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Pred	približno	štirimi	 leti	so	se	občani	na	 jav-
nih	obravnavah,	ki	so	ločeno	potekale	za	vsa	tri	
naselja,	 lahko	 seznanili	 z	 dopolnjenim	 osnut-
kom	 občinskega	 prostorskega	 načrta	 (OPN).	
Takrat	sta	potekala	tudi	dvomesečna	javna	raz-
grnitev	ter	vlaganje	pripomb.	Po	vseh	teh	letih	
bodo pripravo tega dokumenta ponovno vrnili 
v	to	fazo.	Kakšni	so	razlogi,	nam	je	pojasnil	žu-
pan	Miran	Stanovnik:	 »V	 lanskem	 letu	 je	bila	
pripravljena	poplavna	študija	in	zaradi	tega	je	
zakonsko	potrebno	dopolniti	okoljsko	poročilo.	
V	sklopu	tega	se	vračamo	en	korak	nazaj	–	do	
faze	javne	razgrnitve,	kar	bo	zaključek	OPN	po-
daljšalo	za	okoli	šest	mesecev.«	Župan	je	dodal,	
da	 je	 to	 edina	pot,	po	kateri	 lahko	pridejo	do	
OPN,	ki	bo	usklajen	z	veljavno	zakonodajo	 in	
naj	bi,	kot	pravi	Stanovnik,	pripeljal	do	sodob-
nega	oziroma	življenjskega	dokumenta.	»Nagi-
bamo	 se	 k	 temu,	 da	 bi	 vsak	 občan,	 ki	 ima	 tu	
nepremičnino,	 imel	 možnost	 dati	 pripombe,«	
pojasnjujejo	 v	 upravi.	 Izvedeli	 smo,	 da	 kljub	

temu,	da	bodo	pripravo	OPN	vrnili	v	fazo	jav-
ne	razgrnitve,	starih	pripomb	ne	bodo	zavrgli.	
»Tiste	pripombe,	ki	so	bile	dane,	se	upošteva	in	
smo	jih	še	obdelali,	 lahko	pa	se	bo	vložilo	do-
datne,	nove	pripombe.«	 Javna	razgrnitev	pred	
štirimi	leti	je	bila	zelo	plodna,	takrat	je	občina	
prejela	kar	108	pripomb,	najdaljša	pa	je	bila	sku-
paj	s	pripombami	dolga	194	strani.
Občinski	prostorski	načrt	je	sicer	dokument,	ki	
določa	 cilje	 in	 izhodišča	 prostorskega	 razvoja	
občine,	 prostorske	 ureditve	 lokalnega	 pome-
na	ter	pogoje	umeščanja	objektov	v	prostor	ob	
upoštevanju	 usmeritev	 državnih	 prostorskih	
aktov,	 razvojnih	 potreb	 občine	 in	 varstvenih	
zahtev.	Cilj	OPN	je	omogočiti	skladen	prostor-
ski	 razvoj	 in	 dolgoročno	 zadovoljevanje	 ter	
usklajevanje	 razvojnih	 in	ostalih	potreb	z	 jav-
nimi	 koristmi	 na	 področjih	 varstva	 okolja	 in	
naravnih	virov,	ohranjanja	narave	 in	kulturne	
dediščine,	 obrambe	 ter	 varstva	 pred	 naravni-
mi	in	drugimi	nesrečami.																					 V. L.

Kot	nam	je	pojasnila	uprava	Občine	Log	-	Dra-
gomer	 dela	 izvajajo	 na	 Petrovem	 grabnu	 in	
Ajdkovem	 potoku	 s	 pritoki.	 Dela	 naj	 bi	 bila	
končana	 do	 konca	 tega	meseca,	 saj	 jih	 lahko	
vzdrževalec	 opravlja	 le	 od	 oktobra	 do	 konca	
februarja.	 Odvodniki	 	so	 namreč	 življenjski	
prostor	 večjega	 števila	 ogroženih	 in	 medna-
rodno	 varovanih	 živalskih	 vrst	 in	 habitatnih	
tipov.	 Vzdrževalec	 lahko	 lesno	 vegetacijo	 na	
Barju	 odstranjuje	 le	 v	 najmanjši	 možni	meri,	
prednost	 ima	 obsekovanje	 in	 ne	 odstranjeva-
nje.	Popolna	odstranitev,	kjer	drugače	ne	gre,	
se	lahko	izvede	na	največ	30-metrskih	odsekih.	
Struge	se	ne	sme	poglabljati	pod	nekdanji	nivo,	
v	njej	je	potrebno	pustiti	del	zelene	vegetacije	
in	 mulja.	 Intenzivneje	 je	 dovoljeno	 in	 želeno	

odstranjevanje	 račje	 zeli,	 ki	 pa	 je	 invazivna	
tujerodna	vrsta	vodne	rastline.	Vse	aktivnosti	
potekajo	v	sodelovanju	z	Agencijo	RS	za	okolje	
in	prostor,	ki	 je	zadolžena	za	čiščenje	vodoto-
kov.	»Ker	pa	vemo,	da	ARSO	nima	dovolj	sred-
stev, gledamo na to, da v ta namen prispevamo 
nekaj	sredstev	iz	našega	proračuna.	Naš	cilj	je,	
da	 se	 vodotoke	 spravi	 v	 normalno	 funkcijo,	
ki	bi	prinesla	dobro	izsuševanje	njiv	ter	omo-
gočila	 dobro	 odvodnjo	 iz	 naselij,«	 je	 pojasnil	
župan.	»Obenem	želimo,	da	bi	se	vključil	tudi	
DARS,	ker	 so	nekatere	aktivnosti	povezane	z	
njimi.	Direkcija	za	avtoceste	ima	v	lasti	servi-
sne	 ceste	 ob	 avtocesti,	mi	pa	 si	 želimo,	da	 bi	
se	nekatere	cevi	spustilo	nižje,	da	bi	voda	bolje	
odtekala,«	nam	je	pojasnil	Stanovnik.												V. L. 

Največji	slovenski	telekomunikacijski	operater	
bo	po	nekaj	 letih	premora	nadgradil	 še	 širo-
kopasovno	omrežje	na	Logu	 in	delu	Lukovi-
ce.	Kot	nam	 je	pojasnil	župan	Miran	Stanov-
nik,	sta	Dragomer	in	del	Lukovice	zelo	dobro	
pokrita	z	optiko,	ki	 je	bila	zgrajena	 leta	2007,	
ostali	deli	občine	pa	so	v	tem	smislu	podhra-
njeni.	Optiko	 oziroma	 bistveno	 hitrejše	 širo-
kopasovne	storitve,	kot	 jih	omogoča	bakreno	
omrežje,	 naj	 bi	 po	 novem	 imele	 vse	 hiše	 v	
občini.	 »Občina	 Log	 -	Dragomer	 je	 uvrščena	
kot	 prvi	 projekt	 investicij	 s	 področja	 optič-
nega	 omrežja	 v	 Sloveniji.	 To	 je	 nadaljevanje	
res	dobro	začetega	 sodelovanja	 s	Telekomom	
Slovenije,	ki	nam	uresničuje	dolgoletne	želje,	
ki	pa	so	danes	v	okolju,	v	katerem	živimo,	že	

nuja,«	nam	 je	zaupal	župan.	Dodal	 je,	da	naj	
bi	pokritost	celotne	občine	s	sodobno	optično	
povezavo	prinesla	možnosti	 za	napredek,	 saj	
to	omrežje	zagotavlja	izjemno	zanesljivo,	hitro	
in	varno	uporabo	širokopasovnih	storitev,	kot	
so	 internet,	 internetna	 telefonija	 in	 televizija.	
Z	optiko	naj	bi	pokrili	območje	celotne	občine,	
zaplete	pa	se	lahko,	če	operaterju	ne	bi	uspelo	
pridobiti	 služnosti.	 Pri	 pridobivanju	 soglasij	
Telekom	 upa	 na	 pomoč	 občine.	 »Morda	 nas	
čaka	še	kakšno	pridobivanje	služnosti,	pri	tem	
pa	računamo	na	močno	sodelovanje	občanov,	
za	katere	verjamem,	da	bodo	v	 tem	projektu	
prepoznali	 velik	pomen	 za	 občino,«	 še	pravi	
Stanovnik.   

