	 sedežu	
takoj	zaspala,	midva	z	Romanom	pa	sva	sede-
la	 zadaj.	Med	potjo	 se	 je	med	nami	 razvil	 lep	
pogovor	o	življenjskih	preizkušnjah,	s	katerimi	
tudi	Romanovi	družini	ni	bilo	prizaneseno.	Na	
koncu	se	mi	je	Roman	zahvalil	za	družbo;	prvič	
in	žal	 tudi	zadnjič.	Ni	mogoče	razumeti,	zakaj	
je	sedaj	življenje	tej	čudovito	povezani	družini	
vsililo	 še	 težjo	 preizkušnjo.	 Roman	 jim	 je	 dal	
ogromno,	več	ni	mogoče	dati.	Ostaja	jim	njego-
vo	delo	in	lepi	spomini,	ki	bodo	postali	še	bolj	
dragoceni,	čim	bolj	se	bo	odmikal	čas,	ko	so	iz-
gubili	ljubljenega	moža	in	očeta.	
Roman	je	bil	skromen	in	preprost,	v	njem	je	bila	
modrost	 dobrega	 človeka.	 Le	 če	 bi	 bilo	 veliko	
takšnih	ljudi,	kot	je	bil	Roman,	ki	je	širil	radoži-
vost	in	toplino	medosebnih	odnosov,	bi	se	svet	
izboljšal.	V	mojem	spominu	bo	ostal	kot	svetel,	
topel	človek.	

Jožica Trobec Gračanin

Spomin na Romanov zadnji pohod
17. maja sem ob štirih zjutraj stala na dogovorjenem mestu v Horjulu in čakala 
ostale, da odidemo peš na srečanje planincev Notranjske v Pekel pri Borovnici.

Skladno	 s	 Proračunom	 Občine	 Horjul	 za	
leto	2015	(Uradni	list	RS,	št.	89/14),	Zakonom	
o	 lokalni	 samoupravi	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	
94/07–ZLS-UPB2,	 76/08-ZLS-O,	 79/09-ZLS-P,	
51/10-ZLS-R,	 84/10,	 40/12-ZUJF),	 Statutom	
Občine	 Horjul	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 63/10,	
105/10,	100/11,	80/13)	ter	na	podlagi	Pravilnika 
o	 sofinanciranju	 prireditev	 in	 izobraževanj	
v	 Občini	 Horjul	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 25/15),	
Občina	Horjul	objavlja	

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju prireditev in izobraževanj 

v Občini Horjul  
v letu 2015

1. PREDMET	JAVNEGA	RAZPISA	
Predmet	razpisa	 je	sofinanciranje	 javnih	pri-
reditev,	dogodkov	in	izobraževanj,	ki	se	v	letu	
2015	odvijajo	v	Občini	Horjul	in	so	v	interesu	
večjega	 števila	 občanov.	 Sofinancer	 po	 tem	
razpisu	je	Občina	Horjul,	Občinski	trg	1,	1354	
Horjul.	
Sredstva,	 dodeljena	 na	 podlagi	 tega	 pravil-
nika,	niso	namenjena	aktivnostim	političnih	
strank	ter	komercialnim	in	profitnim	organi-
zacijam.	

2.	POGOJI	
Osnovni	pogoji:	
Pravico	 do	 sofinanciranja	 imajo	 izvajalci,	 ki	
izpolnjujejo	sledeče	pogoje:	
- so	društvo	oz.	zavod,	ki	delujejo	na	podro-
čju	 kulture,	 športa,	 izobraževanja,	 kme-
tijstva,	 humanitarne	 dejavnosti,	 turizma	
in	 podobnih	 dejavnosti,	 ki	 zadovoljujejo	
interese	 občanov	 in	 imajo	 sedež	 v	Občini	
Horjul

- za	 organizacijo	 izobraževanja	 se	 lahko,	 v	
primeru	 da	 je	 projekt	 posebnega	 pomena	
za	 občino,	 prijavi	 tudi	društvo	 oz.	 zavod,	
ki	nima	sedeža	v	Občini	Horjul,	

- prireditev,	 dogodek	 ali	 izobraževanje	 se	
odvija	na	območju	Občine	Horjul,	

- prireditev	oz.	izobraževanje	ni	financirana	
iz	drugih	sredstev	občinskega	proračuna,	

- prireditev	oz.	izobraževanje	bo	izvedeno	v	
letu 2015. 

Posebni	pogoji:	
- Izvajalci	 so	dolžni	pri	organizaciji	dogod-
ka	 poskrbeti	 za	 ustrezno	 promocijo	 obči-
ne,	 prireditve	 ali	 izobraževanja.	 Pogoj	 za	
dodelitev	 sredstev	 po	 tem	 razpisu	 je,	 da	
je	 prireditev	 ali	 izobraževanje	 objavljena	
najmanj	na	spletni	strani	občine	in	da	je	za	
prireditev	ali	izobraževanje	izobešeno	vsaj	
5	plakatov	na	območju	občine.	

- Izvajalci	 oziroma	 organizatorji	 prireditev	
in	 izobraževanj,	 ki	 jih	 sofinancira	 občina,	
so	 dolžni	 občini	 posredovati	 vabilo	 ozi-
roma	napovedati	dogodek	vsaj	5	dni	pred	
njegovo	izvedbo,	kakor	tudi	njegovo	more-
bitno	odpoved.	

Po	 tem	 razpisu	 se	 sofinancira	 prireditve	 in	
izobraževanja,	ki	se	v	letu	2015	odvijajo	na	ob-
močju	Občine	Horjul.	Sofinancira	se	tudi	pri-
reditve	 in	 izobraževanja,	ki	 so	bile	 izvedene	
pred	objavo	tega	javnega	razpisa.

Posamezna	 prireditev	 in	 izobraževanje	 sta	
lahko	 iz	 proračuna	 financirana	 le	 enkrat	 le-
tno. 
Prejete	 vloge	 ovrednoti	 komisija	 imenovana	
iz	 strani	 Župana,	 katera	 tudi	 potrdi	 izbor	
programov	in	izvajalcev.	Občina	Horjul	si	pri-
družuje	pravico,	da	določene	prireditve	ne	bo	
sofinancirala.	

3.	MERILA	
Za	 ocenjevanje	 posameznih	 dogodkov	 bodo	
upoštevana	Merila	za	sofinanciranje	priredi-
tev	in	izobraževanj	v	Občini	Horjul,	sprejeta	
na	3.	Seji	občinskega	sveta	dne	24.03.2015,	ki	
obsegajo:	

- do	180	EUR	za	sofinanciranje	manjših	pri-
reditev,	dejavnosti	in	izobraževanja;

- do	200	EUR	za	sofinanciranje	celotne	seri-
je	prireditev,	izobraževanj	oz.	dejavnosti	z	
enako	 tematiko	 in	 večkratno	 ponovitvijo	
v	letu,	dodeljena	sredstva	se	razdeli	samo	
enkrat	in	veljajo	za	celoten	sklop;	

- 300	EUR	ali	več	za	sofinanciranje	priredi-
tev	 in	dejavnosti	po	posebni	odločitvi	žu-
pana	z	ustrezno	utemeljitvijo.	

Komisija bo pri razdelitvi sredstev upošte-
vala naslednje usmeritve: 
- velikost	prireditve	oz.	izobraževanja	glede	
na	število	udeležencev;	

- trajanje	prireditve	oz.	izobraževanja;	
- dosedanje	 izkušnje	 in	 prepoznavnost,	 da	
dopolnjujejo	 kulturno,	 turistično	 in	 špor-
tno	ponudbo	občine;

- so	odprtega	značaja	in	so	dostopne	širšemu	
krogu	obiskovalcev;

- imajo	pregledno	in	jasno	konstrukcijo	pri-
hodkov	in	odhodkov	ter	zagotovljene	dru-
ge	vire	financiranja;

- po	tem	razpisu	se	sofinancira	tudi	izobra-
ževanje	 občanov	 v	 obliki	 organiziranja	
delavnic,	predavanj,	 predstavitev,	 razstav,	
oblikovanje	 izdelkov	 domače	 obrti,	 poto-
pisna	predavanja,	predstavitve	 turističnih	
krajev	in	območij,	organiziranje	tržnih	dni	
ter	pomladanskega	in	jesenskega	sejma.

Opravičljivi	stroški	po	tem	razpisu	so	stroški	
priprave,	 izvedbe	 in	 promocije	 prireditve	 in	
izobraževanj	ter	zavarovanje	le-teh,	ter	drugi	
stroški,	 ki	 so	 neposredno	 dokazljivo	 vezani	
na	 izvedbo	 prireditev,	 dogodkov	 ali	 izobra-
ževanj.	

4.	NAČIN	POŠILJANJA	IN	VSEBINA	VLOG	
Izpolnjeno	vlogo	vlagatelji	pošljejo	priporoče-
no	po	pošti,	ali	oddajo	neposredno	na	sedežu	
občine,	 na	 naslov:	 Občina	 Horjul,	 Občinski	

trg	1,	1354	Horjul,	opremljena	s	pripisom	»JR	
–	 PRIREDITVE	 IN	 IZOBRAŽEVANJA	 2015«.	
Na	hrbtni	strani	mora	biti	označen	naslov	po-
šiljatelja	vloge.	
Predlagatelji	morajo	oddati	prijavo	 izključno	
na	 predpisanem	 obrazcu,	 prijava	 mora	 vse-
bovati	vse	zahtevane	priloge,	ki	so	navedene	
v	razpisu.	Prijav,	ki	ne	bodo	oddane	na	pred-
pisanem	obrazcu,	komisija	ne	bo	upoštevala.	
V	 kolikor	 prijavitelj	 prijavlja	 več	 dogodkov,	
mora	 za	 vsak	 posamični	 dogodek	 izpolni-
ti	 ločen	 obrazec.	 Oddaja	 prijave	 pomeni,	 da	
prijavitelj	sprejema	pogoje,	kriterije	in	merila	
javnega	razpisa.	
Vloga	se	šteje	za	popolno,	če	je	izpolnjena	na	
obrazcih	razpisne	dokumentacije,	je	razumlji-
va	in	ima	priložene	vse	potrebne	priloge.	
Vloge	 se	 odpirajo	 po	 vrstnem	 redu	 prejetja.	
Prispele	 vloge	 bo	 pregledala	 in	 strokovno	
ocenila	komisija	imenovana	iz	strani	župana.	
Odpiranje	vlog	ni	javno.	Popolne	vloge	se	raz-
vrstijo	po	datumu	in	uri	prejetja.
Vlagatelje	 nepopolnih	 vlog	 se	 pozove,	 da	 v	
roku	 8	 dni	 vlogo	 dopolnijo.	 Pravočasno	 do-
polnjene	 vloge	 se	 uvrstijo	 na	 seznam	 glede	
na	 čas	 prejema	 dopolnitve.	 Prijave	 prispe-
le	 po	 zaprtju	 razpisa	 in	 prepozno	 prispele	
dopolnitve	 ne	 bodo	 obravnavane	 in	 bodo	 s	
sklepom	zavržene.	V	primeru,	da	je	v	seznam	
popolnih	vlog	uvrščeno	več	vlog	kot	je	na	vo-
ljo	sredstev	se	sredstva	razdelijo	po	vrstnem	
redu	 samo	 na	 vloge	 glede	 na	 datum	 in	 uro	
prejema	in	razpoložljiva	sredstva.	
Predlagatelji	 bodo	 pisno	 obveščeni	 o	 izidu	
razpisa.	Sredstva	bodo	nakazana	na	podlagi	
predloženih	zahtevkov	za	izplačilo	ter	poročil	
o	izvedbi.		
Občina	 si	 pridružuje	 pravico	 zavrnitve	 sofi-
nanciranja	prireditve	ali	izobraževanja.	

5.	VIŠINA	SREDSTEV
Sredstva	 bremenijo	 proračunsko	 postavko	

0411	Občinske	prireditve	in	promocije,	v	pro-
računu	 občine	 Horjul	 za	 leto	 2015.	 Okvirna	
višina	razpisanih	sredstev	je	5.000	€.

6.	OBDOBJE	 PORABE	 SREDSTEV	TER	ROK	
ZA	PREDLOŽITEV	VLOG	
Prosilci	lahko	oddajo	vloge	za	dodelitev	pro-
računskih	sredstev	po	tem	razpisu	kadarkoli	
v	okviru	tekočega	leta,	vendar	najkasneje	do	
1.	decembra	za	tekoče	leto	oziroma	do	porabe	
proračunskih	sredstev.
Sredstva	so	namenska	in	morajo	biti	porablje-
na	za	prireditev,	dogodek	ali	izobraževanje	za	
katero	 so	bila	dodeljena.	Dodeljena	 sredstva	
na	podlagi	tega	razpisa	morajo	biti	porabljena	
v letu 2015.
Razpis	 je	 odprt	 do	 porabe	 sredstev	 oziroma	
najdlje	 do	 31.12.2015.	 Datum	 in	 uro	 zaprtja	
razpisa	 bosta	 objavljena	 na	 spletni	 strani	
Občine	Horjul.	

7.	RAZPISNA	DOKUMENTACIJA
Razpisna	dokumentacija	 je	objavljena	na	ob-
činski	 spletni	 strani:	 http://www.horjul.si. 
Zainteresirani	 pa	 jo	 lahko	 dvignejo	 tudi	 na	
sedežu	 Občine	 Horjul,	 Občinski	 trg	 1,	 1354	
Horjul,	v	času	uradnih	ur	in	sicer	v	ponede-
ljek,	sredo	in	petek	od	8	do	12	ure,	ter	v	sredo	
od	14	do	16.30	ure.	

Dodatne	informacije	v	zvezi	z	razpisom	lahko	
zainteresirani	dobijo	po	elektronski	pošti	na	
naslov urska.marolt@horjul.si ali obcina@hor-
jul.si	oz.	po	telefonu	01/	75	91	123,	kontaktna	
oseba	je	Urška	Marolt.	

Št.:	41010-0013/2015-3
Horjul,	17.06.2015

Občina	Horjul 
		Župan

Janko	Prebil

Rekreativni tekač Tomaž Gerbec 

V tednu dni do dveh 
kolajn
 
Horjul, 10. junij – Tomaž Gerbec iz Zaklanca se že 
dolgo časa rekreativno ukvarja s tekom. Svoj inte-
res je kronal konec maja oziroma v začetku junija, 
ko je v tednu dni osvojil dve medalji.
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V	 letu,	 ko	 je	 horjulski	 hokej	 na	 višku	 svo-
je	moči,	 saj	 ima	vseh	 sedem	ekip	za	 sabo	eno	
najuspešnejših	sezon	nasploh,	se	njihov	klub	–	
Hokejski	klub	Dinamiti	Horjul	veseli	20-letnice	
obstoja.	Kot	se	za	takšen	jubilej	v	svetu	športa	
spodobi,	 so	 ga	 hokejisti	 obeležili	 s	 priložno-
stnim	turnirjem	ter	uradnim	in	hkrati	sprošče-
nim	dogodkom.	
Priložnostni	turnir	ob	20-letnici	"in-line"	hokeja	
v	Horjulu	je	potekal	od	petka	popoldan	do	ne-
delje	zvečer.	Ekipe	 so	 tokrat	odigrale	prijatelj-
ske	tekme	oziroma	opravile	dobre	treninge,	saj	
tokrat	njihov	cilj	ni	bila	zmaga	za	vsako	ceno,	
pač	pa	je	bilo	pomembno	sodelovati.	Dejstvo	je,	
da	so	bili	na	koncu	zmagovalci	vsi,	prav	vsi	so	
si	zaslužili	pohvalo	 in	nagrado	–	koncert	veli-
ke	slovenske	glasbene	legende.	Pred	tem	so	na	
uradni	prireditvi	ob	jubileju	spregovorili	glav-
ni	junaki	hokejskega	kluba	in	predstavili	vse,	ki	
so	na	kakršen	koli	način	pomagali	soustvarjati	
njegovo	zgodovino.	
Gostom,	obiskovalcem	in	vsem	ljubiteljem	ho-
keja	je	prijazno	dobrodošlico	najprej	izrekel	di-
rektor	Hokejskega	kluba	Dinamiti	Horjul	Aleš	
Fajdiga	in	k	besedi	povabil	župana	Janka	Prebi-
la.	Ta	je	čestital	hokejistom	ob	okrogli	obletnici	
in	jim	zaželel	še	obilo	uspehov.	Obljubil	je,	da	bo	
občina	tudi	naprej	po	svojih	močeh	spodbujala	
in	pomagala	krepiti	 ter	ohranjati	 ta	 "nacional-
ni	šport"	v	Horjulu.	Izpostavil	je	vlogo	staršev	
mladih	hokejistov,	ki	tako	s	sredstvi	kot	časom	
prispevajo	 velik	 del	 k	 ohranjanju	 hokeja.	 Sle-
dil	je	izčrpen	in	zanimiv	nagovor	predsednika	
nadzornega	 odbora	 kluba	 Roka	 Šabjana,	 ki	 je	
opisal	 tri	 za	klub	pomembne	zgodbe	oziroma	
mejnike.	O	začetkih	 je	dejal:	 "Spomnim	se,	ko	

smo	kot	skupina	mladih	fantov	začeli	pred	20	
leti	na	starem	igrišču	pri	Osnovni	šoli	Horjul,	
in	nekaj	let	kasneje,	ko	smo	na	grobem	asfaltu	
vsakič	znova	postavljali	20-centimetrsko	ogra-
do	iz	lesenih	desk,	zato	ni	čudno,	da	so	treningi	
trajali	tudi	po	tri	ure.	Spomnim	se	treningov	ob	
pol	petih	popoldne	pri	35°C	na	soncu,	saj	smo	
prvič	imeli	priznanega	trenerja	in	smo	se	mora-
li	prilagoditi	njegovemu	urniku	...	in	še	bi	lahko	
našteval." 
Dvoranski	hokej	je	bil	sredi	90.	let	nekaj	novega	
v	 svetu,	 sploh	 pa	 v	 Sloveniji.	 Fantje	 so	 sledili	
svojim	 sanjam	 in	 živeli	 s	 tem	 športom.	 Kako	
enostavno	 je	napisati,	da	 jim	 je	prav	zato	 tudi	
uspelo.	Dokazali	so,	da	so	delali	pravilno,	saj	so	
prepričali	več	generacij,	da	so	jim	sledile,	tako	
otrok	kot	staršev	in	ostalih	podpornikov.	Zato	
se	 danes,	 po	 dvajsetih	 letih,	 lahko	 veselijo	 v	
prelepi	dvorani,	ki	je	v	ponos	ne	le	Horjulcem,	

pač	 pa	 vsem	 slovenskim	 "in-line"	 hokejistom.	
Prav	 tu,	 na	 domačem	 terenu,	 so	 člani	 ekipe	
Dinamit	 leta	 2006	 tudi	 prvič	 osvojili	 naslov	
državnih	 prvakov,	 potem	 jim	 je	 to	 uspelo	 še	
petkrat.	Danes	kar	sedem	članov	kluba	 igra	v	
državni	reprezentanci.	Za	klub,	poleg	zglednih	
odnosov	in	iskrenega	prijateljstva,	pa	je	najpo-
membnejše,	da	sledijo	nove	generacije	mladih,	
nadobudnih,	zagnanih	in	vztrajnih	hokejistov.	
Že	zelo	zgodaj	so	postali	zgled	mlajšim,	začeli	
so	s	treningi	in	vrednote	ter	ljubezen	do	hokeja	
prenašati	na	otroke,	 tudi	 ženske,	ki	 so	 jim	na	
presenečenje	mnogih	hitro	 sledile	 in	 tako	da-
nes	v	svojih	vrstah	dosegajo	velike	uspehe.	
Seveda	pa	vodstvo	ne	ostaja	zgolj	pri	lepih	spo-
minih,	pač	pa	 so	kot	vselej	 jasne	 tudi	njihove	
želje	za	prihodnost,	ki	so	usmerjene	v	nadaljnji	
razvoj	 kluba,	 in	 sicer	 v	 skladu	 z	 dosedanjimi	
vrednotami	in	pozitivno	vizijo.	Šabjan	je	jasen:	
"Želimo	si,	da	bi	klub	postal	čim	bolj	neodvisen	
in	samozadosten,	da	bi	imeli	vsi	člani	čim	bolj-
še	 pogoje.	 Rezultati	 so	 zelo	 pomembni,	 saj	 iz	
njih	črpamo	navdih	in	motivacijo,	še	zdaleč	pa	
niso	edini	cilj."	Ob	tej	priložnosti	se	je	vodstvo	
Dinamitov	 zahvalilo	 nekaterim	 posamezni-
kom,	ki	so	veliko	prispevali	k	celotni	dvajsetle-
tni	zgodbi.	Podelili	so	zahvalne	plakete,	in	sicer	
trem	 skupinam	 posameznikov.	 Prva	 skupina 

so	začetniki;	tisti	entuziasti	iz	prvega	leta	1995,	
ko	 se	 je	 vse	 skupaj	 začelo:	 Blaž	 Zdešar,	 Uroš	
Zdešar,	 Klemen	 Fortuna,	 Rok	 Šabjan,	 Gašper	
Miklavčič,	Blaž	Jurček	in	Boštjan	Rihar.	V	drugi	
skupini	so	ključni	podporniki	kluba,	ki	so	 jim	
pomagali	 oziroma	 v	 klub	 prinesli	 nekaj	 po-
sebnega:	Darko	Zdešar,	Avguštin	Šabjan,	Latif	
Mulalić,	Daniel	 Fortuna,	Uroš	 Janželj,	Občina	
Horjul	in	MartiNova	d.o.o.	V	tretjo	skupino	po-
sameznikov	pa	spadajo	tisti,	ki	so	poskrbeli	za	
dvig	kakovostne	 ravni	hokeja	v	Horjulu	 in	za	
vzpon	na	elitno	raven	v	Sloveniji,	kjer	se	danda-
nes	počutijo	povsem	domače:	Boštjan	Breznik,	
Janez	Breznik,	Boštjan	Kos,	Aleš	Fajdiga	in	Tina	
Zuljan.	
S	podelitvijo	zahval	se	je	uradni	del	prireditve	
zaključil,	še	zdaleč	pa	se	ni	zaključilo	obujanje	
spominov	 na	 prehojeno	 pot,	 ki	 se	 je	 v	 nefor-
malnem	druženju	šele	dobro	začelo.	Piko	na	 i	
praznovanju	je	dodal	Pero	Lovšin,	ki	je	zbrane	
zabaval	do	zgodnjih	 jutranjih	ur.	Pa	naj	 tokrat	
zaključim	nekoliko	 drugače	 in	 poučno	 za	 vse	
–	z	mislijo	Roka	Šabjana,	ki	pravi:	"Šport	je	lahko	
dobra	šola	za	življenje.	V	današnjem	izredno	tek-
movalnem	svetu	potrebujemo	cilje,	ekipno	delo	
in	predanost,	disciplino.	Seveda	vse	to	ne	pride	
avtomatično,	za	to	si	je	potrebno	precej	prizade-
vati."                      Nadja Prosen Verbič, foto NPV 

Tudi	 letošnji	 celovečerni	
koncert	 folklorne	 skupi-
ne	 Klas	 je	 popestril	 nastop	
otrok	 iz	 vrtčevske	 skupine	
Čebele.	 Otroci	 so	 se	 na	 svoj	
nastop pripravljali nekaj te-
dnov,	 najzanimivejša	 pa	 je	
bila	zadnja	generalna	vaja,	tik	
pred	nastopom	v	Prosvetnem	

domu.	Otroci	 so	 se	 vživeli	 v	
vrvež	 v	 zaodrju	 in	 nestrpno	
pričakovali	 svoj	 nastop.	 Za-
nimivo	dogajanje	na	odru	so	
lahko	sicer	od	začetka	opazo-
vali	iz	prve	vrste.	Bili	so	nav-
dušeni	nad	lepimi	plesalkami	
in	zabavnimi	plesalci,	ki	so	se	
vrteli	čisto	na	robu	odra.	Mu-

zikanti	 so	 igrali	 tako	 glasno,	
da	so	si	nekateri	celo	zatisni-
li	ušesa,	vendar	so	še	vseeno	
malce	migali	 v	 ritmu	glasbe.	
Ko	pa	je	navihani	deček	v	ske-
ču	napovedal	otroke	iz	vrtca,	
so	z	glasno	pesmijo	Sijaj,	sijaj	
sončece	 prikorakali	 na	 oder.	
Nato	so	deklice	zapele	 in	za-
plesale	Rdeče	češnje	rada	jem,	
fantje	pa	so	se	igrali	En	kovač	
konja	kuje.	Harmonikar	Luka	
jih	je	povabil,	ali	bi	eno	zaple-
sali,	in	otroci	so	se	z	veseljem	
odzvali	ter	zaplesali	še	rašplo.	
Po	 koncu	 svojega	 nastopa	
so	 si	 prireditev	ogledali	 do	
konca.	 Kljub	 pozni	 uri	 so	 se	
razveselili	tudi	pogostitve	po	
prireditvi,	ker	so	prav	vsi	do-
bili	sladoled.	

Barbara Popit

Dogodivščina v Kekčevi deželi
 
Obisk dežele pravljičnega junaka je ena največjih dogodivščin, kar jih otroci 
lahko doživijo. Kekčeva dežela je upravičila svoje ime.
 
V	sredo,	27.	maja,	smo	se	pred	vrtcem	vkrcali	na	avtobusa,	ki	sta	otroke	iz	skupin	Metulji,	Čebele	
in	Murni	skupaj	s	spremljevalci	odpeljala	na	Gorenjsko.	Vznemirjenje	v	avtobusu	je	naraščalo	do	
Kranjske	gore,	kjer	nas	je	čakal	Bedanc	bus.	Razdelili	smo	se	v	dve	skupini,	ena	skupina	se	je	vkr-
cala	na	Bedanc	bus,	druga	pa	je	pod	vodstvom	Bogdana	Seligerja	šla	na	sprehod	do	jezera	Jasna.	
Po	ogledu	Kekčeve	dežele	sta	se	skupini	zamenjali.	
Bedanc	bus	nas	je	odpeljal	proti	Vršiču	in	kmalu	zavil	na	skrivno	pot	v	Kekčevo	deželo.	Strma	in	
zavita	pot	se	je	končala	v	gozdu.	Vodička	nas	je	peljala	do	Bedančeve	koče,	kjer	smo	rešili	ujeto	
Mojco,	a	nas	je	skoraj	ujel	Bedanec	in	če	naši	otroci	ne	bi	bili	tako	pogumni	in	iznajdljivi,	se	naš	
obisk	morda	ne	bi	končal	 srečno.	Mogoče	bi	 še	zdaj	gor	pod	Špikom	Bedancu	grizli	nohte	na	
nogah	in	kuhali	svinjsko	juho.	Brincljeva	koča	nas	je	presenetila	s	toboganom,	srečali	smo	Kekca	
in	si	ogledali	njegovo	hišo.	Kekec	nas	je	pospremil	še	do	Pehtine	hiše,	kjer	smo	se	odžejali	in	po-
sladkali.	Tudi	Pehta	ima	v	hiši	tobogan.	Vseh	skrivnosti	obiska	pravljične	dežele	vam	ne	moremo	
izdati,	povemo	lahko	le	še	to,	da	smo	se	imeli	odlično.	Da	ne	bi	šli	domov	lačni,	smo	v	Kranjski	
gori	šli	na	kosilo,	po	kosilu	pa	na	avtobus	in	proti	Horjulu.	MR

Sredi	Vrzdenca	pod	klancem	
,,počiva,,	 jezerce	majhno	 kot	
velika	 luža.	 Kamnita	 steza	
pelje	 okrog,	 mimo	 cveto-
čih	 travniških	 rož	 čez	 rahlo	
okrogel	 lesen	 mostiček.	 Ob	
robu	 jezerca	 včasih	 otroci	
z	 nogami	 in	 rokami	 krožijo	
mimo	 alg	 in	 pripovedujejo	
svoje	 zgodbe:«A	 veš,	 da	 so	
to	zelene	alge	in	da	so	žive?«	
»Jaz	pa	vem,	da	gliste	nimajo	
oči,	pa	 so	 tudi	žive!	V	vrtcu	
mi	 je	povedala!«	 »A	glista	 ti	
je	 to	 povedala	 v	 vrtcu?«	 so	
mu	 zažarele	 oči.	 Izpod	 skal	
in	 izpod	 strmih	 bregov	 pri-

teče	 na	 površje	 čista,	 bistra	
voda.	 Nikoli	 še	 ni	 usahnila,	
kot	da	jo	nekaj	žene	iz	globi-
ne.	Pravijo	pa	,	da	priteka	ne-
kje	z	Male	vode	in	iz	Ljublja-
nice	 in	 da	 so	 nekoč	 večkrat	
priplavale	 postrvi.	 Že	 dolgo	
jih	ne	vidiš	več.	
Nekoč	so	po	klancu	navzdol	
kmetje	gonili	v	to	lužo	krave,	
vole	in	teleta.	Tam	so	zavoha-
li	 hladen	 zrak,	 zadirkali	 čez	
blato	in	pesek	do	kolen	in	za-
čeli	z	gobci	srkati	vodo	vase.	
Pili	so	počasi	in	dolgo.	Pastir	
ali	kmet	sta	vedno	pazila,	da	
goveji	drekci	niso	frčali	v	je-

zero.	Tam,	na	drugi	strani	je	
morala	biti	voda	čista,	ker	so	
ženske	prale	perilo.	Rekle	so,	
naj	bo	čista	kot	solza.	
Na	 tisti	 strani	 luže,	 kamor	
govedo	ni	 smelo,	 so	ob	stezi	
še	 vedno	 kamniti	 perilni-
ki.	 Taki	 kot	 nekoč.	 Perice	 so	
udarjale	mokre	platnene	sraj-
ce	 in	 razne	 cunje,	 največ	 iz	
lanu	in	ovčje	volne.	Težko	 je	
bilo	namakanje	perila	v	vodi,	
udarjanje	 ob	 perilnik	 in	 oti-
ranje.	Moški	 tega	 niso	 znali	
in	 niso	 hoteli	 tega	 ženskega	
»zanikrnega«	dela.	Ženske	so	
podpirale	 tri	vogale	pri	hiši,	
da	 so	 bile	 družine	približno	
čiste,	 hiša	 pa	 urejena	 zunaj	
in	znotraj,	njihovo	delo	pa	ni	
bilo cenjeno. 
Tako	 pripoveduje	 naša	 stara	
luža,	kot	da	vidi	daleč	nazaj	
in	naokrog.	 In	 ta	gladina	 je-
zerca	bo	še	naprej	počivala	v	
svoji tihoti. 

Jože Praprotnik

Perice so prale ob potoku Nastop na folklornem koncertu

20 let hokeja v Horjulu
 
Horjul, 12. junij – Hokejski klub Dinamiti Horjul je ob 20-letnici dvoranskega 
hokeja v horjulskem športnem parku pripravil priložnostni turnir ter sproščeno 
prireditev, na kateri so se spomnili vseh legend horjulskega hokeja, po njej pa je 
sledila zabava s Petrom Lovšinom.
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V grajskem parku v Polhovem Gradcu so se 
zbrali učenci, starši, razredniki ter vodstvo 
osnovnih šol Polhov Gradec in Dobrova na slav-
nostni podelitvi priznanj najboljšim učencem 
generacije 2000. 21 deklet in fantov se je tokrat 
s ponosom ozrlo na prehojeno pot ter se spo-
mnilo posebnih priznanj in uspehov, ki so jih 
poleg odličnih spričeval nanizali v devetih letih 
šolanja, le-ti so bili namreč zbrani in prebrani ob 
njihovih predstavitvah. Poleg vsakodnevnega 
nadgrajevanja šolskega znanja, pa je marsikateri 
od zbranih učencev skrbno in predano razvijal 
tudi talente na drugih športnih ter umetnostnih 
področjih in tudi tam posegel po lepih rezul-
tatih. Za njihove dosežke jim je čestital župan 
Franc Setnikar. "Le z vztrajnostjo in voljo boste 
lahko dosegli tisto, kar si zares želite," jim je de-
jal kot popotnico za življenje in jim zaželel, da 

bi bili v življenju srečni in uspešni, predvsem 
pa ponosni nase in na svoje delo. Iz rok župana 
so v znak pohvale in spodbude priznanja preje-
li naslednji učenci OŠ Dobrova: Lana Benčina, 
Tina Benčina, Neža Breskvar, Barbara Knez, 
Andraž Pelc, Lucija Stopar, Domen Komat, 
Anamarija Oven, Kaja Urbančič, Ana Vončina 
in Ana Žvokelj, in OŠ Polhov Gradec: Doroteja 
Demšar, Andrejka Oblak, Nika Osredkar, Man-
ca Škof, Jurij Košir, Blaž Košir, Marija Malovrh, 
Rebeka Prosen, Lara Vehar in Anja Tominec. 
Lepi uspehi otrok so na nek način tudi zasluga 
staršev in učiteljev, zato je bila zahvala namenje-
na tudi njim. 
Po koncu uradnega dela, ki sta ga z instrumen-
talnima točkama popestrili mladi glasbenici, so 
bili vsi zbrani vabljeni na druženje in pogostitev.  

Nadja Prosen Verbič / Foto: npv

Čisto pitno vodo je občanom dolžna zagotovi-
ti občina, saj je oskrba s pitno vodo na podla-
gi Zakona o varstvu okolja ena od obveznosti 
občinske javne službe. Izvajanje, organizacijo, 
prostorske razporeditve, pravice in obveznosti 
uporabnikov pitne vode ter upravljavca vodo-
voda pa podrobneje opredeljuje občinski Odlok 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Dobrova – Pol-
hov Gradec. Ta vse od maja 2012 med drugim 
navaja, da se javna služba oskrbe s pitno vodo 
v naši občini na vseh javnih vodovodih izvaja v 
okviru Režijskega obrata občine, ki je upravlja-
vec javnih vodovodov, razen na območju dela 
Podsmreke in Komanije, kjer se napajajo iz lju-
bljanskega vodovoda in je zanj odgovorno Javno 
podjetje Vodovod-kanalizacije (VOKA). Vodo-
oskrba v izvajanju Režijskega obrata občine se 
trenutno po besedah župana Franca Setnikarja 
dobro izvaja na območjih Krajevne skupnosti 
Polhov Gradec, Krajevne skupnosti Črni vrh in 
Krajevne skupnosti Šentjošt, ne izvaja pa se na 
območju Krajevne skupnosti Dobrova, kjer je iz-
vajanje vodooskrbe še vedno v upravljanju Kra-
jevne skupnosti Dobrova. Po besedah župana se 
bo tudi to do konca leta 2015 spremenilo, kolikor 
velja prehodno obdobje, v nasprotnem primeru 
bo prehod najverjetneje avtomatičen. »Dejstvo 
je, da zakonodaja tega ne dovoljuje oziroma je 
občina in s tem župan zaradi tega v prekršku,« 
pojasnjuje in dodaja: » Zavedati se je potrebno, 
da občina s tem nikomur ne jemlje vodovodov 
in da jih nikomur ne bo dala, ta strah je odveč. 
Odgovorno skrbimo za vzdrževanje objektov, 
kot tudi za nizko ceno vodarin. Obračun cene je 
enoten za vse občanov in je v skladu z uredbo, 
sredstva pa morajo biti izključno namenjena za 
obratovanje vodovodov.« 
Režijski obrat v lanskem letu opravil 
veliko del na vodovodni infrastrukturi
Čeprav so obvestila o ukrepu obveznega ali pre-
ventivnega prekuhavanja vode na določenem 
vodovodnem območju v zadnjem času zelo po-
gosta, župan zagotavlja, da se je kvaliteta pitne 
vode na vseh vodovodih, ki jih upravlja režijski 
obrat, v naši občini v zadnjih dveh letih bistveno 
izboljšala. »Na treh vodovodih je bilo narejenih 
veliko stvari,« pravi in pojasni: »V Kurji vasi in 
Butajnovi je bil vgrajen sistem za čiščenje vode, 
kar je v proračunu pomenilo visok strošek, na 
obeh vodovodih so bila izvedena gradbena dela, 
vgrajen je bil mehanski peščeni filter za čiščenje 
ter UV lučka za uničevanje bakterij, narejen je 
bil tudi sistem za preusmeritev vode ob večjih 
nalivih.« Izvedena je bila sanacija zajetja na vo-
dovodu Srednji Vrh, s čimer se je del vode, ki je 
uhajala mimo zajetja, spet zajezilo in spravilo v 
vodovodni sistem. Tudi v Polhovem Gradcu so 
začeli sistematično odkrivati težave glede ob-
časnih neskladnosti, ki se pojavljajo v zadnjem 
času na vodovodnem sistemu in v kratkem bo 
potekala sanacija zajetja. Župan še pojasnjuje, da 
bi sicer vse stvari lahko izredno hitro odpravili, 
če bi namestili avtomatsko klorirano napravo, 
vendar tega ne želijo, saj občane ne želijo napaja-
ti s klorirano vodo.
Vse strožja merila in inšpektorji
Razlog za tako pogosta obvestila tičijo po mne-
nju župana predvsem v vse strožji zakonodaji 
in poostrenih merilih. Vsekakor pa mora upra-
vljavec vodovoda, tem primeru Režijski obrat 
občine, katerega vodi Franci Petkovšek, upo-
števati in slediti navodilom sistema kakovosti 
HACCP in drugimi pravili, ki so predpisane s 
strani Nacionalni inštitut za javno zdravje  in 
so za upravljavca skladno s Pravilnikom o pitni 
vodi zavezujoča. Nad upravljavcem z vodovodi 
striktno izvaja nadzor Zdravstveni inšpektorat 
RS, ki preverja kako se upravljavec teh pravil v 
praksi tudi drži. Dejstvo je, da se je zakonoda-
ja in določila, ki jih mora upoštevati upravljav-
ci vodovodov dodatno spremenila in zaostrila 
decembra 2014, poleg tega pa se je tudi način 
kontrole poostril, inšpektorji pa so s tem posta-
li veliko bolj striktni in dosledni tudi v praksi.  
Uporabniki morajo biti namreč obveščeni o vseh 
pomembnih informacijah, ki so pomembne za 
uporabnike pitne vode. Kako upravljavec obve-
sti o tem uporabnike je predvideno v določilih, 
med katerimi pa se upravljavec v določenih pri-
merih lahko odloči sam, kateri način obveščanja 
se bo poslužil in je najprimernejši za uporabni-

ke. Uporabniki pitne vode so tako lahko s strani 
upravljavca obveščeni preko spletne strani upra-
vljavca, lokalnega radia ali časopisa, občinskega 
glasila, osebno z letaki, telefonsko, e-sporočili, 
tudi preko vsake položnice za vodo. Obveščanje 
uporabnikov se izvaja za primere, ko je vzrok ne-
skladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje 
ali njegovo vzdrževanje, ali v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne vode, ali kadar se 
izvajajo večji ukrepi za odpravo vzrokov ne-
skladnosti. Prav tako so uporabniki obveščeni o 
rezultatih vzorčenja pitne vode na vodovodnih 
sistemih tekom leta preko  Letnega poročila o 
skladnosti pitne vode (objavljeno v NČ enkrat 
letno spomladi in na spletni strani občine). Po-
sebej mora upravljavec opredeliti še dodatne 
načine neposrednega obveščanja (telefonsko, e-
-sporočilo, osebno) vseh lastnikov ali upravljav-
cev pomembnejših javnih objektov, ki jih oskr-
buje s pitno vodo, zlasti vrtcev, šol, zdravstvenih 
ustanov, živilskih obratov, domov za starejše. 
Obveščanje torej še zdaleč ne pomeni nekvalite-
tne oziroma nepitne vode, temveč upoštevanje 
zakonodaje in navodil upravljavcem vodovodov, 
ki ozaveščajo uporabnike pitne vode, da se držijo 
določenih pravil pri uporabi vode v določenem 
obdobju, ko so na vodovodu določene težave s 
kvaliteto pitne vode, pa naj si bo zgolj minimal-
no odstopanje od zahtevanega. Obveščanje upo-
rabnikov je zgolj eden izmed pomembnih ukre-
pov, ki jih mora ob ugotovitvi neskladnosti pri 
pitni vodi izvesti upravljavec, ne glede na vrsto 
in stopnjo tveganja za uporabnika (lahko gre za 
manjšo neskladnost, ali večjo neskladnost). Med 
časom, ko se voda prekuhava, mora upravljavec 
iskati vzroke neskladnosti v omrežju, spirati 
omrežje, dezinficirati omrežje, očistiti zajetje in 
vodohran ter s ponovnim vzorčenjem preveriti, 
če je rezultat ponovnega odvzema vzorca skla-
den. Če je skladen, potem lahko razglasi preklic 
ukrepa prekuhavanja, o katerem so uporabniki 
prav tako ustrezno obveščeni, v nasprotnem pri-
meru je ukrep še v veljavi, upravljavec pa mora v 
tem primeru še izvajati ukrepe in iskati še dru-
ge nadaljnje vzroke za pojav neskladnosti pitne 
vode in jih odpravljati.
Zavedati se je tudi potrebno, da moramo vsi upo-
rabniki pitne vode skrbno in odgovorno ravnati 
s pitno vodo ter čuvati naravno okolje, še posebej 
v bližini vodnih virov. Vsako ugotovljeno more-
bitno nepravilnost na vodooskrbnih sistemih 
naj uporabniki nemudoma sporočijo na občino. 
Občina se bo preko Režijskega obrata še naprej 
trudila, da bo pitna voda vedno zdravstveno 
ustrezna, da bodo uporabniki obveščeni o vseh 
pomembnih informacijah glede vodooskrbe, da 
bodo oskrbovani nemoteno in seveda v vsakem 
trenutku tudi varno.

NPV

V letošnjem letu se je na veselje vaščanov Za-
loga ter predvsem vseh voznikov, ki so dnev-
no prečkali star leseni most v Zalogu, začela 
izvajati težko pričakovana investicija – izgra-
dnja novega mostu v Zalogu. A veselja je bilo 
konec, ko so pred tedni delavci pospravili 
stroje in opremo ter odšli. Širile so se različne 
informacije. V nadaljevanju pa si lahko prebe-
rete resnično, ki jo za bralce Našega časopisa 
posreduje občina Dobrova – Polhov Gradec. 
»Poleg ostalih investicij v letu 2015 občina 
načrtuje tudi nadaljevanje izgradnje dveh 
mostov v Zalogu z ureditvami priklopnih 
dovoznih cest. Pogodbeni izvajalec je pod-
jetje Trgograd iz Litije. Dela na projektu so 

se začasno ustavila zaradi uskladitve dina-
mike terminskega plana izvajanja letošnjih 
investicij ter mesečnim prilivom prihodkov 
v občinski proračun. Kot že znano, je poleg 
vseh naravnih nesreč v preteklem letu, ki 
so povzročile veliko gmotno škodo na ob-
činski infrastrukturi in posledično velikim 
stroškom sanacije, je država z zakonodajo v 
drugi polovici leta občini zmanjšala tudi iz-
virne prihodke. Investicija se bo pričela izva-
jati predvidoma v dveh mesecih in se bo nato 
nadaljevala v že znanem terminskem planu 
izvedbe del, z upoštevanjem jesenskih vre-
menskih razmer.« 

Nadja Prosen Verbič

Obvestilo
Obveščamo vse uporabnike vodovodnega sis-
tema Dobrova, da bo zaradi rednih vzdrževal-
ni del na vodovodnem sistemu Dobrova obča-
sno motena oskrba s pitno vodo v času med 1. 
in 15. julijem. Hvala za razumevanje. 

 Marjan Pograjc l.r., predsednik KS Dobrova

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC 

O B V E Š Č A, 
da bo objava 

JAVNEGA NATEČAJA 
ZA IZBIRO ORGANIZATORJA IN 

IZVAJALCA PRIREDITVE 
V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC V 

LETU 2015 
odprta z dnem 1. julija 2015 na spletni strani občine. 

Predmet javnega natečaja bo izvedba kakovo-
stnega kulturnega in zabavnega programa za 
Srečanje župana s starejšimi občani in Proslavo 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Razpisna dokumentacija bo z dnem 1. 7. 2015 do-
stopna v sprejemni pisarni Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova, in na spletni 
strani www.dobrova-polhovgradec.si. 
Rok za oddajo ponudb: 10. 9. 2015. 
Dodatne informacije: 01 3601 800 ali info@dobro-
va-polhovgradec.si.

V pripravi je 
nov pravilnik 
za področje 
kmetijstva v občini

Konec lanskega leta je prenehal 
veljati pravilnik za sofinanciranje 
kmetijstva v občini. Z letošnjim 
letom, ko je evropska komisija po-
trdila program razvoja podeželja, 

smo občine dobile pravno podlago za pripra-
vo novih pravilnikov za sofinanciranje kme-
tijstva za obdobje 2015-2023. 
Osnutek pravilnika za sofinanciranje kmetij-
stva v občini smo že pripravili, pred objavo 
ga moramo priglasiti še Evropski komisiji, 
kar traja predvidoma dva meseca. Pričakuje-
mo, da ga bo občinski svet sprejel septembra. 
S tem bomo dobili podlago za objavo javnega 
razpisa, ki bo letos izjemoma objavljen jeseni. 

  Helena Čuk

Tesnejše 
sodelovanje med 
občino in obrtniki
Konec maja se je župan Franc Setni-
kar sestal s predstavniki območne 
obrtno-podjetniške zbornice Lju-
bljana Vič.  
Župan je prisluhnil predlogom obrtnikov in 
podjetnikov z območja občine ter bo v okviru 
pristojnosti poskušal narediti vse, da se bosta 
obrt in podjetništvo v občini še naprej razvi-
jala, saj sta pomemben razvojni temelj za njen 
uspešen razvoj. Predstavnikom zbornice je 
med drugim ponudil možnost obveščanja 
članov s pomočjo uradnega glasila občine in 
občinskih spletnih strani, kar bo nedvomno 
prispevalo k večji informiranosti vseh obr-
tnikov in podjetnikov na območju občine. 

  Helena Čuk

Obvestila o prekuhavanje pitne vode 
skrbijo občane
V zadnjem času so občani pogosto obveščeni o ukrepih obveznega ali preventivnega 
prekuhavanja vode na določenem vodovodnem sistemu. Občani se sprašujejo, ali je nji-
hova voda iz pipe res tako slabe kvalitete, župan pa odgovarja: » Kvaliteta pitne vode v 
občini je dobra in se je glede na pretekla leta in rezultate vzorčenj bistveno izboljšala.«

Dela na mostu v Zalogu se bodo 
nadaljevala

Župan podelil priznanja najboljšim 
učencem
Polhov Gradec, 17. junij – Pod mogočno lipo grajskega parka je župan Franc 
Setnikar sprejel enaindvajset devetošolcev polhograjske in dobrovske osnovne 
šole, ki so vseh devet razredov osnovne šole zaključili z odličnim uspehom.
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Sladko odprtje 
Knjižnice pod krošnjami
Polhov Gradec, 30. maj – Pod mogočno krošnjo v 
grajskem parku je konec maja v novo sezono stopil 
projekt Knjižnica pod krošnjami, ki bo vse do za-
četka septembra s spremljevalnim programom ter 
novo paleto knjig razveseljeval ljubitelje dobrih 
zgodb in ilustracij. 
Iz preproste ideje spoja branja in uživanja, ki jo je zasnoval 
zavod Divja misel, se je Knjižnica pod krošnjami tudi v Polho-
vem Gradcu, in sicer v izvedbi javnega zavoda Polhograjska 
graščina ter s podporo Občine Dobrova-Polhov Gradec, raz-
vila v prepoznavno in dokaj dobro obiskano stičišče branja, 
ustvarjanja in druženja. To tudi letos polega ležernega branja 
ponuja še zanimiv spremljevalni program, ki je v prvi vrsti 
namenjen otrokom. Ti bodo pod mogočno grajsko krošnjo ob 
nedeljskih popoldnevih lahko poslušali različne pravljice in 
druge mladinske zgodbe ter skupaj s knjižnimi junaki ustvar-
jali na zanimivih delavnicah. Petkovi popoldnevi so letos 
posvečeni mladim, ki se bodo lahko družili in pogovarjali o 
vsem mogočem in nemogočem, prebranem in neprebranem, 
znanem in neznanem. Sicer pa je bilo tudi odprtje nove sezo-
ne Knjižnice pod krošnjami posebno – sladko in veliko. Ob 
premierni postavitvi poletnega bralnega kotička so organiza-
torji s slastnimi palačinkami in osvežilnim napitkom pogostili 
prve bralce, ki so si privoščili oddih, se namestili v udobne 
ležalnike in pobegnili v svet knjig in slikanic. 
Ker pa je poletje še dolgo in bo, kot kaže, tudi letos vroče, 
se bo takšen oddih in pobeg zagotovo pošteno prilegel še 
komu. Lepo vabljeni, da si vzamete čas za listanje pod kro-
šnjo, in sicer vsak petek med 16. in 20. uro ter vsako soboto 
in nedeljo med 10. in 20. uro. Več o posameznih dogodkih pa 
najdete na www.knjiznicapodkrosnjami.si in na Facebook 
strani KnjiznicaPodKrosnjami.             Nadja Prosen Verbič 

Kakovostni programi, Čaj z grofom Blagajem, Blagajeva cula, 
Dobrote blagajeve dežele in drugi, s katerimi smo povezali na-
ravne vrednote, kulturno dediščino in lokalno pridelano hrano, 
odpirajo velik razvojni potencial, njihova prepoznavnost med 
domačimi in tujimi obiskovalci, pa je iz dneva v dan večja. To 
je tudi razlog, da smo se na predstavitev na Expu dobro pri-
pravili. Na sejmu se na povabilo Turizma Ljubljana predstavlja 
Brunarica grič, ki je letos prejela Znak ljubljanske kakovosti.  
V okviru projekta Ljubljanska kakovost Turizem Ljubljana vsa-
ki dve leti preveri kakovost turistične ponudbe v Ljubljani in 

osrednjeslovenski regiji. Strokovna komisija ponudnike ocenju-
je po skrbno pripravljenih kriterijih in z metodo "skritega gosta". 
Najbolje ocenjeni prejmejo Znak ljubljanske kakovosti in oceno 
kakovosti. Med dobitniki Znaka ljubljanske kakovosti lahko po-
leg vrhunskih restavracij najdete tudi vrsto cenovno dostopnej-
ših ponudnikov, tradicionalnih slovenskih gostiln ter slaščičarn. 
V zavihku Zanimive točke vam predstavljamo 15 najbolje oce-
njenih restavracij po presoji strokovne komisije. Lahko pa poi-
ščete tudi seznam vseh restavracij, ki so prejele Znak ljubljanske 
kakovosti. 