V. L.

Prvi	veliki	evropski	projekt	Občine	Log	-	Dragomer,	gradnja	vi-
soke	cone	na	Lukovici,	se	lahko	začne.	Župan	Miran	Stanovnik	
je	danes	podpisal	pogodbo	o	 izvajanju	gradbenih	del	z	direk-
torjem	podjetja	GPZ,	d.	o.	o.,	Samirjem	Zulićem	in	prokuristom	
podjetja	Proplus,	d.	o.	o.,	Günterjem	Sovičem,	ki	bo	dela	nad-
zorovalo.	»Naša	občina	bo	s	tem	projektom	korak	bližje	rešitvi	
vrsto	 let	 trajajoče	problematike	na	področju	oskrbe	 z	vodo.	Z	
izvedbo	projekta	bomo	občanom	zagotovili	 varnejšo	 in	boljšo	
oskrbo	s	pitno	vodo.	Rešili	bomo	problematiko	občasnega	po-
manjkanja	vode,	predvsem	v	konicah,	in	uredili	tlačne	razmere	
v	vodovodnem	omrežju,«	je	ob	tej	priložnosti	povedal	Stanov-
nik.	 Izpostavil	 je,	 da	 smo	 lahko	hvaležni	Evropi	 in	državi,	 ki	
sta	imeli	posluh	za	potrebe	občine	ter	dodal:	»Kljub	temu	da	to	
niso	ogromna	sredstva,	govorimo	o	okoli	670	tisoč	evrih	z	DDV,	
pa	za	našo	občino	to	pomeni	veliko	denarja.	Prepričan	sem,	da	
bomo	z	obema	partnerjema	dobro	sodelovali	pri	izvedbi	projek-
ta	in	moram	reči,	da	se	že	veselim	začetka	del	in	tistega	dne,	ko	
bomo	prerezali	trak	in	zaključili	to,	kar	danes	začenjamo.«	
V	okviru	projekta	bo	nadgrajen	del	 obstoječega	vodovodnega	
omrežja	na	Lukovici.	Obstoječi	vodovod	je	namreč	hidravlično	
neustrezen,	kar	je	potrdila	tudi	izdelana	hidravlična	študija.	Ta	
je	pokazala,	 da	bi	 bilo	 za	 izboljšanje	 tlačnih	 razmer	potrebno	
zgraditi	nov	vodohran,	ki	bi	ga	napajalo	črpališče	z	ustreznim	
napajalnim	 vodom.	 S	 temi	 ukrepi	 bi	 ločeno	 oblikovali	 višjo	
tlačno	 cono	dela	 vodovodnega	 sistema	 in	 za	 nekatere	 objekte	
na	Lukovici	rešili	problem	občasnega	pomanjkanja	vode	oziro-
ma	neustreznosti	 tlačnih	 razmer	v	vodovodnem	omrežju.	Ob	

zaključku	projekta	naj	bi	na	 tem	območju	zagotovili	ustrezno	
infrastrukturo	 in	 izboljšali	 javno	oskrbo	 s	pitno	vodo	za	3510	
priključenih	prebivalcev.	Poleg	tega	naj	ne	bi	več	imeli	težav	pri	
nihanju	gladine	podtalnice,	prav	tako	naj	ne	bi	bilo	več	nevar-
nosti,	da	bi	 iz	zgornjega	vodonosnika,	ki	vsebuje	železo,	voda	
vdrla	v	spodnji	vodonosnik.			
Obstoječi	vodovodni	sistem	bo	nadgrajen,	v	ta	namen	bodo	nad	
vasjo	 Lukovica	 nad	 obstoječim	 gozdnim	 kolovozom	 zgradili	
nov	vodohran	z	novim	črpališčem	in	na	novo	položili	825	me-
trov	cevovodov.	Obenem	bodo	ob	glavni	cesti	povezali	obstoječi	
vodovod	z	novim	in	tako	ustvarili	krožno	zanko,	kar	naj	bi	vo-
dilo	do	izboljšave	kakovosti	pitne	vode	v	vodovodnem	sistemu.	

Skupna	vrednost	upravičenih	stroškov	projekta	naj	bi	za	občino	
Log	-	Dragomer	dosegla	530.871	evrov,	skupaj	z	davkom	na	do-
dano	vrednost	in	neupravičenimi	stroški	pa	668.799,12	evra.	
Vrednost celotnega projekta je dobrih 9 milijonov evrov 
Vse	štiri	občine	skupaj	naj	bi	iz	evropskega	proračuna	počrpale	
dobrih	6	milijonov	evrov,	vrednost	celotnega	projekta	Oskrba	s	
pitno	vodo	v	porečju	Ljubljanice	–	2.	sklop	pa	znaša	9.023.035,09	
evra	brez	DDV.	Celotni	projekt	zajema	izboljšavo	3.568	metrov	
obstoječega	 vodovoda	 in	 novogradnjo	 14.746	 metrov	 vodovo-
dnega	sistema	s	pripadajočimi	objekti:	štirih	vodohranov,	dveh	
črpališč	oziroma	prečrpališč,	dveh	zajetij	vode	in	ene	vodarne.	
Projekt	 je	 razdeljen	na	 štiri	podsklope,	vsak	pa	zajema	 izved-
bena	dela	v	vsaki	občini.	Primarni	namen	projekta	je	reševanje	
obstoječe	problematike	na	področju	oskrbe	s	pitno	vodo	na	ob-
močju	vključenih	občin.	Tako	se	bo	na	sistem	na	koncu	priklju-
čilo	dodatnih	228	prebivalcev.	
Izvedba	projekta	naj	bi	 imela	ugoden	vpliv	tudi	na	gospodar-
ske,	ekonomske	in	socialne	kazalnike.	Ob	zaključku	projekta	je	
tako	pričakovati	povečanje	kakovosti	življenja	prebivalcev,	kar	
posredno	vpliva	na	večjo	rast	prebivalstva	z	vidika	poselitve	in	
razvoja	ter	zaposlovanja,	predvsem	na	področjih,	kjer	do	sedaj	
ni	bilo	pokritosti	s	sistemom	ustrezne	oskrbe	s	pitno	vodo.	Ure-
jen	 vodovodni	 sistem	prav	 tako	ugodno	vpliva	na	 ohranjanje	
naravnih	virov	in	biotske	raznolikosti,	kar	ima	pozitiven	učinek	
predvsem	na	turizem	in	počutje	prebivalcev.	Hidravlična	izbolj-
šava	vodovodnega	sistema	pa	bo	posledično	zagotovila	kako-
vostno	pitno	vodo	za	prebivalce	na	daljši	rok.																				V. L.