Gre za dogodek, ki se ga že 
nekaj let zapored vselijo vsi 
ljubitelji in predvsem izdelo-
valci suhomesnatih izdelkov, 
saj z oceno in strokovno ute-
meljitvijo dobijo povratno in-
formacijo o pravilnosti svoje-
ga dela. Prav tako pa gre tudi 
za dogodek, ki je v ponos Ob-
čini Dobrova-Polhov Gradec, 
ki se posebej v zadnjih letih 
trudi in spodbuja domačo pri-
delavo lokalne hrane. 
Letos so ocenjevalci na Sala-
mijadi, ki jo je že četrto leto 
zapored organiziralo TD Ve-
ternik iz Babne Gore, preizku-
sili 13 vzorcev salam – 9 kla-
sičnih in 4 divjačinske. Vsaka 
od njih je glede na žreb lastni-
ka že na predvečer tekmova-
nja dobila svojo številko in si 
tako zagotovila anonimnost, 
ki je bila vse do razglasitve re-
zultatov zagotovljena. Ocene 
pa so bile tudi tokrat dodelje-
ne glede na videz, sestavo in 
barvo prereza, vonj ter okus 

salame. Vse to so odgovorno 
presojali trije člani strokov-
ne komisije; Milan Velkovrh, 
Janez Širok in Anton Povše. 
"Letošnja letina je bila poseb-
no dobra, verjetno zaradi pri-
mernih vremenskih razmer v 
času sušenja oziroma zorenja 
salam ter seveda pravšnjih 
sestavin, tako da je bilo oce-
njevanje zelo zahtevno, saj so 
bila odstopanja majhna," je 
svoj komentar ob koncu strnil 
strokovno podkovani mojster 

za okušanje salam in prerdse-
dnik ocenjevalne komisije Mi-
lan Velkavrh. 
Popoldanski del Salamijade, 
ki je namenjen druženju obi-
skovalcev in degustaciji, se 
je zbralo lepo število ljudi. 
Ker se k salami priležejo tudi 
kruh, sir in še kaj, je organi-
zator letos k sodelovanju po-
vabil gospodinje iz okolice, ki 
so spekle devet vrst kruha, in 
lokalne pridelovalce – Ireno 
Orešnik iz Šentjošta nad Hor-

julom, ki se ukvarja s pridela-
vo kozjih izdelkov, in Margito 
Vehar iz Srednje vasi pri Pol-
hovem Gradcu, ki je predsta-
vila svoje izdelke iz česna in 
drugih sestavin. Dogodek se je 
zaključil s podelitvijo priznanj 
in nagrad najboljšim, ki sta jih 
prispevala TD Veternik in Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec.
Med drugim so bili v darilni 
vrečki knjiga Obožujem sir, 
kozji namaz s čemažem – iz-
delek Orešnikove ter zeliščna 
rastlina, pridelana na vrtu Ve-
harjeve. Priznanja in nagrade 
sta podelila predsednica TD 
Veternik Mojca Černe, ki se 
je zahvalila vsem sodelujočim 
in pripravljavcem prireditve, 
in župan Franc Setnikar, ki je 
čestital tekmovalcem ter po-
hvalil društvo za dogodek, ki 
je eden od kamenčkov v mo-
zaiku promocije lokalno pri-
delane hrane in izdelkov. 
Priznanja za najboljše domače 
salame so prejeli: 1. Rok Rihar, 
2. Brane Rihar in 3. Tone Zi-
belnik ter Klemen Tomšič. Pri 
divjačinskih salamah so si me-
sta razdelili: 1. Ana Tomšič, 
2. Marko Čamernik, Kristina 
Vrhovec. 

  Nadja Prosen Verbič, 
foto: NPV 

Tudi letos smo se članice Dru-
štva kmečkih in podeželskih 
žena Dobrova-Horjul-Polhov 
Gradec odzvale na povabi-
lo Zveze kmetic Slovenije 
in Društva kmetic Ajda ter 
se udeležile desetih ženskih 
kmečkih iger v Podčetrtku. 
Sodelovalo je kar 30 društev. 
Vsaka ekipa je bila sestavljena 
iz treh članic. Domačo tekmo-
valno ekipo je spremljalo še 
nekaj članic, ki so navijale od 
začetka do konca. 
Igre so potekale v športni 
dvorani v Podčetrtku v dveh 
delih. Drugi del je bil odvisen 
od uspeha v prvem delu. V 
drugi del oz. finale se je uvr-
stilo osem ekip. Prvi del je bil 
sestavljen iz petih iger. Vse 
igre so bile kot vedno pove-
zane s krajem; bile so simbol-
ne, šaljive, nagajive, izvirne 
in tudi preproste. Prva igra 
je bila povezana z zelišči. Po-
trebno je bilo prepoznati šest 
zelišč. Nismo jih mogli vonja-
ti, ker so bila v polivinilasti 
vrečki, imen za zelišča pa je 
bilo na voljo vsaj deset. Pre-
poznale smo pet zelišč. Druga 
igra je bila zavijanje bonbonč-

kov v krep papir s pentljama 
na obeh koncih. Tretja igra je 
bila igra z ajdo. Prva tekmo-
valka je ajdo zajela z žličko, 
žličko podala drugi tekmo-
valki, ki se je morala zavrteti 
okoli svoje osi in žličko podati 
zadnji tekmovalki, ki je mora-
la ajdo stresti v vrečko (kar je 
je še ostalo na žlički). Na kon-
cu je komisija stehtala vrečke 
in največ ajde (67 gramov) je 
zbrala ravno naša ekipa, eki-
pa Klasje Društva kmečkih in 
podeželskih žena Dobrova-
-Horjul-Polhov Gradec. Sle-

dila je igra metanja žoge na 
košarkarski koš. Dobro nam 
je šlo od rok. Peta pa je bila 
igra golfa. Golf palica je bila 
lesena, na koncu je imela na-
vezano nogavico iz najlona, v 
njej pa je bila tenis žogica. S to 
žogico si moral potiskati žogo 
okoli stožcev in delati osmico. 
Rezultatom po prvem delu 
tekmovanja skoraj nismo 
mogle verjeti. Največ točk 
je osvojila ravno naša ekipa 
Klasje, vendar je o zmago-
valkah odločal finale, ki je bil 
sestavljen iz štirih dodatnih 

iger, ki pa nam niso bile pisa-
ne na kožo. Pri prvi igri je bilo 
treba povezati prave fotogra-
fije z imeni in priimki predse-
dnic ZKS ter jih kronološko 
razvrstiti. Pri drugi igri je bilo 
treba sestaviti verz o vinu v 
minuti. Naš se je glasil tako:« 
Slovenc Slovenca vabi: če se 
ti pit ne gabi, tak pridi v go-
rico k nam! Smo dobre volje 
tam.« Verza ni uspelo nobeni 
ekipi sestaviti v celoti. Sledi-
la je morska igra. Eno članico 
je bilo treba oviti z brisačo, ji 
nadeti kopalno čepico in pla-
valni obroč. Najbolj zabavna 
igra, ki je nasmejala tako čla-
nice kot navijače in gledalce, 
pa je bila: napenjanje elastike 
v bombažne spodnje hlače, ki 
jih je bilo potrebno na koncu 
obleči, s špilo za ražnjiče. Ker 
smo bile pri zadnjih igrah 
manj uspešne, smo se na 
koncu uvrstile na zasluženo 
5. mesto. Prva je bila ekipa 
Čebelice iz DPŽ Škocjan, dru-
go mesto si je priborila ekipa 
Divje babe iz DPŽ Idrija-Cer-
kno, tretje mesto pa ekipa 
Ovtarke iz DPŽ Lenart. 
Za dobrote na mizah je po-
skrbelo Društvo kmetic Ajda, 
za glasbeni del Pilštanjski 
gospodarji, za dobro voljo pa 
humorist Gojko Jevšenak. 

  Andreja Dolinar

Ekipa Klasje DKPŽ Dobrova-Horjul-Polhov Gradec s humori-
stom Gojkom Jevšenakom.

Utrinki s snemanja spota; foto: Maša Kozjek.

XXII. srečanje 
Večer pod Vetrnikom

Turistično društvo Vetrnik razpisuje XXII. prvenstvo 
harmonikarjev na diatonični harmoniki Babna Gora 
2015, ki bo v soboto, 4. julija, ob 17. uri v Babni Gori 

pri Polhovem Gradcu. Hkrati bo potekalo tudi izbirno 
tekmovanje za 34. Zlato harmoniko Ljubečne.

 
Sobotno popoldne nam bodo polepšali prelepi 
zvoki diatonične harmonike in godci, ki leto za 

letom prihajajo malodane iz cele Slovenije. 
             
Večer pod Vetrnikom je osrednji dogodek našega 
društva, na katerega se še posebej skrbno pripravimo, 
saj pri organizaciji sodeluje vsaj en član iz vsake hiše. 
Nosimo veliko odgovornost do mladih in nadebudnih 
tekmovalcev. Prav neverjetna je kakovost igranja, ki se iz 
leta v leto povečuje. Nekateri so že pravi virtuozi. Glas o 
odličnih godcih je tako že davno presegel meje Slovenije. 
Ponosni smo na naše odlične svetovne prvake; nekateri 
izmed njih so igrali tudi na našem babnegorskem 
tekmovanju. 

Vabimo vas, da se nam pridružite tako tekmovalci kot 
gledalci. Celoten razpis najdete na naši spletni  strani 
http://tdveternik.com/, zavihek Večer pod Vetrnikom. 

Se vidimo na Babni Gori!

Desete državne ženske kmečke igre
Zveza kmetic Slovenije in Društvo kmetic Ajda sta organizirala že desete držav-
ne ženske kmečke igre v športni dvorani v Podčetrtku.

Salamijada 2015 

Dobra letina za domače salame
Dvor pri Polhovem Gradcu, 18. maj – V organizaciji Turističnega društva Veter-
nik je v dvorani gasilskega doma v Dvoru potekala 4. salamijada, na kateri je 
sodelovalo 13 okusnih salam.

Občina se predstavlja na sejmu EXPO Milano 2015
Do 30. junija bo na sejmu EXPO v Milanu osrednjeslovenska regija predstavljala svoje turistične in kultur-
ne prednosti, poudarek pa bo na kulinarični ponudbi Okusi osrednje Slovenije. Naša občina se predstavlja 
s ponudbo in programi, ki smo jih razvijali v zadnjih letih, saj se zavedamo, da je turizem ena naših najpo-
membnejših razvojnih možnosti.
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Polhograjska cesta 37 
1356 Dobrova 
telefon: 01 364 21 40 

odpiralni čas: 
pon. - pet. 7:30 - 19:00 
sob. 7.30 - 12.00 
nedelja in prazniki zaprto

Parkirišče je zagotovljeno pred lekarno. 

Lekarna ima v svoji ponudbi zdravila na zelen in bel recept, zdravila, ki se dobijo 
brez recepta, homeopatska zdravila, Bachove kapljice, medicinske pripomočke 
v prosti prodaji in na naročilnico ZZZS, živila za posebne zdravstvene namene, 
prehranska dopolnila, sanitetni materijal, izdelke za osebno nego in nego bolni-
ka, kontaktne leče, lekarniško kozmetiko in mazila.

Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem je ena 
od dejavnosti z najdaljšo in najobsežnejšo tra-
dicijo. Njeni osnovni nalogi sta gašenje in re-
ševanje ljudi ter premoženja, ljudi pa združuje 
na vseh področjih družbenega in kulturnega 
življenja. To je veljalo že v začetku 19. stoletja, 
ko se je gasilstvo začelo organizirati, in velja še 
danes, ko je ta dejavnost še vedno živa, pose-
bej če govorimo o podeželskem okolju, kjer so 
ljudje vedno znali stopiti skupaj, ko je bilo to 
potrebno. Prostovoljna gasilska društva so se 
množično ustanavljala, tudi med obema sve-

tovnima vojnama. Zaradi boljše organizira-
nosti le-teh so se začele vzpostavljati gasilske 
zveze, ki so bile neke vrste posledica reorgani-
ziranja lokalne samouprave. Po osamosvojitvi 
so se kot gobe po dežju rojevale nove občine, 
med njimi tudi Občina Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec, ki je skupaj s preostalimi petimi 
izstopila iz dotedanje Občine Ljubljana-Vič-
-Rudnik, s tem pa je bila razpuščena tudi 
tamkajšnja gasilska zveza. Ker je za požarno 
varnost na svojem območju odgovorna vsa-
ka lokalna skupnost posebej, se je dokaj hitro 
začelo pripravljati novo ureditev, bil je usta-
novljen iniciativni odbor, ki se je vestno in 
odgovorno lotil del ter uspel pripraviti vse po-
trebno za formalno ustanovitev nove gasilske 
zveze. Gasilska zveza Dolomiti, ki je bila usta-
novljena 18. junija 1995, je ime dobila po po-
dročju delovanja, prostor pa si je uredila v ga-
silskem domu na Dobrovi. Sprva je bilo v GZ 
Dolomiti včlanjenih 15 prostovoljnih gasilskih 
društev, vendar se je leta 1998 zaradi nastanka 

nove Občine Horjul pet prostovoljnih društev 
odločilo za izstop in ustanovitev lastne zveze. 
Tako danes znotraj GZ Dolomiti na pretežno 
hribovitem področju, ki meri okrog 120 km?, 
deluje deset prostovoljnih gasilskih društev. 
V letošnjem letu Gasilska zveza Dolomiti obe-
ležuje 20-letnico delovanja. Ob tem jubileju so 
v dvorani gasilskega doma v Polhovem Grad-
cu v začetku junija pripravili slovesnost. Na 
njej je goste nagovoril predsednik GZ Dolomi-
ti Marjan Peklaj, ki je zbranim predstavil dvaj-
setletno delo in pomembne mejnike zveze. Po-
hvalil je dobro sodelovanje z mejnimi zvezami 
(GZ Horjul, GZ Škofja Loka, GZ Borovnica, GZ 
Medvode) in Občino Dobrova-Polhov Gradec, 
s katerimi jih povezuje tripartitni sporazum 
o pomoči ob morebitnih večjih intervencijah, 
ter vodstvom organizacije regije Ljubljana 1 in 
Gasilsko zvezo Slovenije. Izpostavil je nekate-
re večje uspehe, ki so jih dosegle posamezne 
sekcije znotraj prostovoljnih gasilskih društev, 
in večje investicije ter vlaganja v sodobnej-
šo zaščitno opremo in vozila, ki so nujna za 
nemoteno delovanje društev. Ob koncu se je 
zahvalil vsem zaslužnim za ustvarjanje, delo 
in razvoj Gasilske zveze Dolomiti ter se spo-
mnil tudi doprinosa starejših članov. Čestitke 
ob okroglem jubileju je v imenu Gasilske zve-
ze Slovenije izrekel Uroš Gačnik. Župan do-
mače občine Franc Setnikar pa je čestital GZ 
Dolomiti in vsem zbranim gasilkam ter gasil-
cem izrekel zahvalo za njihovo predanost pri 
vsakokratnem nudenju pomoči ter izpostavil 
lanskoletne naravne nesreče, v katerih so pro-
stovoljni gasilci odigrali pomembno vlogo. Ob 
tej priložnosti je župan GZ Dolomiti podelil 
priznanje Občine Dobrova-Polhov Gradec za 
dobro sodelovanje. Dogajanje je nato popestri-
la pesem fantov iz ansambla Bitenc, potem pa 
je predsednik GZ Dolomiti Peklaj podelil spo-
minske plakete vsem gasilskim društvom ter 
zvezam za sodelovanje in pomoč ob različnih 
priložnostih. Podelil je tudi posebna priznanja 
najzaslužnejšim – srebrne plakete so dobili 
Franc Setnikar, Marjan Peklaj in Franc Zibel-
nik, zlato plaketo je prejel Janez Kušar, pri-
znanja za posebne zasluge pa Matjaž Tominec, 
Franc Maček, Franc Bradeško in Jože Kožuh. 
S podelitvijo plaket in priznanj ter čestitkami 
se je uradni del slovesnosti zaključil. Vsi zbra-
ni so bili povabljeni še na druženje in klepet, 
kot se ob takšnem jubileju spodobi, saj se tako 
obudi mnogo spominov in morda ustvarijo 
novi načrti za skupno delo v prihodnje. 
  Nadja Prosen Verbič, foto: Primož Zibelnik 

Iz društvene kronike 
15. september 1945 velja za 
ustanovni datum PGD Brezje 
in je zapisan tudi na društve-
nem praporu. Tega dne so se 
namreč vaščani Brezja zbrali 
na množičnem zborovanju in 
razpravljali predvsem o ob-
novi porušene vasi, ki si od 
leta 1942, ko je bila praktično 
cela v plamenih, še ni opo-
mogla. Pobuda o ustanovitvi 
lastnega gasilskega društva je 
naletela na dober odziv. Kaj 
hitro se je oblikoval odbor in 
postavili so lopo za shranje-
vanje gasilskega orodja, ki se 
je hitro začela polniti. PGD 
Dobrova je prispevalo ročno 
brizgalno in nekaj orodja za 
delovanje društva, ki so ga 
slovesno sprejeli. Nekaj let 
kasneje so leseno shrambo za-
menjali z zidano, v katero so 
leta 1956 postavili novo pre-
nosno motorno brizgalno, ki 
deluje še danes. Članstvo se je 
iz leta v leto povečevalo, od-
ločitev o ustanovitvi lastnega 
društva pa se je izkazala kot 
zelo modra, saj je pomoč ga-
silcev prišla pošteno prav, 
ko se je bilo treba spopasti z 
ognjenimi zublji na Lesnem 
Brdu, pri Jerčnku v Zaklancu, 
Tonetu v Podolnici, ko je za-
gorel Mravljev skedenj v Za-
klancu, pa Liparjev skedenj 
v Podolnici ter gospodarsko 
poslopje pri Korunu v Brezju 
in gospodarsko poslopje pri 
Matevžu v Podolnici. Leta 
1968 se je z geslom 34 dinar-
jev v gasilski blagajni začela 
klesati ideja o gradnji novega 
gasilskega doma. Hiter posto-
pek in naklonjenost vaščanov 
sta pripomogla, da je stavba 
bila istega leta že pod streho, 
pod njo pa kmalu tudi novo 
gasilsko vozilo, ki je nadome-
stilo konjsko vprego. Z leti so 
potrebe narekovale posodo-
bitve in nakupe nove opreme 
ter orodja; med pomembnejši-
mi je bila črpalka Rosenbauer 
800 l. Prišlo je tudi do nekaj-
kratnih menjav voznega par-
ka. Kot zadnji je pred deseti-
mi leti v garažo doma zapeljal 
tovornjak Iveco, ki so ga nad-
gradili v GVV-1 in še danes 
odlično služi svojemu name-
nu. Odslej pa bo tudi prevoz 
gasilcev udobnejši in varnejši, 
saj so ob okrogli obletnici – 70 
let društva – v Brezje pripe-
ljali zanj novo, drugače pa 
rabljeno moštveno vozilo, ki 
je zamenjalo starega tamčka. 
Veliko dela so imeli brezni-
ški gasilci v preteklih letih 

sicer z vzdrževanjem doma 
na Ključu ter urejanjem dovo-
ljenj in soglasij za prostore, ki 
se nahajajo v stavbi gasilskega 
doma, pa tudi obnovitvenimi 
deli, a so večino zastavljenih 
projektov uspešno pripeljali 
h koncu. Pomagalo jim je tudi 
medsebojno sodelovanje, ki ga 
skrbno negujejo. Prav zaradi 
utrjevanja gasilske tradicije 
na Slovenskem in prijateljstva 
se je PGD Brezje januarja 1976 
pobratilo s PGD Boštanj ter se 
zavezalo sodelovanju, pred-
vsem pri razvijanju požarne 
varnosti in ohranjanju stikov 
med člani, mladinci in pionirji. 

Slovesnosti ob 70-letnici 
društva 
Gasilci PGD Brezje so 70-le-
tnico društva najprej počasti-
li s slavnostno sejo 23. maja 
v dvorani gasilskega doma. 
Udeležilo se je je lepo število 
vaščanov, domačih gasilcev, 
predstavnikov sosednjih in 
prijateljskih gasilskih društev 
ter Gasilske zveze Dolomiti in 
Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec. Gostje so prisluhnili iz-
črpni kroniki društva, ki jo je 
podal predsednik PGD Brezje 

Božidar Žvokelj, pa tudi na-
govorom in pohvalam gostov 
ter prisostvovali podelitvi 
plaket in priznanj, ki sta jih 
društvo in zveza podelila za-
služnim. Že naslednja sončna 
nedelja, 31. maja, pa je bila kot 
naročena za izvedbo slavno-
stne parade, ki ji je poveljeval 
poveljnik PGD Brezje Klemen 
Remškar in se je odvijala sko-
zi vas ter se ustavila pred ga-
silskim domom. Po glavni ce-
sti so se v spremstvu pihalne 
godbe Dobrova-Polhov Gra-
dec sprehodili nosilci zastav, 
konjeniki in narodne noše, za 
njimi pa so korakali mladi ga-
silci, ki so nosili društveni grb, 
praporščaki ter ešaloni gasilk 

in gasilcev ter gasilskih vozil. 
Slavnostni del je postregel s 
kroniko društva, ki jo je pre-
bral predsednik PGD Brezje 
Božidar Žvokelj. Za njim sta 
spregovorila predstavnik 
Gasilske zveze Slovenije in 
predsednik regije Ljubljana 1 
Franc Bradeško, ki je pohva-
lil aktivno delo društva ter se 
med drugim dotaknil vloge 
in poslanstva gasilca v orga-
nizaciji in kraju. Z besedami 
zahvale in pohvale je nadalje-
val župan Franc Setnikar, ki je 
izpostavil predvsem pomen 
požrtvovalnega in prostovolj-
nega dela gasilcev. Sledila je 
podelitev odlikovanj in pri-
znanj, ki so jih od Gasilske 
zveze Slovenije prejeli Marje-
ta Urbančič in Marko Zdešar 
(gasilsko odlikovanje III. st.), 
Martin Dolinar, Franc Ur-
bančič, Franc Sečnik in Franc 
Omerza (gasilsko odlikovanje 
II. st.), Stane Herič (gasilsko 
odlikovanje I. st.) in Primož 
Grom (plamenica III. sto-
pnje). Ob tej priložnosti pa 
je tudi župan Franc Setnikar 
PGD Brezje podelil prizna-
nje Občine Dobrova-Polhov 
Gradec za njihov angažma v 

kraju in občini. Podelitvi je 
sledila pesem pihalne godbe, 
zatem pa težko pričakovani 
trenutek – predaja ključev no-
vega moštvenega vozila po-
veljnika PGD Brezje Klemena 
Remškarja vozniku Jakobu 
Urbančiču. Po običaju je žu-
pnik Alojzij Golob opravil še 
blagoslov novega gasilskega 
vozila ter gasilce priporočil 
njihovemu patronu sv. Flor-
janu, PGD Brezje pa čestital 
za lep jubilej. Z zaključkom 
uradnega dela se je dogajanje 
preselilo na športno igrišče 
ter se nadaljevalo z veselico z 
ansamblom Mladi godci. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Ob 20. obletnici delovanja je Gasilska zveza 
Dolomiti prejela priznanje Občine Dobrova-
-Polhov Gradec.

Gasilska zveza Dolomiti je 
obeležila 20. obletnico delovanja
 
Polhov Gradec, 5. junij – V dvorani gasilskega doma Polhov Gradec je potekala 
slovesnost ob 20-letnici delovanja Gasilske zveze Dolomiti, na kateri so bili 
zaslužnim članom in društvom podeljeni spominske plakete ter posebna pri-
znanja.

70 let PGD Brezje 

Ob okroglem jubileju prevzeli 
novo moštveno vozilo
Brezje, 30. maj – 70. obletnico ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva 
Brezje so gasilci počastili s slavnostno sejo, parado ter prevzemom novega mo-
štvenega vozila.
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Prvomajska budnica tudi 
v naši občini
Godba Dobrova-Polhov Gradec, ki zadnje leto veselo igra in 
daje ritem mnogim občinskim ter drugim prireditvam, je 1. 
maja pokonci spravila kar precejšen del občanov in tako naj 
bi bilo tudi prihodnje leto.

 Prvomajske budnice so marsikje v Sloveniji del tradicionalnega načina pro-
slavljanja praznika dela. Letos je bila sprejeta odločitev, da se takšnega pra-
znovanja posluži tudi Godba Dobrova-Polhov Gradec. In res, veselo voščilo 
so prvi, ob 6. uri zjutraj, slišali vaščani Šentjošta, ob 7. uri so člani godbe 
zakorakali po ulicah Polhovega Gradca, uro kasneje so bili budnice deležni 
v Gaberju, nazadnje pa so ji prisluhnili še na Dobrovi. Med potjo se je av-
tobus, ki je prevažal orkester mladih glasbenikov, ustavil še pred domovi 
dobrih ljudi, tistih, ki so  primaknili že precejšen finančni vložek za zagon 
in delovanje godbe. Budnico so tako zaigrali in vesele prvomajske praznike 
voščili Šenkovim iz Gaberij, Plevnikovim iz Dobrove in Jarčevim iz Koma-
nije ter se jim tako na svoj način zahvalili za njihove prispevke. Naslednje 
leto pa se lahko ustavijo tudi pred vašim domom, saj so postaje še odprte, 
tako kot tudi njihov mošniček, v katerem se zbira denar za nove inštrumen-
te, ki bodo Godbo Dobrova-Polhov Gradec povečali in okrepili. Prvomajska 
budnica v Občini Dobrova-Polhov Gradec bo postala tradicionalna, oblju-
bljajo pobudniki, saj je bil odziv s strani poslušalcev in občanov izredno 
pozitiven, mladi godbeniki pa tudi od nikoder niso odšli ne lačni ne žejni. 

  Nadja Prosen Verbič

Župnija Polhov Gradec 

V španski Konec sveta in 
znana evropska romarska 
središča
 
Med prvomajskimi prazniki se je skupina polhograjskih ro-
marjev v organizaciji Komisariata za Sveto deželo podala v 
Fatimo na Portugalskem in Santiago de Compostela v Špani-
ji. To sta dve znani evropski romarski središči. Zlasti zadnje 
postaja čedalje bolj priljubljeno zaradi dolge evropske peš 
poti, ki se nadaljuje do Finistere ali po slovensko Konca sve-
ta. Kraj z mnogimi skalami in rumeno cvetočim rastlinjem 
nam je bil domač, leži pa na skrajnem rtu španske Evrope.
 
Pobudo za izlet je dal polhograjski župnik Bogdan Oražem, ki je že večkrat 
pogumno popeljal svoje, po svetopisemsko rečeno, ovčice na večdnevna 
romanja v tuje dežele. Leteli smo iz Milana. Med kodrastim morjem obla-
kov pod nami so se sem in tja prikazale pajčevinaste niti na zemeljskih 
tleh; predvidevali smo, da so to avtoceste. Zvedavo smo zrli na ekrane nad 
sedeži, na katerih so bili podatki o smeri in preostanku časa leta, tempe-
raturi zunaj in v kraju, kamor smo bili namenjeni. Po pristanku v Lizbo-
ni na Portugalskem smo se s tamkajšnjim avtobusom popeljali po sveže 
pomladni pokrajini do Fatime, kjer se je Marija več mesecev prikazovala 
trem preprostim otrokom. Ob našem večernem prihodu v Kapelici prvega 
prikazovanja, kjer je Marijin kip, ni bilo veliko ljudi. A ob pol desetih, ko je 
bila procesija, se je nabrala ogromna množica. Le od kje so se vzeli!? Sloven-
ski delež je bil zelo opazen. Bandero Društva prijateljev Svete dežele s slo-
vensko zastavo se je videlo takoj za bleščečim križem. Človek premišljuje, 
koliko tihih vsakovrstnih prošenj se je dvigovalo iz velikanske množice, v 
kateri so blestele sveče in je prepevala Mariji v čast. Ta truma ljudi različnih 
narodnosti je dokaz, da človek tudi v dobi računalniške tehnologije ostaja 
religiozno bitje. 
Romanje smo nadaljevali z obiskom drugih mest. V Lizboni smo občudova-
li zanimivosti španske umetnosti in tehnične kulture. Mogočen kip Kristu-
sa Kralja nad Lizbono, podoben tistemu v Riu de Janeiru, je bil postavljen 
v zahvalo, da Portugalska ni doživela grozot prve in druge svetovne vojne. 
Številne stavbe krasijo keramične ploščice; na nekaterih so samo okraski, 
druge pa prikazujejo motive, povezane z dejavnostmi, ki so potekale v hiši. 
Spomenik portugalskim morjeplovcem je oblikovan kot ogromen ladijski 
premec, na katerem so prizori iz slavne osvajalske portugalske zgodovine. 
Peljali smo se čez sloviti Salazarjev most, ki je najdaljši viseči most v Evropi 
in ga je gradilo isto podjetje kot znameniti Golden Gate v San Franciscu. 
Med šestdnevnim romanjem smo pomočili noge tudi v Atlantski ocean v 
mestu Nazare. Nad tamkajšnjimi previsnimi skalami tik nad obalo je ži-
vahno turistično središče. V cerkvi v Coimbri z grobom sv. Elizabete Portu-
galske smo se spomnili Elizabete Ogrske, zavetnice podrebrske podružni-
ce; bili sta v sorodu in obe sta človekoljubno pomagali revežem, a prva je 
po pisnih virih sodeč imela težje življenje. Ob spoznavanju mogočne, težke, 
masivne portugalske arhitekture s črnikastimi pročelji v Hieronimovem 
samostanu, samostanu Batalha in mestu Alcobaca, v cerkvah sv. Antona 
Lizbonskega oziroma Padovanskega v Lizboni, Portu in tudi Jakobovi ka-
tedrali v Composteli v Španiji smo čutili, da smo sinovi in hčere kranjske 
dežele. Veseli smo bili namreč naših svetlih, lahkotnih, s pisanimi freskami 
poslikanih cerkvic in cerkva. 

  Milka Bokal 

Pesem na Gori
Sončno junijsko nedeljsko jutro smo 
pevci izkoristili za vzpon na 824 me-
trov visoko Polhograjsko Goro, kjer 
je pod taktirko Turističnega društva 
Polhov Gradec potekalo že 21. tradi-
cionalno srečanje pevskih zborov, 
imenovano Pesem na Gori.
Na srečanju, ki je imelo letos nekoli-
ko hudomušno noto, tudi po zaslugi 
izvrstnega voditeljskega tandema 
– Romane Jankovec in Gregorja Ču-
dna, se je predstavilo osem zborov. 
Kulturno prireditev, na kateri je 
vsak zapel dve pesmi, smo strnili 
s prijetnim klepetom ob odličnem 
golažu, ki nam ga je pripravila Mal-

či Vogrinčič. Gostoljubju Logarjeve 
domačije in njenega gospodarja Bo-
ruta Setničarja se ni moč upreti in 
tako smo pevci še pozno popoldan 
gasili svoje glasilke ter nizali nove 

zamisli za prihodnje srečanje. Hva-
la pevcem, županu ter vsem drugim 
udeležencem prireditve; vi ste tisti, 
ki nam dajete pogum za naprej. 

TD Polhov Gradec

Kopa ali oglenica
 
Naši gozdovi so nam dvakrat reševali življenja: med voj-
no in kmalu po njej, ko ni bilo ne dela ne kruha. Takrat 
so kmetje morali s konji in vozovi odhajati v mogočne 
gozdove, da so sekali in odvažali cela drevesa ter hlode 
po ovinkih do raznih drč. Po klancih navzgor so hrzali 
konjski gobci, biči so pokali in spodbujali živali. 
Železnice so bile daleč od hribov, z vozovi so morali do 
tirov, od tam pa čez meje tudi do naših mest, ki so bila 
porušena in podrta. Edino gozdovi so bili takrat naše 
bogastvo. Takrat, kmalu po koncu vojne so sredi gozdov 
zadišale oglenice. Fanta sta v gozd odnesla žago, sekiro 
in cepin. Do samotnih kmetij v Mačkovem grabnu se je 
od nekje zaslišal rezek glas žiga-žaga in drevo je zače-
lo padati ter se dokončno zrušilo. In tako dan za dnem, 
dokler ni končno zagorelo. Iz oglenice se je pokadilo. 
Najlepše je, ko oglenica zažari, tli in v skrivnostni no-
tranjosti nastaja črno zlato. »Ogenjce« so morali nekoč 
postaviti v bližino studenca ali vsaj luže ter kljub vse-

mu prinašati vodo pogosto od daleč s kakšnim razsu-
šenim škafom. Danes do kope potegnejo vodno cev. Ko 
še ni bilo motork in traktorjev, so drva nacepili po svoje, 
tako kot drva za domačo peč. V Polhograjskem hribovju 
lahko letos najdeš oglenico pod Grmado, Kobilcovimi 
senožetmi in na drugi strani Tošča v bližini kosmatega 
hriba in samotne kmetije.                        Jože Praprotnik 

Ta podružnična cerkev dobrovske 
fare je bila zgrajena namesto prej-
šnje, ki je stala v osrčju hiš prvotne 
vasice Hruševo. Bila je stara in pre-
cej manjša, lesena in delno pozidana. 
Potrebna je bila temeljite prenove, saj 
je kljubovala tudi Turkom, ki so ho-
teli nasilno vdreti vanjo in jo oropati. 
Toda višja moč jim je to onemogočila. 
Po pričevanju ljudi so ostala zname-
nja turškega nasilja na vratih prav 
do novejšega časa, ko so to cerkvico 
podrli. O tem dogodku piše tudi naš 
zgodovinar Valvazor. Takratni velja-
ki so se odločili, da zgradijo novo, 
večjo cerkev, in sicer na gričku, ki se 
imenuje Partica. Mesto ponuja odli-
čen panoramski razgled do Ljublja-
ne in še dlje.  
Novo cerkev so gradili več let in da-
našnjo podobo je dobila leta 1835. 
Treba je omeniti, da so jo želeli na-
sprotniki cerkve med vojno zamini-
rati in so mine namestili pod zvonik 
ter jo želeli podreti s pomočjo elek-
tričnega kabla. Toda vaščani so po-
sumili, da se nekaj dogaja, nižje od 
zvonika so našli zakopan kabel in ga 
preščipnili. Ker miniranje ni uspelo, 
so v cerkvi podtaknili požar, tako da 
so še danes vidne posledice gorenja. 
Pred leti je bilo zato potrebno obno-
viti streho z odtoki in fasado cerkve. 
V notranjosti pa je ostalo tako, kot 
je bilo od samega začetka. A zob 
časa je precej načel tudi leseni oltar 
in klopi. Sedanji župnik dobrovske 
fare Alojz Golob se je zato odločil, da  
kot druge podružnične cerkve, tudi 
to obnovi. Trajalo je skoraj leto dni, 
da je sanacija uspela. Zdaj so oltar s  
svetniki in križevim potom ter klopi 

za vernike popolnoma obnovljeni. 
Nove so tudi lesene stopnice za na 
kor, pod in polica ter vrata za zvonik 
na koru. To je bilo sicer popravljeno 
že nekaj let nazaj, sedaj pa le na novo 
pobarvano. Vsa ta dela restavrator-
jev in obrtnikov ter vaščanov so po-
tekala pod budnim očesom župnika 
in ključarja Filipa Božnarja. Tudi ura 
v zvoniku bije in zvoni brezhibno, 
seveda s pomočjo modernejših elek-
tronskih naprav. 
Prvo nedeljo po godu sv. Jurija 26. 
aprila je bila maša z blagoslovom 
obnovljene notranjosti cerkve. To-
liko ljudi še ni bilo v cerkvi kljub 
svečanosti. Po maši so krajevna 
skupnost Dobrova in naše dobre 
vaške gospodinje poskrbeli za jeda-
čo in pijačo. Mašo je sicer popestril 
mešani pevski zbor iz Dobrove, ki 
ga vodi zborovodja in organist ter 

vodja fantovskega zbora in vokalne 
skupine ansambla Bitenc Borut Do-
linar. Od samega navdušenja nad 
odlično akustiko v cerkvi se je odlo-
čil, da bo pripravil koncert Marijinih 
pesmi. In to se je zgodilo 29. maja ob 
20. uri zvečer. Zapeli so 12 pesmi v 
čast Mariji, na flavto je igrala Manca 
Dolinar, vezni tekst pa je pripravila 
Andreja Grabner. Cerkev je bila pol-
na domačinov in tudi ljudi iz drugih 
krajev. Naš župnik nas je po krat-
kem nagovoru navdušeno pozdravil 
in na kratko opisal dela, ki so pote-
kala ob obnovi te naše prelepe cer-
kvice. Nato so se zopet izkazale naše 
dobre gospodinje in smo se pred cer-
kvijo ob pesmi družili še kakšni dve 
uri po koncertu. Vsi prisotni smo se 
strinjali, da bi koncert lahko postal 
tradicionalen. 

Janez Zadnikar, Hruševo 

Kulturna dediščina vasi Hruševo
 
Vas Hruševo leži štiri kilometre zahodno od Dobrove proti Polhovem Gradcu. Na stožčastem grič-
ku, na nadmorski višini 412 metrov, stoji približno 180 let stara cerkvica, ki je posvečena sv. Juriju.
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Iz poslanske klopi Anžeta Logarja 

Komedija zmešnjav
Ljubi, ne ljubi, ljubi, 
ne ljubi … Se spo-
mnite tiste igrice, h 
kateri smo se zatekli 
v svojih najbolj ro-
snih letih, ko nam 
v ljubezni ni šlo? 
Na travniku smo 
utrgali cvet in upali, 
da nam bo namenil 
pravi odgovor: ljubi. 
V bistvu je zelo pre-

prosto; želeli smo si, da bi imela cvetlica liho 
število cvetnih listov. Le tako se je namreč 
igra zaključila s srečnim koncem: torej me 
vseeno ljubi …
Ne morem si kaj, da se ne bi spomnil na to 
igrico vsakič, ko spremljam sago o privatiza-
ciji »po slovensko«. Prodamo, ne prodamo. 
Prodamo, ne prodamo. Zamrznemo, odmr-
znemo prodajo. Sprejmemo ponudbo, ne 
sprejmemo ponudbe. Določimo nove pogoje 
… in tako naprej, dokler kupci ne obupajo in 
si rečejo – tem tu v tej prekrasni deželi se je 
malce odpeljalo. 
In kdo v tej zgodbi kuje dobičke? Le poglejte, 
od kod prihajajo kupci, ki so v zadnjem času 
pokupili večino prodanih podjetij. To so naši 
južni sosedje. Zakaj? Ker nas imajo v mezin-
cu in točno vedo, kako delujemo. Sprva op-
timistično napovemo umik države iz gospo-
darstva. Tujci se postavijo v vrsto in nizajo 
svoje ugodne ponudbe. Potem se najde neka 
koalicijska stranka (vsaka vlada do sedaj jo je 
imela, vsaj eno) in sklicujoč se na nacionalni 
interes zaustavi prodajo. Prodamo. Ne pro-
damo. Pika. Pa čeprav je bila dosežena cena 
dobra. Mine leto, dve. Ponovno začnemo 
prodajo. Zbiramo ponudbe. Navdušenje je že 
manjše, cena tudi. A še vedno je ekonomski 
interes – tako na strani kupcev kot države. In 
zgodba se ponovi. Vedno so nekje v bližnji 
prihodnosti volitve, zato stranke v želji po 
čim večjim volilnem izplenu spet zapojejo na 
strune nacionalnega interesa. Prodamo? Ne 
prodamo. Ni pravi čas. Mine leto, dve, pade 
vlada, dve. In spet smo pri prodaji. Tokrat se 
prijavi komaj kdo. Cena je nizka, z retoriko 
o razprodaji srebrnine in veleizdaji naroda 
se borzna cena še dodatno zniža. Nato se 
vlada sestane na nedeljski seji, da bi se od-
ločila o prodaji. A se družno odloči, da se ne 
bo odločila. Pri tem pa edinemu preostale-
mu kupcu postavi še dodatne pogoje. Vse v 
želji, da bi to kupca na koncu odvrnilo od 
nakupa. Tako še tisti kupec, ki ostane, začne 
razmišljati, ali se mu sploh splača vztrajati. 
Še posebej, ker dobro pozna slovenski admi-
nistrativni, delovno-pravni in sodni sistem, 
ki je na lestvici Svetovnega gospodarskega 
foruma prav na repu 150 primerjanih držav. 
Prodamo? Najbrž ne. 
In potem »grande« finale: poznavajoč misel-
ni domet slovenske gospodarsko-politične 
doktrine v ozadju čakajo podjetja iz bivših 
jugoslovanskih republik. Z nami so prežive-
la pol stoletja, zato nas dobro poznajo. Vedo, 
da bomo odlašali, mencali in se kregali. 
Medtem pa bo cena naših nekdaj gospodar-
skih paradnih konjev padala. In ko bomo od-
gnali zadnjega zahodnoevropskega ali tran-
satlantskega tujca, bo nastopil čas bratstva 
in enotnosti. Ker si Slovenija petega, šestega 
ali sedmega fiaska ne more več privoščiti, na 
koncu podjetje vendarle pristane v tuji lasti. 
Za bistveno nižjo ceno od prvotno dosežene. 
In v rokah bistveno manj strateškega par-
tnerja, kot smo si vseskozi želeli. In zakaj? 
Zato, ker se politika ne odloči takrat, ko je za 
to poklicana. Ker ne prevzema odgovornosti 
in politični sistem še naprej omogoča majh-
nim strankam, da s svojim nasprotovanjem 
paralizirajo vsakokratno vladno koalicijo. 
Kako že gre tista viža? Ko se odločim, da se 
ne bom odločil, ustvarim idealno podlago za 
komedijo zmešnjav. Žalostno pri tem je le to, 
da smo v tej komediji soudeleženi vsi. Pa če 
smo sami izbrali igralce ali ne …

Za jutranjo dobrodošlico je po-
skrbel "Rafl" s šilcem žganja in 
borovničkami, žena Francka pa je 
spekla kolače, piškote in njene "ki-
fle". Pri brunarici smo lahko tudi 
parkirali. Iz vasi smo organizira-
no odšli proti Ključu, nekateri pa 
so medtem prihajali tudi iz Babne 
Gore, peš iz Dobrove in Horjula. 
Organizacijo sta vodila predse-
dnik DU Dobrova Tone in blagaj-
ničarka Majda, za kuhanje klobas 

pa sta poskrbela Zvone in Marjeta 
Urbančič. Tone je vse udeležence 
pozdravil s kratkim nagovorom 
in pozval, da bi se srečali drugo 
leto na drugem kraju ter predal 
besedo županu Francu Setnikarju, 
ki se je odzval na vabilo na prire-
ditev. Sledila je malica, potem pa 
nas je zabaval Andrej Tehovnik 
s harmoniko. Pecivo so spekle in 
medtem postregle pridne roke 
upokojenk iz Brezij. Srečanja se 

je udeležilo 90 članov in članic 
društev. S Ključa smo odšli ob 13. 
uri, kajti čakala nas je še ena obve-

znost – udeležba na paradi ob 70. 
obletnici PGD Brezje. 

  Za DU Dobrova Anica Tomšič

V petek smo se zbrali ob 17. uri in se nastanili v koči. Ležišča smo si 
uredili na podstrešju. Dejavnosti smo nadaljevali pred kočo. Najprej so 
otroci nanosili dračje za večerni taborni ogenj. Stane je imel kar precej 
dela, da je vse dolge in debele veje nasekal na primerno dolžino. Tudi 
raziskovanje bližnje okolice je bilo zanimivo. Da nas zvečer ne bi bilo 
strah teme, smo izdelali lučke iz steklenih kozarčkov, ki smo jih okrasili 
z naravnimi materiali. 

Organizirali smo turnir v zadevanju debel borovcev s storži in ugoto-
vili, da so debla precej tanka in storži vztrajno letijo mimo. Nagrada za 
zmagovalca je bila prvo mesto v vrsti za večerjo, ki je sledila, saj smo bili 
že pošteno lačni. Stane nam je spekel hrenovke, ki so šle vsem v slast. Po 
večerji smo se odpravil na krajši sprehod, med hojo opazovali okolico 
in poslušali zvoke v naravi. Ko se je zmračilo, smo zakurili kres, se še 
igrali, peli in pogovarjali. Sledilo je pripravljanje na noč, umirjanje v po-
steljah in končno ... spanje. Noč je bila kar prekratka, ampak zjutraj sta 
nas zbudila toplo sonce in vonj po zajtrku. Po zajtrku smo se odpravili 
na pohod do Toških slapov. Za vse je bila to čisto nova, neraziskana pot. 
Bilo je kar naporno, ampak pomembno je, da smo vsi zmogli in se ob 
povratku povzpeli še na vrh Grmade. Utrujeni smo se vrnili v kočo, kjer 
nas je čakala Mari s kosilom. Po kosilu je sledil kratek počitek, družabne 
igre, sladoled in pred prihodom staršev še palačinke. Oba dneva sta mi-
nila, kot bi mignil. Mislim, da so bili vsi mladi planinci s taborom zelo 
zadovoljni. Vsi trije mentorji jih moramo pohvaliti za vzorno vedenje, 
sodelovanje pri vseh aktivnostih in vztrajnost pri hoji. 

Več fotoutrinkov s tabora si lahko ogledate na spletni strani PD Blaga-
jana. 

  Mentorica: Simona Planinc

Majska delovna sobota v Osnovni šoli Dobro-
va še zdaleč ni bila povsem običajna, saj je v 
sklopu X. dneva tam potekala obsežna gasilska 
vaja, ki je bila za učence, učitelje, druge zapo-
slene ter starše izredno zanimiva. 
Po scenariju je v času pouka prišlo do ek-
splozije v kuhinji. Nastal je požar in nevaren 
dim se je hitro širil po hodnikih in prostorih 
šole. Podleglo mu je 56 ljudi – otrok, učiteljev 
in zaposlenih. Ravnatelj je takoj, ko je izvedel 
za eksplozijo, poklical 112 in sprožil alarm v 
vseh šolskih prostorih. Center je preko poziv-
nikov informacijo hitro javil vsem okoliškim 
prostovoljnim gasilskim društvom Gasilske 
zveze Dolomiti, ker pa je bila nesreča velika, 
je o tem obvestil še Gasilsko brigado Ljubljana 
ter Postajo nujne medicinske pomoči Ljubljana. 
Šolski alarm je dal znak, da so se vsi učenci, 
skupaj z učitelji, v koloni odpravili na zbirno 
mesto, od koder so varno spremljali potek vaje. 

Prvi so na prizorišče prišli domači gasilci PGD 
Dobrova, za njimi pa so se glede na oddalje-
nost razvrstila še preostala gasilska društva, 
ki delujejo v okviru GZ Dolomiti – PGD Pod-
smreka, PGD Brezje, PGD Hruševo, PGD Dvor, 
PGD Polhov Gradec, PGD Zalog, PGD Šentjo-
št, PGD Butajnova – Planina in PGD Črni vrh; 
skupaj 96 prostovoljnih gasilcev in 16 gasilskih 
vozil. Nekateri so si nadeli maske, priključene 
na jeklenke, in začeli raziskovati prostore šole 
ter iz njih prinašati ponesrečence, drugi so skr-
beli za varno požarno okolje. Pri delu so jim 
pomagali tudi dva pripadnika Gasilske briga-
de Ljubljana ter dež, ki je poskrbel, da se požar 
ni širil. Ponesrečencem so bolničarji in enota 
civilne zaščite nudili prvo pomoč. Po prihodu 
reševalnih vozil, ki so na kraj dogodka priha-
jala iz različnih zdravstvenih domov, in sicer 
Ljubljana, Litija, Kamnik, Logatec in Ribnica, 
so ponesrečence v celoti oskrbeli zdravniki ter 

usposobljeno zdravstveno osebje. Ponesrečen-
ci so bili, glede na triažo zdravnika, razdeljeni 
v različne barvne skupine – zelena, rumena, 
rdeča, črna – glede na poškodbe. Prav vsak od 
56 ujetih oziroma ponesrečenih je bil deležen 
ustrezne zdravstvene nege, nekateri so bili 
celo odnešeni v reševalna vozila in odpeljani 
na varno. 
Po koncu vaje je v športni dvorani potekal 
prikaz prve pomoči, otroci in starši pa so si 
ogledali še reševanje ponesrečencev z reševal-
nimi psi, ki ga je izvedlo Kinološko društvo 
Ljubljana. Zunaj pa so se predstavile še enote 
Policijske postaje Vič, Carinske službe RS in 
Gorske reševalne postaje, ki so bile prav tako 
vključene v vajo, izvedeno na pobudo vodstva 
šole in izpeljano v organizaciji vodij GZ Dolo-
miti. Njen namen je bil v prvi vrsti preizkusiti 
učitelje in učence ter se izuriti v pravilnem po-
stopanju v primeru požara ali druge množične 
nesreče. Seveda je bila vaja v takšnem obsegu 
izredno poučna in dobrodošla tudi za vse ga-
silce, reševalce ter druge pripadnike civilne 
zaščite, saj so izkušnje z množičnimi nesreča-
mi na srečo redke. Zato naj, kot sta ob koncu 
dejala ravnatelj Viljem Kovačič in župan Franc 
Setnikar, ostane zgolj pri vajah in preventivi. 