Podpisani sta pogodbi za gradnjo visoke cone na Lukovici
Log - Dragomer, 17. februar 2016 – Župan Miran Stanovnik je danes z izvajalcema gradbenih del in nadzora podpisal pogodbo za izvedbo del v okviru projekta 
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop. V tem pomembnem infrastrukturnem projektu občina sodeluje z Brezovico, Logatcem in Škofljico, z njim pa 
naj bi zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, zmanjšali izpostavljenost prebivalcev oporečni pitni vodi in izboljšali javno oskrbo s pitno vodo. 
V občini Log - Dragomer bodo v okviru projekta zgradili nov vodohran s črpališčem in na novo položili nekaj sto metrov cevovodov v vrednosti 670 tisočakov.

Hidrotehnik čisti barjanske jarke
Podjetje Hidrotehnik v okviru državne koncesije za vzdrževanje odvodnikov 
in odvodne mreže na Ljubljanskem barju tudi v občini Log - Dragomer čisti 
nekatere vodotoke.

OPN ponovno v javno razgrnitev
Priprava občinskega prostorskega načrta se vleče že kar nekaj let, a kot kaže 
tega pomembnega dokumenta ne bodo sprejeli še nekaj časa. Kot so nam po-
jasnili na občinski upravi, se vračajo en korak nazaj, in sicer do faze javne 
razgrnitve.

Telekom je začel z gradnjo 
optičnega omrežja
Celotno območje občine Log - Dragomer naj bi bilo v prihodnje pokrito z zmo-
gljivejšim optičnim omrežjem. Telekom Slovenije je že začel s posodobitvami. 
Optiko naj bi dobili vsi, a le če ne bo težav s pridobivanjem služnosti.
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»Sanacije	vodotokov	smo	se	v	preteklosti	lotevali	bolj	v	smislu	
gašenja	požara.	Ugotovili	smo,	kje	poplavlja,	potem	pa	smo	za-
devo	rešili	v	sodelovanju	z	Agencijo	RS	za	okolje	(ARSO).	Seve-
da	pa	je	prav,	da	vemo,	zakaj	se	je	to	zgodilo.	Če	se	ozremo	na-
zaj,	ugotovimo,	da	so	bile	narejene	napake	tako	s	strani	države,	
ki	je	dajala	dovoljenja	za	posege	v	prostor,	kot	z	naše	–	strani	lo-
kalnih	skupnosti.	Največkrat	pa	smo	zadevo	izsilili	občani	sami	
in	nato	so	se	takšni	posegi	izkazali	za	slabe,«	je	v	uvodu	v	javno	
predstavitev	dokumentov	povedal	župan	Miran	Stanovnik.	Kot	
primer	slabe	prakse	je	navedel	svojo	izkušnjo	pri	pridobivanju	
gradbenega	dovoljenja.	Kot	je	pojasnil,	je	tega	dobil	brez	težav	
in	to	za	gradnjo	na	območju,	za	katerega	se	je	kasneje	izkazalo,	
da	na	njem	poplavlja.	»Zato	moramo	na	lokalnem	nivoju	izdela-
ti	dober	OPN	z	dobrimi	smernicami	za	naprej,	da	bomo	res	ve-
deli,	na	kakšnem	območju	stojijo	naše	hiše	oziroma	na	kakšnem	
območju	bi	želeli,	da	te	stojijo,«	je	še	dodal	Stanovnik,	ki	se	mu	
zdi	prav,	da	je	javnost	seznanjena	z	dokumenti,	ki	kažejo	na	ne-
varnosti	poplav,	erozije,	zemeljskih	plazov,	skalnih	podorov	in	
ponikovalne sposobnosti tal. 

Za ponikanje površinskih voda ni dobrih pogojev 
S	 kartami	 geološko	 pogojenih	 nevarnosti	 je	 zbrane	 seznanil	
direktor	podjetja	Gecko	Matevž	Pavlič.	Ta	je	pojasnil,	da	so	iz-
delali	karto	tveganja	oziroma	nevarnosti	zaradi	 treh	pobočnih	
procesov,	in	sicer	zemeljskih	plazov,	padanja	skal	in	erozije,	na	
zahtevo	občine	pa	so	dodatno	izdelali	še	karto	ponikovalne	spo-
sobnosti	tal.	»Z	državo	se	že	dolgo	borimo,	da	bi	te	stvari	dali	
v	uredbo.	Ob	vsakih	večjih	padavinah	prihaja	do	plazov,	pred-
vsem	zato,	ker	se	sprejemajo	nestrokovne	odločitve.	Namen	teh	
kart	je,	da	se	definira	minimalne	potrebne	pogoje,	ki	bodo	člove-
ku,	ki	želi	delati	nek	poseg	v	prostor,	povedali,	kaj	je	minimalno	
potrebno	pogledati	v	tleh,	da	lahko	rečemo,	da	bomo	lahko	na-
redili	nek	varen	projekt,«	je	pojasnil	direktor.	Poleg	tega	želijo	s	
kartami	preprečiti	morebitne	nestrokovne	odločitve	investitor-
jev,	»strokovnjakov«	in	definirati	osnutke	za	pogoje	gradnje	ter	
upravljanja	z	vodami.	»Namen	kart	je	zagotoviti	varno	gradnjo	
ter	preprečiti	subjektivno	oceno	karakteristik	tal.«	
Izvedeli	smo,	da	 je	občina	geološko	neproblematična	z	 izjemo	
redkih	območij.	Pavlič	 je	pojasnil,	kakšni	 sta	 sestava	 in	 stabil-
nost	tal	na	območju	občine,	 izvedeli	smo	lahko,	kje	 je	največja	
nevarnost	 zemeljskih	plazov	 ter	 erozije.	 »Te	karte	 so	narejene	
na	podlagi	analitičnih	modelov	in	niso	stoodstotno	točne,	so	pa	
neka	osnova,	na	podlagi	katere	ste	lahko	vi	bolj	varni	in	je	lahko	
bolj	varna	tudi	občina,«	je	še	razložil	direktor	Gecka.	Sicer	pa	je	
občina	dodatno	naročila	 še	 izdelavo	ponikovalne	 sposobnosti	
tal	in,	kot	smo	izvedeli,	na	območju	Loga	in	Dragomerja	ni	do-
brih	možnosti	za	ponikanje	vode.	
Te	 karte	 bodo	 v	 pomoč	 predvsem	 bodočim	 investitorjem,	 ki	
bodo	na	območju	občine	postavljali	nepremičnine,	saj,	kot	pra-
vijo	 izdelovalci	vseh	 treh	dokumentov,	 je	bolje,	da	 se	 še	pred	
samo	 gradnjo	 preveri,	 kakšna	 nevarnosti	 pretijo	 na	 določeni	
parceli.	»Naredili	smo	tabelarični	prikaz,	kjer	predlagamo,	kaj	
naj	se	dela	na	določenem	območju,	na	določenem	tipu	objekta	
in	za	določen	tip	nevarnosti.	Bistvo	kart	je,	da	boste,	če	se	enkrat	