  Nadja Prosen Verbič, foto: NPV 

3. srečanje društev na Ključu
Tudi letos so se člani društev upokojencev Dobrova, Horjul, 
Vrzdenec in Kozarje 30. maja srečali na Ključu. Zbrali so se 
v vasi Brezje pri Brunarici Rafaela Urbančiča.

Vikend mladih planincev v planinski koči PD Blagajana
V petek in soboto, 29. in 30. maja, smo za mlade planince organizirali mini tabor v koči Planinskega društva Blagajana na Rav-
neku. Tabora se je udeležilo 14 učencev od prvega do šestega razreda. Z njimi smo dva dneva preživeli Simona, Valerija in Stane.

Občinska gasilska vaja 

Prva pomoč rešuje življenja
Dobrova, 23. maj – V okviru X. dneva na Dobrovi je v tamkajšnji osnovni šoli 
potekala velika gasilska vaja – Prva pomoč rešuje življenja, v kateri je poleg šole 
sodelovalo kar 160 gasilcev, reševalcev in drugih pripadnikov civilne zaščite.
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20 let Fantovskega zbora Dobrova 

Z mano se ozri
Zdi se, kot da se je zgodba Fantovskega zbora 
Dobrova začela včeraj, a samo kratko brska-
nje po zgodovini prinese toliko spominov, da 
jih je težko stlačiti v dvajset let. Leta 1994 ni 
nihče od nas niti pomislil, da bo navdušenje 
ob ideji o fantovskem petju v zboru rodilo to-
liko prijetnih dogodkov, podoknic, nastopov 

in trdnega prijateljstva med pevci. Nekaj ta-
kšnih prijetnih utrinkov z naše skupne poti 
smo predstavili na koncertu ob 20-letnici de-
lovanja. 
Začelo se je … s podoknicami. Sliši se staro-
modno, a lepa pesem pod oknom lepe deklice 
je vedno naletela na navdihujoč odziv. Pesmi 
iz tega obdobja ostajajo železni repertoar in 
joker v rokavu. Še posebej, ko se kakšne vaje 
»nepričakovano« zavlečejo. Takrat pridejo 
na vrsto vesele in zabavne pesmi. Ob dobri 

družbi se razvežejo jeziki in pesmi stečejo 
same od sebe. Kdor poje, slabo ne misli – hitro 
postane moto večera. Sčasoma so v ospredje 
prišle poroke, ko smo želi sadove naših pre-
številnih podoknic. Vsakoletna pevska revija 
je postala tradicionalen kraj za napovedi no-
vih porok in vabila. Bo morda tudi letos tako? 
Fantovski zbor se je postopoma krepil tudi 
s podmladkom. Sedaj že številčna druščina 
otrok nas navdušuje tako, kot je navdušila 
polno dvorano na Dobrovi. Skoraj polletne 
priprave na koncert so bile poplačane ob sku-
pni pesmi z našimi otroki. A tudi žene so si 
vzele svoj del in nas s presenečenjem večera, z 
njihovo pesmijo in darilom, podprle pri petju 
in prijateljstvu. Izrazi veselja na naših obrazih 
so povedali več kot tisoč besed. 
Podeljena zlata priznanja JSKD so nas ob kon-
cu koncerta znova spomnila, da naše udej-
stvovanje v kulturi šteje že krepko čez dvajset 
let. Verjamemo, da jih bomo nadgradili še z 
vsaj dvajsetimi – saj smo še mladi! Morda tudi 
z Godbo Dobrova-Polhov Gradec, ki je glasno 
zaključila naše praznovanje in poskrbela za 
dobro vzdušje tudi po koncertu. Ob koncu se 
iskreno zahvaljujemo voditelju Juretu Sešku, 
ansambloma Odklop in Mladi Stoparji, citrar-
ju Tomažu Plahutniku, Godbi Dobrova-Pol-
hov Gradec, vsem, ki so pomagali pri izvedbi 
koncerta, in še posebej našim družinam za 
vso podporo in izdatno pomoč. 

  Janez Dolinar

Angleški valček, tehnosving, čačača 
in celo tango so odprli dogajanje v 
avditoriju pred telovadnico vročega 
petkovega popoldneva 5. junija, po-
tem pa so učenci, pravzaprav pravi 
gospodiči in gospodične z visokimi 
petami, usklajeno odkorakali v ohla-
jeno telovadnico. Telovadnica? Tudi 

ta se je odela v svečane modre pre-
proge skladno z večernimi toaletami 
staršev in učencev. 
Glasbenemu nastopu učenk Doroteje 
Demšar in Anje Tominc z akustič-
nima kitarama je sledil motivacijski 
in zahvalni govor ravnatelja – Jernej 
Klemen je mladini predal vse svo-

je upe za jutrišnji boljši svet. Rebeka 
Prosen in Krištof Kožuh sta v nada-
ljevanju povabila na oder vse učitelji-
ce in učitelje, ki so od učencev prejeli 
zahvalna darila. Učenci so se nato 
pomerili z učitelji pred strogo žirijo, 
ki so jo sestavljali Aljaž Malovrh, Re-
beka Prosen, Anja Buh in Aleksander 
Vehar. Učenca Doroteja Demšar in 
Nejc Koprivec, hišnik Franci in uči-
teljica Katja Premrl so se pomerili v 
recitiranju Županove micke, a je zma-
gal izkušenejši par in požel duhovite 
pripombe žirije. Sledila je glasbena 
točka – učenci so v polni zasedbi s 
tremi kitarami in tolkali zaigrali pe-
sem Siddharte, a jih je zlahka preko-
sil le s svojo kitaro in glasom učitelj 
zgodovine Simon Purger. Tudi nado-
budno reperko Marijo Plazar in njeno 
avtorsko skladbo je premagala učite-
ljica (slovenščine Urška Žagar). Za-
dnja naloga je zahtevala napenjanje 
mišic, pardon brbončic; kuharski test! 
Krištof Kožuh se je pomeril s šolskim 
kuharjem Mihom v preizkušanju 
sladkih in grenkih jedi. Miha je vsak 
pravilen odgovor zabelil z glasnim 
vzklikom in kriljenjem z rokami, kar 
je publika glasno nagradila z bučnim 
aplavzom. Zmaga je bila sladka, Miha 
je uganil tudi okus čokolade Gorenj-

ka! Ampak joj, izkazalo se je, da je 
bila žirija učencev podkupljena, evri 
so ležali vsevprek ... 
Sledil je pozdravni govor župana, 
ki je mladini položil na srce, da se 
je njihova pot šele dobro začel in naj 
pri vzponu k odraslosti tudi uživajo. 
Skupaj z razredničarkama je pode-
lil priznanja najboljšim učencem in 
učenkam, pri čemer je z najdaljšim 
opisom dobrih del in dosežkov Rebe-
ka Prosen prekosila vse in kot ostali 
učenci prejela srečno knjigo, polno 
dobrih nasvetov in izrekov. Potem 
pa sta besedo dobili razredničarki; 
Katja Premrl je bila gospodarica 9. a, 
Sanja Štempihar pa je krotila 9. b. Z 
veliko podobno zvenečimi beseda-
mi sta poskrbeli za zabavo ponosnih 
staršev, a nobena od njiju na koncu 
zahvalnega in motivacijskega govora 
ni mogla skriti svoje ganjenosti, na-
vezanosti na to »gangstersko bando«. 
Učiteljici in razredničarki sta dobili 
prav posebno darilo, ki so ga učenci 
prej več dni zapored sestavljali, tkali 
in vezali v Črnem Vrhu pri Koširje-
vih – hvala vama, Marko in Simona, 
za veliko angažiranosti pri izdelavi 
lesenih skodelic in pisanih cofov, iz 
katerih so učenci naredili verigo s 
svojimi imeni. Pri atraktivni akro-

batski plesni točki plesne šole Bolero 
je blestela Gaja Malovrh, nato pa je 
ples ravnatelja z Niko Osredkar odprl 
plesni večer za starše, ki so ponosno 
zaplesali z svojimi učenci. Po večerji 
se je vzdušje sprostilo, glasba je zazi-
bala učence in predvsem učenke, po-
memben in predvsem sladek del pro-
grama pa je bila velikanska torta, v 
katero sta ob zabavnem povezovanju 
Katje iz Bolera skupaj zarezala pred-
sednika razredov Matej Bradeško in 
Jurij Košir. 
Ples je bil stična točka nadaljevanja, 
ki je trajalo skoraj do polnoči, otro-
ci so radi pozirali fotografu – Anže 
Košir je hitro našel stik z njimi, moja 
malenkost se je posvetila predvsem 
snemanju filma z dvema kamerama. 
Učenci se te dni veselijo sprejetja na 
izbrane srednje šole, kjer ni več učite-
ljev, ampak stopajo v ospredje profe-
sorji, ki ne bodo več tako zelo priza-
devno vlivali znanja vanje, ampak se 
bo treba precej bolj truditi za primer-
no odlične ocene! Nobeno znanje ni 
zaman, če ne drugega, povečuje mo-
žgane in izboljšuje pomnenje in uče-
nje, saj se človek za razliko od strojev 
z delom krepi, pa naj gre za telesno 
moč ali umsko sposobnost, srečno! 
  Sebastjan Vehar / Foto: Anže Košir 

Polhov Gradec, 30. maj – Članice balinarske sek-
cije Društva upokojencev Polhov Gradec so le-
tos na balinišču pri Pograjskem domu prvič or-
ganizirale balinarski turnir za ženske ekipe. Na 
balinišču pri Pograjskem domu so se letos prvič 
zbrale zgolj ženske balinarske ekipe, ki delujejo 
v okviru društev upokojencev. Pretekla leta je 
namreč balinarski turnir DU v Polhovem Grad-
cu potekal v organizaciji tako moških kot žen-
skih ekip. Letos pa se je število slednjih močno 
povečalo, o čemer priča zgovoren podatek, in 
sicer kar enajst sodelujočih ženskih balinarskih 
ekip iz sedmih občin, ki so tokrat sodelovale na 
turnirju. Vse sodelujoče ekipe so za prisotnost 
ob žrebu prejele ročno izdelane deklice, za kar 
je zaslužna predsednica odbora za šport Helga 
Kuclar. Punčka iz blaga naj bi vsaki ekipi pri-
nesla srečo, a ker je sreča opoteča, so se morale 

balinarke tudi tokrat zanesti predvsem na svoje 
balinarsko znanje ter mirno in natančno roko. 
Pred pričetkom turnirja je zbor ekip pozdravil 
predsednik balinarske sekcije Janez Novak. Za 
njim je zbranim tekmovalkam veliko sreče in 
dobrega počutja v Polhograjskih Dolomitih za-
želel župan Franc Setnikar. Besede dobrodošli-
ce ter želje o dobri tekmi ter prijetnem druženju 
pa je prišel povedat tudi predsednik Društva 
upokojencev Polhov Gradec Marjan Plestenjak. 
Za nemoten potek tekmovanja je bil zadolžen 
sodnik, ki je vsem tekmovalkam razložil pravi-
la in podal nekaj osnovnih napotkov. 
Letos se je na igrišču najbolje znašla ženska eki-
pa iz Žiri, ki je zmagala, drugo mesto je osvoji-
la ekipa iz Dragomerja, tretje mesto so osvojile 
tekmovalke z Vrhnike, četrto pa si je prislužile 
ekipa Ljubljana – Moste. Del te ekipe je bila tudi 

po mnenju sodnika najboljša »bližalka« turnirja 
Štefka. Sicer pa so si ob koncu pohvalo za so-
delovanje zaslužile prav vse balinarke iz vseh 
enajstih ekip. Pohvale so po koncu sicer kar 
deževale tudi na račun dobre organizacije, kar 
pa se ne bi zgodilo brez pridnih rok članic DU 
Polhov Gradec in donatorjev, ki so prispevali 
dobitke za srečelov. 

Kljub močni ženski zasedbi na balinarskem 
turnirju se sonce ni zbalo in je ženske ves dan 
močno grelo, zato se je okrepčilo in prijetno 
druženje v hladni senci popoldan še kako prile-
glo. Tam pa so se že snovali novi načrti za pri-
hodnji balinarski turnir, kjer se bodo balinarke 
ponovno srečale. 

  Nadja Prosen Verbič / Foto: npv 

Zlati Višajčki
Otroški pevski zbor Višajčki iz Polhovega 
Gradca je na 6. regijskem tekmovanju otro-
ških in mladinskih pevskih zborov osrednje 
Slovenije osvojili zlato priznanje.
Vsako drugo leto v organizaciji Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti po celotni Slo-
veniji potekajo regijska tekmovanja otroških 
in mladinskih pevskih zborov. Strokovna 
komisija, ki skrbno spremlja nastope, izbe-
re najboljše prijavljene zbore v vsaki regiji. 
Letos je tekmovanje za osrednjeslovensko 
regijo potekalo v torek, 19. maja, v Loškem 
Potoku. Udeležil se ga je tudi eden izmed 
pevskih zborov iz občine Dobrova-Polhov 
Gradec, in sicer Otroški pevski zbor Višajč-
ki, ki ga vodi zborovodkinja Ema Nartnik in 
deluje v okviru Kulturnega društva Gregor 
Rihar iz Polhovega Gradca. Ta je bil že tretjič 
zapovrstjo na območni reviji predlagan za 
nastop na regijski ravni. Za svoj nastop na 
tekmovanju so Višajčki prejeli zlato prizna-
nje. Njihovi zborovodkinji pa je žirija podeli-
la tudi posebno priznanje za najboljšo izved-
bo sodobne zborovske skladbe. Na svoj prvi 
tovrstni nastop in rezultat na tekmovanju so 
Višajčki izredno ponosni, kako tudi ne, saj so 
se z doseženim rezultatom neposredno uvr-
stili na državno tekmovanje, ki bo naslednje 
leto v Zagorju ob Savi.  

Nadja Prosen Verbič 

Prvi ples v avditoriju

Balinanje med upokojenkami 
vse bolj priljubljeno

Valeta kot zaključek in 
začetek
Valeta je vsakoletni svečani zaključni dogodek devetošolcev in 
njihovih modnih svetovalcev. Tudi letošnja je uspela in navdu-
šila prisotno občinstvo v podobi ponosnih učiteljev in staršev, 
ki so smeli poseči v dogajanje kot soplesalci svojih otrok.
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Minilo je že nekaj časa, a spomini 
ostajajo živi. Nepozabna izkušnja 
za otroka je, da s seboj v dvorano 
pripelje poleg njega najbolj špor-
tno osebo v družini ali le odraslo 

osebo, ki ima tisto soboto čas, da 
z njim preživi kakovostno športno 
dopoldne oziroma popoldne.
 Veselja na obrazu otroka, ki s 
seboj pripelje osebo in ji poka-

že, kako telovadi, trenira, igra in 
tekmuje, se skoraj ne da opisati. 
Dveurno druženje smo v dvorani 
na Dobrovi pričeli v dopoldan-
skih urah in ga še isti dan pono-
vili v Polhovem Gradcu. Prične se 
kot vsak resen trening z ogreva-
njem, pri katerem sodelujeta kot 
par starš in otrok. Nadaljujemo z 
družabnimi igrami, pri čemer se 
izrazi tekmovalnost otrok in kma-
lu lahko ugotovimo, da jabolko 
nikoli ne pade daleč od drevesa, 
saj je želja po zmagi velika tudi 
pri starših. Koliko spretnosti smo 
se naučili na treningih, pokaže-
mo pri štafetnih igrah, kjer je bolj 
kot zmaga pomembna spretnost z 
žogo v paru med mamico ali očk-
om in otrokom. Ker brez nogome-
ta ne gre, igramo tudi nogomet, 
a s prirejenimi pravili. Starši ne 
smejo dati gola in tudi braniti ne. 
V 20 minutah, ki jih imajo za »ta 
pravo« tekmo, tudi starši ne osta-

nejo suhi in se vsi dodobra spoti-
jo. Med polčasom obvezno sledi 
kviz, s katerim preverimo znanje 
nogometnih pravil, za konec pa 
odigramo še tradicionalno igro 
Gnilo jajce, ki jo vsak par jemlje 
zelo resno. Nekateri bolj, nekateri 
manj vidno utrujeni, a zadovoljni 
in veseli, z medaljo okrog vratu 
ter zasluženim posladkom pono-
sno zapustijo dvorano. 
Še enkrat hvala za prijetno druže-
nje in ker ste poskrbeli za nepopi-
sno veselje vašega otroka ter so-
ustvarili nepozaben dan. Naj vas 
na koncu spomnimo še na tre-
ninge, ki smo jih v mesecu maju 
iz dvorane preselili na umetno 
nogometno igrišče v Gaberje pri 
Dobrovi, vsak torek ob 17. uri. 
Za vsakega novega člana so prvi 
štirje treningi do konca avgusta 
brezplačni.   

Športni pozdrav, ekipa Junior 

OŠ Polhov Gradec
Jakov Fak v Polhovem Gradcu 
Jakov Fak je slovenski vrhunski biatlonec, ki je le-
tos blestel prav na svetovnem prvenstvu in postal 
svetovni prvak. 14. maja je obiskal Kulturni dom Ja-
koba Trobca. Z veseljem se je odzval na vabilo naše 
šole in mi smo ga seveda tudi z veseljem sprejeli. 

Moji prijatelji in jaz smo mu postavljali nagajiva 
vprašanja o mogoče tudi nerazkriti resnici. Jakov 
je zelo prijazen fant, ki se rad smeje in vozi tudi 
TRAKTOR! Ne prikriva ljubezni do kmetijstva in 
še zdaj rad priskoči na pomoč domačim na kme-
tiji, na kateri je odraščal. Da pa bo lažje pomagal 
še vnaprej, smo mu na koncu podarili majhen trak-
tor. Zakaj se je odločil za biatlon? Zaradi poškodbe 
gležnja ni zabredel v alpsko smučanje, temveč je 
postal biatlonec. Na nagajiva vprašanja, kot na pri-
mer, kdaj se bo obril, je odgovoril brez težav. Nje-
gov vzdevek je Jaka in v slovenski reprezentanci se 
zelo dobro počuti. Jakov je zelo vešč znanec MED-
VEDOV, saj je živel v okolju, ki je znano po njih. V 
življenju je videl tri medvede. Dva od daleč in enega 
od blizu, pri tem pa je odnesel celo kožo. V njegovi 
družbi sem zelo užival in sem se z njim tudi foto-
grafiral. Bilo je nepozabno. Želim, da bi v Polhov 
Gradec prišel še kdaj.                Martin Setnikar, 6. a 

Plezalno dopoldne 
V soboto, 18. aprila, mladi planinci nismo imeli 
običajnega pohoda. Mesec april je glede vreme-
na že pregovorno muhast in tudi tokrat ni kazalo 

nič drugače. Zato smo se mentorji že na začetku 
tedna odločili, da dopoldne preživimo ob plezal-
ni steni v Športni dvorani OŠ Polhov Gradec. Pa 
naj zunaj dežuje ali sneži, če hoče. Za pomoč smo 
prosili učitelja Matijo Pogačnika, ki vodi šolski 
plezalni krožek in obvlada plezanje ter varovanje. 
Tako smo imeli zjutraj že vse pripravljeno. Stena 
je bila veličastna. Z njenega vrha so bile napeljane 
varovalne vrvi, pod njo so čakali varovalni paso-
vi, plezalni čevlji in cel kup vponk. Pred vsakim 
športnim podvigom se je treba ogreti in tudi pri 
plezanju ni nič drugače. Pretekli smo nekaj kro-
gov v telovadnici, preplezali vse letvenike in ple-
zali vzdolž tribun. Nato smo si nadeli varovalne 
pasove in zategnili vse trakove. Vsak plezalec in 
varovalec sta se z vponko pripela vsak na en ko-
nec vrvi. Stane je povedal pravilo pred začetkom 
plezanja. Plezalec mora reči: »Plezam.« Tisti, ki 
varuje, pa mora reči: »Varujem.« Šele po tem do-
govoru lahko plezalec prične plezati. Nekateri so 
se s steno srečali prvič, nekateri obiskujejo plezalni 
krožek, nekateri pa plezanje celo trenirajo. Tako je 
bil izziv za vsakega drugačen. Pri nekaterih se je 
zdelo, da so na steni pajki oziroma je stena vodo-
ravna, ne navpična. Tudi tisti, ki so pred začetkom 
rekli, da se bojijo višine, pa so na koncu pogumno 
stopili pod steno, prijeli prvi oprimek, na drugega 
stopili in se potegnili v višino. Kar naenkrat so bili 
na sredini ali celo na vrhu. Če jim je spodrsnilo ali 
je roka izpustila oprimek, so hitro začutili, da jih 
nekdo varuje in ne bodo padli v globino. Navzdol 
je šlo lažje. Varovalec je spuščal vrv, plezalec pa se 
je z nogami in rokami odbijal od stene ter malo za-
nihal sem in tja ter užival po dosežku. Ker so lahko 
plezali samo štirje naenkrat, smo za čakajoče pri-
pravili poligon in mini hokej. Lahko pa so sedeli 
na klopi pod steno in opazovali prijatelje. Prehi-
tro je bila ura poldne, ko so prišli starši in je bilo 
plezanja konec. Starši, ki so stopili v telovadnico, 
so lahko videli svoje pogumne otroke. Verjamem, 
da je marsikomu zastal dih, ko je bil otrok v nekaj 
minutah pod stropom visoke telovadnice. Plezalno 
dopoldne so pripravili mentorici Barbara in Valeri-
ja, vodnika Stane in Rajko ter učitelj Matija. 

Mentorica planinske skupine Valerija Petrovec

Potep po 
Vojvodini
 
V torek, 19. maja, smo v zgo-
dnjih nočnih urah krenili na 
pot do Lipovca upokojenci iz 
Dobrove in obiskali tudi Za-
greb.
Najprej smo se ustavili v kra-
ju Pečinci v zasebnem muzeju 
Od Zemlje do kruha, katerega 
lastnik je g. Jeremija, po po-
klicu slikar in zbiralec starega 
orodja. V svoji zbirki hrani 
2000 eksponatov. Pot smo 
nadaljevali proti Fruški gori. 
Osamelec sredi Srema ime-
nujejo tudi srbska sveta gora, 
saj tu še danes stoji več samo-
stanov. Obiskali smo enega 
od delujočih – Novo Hopovo 
– nato pa vožnjo nadaljeva-
li do Sremskih Karlovcev. 
Mesto je bilo 200 let srbska 
duhovna prestolnica ter kul-
turni in izobraževalni center. 
Pot nas je potem vodila v 
Novi Sad. Skupaj z lokalno 
vodičko Sonjo smo se spreho-
dili po mogočni trdnjavi nad 
reko Donavo, ki se imenuje 
Petrovaradin. Razprostira 
se na površini 122 hektarov. 
Ustavili smo se na ploščadi s 
stolpom in uro, ki se nahaja 
na Bastonu Ludvika Beden-
skega in je glavna turistična 
atrakcija Petrovaradina. Ura 
na stolpu je znana po tem, da 
veliki kazalec kaže ure, mali 
pa minute, da na ta način tudi 

ljudje iz daljave lahko vidijo, 
koliko je ura.Nadaljevali smo 
z ogledom starega dela mesta, 
kjer smo imeli na voljo tudi 
nekaj prostega časa. Sledila je 
namestitev v hotelu Putnik. 
Drugi dan, v sredo smo se 
po zajtrku v hotelu odpeljali 
po prostrani Panonski ravni-
ci čez reko Tiso v Banat. Cilj 
je bilo mesto Zrenjanin. Med 
potjo se nam je pridružila vo-
dička Biljana. Prvi postanek 
je bil v naravnem rezervatu 
stari Begaj, kjer gojijo dolgo-

letni ekoturizem. V rezervatu 
živi veliko ptic, tudi kormora-
ni, ki jim pobirajo ribe in se z 
njimi hranijo. Na poti v Zre-
njanin smo si ogledali še park 
in gradič Kaštel v kraju Ečka. 
Sprehodili smo se po centru 
mesta, ki ima veliko zname-
nitosti. Dan se je prevesil v 
popoldan in čas je bil za od-
hod. Pot proti domu smo na-
daljevali s krajšimi postanki, 
domov pa prispeli v poznih 
nočnih urah. 

Za DU Anica Tomšič

Starši imajo med igro tudi vlogo sodnika ali bolje rečeno usmerjevalca.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova-
-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012) je ob-
činski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 6. 
redni seji, dne 27. maja 2015, sprejel 

  SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra. 

  1. člen 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah: 
-  parc. št. 2504/7 k.o. Babna Gora (1983) v izmeri 

202 m2  (ID 6333003),  
-  parc. št. 2504/5 k.o. Babna Gora (1983) v izmeri 

8 m2 ID (ID6333005). 
  2. člen 

Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa prene-
hajo imeti značaj zemljišča javnega dobra v splo-
šni rabi in postanejo last Občine Dobrova-Polhov 
Gradec. 

  3. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Našem časopisu. 
Številka: 011-0013/2013-5 
Dobrova, 27. maja 2015                                 Franc Setnikar l. r.

 Župan 

Tudi letos Junior 
nogometni trening s starši

Z gasilci smo 15. maja v popoldan-
skem času izvedli vajo evakuacije 
iz šole ob morebitnem potresu. 
V vaji je sodelovalo 55 gasilcev iz 
prostovoljnih gasilskih društev 
Črni Vrh, Zalog, Polhov Gradec, 
Dvor in Poljane. 
Pred vajo smo z učenci po oddel-
kih govorili o potresih kot narav-
nih nesrečah, ki jih ne moremo 
napovedati. Poudarili smo, kaj je 
pomembno vedeti o njih in stori-
ti, če do kakšnega pride. V vsaki 
učilnici smo poiskali najvarnejše 
mesto in izpostavili elemente, ki 
bi se jim morali izogniti. Ogleda-
li smo si tudi kratek film, ki ga je 
pripravila slovenska uprava za 
zaščito in reševanje, mlajšim učen-
cem predstavili knjižico Ježek Sne-
žek in potres, izpeljali smo kviz in 
tako preverili ter utrdili naučeno. 
Nato pa nas je med delom zmo-
tila sirena. Prišlo je do potresa, 
v šoli so ostali ujeti vsi učenci in 
učiteljici. Po potresu je prišlo tudi 

do požara v kotlovnici in kuhinji 
šole. Gasilsko društvo se je lotilo 
reševanja ob pomoči sosednjih ga-
silskih društev. Ker je bil vstop v 
šolo zaradi požara onemogočen, 
so ujete reševali z lestvami skozi 
okna. Trije učenci so bili v učilnici 
v drugem nadstropju, pet učencev 
in učiteljica v prvem nadstropju 
in osem učencev z učiteljico v te-
lovadnici. Vse so uspešno rešili, 
zunaj so gasilci oskrbeli najnujnej-
še poškodbe in počakali reševalce. 
Kljub temu da smo vedeli, da je to 
le vaja, so bili občutki ob reševanju 
iz šole kar vznemirljivi. Ni pa bilo 
med učenci zaznati panike in to je 
najpomembnejše. Upamo sicer, da 
do take nesreče ne bo prišlo, smo 
pa po tej vaji na podobne dogodke 
bolje pripravljeni.   
Radi bi se zahvalili vsem sodelu-
jočim gasilcem za profesionalno 
izvedeno vajo in nadvse prijazen 
ter topel odnos do učencev. 

Simona Planinc

Prva junijska sreda je bila za učence 
podružnične šole Črni Vrh prav po-
seben dan. »Pouk« se je namreč pri-
čel šele popoldne in v šolo so učenci 
namesto šolskih torbic prinesli kar 
spalne vreče ter nahrbtnike z oblačili 
in higienskim priborom. 
Ta tehniški dan je postal astronomski 
dan. Ob 16.30 smo se vsi učenci od 1. 
do 5. razreda in učiteljice (Simona Pla-
ninc, Barbara Trnovec in Darja Pelko) 
zbrali v eni učilnici ter se razdelili v 
skupine. Učiteljica Barbara Trnovec je 
pripravila diaprojekcijo o vesolju, ki 
smo si jo ogledali. Nato smo iz risal-
nega lista izrezali krog, ga pobarvali 
z rumeno in to je predstavljalo Sonce. 
Na Sonce smo prilepili različna seme-
na (lešnik, oreh, čičerika, grah, sezam 
…), ki so s svojo velikostjo predsta-
vljala različno velike planete, ki kroži-
jo okrog te velike zvezde. Zraven se-
men smo napisali še imena planetov 
in tako izdelali model našega osončja. 
Po malici smo v razredu in na pro-
stem izvedli več praktičnih poskusov, 

ki so bili na tak ali drugačen način po-
vezani s temo o vesolju, nato pa smo 
na Kresnem griču pripravili kres ter 
izdelali lučke, ki so nam razsvetlile 
noč. Hkrati smo lahko že zvečer na 
zahodu opazili Večernico – planet 
Venero. Poleg Venere smo brez večjih 
težav našli še Jupiter. Njuna največja 
svetlost daleč presega svetlost oko-
liških zvezd. Učenci so spoznali, da 
se lahko orientirajo tudi po zvezdah. 
Skupaj smo se posedli še okrog naše-
ga kresa, dve učenki sta v roke vzeli 
kitaro in skupaj smo zapeli ter obču-
dovali kres, zvezdno nebo in polno 
luno. Ko je ogenj pogorel, smo si v 
telovadnici pripravili blazine, nanje 
razgrnili spalne vreče, se preoblekli v 
pižame in si umili zobe. Utrujeni smo 
se zavili v spalne vreče. Ker pa smo 
bili pod neštetimi zanimivimi vtisi 
našega astronomskega dne, smo le s 
težavo zaspali. Kar nekaj časa smo si 
pripovedovali šale, pravljice in druge 
zgodbice, preden je v telovadnici za-
vladala tišina. 

Naslednje jutro smo se ob 6.30 zbudi-
li, se umili in oblekli. Naša kuharica, 
gospa Helena Plestenjak, nam je že 
pripravila zajtrk. Iz kuhinje je dišalo 
po mlečnem zdrobu. Ko smo pojedli 
zajtrk, smo pričeli še z našim naravo-
slovnim dnem Čebela, moja prijate-
ljica. V razredu smo se najprej učili o 
čebelah in čebelarjih. Po šolski malici 
pa smo se peš odpravili v Trobško ka-
jžo, kjer nas je prijazno sprejel čebelar. 
Gospod Marjan Likar nam je prijazno 
razložil vse o čebelah, njihovem ži-
vljenju, delu in o tem, kako mora če-
belar skrbeti za čebele in čebelnjak. Je-
dli smo med iz satov, pili šabeso in si 
na koncu kot pogumni mladi čebelarji 
ogledali še panj s čebelami. 
V šolo smo se vrnili okrog 12. ure. Pol-
ni novih vtisov, zanimivih doživetij 
in bogatejši za dve novi vznemirljivi 
izkušnji smo se nekateri utrujeni od-
pravili domov, nekateri pa smo svoje 
vtise strnili v podaljšanem bivanju. 

  Darja Pelko

Dan varnosti na POŠ Črni Vrh Astronomski dan v POŠ Črni Vrh
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Komunalne 
storitve bodo 
cenejše
Log – Dragomer, 22. junij 2015 – Ob-
činski svet občine Log – Dragomer se 
je sestal še na zadnji seji pred poči-
tnicami na kateri je obravnaval štiri-
najst točk dnevnega reda. Svetniki so 
med drugim potrdili spremembo cen 
komunalnih storitev, se seznanili s 
poročili zdravstvenega doma, komu-
nale ter dvema poročiloma iz občinske 
hiše, poleg tega pa so se lotili še reše-
vanja prostorske problematike vrtca 
Log – Dragomer. 

Od 1. julija dalje bodo cene komunalnih stori-
tev	nižje.	Položnica	za	oskrbo	s	pitno	vodo,	od-
vajanje	in	čiščenje	komunalnih	in	padavinskih	
voda	ter	ravnanje	s	komunalnimi	odpadki	bo	
za	 povprečno	 štiričlansko	 družino	 2,68	 evra	
nižja	kot	do	sedaj.	Po	starem	načinu	obračuna-
vanja	je	prej	omenjena	družina	plačevala	47,88	
evra,	po	novem	pa	45,20	evra.	Svetniki	so	sogla-
sno	potrdili	vse	nove	komunalne	cene.	Najbolj	
se	bo	pocenilo	odvajanje	in	čiščenje	komunalne	
in	padavinske	vode,	kjer	so	nove	cene	takšne:	
omrežnina	znaša	3,5056	evra	mesečno,	odvaja-
nje	odpadne	vode	pa	0,4421	€/m3. Tudi ravnanje 
s	pitno	vodo	bo	cenejše,	za	omrežnino	bo	tre-
ba	plačati	3,8214	evra	mesečno,	vodarina	pa	bo	
znašala	0,7516	€/m3.	Minimalno	višje	bodo	cene	
na	področju	ravnanja	s	komunalnimi	odpadki,	
predvsem	zaradi	tega,	ker	občina	ne	bo	več	pla-
čevala	subvencije	tako	kot	do	sedaj.	Občina	bo	
iz	proračuna	subvencionirala	le	ceno	te	storitve	
za	četrtega	in	vse	nadaljnje	vzdrževane	otroke	
do	18.	leta	starosti,	ki	živijo	v	skupnem	gospo-
dinjstvu.
Na	 seji	 se	 je	 razvila	 zelo	 obsežna	 debata	 ob	
točki	 reševanja	prostorske	problematike	vrtca	
v	enoti	na	Logu.	Na	koncu	so	svetniki	z	osmi-
mi	glasovi	za,	štirimi	proti	in	enim	vzdržanim	
podprli	 odločitev	o	gradnji	 prizidka	 z	dvema	
novima	oddelkoma	pri	vrtcu	v	Dragomerju,	za-
časno	selitev	loške	enote	v	Dragomer	ter	sana-
cijo	objekta,	kjer	sedaj	domuje	vrtec,	za	potrebe	
občinske	stavbe,	društva	in	arhiv,	razen	če	bo	
drugače	pokazala	Strategija	razvoja	občine.	Ka-
kšni	 so	načrti	 na	področju	otroškega	varstva,	
zakaj	je	občinska	uprava	predlagala	takšno	re-
šitev	ter	kako	na	to	gleda	župan	Miran	Stanov-
nik	pa	si	lahko	preberete	v	članku	»Enota	vrtca	
Log	se	bo	selila	v	Dragomer«.	
Svetniki	so	se	na	seji	seznanili	še	s	štirimi	po-
ročili.	Delo	v	preteklem	letu	sta	predstavila	Ko-
munalno	podjetje	Vrhnika	in	Zdravstveni	dom	
Vrhnika.	 Svetniki	 so	 soglasno	 potrdili	 prvo	
poročilo,	nekoliko	več	vprašanj	pa	so	imeli	za	
direktorja	zdravstvenega	doma.	Ta	je	pojasnil,	
da	 je	 zdravstveni	 dom	 lani	 skupno	 presegel	
program,	ki	 je	bil	sklenjen	z	ZZZS,	kar	 je	bilo	
dobro	 za	 občane,	 ne	 pa	 za	 poslovni	 rezultat	
zdravstvenega	doma,	ki	je	lani	ustvaril	okoli	60	
tisočakov	minusa.	Izvedeli	pa	so	tudi	na	kateri	
točki	sta	načrtovana	evropsko	financirana	pro-
jekta	gradnje	kanalizacije	s	čistilno	napravo	ter	
izgradnja	visoke	cone	na	Lukovici.	Pri	kanali-
zacijskem	projektu	občina	trenutno	čaka,	da	bo	
država	pripravila	izvedbene	akte,	ki	bodo	omo-
gočili	 dejanski	 pričetek	 izvajanja	 kohezijske	
politike	in	črpanje	evropskih	sredstev.	Gradbe-
na	dovoljenja	so	pridobljena,	prav	tako	služno-
sti,	občini	pa	 je	medtem,	ko	 je	čakala,	kdaj	bo	
lahko	 oddala	 vlogo	 za	 pridobitev	 kohezijskih	
sredstev	 uspelo	 v	 projekt	 vključiti	 še	 gradnjo	
novega	 ločenega	 kanalizacijskega	 omrežja	 na	
območju,	 kjer	 je	 že	 zgrajeno	mešano	omrežje.	
Skupna	 vrednost	 del	 pa	 po	 novem	 znaša	 15	
milijonov	evrov.	Na	občini	se	prav	tako	borijo	
za	 evropska	 sredstva	 za	 visoko	 cono	Lukovi-
ca.	Glede	na	zadnje	informacije	Ministrstva	za	
okolje	 in	 prostor	 občini	 ne	 bo	 treba	 ponovno	
oddajati	nove	vloge	za	prijavo	projekta	oskrbe	
s	pitno	vodo	v	porečju	Ljubljanice,	ampak	bodo	

le	popravili	oziroma	dopolnili	staro	vlogo,	ki	je	
bila	oddana	v	finančni	perspektivi	2007	–	2013.
Med	drugim	so	svetniki	v	Odlok	o	občinskem	
podrobnem	 prostorskem	 načrtu	 za	 poslovno	
proizvodno	 cono	 vnesli	 manjši	 popravek,	 se	
strinjali	 s	 sklepom	o	ukinitvi	 statusa	grajene-
ga	 dobra	 v	 lasti	 Občine	 Log	 –	 Dragomer	 ter	
pregledali	izvajanje	sklepov	sveta	ter	izvajanje	
drugih nalog. 

V. L. 

Obiski občine odslej le v času 
uradnih ur
Občinska	 uprava	 Občine	 Log	 –	 Dragomer	
razmišlja,	da	bi	jeseni	začela	bolj	strogo	spo-
štovati	uradne	ure,	strank	pa	izven	tega	časa	
naj	ne	bi	sprejemali	več.	Razlog	za	takšno	od-
ločitev	 je	 optimizacija	 delovnega	 časa.	 Ura-
dne	ure	občine	so	sicer	v	ponedeljek,	sredo	in	
petek	od	9:00	do	12:00,	v	sredo	pa	še	popol-
dan	med	14.	in	16.	uro.	(vl)

Enota vrtca Log 
se bo selila v 
Dragomer
Od konca prihodnjega leta dalje eno-
ta vrtca Log naj ne bi več domovala v 
dotrajani in celovite obnove potrebni 
stavbi na Loški cesti. Jeseni 2016 naj 
bi se namreč začasno preselila v Dra-
gomer, kjer bi ob obstoječem vrtcu 
zgradili nov prizidek z dvema oddel-
koma. Po ocenah občine naj bi z obra-
tovanjem vrtca na eni lokaciji var-
stveno dejavnost racionalizirali tako 
z ekonomskega, varnostnega kot ope-
rativnega smisla. Objekt, kjer sedaj 
deluje loški vrtec, naj bi v prihodnjih 
letih sanirali in ga, če ne bo drugače 
pokazala Strategija razvoja Občine 
Log – Dragomer, namenili za občinsko 
stavbo, arhiv in društva. Takšno reši-
tev so na zadnji seji pred poletjem ve-
činsko potrdili tudi občinski svetniki. 

Občinska	uprava	Občine	Log	–	Dragomer	je	v	
sodelovanju	 s	 Tomori	 Arhitekti	 pripravila	 te-
meljito	analizo	reševanja	prostorske	problema-
tike	Vrtca	Log	–	Dragomer.	Pregledali	so	tren-
de	 in	strukturo	otrok	v	vrtcu	v	zadnjih	petih	
letih,	se	poglobili	v	 trenutno	stanje,	pobrskali	
po	opozorilih	inšpekcij	in	drugih	inštitucij,	ki	
so	v	enoti	vrtca	Log	spisale	šest	 inšpekcijskih	
odločb	 ter	 preučili	 dosedanje	 stroške	 vzdrže-
valnih	 in	obnovitvenih	del	v	 tej	enoti.	Še	več,	
pripravili	so	tudi	izračune	in	temeljite	analize	
potrebnih	 nujnih	 vzdrževalnih	 in	 obnovitve-
nih	del	v	objektu	na	Logu	ter	možna	tveganja,	
ki	bi	se	v	prihodnosti	lahko	pojavila	v	primeru	
nadaljnjega	obratovanja	 enote	 loškega	vrtca	v	
objektu	 na	 Loški	 cesti	 12.	 Nato	 so	 izračunali	
možne	 prihranke	 v	 primeru	 obratovanja	 ene	
enote	ter	preučili	možnost	gradnje	dvooddelč-
nega	 prizidka	 ob	 obstoječem	 objektu	 vrtca	 v	
Dragomerju.	 Njihove	 analize	 so	 pokazale,	 da	
izgradnja	 prizidka	 v	 Dragomerju	 predstavlja	
logično	in	pravilno	rešitev	za	obdobje	5	do	15	
let,	 in	 sicer	 ob	 predpostavki	 upadanja	 števila	
novorojencev,	na	kar	kaže	demografska	anali-

za,	ob	predpostavki	novogradenj	osnutka	OPN,	
osnutka	 strategije,	 tveganj,	 povezanih	 z	 obra-
tovanjem	obstoječega	vrtca	na	Logu	in	ekono-
mike.

Celovita obnova stavbe loškega 
vrtca bi stala skoraj 600 
tisočakov
Vrtec	Log	–	Dragomer	trenutno	deluje	na	dveh	
lokacijah,	 in	 sicer	 s	 sedmimi	 oddelki	 v	 Dra-
gomerju in dvema na Logu. Ta se nahajata v 
stavbi	stari	že	skoraj	90	let,	ki	je	kljub	občasnim	
vzdrževalnim	posegom	dotrajana	in	potrebna	
celovite	obnove.	V	zadnjih	sedmih	letih	so	na	
podlagi	petih	inšpekcijskih	odločb	v	vrtcu	iz-
vedli	nujna	obnovitvena	dela,	poleg	tega	pa	še	
nekaj	vzdrževalnih	del	 in	 tako	skupaj	v	vrtec	
vložili	73.300	evrov.	A	so	kljub	temu	letos	do-
bili	novo	odločbo	Zdravstvenega	inšpektorata.	
Ta	je	v	svojem	nadzoru	ugotovil,	da	je	oprema	
sanitarnih	 prostorov	 dotrajana,	 prav	 tako	 so	
dotrajani	talni	in	stenski	materiali,	ki	jih	ni	mo-

žno	 več	 uspešno	 čistiti,	 dotrajana	 so	 vrata	 in	
vratni	okviri	ter	parket,	zato	je	nujno	načrtova-
nje	obnove,	sicer	naj	bi	sledila	denarna	kazen.	
Poleg	tega	bi	bilo	treba	med	drugim	urediti	še	
razdelilno	kuhinjo	in	zamenjati	okna,	na	kar	so	
opozorili	inšpekcijski	nadzori	iz	preteklih	let.	
V	analizi,	ki	so	jo	naredili	na	občini	so	ugoto-
vili,	 da	 so	 nujna	 vzdrževalna	 in	 obnovitvena	
dela	 na	 objektu	 zaradi	 dotrajanih	 materialov	
nujno	 potrebna,	 ker	 pa	 je	 objekt	 zelo	 star	 in	
statično	 povsem	 neustrezen	 glede	 na	 sedanje	
standarde,	bi	bila	pravzaprav	potrebna	celovi-
ta	obnova.	Ta	bi	med	drugim	vključevala	tudi	
rekonstrukcijo	nosilnih	elementov	talnih	plošč	
ter	zagotovitev	protipotresne	varnosti.	Kar	naj	
bi	 skupaj	z	nujnimi	vzdrževalnimi	 in	obnovi-
tvenimi	deli	stalo	597.000	evrov.	

Vrtec na eni lokaciji prinaša 
17.780 evrov letnega prihranka
Visoki	 stroški	 celovite	 obnove,	 iskanje	 hitre	
rešitve	ter	želja	po	enovitem	predšolskem	var-
stvu	 na	 eni	 lokaciji	 so	 gnala	 Občinsko	 upra-
vo	v	 iskanje	možnih	rešitev.	Kot	smo	 izvedeli	
gradnja	 prizidka	 ob	 obstoječem	 objektu	 na	
Logu	naj	ne	bi	bila	rešitev,	ki	bi	jo	bilo	mogoče	
uresničiti	dovolj	hitro,	poleg	tega	pa	bi	morali	
upoštevati	še	stroge	zahteve	Zavoda	za	varstvo	
naravne	in	kulturne	dediščine	Slovenije,	saj	 je	
objekt	 kulturno	 spomeniško	 zaščiten.	 Kot	 lo-
gična	 rešitev	 se	 jim	 je	 tako	 ponudila	 gradnja	
dvooddelčnega	prizidka	k	obstoječemu	vrtcu	v	
Dragomerju.	Na	občini	so	najprej	preučili	ali	bi	
selitev	enote	vrtca	iz	Loga	v	Dragomer	morda	
pomenila	 logistično	 težavo	za	 starše	otrok,	ki	
obiskujejo	 sedanjo	 loško	 enoto.	 Ugotovili	 so,	
da	premik	na	lokacijo	Dragomer	verjetno	ne	bi	
prinesel	bistvenih	sprememb,	saj	večino	otrok	
iz	Loga	njihovi	starši	v	vrtec	že	sedaj	pripeljejo	
z	osebnimi	vozili.	Le	 trije	otroci	od	tridesetih	
so	namreč	od	vrtca	oddaljeni	do	pol	kilometra,	
skoraj	polovica	pa	več	kot	kilometer	in	pol.	
Da	je	vzpostavitev	ene	enote	prava	rešitev	naj	
bi	 kazali	 tudi	 ekonomski	 prihranki.	 Ti	 bi	 bili	
v	primeru	selitve	loške	enote	v	Dragomer	pre-
cejšni.	Letno	naj	bi	prihranili	kar	17.780	evrov.
Župan	Miran	Stanovnik	nam	je	povedal,	kako	
gleda	na	selitev	vrtca.	»V	prvem	trenutku,	ko	
slišiš,	 da	 se	moraš	odpovedati	 nečemu,	kar	 si	
do	sedaj	uspešno	uporabljal,	je	to	nek	pritisk	na	
čustva,	pritisk	na	dnevni	ritem,	ki	bo	v	priho-
dnje	malo	drugačen,	ni	pa	rečeno,	da	bo	slab-
ši.«	Dodal	je,	da	ni	čas	za	prepuščanje	čustvom,	
temveč	se	je	bilo	treba	odločiti	na	podlagi	ana-
liz.	»Če	imamo	res	radi	svoje	otroke	ne	moremo	
ravnati	drugače,	selitev	je	nujna,	saj	dogodkov	

ne	moremo	prepuščati	naključju	in	čakati	kdaj	
se	 bo	 zgodila	 neka	 nesreča	 ter	 šele	 potem	na	
hitro	 nekaj	 odreagirati.	 Ta	 odločitev	 ni	 prišla	
iz	danes	na	 jutri.	Res,	da	 je	bil	povod	 inšpek-
cijski	 nadzor,	 a	 smo	potem	naredili	 ogromno	
tehnične	 in	 strokovne	 analize,	 da	 smo	 prišli	
do	 tega	 zaključka,	 da	 ni	 druge	 razumske	 od-
ločitve.«	Župan	nam	 je	 še	povedal,	da	bodo	z	
odločitvijo	o	selitvi	vrtca	naredili	enega	izmed	
prvih	korakov,	ki	jih	nakazujejo	smernice	Stra-
tegije	 razvoja	 občine	 in	 tako	 stopili	 nasproti	
ciljem,	 ki	 jih	 želijo	 dosegati	 čez	 nekaj	 let.	 »Se	
pravi	ustvariti	pravo	klimo,	varnostno	in	peda-
goško.	Istočasno	verjamem,	da	se	bo	tudi	trend	
natalitete	spremenil	v	rast	 in	bo	po	zaključku	
največjih	investicij	v	občini	čas,	da	se	bo	zgradil	
moderen	centralen	vrteč	in		da	bomo	v	obdobju	
desetih	do	petnajstih	 let	 tudi	po	 tej	plati	mo-
derna	občina.

V Dragomerju bi zgradili 
dvooddelčni prizidek
»S	 predvideno	 gradnjo	 prizidka	 z	 dvema	 od-
delkoma	 ob	 obstoječem	 vrtcu	 v	 Dragomerju	
se	 povečajo	 bivalne	 kapacitete	matičnega	 vrt-
ca,	kar	omogoča	nameravano	preselitev	otrok	
v	 nove,	 funkcionalno	 in	 programsko	 urejene	
prostore,	ki	zagotavljajo	bistveno	izboljšane	po-
goje	 tako	bivanja	kot	dela	v	novih	prostorih,«	
so	 razložili	 v	gradivu	za	 svetnike.	Nov	prizi-
dek	 bi	 bil	 bočno	 prislonjen	 na	 jugo-vzhodno	
krilo	 obstoječega	 objekta.	 Vrednost	 gradnje	
prizidka	 skupaj	 z	 dokumentacijo,	 nadzorom	
in	opremo	pa	 je	glede	na	idejni	načrt,	ki	ga	 je	
pripravil	projektant	ocenjena	skoraj	na	240	tiso-
čakov.	Glede	na	terminski	plan	naj	bi	projektno	
dokumentacijo	 začeli	 pridobivati	 proti	 koncu	
letošnjega	poletja,	marca	prihodnje	 leto	naj	bi	
se	začela	gradnja,	otroci	pa	naj	bi	se	v	vrtec	pre-
selili	30.9.2016.	

V prihodnjih letih naj bi 
obnovili stavbo na 
Loški cesti 12
Obstoječo	stavbo	vrtca	na	Logu	naj	bi	izprazni-
li,	odkupili	še	eno	stanovanje	ter	jo	nato	celovi-
to	 rekonstruirali.	Po	koncu	obnove	naj	bi	bila	
stavba	namenjena	za	občinsko	zgradbo,	arhiv	
in	društvene	dejavnosti,	razen	če	ne	bo	Strate-
gija	razvoja	Občine	Log	–	Dragomer	nakazala	
drugačnih	 rešitev.	Na	 seji	 je	 bil	 sprejet	 sklep,	
da	naj	bi	se	v	vsakem	primeru	sanacija	zgradbe	
zaključila	do	leta	2018.	Naj	ob	tem	še	omenimo,	
da	je	trenutno	aktualen	javni	razpis	za	sofinan-
ciranje	kulturnih	projektov	s	področja	varstva	
nepremične	kulturne	dediščine,	in	sicer	v	viši-
ni	50	odstotkov	predračunske	vrednosti.

Svetniki na široko razpravljali o 
predlaganih rešitvah
Občinski	svet	je	na	predpočitniški	seji	po	dolgi,	
kompleksni	 ter	 zelo	 obsežni	 razpravi	 z	 osmi-
mi	glasovi	za,	štirimi	proti	in	enim	vzdržanim	
podprl	 tri	 sklepe,	 in	 sicer,	 da	 se	 zgradita	 dva	
nova	oddelka	Vrtca	Log	–	Dragomer	na	lokaciji	
Dragomer,	da	se	obe	enoti	začasno	zduži	v	eno-
vit	vrtec	v	Dragomerju	ter,	da	se	objekt	na	Loški	
cesti	12	z	namenom	preprečevanja	nadaljnjega	
propadanja	 sanira.	 Po	 izpraznitvi	 dobi	 objekt	
namembnost	občinske	zgradbe,	arhiva	in	dru-
štvenih	dejavnosti,	 če	ne	bo	Strategija	 razvoja	
občine	 pokazala	 drugače,	 v	 vsakem	 primeru	
pa	je	ciljno	leto	zaključka	sanacije	v	letu	2018.	
Svetniki,	 ki	 so	 podprli	 predlagano	 rešitev	 so	
se	 v	 prvi	 vrsti	 osredotočali	 na	 vidik	 varnosti	
otrok,	 kot	 pozitivne	 pa	 so	 predstavljali	 tudi	
ostale	 vidike,	 ki	 jih	 je	 v	 gradivu	 predstavila	
Občinska	uprava.	Na	drugi	pa	so	nasprotniki	
trdili,	da	se	z	odločitvijo	ne	mudi,	da	bi	bilo	tre-
ba	v	odločanje		vključiti	občane,	se	sklicevali	na	
dogovore,	ki	sta	jih	premlevala	stara	občinska	
sveta,	poudarili	so,	da	bi	bolj	podrobno	morale	
biti	 preučene	 tudi	možnosti	 gradnje	na	drugi	
lokaciji	 oz.	 druge	 rešitve	 ter	 se	 med	 drugim	
spraševali	o	dolgoročnih	posledicah,	ki	jih	pri-
naša	predlog.	

V. L.
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Praznik Občine Log - Dragomer – 30. maj 

Roki sta si podali 
dobrodelnost in druženje
Praznik Občine Log - Dragomer je imel letos dobro-
delno noto. Organizatorji so pripravili pester celo-
dnevni kulturni, izobraževalni, športni in zabavni 
program. Večerno dogajanje sta popestrila Alenka 
Gotar in Ansambel Zajc.
 
Letošnji	praznik	občine	Log	-	Dragomer	si	bodo	obiskovalci	pri-
zorišča	v	športnem	parku	na	Logu	zagotovo	zapomnili	po	pozi-
tivno	naravnanem	sporočilu.	Z	denarnimi	prispevki	so	namreč	
pomagali	socialno	ogroženim	otrokom.	»Na	prireditvi	smo	za	
dobrodelni	namen	zbrali	928	evrov,	ki	jih	bomo	namenili	za	po-
moč	socialno	ogroženim	otrokom	iz	Občine	Log	-	Dragomer	ter	
za	njihovo	udeležbo	na	poletnem	taboru	v	bližini	vasi	Podbela	
ob	Nadiži,«	nam	je	povedal	podžupan	Simon	Strgar.	Dodal	je,	
da	je	Humanitarno	društvo	Križemrok	celo	leto	v	skrinjicah	zbi-
ralo	prostovoljne	prispevke.	In	ravno	to	društvo	bo	nekaj	otrok	
iz	naše	občine	odpeljalo	na	enotedensko	taborjenje,	kjer	se	bodo	
otroci	naučili	preživetja	v	naravi,	se	ob	tem	zabavali	in	družili	
ob	 tabornem	 ognju.	 V	 društvu	 zanje	 pripravljajo	 številne	 za-
nimive	delavnice,	poleg	tega	pa	bodo	plavali,	izdelovali	vozle,	
plezali,	peli	ob	kitari,	na	dnevnem	redu	pa	bodo	tudi	socialne	
interaktivne igre. 
Na	prireditvi	je	spregovoril	župan	Miran	Stanovnik,	ki	je	pove-
dal:	»Danes	ne	samo	da	praznujemo	dan	občine,	ampak	lahko	

rečemo,	da	smo	dosegli	eno	zmago.	Prva	zmaga	je	v	tem,	da	smo	
uspeli	uskladiti	in	združiti	veliko	aktivistov	z	različnih	podro-
čij.	Danes	praznujemo	praznik	občine	z	dobrodelno	aktivnostjo.	
Zbrali	smo	se	tudi	zato,	da	pridemo	ven	iz	naših	hiš,	da	se	tukaj	
poveselimo,	 pogovorimo,	 morda	 malo	 pošimfamo.«	Osrednje	
mesto	 na	prireditvi	 je	 zasedal	 impozanten	pečen	vol,	 ki	 se	 je	
vrtel	nad	ognjem,	organizatorji	pa	so	ga	skupaj	s	prilogo	med	
obiskovalce	 razdelili	 brezplačno.	 Sicer	 pa	 so	 se	 s	 svojimi	 de-
javnostmi	na	 stojnicah	predstavila	 tudi	 lokalna	društva	KUD	
Kosec,	PD	Rega,	ŠŠD	Log	-	Dragomer	in	Humanitarno	društvo	
Križemrok.	Svoje	mesto	je	dobila	tudi	skupina,	ki	je	razprostrla	
zemljevid,	na	katerega	so	lahko	občani	z	rdečim	oziroma	zele-
nim	svinčnikom	zapisovali	negativne	oziroma	pozitivne	stvari	
v	občini.	Korenjaki	 so	vabili	na	plezalno	steno,	na	nogometni	
zelenici	so	žogi	kraljevali	nogometaši,	na	balinišču	v	Dragomer-
ju	pa	so	pripravili	upokojenski	balinarski	turnir.	Poskrbljeno	je	

bilo	tudi	za	animacijo	otrok.	Reševalna	ekipa	občinske	civilne	
zaščite	in	domači	gasilci	so	na	prizorišču	zainteresirane	sezna-
nili	z	uporabo	defibrilatorja	in	postopki	oživljanja,	veliko	zani-
manja	pa	je	požela	tudi	visoka	gasilska	lestev,	ki	je	obiskovalce	
dvignila	nad	prizorišče.	Prijetno	druženje	sta	v	večernih	urah	
glasbeno	obarvala	Ansambel	Zajc	in	Alenka	Gotar.

V. L. 
Zahvaljujemo se vsem naštetim:
obiskovalci	 prireditve,	 ki	 so	 soustvarili	 čudovit	 dogodek	 in	 s	
svojimi	 denarnimi	 prispevki	 pomagali	 socialno	 ogroženim	
otrokom,	 Humanitarno	 društvo	 Križemrok,	 NK	 Dragomer,	
KUD	Kosec,	Mladinski	odsek	PD	Rega,	PGD	Dragomer-Luko-
vica,	PGD	Log,	ŠD	Log,	Papirnica	ALTA,	g.	Pero	Gabrovšek	in	g.	
Šalja	z	Vrhnike,	g.	Ivan	Hvala	iz	Logatca,	g.	Pavel	Zalokar	in	g.	
Matjaž	Ocepek	iz	Borovnice,	g.	Sadik	Shaip,	predsednik	Golo-
barske	zveze	Slovenije,	Alenka	Gotar	in	Ansambel	Zajc.

Obiskovalci	 slavnostne	 prireditve	 so	 se	 letos	
ponovno	zbrali	v	osnovni	šoli,	da	bi	se	poklo-
nili	letošnjim	prejemnikom	občinskih	priznanj.	
Četverici	je	čestital	župan	Miran	Stanovnik,	ki	
se	je	v	tej	vlogi	preizkusil	prvič.	V	svojem	slav-
nostnem	 nagovoru	 se	 je	 zahvalil	 vsem,	 ki	 so	
pomagali	pri	ustanovitvi	občine	in	se	spomnil	
prireditve	ob	prazniku,	ki	 se	 je	v	osnovni	šoli	
odvila	pred	enim	letom.	»Pred	enim	letom	sem	
ob	tem	prazniku	sedel	tam	zadaj	v	klopi	in	ta-
krat	sem	imel	rešitve	za	vse	probleme.	Zdaj	so	
nekateri	 problemi	 še	 ostali,	 rešitve	 so	 drugač-
ne,	 kot	 so	 bile	 takrat.	Verjamem,	da	marsikdo	
od	 vas	 podobno	 razmišlja	 kot	 jaz	 pred	 enim	
letom,	zato	bom	prav	vesel,	če	bo	to	naglas	po-
vedal,«	 je	 dejal	 župan,	 ki	 ima	 še	 tri	 leta	 časa,	
da	svoje	rešitve	udejanji.	Sicer	pa	so	ustvarjalci	
prireditve	 slavnostno	 akademijo	 prepletli	 še	 s	
predstavitvijo	 poezije	 Dragice	 Krašovec,	 ki	 se	
je	predstavila	s	svojo	pesniško	zbirko	Rimarije	
za	mojo	dušo.	Kot	smo	izvedeli,	je	Lukovčanka	
svoje	prve	rime	zapisala	že	v	šolskih	klopeh,	z	
odraščanjem	pa	 so	 te	 rasle	 z	 njo	 in	 razkrivale	
njeno	razpoloženje	ter	videnje	sveta.	Decembra	
2012	se	 je	odločila,	da	bo	nekaj	pesmi,	ki	 jih	 je	
napisala,	 delila	 s	 širšo	 javnostjo.	 Izdala	 je	 pe-

sniško	zbirko,	ki	 so	 jo	na	slavnostni	akademiji	
predstavili	 učenci	 Osnovne	 šole	 Log	 -	 Drago-
mer,	 nekaj	 svojih	 najljubših	 pa	 je	 občinstvu	
predstavila	 sama.	Večer	 je	popestril	 še	otroški	
pevski	zbor	Osnovne	šole	Log	-	Dragomer	pod	
taktirko	zborovodkinje	Mojce	Lorber	ter	Košče-
va	"rock'n'roll"	skupina.	Občinstvo	je	v	čarobni	
svet	strunske	glasbe	popeljala	svetovno	znana	
harfistka	Mojca	Zlobko	Vajgl,	 gledalcem	pa	 se	
je	predstavila	tudi	Ženska	vokalna	skupina	Ma-
gnolija.

Prejemniki priznanj 
Občine Log - Dragomer 

Naziv častni občan Občine Log - 
Dragomer
(Priznanje	 se	podeljuje	posameznikom	za	dol-
goletne	 in	 izjemne	 uspehe	 na	 posameznih	
področjih	družbenega	 življenja	 in	dela,	 ki	pri-
spevajo	k	razvoju	in	ugledu	Občine	Log	-	Dra-
gomer.)

Dušan Suhadolnik	za	ustanovitev	PGD	Drago-
mer-Lukovica,	 dolgoletno	prostovoljno	delova-
nje	na	področju	gasilstva	in	kulture.		
Leta	1969	je	bil	Dušan	Suhadolnik	eden	izmed	
ustanovnih	 članov	 Prostovoljnega	 gasilskega	
društva	 Dragomer-Lukovica	 in	 član	 ostaja	 že	
46	let.	Takoj	je	sprejel	funkcijo	podpredsednika,	
leta	 1997	pa	 je	postal	predsednik	PGD	Drago-
mer-Lukovica,	kar	je	po	osemnajstih	letih	še	da-
nes.	V	operativni	funkciji	je	bil	20	let	poveljnik	
gasilske	 enote	 druge	 kategorije.	 Pomembno	 je	
vplival	na	uspešno	 rast	društva,	na	vključeva-
nje	številnih	novih	članov	in	njihovo	izobraže-
vanje.	Vsa	leta	prizadevno	skrbi	za	vsestransko	
napredovanje	 in	 opremljenost	 gasilskega	 dru-
štva	in	enote	ter	za	visok	nivo	pripravljenosti	na	
vsakovrstne	 intervencije	 ob	požarih	 in	drugih	
naravnih	nesrečah	v	našem	kraju	 in	 širši	 oko-
lici.	Dušan	Suhadolnik	je	človek,	ki	mu	prosto-
voljno	 delo	 za	 skupno	 dobro	 in	 humanitarne	
akcije	največ	pomenijo,	zato	seveda	to	pričakuje	
tudi	od	vseh	drugih	članov	gasilskega	društva,	
ki	mu	 to	z	delom	tudi	vedno	znova	dokazuje-
jo.	V	Gasilski	zvezi	Vrhnika	 je	aktivno	deloval	
kot	član	predsedstva	celih	30	let.	Zelo	aktiven	je	
tudi	na	področju	kulture.	Bil	 je	dolgoletni	član	
MePZ	Dragomer,	trenutno	pa	je	pevec	pri	MePZ	
Brezovica.

Priznanje občine 
(Podeljuje	se	posameznikom,	zavodom,	organi-
zacijam,	društvom	in	drugim	pravnim	osebam	
za	uspešno	delo	v	koledarskem	letu	ali	daljšem	
obdobju	na	različnih	področjih	družbenega	ži-
vljenja.)

Jasna Vidakovič	za	dolgoletno	skrb	za	ljud-
sko glasbo.
Jasna	Vidakovič,	muzikologinja	in	anglistka,	 je	
leta	1973	v	okviru	oddelka	za	resno	glasbo	glas-
benega	programa	Radia	Slovenije	ustanovila	re-
dakcijo	za	ljudsko	glasbo	in	do	konca	leta	2007	
delovala	 kot	 glasbena	urednica,	 glasbena	pro-
ducentka	in	novinarka	Radia	in	televizije	Slove-
nija.	Leta	2007	 je	prejela	Štrekljevo	nagrado	za	
zasluge	pri	zbiranju	 in	ohranjanju	slovenskega	
ljudskega	izročila	v	pesmi	in	besedi.	Priznanje	
je	prejela	za	dolgoletno	skrb	za	ljudsko	glasbo,	
zbiranje	 in	 obujanje	 pozabljenega	 ljudskega	

izročila,	 arhiviranje	 velike	 količine	 unikatnih	
zvočnih	 posnetkov	 izvirnega	 ljudskega	 izroči-
la,	 zasluge	 za	 obuditev	 in	 negovanje	 glasbene	
tradicije,	 organizacijo	 tekmovanj	 mladih	 glas-
benikov	 z	 nekonvencionalnimi	 glasbili	 s	 po-
dročja	 glasbenega	 ljubiteljstva,	 predstavljanje	
slovenske	glasbene	dediščine	izven	naših	meja,	
sodelovanje v mednarodnih glasbenih organi-
zacijah,	pripravljanje	in	vodenje	radijskih	oddaj	
s	področja	glasbenega	ljudskega	izročila,	novi-
narsko	delo	na	področju	 ljudskega	glasbenega	
izročila,	objavljanje	člankov	v	domačih	in	tujih	
revijah	s	področja	ljudske	glasbe,	članstvo	v	do-
mačih	kulturnih	društvih	 in	uglednih	medna-
rodnih	organizacijah.	

Emilija Erbežnik	za	dolgoletno	aktivnost	na	
glasbenem,	aranžerskem	in	likovnem	področju.
Kot	 likovnica,	mentorica	 in	 izjemna	oblikoval-
ka	prostorov	poudarja,	da	rada	slika	predvsem	
ruralno	arhitekturo	našega,	pa	tudi	drugih	kra-
jev.	Nepozabna	je	njena	ilustracija	Mežnarije	na	
Griču	pred	porušenjem;	prav	tako	vedute	stare-
ga	Dragomera.	Ilustrirala	je	nekaj	knjig,	več	kot	
dvestokrat	 razstavljala	 po	 Sloveniji.	 Udeležuje	
se	slikarskih	kolonij	in	simpozijev	po	Sloveniji,	
Italiji	in	tudi	na	Švedskem.	Imela	je	52	samostoj-
nih	razstav,	strokovne	žirije	in	umetnostni	zgo-
dovinarji	so	ji	podelili	19	nagrad.	V	vrtcu	v	Dra-
gomeru	in	Osnovni	šoli	Log	-	Dragomer	je	več	
let	vodila	likovne	delavnice,	je	stalna	aranžerka	
odra	v	Cankarjevem	domu	na	Vrhniki,	Osnov-
ni	 šoli	Log	 -	Dragomer	 in	 različnih	koncertov.	
V	Invalidskem	pevskem	zboru	Vrhnika	poje	že	
18	let,	v	dragomerškem	je	pela	23	let,	poje	tudi	
v	 vokalnem	 triu.	 Njena	 izjemna	 kulturna	 ak-
tivnost	 na	 glasbenem,	 predvsem	 likovnem	 in	
aranžerskem	področju	 je	neusahljiva	 ter	nepo-
jemajoča.	

Jožef Jesenovec	 za	 izjemne	 in	 dolgoletne	
uspehe	na	glasbenem	področju.
Zborovodja	dragomerškega	mešanega	pevskega	
zbora	je	bil	od	1971	do	1996,	skupaj	so	nastopi-
li	 skoraj	700-krat.	Od	1974.	dalje	 je	 sodeloval	z	
Moškim	pevskim	zborom	Grafika,	najprej	10	let	
kot	pevec,	naslednjih	30	let	kot	zborovodja.	Od	
leta	1992	je	zborovodja	Pevskega	zbora	društva	
invalidov	Vrhnika,	 vzporedno	pa	 že	 11	 let	 so-
deluje	 v	 Mešanem	 pevskem	 zboru	 Pentakord	
iz	Zaloga	ter	štiri	 leta	vodi	Ženski	pevski	zbor	
Upanje	 v	 Domu	 upokojencev	 Vrhnika.	 Nekaj	
let	je	vodil	zbor	dijakov	Srednje	grafične	šole	v	
Ljubljani.	Je	tudi	član	pevskega	tria,	ki	redno	in	
po	potrebi	spremlja	preminule	na	pietetnih	po-
teh.	Že	več	kot	55	let	v	raznih	sestavih	igra	na	
harmoniko.	V	KS	Dragomer-Lukovica	 je	prejel	
priznanje	OF	in	leta	1988	Petkovškovo	priznanje	
Občine	Vrhnika.

V.  LovrenčičPrejemniki občinskih priznanj.

Častni občan je postal Dušan Suhadolnik
Občina Log - Dragomer je letos dobila štiri nove prejemnike občinskih priznanj. Na slavnostni akademiji je župan Miran 
Stanovnik drugič v zgodovini občine podelili laskavi naziv častnega občana. Tega je prejel Dušan Suhadolnik za dolgoletno 
prostovoljno delo na področju gasilstva, ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Dragomer-Lukovica in delo na 
področju kulture. Priznanja občine so prejeli Jasna Vidakovič, Emilija Erbežnik in Jožef Jesenovec, zahvalo župana po so za 
dolgoletno delo podelili nekdanjemu direktorju Občinske uprave Andreju Kosu. Večer je bil sicer posvečen tudi predstavitvi 
pesniške zbirke Dragice Krašovec, popestrili pa so ga z zanimivim kulturnim programom.
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Delovna	skupina	za	pripravo	Strategije	razvoja	
Občine	Log	-	Dragomer	je	v	začetku	junija	pre-
gleala	štiri	ponudbe	in	za	zunanjega	partnerja	
izbrala	 Center	 poslovne	 odličnosti	 Ekonom-
ske	 fakultete.	 Nad	 pripravo	 strategije	 bo	 be-
dela	prof.	dr.	Adrijana	Rejc	Buhovac,	izredna	
profesorica	 za	 menedžment	 na	 Ekonomski	
fakulteti	Univerze	v	Ljubljani,	ki	med	drugim	
predava	o	strateškem	menedžmentu	(progra-
ma	IMB	in	MBA),	njeno	raziskovalno	delo	pa	
je	usmerjeno	predvsem	v	 izzive	razvijanja	 in	
uresničevanja	 strategij	 ter	 menedžerski	 nad-
zor.	Vlogo	mentorice	 in	zunanje	 izvajalke	bo	
prevzela	že	konec	meseca,	29.	junija	ob	18.	uri	
v	OŠ	Log	 -	Dragomer,	kjer	bo	potekalo	prvo	
srečanje	z	občani,	na	katerem	se	bodo	ti	sezna-
nili	z	aktivnostmi,	ki	so	potrebne	za	izdelavo	
strategije.	 Predvidoma	 teden	 dni	 kasneje	 bo	
potekalo	anketiranje	vseh	občanov	o	njihovih	
pričakovanjih	glede	dolgoročnega	razvoja	Ob-
čine	Log	-	Dragomer,	nato	pa	bodo	sledile	že	
prve	strateške	delavnice	z	občani.	
Vodja	 delovne	 skupine	 Simon	 Strgar	 nam	 je	
pojasnil,	da	so	z	dosedanjim	potekom	projekta	
zelo	zadovoljni:	"Projekt	poteka	skladno	z	vse-

binskim,	 terminskim	 in	 finančnim	 načrtom,	
za	 to	 pa	 se	 želimo	 zahvaliti	 predvsem	 vsem	
članom	delovne	skupine	za	pripravo	strategije	
in	vsem	tistim	občanom,	ki	se	aktivno	vklju-
čujejo	v	pripravo	tega	ključnega	dokumenta	za	
razvoj	Občine	Log	-	Dragomer	v	prihodnosti."	
Zaupal	nam	je	še,	da	glede	na	trenutni	potek	
projekta	upravičeno	verjamejo,	da	bo	občinski	
svet	še	pred	zaključkom	leta	lahko	potrdil	 ta	
strateški	 dokument,	 k	 naj	 bi	 temeljil	 na	 vre-
dnotah	in	stalnem	sodelovanju	občanov.

Urnik projekta:
-	 29.	 6.	 2015	 ob	 18.00	 v	 OŠ	 Log	 -	 Dragomer:	
predstavitev	aktivnosti	za	izdelavo	strategi-
je	(predstavitveno	srečanje	z	občani),

	-	16.	7.	2015:	prva	strateška	delavnica	z	občani	
(osnutek	vizije	OLD),

-		10.	9.	2015:	druga	strateška	delavnica	z	obča-
ni	(osnutek	strategije	OLD),

-		30.	9.	2015:	predlog	strategije	razvoja	OLD,
	-		oktober	 2015:	 predstavitev	 strateškega	 do-

kumenta javnosti.
V. Lovrenčič

Septembra	se	na	pošti	na	Logu	obetajo	spre-
membe.	 Kot	 smo	 izvedeli,	 bodo	 delovni	 čas	
poskusno	 podaljšali.	 Pošta	 bo	 po	 novem	 za	
uporabnike	poštnih	storitev	poslovala	od	po-
nedeljka	do	petka	od	8.00	do	11.30	in	od	14.30	
do	18.00,	ob	 sobotah	pa	od	8.00	do	11.00.	Te-
stno	 obdobje	 bo	 trajalo	 šest	mesecev.	 Kot	 so	
pojasnili	na	Pošti	Slovenije,	so	se	za	podaljša-
nje	delovnega	časa	odločili	na	pobudo	občine,	
in to kljub temu da glede na trenutne ekonom-
ske	 in	 druge	 pokazatelje	 (število	 opravljenih	
storitev,	število	strank	...)	poslovanja	pošte	na	
Logu	sprememba	delovnega	časa	ni	upraviče-
na.	»V	kolikor	bodo	rezultati	poslovanja	pošte	
izkazovali	rast,	bo	sprememba	delovnega	časa	
obveljala,«	so	še	pojasnili	na	Pošti.	
Sicer	pa	to	ni	edina	sprememba,	ki	jo	prinaša	
jesen.	15.	septembra	bodo	pošiljke	na	ložanski	
pošti	 začeli	 prevzemati	 tudi	 Dragomerčani:	
»Naslovniki	bodo	na	podlagi	puščenega	obve-
stila	o	prispeli	poštni	pošiljki	na	dan	obvestila	
lahko	pošiljko	prevzeli	na	pošti	1351	Brezovi-
ca	pri	Ljubljani.	Od	naslednjega	dne	dalje	 in	
do	izteka	roka	za	prevzem	pošiljk	pa	na	pošti	
1358	Log	pri	Brezovici.	Na	opisani	način	bodo	
prevzemali	pošiljke	 tudi	ostali	naslovniki,	ki	
že	sedaj	prevzemajo	pošiljke	na	podlagi	obve-
stila	o	prispeli	pošiljki	na	pošti	 1358	Log	pri	
Brezovici.«	Če	 razložimo	bolj	 enostavno,	 tisti	
dan,	 ko	 vam	 bo	 poštar	 v	 nabiralniku	 postil	

obvestilo	o	pošiljki,	boste	to	lahko	prevzeli	na	
Brezovici,	 od	 naslednjega	 dneva	 dalje	 pa	 na	
Logu.	Naj	ob	tem	omenimo,	da	bo	naselje	Dra-
gomer	v	območje	pošte	Log	poskusno	prešlo	
za	obdobje	enega	leta,	v	tem	času	pa	ne	bo	niti	
fizičnim	niti	poslovnim	uporabnikom	potreb-
no	zamenjati	poštne	številke	oziroma	osebnih	
dokumentov. 
O	 prehodu	 naselja	 Dragomer	 v	 poštno	 ob-
močje	1358	Log	smo	govorili	 tudi	z	občinsko	
upravo.	Pojasnili	so	nam,	da	so	pred	odločitvi-
jo	o	poskusni	menjavi	pošte	v	naseljih	Drago-
mer	in	Lukovica	izvedli	anketo	na	naključnem	
vzorcu.	Rezultati	so	pokazali,	da	so	se	Drago-
merčani	pripravljeni	priključiti	pošti	na	Logu,	
Lukovčani	pa	so	želeli	ostati	v	poštnem	obmo-
čju	 pošte	 na	 Brezovici.	 Podobne	 rezultate	 je	
dala	tudi	anketa,	ki	jo	je	na	začetku	leta	2014	
izvedel	iniciativni	odbor	civilne	pobude,	ko	je	
pobudo	za	spremembo	poštnega	okoliša	pod-
prla	 večina	 gospodinjstev	 iz	 naselja	 Drago-
mer,	na	Lukovici	pa	je	bila	večina	proti.	Takrat	
je	še	stari	občinski	svet	sprejel	tudi	sklep,	naj	
občinska	 uprava	 Pošti	 Slovenije	 pošlje	 pobu-
do,	da	se	poštno	območje	spremeni	tako,	da	se	
naselje	Dragomer	priključi	pošti	1358	Log	pri	
Brezovici	in	se	prouči	možnost	preoblikovanja	
delovnega	časa	poštne	enote,	ki	bo	v	večji	meri	
zadostila	pričakovanjem	občanov.	

  Vesna Lovrenčič

Japonski	dresnik	je	uvrščen	med	100	
najbolj	 invazivnih	 rastlin	 sveta.	 Je	
trajnica	 z	grmičasto	 rastjo,	 na	videz	
podobna	 leski,	 le	 da	 ima	 rdečkasta	
stebla.	Votla,	kolenčasta	stebla	vsako	
leto	poženejo	iz	podzemnih	korenik	
dva do tri metre visoko. Jeseni nad-
zemni	 deli	 odmrejo,	 na	 površini	 pa	
ostanejo	posušena	stebla	brez	listov.	
Podzemne	korenike	se	zelo	razraste-
jo	 in	 lahko	 segajo	 več	metrov	 stran	
od	 materinske	 rastline,	 tudi	 do	 tri	
metre	v	globino,	poleg	tega	pa	še	pre-
zimijo.	Če	rastlino	kosimo,	iz	njenih	

korenik	 na	 različnih	 mestih	 vsakič	
znova	poženejo	do	nekaj	decimetrov	
visoka	 stebla,	ki	 običajno	ne	 cvetijo.	
Listi	so	na	dnu	široko	ovalni	in	veliki	
od	5	do	15	centimetrov.	Pri	nas	ta	ra-
stlina	cveti	konec	 julija,	 ima	drobne	
belkasto-zelenkaste	cvetove,	združe-
ne	v	pokončna	socvetja.
Ta	invazivna	vrsta	je	izjemno	trdoži-
va,	zraste	lahko	tudi	20	centimetrov	
dnevno,	 tri	 do	 štiri	 metre	 visoko	 v	
desetih	tednih,	za	nastanek	nove	ra-
stline	 pa	 je	 potreben	 le	 en	 centime-
ter	 velik	 košček	 stebla	 ali	 korenike.	

Če	 dresnika	 ne	 zatremo	 takoj,	 pod	
zemljo	 naredi	 na	 desetine	 kubičnih	
metrov	 prepletenih	 korenik,	 ki	 jih	
je	praktično	nemogoče	uničiti	s	her-
bicidi,	 požiganjem,	 izkopavanjem,	
košnjo	 ali	 prekrivanjem.	 Korenike	
japonskega	dresnika	lahko	prodrejo	
skozi	 pet	 centimetrov	 debele	 pla-
sti	asfalta	 in	betona,	zato	ima	lahko	
negativen	 vpliv	 na	 stavbe	 in	 druge	
objekte,	kot	so	ceste,	nasipi	in	jezovi	.
Japonski	dresnik	je	danes	pogost	po	
vsej	 Sloveniji,	 najdemo	 pa	 ga	 pred-
vsem	ob	rekah	in	potokih.	Pogosto	se	
vrsta	na	nova	območja	naseli	zaradi	

prenosa	 zemlje	 in	 peska	 z	 območij,	
ki	so	z	njo	že	okužena.	Največkrat	ga	
najdemo	ob	cestah,	železniških	pro-
gah,	ob	bregovih	rek	 in	potokov,	na	
zapuščenih	 obdelovalnih	 ali	 stavb-
nih	zemljiščih,	vendar	se	zaradi	svo-
je	 izredne	 konkurenčnosti	 vse	 bolj	
vključuje	v	naravno	rastje,	kjer	izpo-
driva	domorodne	rastline.	Zaradi	in-
vazivnosti	 lahko	hitro	preraste	 tudi	
obdelovalne	 površine,	 zlasti	 travni-
ke,	ki	jih	ne	kosijo	redno.

Odstranjevanje je težaven in 
dolgotrajen proces
Fizično	 odstranjevanje	 rastline	 je	
zelo	 dolgotrajen	 proces	 in	 zahteva	
veliko	 vztrajnosti.	 Redno	 in	 več	 let	
zapovrstjo	 je	 treba	 kositi	 ali	 puliti	
mlade	poganjke	ter	izkopavati	kore-
nike,	 vendar	 je	 z	 odpadnim	materi-
alom	potrebno	previdno	ravnati	 (ga	
npr.	posušiti	in	sežgati),	saj	se	lahko	
neprimerno	odvržen	zopet	zakoreni-
ni.	Fizično	odstranjevanje	je	uspešno	

pri	manjših	populacijah,	zlasti	na	za-
četku	 njihovega	 širjenja.	 Veliko	 bolj	
uspešno	je	kemično	odstranjevanje	s	
pomočjo	herbicidov,	kar	pa	ima	lah-
ko	ob	nenadzorovani	rabi	zelo	nega-
tiven	vpliv	na	okolje.	Priporočljivo	in	
učinkovito	 je	 nanašanje	 herbicidov	
(npr.	 glifosat	 ali	 triklopir)	 na	 pribli-
žno	 5	 centimetrov	 visoka	 pokošena	
stebla	ali	injiciranje	v	stebla.	Proces	je	
včasih	potrebno	ponoviti,	vendar	je	z	
vztrajnostjo	mogoče	vrsto	na	omeje-
nem	območju	 iztrebiti.	Odstranjeva-
nje	te	rastline	zakonsko	ni	predpisa-
no,	prav	tako	zakonske	obveznosti	za	
odstranjevanje	 te	 invazivke	 nimajo	
občine.	Ministrstvu	za	okolje	in	pro-
stor	odstranjevanje	le	priporoča.
Če	 ste	 na	 svojem	 zemljišču	 opazili	
japonski	dresnik	lahko	njegove	pod-
zemne	in	nadzemne	dele	brezplačno	
oddate	 na	 Snaginih	 zbirnih	 centrih	
na	Barju	in	Povšetovi,	in	sicer	do	15.	
oktobra.

V. L.

Udeležili	 so	 se	 ga	 tudi	
pionirji,	 mladinke,	 mla-
dinci	in	pripravniki	PGD	
Log.	 Sodelovalo	 je	 kar	
pet	 ekip.	 Naših	 najmlaj-
ših	 slabo	 vreme	 ni	 prav	
nič	motilo.	Zelo	 resno	 so	

se lotili tekmovanja in 
dobro	 premagovali	 nalo-
ge ter na koncu med 19 
ekipami	 osvojili	 9.	 in	 14.	
mesto.	 Ekipa	 mladincev	
je	osvojila	10.	mesto,	mla-
dinkam	pa	je	žal	poškod-

ba	preprečila,	da	bi	prišle	
do	cilja.	Najbolj	pa	nas	 je	
razveselila	ekipa	priprav-
nikov,	 ki	 so	 jo	 sestavljali	
Anže	 Gubič,	 Job	 Rem-
škar	 in	 Jure	 Sedej.	 Ekipa	
je osvojila 1. mesto in se 
tako uvrstila na tekmo-
vanje	 notranjske	 regije,	
ki	bo	v	soboto,	13.	 junija,	
v	organizaciji	GZ	Logatec	
potekalo	 na	 Medvedjem	
Brdu.	 Iskrene	 čestitke	
vsem tekmovalcem in nji-
hovim	mentorjem,	našim	
pripravnikom	 pa	 želimo	
veliko	 uspeha	 na	 regij-
skem tekmovanju. 

  Za PGD Log 
Jerneja Meglen

V	Blekovi	vasi	je	16.	maja	poteka-
lo	meddruštveno	tekmovanje	sta-
rejših	gasilk	in	gasilcev	za	pokal	
Notranjske.	 Naše	 društvo	 je	 za-
stopala	 ekipa	 petih	 starejših	 ga-
silk,	ki	so	dosegle	prvo	mesto	ter	
s	tem	prejele	mini	pokal	v	trajno	
last. Tekmovanje v gasilski orien-
taciji	za	gasilsko	mladino	je	letos	
potekalo	 23.	 maja	 v	 organizaciji	
PGD	Ligojna.	Na	 tekmovanju	 so	
se	 pomerile	 ekipe	 GZ	 Vrhnika	
in	 GZ	 Logatec.	 Naše	 društvo	 je	
na	 tekmovanje	poslalo	 tri	 ekipe,	
vsako	 v	 svoji	 kategoriji.	 Najbolj	
navdušena	je	bila	ekipa	pionirjev,	
ki	 je	prvič	 tekmovala	 in	dosegla	
zelo	 dobre	 rezultate.	 Ekipi	 mla-
dincev	in	pripravnikov	pa	imata	
že	veliko	izkušenj	s	takih	tekmo-

vanj,	a	vedno	kakšna	napaka	ska-
zi	odličen	rezultat.	Kljub	dežju	in	
blatu	na	progi	je	bilo	tekmovanje	

uspešno	in	vsi	že	nestrpno	čakajo	
naslednjega. 

PGD Dragomer-Lukovica

Zaključen izbor zunanjega izvajalca za 
pripravo strategije razvoja
Pri pripravi strategije bo sodeloval Center poslovne odličnosti Ekonomske fa-
kultete. Predstavitveno srečanje z občani bo potekalo 29. junija, razkrivamo 
pa še nadaljnji urnik postopka priprave omenjenega dokumenta.

Pošta na Logu bo odprta dlje
Občinski upravi je uspel preobrat. Pošta bo med delavniki poskusno odprta 
dve uri dlje, po novem pa jo bodo obiskovali tudi Dragomerčani. V prehodnem 
enoletnem obdobju ne bo potrebno spreminjati poštnih številk na dokumentih.

Prvo mesto starejših gasilk
Nedelja, 10. maja, je minila v znamenju gasilskega relija. Tekmovali sta dve ekipi naše-
ga društva, in sicer v dveh kategorijah – GVM s sedmimi člani posadke in GVC s tremi 
člani posadke. Zastavljene naloge sta uspešno opravili in odvozili reli do konca. Ker 
so fantje mnenja, da ni pomembna le zmaga, ampak tudi sodelovanje, so bili s končnim 
rezultatom zadovoljni.

PGD Log na tekmovanju v 
gasilski orientaciji
V soboto, 23. maja, je v Ligojni potekalo tekmovanje v gasilski orien-
taciji GZ Vrhnika in GZ Logatec.

Na območju občine opazili 
invazivni japonski dresnik
Japonski dresnik je zelo invazivna tujerodna rastlina, ki za 
zdravje ljudi ni nevarna, a zelo temeljito uničuje avtohtono ra-
stlinstvo. Odstranjevanje te rastline je izredno težavno oziro-
ma nemogoče. Kljub temu Evropa in z njo Slovenija še nimata 
enotne strategije, kako jo zatreti ali vsaj omejiti.
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Gozdni požar in 
reševanje izpod 
hlodovine
Začetek maja je minil v znamenju Florijanovih 
maš. Te so vedno povod za prijetno druženje in 
priporočanje zavetniku, ki nas varuje pred požari 
in drugimi naravnimi katastrofami. Malce več kot 
teden po prazniku svetega Florijana, v četrtek, 14. 
maja, popoldne, so naši telefoni in pozivniki zapi-
skali s sporočilom, da na avtocesti med obema pa-
sovoma gori trava.
	Domnevna	lokacija	požara	je	bila	na	relaciji	med	uvozom	Bre-
zovica	in	cestninsko	postajo	Log.	Za	intervencijo	se	je	zbralo	
šest	gasilcev	operativcev,	ki	so	odšli	na	pomoč	z	dvema	vozi-
loma.	Ob	pregledovanju	avtoceste	goreče	površine	niso	našli,	
zato	so	se	vrnili	v	domači	gasilski	dom	in	zaključili	interven-
cijo.
V	soboto,	16.	maja,	popoldne	je	potekala	društvena	vaja,	ka-
tere	 lokacija	 in	 tema	 sta	 bili	 do	 zadnjega	 trenutka	neznani.	
Zbrali	smo	se	v	gasilskem	domu,	kjer	smo	dobili	nalogo	po-
magati	ponesrečencu,	ki	so	ga	stisnili	hlodi.	S	pomočjo	teh-
ničnega	reševanja	smo	ponesrečenca	uspešno	osvobodili	hlo-
dov	in	ga	položili	na	reševalna	nosila	ter	odnesli	v	dolino,	kjer	
smo	ga	predali	zdravniški	oskrbi.	Ker	pa	je	bila	to	le	vaja,	je	
bila	med	hlodi	lutka,	v	dolino	pa	smo	na	nosilih	odnesli	enega	
od	sodelujočih	gasilcev.	

Zadnji	dve	leti	prvo	in	tretjo	nedeljo	v	mesecu	potekajo	vaje	
prevoznosti	 pod	 našim	 poveljstvom.	Ker	 pa	 so	 bile	 nedelje	
tega	meseca	zelo	zasedene,	smo	obe	vaji	prevoznosti	opravili	
na	 tretjo	 nedeljo.	Na	 teh	 vajah	 treniramo,	 kako	 bi	 postavili	
vozila	v	primeru	intervencije	in	iščemo	lokacije	najbližjih	hi-
drantov.	Odpeljali	smo	se	na	Cesto	Dolomitskega	odreda	na	
Logu	in	na	Pot	za	Stan	v	Dragomerju.		
Zadnji	petek	v	mesecu	smo	izkoristili	za	redno	mesečno	vajo	
poveljstva	Log-Dragomer.	Glavna	tema	vaje	je	bil	gozdni	po-
žar	na	Ferjanki.	Sodelovalo	je	osem	sosednjih	društev.	Izde-
lalo	se	je	verigo	motornih	brizgaln,	na	vrhu	pa	je	ciljni	objekt	
gasilo	pet	ekip.	Naši	bolničarji	–	reševalci	so	oskrbeli	eno	po-
nesrečenko.	Po	vaji	smo	malce	prigriznili	in	se	nato	odpravili	
nazaj	v	domače	gasilske	domove.	
Zadnji	vikend	v	maju	je	občina	praznovala	svoj	dan,	zato	so	se	
v	športnem	parku	na	Logu	predstavila	lokalna	društva.	Ga-
silci	smo	se	predstavitve	udeležili	z	GVC	16/25.	Obiskovalci	so	
si	 lahko	ogledali	opremo	gasilskega	vozila	 in	 se	preizkusili	
v	ciljanju	tarče.	Otroci	so	navdušeno	zbijali	 tarčo	z	uporabo	
brentač	in	hitrega	napada	z	GVC	16/25.	Predstavila	se	je	tudi	
naša	 reševalna	ekipa	s	 svojo	opremo.	Prikazali	 so	postopek	
oživljanja	in	obiskovalcem	predstavili	svojo	opremo.	

PGD Dragomer-Lukovica

Zahvala gasilcem
V	petek,	 29.	maja,	 ob	 18.00	 smo	 v	 občini	 Log	 -	Dragomer	
izvedli	vajo,	ki	je	predvidevala	gozdni	požar	na	Ferjanki.

Na	pomoč	so	prihitela	naslednja	prostovoljna	gasilska	dru-
štva:	 Dragomer-Lukovica,	 Log,	 Drenov	 Grič-Lesno	 Brdo,	
Bevke,	Brezovica	pri	Ljubljani,	Notranje	Gorice,	Sinja	Gorica	
in	Ligojna.	Vajo	je	nadziral	poveljnik	Gasilske	zveze	Vrhni-
ka	 tov.	Benjamin	Svenšek,	 s	 svojo	kmetijsko	mehanizacijo	
pa	so	sodelovali	tudi	naši	občani	Iztok	Novak,	Tomaž	Požar	
in	Simon	Sedej.	Skupaj	nas	 je	bilo	na	vaji	aktivnih	67	pro-
stovoljcev. 

Vsem	udeležencem	se	za	prostovoljno	in	marljivo	delo	iskre-
no	zahvaljujem.	Ob	tej	priliki	bi	se	zahvalil	tudi	naši	občini,	
ki	razume	gasilsko	dejavnost	in	jo	primerno	podpira.	

Pavel Remškar, pov. GE Občine Log - Dragomer

Kraljev memorial v Mengšu
Selekcija	mlajših	dečkov	U-11	se	je	v	nedeljo,	31.	maja,	udeležila	
močnega	mednarodnega	turnirja	v	Mengšu.	Že	tretjič	zapored	
so	nogometaši,	rojeni	leta	2004,	osvojili	1.	mesto.	Na	turnirju	je	
sodelovalo	enajst	ekip	iz	Slovenije	in	Hrvaške.
Tekme	so	potekale	cel	dan	in	naši	fantje	so	bili	iz	tekme	v	tekmo	

boljši.	Želja,	da	bi	kot	lani	osvojili	turnir	in	potrdili,	da	so	dobra	
ekipa,	jim	je	dajala	moč,	da	so	na	koncu	skupaj	dvignili	osvojeni	
pokal	za	1.	mesto.	Dobili	so	še	dva	pokala.	Pokal	za	najboljše-
ga	nogometaša	turnirja	je	prejel	Žiga	Korošec	z	doseženimi	11	
goli,	za	najboljšega	vratarja	pa	je	bil	proglašen	Mitja	Rolih	(oba	
igralca	NK	Dragomer).	Čestitamo	vsem	našim	igralcem,	trener-
ju,	vodstvu	in	seveda	tudi	staršem	za	bučno	podporo	s	tribun.	

Rezultati tekem naše ekipe: 
•	NK	DRAGOMER	:	NK	ZARICA	–	3	:	0,	
•	NK	MENGO	28B	:	NK	DRAGOMER	–	0	:	2,	
•	NK	DRAGOMER	:	NK	DOL	–	3	:	0,	
•	NK	DRAGOMER	:	NK	ARNE	TABOR	69	–	3	:	0,	
•	NK	DRAGOMER	:	NK	RADOMLJE	–	6	:	0,	
•	polfinale:	NK	DRAGOMER	:	NK	DOLOMITI	–	3	:	0,	
•	finale:	NK	DRAGOMER	:	NK	RADOMLJE	–	2	:	0.	
 

NK Dragomer

1. memorial Franca Kocipra
Lepega	sobotnega	dne	smo	se	srečali	prijatelji	Francija	in	spo-
min	nanj	počastili	s	prvim	memorialom	v	Dragomerju.	Zbralo	
se	je	16	ekip,	ki	so	se	pomerile	med	seboj.
V	finalu	je	ekipa	Kamnoseštvo	Kociper	premagala	ekipo	Vojni	
veterani	Dragomer-Lukovica,	na	kar	bi	bil	Franci	zelo	ponosen;	
pokal	bo	do	naslednjega	leta	hranila	njegova	žena	Ančka.	Tretje	
mesto	je	osvojila	ekipa	Sever,	četrto	mesto	pa	ekipa	z	Drenove-
ga	Griča.	V	lepem	športnem	vzdušju	se	je	memorial	zaključil	ob	
19.	uri.	Posebej	bi	se	radi	zahvalili	pevcem	Milki,	Lili	in	Jožetu	
za	lepo	otvoritveno	pesem.	Turnir	bo	potekal	vsako	leto	ob	ob-
činskem	prazniku	Občine	Log-Dragomer	v	mesecu	maju.

Vprašanja	so	bila	razvrščena	v	tri	skupine:	prva	je	bila	name-
njena	 lastnemu	napredku	v	znanju,	druga	 je	vsebovala	vpra-
šanja,	ali	namenjamo	pri	učnih	urah	dovolj	časa	ponavljanju	in	
utrjevanju	snovi,	branju	angleških	besedil,	govornemu	spora-
zumevanju	v	angleščini,	poslušanju	angleških	besedil	 in	raz-
laganju	slovnice,	vprašanja	tretje	skupine	pa	so	se	nanašala	na	
zadovoljstvo	s	tečajem.			

Na	 vprašalnik	 smo	 odgovarjale	 študentke,	 ki	 smo	 celo	 leto	
2014	obiskovale	tečaj	(skupno	6).	Dve	študentki	sta	obiskovali	
tečaj	samo	pol	 leta.	Svoj	napredek	v	znanju	angleščine	smo	z	
eno	izjemo	ocenile	s	3,	najvišjo	oceno	vseh	študentk	je	dobila	
razlaga	 slovnice	 z	utemeljitvijo,	da	 se	učiteljica	 trudi	 z	 razla-
go	toliko	časa,	da	snov	razumejo	vse.	Tudi	vse	ostale	sestavine	
učne	ure	so	bile	ocenjene	pozitivno	(z	oceno	4	ali	3),	posamezne	
ocene	3	(čas,	namenjen	branju,	poslušanju	in	sporazumevanju)	

so	po	našem	mnenju	posledica	tega,	da	imamo	na	voljo	le	dve	
pedagoški	uri,	v	tem	času	pa	ni	mogoče	opraviti	vsega.	Poleg	
časovne	omejitve	so	še	drugi	razlogi:	so	dnevi,	ko	smo	učenke	
»priklopljene	 na	 počasen	 tempo«,	 včasih	 je	 potrebno	 večkrat	
ponavljati	poslušanje	besedila,	 zato	da	ga	 razumemo	vse,	pri	
govornem	sporazumevanju	(dialogi)	pa	smo	še	vedno	premalo	
pogumne,	kljub	nenehnim	spodbudam	učiteljice.	Še	najslabše	
se	je	odrezal	čas,	namenjen	ponavljanju	učne	snovi	(ena	ocena	
4,	pet	ocen	3).	Študentke	se	zavedamo,	da	ni	mogoče	opraviti	
vsega	ponavljanja	pri	učnih	urah,	vendar	bi	želele,	da	bi	vsako	
uro	namenili	10	minut	ponavljanju	snovi	prejšnje	ure.	Odgovori	
na	vprašanje,	s	čim	smo	pri	urah	angleščine	najbolj	zadovoljne,	
so	pokazali	 uravnoteženo	 zadovoljstvo	 z	 vsem	 (konverzacijo,	
poslušanjem,	branjem,	razlaganjem)	z	eno	izjemo	–	z		učenjem	
pesmi,	tega	smo	imeli	v	lanskem	letu	premalo.	Študentke	smo	
še	predlagale,	da	bi	 tečaj		podaljšali	 za	 eno	uro	 in	vpeljali	 15	
minutni	odmor.	O	rezultatih	evalvacije	smo	se	v	skupini	pogo-
vorili,	še	posebej	o	tem,	da	je	dejanski	napredek	večji,	kot	smo	
ga	osebno	ocenile	študentke,	da	je	odvisen	tudi	od	prisotnosti	
na	 tečaju,	 časa,	 ki	 ga	 lahko	 namenimo	domačim	nalogam	 in	
učenju	doma.	
Tečaj	smo	podaljšali	za	eno	uro,	med	odmorom	popijemo	kavo,	
podaljšek	pa	izkoristimo	za	ponavljanje	in	učenje	angleške	pe-
smi.	Prav	tako	je	učiteljica	sprejela	pobudo,	da	prvih	10	minut	
učne	ure	namenimo	ponavljanju,	poleg	tega	pa	bo	tudi	upoča-
snila	hitrost	pri	razlagi	nove	snovi,	tako	da	se	bomo	kar	največ	
naučile	pri	učnih	urah.	Prav	tako	bo	poskušala	v	daljšem	časov-
nem	 obdobju	 zagotoviti	 ravnovesje	med	 časom,	 namenjenim	
konverzaciji,	branju	in	poslušanju.