odločite	graditi,	res	na	varni	strani,	ne	samo,	da	boste	imeli	ge-
ološki	žig.«			

Zaledne vode imajo velik vpliv na urbani del 
naselij 
Občina	Log	 -	Dragomer	 je	 izdelavo	poplavne	 študije	 naročila	
v	 okviru	 postopka	 priprave	 občinskega	 prostorskega	 načrta.	
Izdelovalec	Niko	Antončič	 iz	AquaDate	 je	 izračunal	poplavno	
nevarnost	in	pripravil	predlog	možnih	rešitev.	Kot	so	ugotovili	
v	študiji,	so	na	območju	občine	le	manjši	vodotoki	s	povirjem,	
ki	se	navezujejo	na	potok	Čurnovec	na	Ljubljanskem	barju.	Ve-
lik	vpliv	na	urbani	del	občine	imajo	zaledne	vode,	ki	prispevajo	
velik	del	 k	 odvodnjavanju	padavinskih	 voda.	 Potoki	 so	 bili	 v	
preteklosti	 regulirani	kot	drenažni	 jarki,	da	bi	pridobili	 in	šči-
tili	kmetijske	površine	ter	sedaj	ne	potekajo	po	svojih	naravnih	
strugah.	Deloma	so	zacevljeni	in	preobremenjeni,	kar	se	kaže	v	
pogostem	poplavljanju.	Večina	potokov	se	ob	poplavah	preliva	
k	svoji	naravni	strugi,	cesti	pa	delujeta	kot	pregrada,	ki	zajezita	
vodo,	propusti	pa	delujejo	kot	dušilke.	»Vso	to	zajezeno	vodo	
bi	bilo	potrebno	prestaviti	gorvodno,	da	ne	bi	poplavljalo	v	tem	
delu,	kjer	je	občina	naseljena,«	je	pojasnila	Špela	Blažič	iz	občin-
ske uprave. 
Za	 varstvo	 pred	 poplavami	 in	 obvladovanje	 poplavne	 škode	
je	 pomembno	 prepoznati	 nevarnosti,	 se	 seznaniti	 in	 preučiti	
tveganja	ter	poznati	razmere	iz	preteklosti.	»Glede	na	izkušnje	
vemo,	da	se	vedno	ukrepa	po	poplavah	in	to	morda	ni	najbolj	
prav.	Zato	je	zelo	pomembno,	da	se	določena	območja	zavaruje	
in	se	jih	nameni	za	zadrževanje	vode,	da	se	odvrača	od	utrjeva-
nja	brežin,	od	gradnje,	ki	moti	naravni	tok	vodotokov,«	je	nekaj	
od	splošnih	omilitvenih	ukrepov	pred	poplavami	naštela	Blaži-
čeva.	Izvedeli	smo,	da	so	količine	vode	še	dva-	do	trikrat	večje,	
kot	so	mislili,	zaradi	česar	je	občina	bistveno	bolj	ogrožena	in	bi	
lahko	nastala	večja	škoda,	je	še	povedala.	

Preučenih je bilo šest občinskih vodotokov 
V	študiji	so	območje	občine	razdelili	na	tri	poplavna	območja,	za	
katera	so	izdelali	karte	razredov	poplavne	nevarnosti.	Kot	smo	
izvedeli,	je	Petrov	graben	delno	zacevljen,	poplave	so	dokaj	po-
goste	–	na	približno	vsakih	pet	let	se	voda	dvigne	do	40	centime-
trov;	v	primeru	stoletnih	voda	bi	potok	poplavil	celotni	spodnji	
del	naselja.	Za	zagotovitev	varnosti	bi	bilo	potrebno	vzpostaviti	
odprt	profil	z	večjo	pretočnostjo,	povečati	prevodnost,	poglobiti	
propuste	 ter	pred	 strjenim	delom	naselja	 zagotoviti	 akumula-
cijo.	
Na	območju	Ajdkovega	potoka	se	ob	ekstremnih	nalivih	voda	
preliva	preko	Rimske	ceste,	poplavlja	vmesni	del,	ki	ni	zacevljen,	
ter	se	prelije	v	Rotovški	potok.	Kot	ugotavljajo	v	študiji,	večina	
vode	sploh	ne	pride	do	propusta,	zato	bi	bilo	za	zagotovitev	var-
nosti	potrebno	sanirati	propuste	in	jarke	ter	obstoječe	zacevitve,	
del	potoka	bi	bilo	treba	po	odprtem	jarku	peljati	do	Rotovškega	
propusta,	prav	tako	pa	bi	bilo	pred	urbanim	delom	naselja,	na	
močvirnatem	področju,	potrebno	zagotoviti	akumulacijo.	
Poplave	 so	 pogoste	 tudi	 na	 območju	Molščice,	 saj	 je	 vodotok	
poddimenzioniran.	Težave	se	pojavljajo	že	v	zgornjem	delu.	Za	

zagotovitev	varnosti	bi	bilo	tudi	v	tem	primeru	potrebno	zago-
toviti	akumulacijo	v	zgornjem	predelu	ter	tudi	ob	nogometnem	
igrišču,	ob	glavni	cesti	bi	bilo	potrebno	povečati	propust	ter	ure-
diti	propuste	v	naselju.	
Največji	 vodotok	 nad	 regionalno	 cesto,	Malenščica,	 lahko	 po-
plavlja	širše	področje,	voda	se	preliva	že	pri	starem	malnu	in	pri	
Telekomu,	kjer	so	zgrajeni	drenažni	kanali	proti	Dragomerske-
mu	potoku.	Za	boljšo	varnost	bi	bilo	potrebno	povečati	naklon	
iztoka	Malenščice,	prevodnost	propusta	ter	zagotoviti	ustrezen	
volumen	detenzijskega	bazena.	
V	Dragomerski	potok	se	prelivata	tako	Malenščica	kot	Snešak,	
ki	 je	 precej	 prodonosen.	 Propusti	 ne	 prevajajo	 vode	 Snešaka,	
veliko	količino	vode	pa	prispeva	 tudi	urbani	del.	V	 študiji	 so	
še	ugotovili,	da	je	propust	pod	regionalno	cesto	ustrezno	velik,	
pod	 avtocesto	 pa	 premajhen.	 Za	 zagotovitev	 varnosti	 bi	 bilo	
potrebno	zagotoviti	 akumulacijo,	povečati	profil,	namesto	od-
prtega	jarka	so	možne	tudi	alternativne	rešitve.	Obenem	bi	bil	
potreben	delen	odvod	proti	Dragomerskemu	potoku,	začeti	pa	
bi	morali	tudi	bolje	ravnati	s	padavinsko	vodo,	jo	ponovno	upo-
rabljati,	akumulirati	ali	urediti	ponikanje.	

Predstavili inovativne rešitve ravnanja s 
padavinsko vodo 
Koncept	celovitega	lokalnega	upravljanja	z	vodo	in	vodnim	pro-
storom	je	predstavil	Marko	Fatur	iz	Ljubljanskega	urbanistične-
ga	zavoda.	Ta	je	zbranim	predstavil	nabor	možnosti	in	ukrepov	
za	trajnostno	upravljanje	z	vodo.	V	dokumentu	obravnavajo	tri	
glavna	področja	upravljanja	z	vodo,	in	sicer	rabo	vode	(ki	zaje-
ma	oskrbo	s	pitno	vodo,	vodovodni	sistem,	lokalne	zajeme	vode	
v	višje	ležečih	izvirih	oz.	potokih	ter	posebne	potrebe	po	vodi),	
odvajanje	površinske	in	padavinske	vode	iz	naselij,	sisteme	za	
odvajanje	 komunalne	 odpadne	 vode	 ter	 zmanjševanje	 ogro-
ženosti	pred	poplavami.	Kot	smo	izvedeli,	bi	bilo	potrebno	za	
zmanjšanje	škode	in	omilitev	poplav	zmanjšati	količine	oziroma	
zadrževanje	odtoka	površinske	in	padavinske	vode,	zagotoviti	
ustrezne	površine	za	vodo	ter	z	njo	trajnostno	ravnati.	
S	padavinsko	vodo	je	potrebno	ravnati	na	treh	ravneh,	in	sicer	
na	ravni	lokacije	oziroma	zemljišča,	na	katerem	stoji	stavba,	na	
ravni	 soseske	 in	 ravni	povodja.	Veliko	bi	 z	ustreznimi	ukrepi	
lahko	naredili	že	sami.	Fatur	predlaga	zelene	strehe,	zbiranje	de-
ževnice	in	ponovno	uporabo,	prepustne	tlake,	zasaditev,	odprte	
jarke,	korita	z	vegetacijo,	ki	prestreza	vodo	s	streh,	ter	poniko-
valne	kotanje	oziroma	suhe	zadrževalnike,	kjer	bi	se	voda	zadr-
ževala	 le	nekaj	dni.	Ukrepi	na	nivoju	soseske	zajemajo	prepu-
stne	tlake,	odstranitev	robnikov	in	žlebov	ter	usmerjanje	vode	v	
zasajene	kanale,	mokre	zadrževalnike,	čiščenje	ulic	ter	ureditev	
ceste	 tako,	da	bo	podrejena	sonaravnim	ureditvam.	Na	nivoju	
povodja	 pa	 je	 potrebno	 ohranjati	 naravne	 struge	 vodotokov,	
obrežna	blažilna	območja	morajo	biti	dovolj	široka,	znotraj	njih	
je	potrebno	zagotoviti	prostor	za	močvirna	območja,	predlagajo	
še	ponovno	vzpostavitev	suhih	rokavov	vodotokov	ter	poudar-
jajo,	da	je	potrebno	poplavna	območja	oblikovati	tako,	da	služijo	
za	začasno	zadrževanje	poplavnih	vod.	

Na predstavitvi sodelovali tudi občani 
Kot	smo	se	lahko	prepričali,	 je	ena	izmed	bolj	perečih	tem,	na	
katero	 so	na	 javni	predstavitvi	opozorili	občani,	problematika	
Liparjevega	griča.	Izpostavili	so,	da	bi	gradnja	na	tem	območju	
poslabšala	razmere	v	naselju,	ter	se	zavzeli,	da	bi	Liparjev	grič	
ostal	neposeljen.	Sicer	pa	smo	na	predstavitvi	lahko	slišali,	da	se	
v	občinski	upravi	zavedajo,	kakšne	težave	bi	prinesla	gradnja	na	
tem	območju	ter	da	naselitve	tega	področja	ne	podpirajo.	Občani	
so	na	predstavitvi	še	izpostavili,	da	so	za	poplavljanje	krivi	tudi	
nekateri	 posamezniki	 sami	 in	 pri	 tem	 opozorili	 na	 ucevljanje	
hudournikov	v	preteklosti.	Spregovorili	so	še	o	zadrževalnikih,	
poplavljanju	in	možnih	rešitvah,	s	katerimi	bi	preprečili	poplave	
ob	Snešaku	in	Dragomerskem	potoku.	
Sicer	pa	smo	lahko	tudi	slišali,	da	bi	bilo	za	zmanjšanje	škode	
vodotoke	potrebno	redno	vzdrževati	in	povečati	propuste.	»Za-
vedeti	se	moramo,	da	je	upravljavec	vseh	teh	vodotokov	ARSO.

Z	njimi	moramo	delati	z	roko	v	roki.	Noben	vodotok	ni	naš,	ob-
činski.	Tako	kot	smo	sanirali	Malenščico,	tako	kot	smo	sanirali	
Molščico,	 so	 to	vse	skupni	projekti	z	ARSO.	Nobene	stvari	ne	
moremo	narediti	sami.	Naša	naloga	je,	da	z	njimi	čim	bolj	sode-
lujemo,	jih	opozarjamo	in	tudi	sami	prispevamo	nekaj	sredstev,	
da	se	vodotoke	spravi	v	red,«	je	zaključil	župan	Miran	Stanovnik	
Karte	poplavne	študije	in	ogroženosti	so	oziroma	bodo	v	bližnji	
prihodnosti	javne	in	objavljene	na	spletu.	Tekstualni	del	je	do-
stopen	na	spletni	strani	občine	Log	-	Dragomer	v	zavihku	Ra-
zvojni	dokumenti,	do	grafičnega	dela	pa	boste	lahko	dostopali	
preko	portala	GIS-sistem.	

V. L. 
Foto: V. L. 

Javnosti so predstavili tri razvojne dokumente
Občinska uprava Občine Log - Dragomer je skupaj z izdelovalci v večnamenskem prostoru osnovne šole javnosti predstavila poplavno študijo, koncept 
celovitega lokalnega upravljanja z vodo in vodnim prostorom ter karte geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja terena. Na 
predstavitvi smo lahko slišali, da so z vodami povezane številne težave in tudi dobre priložnosti.
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Kot	smo	že	poročali,	 je	občinsko	vodstvo	vlo-
go	za	pridobitev	evropskih	sredstev	oddalo	na	
začetku	lanskega	avgusta,	kmalu	zatem,	ko	 je	
Služba	vlade	RS	za	razvoj	in	kohezijsko	politi-
ko	objavila	obrazec	za	oddajanje	vlog.	Kot	nam	
je	 takrat	 pojasnila	Marjeta	 Strnad	 Kuharič	 iz	
RRA	LUR,	 je	občina	v	novi	perspektivi	vlogo	
oddala med prvimi in bi na odobritev lahko 
čakali	 kar	 nekaj	 časa:	 »V	 prejšnji	 perspektivi	
so	občine	čakale	zelo	različno.	Do	same	prido-
bitve	odločbe	 so	občine	 čakale	od	pol	 leta	pa	
tudi	do	treh	let.«	Kot	kaže,	tudi	v	novi	finančni	
perspektivi	ne	bo	nič	drugače,	saj	je	od	vložitve	
vloge	minilo	že	dobrega	pol	leta.	