Lepega	nedeljskega	jutra	10.	maja	se	nas	je	sedem	žensk	usedlo	
v	GV-V1	in	se	v	polni	gasilski	opremi	ter	polne	energije	odpe-
ljale	na	naš	prvi	gasilski	reli	GZ	Brezovica.
Prva	 naloga	 nas	 je	 čakala	 ob	 podpeškem	 jezeru,	 kjer	 smo	 v	
spokojnem	 jutru	začele	s	 tekmovanjem.	Spopadle	smo	se	še	s	
šestimi	nalogami.	''Gasile''	smo	gozdni	požar	na	strmem	hribu,	
zajezile	''poplave''	s	težkimi	vrečami,	se	spopadle	s	poligonom	v	
temi	in	dobro	odvozile	spretnostno	vožnjo.	Naše	društvo	je	za-
stopala	tudi	ekipa	članov,	ki	pa	so	se	tekmovanja	prvič	udeležili	
lani.	Glede	na	izkušnje,	ki	so	jih	pridobili,	so	nam	namignili,	kaj	
lahko	pričakujemo.	Po	končanem	tekmovanju	smo	si	privoščili	
malico	s	čudovitim	razgledom	na	dolino	in	ljubljansko	barje,	ki	
so	jo	organizatorji	pripravili	v	Gornji	Brezovici.	Vidno	izmuče-
ni	smo	se	za	konec	še	posončili	in	podružili	z	drugimi	ekipami.	
Čudovita	 izkušnja	 in	 tretje	mesto	med	 ženskimi	 ekipami	 sta	
nam	vlila	energijo,	da	se	vrnemo	tudi	drugo	leto.	

  Marina, PGD Log

Dekleta na gasilskem reliju

Dobre ocene in nasveti za še boljše 
Študentke angleščine smo ocenile svoj napredek v znanju in učenje v skupini v letu 2014. Z oceno od 1 (naj-
slabše) do 4 (najboljše) smo ovrednotile odgovore na vprašanja.
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Na	 tekmovanju	 se	 je	 predstavilo	
873	tekmovalcev	iz	22	društev,	med	
najštevilčnejšimi	 ekipami	 pa	 je	 bila	
ponovno	skupina	Šolskega	športne-
ga	društva	Log	-	Dragomer,	saj	se	je	
v	 26	 tekmovalnih	 nastopih	 v	 vseh	
štirih	 starostnih	 kategorijah	 (mini,	
otroška,	 mladinska,	 članska)	 pred-
stavilo	kar	139	članic	in	članov	naše	
ekipe	 Žabice.	 Prikazali	 so	 odlične	
nastope	 in	 se	 skupaj	 s	 trenerji	 ter	
podporniki	na	tribunah	veselili	šte-
vilnih	pokalov	in	medalj.	Najbolj	so	

bili	 navdušeni	 nad	 tistimi	 najžlah-
tnejšimi	 desetimi,	 s	 katerimi	 so	 si	
prislužili	 tudi	naslove	državnih	pr-
vakov,	 ter	 seveda	 nad	 dvanajstimi	
uvrstitvami	na	mladinsko	in	člansko	
evropsko	prvenstvo,	ki	bo	27.	 in	28.	
junija	v	Ljubljani.	S	kar	tremi	zlatimi	
kolajnami	sta	se	okitili	Ingrid	Sever	
in	 Liza	Urbančič.	 Slednja	 je	 v	 paru	
s	 sestro	Špelo	aktualna	svetovna	 in	
evropska	 prvakinja	 in	 tudi	 tokrat	
sta	 slavili	 tako	med	 »freestyle«	 kot	
»jazz«	 članskimi	 »cheer«	 plesnimi	

pari	 in	 si	 tako	 ponovno	 priplesali	
mesto	 v	 slovenski	 reprezentanci	 na	
evropskem	 prvenstvu	 2015	 ter	 sve-
tovnem	prvenstvu	2016.	
Le	teden	dni	po	triumfalnem	držav-
nem	prvenstvu	se	je	50	Žabic	udele-

žilo	 mednarodnega	 tekmovanja	 IV.	
Austrian	 International	 Open	 2015	
v	Avstriji,	kjer	 so	z	odličnimi	pred-
stavami	 zmagale	 v	 sedmih	 tekmo-
valnih	kategorijah,	veselile	pa	so	se	
tudi	 osmih	 naslovov	 zmagovalcev	

»Cheer	Madness	League«.	
Izjemnim	Žabicam	čestitamo	za	do-
sežene	 tekmovalne	 rezultate	 in	 dr-
žimo	 pesti	 za	 prihajajoče	 evropsko	
prvenstvo.	

  GO FROGS!

Prvi	 se	 je	 za	 enakovredno	 priznanje	 te	 disci-
pline	že	okoli	leta	1950	zavzemal	plezalec	John	
Gill.	Kot	tekmovalna	disciplina	se	je	balvansko	
plezanje	uveljavilo	 šele	 leta	 1998	na	 tekmova-
nju	Top	Rock	Challenge,	tekme	za	svetovni	po-
kal	pa	so	se	začele	leta	1999	in	potekajo	na	ume-
tnih	plezalnih	stenah.	Pri	balvanskem	plezanju	
je	poudarek	predvsem	na	moči	in	dinamiki	gi-
banja	plezalca,	ne	pa	toliko	na	vzdržljivosti,	ki	
je	bolj	pomembna	pri	težavnostnem	plezanju.	
Pravila	 balvanskega	 plezanja	 so	 izmed	 vseh	
treh	 disciplin	 gledalcem	 tekem	 navadno	 naj-
težje	razumljiva,	saj	za	zmago	ni	dovolj	le	to,	da	
tekmovalec	pripleza	do	vrha	balvana.	Balvan-
sko	tekmovanje	je	običajno	sestavljeno	iz	kvali-
fikacij,	polfinala	in	finala.	V	kvalifikacijah	tek-
movalci	plezajo	na	petih	balvanih,	v	poznejšem	
delu	 tekmovanja	 pa	 na	 štirih.	 Balvani	morajo	
biti	 zaradi	 varnosti	 plezalcev	 tako	 visoki,	 da	
najnižji	del	plezalčevega	telesa	ni	nikoli	več	kot	
tri	metre	od	 tal.	Na	posameznem	balvanu	ne	
sme	biti	več	kot	dvanajst	oprimkov,	povprečno	
število	naj	bi	se	gibalo	med	štiri	in	osem.	
Tekmovalec	 je	 pred	 začetkom	 tekme	 v	 izola-
cijski	coni,	da	balvanov	ne	vidi.	Ko	začne	tek-
movati	na	prvem	balvanu,	mu	sodnik	pokaže	
začetek,	 t.	 i.	 bonus	 (določen	 oprimek)	 in	 vrh	
balvana,	ki	ga	mora	tekmovalec	držati	z	obema	
rokama	vsaj	dve	sekundi,	da	se	mu	ta	prizna.	
Vsak	 tekmovalec	 ima	na	voljo	neomejeno	šte-
vilo	poskusov,	omejen	je	le	čas.	V	kvalifikacijah	

ima	za	vsak	balvan	na	voljo	pet	minut,	v	polfi-
nalu	šest	minut	in	v	finalu	zgolj	štiri	minute.	Po	
izteku	časa	ima	za	počitek	na	voljo	ravno	toliko	
časa,	kolikor	ga	 je	 imel	za	plezanje,	potem	pa	
nadaljuje tekmovanje na naslednjem balvanu. 
Pri	 približno	 treh	 četrtinah	 višine	 balvana	 je	
označen	oprimek,	ki	šteje	za	bonus,	če	ga	tek-
movalec	prime.	Bonusi	 se	upoštevajo	 tudi	pri	
končni	razvrstitvi.	
Zmagovalec	 balvanskega	 tekmovanja	 je	 tisti,	
ki	 zbere	 največje	 število	 vrhov	v	 najmanj	 po-
skusih.	Najboljše	 je	seveda,	če	tekmovalec	vse	
balvane	do	vrhov	prepleza	v	prvem	poskusu.	
Kadar	imata	dva	tekmovalca	enako	število	vr-
hov	in	poskusov,	se	upošteva	tudi	število	dose-
ženih	bonusov.	Tudi	pri	bonusih	je	pomembno,	
da	jih	tekmovalec	doseže	v	čim	manj	poskusih.	
Če	se	zgodi,	da	imata	dva	tekmovalca	tudi	ena-
ko	 število	doseženih	bonusov	 in	poskusov,	 si	
uvrstitev delita. 
V	začetku	junija	smo	lahko	v	občini	Log	-	Dra-
gomer	 spremljali	 tekmovanje	 za	 državno	 pr-
venstvo	v	balvanskem	plezanju,	ki	ga	je	orga-
niziralo	 Športno	 plezalno	 društvo	 Korenjak.	
Tekmovanja,	ki	 je	 trajalo	dva	dni,	 se	 je	udele-
žilo	skoraj	dvesto	tekmovalcev	iz	vse	Slovenije.	
Med	dobitniki	 odličij	 je	 bil	 tudi	 član	 Športno	
plezalnega	 društva	 Korenjak	 Lan	Möscha,	 ki	
je	v	kategoriji	mlajših	dečkov	stopil	na	najvišjo	
stopničko.	Pri	članicah	je	pričakovano	zmaga-
la	 lanska	evropska	mladinska	prvakinja	 Janja	

Garnbret.	 Tekmovanje	 je	 minilo	 v	 odličnem	
vzdušju,	 ki	 so	 ga	 organizatorji	 pričarali	 med	
drugim	tudi	z	vodno	drčo	in	milnico,	na	kateri	
so	 se	 zabavali	 od	 vročega	 sonca	 razgreti	 obi-
skovalci. 
Naslednje	tekmovanje	za	državno	prvenstvo	v	
balvanskem	plezanju	bo	prav	tako	v	športnem	
parku	na	Logu,	in	sicer	12.	in	13.	septembra.	
  
Tekmovanje so omogočili:	Janus	Trade,	d.	o.	o.,	
Zavarovalnica	Triglav,	d.	d.,	Hestia	Pro,	d.	o.	o.,	
Interspar	Vič,	P-Team,	d.	o.	o.,	Iglu	šport,	d.	o.	o.,	
Pizzeria	Foculus	in	Pizzeria	Parma,	Prozvok,	d.	
o.	o.,	Treking	sport,	d.	o.	o.	

  Lorin Möscha 

REZULTATI 
Cicibanke 
1.	mesto,	Liza	Novak	
2.	mesto,	Ema	Seliškar	
3.	mesto,	Gaja	Štalekar	

Cicibani 
1.	mesto,	Tim	Korošec	
2.	mesto,	Aljaž	Križnar	
3.	mesto,	Janej	Kotar	Tominšek	
  
Mlajše deklice 
1.	mesto,	Erna	Sefić		
2.	mesto,	Letija	Fajfar	
3.	mesto,	Dominika	Kodra	
  
Mlajši dečki 
1.	mesto,	Lan	Möscha	
2.	mesto,	Anej	Batagelj	
3.	mesto,	Miha	Miljavec	
  
Starejše deklice 
1.	mesto,	Urška	Repušič	
2.	mesto,	Mia	Krampl	
3.	mesto,	Vita	Lukan	
  
Starejši dečki 
1.	mesto,	Maks	Bogolin	
2.	mesto,	Kilian	Čop	
3.	mesto,	Nik	Golej	
  
Kadeti 
1.	mesto,	Matic	Kotar	
2.	mesto,	Zan	Sudar	
3.	mesto,	Miha	Hajna	
  
Kadetinje 
1.	mesto,	Janja	Garnbret	
2.	mesto,	Tjaša	Slemenšek	
3.	mesto,	Sara	Lukič	
  
Mladinke 
1.	mesto,	Staša	Gejo	
2.	mesto	Tjaša	Kalan	
3.	mesto,	Kaja	Skvarč	Božič	
  
Mladinci 
1.	mesto,	Martin	Bergant	
2.	mesto,	Jure	Primc	
3.	mesto,	Anže	Peharc	
  
Članice 
1.	mesto,	Janja	Garnbret	
2.	mesto,	Katja	Kadič	
3.	mesto,	Staša	Gejo	
  
Člani 
1.	mesto,	Urban	Primožič	
2.	mesto,	Jure	Bečan	
3.	mesto,	Martin	Bergant	

Hitri polžki iz DU Log
Kar nekaj časa je minilo, odkar smo se 
zadnjič oglasili. Pohodniška skupina na-
daljuje vsakotedenske pohode. V zadnjih 
dveh mesecih smo napravili kar nekaj za-
nimivih tur. Naj jih samo nekaj naštejem: 
Kraški rob s Črnega Kala, Mali Golak, 
Galetovec iz Bohinjske Bele, Menina pla-
nina, Golica, ki nas vsako leto navdušuje, 
Kamniški vrh in Nanos. Pohod na slednje-
ga bom bolj podrobno opisal.
Na	Nanos	 smo	 krenili	 14.	 maja	 iz	 vasi	 Veliko	
Ubeljsko.	To	je	bila	za	nas	nova,	še	neprehojena	
pot.	Devet	pohodnikov	je	krenilo	mimo	zadnjih	
hiš	v	dokaj	strm	klanec.	Po	petnajstminutni	hoji	
smo	 bili	 že	 obdani	 s	 čudovitim	 cvetočim	 če-
mažem.	Klanec	ni	popuščal,	 zato	 smo	 se	hitro	
dvigovali	in	prišli	do	vrhnjih	travnikov	Nanosa,	
kjer	so	cveteli	 številni	modri	 irisi.	Pleša	 in	od-
dajnik	sta	bila	pred	nami,	pa	tudi	Vojkova	koča	

je	bila	na	dosegu.	Koča	je	bila	tokrat,	ker	je	bilo	
med	 tednom,	 zaprta,	 žig	 pa	 dostopen	 za	 tiste,	
ki	 žigosajo	 slovensko	 planinsko	 transverzalo.	
Na	klopeh	pod	kočo	 smo	pomalicali	 in	napra-
vili	krajši	počitek.	Nekateri	so	nabrali	še	zadnji	
letošnji	čemaž.	Po	odmoru	smo	krenili	po	kro-
žni	poti	proti	vasi	Strane.	Pot	je	malo	daljša	od	
drugih,	 se	 pa	 zato	 zložno	 spušča.	V	 vasi	 Stra-
ne	smo	se	ustavili	pri	cerkvici	sv.	Križa	z	 lepo	
urejeno	okolico	in	vodnjakom,	kjer	smo	se	lahko	
osvežili.	Ker	zjutraj	nismo	poskrbeli	za	prevoz	
nazaj,	sta	se	šoferja	prostovoljno	javila	in	odhite-
la	po	avtomobila	v	2,5	kilometra	oddaljeno	Vel.	
Ubeljsko.	Tokrat	je	eden	naših	pohodnikov	pra-
znoval	okrogel	rojstni	dan,	zato	smo	v	bližnjem	
gostišču	nazdravili	in	zaželeli	veliko	zdravja	ter	
lepih	poti.	Predvsem	nam	s	te	poti	ostal	v	spo-
minu	dišeči	čemaž.	Pred	nami	je	čas	za	obisk	vi-
sokogorja,	kjer	bo	veliko	gorskega	cvetja	in	lepih	
razgledov.	
Lep	pozdrav	do	jeseni.
Za	DU	Log	Zlatko Verbič.

Žabicam 10 naslovov državnih 
prvakov
V ljubljanski Hali Tivoli je 23. in 24.maja potekalo Odprto dr-
žavno prvenstvo Slovenije v »cheerleadingu« in »cheer« plesu 
(SLO CHEER OPEN 2015).

Državno prvenstvo v balvanskem 
plezanju
 
Balvansko plezanje je najmlajše med tekmovalnimi plezalnimi disciplinami 
in pri plezalcih precej priljubljeno. Pri balvanskem plezanju za varovanje ne 
uporabljamo vrvi, saj balvani navadno ne presegajo doskočne višine. Namesto 
vrvi za varovanje uporabljamo blazine, v plezalskem žargonu imenovane "cra-
sh pads".
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Območje Policijske postaje Vrhnika
April je bil dober mesec za zasebno lastnino, 
zato pa nič kaj za zmikavte in vlomilce. Možje 
v modrem so namreč prišli na sled 27-letnemu 
nepridipravu, ki je novembra lani na Vrhniki 
zlezel v tujo stanovanjsko hišo in si nagrabil, kar 
mu je vrednega prišlo pod roke. Svojo vlomilsko 
pot je sklenil v spremstvu policistov pred pre-
iskovalnim sodnikom, ki mu je do nadaljnjega 
odredil novo začasno bivališče v varovani inšti-
tuciji z močnimi vrati in zamreženimi okni.
Praznih rok pa je ta mesec ostal tudi nek njegov 
kamerad, ki ga je na taistem koncu prav tako 
zamikala vsebina tujih hiš. Na silo si je utrl pot 
skozi zaklenjena vrata, a jo nato naglo ucvrl proč 
praznih rok in žepov. Prestrašil ga je namreč že 
glasni alarm. Slednji pa ni bil potreben na delo-
višču gradbenega podjetja, kamor je zataval še 
neznani tolovaj. Malce je stikal naokrog, si odprl 
dva zaklenjena zabojnika ter navsezadnje pro-
stor zapustil, ne da bi kaj odnesel. Pa kaj bi se 
čudili, saj so brezdelnežu delovni pripomočki 
najmanj tako tuji kot pigmejcem raketna tehno-
logija. Za navedenima še poizvedujejo.
Nič kaj prijetno delo pa mož postave ni čakalo, 
ko so prejeli obvestilo o nasilju v družini. Hčeri 
naj bi zavrela kri, pamet in razsodnost sta odne-
sla pete, nakar se je fizično polotila lastne mate-
re. Zavoljo zadanih poškodb ji zdaj grozi kazen-
ski pregon po uradni dolžnosti, o čemer pa bo 
dokončno odločalo pristojno tožilstvo.

Miru pa omenjeni mesec ni bilo niti na naših 
cestah. Na vrhniškem koncu je kar petkrat po-
kala pločevina, na relaciji Stara Vrhnika – Velika 
Ligojna celo tako močno, da je ena udeleženka 
skupila lahke telesne poškodbe.

Območje Policijske postaje Ljubljana 
Vič
Na območju občin Dobrova-Polhov Gradec in 
Horjul so se policisti aprila ukvarjali z več pri-
meri načrtnega uničevanja tuje lastnine. Nek 
piromanček se je po dolgih letih zažiganja de-
lavnih mravljic s povečevalnim steklom, v stra-
sti po večjem in močnejšem plamenu lotil nič 
več in nič manj kot delovnega stroja Kamatsu. V 
dim je šlo, reci in piši, neverjetnih 150.000 evrov. 
Zasvojencu z vžigalicami, ki je še na begu, se 
poleg odškodninske tožbe obeta tudi ovadba za 
kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, za kar 
je zagrožena kazen do petih let ječe.
Povsem drugačen je bil primer drugega junaka, 
ki se je nekega jutra zbudil navdan z elanom in 
brezmejnim optimizmom. Medtem, ko si je za-
penjal hlače in zavezoval čevlje na mašno, je v 
njemu dozorela odločitev, da bo ta dan osvojil 
svet. Kar brez običajne skledice čokolina je ener-
gično planil skozi vrata na cesto, kjer pa ga je 
že po nekaj korakih ustavilo do njegovih veliko-
poteznih načrtov povsem brezbrižno betonsko 
korito. Kar mirno in tiho je sedelo tam, a naše-
mu junaku se je zazdelo, da se mu glasno roga 

iz svoje pritlehnosti. Popadla ga je sveta jeza in 
sam ni vedel kdaj, se je povsem upehal ob raz-
bijanju nič hudega slutečega korita. Želja po 
osvojitvi sveta ga je do tega trenutka že povsem 
minila in gorje, prihiteli so tudi že možje v mo-
drem. Za 150-evrsko materialno škodo ter ka-
znivo dejanje poškodovanja tuje stvari ga čaka 
zagovor pred sodnikom. O nespoštovanju tuje 
lastnine so ta mesec poročali še s sicer mirnega 
horjulskega konca, glede česar so policisti prav 
tako podrobno obvestili pristojno Okrožno dr-
žavno tožilstvo v Ljubljani.
Nek drugi falot pa se je pregrešil zoper okolje, 
prostor in naravne dobrine. Na kraj dogodka so 
se poleg policistov odpravili še delavci Finančne 
uprave RS, okoljski inšpektor iz Inšpektorata RS 
za okolje in prostor ter gasilci Gasilske brigade 
Ljubljana. Ogledu kraja in več opravljenim raz-
govorom je sledila ustrezna kazenska ovadba 
zoper osumljenca.
Pravijo, da na mladih svet stoji, zato je more-

biti tudi tako hrupno, ko ga občasno stresejo z 
ramen. Na dobrovško-polhograjskem koncu je 
morala aprila težka roka zakona kar dvakrat po-
sredovati pri kaljenju javnega reda in miru. In v 
obeh primerih naj bi bila zanj zaslužna mlado-
letna razgrajača. Eden ima že zagotovljen obisk 
pri sodniku, medtem ko v drugem primeru še 
preverjajo okoliščine dogodka. Miren pa ni bil 
niti horjulski konec, o ugotovitvah preiskave 
tamkajšnjega kršenja javnega reda in miru so 
že obvestili pristojni Center za socialno delo 
Ljubljana Vič – Rudnik.
Med drugim so možje zakona obravnavali še 
eno prometno nesrečo I. kategorije, kjer je res-
da nastala zgolj materialna škoda, a jo je pov-
zročitelj pogumno popihal s kraja dogodka. 
Odškodninski odgovornosti seveda ni ušel, 
saj so ga že kmalu izsledili policisti in mu po-
leg tega spisali še plačilni nalog zaradi kršitev 
Zakona o pravilih cestnega prometa.

Zbral in uredil Damjan Debevec

Vabilo na podjetniški zajtrk
Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič vsak petek ob 8.30 pripravimo 
PODJETNIŠKI ZAJTRK, na katerega povabimo tudi gosta. Srečanje je priložnost za medsebojno 
izmenjavo informacij in reševanje podjetniških  težav. Podrobnejše informacije so pred sreča-
njem na voljo na spletni strani naše zbornice.
• Petek, 3. julij 2015, ob 8.30: Vpliv poslovnih dogodkov na bilance, Tatjana Brumat, 

Lucrum, d. o. o.
• Petek, 10. julij 2015, ob 8.30: Predstavitev Slovenskega regionalnega razvojnega sklada 

in razpisov, Velislav Žvipelj, direktor
• Petek, 17. julij 2015, ob 8.30: Smernice za okrepitev uporabe oznake I feel Slovenia, pred-

stavnik službe vlade RS za informiranje,
• Petek, 24. julij 2015, ob 8.30: Analiza pisave kot učinkovit selekcijski pristop, Janez Turk, 

psiholog, Content NET, d. o. o.

V soboto, 16. maja 2015, je 
Občina Borovnica gostila 
skromen sprejem za pripadni-
ke Manevrske strukture naro-
dne zaščite (MSNZ). MSNZ 
ima svoj dan 17. maja, ko je 
JLA pred četrt stoletja s pre-
varo spravila 70 % protipe-
hotnega orožja slovenske TO 
pod svoj fizični nadzor. Pred 
tem pa je v svojih namen-
skih skladiščih imela že vso 
strelivo nad 12,7 mm in vsa 
minskoeksplozivna sredstva. 
Iz spontanega odpora proti 
pobiranju orožja TO se je za-
čelo konspirativno gibanje, 
ki je svojo legitimnost našlo 
v Narodni zaščiti Slovenije. 
MSNZ je bila tista, ki je potem 

do jeseni leta 1990 tajno orga-
nizirala svoje enote pod na-
čelstvom Toneta Krkoviča in 
tako materialno in kadrovsko 
ustvarila podlago za ustano-
vitev nove TO, ki je bila samo 
pod poveljstvom Republike 
Slovenije. To so bili časi roje-
vanja samostojne Slovenije. 
V nekdanji Občini Vrhnika 
(vključevala je tudi sedanji 
občini Borovnica in Log - 
Dragomer) je bila konec avgu-
sta 1990 organizirana MSNZ 
Vrhnike. Njeni pripadniki 

so bili Janez Čerin, Franjo 
Suhadolnik, Karel Nikolavčič, 
Jože Šušteršič, Vinko Kucler, 
Jožef Molk, Ivan Hvala ter  
zdaj že pokojna Tone Jesenko 
in Jože Prvinšek.
Od še živečih pripadnikov 
MSNZ je na sprejemu manjkal 
samo Ivan Hvala, takrat na-
mestnik komandirja postaje 
Milice Vrhnika in koordinator 
med policijskim in vojaškim 
modulom MSNZ na Vrhniki. 
Dogodek sta s svojo prisotno-
stjo počastila Elo Rijavec in 
Bojan Končan, ki sta takrat kot 
načelnik in namestnik MSNZ 
pokrajine Ljubljana–- okoli-
ca organizirala ustanovitev 
MSNZ na Vrhniki. Sprejema 

sta se poleg gostitelja, župa-
na Bojana Čebele, udeležila 
tudi župana občin Vrhnika in 
Log - Dragomer, Stojan Jakin 
in Miran Stanovnik. Vsi trije 
so bili tudi aktivni udeležen-
ci osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo. V svojih nagovorih 
so predvsem poudarili potre-
bo po taki domovinski vzgoji 
v šolah, da bi bili zanamci bo-
lje seznanjeni z usodnimi do-
godki v začetku 90. let, ki so 
se srečno iztekli v osamosvo-
jitev Slovenije. Pripadnikom 

MSNZ je župan občine izročil 
tudi spominsko mapo Občine 
Borovnica. Navzoča sta bila 
tudi predsednik in podpred-
sednik OZVVS Vrhnika - 
Borovnica, Marjan Rihar in 
Jože Zorman. Veteransko 
društvo je bilo namreč prek 
svoje sekcije MSNZ pobudnik 
in soorganizator dogodka. 
Udeleženci sprejema so preje-
li spominski USB-ključek, na 
katerem je vse gradivo pogla-
vij o razorožitvi TO Vrhnika 
in MSNZ Vrhnika z razstave 
Veterani ne skrivamo, ki jo je 
društvo postavilo na ogled 
pred letom. Protokolarni na-
govori so bili kratki in iskre-
ni, neformalni pogovori pred 
prireditvijo in po njej pa pri-
srčni in v duhu tovarištva, 

skovanega v tajnosti pred 
četrt stoletja. Po županovem 
sprejemu so se pripadniki 
MSNZ na grobovih poklonili 
pokojnima tovarišema in obi-
skali še spominska obeležja 
delovanja MSNZ. Tako je nji-
hovo druženje potekalo še po-
zno v popoldan,  končalo se je 
pri spominski plošči tajnemu 
skladišču MSNZ na domačiji 
Šušteršič. 

Jožef Molk – sekcija MSNZ 
pri OZVVS Vrhnika - 

Borovnica
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Osebno dopolnilno 
delo
Izteka se polletno prehodno obdobje za vse ti-
ste, ki so opravljali osebno dopolnilno delo po 
stari zakonodaji oziroma so imeli osebno do-
polnilno delo (ODD) priglašeno na dan 31. de-
cembra 2014. Čas za ureditev po novem, torej 
novo prijavo, imajo še do vključno 30. 6. 2015.  
V skladu z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list 
RS, št. 32/14), v nadaljevanju zakon, morajo vsi, 
ki želijo osebno dopolnilno delo opravljati še 
naprej, le-to ponovno priglasiti.

Osebno dopolnilno delo lahko priglasijo pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitev (AJPES), preko spletnega 
portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki 
priglasitev za posameznika opravi preko sple-
tnega portala AJPES.

Posameznik mora ob priglasitvi osebnega do-
polnilnega dela navesti podatke:
– osebno ime in naslov (osebni dokument – 

osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni 
list, orožni list),

–  davčno številko,
–  dela, ki jih bo opravljal kot osebno dopolnil-

no delo,
–  kontaktni podatek (telefon, e-naslov).

Katere so dejavnosti, ki jih lahko opravljamo 
kot osebno dopolnilno delo?
Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo za 
osebno dopolnilno delo, na dve skupini (odvi-
sno od vrste dela in od tega, kdo ima obveznost 
nakupa vrednotnice).
A: Prva skupina, kjer je obveznost nakupa vre-
dnotnic na naročniku storitve in kjer se dela ne 
smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni 
subjekt ali samozaposleno osebo, so tista dela, 
kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v 
gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja 
druga manjša dela, pod pogojem, da posebni 
predpisi ne določajo drugače.

Seznam A:
•	 občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri 

čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin 
(sem ne sodi pomoč pri čiščenju in vzdrževa-
nju zunanjih pripadajočih površin, kadar gre 
za stanovanjski objekt z osem stanovanji ali 
več ...) 

•	 občasna pomoč pri kmetijskih delih (gre za 
občasno pomoč pri kmetijskih delih, ki so na-
vedena v Standardni klasifikaciji dejavnosti 
2008 (Šifrant SKD) pod šiframi do vključno A 
01.640) 

•	 občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, 
bolnim in invalidom na domu, spremstvo 
oseb, ki potrebujejo nego (pri tem ne gre le 
za storitve pomoči, ki  potekajo na domu (v 

stanovanju), pač pa za različne pomoči starej-
šim, bolnim in invalidom, ki  potekajo  zunaj 
stanovanja (prinašanje pripravljenih obro-
kov, nabava živil, pomoč pri vzdrževanju 
osebne higiene, ipd.) 

•	 občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjeva-
nju šolskih in študijskih obveznosti (inštrukcije 
so namenjene le osebam, ki imajo status šolarja, 
dijaka ali študenta, po vsebini pa so omejene na 
obveznosti, ki izhajajo iz tega statusa) 

•	 občasno prevajanje in lektoriranje 
•	 občasno izvajanje umetniških oziroma dru-

gih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih 
(zasebni dogodki so tisti, katerih organizator 
je posameznik za svoje zasebne potrebe (roj-
stni dnevi, poroke, obletnice, ipd.) 

•	 občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na 
domu lastnika živali (gre za oskrbo domačih 
živali v času odsotnosti lastnika hišne živali, 
sem sodi tudi sprehajanje hišnih živali).

B: Druga skupina, kjer je obveznost nakupa 
vrednotnic na izvajalcu storitve in kjer se dela 
lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj prav-
ni subjekt ali samozaposleno osebo, pa je, ka-
dar posameznik sam izdeluje izdelke domače 
in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki 
ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se 
izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pre-
težno tradicionalnih postopkih in jih prodaja 
ali kadar gre za nabiranje in prodajo gozdnih 
sadežev in zelišč.

Seznam B:
• izdeluje in prodaja izdelke domače in ume-

tnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja 
obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zauži-
tju (gre za izdelke, ki so izdelani na podlagi 
dejavnosti, ki po mnenju strokovne komisije 
za preverjanje rokodelskih izdelkov sodijo v 
okvire domače in umetnostne obrti) 

• izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju 
in ki jih je mogoče izdelovati na domu pre-
težno ročno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih, jih popravlja in prodaja (ključni 
pogoji so, da gre za pretežno ročno izdelavo 
ali po pretežno tradicionalnih postopkih in 
da niso namenjeni zaužitju; npr. spominki, 
dekorativni predmeti, posoda, razni galante-
rijski predmeti ...) 

• nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v 
njihovi osnovni obliki (pomeni brez prede-
lave, ki pomeni vsak postopek, ki bistveno 
spremeni začetni proizvod (npr. ni mogoče 
sušenje, mariniranje, iztiskanje sadežev in 
zelišč ...), melje žito ter žge apno in oglje na 
tradicionalen način in prodaja. 

Upravna enota Vrhnika

Zato velja  temeljno pravilo, da se je treba pred 
sklenitvijo pogodbe o koriščenju turističnega 
aranžmaja  pozorno pozanimati o njegovi vse-
bini. Organizator potovanja mora potrošniku 
zagotoviti vse potrebne informacije, kot so in-
formacije o destinaciji, načinu in vrsti prevoza, 
ki se uporablja, vrsti in kraju nastanitve, njeni 
lokaciji, turistični kategoriji, ki jo priznava dr-
žava, v kateri se nudi storitev, stopnji kakovo-
sti nastanitve in njenih glavnih značilnostih. 
Pomembne so tudi informacije o številu obro-
kov, programu potovanja, potnih listinah in 
morebitnih zahtevah za vizume in zdravstve-
ne formalnosti, ki so potrebne za potovanje 

in bivanje v namembnem kraju potovanja, o 
denarnem znesku ali odstotku cene, ki jo je 
treba plačati ob rezervaciji in časovnih rokih 
za plačilo razlike ter o najmanjšem potrebnem 
številu oseb za izvedbo turističnega aranžmaja 
in skrajnem roku za obvestitev potrošnika ob 
morebitni odpovedi.
Če organizator potovanja potrošniku izroči 
brošuro ali katalog, ga vse tam navedene in-
formacije zavezujejo, razen če je potrošnika na 
to pravočasno pisno opozoril ali če  nastane 
drugačen dogovor.
Organizator potovanja mora pred začetkom 
potovanja potrošniku izročiti pisne podatke 
o voznem redu in mestu, ki ga bo potrošnik 
zasedal na prevoznem sredstvu, ter lokalnem 
predstavniku. Potrošniku mora biti v vsakem 
primeru zagotovljena telefonska številka, na 
katero lahko pokliče v primeru težav, ali ka-
teri koli drug podatek, ki mu bo na enostaven 

način omogočal vzpostaviti stike z organiza-
torjem potovanja ali turističnim agentom.
Če se  med potovanjem izkaže, da potovanje 
ne poteka tako, kot je bilo dogovorjeno oziro-
ma aranžma ni tak, kot je bilo dogovorjeno, naj 
potrošnik na napako opozori čim prej, če je le 
mogoče v pisni obliki. Zakon določa, da mora 
ob morebitni pritožbi organizator potovanja, 
prodajalec ali lokalni predstavnik v najkraj-
šem mogočem času narediti vse potrebno za 
odpravo pomanjkljivosti.
Če pomanjkljivosti niso odpravljene na kra-
ju samem, potrošnik lahko uveljavlja zniža-
nje cene po končanem potovanju. Če so bila 

odstopanja bistvena, pa lahko 
zahteva celo vrnitev celotnega 
plačanega zneska. Potrošnik se 
mora v ta namen po končanem 
potovanju organizatorju potova-
nja oziroma prodajalcu pritožiti 
pisno, in sicer v dveh mesecih po 
končanem potovanju. 
Če med potovanjem nastanejo 
težave, za katere organizator ne 
odgovarja (npr. izguba listin, 
bolezen in podobno), potrošnik 
kljub temu ni prepuščen sam 
sebi. Zakon namreč določa, da 

mora organizator oziroma prodajalec ali lo-
kalni predstavnik potrošniku, ki se med poto-
vanjem znajde v težavah zaradi nepredvidlji-
vih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem 
pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja 
oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, 
ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče 
preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč. 

Odvetnik Andrej Jurjevčič

Imate vprašanje, za katerega menite, da bi 
zanimalo tudi naše bralce? Potem ne okle-
vajte in ga nam pošljite, naš odvetnik pa bo 
nanj odgovoril v naslednji številki Našega 
časopisa. Pošljite ga na naslov odvetniške 
pisarne: Odvetnik Andrej Jurjevčič, Trg 
Karla Grabeljška 1, 1360 Vrhnika ali na e-
-naslov: odvetnik@jurjevcic.si

En skorajda 
poletni poz-
drav iz Nogice.  
Tokratna tema 
je nekaj, kar 
je notri votlo, 
zunaj pa ga 
menda nič ni. 
Skozi  ves me-
sec so se nizale 
zgodbe strank 
na temo stra-
hu. Malo stra-
hu oziroma 
treme je zdra-

vo, ker imamo do zadeve drugačen odnos, 
malce »rešpekta« bi temu rekli. Ko strah pre-
seže zdrave meje, pa navadno s tem škodimo  
le sebi. Zgodbe strank s slabimi izkušnjami pri 
pedikerjih so pogoste. Pedikura ni boleča in 
pika. Če se nekje ne počutite dobro oz. vam tam 
ni prijetno, potem ne vztrajajte, ker je to za vas 
obremenjujoče in v stvari ne uživate. Pedikura 
je namenjena temu, da imate urejena stopala, 
in temu, da se eno uro posvetite sebi in uživate. 
V življenju se človek sooči z veliko bolečine in 
sploh tisti, ki veliko hodijo po zdravstvenih 
ustanovah, so še bolj občutljivi. Verjetno ima-
mo tudi neko mesto v sebi, kjer se zbirajo take 
izkušnje in ko je to polno oziroma prepolno, se 
taki ljudje neutemeljeno bojijo. Včasih vidim, 
da ko stranki razlagam, kako bo pedikura po-
tekala in da ne boli, da mi le-ta ne verjame pre-
več, ampak sedi v nekem rahlem krču in čaka 
na bolečino, ki pa je seveda ni. Čez čas se spro-
sti in razlogi za to so različni: bila je pri zoboz-
dravniku in jo je zelo bolelo in enostavno ne 
prenese več, da bi jo kaj bolelo nekaj časa, en-
krat jo je nekdo urezal in zdaj čaka, da jo bom 
še jaz ... Zelo pogosti so ljudje, ki imajo zaradi 
težav na stopalih hude bolečine, ki jih rešujejo 
oz mislijo, da jih rešujejo sami in seveda ne reši-
jo veliko. Ko zadeve postanejo res nadležne in 
boleče, potem pokličejo in sprašujejo, če to boli, 
povejo, da jih je strah in  če opravijo s strahom 
in pridejo, potem že čez pol ure rečejo, kako so 
si zabelili stvar, ker bi bolečina lahko izginila 
prej. So pa tudi taki, ki ne verjamejo in ne pri-
dejo; ker pa nič ne izgine samo od sebe, taki 
navadno izberejo težjo pot in obiščejo urgenco, 
kjer  težavo rešijo bolj radikalno. Ene to izuči, 
enim pa je ljubljansko nočno življenje v bolni-
šnici očitno všeč. Rekorderka pri nas je mlada 
ženska, ki so ji sedemkrat odstranili noht, ker je 

vedno pustila, da je vraščanje šlo predaleč. Za 
starejše ljudi, diabetike in ljudi, ki imajo zaradi 
drugih bolezni zmanjšano občutljivost stopal, 
je pravi čas za odhod k pedikerju takrat, ko se 
vam zdi, da se nekaj dogaja, torej preden začne 
boleti. Starost žal poleg modrosti in izkušenj 
ter razposajenih vnukov ne prinaša prav ve-
liko lepih stvari, zato si je ne otežujte še sami 
po nepotrebnem. Pregled stopal je brezplačen, 
torej če ste v skrbeh glede česa, če imate kakšno 
vprašanje, pokličite in se dogovorite za obisk. 
Ne grizemo. 
Ljudje smo včasih res težko razumljivi in sami 
sebi najhujši biriči. Zaupanje je temelj za mar-
sikaj, tudi za dober odnos med pedikerjem in 
stranko in ob tej priložnosti lepa hvala stran-
kam, ki nas priporočajo naprej. To je namreč 
najboljša reklama in stranka, ki prihaja na pri-
poročilo svojega prijatelja, prihaja z dosti manj-

šim strahom 
kot nekdo, ki 
vrata odpre 
naključno.
In starost 
tudi ni ra-
zlog, da si, 
recimo, ne 
bi nalakira-
li nohtov. 
V vsem nas 
omejujejo s 
predpisi in 
pravili, ni-
kjer pa ni 
omejitev, do 

katerega leta in v kateri barvi si smete nala-
kirati nohte, da bo še  videti primerno. Vse je 
primerno, dajte si duška, to so vaše noge, imej-
te jih radi, nihče ni ostrejši kritik, kot ste sami, 
torej si dopustite. Izmed mnogih lakov je zelen 
ostal najdlje neodprt. Nekega dne sem si rekla: 
»Zakaj že ?? Listi so zeleni in so lepi, zakaj ne 
bi bili nohti tudi.«  Zelen lak, za dodatek malo 
nalepk sadja na palec in pot (oz. agrumi) pod 
noge. In zakorakajmo v poletje. Pazite nase in 
na svoje nogice.

Če ste kdaj v zadregi, kaj bi podarili, lah-
ko kupite DARILNE BONE za PEDIKURO, 
DEPILACIJO in MASAŽO.

Nogica svetuje

Strah pred pedikerjem

BOROVNICA, Zdravstveni dom, Mejačeva
VNANJE GORICE, Nova pot 5, zraven Lekarne

Odvetnik svetuje: težave na dopustu
Pred vrati je čas dopustov in marsikdo se že veseli zasluženega oddiha. Za 
dober dopust je zagotovo pomembna tudi dobra organizacija, ki jo zlasti pri 
daljših potovanjih radi prepustimo turističnim agencijam. Vendar pa se vča-
sih iz tega ali onega razloga tudi pri taki organizaciji zalomi, kar zna dopu-
stniško vzdušje pošteno ohladiti.
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Krvodajalska akcija
Kri je tekoče tkivo, ki v telesu 
opravlja pomembne naloge, 

zato je nepogrešljiva pri zdra-
vljenju bolnikov. Oskrbo s 
krvjo pa zagotavljate prav vi, 
spoštovani krvodajalci, spo-
štovane krvodajalke. Vabimo 
vas, da se nam spet pridružite 
na krvodajalski akciji, ki bo za 
občane Vrhnike, Borovnice in 
Loga - Dragomerja:

–  V  ČETRTEK,  16. 7. 2015,  
OD 7. DO 13.  URE,

–  V  PETEK, 17. 7. 2015,  OD 
7. DO 13.  URE

V PROSTORIH  NEKDANJE 
CANKARJEVE KNJIŽNICE 
NA TRŽAŠKI CESTI 9A, 
VRHNIKA.
 
Vse vas, ki še niste darovali 
krvi in ste zdravi, prijazno va-
bimo v naše vrste. Pridobite si 
izkušnjo, kaj pomeni darovati 
del sebe in zagotoviti kri ne le 
drugim, tudi sebi, če bi bilo 
potrebno. Prijazno vabljeni!

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike 
motornih vozil 
Vabimo vas na tečaj in izpit 
iz prve pomoči za voznike 
motornih vozil. Tečaje orga-
niziramo enkrat na mesec, 
po potrebi tudi večkrat, nu-
dimo brezplačno izposojo 
literature. Prijave sprejema-
mo vsak dan od 8. do 14. ure 
v pisarni OZ RK Vrhnika, 
Poštna ulica 7B, na telefon-
sko  številko  7502-447 ali na 
e-naslov: rk.vrhnika@siol.net 

Krvodajalci na izletu
V soboto, 13. junija, smo 
se krvodajalci s Trga Karla 

Grabeljška odpeljali do 
Kopra preko mejnega preho-
da Dragonja na Hrvaško do 
ISTRSKE RIVIERE v Poreč, 
kjer nas je pričakala ladja, 
na katero smo se vkrcali. 
Gostitelji so nam na ladji ob 
zvokih glasbe postregli s ko-
silom ob kozarčku vina (ri-
bji, mesni ali vegetarijanski 
meni). Vmes smo se izkrcali 
v Vrsarju in Limskem kanalu. 
Fjord je dolg deset kilometrov 
in se zajeda v 35 km dolgo 
Limsko dolino, ki sega skoraj 
do Pazina sredi Istre.
V Rovinju smo si ogledali me-
stne znamenitosti z baročno 
cerkvijo sv. Jurija in zvonik 
sv. Evfemije. Pozno popoldne 
smo se z ladjo vrnili v Poreč, 
se  odpeljali na večerjo, nato 
pa proti domu, kamor smo 
prispeli prijetno utrujeni in si 
obljubili, da se bomo priho-
dnje leto spet srečali.

XX. regijsko 
preverjanje 
usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega 
križa
Regijsko preverjanje usposo-
bljenosti ekip prve pomoči CZ 
in RK je bilo v obliki poučne 
vaje v soboto, 30. maja 2015, 
na območju Občine Vrhnika.
Regijsko preverjanje so or-
ganizirali Izpostava URSZR 
Ljubljana, Občina Vrhnika in 
Območno združenje Rdečega 
križa Vrhnika.

Preverjanje je bilo izvedeno 
na podlagi predpostavke de-
lovanja ekip PP ob različnih 
množičnih nesrečah, ki lahko 
prizadenejo prebivalce. Vsaka 
ekipa je usposobljenost in 
znanje prikazala pri dajanju 
prve pomoči poškodovanim 
na različnih, realistično prika-
zanih situacijah.

Preverjanja se je udeleži-
la tudi ekipa prve pomoči 
Rdečega križa Vrhnika in od  
štirinajstih sodelujočih ekip 
dosegla drugo mesto.

Vsi, ki bi se želeli pridružiti 
članom ekipe PP RK Vrhnika, 
pokličite na telefonsko števil-
ko  7502-447 ali nam pišite na 
e-naslov: rk.vrhnika@siol.net.

Za OZ RK Vrhnika: 
Mojca Marolt
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Po jutranjem pozdravu vrhniškega župana ter 
predstavnikov Rdečega križa in Civilne za-
ščite, so se ekipe razporedile po  šestnajstih 
točkah v mestu, od katerih jih je bilo osem de-
lovnih, preostale pa so bile namenjene počit-
ku. Polovica delovnih je imela scenarij nesreče 
(posledice neurja, kolesarska nesreča, posledice 
proslavljanja valete), druga polovica pa je bila 
bolj spretnostne ali celo izobraževalne narave. 
Naj spomnimo, da je tovrstno preverjanje ekip 

prve pomoči potekalo na Vrhniki že leta 2006. 
Od takrat pa do danes so se pojavili novi izzi-
vi, ki  terjajo nove, drugačne pristope, kar so na 
srečo vseh nas reševalci tudi osvojili. Damjan 
Slabe, vodja tekmovanja, je namreč po koncu 
tekmovanja povedal, da je opazen velikan-
ski napredek, zlasti pri uporabi defibrilatorja, 
katerega uporaba je bila še do pred leti velika 
neznanka. Pohvalil je tudi pristop ekip do po-
nesrečencev – zlasti organizacijo in vodenje pri-
stopa ter nudenja prve pomoči. Malce slabše  je 
šlo ekipam, po njegovih besedah, na področju 
zagotavljanja lastne varnosti in zaporedju pri-
stopov do ponesrečencev. A kot je dejal, bodo 
dodatne vaje odpravile tudi to pomanjkljivost.  
Prvouvrščena ekipa Zdravstvene fakultete iz 
Ljubljane se bo v začetku oktobra udeležila dr-
žavnega preverjanja ekip prve pomoči, ki bo 
potekalo v okviru dnevov zaščite in reševanja v 
Murski Soboti.
Organizacijo letošnjega dvajsetega regijskega 
preverjanja usposobljenosti prve pomoči na 
Vrhniki sta vodila vrhniška Civilna zaščita in lo-
kalni Rdeči križ.                                Gašper Tominc

Zahvala
Pri pripravi in izvedbi dogodka so sodelovala vsa 
prostovoljna gasilska društva, planinci, skavti, ta-
borniki, OZ RK Vrhnika in OU Vrhnika, ki so vklju-
čeni v sistem za zaščito, reševanje in pomoč v Občini 
Vrhnika ter Osnovna šola Ivana Cankarja. Na po-
moč so priskočili tudi gasilsko poveljstvo Občine 
Log - Dragomer in lastniki zasebnih zemljišč, kjer 
so bile organizirane delovne točke.  Civilna zaščita 
Občine Vrhnika in OZ RK Vrhnika se vsem sodelu-
jočim zahvaljujeta za nesebično pomoč.

Rojstni kraj Ivana Cankarja 
je v pomladnem maju po-
novno gostil Alzheimer cafe, 
ki je bil kot  po navadi orga-
niziran v domu upokojen-

cev Vrhnika. Tokratno sre-
čanje je vodila predsednica 
Slovenskega združenja za po-
moč pri demenci – Spominčica, 
Alzheimer Slovenija, Štefanija 

Lukič Zlobec, ki je obiskoval-
cem predstavila delovanje 
omenjenega društva in prve 
znake demence. Med števil-
nimi obiskovalci je kmalu za-
dišalo po kavici in piškotih in 
pogovor o bolezni, ki iz leta 
v leto  prizadene več ljudi, je 
stekel. Alzheimer cafe je poleg 
zanimivih predavanj namenjen 
tudi izmenjavi mnenj, ki si jih 
obiskovalci izmenjujejo na sre-
čanjih, kakršnega omenjeno 
društvo na Vrhniki organizira 
že poldrugo leto. Slogan sreča-
nja je: NE POZABITE PRITI, o 
točnem datumu vas bomo še 
obvestili!