Kot	smo	izvedeli,	na	občini	še	vedno	ne	vedo,	
kdaj	 lahko	 pričakujejo	 odgovor,	 najverjetneje	
pa	to	ne	bo	še	zelo	kmalu.	»V	začetku	februarja	
smo	se	srečali	z	ministrico	in	ostalimi	odgovor-
nimi	na	ministrstvu	za	okolje	in	prostor.	Tema	
je	 seveda	 bila	 izvedba	 kanalizacije	 s	 čistilno	
napravo.	Moje	vprašanje	je	bilo,	kdaj	bo	pregle-
dana	naša	vloga,	ki	 je	bila	oddana	4.	 avgusta	
lani.	Dobil	sem	zagotovilo,	da	imajo	našo	vlogo	
visoko	rangirano,	ampak	dokler	se	ne	zaključi	
11	projektov	 iz	pretekle	finančne	perspektive,	
se	 okoljsko	ministrstvo	 s	 Službo	 vlade	 RS	 za	
razvoj	 in	 kohezijsko	 politiko	 ter	 ministrstvo	
za	finance	ne	morejo	opredeljevati,	zato	čaka-

mo	na	zaključek	 teh	11	projektov,«	 je	pojasnil	
župan	Stanovnik	in	dodal,	da	bi	ti	projekti	že	
morali	biti	zaključeni.	»Oni	že	zamujajo,	so	že	
zelo	pozni	 in	 takšna	pozna	 zaključevanja	 vo-
dijo	v	stres	vseh.	Naučili	smo	se,	da	so	bile	za-
ključne	faze	vseh	finančnih	perspektiv	stresna	
obdobja	za	izvajalce	in	investitorje.	Tudi	zaradi	
tega	smo	praktično	tedensko	v	navezi	z	opera-
tivnimi	 osebami	 na	ministrstvu	 za	 okolje,	 da	
nam	dajo	še	usmeritve,	če	so	kakšno	pozabili.	
Glede	na	to,	da	se	diskontne	stopnje	znižujejo,	
z	optimizmom	pričakujemo	pozitiven	odgovor	
na	našo	vlogo.	Po	 informacijah,	ki	 jih	 imamo,	
bo	nekaj	 sredstev	 zagotovo	 ostalo,«	 še	dodaja	
župan.	
V	okviru	projekta	naj	bi	bilo	zgrajenih	23	kilo-
metrov	kanalizacijskih	vodov,	od	 tega	11,8	na	
Logu,	7,5	v	Dragomerju	in	dobri	trije	na	Luko-
vici,	zgrajena	naj	bi	bila	tudi	čistilna	naprava	za	
5.000	populacijskih	 enot.	 Investicija	 je	 ocenje-
na	na	okoli	14,5	milijona	evrov,	od	tega	naj	bi	
iz	kohezijskega	sklada	dobili	10,2	milijona,	od	
države	 1,8	 milijona,	 iz	 občinskega	 proračuna	
pa	bi	za	 ta	projekt	v	naslednjih	petih	do	sed-
mih	 letih	prispevali	 skoraj	 2,5	milijona	 evrov	
(občina	pa	bo	pokrivala	tudi	DDV).	»Finančno	
konstrukcijo	za	kanalizacijo	ima	občina	naštu-

dirano.	Glede	na	 to	da	ministrstvo	 še	ni	dalo	
končne	ocene,	pa	dinamike	ne	moremo	ocenje-
vati,	 smo	pa	na	projekt	pripravljeni,«	 še	poja-
snjujejo	na	občini.	

Pripravljajo rezervne različice 
Dokumentacija	 za	 gradnjo	 kanalizacije	 in	 či-
stilne	naprave	je	izdelana	v	celoti	in,	kot	pravi	
direktor	Igor	Rojec,	za	pripravo	projektov	stoji	
veliko	 dela	 prejšnje	 in	 sedanje	 uprave.	 Kljub	
temu	 da	 je	 vloga	 oddana	 in	 občinski	 upravi	
ostane	 le	 čakanje	na	odgovor	ministrstva,	pa,	
kot	pravi	župan,	ne	čakajo	križem	rok:	»Med-
tem	ko	čakamo,	preučujemo	možnosti	poceni-
tve	projekta,	ker	si	želimo	čim	nižjo	investicijo.	
Ta	je	namreč	tudi	osnova	za	izračun	komunal-
nega	prispevka	v	bodoče	in	nižja,	kot	bo,	nižji	
bo	 prispevek.«	Na	 občini	 se	 pripravljajo	 tudi	
na	 scenarij	 v	 primeru,	 da	 bi	 dobili	 negativen	
odgovor.	»Preučujemo	druge	možnosti	 rešitve	
za	kanalizacijo	oziroma	odpadne	vode	s	čistil-
no	napravo.	Če	bi	zadeva	peljala	v	nezaželeno	
smer,	nismo	ostali	brez	rešitev,	ampak	predvi-
devamo	opcije	a,	b,	c,«	še	pravi	župan,	ki	doda-
ja,	da	bodo	o	rezervnih	različicah	spregovorili,	
če	bo	to	potrebno.	

V. L.

Občina	Log	-	Dragomer	je	v	preteklem	obdobju	v	
okviru	LAS	Barje	 z	 zaledjem	počrpala	 kar	 nekaj	
evropskega	denarja.	Skupna	vrednost	projektov	v	
obdobju	med	 leti	 2008	 in	 2015	 je	 bila	dobrih	 208	
tisoč	 evrov,	 od	 tega	 je	 občina	 v	 okviru	 progra-
ma	Leader	pridobila	 skoraj	85	 tisočakov	oziroma	
42-odstotno	sofinanciranje.	S	tem	denarjem	je	bila	
tako	na	primer	prenovljena	kotlovnica	v	osnovni	
šoli,	energetsko	so	sanirali	vrtec	in	postavili	otro-
ški	 igrišči	 v	Dragomerju	 in	 Jordanovem	kotu	 ter	
obnovili	tla	telovadnice	v	osnovni	šoli.	Tudi	v	no-
vem	programskem	obdobju	občinska	uprava	raču-
na	na	denar	iz	Evrope,	tokrat	pa	naj	bi	bilo	za	vse	
projekte	 skupaj	 na	 voljo	 okoli	 1,5	milijona	 evrov	
sredstev.
Kot	 smo	 izvedeli,	 lahko	 v	 novem	 programskem	
obdobju	na	podlagi	priporočil	EU	pristop	Leader	
prevzamejo	 tudi	 drugi	 evropski	 skladi.	 Preime-
noval	 se	 je	 v	 lokalni	 razvoj,	 ki	 ga	vodi	 skupnost	
(CLLD).	Vanj	sta	se	poleg	kmetijskega	vključila	še	
ribiški	in	regionalni	sklad.	Ustanovni	predsednik	
LAS	je	v	novem	mandatu	log-dragomerski	župan,	
ki	 pravi,	 da	 bo	 v	 novem	 programskem	 obdobju	
potrebno	dati	največ	poudarka	skupnim,	medob-

činskim	 projektom,	 s	 katerimi	 bodo	 konkurirali	
na	 razpisih.	 »Kot	ustanovni	predsednik	bom	za-
govarjal	in	dajal	prednost	povezovanju	barjanskih	
občin	z	zaledjem.	Na	razpolago	je	poldrugi	milijon	
sredstev,	ki	 se	 jih	bo	 razporejalo	glede	na	priori-
tete,«	je	povedal	Stanovnik	in	dodal,	da	je	Lokal-
na	akcijska	skupina	v	novembru	organizirala	pet	
delavnic,	ki	so	bile	podlaga	za	pripravo	strategije	
razvoja	 na	 območju	 občin	 Borovnica,	 Brezovica,	
Dobrova	-	Polhov	Gradec,	Horjul,	Log	-	Dragomer	
in	Vrhnika.	Zaključki	delavnic	so	bili	podlaga	za	
oblikovanje	ukrepov	v	strategiji	in	javnega	razpi-
sa	za	sofinanciranje	projektov	na	področju	razvoja	
podeželja	 v	 obdobju	 2015–2020.	 »Strategija	 je	 že	
usklajena	in	je	že	šla	naprej.	Zdaj	pričakujemo	od-
govore	višjih	instanc	in	upam,	da	bomo	lahko	čim	
prej	začeli	s	projekti,	ki	so	vezani	na	razvoj	pode-
želja.	S	tem	namenom	sem	že	opravil	sestanek	z	vr-
šilcem	dolžnosti	direktorja	Krajinskega	parka	Lju-
bljansko	barje	Janezom	Kastelicem,	ki	ni	naravnan	
samo	v	prepovedi	na	območju	Ljubljanskega	barja,	
temveč	tudi	v	razvoj	na	področju	kmetijstva,	go-
spodarstva	 in	 turizma,«	 še	 zaključuje	Stanovnik.