Besedilo: Blaž Uršič, 
fotografija: Barbara Zadravec

Od leve proti desni: Blaž Srnec, Jure Vrbančič, Jan Hočevar, Lojze 
Pezdir, Nina Podlesnik, Fafime Abdič, rezerva Zorka Drašček in 
trener ekipe Zlatko Kržič. Vse čestitke fantom in dekletom ekipe 
PP RK Vrhnika, ki so se na domačem terenu odlično izkazali, 
seveda velja posebna zahvala tudi trenerju Zlatku, s katerim so   
vse od zgodnjega februarja   trdo delali in izpopolnjevali svoje 
znanje in trud je bil poplačan – dosegli sodrugo mesto.  BRAVO!

Reševalci vsako leto pokažejo več znanja. 

Na nekaterih točkah je bilo treba prikazati tudi 
katero drugo spretnost. 

Na CPU si je certifikat NPK pridobilo  
že več kot 8.000 kandidatov.

Tudi vas vabimo v postopek pridobitve poklica:

• Modni stilist 

• Nepremičninski posrednik

• Računovodja

• Vodja projektov

• Vodja delovne  
 skupine v proizvodnji

• in drugi
 
 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)  

 www.cpu.si/NPK
CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5897 650, cpu@cpu.si

ZA POLET POTREBUJETE KRILA, ZA NAPREDEK ZNANJE

oglasNPK_87_125_v1.indd   1 9. 03. 15   20:47

Vrhničani drugi najboljši v regiji
Vrhnika, 30. maj – Na dvajsetem regijskem preverjanju ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega 
križa se je merilo  šestnajst ekip, med katerimi se je najbolje  izkazala ekipa študentk z ljubljanske 
zdravstvene fakultete, na odlično drugo mesto se je uvrstila domača – vrhniška ekipa, tretja pa je 
bila ekipa RKS OZ Kočevje.

Alzheimer cafe na Vrhniki
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Zaključna prireditev 
32. Tekmovanja za čiste zobe 
ob zdravi prehrani
V četrtek, 28.maja 2015, smo z osrednjo zaključno prireditvijo 
naše preventivno naravnane akcije obeležili uspešen zaključek 
že 32. tekmovanja med slovenskimi osnovnošolci.
Letošnje tekmovanje je uspešno  končalo rekordnih 735 slo-
venskih osnovnih šol skupaj s šolami in zavodi za otroke s po-
sebnimi potrebami, kar pomeni, da imamo zajetih skoraj 100 
% vseh šol. Iz našega okoliša aktivno tekmujejo učenci vseh 
osnovnih šol na Vrhniki, v Borovnici in na Logu - Dragomerju. 
Preventivna sestra ga. Zdenka Suhadolnik iz ZD Vrhnika jim  
vse leto kontrolira čistost zob in si beleži rezultate.
Ocenjujem, da je dvorano Tivoli napolnila velika množica, več 
kot 3000 zmagovalcev iz  vse Slovenije, seveda skupaj z njihovi-
mi učitelji. Pridružil se nam je  g.župan Zoran Jankovič – MOL 
–, ki finančno že dolga leta podpira izvedbo prireditve, direktor 
ZD Ljubljana mag. Rudi Dolšak, direktor ZD Vrhnika g. Roman 
Strgar, iz Zdravniške zbornice Slovenije kolegica Špela Turk in 
od našega letošnjega generalnega sponzorja  GlaxoSmithKline, 
ga. Saša Šimnovec in drugi. Vsi  so prisrčno pozdravili zbrane in 
prireditvi s svojo prisotnostjo zanesljivo vtisnili poseben pečat. 
Otroci radi tekmujejo, a so še raje nagrajeni za svoje uspehe. 
Zato smo  letošnjemu generalnemu sponzorju GSK, d. o. o., 
neizmerno hvaležni, saj je bogato nagradil  17000 učencev 735 
zmagovalnih razredov iz 735 šol in posebej še  devet  regijskih 
zmagovalcev in NAJ razred Slovenije, ki je letos postal 5. c ra-
zred Osnovne šole Pameče -Troblje s Koroške. Na prireditvi so 

veselo rajali tudi številni otroci vseh naših šol in vrtcev iz občin 
Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.   
Program je bil pester, pisan na kožo obiskovalcev, ki so si tako 
lahko ogledali ples zobnih pastic, nastop akrobatske skupine 
Dunk Kings. In ne nazadnje: skupina ČUKI, je naredila pravo 
otroško rajanje. Kot vodja tekmovanja in član Izvršilnega odbo-
ra Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, ki 
še vedno strokovno in organizacijsko bdi nad našim tekmova-
njem, se na tem mestu zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom, 
preventivnim sestram vseh profilov, ki omogočajo, da ta akcija 
poteka nemoteno vsako leto.
Obljubljamo, da bomo septembra nadaljevali, saj je dokazano, 
da so čisti zobje tudi zdravi zobje.

Vodja tekmovanja  Matej Leskošek, dr. dent. med., ZD 
Vrhnika, član IO Stomatološke sekcije SZD

Iz vrhniškega društva Kneipp 

Obiskali smo 
Brixen na južnem 
Tirolskem 
Kneippovci smo se udeležili medna-
rodnih Kneippovih aktivnih dni, ki so 
potekali v idiličnem kraju in njegovi 
okolici pod Dolomiti na Tirolskem 
v Italiji. Skupina slovenskih članov 
Kneippove zveze se je 4. junija ude-
ležila mednarodnih Kneippovih ak-
tivnih dni v Brixnu (pod Dolomiti 
na Tirolskem v Italiji). Na ta način je 
vsake dve leti organizirano srečanje 
članov Kneippovih društev iz  vsega 
sveta, posebno iz Evrope. Tokrat se 
nas je zbralo več kot  tisoč udeležen-
cev, iz Slovenije  trinajst oseb. Že prvi 
dan smo poslušali o delovanju po 
Kneippu v vrtcih in šolah. Spoznali 
smo  sodoben pristop preventive v 
občinah, vsekakor v skrbi za zdrav-
je ljudi. Spoznali smo tudi, kako po 
Kneippu negujejo bolne in pomoči 
potrebne, nakar še del, ki omogoča 
turistično ponudbo.
Vsekakor pa smo poslušali odlično 
predavanje o Kneippu kot o delu 

tradicionalne 
evropske me-
dicine.
Spoznali smo 
blagovne in li-
cenčne pravice. 
Ko smo prispe-
li v Brixen, smo 
se najprej usta-
vili v bližnjem 
s a m o s t a -
nu  Neuastifft, 
kjer smo sode-

lovali pri  odprtju prvega aktivnega 
dne skupaj s članico Deželne vlade za 
zdravje Martho Stocker, predsednico 
Kneipp World Wide Marion Caspers-
Merk, in predsednico Južnotirolskega 

Kneipp društva Heleno Roschatt. Po 
uradnem delu je sledilo spoznavanje 
društev in zvečer druženje do poznih 
ur, ki se je zavrtelo tudi ob Avsenikovi 
glasbi. Naslednji dan so se nekateri 
odločili  in se odpeljali na izlet v dveh 
skupinah: ena v visokogorje in ogled 
gradnje Kneippovega centra iz lesa v 
gozdnem predelu pod Dolomiti, dru-
ga skupina je obiskala park s točkami 
po Kneippu  v kraju, imenovanem 
»Poglej čez ramo«, kjer se knaipajo že 
vrsto let. Bilo je čudovito. Tretji dan 
pred odhodom domov smo se zbra-
li na glavnem trgu pred katedralo in 
se udeležili tekmovanja za dosego in 
»presego« rekorda prisotnih, ki so 
sodelovali na mednarodnih dnevih. 
Telovadili smo, hodili po senzorskih 
podlagah, oblivali smo noge, zapeli, 
zaplesali in se veselili tja do tretje ure. 
Vmes smo obiskali zasebno kliniko 
dr. Von Guggenberga, kjer delujejo s 
terapijami  po Kneippu, ter spozna-
li še  druge terapije za duha in telo. 
Klinika je v idiličnem parku ob reki. 
Navdušeni smo se odpeljali proti 
domu. Vtisi so bili odlični, utrnile so 
se ideje, kako  naprej pri nas.

Člani društva Kneipp Vrhnika
M. Artenjak

Kaj je 
individualna 
razvojna 
obravnava?

Individualno 
razvojno obrav-
navo sestavlja-
jo terapevtske 
tehnike, s ka-
terimi spodbu-
jamo naravne 
vzorce otroko-
vega gibanja in 
drže (obračanje, 
kobacanje, se-

denje, hoja ...) ter mu na tak način 
posredujemo čutno gibalne izku-
šnje in oblikujemo shemo telesa. 
Tako gradimo normalno kakovost 
otrokovega tonusa, uravnavamo 
usklajeno aktivnost mišic celotnega 
telesa ter spodbujamo čutne izku-
šnje gibanja. Individualno razvoj-
no obravnavo izvajamo po  načelih 
razvojno nevrološke obravnave, ki 
sta jo zasnovala zakonca Bertha in 
Karel Bobath. 

Namenjena je predvsem: nedono-
šenčkom, otrokom z nizkim ali vi-
sokim mišičnim tonusom, otrokom 
z asimetrijami, otrokom, ki imajo 
težavo s telesno držo, in pri stanjih 
po prebolelih boleznih CŽS (mož-
ganska kap, poškodba glave …).
Kaj dosežemo z individualno 
razvojno obravnavo?
Obravnava poteka celostno. Ne po-
pravljamo otrokovih gibov, ne spro-
ščamo in ne krepimo mišic, le posre-
dujemo mu normalne vzorce gibanja 
in drže. Gibalne vzorce naredimo 
lažje in tekoče ter otroku omogoči-
mo, da jih izvaja v   kakovostnejšem 
gibalnem vzorcu. Posredujemo mu 
čutno zaznavne izkušnje, ne učimo 

gibanja. Otroku pomagamo izku-
siti občutenje  kakovosti gibanja in 
gibanja, ki mu ga posredujemo, še 
preden ga zmore razvojno izkusiti. 
Učimo ga občutenja gibanja. 
Gibanje da čutno izkušnjo, le-ta 
se spremeni v avtomatski gibalni 
vzorec. To je čutno gibalna povra-
tna zanka. Občutenje in zaznavanje 
kakovostnega gibanja, ki je nujno 
potrebno za normalen razvoj mo-
žganov in lažje motorično učenje 
ter kasneje lažje pridobivanje vse-
življenjskih znanj, omogoča  kako-
vostnejše gibe v funkcionalnih ak-
tivnostih vsakodnevnega življenja 
(igra, učenje, delo …).

Kdaj se odločimo za 
individualno razvojno 
obravnavo?
Starši in otroci so izjemno povezani, 
še posebno mama hitro občuti, če se 
njen dojenček giblje drugače, kadar 
npr.:
• otroček med ležanjem na podlagi 

in spanjem izteguje glavico nazaj 
v loku, 

• steguje telo med vsakodnevnim 
ravnanjem, 

• joka ob spremembi položaja, 
• se težko prisesa na dojko med 

hranjenjem,
• večino časa gleda ali se obrača v 

eno smer,
• otrok na podlagi leži le na hrbtu, 

se razvoju primerno ne obrača in 
giblje …

 je to lahko znak, da dojenček ne 
obvladuje svojega telesa. Takrat 
je treba poiskati odgovore in po-
moč pri strokovnjakih za razvojno 
obravnavo otrok.

Kako poteka obravnava?
Obravnava je prilagojena  starosti in 
stopnji motoričnega razvoja otroka, 
zato terapevt najprej naredi oceno 
otrokovih težav in oblikuje smerni-
ce obravnave, ki so prilagojene nje-
govim trenutnim motoričnim spo-
sobnostim. Obravnava traja različno 
dolgo, odvisno od vrste in stopnje 
otrokovih težav, praviloma pa  po-
teka v enotedenskih razmikih. Več 
si lahko preberite na www.terapev-
tskidotik.si

 
Vaša terapevtka 

Petra Šmid Seljak
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Najmlajši regijski zmagovalci Akrobatska skupina Dunk Kings

Rajanje s skupino Čuki
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Spoštovani abonenti v sezoni 2014/15!

Zaradi prenove Cankarjevega doma, ki je od januarja popolnoma zaprt, 
vas na ogled zadnje abonmajske predstave (SNG Drama Ljubljana: Art) iz 

sezone 2014/15 vabimo v torek, 29. septembra 2015, ob 19.30.

Hkrati vas vabimo na vpis v novo abonmajsko sezono, v kateri bomo 
spoznali nove predstave različnih slovenskih gledališč.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in se skupaj z vami veselimo 
prenovljenega Cankarjevega doma, ki bo čez nekaj mesecev zasijal v 

tisočerih novih lučeh in v katerem se bomo, upamo, srečevali še v večjem 
številu kot doslej.

Ob tej priložnosti vas vabimo tudi na 
slavnostno odprtje, ki bo v petek, 18. septembra, ob 20. uri. 
Brezplačne vstopnice za odprtje bodo po 7. septembru na voljo v 

TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9.

Želimo vam lepo poletje in vas lepo pozdravljamo!
 

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

ABONMA 11. ŠOLA, sezona 2015/16
Spoštovani starši, dragi otroci,

vljudno vas vabimo k vpisu otroškega abonmaja Enajsta šola!
Kot vsako leto, vas tudi letos konec junija vabimo k vpisu v novo abonmajsko sezono.

Na oder Velike dvorane prenovljenega Cankarjevega doma na Vrhniki smo letos povabili: 
Lutkovno gledališče Maribor

z lutkovno predstavo Jana Malíka – ŽOGICA MAROGICA,
režija: Tine Varl,

igrajo: Miha Bezeljak, Barbara Jamšek, Danilo Trstenjak, Elena Volpi,
Mini teater Ljubljana 

z lutkovno predstavo Svetlane Makarovič – PEKARNA MIŠMAŠ,
režija: Robert Waltl,

igrajo: Violeta Tomič, Jose in Tadej Pišek,
Gledališče iz levega žepa

z lutkovno predstavo po motivih bratov Grimm – ŠKRATOVO IME,
režija: Boštjan Štorman,

igrata: Lucija Ćirović in Boštjan Štorman,  
Gledališče FRU FRU 

z lutkovno predstavo po motivih Frana Levstika – VIDKOVA SRAJČICA, 
režija: Irena Rajh Kunaver, 

igrata: Irena Rajh Kunaver in Marjan Kunaver.
in

Zavod Bufeto 
s klovnovsko predstavo - MALA ŠOLA CIRKUSA,

režija: Ravil Sultanov.
Točne datume posameznih predstav, kratke vsebine in druge informacije 

vam bomo s programsko knjižico predstavili jeseni.

PROSTOR Polna cena
abonmaja 

Plačilo v dveh 
obrokih

Invalidi in nezaposleni (s 
potrdili)

Parter 23 € 24 € 20 % popust
Balkon 18 € 19 € 20 % popust

Dosedanje abonente prosimo, da prijavnico pošljete na Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, p. p. 54, 1360 
Vrhnika do 31. 7. 2015 ali pa osebno oddate v Turističnoinformacijskem centru Vrhnika, Tržaška cesta 9, 
Vrhnika. Vpis novih abonentov bo od 1. 8. do 12. 9. 2015, od ponedeljka do petka od  8. do 18. ure in v 
soboto od 8. do 14. ure v Turističnoinformacijskem centru Vrhnika.
Zaradi velikega zanimanja svetujemo, da čim prej rezervirate abonentske vstopnice.

GLEDALIŠKI ABONMA SEZONA 2015/16
Spoštovani obiskovalci Cankarjevega doma na Vrhniki,

vljudno vas vabimo k vpisu Gledališkega abonmaja v sezoni 2015/16!
Na oder Velike dvorane prenovljenega Cankarjevega doma na Vrhniki smo povabili:

Loški oder Škofja Loka s komedijo Georgesa Feydeau-ja – 
MAČEK V ŽAKLJU,
režija: Milan Golob,

igrajo: Jan Bertoncelj, Matej Čujovič, Petra Malovrh, Bojan Trampuš, Irena Kožuh, Matjaž 
Eržen, Blaž Vehar, 

Petra Krančan in Juša Berce,
Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj z romantično dramo Daniela Glattauerja 

VSAK SEDMI VAL,
(nadaljevanje knjižne uspešnice in odrske uprizoritve Proti severnemu vetru)

režija: Alen Jelen, 
igrata: Vesna Pernarčič in Rok Vihar,

Društvo Cafe teater Ljubljana, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Zavod Morpheus Ljubljana
s komornim veselim večerom 100 SVEČK ZA JEŽKA,

režija: Matija Milčinski,
igrajo: Janez Hočevar Rifle, Nana in Juš Milčinski, Ivan Lotrič v offu, pri klavirju večinoma Joži 

Šalej,
Gledališče Koper in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

s komedijo s songi Iztoka Mlakarja – PAŠJON,
režija: Vito Taufer, 

igrajo: Iztok Mlakar, Žiga Udir, Radoš Bolčina, Igor Štamulak, Gorazd Žilovec, Rok Matek, 
Tjaša Hrovat, 

Matija Rupel/Nejc Cijan Garlatti, instrumentalni trio: David Trebižan, David Šuligoj, Roman 
Kobal,

Slovensko ljudsko gledališče Celje
z absurdno komedijo Sławomira Mrožka – POLICAJI,

režija: Jernej Kobal,
igrajo: Branko Završan, Tarek Rashid, Aljoša Koltak, Tanja Potočnik, Bojan Umek/

Andrej Murenc, Damjan M. Trbovc, 
in

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
s satirično komedijo Jeana Baptista Poquelina Molièra – TARTUFFE,

režija: Vito Taufer,
igrajo: Teja Glažar, Gojmir Lešnjak – Gojc, Helena Peršuh, Peter Harl, Urška Taufer, Nejc Cijan 

Garlatti,
Iztok Mlakar, Radoš Bolčina, Ana Facchini, Žiga Udir, Andrej Zalesjak, Eduardo Lev, Dean 

Petrovič, Bogdan Repič.

PROSTOR Polna cena
abonmaja 

Plačilo v dveh 
obrokih

Upokojenci, dijaki, študenti, 
invalidi 

in nezaposleni (s potrdili)

Parter 78 € 82 € 20 % popust
Balkon 75 € 77 € 20 % popust

Dosedanje abonente prosimo, da prijavnico pošljete na Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, p. p. 54, 1360 
Vrhnika do 31. 7. 2015 ali pa osebno oddate v Turistično informacijskem centru Vrhnika, Tržaška cesta 
9, Vrhnika. Vpis novih abonentov bo od 1. 8. do 12. 9. 2015, od ponedeljka do petka od  8. do 18. ure in 
v soboto od 8. do 14. ure v Turistično informacijskem centru Vrhnika.
Zaradi velikega zanimanja svetujemo, da čim prej rezervirate abonentske vstopnice!

V petek, 18. septembra 2015, ob 20. uri

SVEČANO ODPRTJE 
CANKARJEVEGA DOMA 

NA VRHNIKI.
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JULIJ IN AVGUST V TMS

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, 
info@tms.si
Odprto: od torka do petka: od 10.00 do 18.00, sobo-
te: od 9.00 do 17.00, nedelje in prazniki: od 10.00 do 
18.00, ponedeljki in 1. 11.: zaprto.

Nova občasna razstava: Razvoj prostovoljnih gasil-
skih društev ob 60-letnici obstoja GZ Vrhnika
Razstava je na ogled  od 6. 6. 2015 do 18. 9. 2015.

Občasna razstava: Gorenje na dotik
Razstava o kreativnosti industrije gospodinjskih apa-
ratov, ki jih že več kot 60 let izdelujejo v Gorenju. Na 
ogled do 1. 9. 2015.

Občasna razstava: AnA in Teddy: Medved v Slo-
veniji 
Z razstavo želimo javnosti celovito predstaviti rja-
vega medveda ter osvetliti odnos do te naše največje 
zveri skozi čas. Na ogled do 3. 12. 2015.

Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, 
elektro, tekstilna, kmetijska in prometna ter žitni mlin 
in kovačija na vodni pogon, rekonstruiran obrat fur-
nirnice in žaga venecijanka; gozdna učna pot v gozdu 
nad Bistro; Tomos – razvojna dejavnost slovenske in-
dustrije motornih koles; mlinarstvo, kolarstvo, pod-
kovsko kovaštvo, pekarstvo, tekstilije nekoč in danes.

Spored prireditev:
petek, 3. 7., ob 13.00: Voden ogled muzejskih zbirk 
za upokojence
nedelja, 5. 7., od 15.00 do 18.00: Prikaz tkanja na sta-
tvah
od torka, 7. 7., do sobote, 11. 7.: tečaj: Prepletite niti, 
naučite se tkati (obvezne prijave: 01 750 66 72, pro-
grami@tms.si, cena tečaja: 205,00 €) Na petdnevnem 
tečaju boste na stoječih štirinitnih statvah spoznali  
način nastajanja tkanine in ob tem razvijali kreativ-
nost in ročne spretnosti. Trideseturni tečaj bo vodila 
Nevenka Mulej iz zavoda EkoAlt Vindol.
sobota, 11. 7., in nedelja, 12. 7., ob 13.00, 14.00, 15.00 in 
16.00:  Planetarij na obisku, projekcija s predavanjem 
(cena: muzejska vstopnica + 2 evra/osebo)
nedelja, 19. 7., ob 15.00: Voden ogled muzejskih 
zbirk
nedelja, 26. 7., ob 15.00: Ukročena elektrika, prikaz 
poizkusov Nikole Tesle
nedelja, 26. 7., ob 16.00: TESLA, čudežna moč imagi-
nacije, poljudno predavanje Vojka Kovačiča iz dru-
štva Nova Akropola  
nedelja, 2. 8., od 15.00 do 18.00:  Prikaz trenja lanu na 
tukači in trlici
petek, 7. 8., ob 13.00: Voden ogled muzejskih zbirk 
za upokojence
nedelja, 9. 8., ob 15.00: Voden ogled muzejskih zbirk
nedelja, 16. 8., ob 15.00: Ukročena elektrika, prikaz 
poizkusov Nikole Tesle
nedelja, 16. 8., od  16.00 do 18.00: Predstavitev Holo-
grami in laserji – NOVO v TMS
Na predstavitvi si boste obiskovalci lahko ogledali  iz-
virne holograme, ki so jih sredi sedemdesetih let izde-
lali v Iskri, Centru za elektrooptiko. Dr. Orest Jarh bo 
predstavil razvoj holografije, tehniko izdelave holo-
gramov in njihovo uporabo. Izvedeli boste tudi nekaj 
o laserjih in laserski svetlobi ter proizvodnji laserjev 
in laserskih naprav v Sloveniji.
nedelja, 23. 8., od 15.00 do 18.00: Prikaz pletenja ko-
šar z vitrami
od petka, 28. 8., do nedelje, 30. 8., ob 13.00, 14.00, 15.00 
in 16.00:  Planetarij na obisku, projekcija s predava-
njem (cena: muzejska vstopnica + 2 evra/osebo)
Vsak torek in četrtek v avgustu ob 11.00: Odkrivanje 
muzejskih zbirk za otroke (voden ogled za družine)

Prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske 
vstopnice. 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE – MUZEJ POŠTE IN 
TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, 
muzejpt@tms.si

Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina teleko-
munikacij, 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) 

Spored prireditev:
petki ob 13.00:  Voden ogled za upokojence (znižana 
vstopnica za upokojence)
nedelja, 5. 7., ob 15.00: Mesečno vodstvo po muzej-
skih zbirkah
nedelja, 2. 8., ob 15.00: Mesečno vodstvo po muzej-
skih zbirkah
od torka, 25. 8., do petka, 28. 8, od 10.00 do 13.00: Po-
čitniške delavnice za otroke (delavnice izdelovanje 
poštnega roga in štampiljk). Prijave niso potrebne.
Vodenim ogledom se lahko pridružite z nakupom 
muzejske vstopnice.

23. maj – KUD DG - LB  letos 
praznuje jubilejno trideseto leto 
delovanja. Na večer slovenskega 
kulturnega praznika leta 1985 so 
se na pobudo Mirana Kržmanca 
zbrali prvi člani mešanega pev-
skega zbora. Tisto leto je bilo usta-
novljeno tudi Kulturno-umetniško 
društvo Drenov Grič - Lesno Brdo. 
Začetki delovanja pevskega zbo-
ra, ki je do danes jedro društva, 
so bili v dvorani gasilskega doma 
na Drenovem Griču. Ker prostor 
ni bil ustrezen, se je zbor preselil 
v staro osnovno šolo ob Tržaški 
cesti. Zbor je prva vodila Helena 
Grbac z Vrhnike, za njo je zbor za 
dalj časa prevzela Majda Smrke 
Kos. V času njenega vodenja so se 
pevci začeli udeleževati občinskih 
revij pod okriljem Zveze kultur-
nih organizacij Vrhnika. Zbor je 
kasneje za kratek čas prevzel Blaž 
Jurjevčič, ki pa je kmalu prepustil 
vodenje Mojci Oblak Lorber. Leta 
1992 je bila v zgornjih prostorih 
gasilskega doma zgrajena nova 
šola, kamor so se z vajami prese-

lili tudi pevci. V septembru 1998 
je vodenje zbora prevzel takratni 
član basist Roman Marolt. Nalo-
ga zanj ni bila pretežka, saj je imel 
že veliko izkušenj kot organist in 
zborovodja cerkvenega zbora iz 
Bevk. Zbor je z njim prepeval slo-
venske narodne in umetne pesmi. 
Z začetkom leta 2011 je MePZ pre-
vzel zdajšnji zborovodja Gorazd 
Jan. Lahko rečemo, da je v zboru 
zavel nov veter, ki je naše prepe-
vanje ponesel še stopničko višje. 
Ko se nam kdo pridruži in se že 
veselimo, da smo se številčno po-
večali, pa gre življenje svojo pot in 
nas kdo tudi zapusti … Vseeno pa 
želja o prepevanju ostaja živa.
Poleg močne pevske dejavnosti 
ima kulturno društvo še tri sekci-
je: za ohranjanje kulturne dedišči-
ne, literarno-likovno in folklorno-
-plesno. Skupaj s pevsko tradicijo 
je bila v začetku zelo močna pred-
vsem folklorno-plesna dejavnost. 
Glavne zasluge za to je imela po-
kojna Tonka Permoser Žvab, ki 
je kot učiteljica že leta 1982 okoli 

sebe zbrala več otrok iz kraja in jih 
začela učiti enostavne ljudske igre, 
plese in izštevanke, kasneje pa so 
plesalci obvladali splet belokranj-
skih plesov in dobili prave belo-
kranjske noše.
Na večer kulturne  prireditve ob 
jubileju delovanja, so se v kul-
turnem domu predstavili: MePZ 
Drenov Grič - Lesno Brdo, Otro-
ški pevski zbor POŠ Drenov Grič, 
Pravljična skupina KUD Drenov 
Grič - Lesno Brdo in Ansambel 
presenečenje. Prireditev je kot ve-
dno odlično povezovala ga. Kata-
rina Lenarčič. Dogodek je bil tudi 
priložnost za podelitev priznanj 
pevcem, za njihova skupna leta 
prepevanja. Tako so Galusova pri-
znanja prijeli: 
za 5 let prepevanja: Nevenka Baj-
da, Branko Bizjak in Meta Komar
za 10 let prepevanja: Meta Petrač 
in Mija Švigelj
za 15 let prepevanja: Joži Jesen-
ko, Andreja Mrzlikar in Damjana 
Oblak
za 30 let prepevanja: Bernarda No-

vak  in Jure Petrač.
Na prireditvi smo 
se tudi z zahvala-
mi zahvalili posa-
meznikom, ki so 
bili v KUD DG - 
LB s svojim delom 
še posebno aktivni 
in požrtvovalni. 
Tako so zahvale 

prijeli: Andreja Mrzlikar, Stanka 
Koprivec, Meta Petrač, Bernarda 
Novak, Katarina Lenarčič, Miran 
Kržmanc in Jure Petrač.
Zbrano občinstvo v polni dvorani 
je bilo navdušeno nad prireditvijo. 
Po njej je bilo tudi skupno druže-
nje in ogled razstave o življenju in 
delu društva.
Da je društvo vsa leta lahko delo-
valo,  velja zahvala Občini Vrhni-
ka, ki s sofinanciranjem podpira 
delovanje ljubiteljske kulture, in 
Krajevni skupnosti Drenov Grič - 
Lesno Brdo, ki nam daje na voljo 
prostore za naše dejavnosti in s 
katero nasploh dobro sodelujemo. 
Poleg tega smo se še zahvalili Go-
stišču Bajc, ozvočenju JFM Franc 
Jelovšek in trgovini DG69.

Zapisal: Branko Bizjak

Razstave v prostorih Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika v juliju

Razstava Europe Donne. Razstavljene bodo fotografije Tomaža Levsteka, 
ki je skozi objektiv ujel pozitivno podobo bolnic in ozdravljenk, ki so se 
srečale z diagnozo: rak dojk. Nastale so kot del projekta LEP JE DAN v 
letu 2014. Razstava bo odprta od 3. julija do 3. avgusta 2015.
Razstavo rož in aranžmajev iz krep papirja, ki so jih članice Društva upo-
kojencev Loški Potok izdelale pod vodstvom mojstrice in umetnice Marije 
Mišič. Idejo za motive so dobile v naravnem okolju Loškega Potoka – na 
poljih, v hribih in vrtovih. Izdelke so obogatile tudi s suhim cvetjem in 
travami ter risbami. Razstava bo odprta od 3. julija do 3. avgusta 2015.
Unikatnimi predpasniki – Vesna Završnik se predstavlja z unikatnimi 
predpasniki, ki so lahko tudi lepo darilo. 
Mobili – Mladinski oddelek krasijo mobili, ki so nastali v sodelovanju z 
JSKD Vrhnika – Likovni natečaj 2014.
Barjanko pripoveduje  – V šolskem letu 2014/2015 smo se Regi-
ce in Kačji pastirji iz enote Rosika odzvali vabilu k sodelovanju v vse-
slovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo: Z igro do prvih turi-
stičnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta: ZGODBE TURIZMA. V 
projektu smo otroci in starši iskali žive obstoječe zgodbe, ki vsaj v do-
ločeni meri že delujejo kot turistični produkt in predstavljajo poseb-
nost Bevk,  kot so recimo miti, ljudske pripovedke, naravne danosti, 
zgodovinske osebnosti in podobno. Nekatere izmed njih pa so nastale 

v domišljijskem svetu. Lahko si jih ogledate na razstavi, ki bo v juliju. 
Vrtec Vrhnika, enota Rosika.

Svetovalno središče na Vrhniki – Brezplačno in zaupno informiranje in 
svetovanje odraslim pri odločitvah za izobraževanje in učenje v Cankar-
jevi knjižnici Vrhnika. Zaradi poletnega delovnega časa knjižnice bo tudi 
urnik svetovalnega središča nekoliko drugačen: 
četrtek, 2. julij: od 8. do 11. ure
ponedeljek, 6. julij: od 15. do 18. ure
četrtek, 16. julij: od 8. do 11. ure
četrtek, 20. avgust: od 8. do 11. ure
ponedeljek, 24. avgust: od 15. do 18. ure
Dodatne informacije in prijava na tel. št.: 01 510 22 70.

Poletni urnik Cankarjeve knjižnice Vrhnika
Spoštovane uporabnice in uporabniki, s prihajajočim poletjem spremi-
njamo naš urnik poslovanja. Od 26. 6. do 31. 8. 2015 bomo na voljo 
vsak ponedeljek, sredo in četrtek od 13.00  do 19.00 ter vsak 
torek in petek od 7.30  do 14.00. V soboto imamo zaprto!
V tem času boste lahko od 7. do 19. ure od ponedeljka do petka gradivo 
vrnili v režo, kadar bo knjižnica zaprta. Reža za vračilo bo v pritličju 
Kulturnega centra Vrhnika ob vhodu v stavbo na levo, tik ob tovornem 
dvigalu. Prijetne počitnice vam želimo!

Kolektiv Cankarjeve knjižnice Vrhnika

0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, ENCIKLO-
PEDIJE, ZBORNIKI ...
BREZOVŠEK, M.: Javno vodenje 
DEITCH, K.: Bulvar razbitih sanj 
RUSTEMAGIĆ, E.: Profesionalne tajne stripa 
SVETI trikotnik. Epizoda 1-4, Norčev testa-
ment, …
VIZJAK Pavšič, M.: Metode raziskovanja v 
družbenih vedah 

1 FILOZOFIJA. ETIKA. OKULTIZEM. PSIHO-
LOGIJA.
BENČIN, R.: Okna brez monad
HEDŽET Tóth, C.: Dialektika refleksijskega 
zagona 
IZ velike stare sanjske knjige. Horoskop in 
vedeževanje
KRAJNC, A.: Spoznaj sebe in druge 
OBLAK, J.: Moč odnosa dela iz dogodkov ču-
deže, čarobnost za svet 

PINTERIČ, A.: A maš jazbeca? 

2 VERSTVO
DELELIS, B.: Terezija, povej nam, v koga ve-
ruješ 
NEUBAUER, O.: Gremo na misijon 
ZDRAVAATMOSFERA Izpoved satana pod 
prisilo eksorcizma 

3 SOCIOLOGIJA. POLITIKA. EKONOMIJA. 
PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGIJA.
BEVK, S.: Pisma s poslanskega sedeža 108 
ESPOSITO, R.: Bios : biopolitika in filozofija 
FÜRST, I.: Slovenski izgnanci 1941-1945 
GLADEK, N. A.: ABC prostovoljstva v šolah
TAJNIKAR, M.: Makroekonomika 
TERŠEK, A.: Pravna ignoranca škodi 
TURK, B. J.: Pravni vidiki zdravstva
VIAZZO, P. P.: Alpske skupnosti

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. 
FIZIKA. KEMIJA. BIOLOGIJA.
KAVKA, D.: Matematika v srednji šoli 
MARINŠEK, D.: Multivariatna analiza 
SIMIČ, J.: Polži in školjke slovenskega morja 

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETIJSTVO. VO-
DENJE. INDUSTRIJA. OBRT.
GUTH, C.: Zeleni smutiji 
KOSIČ, K.: Preprosti, slastni, zdravi otroški 
recepti 2 
NAVOJ, I.: Stopiti v lastne hlače 
ŠKOFIČ, P.: Začetki starodobništva na Sloven-
skem 
TOMINEC, N.: »Sem zasvojen, nisem nor« 

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

30 let KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
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Začetek Pihalnega orkestra Vrhnika sega v leto 1925, ko se je 
mlademu trgovcu Jožetu Gromu porodila ideja o ustanovitvi 

»godbe«. Ideja je hitro padla na plodna tla in tako so 29. maja 1925 
potekali prvi vpisi, ki so prinesli kar 42 članov novoustanovljene-
ga društva. Prvotno ime društva je bilo Slovensko godbeno dru-
štvo Kras na Vrhniki, ki pa je bilo hitro spremenjeno oz. skrajšano 
v »Godbeno društvo Vrhnika.
Za  temeljno znanje glasbene teorije članov je poskrbel prvi učitelj 
Tine Jerebic. S finančne strani je bilo delovanje društva podprto 
z za takratne čase precej visoko članarino in nabiralnimi akcija-
mi, ki so jih izvajali člani društva. Zbrana sredstva so zadostovala 
za nakup prvih rabljenih inštrumentov, ki jih je društvo kupilo 
od ljubljanskega društva Sokol II. Z novimi inštrumenti so v prvi 
godbeni sobi, ki je bila »Pr' Par«, lahko začele potekati tudi prave 
vaje, ki so hitro obrodile sadove. Prvič so vrhniški godbeniki svo-
jim sovaščanom zaigrali 26. maja 1926. 

Godba je hitro napredovala in tako so fantje doživeli svoj prvi ve-
čji uspeh, ko so leta 1928 kar štirikrat nastopili v Ljubljani. Istega 
leta je godbeno društvo skušalo pridobiti tudi lastno uniformo, 
kar jim je po usklajevanjih z Obmejnim in železniškim komisari-
atom na Rakeku, Velikim županstvom v Ljubljani in spremembi 
»društvenih pravil« v maju 1929 tudi uspelo. 
V predvojnem času so godbeniki doživeli tudi svoj prvi nastop na 
radijskih valovih. 31. decembra 1929 je godba na Radiu Ljubljana 
imela tudi več kot uro trajajoč koncert, ki je imel tudi nadaljevanje. 
Godba je istega dne igrala tudi na Silvestrovem večeru v znanem 
ljubljanskem hotelu Union. 
6. maj 1945 je bil poseben dan za Vrhniko  in tudi za njene zveste 
godbenike. Člani, ki jih ni pogoltnila  druga svetovna vojna, so 
zbrali skrite inštrumente in po štirih letih zopet zaigrali skupaj. 
Praznovanje težko pričakovanega dne osvoboditve ni moglo mi-
niti brez godbenikov in njihovega igranja. 
Vnema članov orkestra je v  naslednjih letih nekoliko upadla, saj 
je bilo leta 1954 le še  petnajst članov godbe. Začeli so ponovno 
pridobivati nove člane, kar je hitro obrodilo sadove, saj se je šte-
vilo članov povzpelo na dvajset . V letu 1959 so obnovili godbe-
ne inštrumente, 1963 pa še godbene obleke. Nastopov v občini 
in  zunaj nje je bilo vedno več in leta 1967 so  godbo povabili v 
Koper na revijo pihalnih godb, ki je pomenila začetek  zdajšnjih 
tekmovanj slovenskih pihalnih orkestrov. V letih, ki so sledila, je 
orkester prejel več priznanj, med drugim plaketo Ivana Cankarja 
(1971) – občinsko priznanje za dosežke na kulturnem in družbe-
nem področju. 
Dober glas je orkester ponesel tudi na uspešna večdnevna gosto-
vanja  zunaj meja Slovenije, in sicer v italijanski Gonars (leta 1988 
in 1992 v švicarski Lenzburg).
Pomemben mejnik v godbeni zgodovini zaznamuje 65. obletnica, 
ko se je uresničila želja, ki so jo godbeniki imeli vse od svojega 
začetka. Društvo je dobilo svoje prostore, svoj godbeni dom, v ka-
terem domuje še dandanes. 
Zaradi vseh sprememb se je orkester v letu 2000 ponovno – kot 
na svojem začetku – registriral kot društvo. Od tedaj se imenuje 
Društvo Pihalni orkester Vrhnika.
Prav mladostna energija mlajših članov, ki jih je bilo v orkestru 
iz leta v leto več, in modrost ter izkušenost starejših je botrovala 
vedno novim in večjim projektom orkestra. Nekakšna stalnica so 
postali gostje, ki popestrijo tradicionalno božično-novoletni kon-
cert. Tako so se v preteklosti vrhniškim godbenikom med drugim 
na odru pridružile tudi znane skupine, kot so Čuki in Štajerskih 7. 
Delovanje orkestra bi bilo v zadnjem obdobju, ko so se gospo-
darske razmere  zelo spremenile, brez izdatne podpore vrhni-
ške občine zelo okrnjeno oz. skoraj nemogoče. Občina orkestru 
nameni veliko sredstev za delovanje, obenem pa nas velikokrat 
uspešno predstavi tudi kot enega izmed kulturnih predstavnikov 
Vrhnike. V zadnjem obdobju ne smemo pozabiti tudi na zgledno 
sodelovanje z Glasbeno šolo Vrhnika, ki nas vsako sezono obogati 
s kakšnim novim mladim glasbenikom in se vedno rada  odloči za 
sodelovanje pri različnih projektih. 

Dirigenti od ustanovitve do leta 2015: Tine Jerebic, Jožef Petrov-
čič, Franc Dolinar, Štefan Pukovec, Jan Ulman, Daniel Grum, Jože 
Sikyta, Josip Heybal, Ivan Gostiša, Stanko Habe, Stanko Fefer, 
Janez Buh, Vinko Štrucl st., Vinko Štrucl ml., Franc Žabjek, Vili 
Bedenikovič, Viktor Zadnik Ludvik Velikonja, Bogomir Pikš, Mi-
lan Matičič.
Predsedniki od ustanovitve do leta 2015: Jože Grom, Tone Istenič, 
Ivan Slavc, Anton Rožmanc st., Janez Kenk, Karel Verbič, Franc 
Buh, Ivan Mole, Tine Jurjevčič, Dušan Varga, Robi Leskovec, Vili 
Pušnik, Anton Rožmanc ml., Tomaž Vencelj, Igor Rožmanc, Silve-
ster Raztresen, Aleš Stružnik.
Tajniki od ustanovitve do leta 2015: Franjo Pelan, Ivan Jerina, 
Franc Buh, Karel Verbič, Ignac Jerina, Viktor Ovsenk, Jože Umek, 
Robi Leskovec, Samo Mesec, Dušan Varga, Vili Pušnik, Jerneja 
Čepon.
Gospodarji od ustanovitve do leta 2015: Stane Ovsenk, Tone Rož-
manc, Igor Rožmanc.

Sodelovale so še prijateljske 
godbe iz Gonarsa, Vrha 

nad Laškim in Gornje Radgo-
ne. Slavnostni koncert je  bil 
v petek, 15. maja, v dvorani 
OŠ A. M. Slomška na Vrhniki. 
Zbralo se je kar veliko poslu-
šalcev, saj jih je bilo  več kot 
tristo. Godbeniki oziroma Pi-
halni orkester Vrhnika z diri-
gentom Milanom Matičičem 
so se izkazali s popolnoma 
novim jubilejnim programom 
ter navdušili vse prisotne. Ob 
koncu koncerta se je godbeni-
kom pridružil še harmonikar 
Ansambla Javor Primož Mer-
lak in skupaj so zaigrali nekaj 
domačih viž. Tako so marsi-
koga zasrbele pete, da bi ob 
znanih zvokih zaplesal valček 
ali polko. Koncert je bil v dveh 
delih. Pred drugim nastopom 
sta predstavnici JSKD Območ-
ne izpostave Vrhnika podelili 
Gallusova priznanja nekate-
rim vrhniškim godbenikom 

za 5-, 10- in 20-letno delovanje 
in igranje pri Pihalnem orke-
stru Vrhnika. Bronasto Gallu-
sovo značko so prejeli:
Marina Bilić, Peter Grda-
dolnik, Jure Grimšič, Manca 
Grom, Urša Kavčič, Blaž Ko-
vač, Matic Kovač, Jernej Rav-
nikar, Martin Rožmanec, Ana 
Šemrov, Tomaž Švigelj.
Srebrno Gallusovo značko pa: 
Metka Furlan, Eva Rožmanec, 
Simona Turk. 
Zlato Gallusovo značko: Rok 
Dolinar, Grega Čepon, Jerneja 
Čepon, Vesna Gorjup, Tomaž 
Kavčič, Matjaž Lenarčič, Žan 
Smrtnik, Aleš Stružnik, Savo 
Vukašinović. Častno Gallu-
sovo značko pa je prejel Igor 
Rožmanc.
JSKD je podelil tudi »jubilej-
no priznanje« ob 90-letnici 
delovanja Pihalnega orkestra 
Vrhnika. Ob podelitvah pa  ne 
moremo mimo še enega pri-
znanja in velikega aplavza, ki 

ga je prejel najstarejši še živeči 
godbenik, Rudi Velkavrh. 
Pihalni orkester ima tako ob 
90-letnici zelo bogate izku-
šnje. Delovali so neprekinjeno 
od samega začetka pa do da-
nes, ko je v orkestru 45 glas-
beno izobraženih članov. Le 
vojni čas je nekako prekinil 
nastopanje, inštrumente pa so 
morali takrat poskriti. Res je 
orkester deloval zelo zgledno 
in aktivno, za kar so zaslužni 

številni dirigenti, predsedniki 
orkestra in seveda številne ge-
neracije inštrumentalistov.
Vse skozi  je  bilo njihovo vodi-
lo glasbeno izpopolnjevanje in 
prijetno druženje ter razvese-
ljevanje zvestih vrhniških po-
slušalcev. Zato ostanejo samo 
iskrene čestitke za tako visok 
jubilej ter še mnogo uspešnih 
nadaljnjih let, saj bo 100-letni-
ca zelo hitro prišla. 

Simon Seljak

Nekaj  najpomembnejših 
informacij o tekmovanju
Tekmuješ lahko, če si star/-a od 9 do 15 let. Ni nujno, da si včlanjen/-a 
v našo knjižnico. Edini pogoj je radovednost. 
Do kviza dostopaš prek spleta, in sicer od doma, v knjižnici ali od kod 
drugod. Najdeš ga na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana www.
mklj.si, na podstrani za otroke pri ugankah in kvizih ali na podstrani 
za mlade. 
Čakajo te poučne in zabavne naloge. Na izbiro imaš, da rešuješ le tisti 
kviz, ki ti je po temi najbližje, ali pa jih rešiš več, morda kar vse. Da pa 
ne bo pretežko, smo pripravili tudi namige, ki ti bodo pomagali do 
pravilnih odgovorov. 
Če boš spreten/-na in iznajdljiv/-a, se ti bodo razkrili mnogi skriti ko-
tički knjižni ce, našel/-la pa boš tudi informacije, ki ti bodo še kdaj ko-
ristile.
Tekmovanje bo potekalo do 10. novembra 2015. Naslednji dan bo žre-
banje nagrad. Za vse udeležence bomo 20. novembra 2015 priredili 
slavnostni zaključek Robinzonijade. Tam boste vsi Robinzoni in Ro-
binzonke pre jeli simbolično nagrado, podelili pa bomo tudi tri glavne 
nagrade.
Tisti, ki boste pravilno rešili vse naloge, boste sodelovali v žrebu za 
glavno na grado, ki bo tablični računalnik.

Srečno pri reševanju!

Jubilej Pihalnega orkestra Vrhnika v dvorani OŠ A. M. Slomška

Vrhniški pihalni orkester leta 1950 ob 25. obletnici delovanja

90 let vrhniške godbe

Slavnostni in promenadni koncert
Devet desetletij je resnično dolgo obdobje, ki je lahko prepleteno z dobrimi in včasih tudi manj dobrimi leti 
oziroma uspehi. Vse to je doživel in preživel Pihalni orkester Vrhnika, ki je 15. maja s slavnostnim koncer-
tom obeležil 90 let obstoja. Praznovanje 90-letnice so proslavili tudi s promenadnim koncertom 19. junija 
po vrhniških ulicah ter zaključkom na Sodnijskem trgu. 
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Sedaj naprej pa jih čaka 
ljubiteljsko ukvarjanje z 
glasbo. Nekateri pa so se 
odločili za profesionalno 
umetniško pot in o njih 
bomo prav gotovo še veli-
ko slišali. To pa so: Urška 
Gutnik, smer violina, Klara 
Lavriša in Oto Gvardjan-
čič, smer jazz in Tjaša Rus, 
smer solo petje. 
Zbrane absolvente je pred 
nastopi nagovorila ravna-
teljica Glasbene šole Vrhni-
ka Dominika Naveršnik in 
med ostalim poudarila:
"Šest oziroma osem let 
obiskovanja glasbene šole 
ne pomeni le obiskova-
nja inštrumenta ali plesa, 
pomeni še obiskovanje 
teorije, komornih zasedb, 
pevskega zbora, orkestrov, 
seveda sodelovanje na na-
stopih in koncertih tako v 

šoli kot širše v lokalnem 
okolju. Pa tudi to ni vse 
- velik del vsega je vade-
nje doma, zahteva celega 
človeka. Se mogoče odreči 
gledanju televizije, igranju 
računalniških igric ali celo 
igri s prijatelji; in v imenu 
vseh, ki delamo v glasbeni 
šoli, mislim da lahko re-

čem, da nas veseli, da so 
ti mladi glasbeni in plesni 
ustvarjalci našli v tej ume-
tnosti nekaj zase, smisel in 
navdih tako za ljubiteljsko 
ukvarjanje z glasbo in ple-
som, kot za profesionalno 
umetniško pot."
Prve pa so se predstavile 
balerine 6. razreda, kate-

re so končale šolanje kot 
prva generacija plesnega 
oddelka. Te pa so: Tajra Ab-
daković, Nina Filipič, Tina 
Gabrovšek, Klara Kolar, 
Tinkara Novak, Maja Se-
liškar, Erika Slovša, Greta 
Slovša in Otilija Svalina. 
Nato pa so se vrstili še na-
stopi inštrumentalistov: 
Aja Jazbinšek - flavta (6. r.), 
Ana Stružnik - kitara (6. r.), 
Matic Rot - harmonika (7. 
r.), Ota Gvardjančič - klavir 
(8. r.), Matevž Mehle - petje 
(6. r.), Tereza Brlek Čufer - 
kitara (8. r.), Urška Gutnik - 
violina (7. r.), Klara Lavriša 
- saksofon (4. r.), Urban Go-
stiša - klavir (8. r.) in Tjaša 
Rus - petje (6. r.).
Vsi nastopi so bili sprejeti 
z velikim aplavzom, kar 
pomeni, da so bili izvedeni 
kvalitetno in vrhunsko. Za 
ves ta trud pa so prispevali 
tudi mentorji in učitelji ab-
solventov. Tako da lahko 
rečem in zapišem, da smo 
doživeli prelep glasbeni 
večer, ki bo še dolgo ostal v 
spominu.