V. L.

V	svoji	predtekmovalni	skupini	je	dosegla	
prvo	 mesto	 in	 se	 tako	 uvrstila	 v	 finalni	
del.	 V	 četrtfinalu	 je	 premagala	 	naspro-
tnico	iz	Polzele.	V	polfinalu	je	nato	tesno	
izgubila	proti	dve	leti	starejši	nasprotnici	
iz	Ljubljane.	Tako	je	dosegla	končno	3.–4.
mesto	in	si	priborila	pokal.	Na	istem	tur-
nirju	 je	 nastopila	 tudi	 Emma	 Hrnčić	 iz	
Teniškega	 kluba	 Bobi	 z	 Brezovice,	 ki	 je	

postala	zmagovalka	v	mini	tenisu	in	pol-
finalistka	v	midi	tenisu.	Trener	Matej	Gru-
škovnjak	 je	 bil	 s	 svojima	 varovankama	
zadovoljen:	“Punci	si	zaslužita	vse	čestit-
ke!	 Emma	 se	 je	 po	 treh	finalnih	 porazih	
končno	zavihtela	na	sam	vrh.	Zelo	pa	sem	
vesel	za	Saro.	V	naš	klub	je	prišla	oktobra	
2015	 iz	 teniškega	kluba	v	Dragomerju	 in	
se	dokaj	hitro	prilagodila	novemu	okolju.	

Odkar	je	v	našem	klubu,	
je	 naredila	 ogromen	 na-
predek	 in	 že	 zelo	 diha	
za	 ovratnik	 našim	 dru-
gim puncam in fantom 
iz	kluba.	V	klubu	imamo	
namreč	zelo	močno	gene-
racijo	letnika	2008,	še	bolj	
pomembno	pa	je	to,	da	so	
fantje	in	punce	med	seboj	
prijatelji	in	se	na	teniških	
treningih	 zabavajo!	 Ver-
jamem,	 da	 je	 to	 šele	 za-
četek	 in	da	 je	pred	nami	
uspešna	 športna,	 teniška	
pot. Sara, le pogumno na-
prej!”																	TK Bobi

Letos	 se	bo	zima	hitro	končala,	vsaj	 sodeč	po	
obiskih	kurentov.	Tokrat	 jih	 je	prišlo	bistveno	
več	kot	v	preteklih	 letih.	Najprej	 so	se	na	po-
budo	župana	Mirana	Stanovnika	z	avtobusom	

pripeljali	koranti	 iz	Zgornje	Hajdine,	 iz	Etno-
grafskega	 društva	 Koranti	 Hajdina,	 katerega	
dolgoletni	član	je	tudi	log-dragomerski	župan:	
»Prosil	sem	jih,	da	bi	prišli	v	našo	občino	pred-

vsem	 zato,	 da	 se	 otrokom	 prikaže	 še	 kakšne	
druge	slovenske	običaje.	Da	dobijo	otroci	vpo-
gled	v	našo	dediščino,	vsaj	tisti,	ki	še	niso	bili	
na	našem	največjem	pustnem	festivalu	na	Ptu-
ju.«	Pisana	povorka	približno	dvajsetih	kuren-
tov,	med	njimi	je	bil	tudi	nekdanji	boksar	Dejan	
Zavec,	je	najprej	obiskala	otroke	in	vzgojiteljice	
v	vrtcu,	nato	pa	so	zlo	preganjali	 še	v	 telova-
dnici	 osnovne	 šole.	Veliki	 kosmatinci	 na	 čelu	
z	županom,	ki	si	je	prav	tako	nadel	kurentovo	
opravo,	so	veselo	poskakovali	ter	poskrbeli	za	
glasno	melodično	pesem	velikih	zvoncev,	ki	jih	
imajo	 značilne	pustne	 šeme	 s	 Ptujskega	polja	
zavezane	okoli	pasu.	

Nekaj	dni	kasneje	pa	so	dobro	in	obilno	letino	
v	 občino	 prinesli	 še	 kurenti	 iz	 Etnografskega	
društva	 korantov	 Pravi	 demoni.	 Tudi	 ti	 so	 s	
svojim	obiskom	navdušili	otroke	in	vzgojiteljice	
v	vrtcu	v	Dragomerju.	Tisti	otroci,	ki	so	bili	ob	
prvem	obisku	kurentov	nekoliko	zadržani,	 so	
se	ob	ponovnem	obisku	pustih	šem	sprostili	in	
navdušeno	 opazovali	 kurentov	 ples.	V	 občini	
so	se	mudili	pernati	kurenti,	oblečeni	v	bogate	
kožuhe,	pripasane	so	imeli	verige	z	zvonci,	na	
nogah	 gamaše,	 na	 glavah	 pa	 značilne	 maske	
s	strašljivimi	rdečimi	usnjenimi	jeziki	in	pisa-
nimi	 trakovi.	Po	 tradiciji	 so	 imeli	 s	 seboj	 tudi	
ježevke,	 na	 katere	 so	 jim	 dekleta	 privezovala	
robčke.	
Če	so	si	kurentovo	opravo	nekoč	nadeli	le	mo-
ški,	pa	danes	ni	več	tako.	Teža	oprave	kurenta	
je	 odvisna	od	velikosti	 človeka,	 ki	 jo	 nosi,	 na	
splošno	pa	moška	oprava	tehta	do	sedemdeset	
kilogramov,	medtem	ko	je	ženskam	namenjena	
nekoliko	lažja.	Kurent	ali	korant	je	najbolj	pri-
ljubljen	 in	 množičen	 tradicionalen	 pustni	 lik	
Ptujskega	 in	 Dravskega	 polja	 ter	Haloz.	 Stra-
šljiva	maska	 izhaja	 iz	 ljudskega	 izročila;	 svoje	
zvonce	in	opravo	si	lahko	kurenti	nadenejo	po	
svečnici.	Koranti	vedno	nastopajo	v	skupinah,	
kjerkoli	so,	na	cesti	ali	pa	v	hiši;	stalno	poska-
kujejo	in	se	hkrati	vrtijo,	da	njihovi	zvonci	čim	
glasneje	rožljajo.	