Simon Seljak

Prispevek k 
zakladnici 
slovenske 
sakralne 
dediščine
Ciril Velkovrh, Cerkve in ka-
pele v Sloveniji, posvečene 
svetima bratoma Cirilu in 
Metodu, Ljubljana, 2014

Znano je, da sta brata Ciril in Me-
tod potovala v Rim čez naše kraje. 
Na zagovor o njuni misijonarski 
dejavnosti v domačem slovan-
skem jeziku na Moravskem ju je 
namreč poklical papež. Ljudsko 
izročilo je tehten vir za mnoge 
zgodovinske dogodke in tako se je 
tudi v folklornih pripovedih ohra-
nilo več sledov, ki opisujejo njuno 
potovanje. Trden dokaz o tem so 
tudi številne kapelice, posejane ob 
različnih poteh. Ciril Velkovrh, ki 
je fotografiral sakralno dediščino 
tudi ob Slovenski planinski poti, je 
s fotografijami oblikoval in opre-
mil ter z delom besedila dopolnil 
brošuro, v kateri so zbrane vse 
kapele in cerkve, posvečene sv. Ci-
rilu in Metodu v Sloveniji. K izčr-
pnosti knjige so prispevali še prof. 
dr. Milček Komelj, častni kanonik 
Anton Rojc in Andrej Vovk, ki je 
napisal življenjepis. Mojca Perat 
je napisala uvodno besedo. Kaj je 
kapelica, je matematik Velkovrh 
naslonil na razlago akademika dr. 
Marjana Zadnikarja. To je sakral-
na stavbica,  v kateri je prostor za 
najmanj štiri ljudi. Kapela pa je 

sakralni prostor, v katerega lahko 
stopi hkrati vsaj deset ljudi. Skupaj 
je v Sloveniji osem Ciril-Metodo-
vih cerkva in sedem kapel, kar je 
mogoče opaziti tudi na dodanem 
zemljevidu. Najbolj znana je Pleč-
nikova cerkev za Bežigradom v 
Ljubljani. Med kapelami pa so štiri 
tudi v našem visokogorju. 

Brošura je dopolnitev Velkovr-
hove fotografske in publicistične 
dejavnosti o bogati zakladnici 
slovenske sakralne dediščine. Pu-
blikacija je na voljo pri avtorju, tel. 
040 258 992, e-naslov: ciril.velko-
vrh@sio.net

Milka Bokal

Glasbeni zaključek 
sezone
Na Koncertu na prostem 28. maja sta se predstavi-
la domači Godalni orkester in Pevski zbor Glasbe-
ne šole Vrhnika, ki sta v goste povabila še Godal-
ni orkester iz GŠ Trebnje in Godalni orkester GŠ 
Rakovnik. Koncert so z raznolikim programom  
začeli glasbeniki s Trebnjega pod vodstvom do-
mačina, sicer vodje orkestra Simfonika Vrhnika, 
Marka Fabianija. V drugem delu pa so združili 
moči člani godalnih orkestrov GŠ Rakovnik in 
GŠ Vrhnika s pevskim zborom ter pod vodstvom 
dirigentk Vanje Bizjak Podlesek in Nastje Cajhen 
Rode predstavili glasbo iz muzikala Leonarda 
Bernsteina, West Side Story. Mlade glasbenice in 
glasbeniki, s solistko Zalo Hreščak, so na dvorišču 
glasbene šole pričarali sproščeno glasbeno vzduš-
je in nas pripravili na brezskrbne poletne dni. 
Na samostojnem koncertu se je predstavil tudi Big 

band Glasbene šole Vrhnika. 26. maja so pri-
jatelji zabavne in jazz glasbe napolnili dvora-
no glasbene šole in slišali priredbe znanih po-
pevk, kot so Don't worry, be happy, Ne čakaj 
na maj, Peter Gunn ... Člani zasedbe, ki jo leto-
šnje šolsko leto vodi učitelj Matjaž Kajzer, so z 
zabavnimi in poučnimi komentarji ter odlič-
no glasbeno izvedbo navdušili  občinstvo in z 

dodatkom presenetili tudi svojega dirigenta. 
Ob zaključku šolskega leta so učenci in učitelj 
Glasbene šole Vrhnika postregli tudi z obilico 
drugih zanimivih nastopov,  na katerih so se 
predstavili posamezni instrumentalni oddelki, 
razredi glasbene in plesne pripravnice, predstavi-
li so tudi solistične recitale učencev, ki  končujejo 
šolanje.

Glasbena šola Vrhnika se je tudi le-
tos temeljito pripravila na vrhniški 
občinski praznik, ki ga že vrsto let 
poimenujemo Cankarjevi dnevi. V ta 
namen so pripravili in izvedli glas-
beno-plesni večer Veseli maj, ki je bil 
20. maja. Zanimiva prireditev je bila 
v dvorani OŠ A. M. Slomška, kjer so 
učenci in učitelji pripravili baletne in 
glasbene nastope.
Pred več kot  petsto poslušalcev so se 
predstavile učenke 6., 3. in 1. razreda 
baleta in učenke dveh plesnih pripra-
vljalnic III in II Ves čas pa sta jih spre-
mljala simfonični orkester in pihalni 
orkester učencev in učiteljev vrhniške 
glasbene šole. Tako so gledalci re-
snično imeli kaj videti in tudi slišati. 
V prvem delu so se skupaj z glasbe-
niki pihalnega orkestra predstavili 
vsi posamezni razredi baletne šole 
in učenke plesne pripravljalnice III in 
II Na koncu so simfonični in pihalni 
orkester ter učenke baleta predstavili 

Svito, kot vrsto različnih plesnih in 
instrumentalnih stavkov. Koreogra-
fijo je pripravila Liza Volk, za glasbo 
pa dirigent Jaka Jerina. Oba sta bila 
tudi glavna avtorja celotne prireditve 
Veseli maj,  poleg njiju pa še številni 
učitelji glasbene šole. Vse to gledalci 

nagradili z velikim aplavzom, saj se 
ob koncu kar niso hoteli dvigniti  s 
svojih sedežev. Treba je res poudariti, 
da je bila celotna izvedba izvedena 
profesionalno, z dobro osvetljavo sa-
mega odra, dobrim ozvočenjem, pre-
lepim plesom baletnic in pripravnic 
ter seveda odlično glasbeno priredbo 
in avtorsko glasbo izpod peresa Jake 
Jerina. Zares so uživali gledalci, ple-
salci in glasbeniki. 
Vesna Soban, ena izmed učiteljic, 

je takole opisala trenutke zakulisja 
pred velikim nastopom: »Priprave 
baletnic za predstavo ne vsebujejo 
le plesnih vaj, ampak pred predsta-
vo tudi urejanje pričesk in primerno 
šminkanje in to vzame veliko časa, 
ker je nastopajočih veliko. In tako 
smo učiteljice violine, kitare in flavte 
pod budnim očesom baletne baletne 
učiteljice Lize Volk tudi pomagale 
pri urejanju pričesk. Z veliko lasnic 
in laka za lase je bil uspeh zagoto-
vljen. Vse je vrvelo od priprav in še 
malo prej vsakdanje deklice so bile z 
lepimi pričeskami in baletnimi oble-
kicami urejene kot kakšne princeske 
s pravljičnega dvora. Plesalke so ime-
le vseh barv kostume: svetlomodre, 
temnomodre, rdeče, roza, tudi belo 
črne. Tako so šestošolke nastopile kot 
kabarejsko urejene plesalke, mlajše 
kot gozdne vile z rožicami v laseh, 
pisani metulji s tilastimi tančicami 
rumenih, rdečih in modrih odtenkov. 
Plesalke v svetlomodrih oblekicah 
z modrimi pahljačami pa so bile res 
kot pomladanske sapice, kar je njihov 
ples tudi predstavljal.«

Simon Seljak

Urška Gutnik, sprejeta na KGBL kla-
sična smer - violina

Klara Lavriša in Oto Gvardjančič tudi sprejeta na KGBL 
smer jazz (saksofon in klavir)

Tjaša Rus pa nadaljuje študij na Kon-
servatoriju za glasbo Celovec

nastop absolventov

Uspešen zaključek šolanja
Glasbena šola Vrhnika je v sredo 17. junija v svoji dvorani pripravila kon-
cert absolventov, ki so končali glasbeno in plesno šolanje na Vrhniki. Pred-
stavili so se učenci, ki so se glasbeno izobraževali šest oziroma osem let. 

Veseli maj

Glasbeno-plesni večer
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Urbani gladiator
Recept za spopadanje z večkilome-
trsko traso z ovirami: pogum, dobra 
volja, ekipni duh in malce adrenalin-
ske žilice. 
Vrhnika, 13. junij – Na Vrhniki je prvič  po-
tekal ekipni izziv, poimenovan Urbani gladi-
ator, na katerem se ekipe podajo po različno 
dolgih trasah z ovirami. Čeprav je  potekal pr-
vič, zainteresiranih ni manjkalo. Šteli so jih v 
stotinah, ti pa so se podali s središča Vrhnike 
preko Verda do Retovja, od tam v Močilnik, 
nazaj v mesto na Staro cesto in preko Svete 
Trojice na izhodišče. Seveda so se trase lahko 
glede na dolžino – 6, 11 ali 16 km – razlikovale 
od navedenega. »Noro, kdor tega ni posku-
sil, mora! Polno adrenalina, znoja, včasih celo 
solz, na koncu pa zmaga nad samim seboj. Res, 
priporočam,« je po prihodu v cilj povedala 
Neža iz Vnanjih Goric, ki se je prvič udeležila 
tovrstnega podviga. In v čem je pravzaprav bi-
stvo teka, ki tako navdušuje? Na trasi so ovire: 
ogenj, voda, blato, električni pastir, prenašanje 
tovora … Zdi se, da bolj ko je ovira nenavadna, 
večji magnet je za sodelujoče – ter seveda tudi 
za gledalce. Plazenje po blatu je že ena takih, 

ki je vzbujala tisto otroško prvinskost. »Sprva 
sem malce kolebal, potem se pa ulegel in se 
plazil po trebuhu. Prvi občutki negotovosti, 
ki ti jih daje občutek polzenja blata pod trebu-
hom, so izginili že po nekaj metrih in na kon-
cu mi je bilo že zanimivo, če ne prijetno,« je 
dogodivščino z blatom opisal Ožbe iz Kranja. 
Tovrstne ekipne podvige v tujini poznajo že 
dolgo, pri nas pa so hit zadnjih nekaj let.  V 
navadi je, da se nekatere ekipe,  čemur smo bili 
lahko priča tudi na Vrhniki, radi oblečejo v za 
šport nenavadna oblačila, kar je bilo opaziti 
tudi na Vrhniki. Očitno ljudje ob napornem in 
napetem delavniku potrebujejo nekaj »odbite-
ga«  in če je zraven še koristno, v mislih imamo 
fizični napor, potem je to odličen recept za pri-
jetno preživeto dopoldne in »resetiranje« pred 
začetkom novega tedna. 
Blaž Špec, prvi mož v organizaciji Urbanega 
gladiatorja, je dejal, da čas ni prvotnega po-
mena, marveč sta v ospredju team-building 
in druženje. Zato med ekipami niso razglasi-
li najhitrejših, pač pa so medaljo in priznanje 
prejeli čisto vsi. Še preden pa so jim jih nadeli 
okoli vratu, so jih tik pred ciljno črto, v vrhni-
škem bazenu, čakali še trije gladiatorji, ki so 
jim z oblazinjenimi palicami še zadnjič poka-
zali, kaj pomeni srečati prave gladiatorje …

Gašper Tominc, foto: GT in Leon Novak

Teniški klub Vrhnika že nekaj let prireja teni-
ški turnir dvojic za pokal Argonavtskih dni . 
Zato so tudi letos izpeljali zelo  kakovosten in 
borbeni turnir, ki se ga je udeležilo  osemnajst  
dvojic – parov. Turnir je potekal dva dneva, v 
petek, 12. junija, in v soboto, 13. junija.
Kljub veliki vročini so tenisači prikazali zelo  
kakovostne in borbene igre. Tako lahko mirne 
duše rečemo, da je bil tenis zelo vrhunski. Ton 
dobri igri so dajale dvojice iz Ljubljane in tudi 
Vrhnike. V finale sta se uvrstili dvojici Kadiv-
nik – Maček (Ljubljana) in Ivančič – Plestenjak 
(Vrhnika). V razburljivem srečanju sta zmaga-
la Ljubljančana z 9 : 4. V boju za tretje mesto 
pa sta Vrhničana D. Mesec in J. Jereb prema-
gala Ljubljančana Kovačeviča in Brulca z 9 : 7. 

Končni vrstni red je bil:
1. Kadivnik – Maček
2. Ivančič – Plestenjak
3. D.Mesec – J. Jereb 
4. Kovačevič – Brulc

V tolažilni skupini so igrali pari, ki so izgubili 
v prvem krogu. Tu sta zmagala oče in sin Si-
mon Japelj in Jan Japelj. Vsi igralci so prejeli 
praktične nagrade, prvi trije pa prelepe pokale 
Argonavtskih dni. Nagrade je prispevalo pod-
jetje SGH – prodaja in servis računalnikov z 
Vrhnike, ki je bil tudi glavni sponzor.

Simon Seljak

V okviru Argonavtskih dnevov je potekalo 
tudi veliko športnih dogodkov, med njimi tra-
dicionalni mednarodni rokometni Harpaston 
cup, turnir za osnovnošolska dekleta. Turnir je 
potekal dva dni, in sicer v soboto, 13. junija, in 
v nedeljo, 14. junija, v dvorani osnovne šole A. 
M. Slomška. Nastopilo je šest ekip z Vrhnike, 
iz Logatca, Ljubljane in Lazarevaca iz Srbije 
ter Bosanska Dubica iz Bosne in Hercegovine. 
Tako je imel turnir mednarodni pridih. Dekle-
ta so nastopila v treh starostnih kategorijah, 
letniki 2001, 2003 in najmlajše 2004. 
Celoten turnir je potekal brezhibno, za kar 
so poskrbeli domači gostitelji in organizatorji 
ŠDRŠ Vrhnika. Tudi gledalcev je bilo kar ve-
liko, ki so z raznimi navijaškimi pripomočki 
navijali za svoja dekleta, ki so pokazale zelo 
borbene in  kakovostne igre. Kot je videti, se 
za ženski slovenski rokomet v prihodnosti ni 
treba bati. Pohvaliti pa je treba tudi vse tri vrh-
niške ekipe, saj sta letnika 2001 in 2003 zasedla 
odlični drugi mesti. Z malo več sreče bi obe 
ekipi lahko celo zmagali.
Pri najstarejši kategoriji, letnik 2001, je bil vr-
stni red naslednji:
1. RK Adria Transport Logatec
2. ŠDRŠ Vrhnika
3. ŽRK Kolubana - Lazarevec
Za najboljšo igro je bila izbrana Vrhničanka 
Tia Robida, najboljša vratarka je bila Željana 

Mičević iz Lazarevca, najboljša strelka pa Lo-
gatčanka Živa Cocić.
Pri letnikih 2003 je bil naslednji vrstni red:
1. ŽRK Kolubara – Lazarevec Srbija
2. ŠDRS Vrhnika
3. RK Ljubljana
4. RK Krim Mercator Ljubljana
5. ŽRK Dubica – Bosna in Hercegovina
Najboljša golmanka je bila domačinka Živa 
Kovačič, strelka Ljubica Simič iz Lazarevca, 
najboljša igralka pa Ela Čuček RK Ljubljana. 
Med najmlajšimi ekipami je bil naslednji vrstni 
red:
1. RK Krim Mercator Ljubljana
2. RK Ljubljana
3. ŽRK Dubica – Bosna in Hercegovina
4. ŽRK Kolubana – Srbija
5. ŠDRŠ Vrhnika
6. RK Adria Transport Logatec
Najboljša vratarka je bila Anja Cvetković (ŽRK 
Kolubana), najboljša strelka Nika Ocepek (RK 
Krim Mercator) in najboljša igralka Milena 
Andonova (RK Ljubljana).
Na koncu lahko zapišemo, da je turnir uspel, 
prijateljstva so se med dekleti poglobila. Tako 
so se dobre in vesele volje vrnila na svoje do-
move in razmišljale že o turnirju naslednje 
leto.

Simon Seljak
Funkcionalna vadba je  oblika kombinirane 
vadbe, ki jo pri nas izvajamo skozi Boot-
Camp, FIT vadbo in CrossFit. Pri vseh gre 
za izjemno raznoliko vadbo, ki se najbolj 
približa naravnemu in uporabnemu giba-
nju človeka in ne pozna izoliranega trenin-
ga določenih mišičnih skupin. Ravno zato 
se funkcionalna vadba bistveno razlikuje od 
klasične fitnes vadbe. Trening funkcionalne 
telesne priprave vpliva na razvoj vseh moto-
ričnih sposobnosti (moč, koordinacija, giblji-
vost, hitrost, ravnotežje …), hkrati pa vpliva 
tudi na lepo oblikovano telo in zdravje. Po-
leg tega, da je trening 
vsestranski, ker je se-
stavljen iz najrazlič-
nejših vaj in vsebin, 
tudi pozitivno vpliva 
na motivacijo za tre-
ning (vedno nov izziv, različnost treningov). 
Tovrstni trening razvija tudi sposobnost ra-
zumevanja in sodelovanja z drugimi, krepi 
samozavest in samopodobo, spodbuja k 
vztrajnosti in disciplini. Omogoča pa tudi 

spoznavanje novih ljudi s podobnimi intere-
si ter druženje.
Sam trening vključuje kompleksne vaje z 
olimpijsko palico (sunek, poteg, nalog, po-
čep, mrtvi dvig …) in kettlebell (jerk, snatch, 
clean, swing …), vaje z lastno težo (sklece, 
upogib trupa, zgibi, stoja, muscle up …) tek, 
pliometrijo (različne poskoke), vaje za giblji-
vost s pomočjo elastik in sproščanje mišic z 
masažo (žogica, foam roller).
S tovrstno vadbo se lahko ukvarja vsakdo, ne 
glede na starost, ambicije ali telesno pripra-
vljenost.  To je namreč oblika vodene vadbe, 

pri kateri trener pro-
gram prilagodi posa-
mezniku in njegovim 
zmožnostim. Name-
njena je tistim, ki želijo 
na vadbi porabiti več 

kalorij in bolj kompleksno in hitreje obli-
kovati telo ter hkrati izboljšati vzdržljivost. 
Poleg tega je znotraj vadbe tolikšen nabor 
različnih vaj, da je skoraj nemogoče, da bi se 
treningov v kratkem naveličali. Vrhniške igralke vseh treh starostnih skupin

Rokometni turnir

Vrhničanke dvakrat druge

Teniški turnir dvojic:  kakovostno 
in borbeno

Pravavadba trening center

Prvi in edini funkcionalni vadbeni 
center na Vrhniki!
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Posadka Poletnega vklopa zopet vabi na nepozabne počitnice na Vrhniki. 
PROGRAM BO OBJAVLJEN NA: www.zavod-cankar.si

Prvič se bomo dobili 
V SREDO, 1. 7. 2015, OB 8.30 

(za varstvo bo poskrbljeno od 6.30 do 16.30)
v TELOVADNICI PARTIZAN.

**Od 6. 7. 2015  naprej se bomo dobivali v
AVLI OŠ IVANA CANKARJA (Lošca 1, Vrhnika)**

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
(051 661 061, 01 750 66 35)

sport@zavod-cankar.si

Prijavljenih tekačev je bilo 385, od tega 122 otrok in 263 
odraslih.
Najhitrejši moški na 7 km: Aljoša Šumlaj, 0:27:04 
Najhitrejša ženska na 7 km: Tjaša Šentjulc, 0:33:21
Najhitrejši moški na 14 km: Jan Trček, 1:01:14 
Najhitrejša ženska na 14 km: Mojca Repe, 1:12:41
Najhitrejši moški na 21 km: Abdahović Zahid, 1:24:26 
Najhitrejša ženska na 21 km: Karmen Vavkavrh, 1:45:10
Najstarejša ženska: Meta Uršič, 1951, 7km, čas: 0:56:03 
Najstarejši moški: Alojzij Miklavčič, 1947, 21km, čas: 2:05:15 
Najmlajši fant: Juš Gato, 2012 
Najmlajša deklica: Zoja Trček, 2013
Najštevilčnejša ekipa: ŠD Metrel, 20 tekačev in tekačic 
 
Število tekačev v cilju: 315
101 otrok    214 odraslih:
• 30–21km • 49–14km • 136–7km

Vsem iskrene čestitke in nasvidenje naslednje leto!
 Glede na navedene rezultate in na vročo junijsko soboto 
se je 6. 6. 2015 na progo Teka Bevke podalo precej tekačev. 
Poleg tega smo od mnogih slišali, da se zaradi enormno 
visokih temperatur niso odločili za tek, kar pomeni, da 
bi bilo v primernejših vremenskih okoliščinah tekačev še 
več. Zato lahko upravičeno rečemo, da se je tradicija Teka 
Bevke zelo dobro obdržala.
 Letos je bil že trinajsti Tek po vrsti. Pri tej prireditvi so-
deluje približno 180 prostovoljcev, katerim se iskreno za-
hvaljujemo za njihovo nesebično pomoč in jih vabimo, da 

tudi prihodnje leto stopimo pravočasno skupaj in  uresničimo ta 
tradicionalni dogodek, ki kraju Bevke veliko prinese. To je špor-
tni praznik za vse vaščane, to je dan, ki v Bevke pritegne največ 
gostov iz vse Slovenije, to je prireditev, skozi katero so Bevke 
postale bistveno bolj prepoznavne širom Slovenije. Ob priredi-
tvi Tek Bevke in tudi z njeno pomočjo se je na Športnem parku 
Bevke v teh trinajstih letih ogromno spremenilo. Ne bi se hvalil, 
toplo pa priporočam, da Športni park Bevke obiščete in se sami 
prepričate, kaj vse dobite tam.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem in  
darovalcem, brez katerih prireditve Tek Bevke ni mogoče izpe-
ljati. Prireditev trinajsti Tek Bevke so omogočili:

Ostali sponzorji in donatorji:
NLB d.d., Avtovleka Tomaž Lenarčič s.p., Servis Smuk Pri-
mož s.p., Avtoservis Mele Rok s.p., Usluge Vinko Žakelj d.o.o., 
Bevarn Marko Perko s.p., Tanja in Grega Gaber, Šparglji Kmetija 
Ramovš, Pizzeriaj Pr Pavlet, OK fit studio Dobrava, A-cosmos, 
Kmetija odprtih vrat pri Janš Koreno nad Horjulom, Planta Pre-
lesje Škofljica, Steklarstvo Kralj, Pekarna Pečjak, Tonka bar Jože 
Vrhovec s.p., Kavarna Studenec d.o.o., Kocka Vrhnika, Cenovič 
Alen s.p. frizerski atelje, AS Adriatic Slovenica, prozvok d.o.o., 
Adamič keksi, Juvi d.o.o., Aparthotel Vila Minka, Lepotilni koti-
ček Polona Smuk s.p., Jernej Nartnik s.p., Marija Jeraj s.p., Otilija 
Dolinar,  Lask Borovnica, Njiva d.o.o., Agro d.o.o., LMM Loga-
tec, Fuchs d.o.o., Mitras d.o.o., Harvey Norman, Groplast Lesno 
Brdo, Siliko Vrhnika, Avtotehna Citroen-Peguet, Frizerski salon 
Sara, Mercator d.d., Frizerstvo Renata Metljak, EQ team Alenka 
Slabe s.p., Iris mednarodna trgovina, Silvo Dolinšek s.p., Šipca 
Bar Andreja Tonček s.p., Žabji fit studio Bevke, Danica Trajko-
vič, Vrtnarstvo Filipič Podplešivica, Fenikc-as d.o.o., Avtotrade 
d.o.o., Gostišče Bajc, Merkur Zavarovalnica, Gostilna Kavčič 
Brezovica, Atet Ljubljana, Zavarovalnica triglav, Zobna ambu-
lanta Hrovatin Ljubljana, Nutrilab d.d., MOL, Krajani Bevk in 
mnogi neimenovani posamezniki.

Vsem iskrena hvala in pohvala, da imate odprte oči do okolja v 
katerem živite.

ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE
Predsednik: Mitja Vehar

Od prvomajskih počitnic  naprej so do konca se-
zone  potekala še štiri močna tekmovanja. Prvo 
izmed njih je bil tradicionalni mednarodni tur-
nir Zagiping (15.–17- maj), kjer vsako leto mladi 
igralci odigrajo dvoboje na skupaj več kot  štiri-
desetih mizah! Naša sekcija se je tja odpravila 
z našima mladima upoma in osvojila zavidlji-
vo lepa mesta. Mlajši, Miha Podobnik, je med 
skoraj  dvesto nastopajočimi v svoji kategoriji 
dosegel končno 17.–32. mesto (med dve leti sta-
rejšimi tekmovalci). V ekipnem delu je združil 
moči skupaj z Binetom Rakuščkom iz Žirov, kjer 
sta zasedla 9.–12. mesto. Starejši izmed bratov 
Podobnik, Luka, se je med 114 mlajšimi kadeti 
prebil do glavnega dela turnirja, kjer pa mu je 
zmanjkalo nekaj malega sreče za napredovanje. 
V Grahovem je 23. maja potekal zadnji leto-
šnji turnir Alpe-Adria, kjer je Miha Podobnik 
v konkurenci U-10 zmagal in tako zasedel tudi 
skupno prvo mesto. Samo en teden kasneje 
je na finalnem medregijskem turnirju MRN-
TZ zaključil svoj »veliki slam« šest  osvojenih 
turnirjev v sezoni in brez dvoma zasluženo 
dvignil skupni pokal najboljšega v temu delu 
Slovenije. Med  šestimi in  sedmimi  razredi 
je bil Luka na končnem  devetem mestu,  če-
prav je izpustil kar dva tovrstna turnirja in s 
te strani izgubil tudi nekaj pomembnih točk.  

Za sklepno tekmovalno dejanje smo se udele-
žili zaključnega Mastersa (nanj se uvrsti naj-
boljših  šestnajst v Sloveniji  v vsaki kategoriji), 
ki je 6. junija potekal na Otočcu.  Nanj sta bila 
med mlajšimi kadeti (letnik 2002 in mlajši) uvr-

ščena Luka in Miha in na koncu skupno, po 
celotni sezoni, osvojila 10. in 15. mesto.  Ome-
niti velja tudi, da je Miha šele letnik 2006, pa 
se mu je že uspelo prebiti na tako tekmovanje. 
11. 6. smo imeli zaključek sezone in nazdravili 
novim uspehom, ki bodo, upajmo vsako leto ve-
čji. Vsaj moralo bi biti tako.
Obenem se zahvaljujemo vsem staršem, ki so 
svoje otroke  vso sezono bodrili in jih prevažali 
na tekme in treninge.

385 tekačev se je odločilo za trinajsti Tek Bevke; sobota, 6. 6. 2015

Namizni tenis: sezona dobrih rezultatov

P O L E T N I  V K L O P 2015



NAS CASOPIS 428/29.6.2015 C M Y K 58

Šport in rekreacija58 29. junij 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Tekmovalke Kluba za ritmično gimnastiko TiM so več kot uspešno 
končale spomladanski del
tekmovalne sezone. Konec maja so na tekmovanju državnega pr-
venstva programa A in A1 delili odličja najboljšim ritmičnim gim-
nastičarkam v Sloveniji. TiMovke so se predstavile na državnem 
prvenstvu skupinskih sestav na Vrhniki in tudi na državnem pr-
venstvu posameznic na Galjevici v Ljubljani. V programu A so de-
kleta skupinske sestave v kategoriji deklic (Ula Telban, Neža Pod-
vratnik, Vesna Pogačar, Ana Luna Štupica in Tiana Aksentijević) 
svoj nastop zelo lepo izvedle in osvojile  peto mesto ter zgolj za dve 
desetinki zaostale za bronastim odličjem. Iza Lucija Štupica in La-
ura Jelovšek sta v kategoriji kadetinj v paru z obročema prav tako 
uspešno izpeljali svojo vajo in osvojili peto mesto.
Na državnem prvenstvu posameznic programa A1 pa je za ve-
selje poskrbela obetavna ritmična gimnastičarka Nastja Podvra-
tnik, ki je v mladinski kategoriji z vajo z žogo osvojila in obranila 
naslov državne prvakinje. Novo in precej oteženo vajo je izvedla 
zelo elegantno, s čimer je prepričala sodnice in prepričljivo pre-
vzela prvo mesto. V kategoriji kadetinj je Sara Pucihar prikazala 
lepo vajo z žogo in osvojila  šesto mesto. Med kadetinjami progra-
ma A je tri nove vaje predstavila tudi Ivona Vukićević. Za vajo s 
kolebnico, ki jo je izpeljala zelo lepo, je prejela sedmo oceno tek-
movanja, v nadaljevanju je v vaji z obročem in žogo naredila ne-
kaj napak in tekmovanje sklenila na končnem trinajstem mestu. 
Po državnem prvenstvu TiMovke še niso končale tekmovalne se-
zone. Prvi vikend v juniju so se udeležile  enajstega prijateljskega 
mednarodnega turnirja KŠRG Šiška, kjer je nastopilo 211 tekmo-
valk iz osmih držav. Prvič letos so se predstavile mlajše deklice v 
skupinskih vajah brez rekvizita. Lana, Lili, Sara, Tina in Nina so 

svoj krstni nastop med tekmovalkami programa A izvedele zelo 
lepo in se povzpele na tretje mesto. Deklice Ula, Neža, Vesna, Tiana 
in Ana Luna pa so se s skupinsko vajo brez rekvizita povzpele na 
drugo mesto. Med posameznicami so tekmovale Mija Podvratnik, 
Nastja Podvratnik in Ivona Vukićević. Najmlajša TiMovka Mija se 
je s prosto vajo v kategoriji 2007 uvrstila na 16. mesto. Nastja se je 
tokrat predstavila s povsem novo tekmovalno vajo s kiji ter se kljub 
drobnim napakam domov vrnila s srebrnim odličjem. Ivona Vu-
kićević se je med kadetinjami predstavila s kolebnico in obročem. 
Obe vaji je čudovito izvedla in v mnogoboju osvojila odlično šesto 
mesto. V vaji s kolebnico se je povzpela na  drugo mesto, z obro-
čem pa na osmo. Za zaključek tekmovalne sezone so se TiMovke 
udeležile še 17. Mednarodenega turnirja v Mariboru. Tudi  s tega 
tekmovanja so odšle  z medaljami. Vesna Pogačar je blestela v vaji 
brez rekvizita in osvojila zlato medaljo. Nastja Podvratnik je ostala 
tik za stopničkami. S svojo vajo s kiji je po napaki pri težkem metu 
osvojila četrto mesto. Ivona Vukićević pa je tokrat tekmovala z leto 
dni starejšimi tekmovalkami in se prav dobro  merila z njimi. V vaji 
s kolebnico je osvojila tretje  mesto, vaji z žogo pa peto.
TiMovke pa tudi pridne učenke, kar je dokazala Ula Telban, ki se je 
na državnem prvenstvu Vesele šole s svojim znanjem uvrstila med  
dvanajst učencev, ki so osvojili prav vse možne točke tekmovanja. 
Trenerka Mojca Rode je sezono povzela: »Skupaj s pomočnico Va-
lentino Horvat sva zelo zadovoljni z rezultati, ki so jih na številnih 
tekmovanjih doma in v tujini dosegle tekmovalke. Ponosna sem na 
dekleta, saj so s prikazanimi nastopi zagotovo opozorile nase in na 
svoj talent. Za njimi je res naporna sezona. Sedaj dekleta čaka poči-
tek, po katerem bodo sledile intenzivne priprave na novo sezono v 
Toskani z italijanskim klubom Ritmica Romana ter za tem še pole-

tne priprave doma.« TiMovke čaka jeseni kar nekaj mednarodnih 
tekmovanj, na katera pa je del priprav tudi počitek, ki sledi s kon-
cem šolskega leta. TiMovkam čestitamo za uspehe na tekmovanjih 
in jim želimo lepe počitnice.

KRG TiM

Začetek junija je v našem Športnem klubu Izza ovivnka minil v 
»nordijskem« vzdušju, čeprav so nas pregrevale vse prej kot nordij-
ske temperature. V Matjaževki v Retovju smo v prvem junijskem 
tednu izvedli tri brezplačne predstavitve nordijske hoje. Vsi udele-
ženci  so bili navdušeni nad pridobljenim znanjem, saj si je doslej 
nordijsko hojo vsak predstavljal nekoliko po svoje. Predvsem pa 
smo razbili stereotip, da je nordijska hoja zelo »pasivno« gibanje. Z 
nekaj nadgradnje je lahko primerna vadba celo za vrhunske špor-
tnike.
V prvem delu predstavitve, ki je bila bolj teoretične narave, smo 
predstavili nordijsko hojo na splošno, predvsem o njenih pozitiv-
nih učinkih na zdravje in počutje.  
V drugem delu predstavitve  pa smo shodili. Seveda smo se najprej 
ogreli in opravili uvodno raztezanje mišic, brez tega ne gre niti pri 
hoji. Nadaljevali smo z učenjem osnovnega koraka, dvotaktnega 
diagonalnega koraka, po domače »kontra roka – kontra noga«. 
Morda se strokovni opisi tehnike hoje zdijo zapleteni in nerazu-
mljivi, a vsi so se lahko prepričali, da gre za zelo naravno  gibanje, 
potrebno  je le nekaj poudarkov na prave stvari in opustiti  nekate-

re škodljive napake pri hoji, pa gre.
Da so »hodci« čim prej ujeli pravi ritem gibanja, smo izvedli še ne-
kaj vaj v paru. Tovrstne vaje niso le koristne  za učenje tehnike hoje, 
so tudi  družabne in zabavne. Tako so bile v delo vpletene tudi 
smejalne mišice in čas je minil. kot bi trenil. Preostale korake, ki se 

redkeje uporabljajo za hojo po ravnem, hojo v klanec in za sestop, 
sta učitelja Anže in Barbara le  prikazala in na kratko razložila. 
Tako bo ostalo nekaj nenaučenega tudi za tečaje, ki jih pripravljamo 
za jesen.  V program tečajev in kasnejšo redno vodeno skupinsko 

vadbo bomo poleg hoje vnesli 
tudi vaje za moč, gibljivost, iz-
boljšanje koordinacije, ravnotež-
ja in agilnosti. 
Spremljajte nas na spletni stra-
ni www.izzaovivnka.si ali na 
strani Facebooka Športni klub 
Izza ovivnka, za kakršnekoli 
informacije nam lahko pišete na 

izzaovivnka@gmail.com.  Poleti ne bomo počivali, za vas pripra-
vljamo nekaj drugih gibalnih aktivnosti v naravi: splošno rekrea-
tivno vadbo, tek za začetnike, morda še kakšno dodatno delavnico 
nordijske hoje. Vabimo vas, da se nam pridružite; poletje bo tako 
bolj razgibano, v jesenske mesece pa boste vstopili fizično aktivni 
in v dobri formi.

Najprej bi radi omenili tekmovanje, ki je pote-
kalo že v začetku maja. 10. 5. 2015 so nas naše 
najmlajše tekmovalke zastopale v tujin, in sicer 
na Mednarodnem turnirju v Puli. Tam so Luč-
ka Patačko Koderman, Niki Brenčič, Staša Boja-
nović in Klara Martinčič dosegle enkratno tre-
tje mesto. S ponosom in čudovitim nastopom 
se je prvič z individualno sestavo predstavila 
Lučka Patačko Koderman. Dosegla je deseto 
mesto.
Naslednje tekmovanje v maju je bilo Državno 
prvenstvo v skupinskih sestavah, ki smo ga 
ponovno gostili na Vrhniki. 24. 5. 2015 so tek-
movale skupinske sestave A1- in A-programa. 
Na tem tekmovanju so se poigrale stotinke toč-
ke. 
Mlajše deklice 1  v sestavi  Lučka Patačko Ko-
derman, Niki Brenčič, Staša Bojanović in Klara 
Martinčič so za 0,05 točke zgrešile bron. Mlaj-
še deklice 2 v sestavi Sonja Sara Margon, Maša 
Plantan, Erin Nolimal, Ivana Veronika Troha 
in Neža Dovjak pa so si s prav tako čudovitim 
nastopom pritekmovale  deveto mesto.
Odlično so se  izkazale deklice v sestavi Pika 
Grušovnik, Ajda Garbajs, Maša Gabršček in 
Urša Troha in zasluženo slavile na drugi sto-
pnički. 
Tekmovanje se je nadaljevalo s kategorijo mla-
dinke in članice skupinske sestave z rekvizitom. 
Naša dekleta Meta Mramor, Neža Čuk, Nina 
Žižmond, Ana Jazbinšek so se z novo in zelo 
zahtevno sestavo zavihtela na šesto mesto.

V kategoriji mladink in članic so dekleta Meta 
Mramor, Neža Čuk, Nina Žižmond, Ana Jaz-
binšek in Ajda Ratkovič za 0,10 točke zasedle 
četrto mesto.
Slab priokus sta v kategoriji pari in trojke med 
članicami popravili Meta Mramor in Ajda Rat-
kovič, saj sta si okoli vratu  nadeli srebrni me-
dalji.
Te vrstice bi radi izkoristili in se iskreno zahva-
lili za nesebično pomoč pri organizaciji tekmo-
vanja staršem naših deklet in njihovih preosta-
lih sorodnikov. Res, nič jim ni bilo odveč. Hvala 
za vse! Fotografiji sta bili posneti na Vrhniki.
Hvala tudi podjetjem in organizacijam, ki so 
na kakršenkoli način pripomogli k izpeljavi pr-

venstva. To so bili:
• Molek servis, s. p. 
• PRO SAF, d. o. o. 
• Amadeus Slovenija, d. o. o. 
• Gostilna Cankarjev hram – Vrhnika 
• Gotilna Godec Borovnica 
• Lucas, d. o. o. 
• Presad, d. o. o. 
• Skupina Aktiva 
• Občina Vrhnika 
• Interclass Cars, d. o. o., SERVIS IN PRODAJA 

VOZIL 
• Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
• Pekarna – keksarna Adamič – Jože Adamič, 

s. p. 

• Ident Jurij Grabajs 
• Plesna trgovina Salsa, BTC Dvorana 9 
• M TOM, d. o. o. 

Naslednji vikend, natančneje 31. 5. 2015, pa so 
se pomerile ritmičarke v individualnih sesta-
vah. Obe naši dekleti sta prikazali sijajen na-
stop. Nina Žižmond je s sestavo z žogo prejela 
srebrno priznanje, Neža Čuk pa je bila peta.
6. 6. 2015 je Klub za ritmično gimnastiko Ši-
ška organiziral turnir, na katerem so vse naše 
predstavnice stale na stopničkah in okoli vra-
tu prejele bronasto medaljo. Zastopale so nas 
mlajše deklice 2, deklice in individualki Neža 
Čuk in Nina Žižmond.
Naslednji dan, v nedeljo, so se naše starejše 
tekmovalke predstavile na tekmovanju Pokal 
Slovenije. Meta Mramor, Neža Čuk, Nina Ži-
žmond, Ana Jazbinšek so najprej tekmovale 
s skupinsko sestavo z obročem. Nato sta par 
Meta Mramor in Ajda Ratkovič prikazali se-
stavo z obročem. Zadnja se je predstavila Nina 
Žižmond z žogo. Seštevek vseh treh nastopov 
nas je povzpel na odlično šesto mesto.
Kot zadnje tekmovanje, na katerem so tekmo-
vale Vrhničanke v letošnjem tekmovalnem ob-
dobju, je bilturnir Mini Mimi, ki ga organizira 
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom. 
Tam so se predstavile  mlajše deklice 1, ki so bi-
letretje, in Nina Žižmond, ki je s svojo sestavo z 
žogo prejela srebrno medaljo.
Za letos nas čaka samo še  zanimiv zaključni 
nastop,  na katerem se z lepimi spomini poslo-
vimo od leta 2014/2015 in z visokimi pričakova-
nji pogledamo v naslednje leto.
Za Gimnastično društvo Vrhnika, Ines Fefer

Uspešne brezplačne predstavitve nordijske hoje v Športnem klubu Izza ovinka

GD Vrhnika: naporen zaključek tekmovalne sezone 

Na Državnem prvenstvu Vrhničanke dvakrat srebrne

Nastja Podvratnik vnovič državna prvakinja
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Kot smo že vabili in pisali, je v 
konec maja po krajšem premo-
ru znova  potekal turnir Ulič-
na košarka 3 x 3 na Vrhniki. 
Kljub vremenu, ki nam je pre-
križal pravo ulično vzdušje, 
smo turnir  odigrali v dvorani 
OŠ Ivana Cankarja. Prijavilo 
se je sedem  ekip z Vrhnike in 
njene okolice. Fantje so prika-
zali pravo moško košarko, boj 
za vsako žogo pod košem in 
vsako točko. Zmaga je pripa-
dla ekipi Gladni vukovi, ki je 
bila sestavljena iz najboljših 
slovenskih košarkarjev svoje 
generacije – reprezentant U-18 
Žiga Habat, igralec KK Vrhni-
ka, reprezentanta U-20 Milan 
Kovačevič in Jan Novak ter 
Dejan Trnjak, vsi trije so člani 
KD Slovan. Kljub vrhunskim 
košarkarjem so se morali za 
zmago pošteno potruditi, saj 
so se jim nasprotniki upirali 
do zadnjega sodnikovega žvi-
žga. Tekmovanje v trojkah je 
pripadalo Aljažu Belingarju iz 
ekipe Birdman iz Domžal. Za 
izvedbo turnirja se moramo 
zahvaliti ZIC Vrhnika in spon-
zorjem ter darovalcem, ki so 

bili: družba Petrol, Tomaž Bar 
Vrhnika, Karoserija Novak 
Vrhnika, Slaščičarna Berzo, 
Bar Mikavna, DG 69, zahva-
ljujemo se tudi vsem košarkar-
skim prostovoljcem. Posebna 
zahvala pa  velja tudi mladi 
umetnici devetošolki OŠ AMS 
Mariji Klun, ki nam je narisala 
nov logo, da bomo s turnirjem 
tradicionalno nadaljevali v 
prihodnjih letih. 
V maju sta se klubski ekipi KK 
Vrhnika ekipi U-15 in kadetov 
(U-17) borili za nastop v 1. SKL 
za sezono 2015/2016. Obe eki-
pi sta pod vodstvom trenerja 
Vlada Beka suvereno opravili 
z nasprotnikoma. Ekipa U-15 
je z zelo visoko razliko pre-
magala ekipo Šenčurja na go-
stovanju  in tudi doma. Malo 
težje delo so imeli kadeti, ki 
pa so z izvrstno igro celotne 
ekipe suvereno pripeljali do 
zmage tekmi na Vrhniki in v 
Cerknici. Tako smo lahko zelo 
ponosni na naše košarkarje, 
saj v  prvi slovenski košarkar-
ski ligi  nastopajo štiri selek-
cije KK Vrhnika: dečki U-13, 
starejši dečki U-15, kadeti U-17 

in mladinci. V septembru pa 
se bo v kvalifikacijah za 1. A 
elitno ligo mladinske selekcije 
SKL borila tudi vrhniška eki-
pa proti ekipi KD Ježica. Prva 
tekma bo na sporedu 13. 9. 
2015 v Ljubljani, povratna pa 
15. 9. 2015 na Vrhniki. Že sedaj 
vas lepo vabimo, da pridete 
in z navijanjem pripomorete 
k visokem uspehu vrhniških 
mladincev.   
Za zaključek sezone so po-
skrbeli še mlajši košarkarji. V 
začetku junija, v soboto, 6. 6. 
2015, smo že tradicionalno or-
ganizirali turnir za najmlajše, 
Argonavtkoš. Tokrat je pote-
kal v več selekcijah. Najprej 
so se nam predstavile ekipe 
Šole košarke KK Vrhnika, dve 
ekipi najmlajših OŠ Antona 
Martina Slomška Vrhnika in 
kasneje starejša ekipa OŠ An-
tona Martina Slomška proti 
ekipi OŠ Horjula. V prvi tekmi 
rezultat ni bil pomemben, saj 
so dečki 1. in 2. razredov pri-
kazali  prve korake v  košar-
karski igri.  Videli smo kar ne-
kaj lepih potez in še več lepih 
košev najmlajših košarkarjev. 

V pravi borbi za zmago sta se 
pomerili ekipi OŠ Horjula in 
OŠ Antona Martina Slomška. 
Zmaga je pripadla ekipi OŠ 
Antona Martina Slomška. Za 
pravo turnirsko tekmo pa sta 
poskrbeli ekipi KK Vrhnika 
in KK Helios iz Domžal v se-
lekciji dečkov U-13. Domačini 
so morali priznati premoč go-
stujoči ekipi iz Domžal, toda 
sama igra na prostem pod 
žgočim soncem je mlade ko-
šarkarje prikazala kot prave 
gladiatorje v borbi za zmago. 
Za zaključek sta se v revijal-
ni tekmi pomerili še mešani 
ekipi mlajših kadetov in U-15. 
Fantje so prikazali nekaj  lepih 
košarkarskih potez, mete z 
razdalje in veliko prijateljstvo 
v ekipi. Velika zahvala za iz-
vedbo  velja trenerjem Vladu 
Beku, Maticu Habatu ter Pri-
možu Jurci, ki so  vso sezono 
skrbeli za naše košarkarje v 
košarkarskem, tekmovalnem 
in prijateljskem vzdušju. Da 
pa se je turnir končal res ve-
selo je poskrbel tudi Tomaž 
Bar, ki je najmlajše košarkarje 
pogostil s sladoledom, in ZIC 

Vrhnika, ki je starejše pogostil 
s picami.  
Tako se je tekmovalna sezona 
končala in začele so se poči-
tnice. Košarkarji bodo svoje 
treninge začeli v avgustu, 
vse informacije bodo na sple-
tni strani www.kkvrhnika.
si. Obenem vabljeni tudi novi 
člani, da se nam pridružite v 
novi sezoni.  
Za konec ne smemo pozabi-
ti naših sponzorjev, saj brez 
njih v klubu ne bi zmogli tako  
kakovostnega dela. Največja 
zahvala  velja skupini Petrol, 
ki nam že nekaj let zapored 
pomaga do uresničitve ciljev, 
in RcG Informacijske tehnolo-

gije, d. o. o., ter manjšim vrh-
niškim podjetnikom in po-
sameznikom, ki so pomagali 
pri izvedbi srečolova, staršem, 
ki so na tekmah in spodbuja-
jo svoje mlade košarkarje, ter 
navijaški skupini Vrhniških 
košarkarskih navdušencev, ki 
spremljajo vse tekme, ki po-
tekajo vso sezono na Vrhni-
ki. Čestitke in zahvala vsem 
igralcem in trenerskemu ka-
dru za res dobre košarkarske 
predstave v  minuli sezoni 
in uveljavitev KK Vrhnika 
nazaj med najboljše v Slove-
niji. Zdaj pa odhajamo na za-
služene počitnice!             

KK Vrhnika

V okviru največjega nogome-
tnega kampa v Sloveniji nas 
bodo na Drenu obiskali Aleš 
Mertelj, Bojan Jokić, Siniša 
Anđelković in Miral Samar-
džić. Čas za prijave se izteka, 
zato naj vas spomnimo, da 
bo Slovenija kamp potekal v 

času od 6. do 11. julija 2015 na 
igrišču v športnem parku na 
Drenovem Griču. Prireditev 
bo potekala na  dvajsetih loka-
cijah hkrati. Lani se je kampa 
udeležilo  petsto otrok. Otroci 
bodo spoznavali skrivnosti 
nogometa, njegove zakonito-

sti in načine vadbe. Po lanski 
rdeči niti (SP v nogometu) 
bomo letos spoznavali našo 
državo Slovenijo in posebno-
sti krajev, kjer bodo kampi. Za 
več informacij lahko obiščete 
http://www.s-kamp.si

Tekmovanja
V juniju smo z vrsto turnirjev 
in tekem  končali tekmovalno 
sezono.

U-12
Selekcija mlajših dečkov, 
U-12, je z zmago na domačem 
igrišču uspešno  končala le-
tošnjo pomlad. Naši fantje so 
bili tokrat boljši od vrstnikov 
iz NK Bravo in se jim na naj-
lepši mogoč način oddolžili 
za poraz v jesenskem delu 
tekmovanja.
Z omenjeno tekmo se je konča-
la še ena uspešna tekmovalna 
sezona letnika 2003, ki je s 
svojimi rezultati ponovno do-
kazal, da sodi med najboljše 
ekipe svoje generacije. Do-
seženi rezultati in uvrstitev 
v zgornji polovici lestvice so 
dejstva, ki nesporno potrjuje-
jo  kakobostno delo trenerja in 
prizadevanje vseh članov eki-
pe na treningih.

U-11

Prvo junijsko soboto so fantje, 
ki tekmujejo v selekciji U-11, 
sklenili tekmovalni del se-
zone 2014/15. Na Drenu so z 
zmago 3 : 1 in predvsem pre-
pričljivo igro dokazali, da se 
kakovostno delo trenerjev in 
nenehno učenje fantov obre-
stuje. V spomladanskem delu 
so navkljub mladosti, saj jih 
skoraj polovica po starosti 
sodi še v U-10, pokazali velik 
napredek in postali še kako 
nevarni nasprotniki večjim in 
starejšim tekmecem.
Na zadnji tekmi so se pomeri-
li s tekmeci, ki so tokrat prišli 
od zelo daleč, natančneje iz 
Bele krajine. Kljub visokim 
temperaturam in številčni 
podhranjenosti, saj so imeli 
le eno menjavo, jim je uspelo 
premagati motiviranega in 
odličnega nasprotnika s pre-
cej daljšo »klopjo«. Lepše na-
grade si člani ekipe ne bi mo-
gli zagotoviti. Na zadnjih treh 
tekmah so tako zabeležili dve 
visoki zmagi proti ND Ilirija 
in NK Bela krajina ter en po-
raz proti NK Šmartno.

U-10
V soboto, 6. junija 2015, je se-
lekcija U-10 gostila zadnji spo-
mladanski turnir. Vreme nam 
tokrat ni bilo naklonjeno, saj 
je bilo zares vroče, vendar to 
ni zmotilo fantov, ki so pri-
kazali lepo igro. Na vseh tek-
mah so bili boljši nasprotniki, 
tokrat pa je steklo tudi pred 

golom nasprotnikov, kjer so 
bili naši precej bolj zbrani kot 
na prejšnjih turnirjih.

Fantje so pokazali, da napre-
dujejo in igrajo iz dneva v 
dan bolje. Seveda pa je pri tej 
starosti prostora za napredek 
še ogromno, tako da mora-
mo samo nadaljevati v takem 
slogu in se veseliti dela, ki bo 
prineslo še večji napredek.

U-9

V nedeljo, 7. junija 2015, je se-
lekcija U-9 na Drenu odigrala 
zaostali turnir četverice. Vre-
me je bilo odlično, gledalcev 
veliko, igrišče pa v zelo do-
brem stanju, tako da so bili 
izpolnjeni vsi pogoji za dober 
nogomet.
Prvo tekmo smo odigrali pro-
ti NK Radomlje. Pristop naših 
fantov je bil od prve minu-
te tisti pravi, kar smo hitro 
kronali s prvim zadetkom. Z 
agresivnostjo in borbenostjo 
nasprotnikom nismo dovo-

lili veliko igre, sami pa smo 
si ustvarili veliko priložno-
sti. Končni rezultat – 6 : 1 za 
Dren.
Drugo tekmo smo igrali proti 
ND Ilirija. Tudi na tej tekmi 
so fantje prikazali pravi pri-
stop in upoštevali trenerjeva 
navodila. Igrali so lepo in 
kombinatorno ter si ustvarili 

veliko priložnosti, nasprotni-
kove napade pa uspešno za-
ustavljali. Končni rezultat – 4 
: 0 za Dren.
Zadnjo tekmo smo odigrali 
proti ekipi Junior iz Dobro-
ve. Naši fantje so bili tudi to 
tekmo boljši nasprotniki in 
zelo učinkoviti. Dosegli so 
šest golov, svoja mrežo pa 
so ohranili nedotaknjeno. 
Prav vse fante velja zelo 
pohvaliti za pristop, borbe-
nost in še posebno za lepo in 
učinkovito igro, ki so jo prika-
zali na turnirju. 
Čeprav naših najmlajših se-
lekcij letos nismo prijavili na 
tekmovanja, so v juniju odi-
grali prijateljske tekme z vrst-
niki iz okoliških klubov.

Namen je bil, da bi spoznali 
nekaj tekmovalnega naboja, 
ki bo sledil v prihodnjih se-
zonah. Glede na prikazano,  
bodo odločno krenili po poti 
svojih starejših kolegov.

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

Ulična košarka je preplavila Vrhniko

Bogat animacijski program – 
Obisk slovenskih reprezentantov – 

Več informacij na www.s-kamp.si

Letos tudi na Drenovem Griču

MNC Dren
Slovenski reprezentanti na Drenu
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27. 4. 2015 – Vrhniški pohod
Na praznični ponedeljek, ko se Slovenci spominjamo ustanovi-
tve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, je Planinsko društvo 
Vrhnika – skupina Veselih Triglavcev – organiziralo že tradicio-
nalni 21. vrhniški pohod. Udeleženci pohoda, ni nas bilo malo, 
smo se zbrali ob 7. uri zjutraj na Trgu Karla Grabeljška ter se pre-
ko Storževega griča povzpeli do zavetišča Planina (733 m), kjer 
smo imeli prvi krajši postanek. Nato smo se spustili po strmi poti 
navzdol mimo Lintverna proti Staremu malnu in krenili v smeri 
Strmce. Pred prečkanjem primorske avtoceste smo se okrepčali z 

malico, nato pa nas je pot vodila pod Ljubljanskim vrhom do Je-
rinovca (Ajdovski zid) vse do kurirske postaje TV 17, kjer so nam 
predstavniki zveze borcev pripravili prijeten sprejem s čajem in 
sladkimi dobrotami. 
Zaradi slabe vremenske napovedi smo pot hitro nadaljevali nav-
zdol mimo Dolgih talov po cesti Pokojišče–Vrhnika do Češnjice 
ter se po bližnjici mimo Tisovca (brezno) spustili pod železniški 
most proge Ljubljana–Koper ter pod avtocesto Vrhnika–Postojna 
do stare žage v Verdu, kjer smo naš malo več kot šesturni pohod 
zaključili z glasbo, pijačo in jedačo. Vreme nam je bilo do  konca 
poti naklonjeno, saj je ravno v trenutku, ko smo prispeli na cilj, 
začelo močno deževati.
Besedilo: Branka Gutnik
Foto: Veseli Triglavci

24. 5. 2015 – Lintverni že petič na Cveletovem 
pohodu
Letošnji pohod smo za razliko od prejšnjih let začeli z nasprotne 
strani Volčja oziroma Bloškega jezera, kajti doslej smo do njiju 
pristopali iz naslednjih smeri: Iškega Vintgarja (2010), Pekla pri 
Borovnici (2011 in 2012) in Cerknice čez Slivnico (2013).
Za izhodišče smo si izbrali lovsko kočo Pri Varhu, kjer smo s po-
hodom začeli trije »logisti« in šest pohodnikov. Pot nas je mimo 
vasice Klance vodila do Sv. Ane, kjer se na Križno goro začenja 
lep križev pot s podobami Stanislave Sluga – Podubske in kjer 
so vsako postajo križevega pota zgradili vaščani ene od vasi v 
vznožju gore.
Na Križni gori (856 m) smo se ponovno srečali z »logisti«, se 
okrepčali in jo po razgledovanju po okolici kmalu zapustili.
Naglica je bila tako huda, da smo spregledali oznako poti in se po 
terenu, kjer marsikje še ni stopila človeška noga, razen Lintver-
nova, po usklajeni odločitvi o smeri ponovno priključili označeni 
poti na Bločice, kjer je sledilo drugo srečanje z logistiko.
Nameravali smo iti v smeri Studenega na Blokah, a nam je bližnji-
co preprečil narasel potok z jezerci (nazaj grede o kakšni vodi ni 
bilo ne duha ne sluha – kraški svet pač) in odločili smo se za cesto 
do Nove vasi in od tam po pešpoti do Volčja. Tam nas je z okusno 
dišečo »košto« pričakala Nuša, zagrizli smo še kaj konkretnega, 
se posladkali, malce odžejali in zaključili z dišečo kavico. Prišel 
je čas, ko smo se morali posloviti od odličnih gostiteljev, Nuše 
in Cveleta. Hvala vama v imenu B`čarja, Betajnov ‘ca, Cvičkarja, 
Perota, Povžarja, Starega, Špilčka in Špika ter kot je rekla Nuša ob 
slovesu: »Nasvidenje ob letu osorej.«
Besedilo: Špik

30. 5. in 13. 6. 2015 – Markacisti PD Vrhnika so 
pregledali in očistili pot E7 od Verda do Bistre
Na lani pregledano in očiščeno pot, ki jo je drevje poškodovalo v 
katastrofalnem žledolomu februarja 2014, je po letošnjih zimskih 
razmerah drevje v gozdu na več mestih ponovno padlo na pot in 
oviralo hojo in ogrožalo varno gibanje pohodnikov.
Odsek evropske pešpoti E7 od Verda do prehoda preko železni-
ške proge nad Podgoro je bil pregledan najprej. Na poti je bilo 
treba odstraniti polomljene veje in v manjšem obsegu drevje ter 
obnoviti del markacij in smerokazov.

Drugi ki-
lometer in 
pol dolgi 
odsek v 
nadaljeva-
nju poti, 
od železni-
ške proge 
do gradu 
Bistra, je 

skupina petih markacistov uredila letos 30. maja. Na tem odseku 
smo obnovili markacije in odstranili veje  ter padlo drevje s poti. 
Največ dela je  terjal zadnji del poti pred Bistro. Na poti je ležalo 
veliko podrtega drevja od prejšnje zime. Za ureditev tega odseka 
poti smo skupaj opravili 35 delovnih ur. V soboto,13. junija, je bil 
pregledan še zadnji odsek poti E7, ki ga ureja Markacijski odsek 
Planinskega društva Vrhnika, v skladu z dogovorom s Komisijo 
za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije. Na odseku planin-
ske poti, dolgem kilometer in pol od gradu Bistra do meje z ob-
čino Borovnica, so bile obnovljene markacije, odstranjeno  padlo 
drevje in nameščeni smerokazi. 
Na tem odseku poti E7 je bilo delo markacistov zahtevno in je  
terjalo uporabo vsega znanja, ki smo ga pridobili na tečajih, re-
dnih licenčnih usposabljanjih in tečajih za varno delo z motorno 
žago v gozdovih. 
Besedilo: Miro Malneršič
Foto: Andraž Gutnik

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni, 
Sončki in Barjani) najdete v Upokojenskem kotičku Našega ča-
sopisa, vse objavljene članke pa si lahko v celoti preberete in si 
ogledate še več fotografij na spletni strani Planinskega društva 
Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Mladinci v sezoni 2014/15
Sezona, ki je za nami, je prinesla veliko novega 
in s tem tudi veliko novih izkušenj. 
V jesenskem delu sezone smo kot ekipa do-
segli nekaj manj točk kot v spomladanskem 
delu, zato je tudi uvrstitev na končno sedmo 
mesto malo manj od pričakovanega, a še ve-
dno dobra, glede na vse neugodnosti, ki so nas 
spremljale v tej sezoni (poškodbe, kartoni, šol-
ske obveznosti …).
Ekipa je na večini tekem delovala disciplinira-
no in prikazala všečen nogomet, se je pa zgo-
dilo tudi, da smo kdaj pokazali slabši obraz in 
temu primerni so bili tudi rezultati in igra na 
igrišču. Na koncu so fantje prikazali odličen 
nogomet (Litija, Zagorje) in ko so se zbrali vsi, 
smo bili nepremagljivi.

Kadeti v sezoni 2014/15
Pri kadetski selekciji je za nami,  glede na re-
zultate, zelo slaba sezona in jo moramo čim 
prej pozabiti in gledati v prihodnost.
Selekcija je, posledično zaradi mladincev, raz-
padla in smo bili prisiljeni igrati s fanti iz se-
lekcije U-15, kadeti pa so igrali za mladince. 
Pri tej selekciji nam rezultat ni bil v prvotnem 
načrtu, saj smo večji poudarek dajali igri in 
prilagajanju mlajših igralcev, ki so igrali proti 
starejšim in bistveno močnejšim nasprotni-
kom. Fantje so na nekaterih tekmah prikazali 
odlično igro in včasih tudi nesrečno izgubili 
tekmo.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem fantom, 
mladincem, kadetom in starejšim dečkom, za 
celoletno sodelovanje in za vse dobro, kar so 
prinesli ekipi. Prav tako se zahvaljujem tudi 
vsem njihovim staršem, ki so tem ekipam stale 
ob strani in jim pomagali na njihovi poti  ter 
jih spodbujali na vseh tekmah, bodisi doma 
ali v gosteh. HVALA in SREČNO do naslednje 
sezone.

Selekcija starejših dečkov U-15
Začetek sezone v lanskem avgustu je vzbudil 
mnogo več dvoma, kako uspešna je lahko ta 
selekcija, kot bi si želeli. Ekipa, sestavljena iz 
»fantov iz vseh vetrov«, je imela kopico odlič-

nih posameznikov, vendar povsem brez ori-
entacije na igrišču in predvsem razumevanja 
nogometne igre. Čakalo nas je veliko dela. Pri-
pravljalno obdobje v začetku letošnjega leta je 
bilo za razliko od jesenskega dela mnogo bolje 
obiskano in zato tudi mnogo bolje izpeljano. 
Temeljito in načrtno delo je iz dneva v dan 
prinašalo vidnejše rezultate. Trener Sebastian 
Zalar in njegov pomočnik Nebojša Vukičevič 
sta nesebično predajala svoje znanje, ki so ga 
njuni varovanci zajemali z veliko žlico. Glavni 
cilj te ekipe je bil obstanek v  prvi ligi, kar je 
fantom tudi uspelo. Trenerjema pa to ni pome-
nilo prav veliko. Mnogo bolj kot na rezultat sta 
bila ponosna na samo igro. Končni pogled na 
lestvico je bil vse prej kot realen. Tisti, ki so 
spremljali predstave teh mladih asov, še kako 
dobro vedo, o čem govorimo. V  kakovosti igre 
so fantje dominirali na domala vseh tekmah, 
ne glede na to, kdo je bil nasprotnik. Večina 
tekem se je končala z vsega enim samim go-
lom razlike, saj naši junaki niso in niso uspeli 
zabiti gola. Šele ob koncu prvenstva se je odpr-
la tudi sezona lova na zadetke, kar je prineslo 
tako želen rezultat obstanka. Trener Sebastian 
Zalar ni skrival ponosa: »S pomočnikom sva 
prevzela gručo fantov, ki so igrali nogomet. 
Končujeva pa sezono z ekipo, ki ji ni para. Iz-
jemen moštveni duh, pozitivna energija, ki so 
jo delili tudi v času, ko nam ni in ni uspelo za-
deti. Vsi smo vedeli, da nam ne manjka veliko, 
pa vendar bi lahko vse padlo v vodo. Vztra-
jali so. Vzdržali so tudi podvojene tekme, ko 
so morali v posameznem vikendu igrati še za 
kadete. Zame so Carji! Z besedami zelo težko 
opišem, kaj so mi dali in kako hvaležen sem 
jim za to. Sijajni fantje so in izjemno sem pono-
sen nanje. Prepričan sem, da lahko to zatrdim 
tudi v imenu mojega pomočnika. Marsikomu 
se zdi čudno, ko niti nismo dosegli vidnejšega 
rezultata, vendar kdor je videl to moštvo igra-
ti na igrišču, ve, o čem govorim. Ti fantje so 
postali nogometaši, ki lahko igrajo v domala 
vsaki ekipi. Bravo, fantje, in hvala za izjemno 
izkušnjo.«

Trener mladincev in kadetov Jasmin Muratagić

• Nogometni klub Vrhnika • Nogometni klub Vrhnika • Nogometni klub Vrhnika •

Po težki in dolgi tekmovalni sezoni so roko-
metašice v prejšnjem mesecu  končale s tek-
movanji na državni ravni. Kadetinje so pod 
vodstvom trenerke Sendy Jonović osvojile 
skupno dvanajsto  mesto, SDA  pa prav tako 
pod vodstvom Sendy Jonović  šesto mesto. 
Za mlajše deklice pod vodstvom trenerke 
Zdenke Dežman pa se je končalo tekmovanje 
v skupini Center in MDA so osvojile tretje 
mesto, MDB pa  drugo. Naše najmlajše so se-
zono zaključile s sodelovanjem na FESTIVA-
LU MINI ROKOMET pod pokroviteljstvom 
Rokometne zveze Slovenije. Skupaj z ekipo 
iz Logatca so prikazale zelo lepo in borbeno 
igro. 
V sklopu Argonavtskih dni (13. 6. in 14. 6.) 
smo priredili že  šesti  mednarodni rokometni 
turnir – HARPASTON, ki so se ga udeležile 
ekipe iz Srbije, Slovenije ter  Bosne in Herce-
govine. Menim, da smo se tudi letos izkazali 
z organizacijo in da smo vsi uživali, stkali ka-
kšno novo prijateljstvo in nabrali nove izku-
šnje ter  lepe vtise, ki nas bodo spremljali do 
naslednjega turnirja Harpaston. Naša dekle-
ta so tudi tokrat prikazala dobro, lepo in bor-

beno igro ter tako zasedla naslednja mesta: 
dekleta letnika 2001 in letnika 2003 so osvoji-
la  drugo mesto, deklice letnika 2004 pa  peto.    
20. 6. bomo sodelovali tudi na Zevsovih dne-
vih športa. Predstavitev rokometa bo v špor-
tnem parku, kjer bodo med seboj igrala de-
kleta vseh selekcij. Vabimo tudi vsa dekleta, 
ki jih ta šport zanima,  naj se nam pridružijo 
in se z nami igrajo zanimive in zabavne igre  
ter mogoče tudi odigrajo kakšno tekmo. 
Letos bomo sodelovali tudi na poletnem 
Vklopu, kjer bomo en teden v avgustu iz-
vajali dejavnost in tako popestrili dopoldan 
otrokom, ki si med počitnicami želijo špor-
tno, zanimivo in razgibano preživljati dneve.
Ker pa si želimo naslednjo sezono še boljše 
rezultate, bomo s pripravami začeli že avgu-
sta in v sklopu le-teh odšli na strnjene pri-
prave v Slovenj Gradec, kamor hodimo že 
nekaj časa. Prepričani smo, da bodo dekleta 
tudi letos trdo delala že od začetka, kar pa ne 
pomeni, da ne bodo uživala, saj so priprave 
vedno eden najboljših delov sezone. Dekleta 
že vedo, zakaj.

Tea Kovač, DRŠ Vrhnika

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

Iz avgustovskega in septembrskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda

Organizator/
vodnik

1. – 10. 
8.

51. MLADINSKI 
PLANINSKI 
TABOR

  MLADINSKI 
ODSEK

5. 9. KARNIJSKE 
ALPE, 2. del (I) 6.00 6 Jože Školc

DRŠ Vrhnika odhaja na počitnice
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Ugodno oddam v najem prosto-
re za obrtne dejavnosti, skladi-
ščenje, pisarniške prostore, 200 
m2, v Mali Ligojni. 040 250 473.
Iščem prostor, primeren za pre-
delavo čebeljih pridelkov, zelišč 
ter skladišče v skupni izmeri do 
100 m2. Prostor mora biti vzdrže-
van in primeren za dejavnost, ki  
ustreza določilom Haccp. Pokli-
čite na št. 040/470-222 ali 041/788-
175 – Matjaž in Margita.
Nudim pomoč pri gospodinj-
skih opravilih, tudi delo s starej-
šimi na ožjem okolišu Vrhnike, 
031751523.
Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani s ko-
vinsko armaturo in ventilom za 
izpust. Cena 100,00 EUR za kos. 
Vse preostale informacije na št. 
040 25 88 99.   
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.: 031 878 351.
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 Vrhnike. 
Tel.: 051 399 019.
Samostojno hišo na mirni in 
sončni lokaciji, zgrajeno l.2005, 
90 m2 uporabne površine (P+M), 
s pripadajočimi 384 m2 zemljišča, 
z urejeno dokumentacijo, proda-
mo. Info: 041 532 142. 
Prodam mešana drva (bukova), 
že od 30 evrov dalje na kubični 
meter. Tel.: 041 634 964 (Razorska 
dolina, Vrhnika).
Vrhnika – Center; prodam samo-
stojno starejšo hišo, 115 m2, ki 
leži na razgledni parceli, z zuna-
njo shrambo, majhnim vrtom in 
garažo. Hiša ima vse priključke, 
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 stanova-
nje 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.
Vedežujem in rešujem vse vaše 
težave, večinoma zakonske.Zato, 
če jih imate, pokličite, rešila bom 

vašo težavo po zelo hitrem po-
stopku. Tel.: 051 251 489.

V Hrvaški Istri oddam  opre-
mljen apartma v stanovanjski 
hiši  v pritličju s pokrito teraso, 
1.600 m od morja, za dalj časa 
(od maja do septembra) za 4*1 
osebo.   Tel. 070 710 771.

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, samca, 
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 duhovno 
rast. Telefon: 051 346 179.
Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike …? Pokličite, z veseljem 
pridem, 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 nit-
ko, takoj kupim za gotovino. Tel.: 
041/541-858.
Lep apartma za do 4 osebe, Čer-
var – Porat (do Poreča 5 km), bli-
zu morja, infrastruktura kolesar-
ske in sprehajalne poti, oddajam 
po ugodni ceni. Za prvomajske 
praznike in sezono, junij, julij, 
avgust in september. Tel.- 041 828 
455. 
Iščem delo na območju Vrh-
nike: proizvodnja, razvoz, po-
magam lahko tudi pri sečnji 
lesa.031-616-031
V Dragomerju na lepi sončni 
lokaciji prodamo dve sosednji 
zazidljivi 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.
Harmoniko, diatonično, Janez 
Železnik, B Es As, skoraj nova, 
ugodno prodam. Tel.: 051 311 573. 
Prodam novo motorno žago, 

Solo 637 - 1,9 kW, težko 3,7 kg. 
Cena 200 evrov. Tel.: 01 75 65 802. 
Prodam malo rabljen gorilnik 
za nafto, francoskega izdeloval-
ca Cvenon NC 4, s predgretjem, 
Cena 150 evrov. Tel.: 01 75 65 802. 
Prodam cisterno za kurilno olje, 
3200 l. Cena 200 evrov. Tel.: 01 75 
65 802.
Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohranim. 
030 996 225.
Nudim učno pomoč šoloobve-
znim otrokom. Po izobrazbi sem 
pedagoginja in imam veliko izku-
šenj ter zagotavljam odlične rezul-
tate. Več informacij: 051 346 179.
Nudim mentorstvo na področju 
osebnostne rasti in zdravilne te-
rapije. Več informacij: 051 346 179.
Prodam približno 40 pušpanov, 
vsajenih v posode in oblikovanih 
v krogle. Cena: 7 evrov/kos. Tele-
fon: 041 821 361.
Prodam okrogle silažne in suhe 
senene bale (hribovska košnja) ter 
suha bukova in mešana drva, mo-
žnost dostave. Telefon: 041 653 428.
Izdelujem razne lesene kon-
strukcije (nadstreški, ostrešja, 
zamenjava kritine, izoliranje 
podstrehe, vsa kleparska dela 
– žlebovi). Opravim ogled, sve-
tujem, izdelam predračun. Mo-
žnost dobave vsega potrebnega 
materiala in odvoz odpadnega. 
Telefon: 041 653 428.
V termah Čatež oddam počitni-
ško hišico. Najem z dvema kar-
tama je 40 evrov. Informacije na 
tel. št. 031 408 070.
Odkupujemo krave, telice in 
bike za zakol. Tel.: 031/387 922. 
Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohranim. 
030 996 225.
Na Koprskem prodam kmetij-
sko parcelo, veliko približno 
1000 m2, vredna ogleda. 041 502 
674
V Postojni oddam stanovanje v 
najem, 37 m2 (2005). Stanovanje 
je na mirni in urejeni lokaciji, 
opremljeno z novim pohištvom 
in gospodinjskimi stroji. Tel.: 
051 680 939. Stanovanje spada v 
energijski razred A2: od 10 do 15 
kWh/m2a.
Prodam fičkota, kabriolet, letnik 
1979, cena po dogovoru. Ima cer-
tifikat starodobnika. Tel.: 031 643 
602.
Poceni prodam zelo lep, mode-
ren in praktičen italijanski regal 
(češnjev furnir), primeren za ve-
liko dnevno sobo. Tel.: 031 620 
016.
Motokultivator, koso, mulčar, 
frezo, traktor, prikolico in dru-
gi stroj, tudi v okvari kupim (041 
407 130) Posek, spravilo in od-
kup vseh gozdnih sortimentov. 
Plačilo takoj. Tel.: 031 340 693.
Prodam manjšo samostojno sta-
novanjsko hišo na Bloški Poli-
ci, 80 m2, zgrajena l. 1850, adapti-
rana 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 po dogovoru. Za 
več informacij prosim pokličite: 
041 502 870.
Prodam kolo pony, 20 col. Po-
nudbe na telefonsko številko: 031 
643 602 (Brezje pri Dobrovi). 
Na Vrhniki menjam prijetno, 32 
m2 veliko stanovanje v bližini 
zdravstvenega doma in avtobu-
sne postaje.  Stanovanje je v mir-
nem bloku v visokem pritličju 
in je vpisano v zemljiško knjigo. 
Obsega kuhinjo z jedilnico, sobo 
z balkonom ter kopalnico z WC-
-jem. Ker stanovanje presega 
potrebe naše družine, iščemo za-
menjavo za večje stanovanje (na 
Vrhniki) z dogovorom ob našem 
doplačilu. Ponudbe na na gsm 
041-962-888.
Na Dolu pri Borovnici prodam 
zazidljivo parcelo v izmeri 1100 
m2. Cena po dogovoru. Telefon: 
041 439 499.
Na mirni in sončni lokaciji pro-
damo samostojno hišo, zgrajeno 
l. 2005, 90 m2 uporabne površine 
(P+M), s pripadajočimi 384 m2 
zemljišča, z urejeno dokumenta-
cijo. Info: 041 532 142. 
Prodam sušilni stroj znamke 
Elektrolux, zelo malo rabljen. 
Zelo ugodno! 040 978 448.
Kupim moped, do 25 konjskih 
moči. Tel: 040 978 448.
Suha drva, več vrst  (bukova, 
hrastova, sadna ...), prodam. 
03 1277512.

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

Riko Gantar

      Projektiranje: 
     novogradnje, legalizacije, 
     dozidave, nadzidave, 
     rekonstrukcije obstoječih
     objektov, notranja oprema
    

Telefon: 041-712-218
E-mail: arhatelje.riko@gmail.com

Atelje  
rhitekturni  
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NOVI PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 do 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI PEUGEOT 208
PREBUDITE SVOJO
NOTRANJO ENERGIJO

www.208energy.com/si-si

 Ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja prejmete tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 
1 EUR za prvo leto. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

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

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 6/9/15   2:57 PM

PROIZVODNJA MONTAŽNIH HIŠ

GRADBENO DOVOLJENJE

TRAJNOST JE ZAVEZA

LEGALIZACIJA OBJEKTOV

UPORABNO DOVOLJENJE OBJEKTOV

 OBRATOVALNO DOVOLJENJE OBJEKTOV

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA : 
IDZ, IDP, PGD, PZI, PID

 Pristava pri Polhovem Gradcu 17
1355 Polhov Gradec

PE:  Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

I&I SONČNE HIŠE d.o.o.

GSM: 041 800 968 in 040 187 110
www.soncnehise.si
info@soncnehise.si
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NAŠ 

VrocA

pri nas tudi cenilno mesto in 
kleparsko ličarski center za vozila vseh znamk

AKCIJA
Polnjenje klimatske naprave 40€
Dezinfekcija klimatske naprave 20€
Polnjenje in dezinfekcija klimatske naprave 50€

Avtotrade d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika
www.avtotrade.si

servis@avtotrade.si
tel.: 01 755 79 00

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

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

Športni in atraktivni 
Kia pro_cee'd

99EUR
/mesečno

ŽE ZA

3,7 l/100 km

Zamenjajte vaše rabljeno vozilo za novo Kio.
Pri nas je vaše vozilo vredno več!

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR
OMEJENA 
KOLIČINA 

VOZIL!
Samo do 16. 5. oz. do 

odprodaje zalog!

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

AVTOTRADE, d.o.o. 
Sinja Gorica 11, Vrhnika;  01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis)

www.avtotrade.kia.si

AVTOTRADE VRHNIKA
SEDAJ TUDI POOBLAŠČENI
SERVISER ZNAMKE KIA

Ponudba velja za nakup novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.d. po akcijskem maloprodajnem ceniku ob sklenitvi pogodbe preko Summit Leasinga d.o.o. Reprezentativni 
primer izračuna za KIA pro_cee'd 1.4 CVVT Active: vrsta financiranja: finančni leasing, predračunska vrednost predmeta financiranja: 9.990 EUR, lastna udeležba (polog): 
35,6456% oz. 3.561 EUR, znesek financiranja: 6.629 EUR, trajanje financiranja: 84 mesecev, mesečni obrok: 99,0 EUR, skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 8.316,25 
EUR, letna obrestna mera: 6,677%, ki je spremenljiva in vezana na 12-mesečni Euribor, stroški odobritve: 199,80 EUR, efektivna obrestna mera 7,888% na dan 22.4.2015. 
Veljavnost: 16.5.2015 oz. do odprodaje zalog. Financiranje se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Več na: www.kia.si/finance. Cene vključujejo vse dane popuste 
in prihranke ter ne vključujejo barve in stroška priprave vozila. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter NOx. Specifična emisija (NOx): 0,00800-0,15580 g/km, število delcev 0,00011-0,00158 g/km. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila. Slike so 
simbolične. AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika.

NORAAKCIJA

Avtotrade d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika
www.avtotrade.si
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Vožnja v Postojni in Ljubljani

 Tecaj prve pomoci

 Vadba varne vožnje

izpit za traktor: že zbiramo prijave!
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Šola vožnje
tel.: 041 601 707

PRIPELJI PRIJATELJA IN PODARIMO 
TI URO VOŽNJE ZA B KATEGORIJO

KUPI PAKET UR 
IN IZKORISTI AKCIJO

Vsi pogoji, podrobnosti in ostale 
informacije o akciji so na voljo 
na spodnji internetni strani
www.avtotrade.si/slo/avtosola/cenik
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TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika
Tel: 01 755 10 54   Mob: 051 661 063 

E-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek–petek: od 8. do 18. ure. 

Sobota: od 8. do 14. ure.

Zavod Ivana C
an

ka
rja

 za
 k

ul
tu

ro
, š

port i
n turizem Vrhnika

Vrhniški 
 spominki

v NAŠ ČASOPISOGLAŠUJTE
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o ko l j u  p r i j a z n e
male biološke čistilne naprave in 
cisterne za deževnico

•slovenski proizvod 
•dolga življenjska doba
•odlično razmerje cena/kakovost

b a r v e  i n
r a z p r š i lc i

m a l a  b i o l o š k a  č i s t i l n a  n a p r ava

h i š n o  č r pa l i š č e

•osnovna in vremenska zaščita lesa 
•protipožarna zaščita lesa
•izdelki proti pokanju lesa
•tehnični razpršilci
•antikorozijski premazi

AKCIJA Jelovškova 7      01/ 7506 840 
Agrocenter VRHNIKA

SENČNE MREŽE
MREŽE PROTI TOČI

IN PTICAM

ZALIVALNE CEVI
                     

AKCIJA

REPSOL MAST MOLIBGRAS
več namenska litijeva mast EP2 za kmetijsko mehanizacijo
Priporoča se uporaba za mazanje mehanizmov izpostavljenih
zdrsom, težkim razmeram in daljšem obdobju mazanja.
Prav tako je namejena za mazanje ležajev, ležajev hidravličnih kladiv,
odprtih menjalnikov in rezervnih koles.
Področje uporabe -20 C do 120 C. Mast ima odlične karakteristike
pri ekstremnih obremenitvah, visoko obstojnost in zelo dobro
zaščito pred oksidacijo, korozijo in rjo.
Stopnja kvalitete: DIN 51825 KPF - 2K

REPSOL ELITE NEO 10W - 30,1L
olje za kmetijske stroje s 4 taktnimi motorji
(kosilnice, kultivatorji...)
Pol sintetično olje z eksluzivno 3E tehnologijo,
primerno je za bencinske in dizelske motorje.
Nudi učinkovito zaščito motorja in njegovih komponent
pred obrabo ter ohranja čistočo v notranjih delih motorja.
Specifikacija: ACEA 10W30, API SN/CF

od 01.06.- do 01.08.2015 
oz. do odprodaje zalog

SMO POOBLAŠČENI PRODAJALEC ZA REPSOL:

5,  €30

2,  €/400g
60

6,  €/2kg
30

MOT. KOSILNICA 

ALPINA
Al6 48 CH

Tip motorja: HONDA

399€

MOT. NAHRBTNA KOSA 
KAWASAKI NKH 45L

Tip motorja: KAWASAKI
1,6kW ( 2,2 KM)

399€

KOZARCI 
ZA VLAGANJE,

 SLOVENSKI MED IN 
STEKLENICE ZA MEDICO

PŠENIČNO KRMILNA MOKA 25 kg 3,99€

NA ZALOGI: 
POHIŠTVENI PROFILI LETVE, DILE

LESENI ZABOJI

Za dodatne informacije glede:
odkupa lesa pokličite na tel:  
031 385 37 - g. FRANCI MODIC 
odkupa živine pokličite na tel: 
031 333 409 - g. FRANC DOLENC
odkupa mleka pokličite na tel:
031 560 593 - ga. MOJCA ŠEMROV  

Celalor® LIMEX sredstvo 
proti polžem 250g

Vabimo vas na vpis  
v višješolski strokovni študij: 

• inženir informatike
• inženir gradbeništva
• ekonomist
• poslovni sekretar 
• inženir varovanja

 
 

Višja strokovna šola  

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

S PRAVO IZOBRAZBO DO USPEHA

oglas_87_125_v2.indd   1 16. 02. 15   22:27
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Prijatelj moj dragi, ne kloni nikdar 
in naj te ne zlomi življenja vihar. 
Prijatelj moj dragi, daj, dvigni glavo, 
obriši si solze, preženi temo.

ZAHVALA
ob nenadni izgubi

ROMANA 
ČEPONA

z Ljubgojne
10. 11. 1963 – 6. 6. 2015

V soboto, 6. 6. 2015, nas je nepričakovano zapustil izjemni mož in 
oče. V tem težkem obdobju so nam ob strani stali številni dobri 
ljudje. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom za vso pomoč in so-
čutje, še posebno Janezu in njegovi ženi Nandi, ki sta nam kljub 
bolečini zelo veliko pomagala. Nadalje se za podporo zahvalju-
jemo sovaščanom, prijateljem, Planinskemu društvu Horjul in 
gasilcem. Zahvala  velja tudi gospodu župniku in Pogrebni služ-
bi Lavanda za vso prilagodljivost in lep pogrebni obred. Hvala 
pevskemu zboru za upoštevanje naših želja. Iskreno se zahvalju-
jemo vsem za izrečeno sožalje, podporo in vzpodbudne besede.

Žena Marta z otroki

Po dolgi in hudi bolezni nas je 
zapustil naš dragi mož, oče, dedi

RUDI LAVRIH
1936–2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Zahvaljujemo 
se tudi sosedom, gasilcem in krajevni skupnosti za podarjeno 
cvetje in izrečeno sožalje. Hvala tudi ZD Vrhnika in patronažnim 
sestram Veri, Andreji in Katji.

Vsi njegovi
Drenov Grič, Trbovlje, Žiri, Zagorje

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

Dragemu možu, očetu, sinu, bratu in dediju 

JOŽEFU TRŠARJU
v slovo in večen spomin. Z ljubeznijo in hvaležnostjo.

Žena Katarina, hči Špela z Andražem in vnuk Jaš Aleksander, mama 
Ivanka, brat Janez z Joži in sestra Ana s hčero Izo.

Ob izgubi Velikega Človeka
je vsaka beseda premajhna ...

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z nami ter se od njega poslovili in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in darove za svete maše 
ali nam kakorkoli pomagali. Iskrena hvala krajanom Mirk za velikodušno izkazano pomoč. Hvala 
Čebelarskemu društvu Vrhnika, ga. Metki Miklavčič in g. Zvonetu Popitu za nesebično pomoč pri 
čebelicah, Čebelarski zvezi Slovenije, sorodnikom družinam Lavrih, Mohar, Hodnik, Czižek, Ko-
rošec, Peunik, Kramar in Kolar. Hvala sodelavcem in prijateljem Energetike Ljubljana - Enota TE- 
TOL, kolektivu Žito Vrhnika, kolektivu Onkološkega inštituta Ljubljana, kolektivu Mercator tehnika 
Vrhnika. Hvala sosedom z Lošce, g. Mateju za čudovito zaigrano skladbo ter vsem prijateljem in 
znancem. Zahvala tudi gospodu župniku Blažu Gregorcu ter Pogrebni službi Vrhovec.

Obrnil se poslednji list 
je v knjigi ji življenja, 
z ljubeznijo zdaj čaka nas 
onkraj žalosti, trpljenja. 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, 

stare mame in prababice

MARIJE 
RABIČ
(rojene Drašler)

1926–2015

Iskrena hvala gospodu župniku Šilarju, zdravstvenemu osebju 
borovniške ambulante, Urgentni zdravstveni službi Vrhnika, 
sosedom, prijateljem, sorodnikom in vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti. Hvala vsem, ki ste mamo Mimo imeli radi in jo 
spoštovali. 

Vsi njeni

Ob boleči izgubi drage mame, babice 
in prababice

IVANE 
KOZJEK

1927–2015

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem za izrečeno in pisno sožalje, darovane sveče, 
cvetje in darove za maše ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi župniku Bogdanu Oražmu in 
Pogrebni službi Vrhovec.

Hči Metka, sinova Miha in Marko z družinami
Polhov Gradec, maj 2015

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožnata tla 
in jokala, ker te ni. 
Simon Gregorčič 

Po težki bolezni se je za vedno 
poslovil naš dragi

JOŽEF 
TELBAN
4. 2. 1937 – 15. 4. 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebna zahvala celotnemu osebju Doma upokojencev Vrhni-
ka za njihovo skrb in nego v zadnjih mesecih. Hvala kaplanu 
Martinu Golobu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem in 
Pogrebni službi Vrhovec.  Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Jože, Marija, Maruša in Bruno
Verd, april 2015

ZAHVALA
30. maja je v delovni nesreči tragično 

preminil naš brat

MILAN 
VELKAVRH

iz Srednje vasi
1963–2015

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem 
in sodelavcem za izrečeno sožalje v težkih trenutkih, darovano 
cvetje in sveče. Posebna zahvala  velja gasilcem Polhov Gradec, 
Gasilski brigada Ljubljana, Gorski reševalni službi Ljubljana in 
reševalcem. Hvala tudi Pogrebni službi Vrhovec ter g. župniku 
Oražmu. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Srednja vas, junij 2015

AVTOHIŠA SELIŠKAR 
NOVI, NAJVEČJI IN NAJSODOBNEJŠI PRODAJNO-SERVISNI 
CENTER CITROËN NA NOTRANJSKEM

V PRIMERU NAKUPA IN PREVZEMA VOZILA C-ELYSÉE S CITROËN 
FINANCIRANJEM DO 31. MAJA 2015 VAM PODARIMO ŠE 
NAVIGACIJSKO NAPRAVO GARMIN NÜVI 2455.

Industrijska cona Zapolje, Logatec.

CITROËN C-ELYSÉE 
1.2 VTI 72 SEDUCTION (53kw) 
že od 9.299 €** 
+ 500€ otvoritvenega popusta
V PRIMERU CITROËN FINANCIRANJA

CITROËN BERLINGO
1.6 HDI 90 CLUB L1 FURGON (66kw)
že od 10.235 €* + DDV 
+ 500€ otvoritvenega popusta
V PRIMERU CITROËN FINANCIRANJA

Avtohiša Seliškar d.o.o., IOC Zapolje I/2a, 1370 Logatec, PRODAJA VOZIL: 01/7502-252, 040 307 711, SERVIS VOZIL: 01/7502-253, 070 720 330 
prodaja@avtohisa-seliskar.si, servis@avtohisa-seliskar.si

KASKO+

www.citroen.si

                            Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C-Elysée (Seduction VTi 72 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenimi bonusi (Citroën Financiranje bonus in bonus po sistemu »staro za novo«) je 9.299 EUR; 
mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 100 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 08.05.2015 znaša 7,7% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,4%; financirana vrednost 6.509 EUR; skupni znesek za plačilo 10.937 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km, avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto in navigacijo; 
Citroën Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën v avtohiši Seliškar. Ponudba velja do 31.5.2015 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe v avtohiši Seliškar. Navedbe opreme so 
informativne. Slike so simbolične. Več na www.avtohisa-seliskar.si. *V ceni je upoštevan redni popust in Premium bonus v višini 1.000 evrov. ** V ceni je upoštevan redni popust, bonus “staro za novo” v višini 700 evrov ter Premium bonus v višini 750 evrov.  

Povprečna poraba goriva: 4,1–7,3 l/100 km, emisije CO2: 108–169 g/km. 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.

www.citroen.si

080 88 82
DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS 
CLUB CITROËNMEMBER

SINCE
VALID THRU

MRS M NOVAK HORVAT

2014 01/14 01/19

000 000000 0000

If  found, please return to the nearest Diners Club O�ce.
This Card is property of  Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.

Kartica je last Erste Card d.o.o. in jo mora imetnik na 
zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo 
vrne na najbližji Diners Club.

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Your regional partner 
for investments. 

20
POPUST NA 
SERVISNE 
STORITVE


Ponudba velja do 31. 12. 2015. 
Popusti se ne združujejo, popust ne velja za ličarske in kleparske storitve.

Izrežite kupon in ga prinesite na servis
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»Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.« 
A. M. Slomšek 

ZAHVALA
Ob smrti dragega moža, brata in 

strica

FRANCA 
GRMEKA

(1935–2015)
se  zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede sožalja,  darovano cvetje, sveče in darove za 
maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Janezu Šilarju za 
hvaležne besede slovesa pri darovani sveti maši. Iskrena zahvala 
PGD Borovnica za ganljivo slovo, enako borovniškim pevcem za 
prelepo petje in Pogrebni službi Pieta.

Vsi njegovi
Borovnica, junij 2015 

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila
iz večnega sna.

Ob boleči izgubi  moža, očeta, starega 
ata, brata in strica

LEOPOLDA 
LUŽARJA

1930–2015

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter darove 
za sv. maše. Posebna zahvala velja Bolnišnici Petra Držaja, kjer 
so mu  nesebično lajšali bolečine zadnje tedne. Hvala g. Janezu 
Šilarju za vso duhovno oskrbo v zadnjih dneh in lepe poslovilne 
besede, Pogrebni službi Pieta ter pevcem iz Tržiča za ganljive 
pesmi. Ko se zaviješ v žalost, spoznaš iskrenost v ljudeh, ki te ne 
zapustijo. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Vsi njegovi

Ni več trpljenja ne bolečin. 
Življenje je trudno končalo svoj boj.

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, babice, 

prababice in tete

MARJANCE 
STANOVNIK 

1929–2015 

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno so-
žalje, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se patronažni sestri 
Barbari in zdravnici Pirc za nesebično pomoč. Zahvala Stanki in 
Dražu, ki sta nam v hudih trenutkih stala ob strani. Zahvala tudi 
Pogrebni službi Lavanda. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo 
pospremili na zadnjo pot.

Vsi njeni
Vrzdenec 31. 5. 2015 

ZAHVALA

JOŽEFA 
OSREDKAR

roj. Remžgar
25. 2. 1914 – 10. 6. 2015

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje ter podarjene sveče. Zahvaljujemo 
se g. župniku Blažu Gregorcu za lepo opravljen cerkveni obred,  
ga. Marinki Kupec za lep poslovilni govor, Pogrebni službi Vr-
hovec, osebju Doma upokojencev Vrhnika za dolgoletno skrb 
naše mame. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Sin Hinko z družino
Velika Ligojna, junij 2015

 Le križ nam sveti govori, 
da vidimo se nad zvezdami.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil ati, 
dedek, brat, stric, prijatelj

FRANC FURLAN
iz Zabočevega

1950–2015

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sošolcem iz 
osnovne šole za podarjeno finančno pomoč, sveče, denar za 
svete maše ... Še posebno pa se zahvaljujemo doktorjem Antonu 
Kenigu, Majdi Žagar, Milanu Ličini, medicinski sestri Damjani 
Košir, Blažu Dretniku, ki mu je v zadnjih trenutkih stal ob strani, 
Janji Moličnik in Simonu Ruparju, ki sta nam v težkih trenutkih 
stala ob strani, gospodu župniku Janezu Šilarju, Andreju Pete-
linu za zvonjenje v vaški cerkvi, profesorju Marku Gorencu za 
fotografiranje, Gostinstvu Dolinar, njegovim sodelavcem, va-
ščanom Zabočevega, sodelavcem Pošte Borovnica, pevcem, po-
grebni službi, OO SDS Borovnica in vsem preostalim, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Janja z otroki, brat, sestri in zet Jože z družinami ter 
vnukinja Patricija

Pojdem, ko pride moj maj, 
pojdem na rožne poljane, 
kjer najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve od kdaj.

                     (T. Kuntner)

ZAHVALA
V 89. letu starosti se je poslovila od nas

IVANA  LEBEN, 
rojena Drašler

24. 2. 1927 – 10. 5. 2015
Topla zahvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
vsak ljubeč stisk roke, za tople sočutne objeme, iskrene besede 
tolažbe, podarjene  sveče ter cvetje. Hvala Čebelarskemu dru-
štvu Borovnica za vso pomoč, organizacijo in zadnje spremstvo, 
g. Kavčniku za besede v slovo, DPŽ Ajda za pomoč in g. žu-
pniku Janezu Šilarju za opravljen obred. Hvala Pogrebni službi 
Pieta, pevcem, pevki Barbari, harmonikarju Klemenu in  tro-
bentaču Boštjanu. Hvala za pozornost in nego vsem v  Domu 
upokojencev Vrhnika. Hvala vsem, ki ste našo mamo obiskovali 
in jo pospremili na njeni zadnji poti, tudi tistim, ki niso posebej 
imenovani.

Žalujoči: vsi njeni

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel, 
tvoj obraz v spomin nam večno bo živel.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame

ANE VUK
(1924–2015)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni za-
dnji poti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali in jo ohra-
nili v lepem spominu. 

Vsi njeni
Vrhnika, junij 2015

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

ZAHVALA

MARIJA 
PAJSAR, roj. Lenarčič

3. 9. 1925 – 9. 6. 2015

Hvala vsem sorodnikom in krajanom za izrečeno sožalje. Za-
hvaljujemo se za podarjene sveče in plačilo za svete maše. Hvala 
gospodu župniku Očkonu za opravljen obred. Hvala govorniku 
Nejcu. 

Vsi njeni
Bevke, 16. junij 2015
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ROČNE URE 
OD 20 -30% CENEJE

POPUST VELJA DO RAZPRODAJE  ZALOGE
OB NAKUPU URE BREZPLAČNA REZERVNA 

BATERIJA
AKCIJA VELJA DO 15. AVGUSTA

ZALOGE OMEJENE!

SERVIS IN PRODAJA UR MIHEVC
STARA CESTA  22 VRHNIKA

Tel 01-7504 -103   ali   M.tel  041-351-847
Odprto      OD 8h do 12h

Popoldan  OD 15h do 18h

POPRAVLJAMO VSE VRSTE UR  DIGITALNE, 
ANALOGNE,MEHANSKE,STENSKE, ŽEPNE ITD.

NA ZALOGI IMAMO VSE VRSTE BATERIJ ZA URE, MEDICINSKE 
PRIPOMOČKE, SLUŠNE APARATE, ITD.

POPRAVLJAMO IN MENJAMO BATERIJE ZA AVTO KLJUČE.

SE PRIPOROČAMO!

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 me-
secu. 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 pridružuje 
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; elektronski 
naslov nascasopis@zavod-cankar.si. 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

Za najmlajše: poišči 6 razlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 17 18 19
GESLO KRIŽANKE

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokrovi-
teljstvom Zavoda ivana Cankarja Vrhnika, se je glasilo: »Can-
karjev mesec maj«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z 
rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Karmen Jereb 
z Vrhnike, Urbanu Hribar z Vrhnike in Nataši Beden z Ver-
da.. Nagrajenci bodo po pošti prejeli praktične nagrade. Rešitve 
(nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 15. 
avgusta na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, 
s pripisom »Nagradna križanka«. Trije nagrajenci bodo prejeli 
okusne nagrade, ki jih poklanja Gostišče Mesec z Zaplane.

PRIIMEK IN IME: 

TOČEN NASLOV:

TELEFON:
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Prodaja na obroke do 36 mesecev!

699 719 779699 719 779

Tušmobil
W70

Nokia
Lumia 530

Alcatel
POP C3

Samsung
Xcover 271

PREMIUM 

EUR

S PREMIUM 

EUR

S PREMIUM 

EUR

S PREMIUM 

EUR

S

v zmagovalnem
paketu

Akcijska ponudba velja za prikazane modele telefonov v paketu Premium S in je namenjena novim in obstoječim naročnikom, pri 
čemer lahko obstoječi naročniki z veljavnim aneksom informacije o načinu prehoda dobijo na prodajnih mestih. Vključene količine 
storitev veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika na-
cionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) in storitve po porabi vključenih količin v radijskem 
omrežju Tušmobila se obračunajo dodatno po Ceniku. Za pakete PREMIUM veljajo Posebni pogoji naročniških paketov PREMIUM. 
Vključenih količin paketov ni mogoče porabiti za klice in druge storitve (SMS, MMS, prenos podatkov; skupaj s klici »storitve«) na poseb-
nih in komercialnih številkah ali storitve, ki so prejete ali vzpostavljene iz tujine, ali klice v tujino. Prenos podatkov v omrežju ponud-
nika nacionalnega gostovanja se obračuna posebej. Akcijske cene terminalov v naročniškem paketu Premium S veljajo ob sklenitvi 
aneksa za razširjeni paket za obdobje vezave 24 mesecev. Natančna pravila obračunavanja in porabe so opisana v Ceniku in na splet-
ni strani www.tusmobil.si ter so dostopna na brezplačni telefonski številki 080 700 700 ter v vseh poslovalnicah Tušmobila. Ponudba 
velja od 29. 5. do 31.7.2015 oziroma do razprodaje zalog. Vse cene vključujejo DDV. Ob sklenitvi naročniškega razmerja se naročniku 
obračuna enkratni strošek priključnine v višini 12 EUR. Več informacij na 080 700 700, www.tusmobil.si in na vseh prodajnih mestih.

Dodeljene količine veljajo v radijskem omrežju Tušmobila.

zmagovalnem

Akcijska ponudba velja za prikazane modele telefonov v paketu Premium S in je namenjena novim in obstoječim naročnikom, pri 
čemer lahko obstoječi naročniki z veljavnim aneksom informacije o načinu prehoda dobijo na prodajnih mestih. Vključene količine 

Dodeljene količine veljajo v radijskem omrežju Tušmobila.
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NEOMEJENO
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NEOMEJENO

PREMIUM S
KLICI V VSA SLO OMREŽJA 

NEOMEJENO
SMS/MMS

9,90 EUR

www.tusmobil.si
080 700 700

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

VEČ KOT SAMO RAČUNALNIKI 

699 719 779

INVERTERSKE KLIMA N APRAVE
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