V. L.
Foto: Občina Log - Dragomer in 

Facebook stran Koranti iz Hajdine

Kanalizacija – občina še naprej čaka 
na potezo države
Občinska uprava občine Log - Dragomer je že pred več kot pol leta na ministrstvo 
za okolje in prostor oddala vlogo za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odgovora, ali je vloga odobrena, pa še vedno 
niso dobili. Po županovih informacijah naj bi na ministrstvu čakali na zaključek 
projektov iz stare perspektive, nato pa naj bi začeli razreševati nove vloge.

Kurenti občino obiskali dvakrat
V občini Log - Dragomer je v pustnem tednu kurentova pesem zadonela kar dva-
krat. Najprej so občino obiskali znanilci pomladi iz Zgornje Hajdine z županom 
Stanovnikom na čelu, ki so se ustavili v vrtcu in osnovni šoli, nekaj dni kasneje 
pa še stari znanci Pravi demoni iz Vidma pri Ptuju, ki se tradicionalno ustavijo v 
piceriji Siciliana v Dragomerju, pokazat pa so se odšli tudi vrtčevskim otrokom.

Prioriteta LAS Barje z zaledjem bodo 
skupni projekti občin
Občina Log - Dragomer še naprej ostaja članica evropsko sofinancirane Lokalne akcij-
ske skupine (LAS) Barje z zaledjem. V novem programskem obdobju 2014–2020 bo na 
razpolago 1,5 milijona evrov sredstev. Kot nam je zaupal ustanovni predsednik LAS- 
župan Miran Stanovnik, naj bi prednost dobili medobčinski projekti.

Sara Mihelčič (TK Bobi) na 
stopničkah v mini tenisu!
8-letna Dragomerčanka Sara Mihelčič je 6. februarja 2016 nastopila na 
teniškem turnirju pod okriljem TZS v Rogaški Slatini v kategoriji mini 
tenis.
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Ker	 je	 december	 mesec,	 poln	 do-
godkov	in	zabav,	smo	se	v	društvu	
odločili,	 da	 januarja	 organiziramo	
glasbeni	 večer,	 da	 se	 malo	 spoči-
jemo	 od	 vsakodnevnega	hitenja	 in	
dela,	nahranimo	naše	duše	in	pobo-
žamo	ušesa	s	pesmijo.	Vse	to	nam	je	
omogočil	Mešani	pevski	 zbor	Kul-
turnega	društva	Bloke.
V	Mešani	 pevski	 zbor	 Kulturnega	
društva	Bloke	so	vključeni	ljubitelji	
petja	ne	glede	na	starost,	poklic	ali	
glasbeno	 predznanje.	 “Pomembno	
je	veselje	do	petja,	druženja	in	prija-
teljstva,”	pravi	predsednik	DK	Blo-
ke	 Lojze	 Mazij.	Zbor	 	je	 pod	 vod-
stvom	 zborovodkinje	 Tanje	 Avsec	
za	koncert	izbral	slovenske	narodne	
pesmi	od	Prekmurja	do	Primorske.	
V	 letošnji	 jubilejni	 45.	 sezoni	delo-

vanja	 se	 je	 zbor	 posvetil	 koroški	
narodni	pesmi,	saj	pevci	menijo,	da	
narodne	 pesmi	 pomenijo	 najlepši	
zbir	 raznolikosti	 slovenskega	 jezi-
ka,	narečij,	običajev	in	petja.	Aktiv-
na	članica	društva	je	tudi	študentka	
in	 sopranistka	 Eva	Modic.	 Eva	 naj	
bi	zapela	dve	popevki	ob	spremlja-
vi	Iva	Šviglja	na	harmoniki,	vendar	
je	glasbenik,	na	žalost,	zbolel.	Kljub	
temu	 so	 poslušalci	 uživali	 v	 temi	
dvorane	in	zrli	v	svetlobo	na	odru,	
kjer	 se	 je	 prepletal	 mozaik	 različ-
nih	 pesmi	 in	 prečudovitih	 glasov.	
Poslušalcem	 so	 misli	 ob	 petju	 na-
stopajočih	 zaplavale	 po	 Sloveniji	
in se umirile. Obiskovalci so konec 
tedna,	s	pomočjo	naših	gostov,	prav	
prijetno	začeli.	

KUD KOSEC

Ko se med seboj povežejo 
kulturna društva 

V	nedeljo,	 31.	 januarja,	 je	 v	Drago-
merju	nekdo	z	zračno	puško	ustre-
lil	 našega	 mucka.	 Prestrelil	 mu	 je	
črevesje,	zato	mu	ga	je	veterinar	ob	
operaciji	 odstranil	 precejšen	 del.	
Plačati	 smo	 morali	 veterinarsko	
oskrbo,	 poleg	 tega	 pa	 odslej	 zelo	
skrbno	paziti	nanj	in	ga	zelo	nadzo-
rovano	hraniti,	zaradi	česar	 je	naše	
življenje	 seveda	veliko	bolj	 zaplete-
no.	Vprašanje	je,	ali	bo	sploh	še	živel.	
Muc	v	naši	družini	predstavlja	prvo	
izkušnjo	 sobivanja	z	živaljo.	Ker	 se	
zavedamo,	da	lahko,	ker	se	del	dne-
va	giblje	tudi	izven	hiše,	predstavlja	
grožnjo	za	druge	živali	in	posredno	

tudi	ljudi	v	naši	okolici,	smo	ga	ce-
pili	 proti	 kužnim	 boleznim,	 bil	 je	
kastriran	in	nosil	 je	ovratnico	proti	
bolham.	Žal	ga	ne	moremo	voditi	na	
povodcu	na	sprehod	in	od	tu	naprej	
bolj	odgovorno,	kot	smo,	ne	moremo	

ravnati.	Razen	seveda,	če	ga	imamo	
ves	čas	zaprtega	v	hiši.	Če	torej	teh-
tam	med	tem,	ali	bo	maček,	ki	je	po	
naravi	samosvoja	divja	žival,	 lahko	
užival	 svobodo	 gibanja	 zunaj	 hiše,	
s	tem	pa	tvegam	nejevoljo	bližnjega	
ali	daljnega	soseda,	ki	mu	obisk	na-
šega	muca	na	njegovem	vrtu	morda	
ne	bo	po	volji,	ali	bi	raje	imela	–	kot	
pravijo	v	zavetiščih	–	“mačka	za	iz-
ključno	notranje	 bivanje”,	 še	 vedno	
upam,	 da	 v	 našem	 kraju	 živijo	 ve-
činoma	 razumni	 ljudje	 in	 se	 bodo	
“svobodni”	mački	spretno	izogibali	
vrtov,	 dvorišč	 ali	 strelsko	 ustrezne	
bližine	 tistih,	 ki	 se	 zaradi	 takšnih	
dejanj,	k	tej	večini	(še)	ne	morejo	pri-
števati.

V	 zadnjih	 dneh	 januarja	 smo	 člani	
KUD	Kosec	ob	skodelici	toplega	do-
mačega	 čaja	 in	 sladkem	 prigrizku	
naših	spretnih	ter	skrbnih	gospodinj	
pripravili	 odprtje	 razstave	 lesenih	
kiparskih del. Za uvod v predstavi-
tveni	 del	 nam	 je	 zaigrala	 glasbena	
skupina	KUD	Kosec,	ki	jo	vodi	Juli-
jan	Erič,	nato	pa	 je	zaplesala	 še	 fol-
klorna	skupina	Nageljček,	ki	jo	vodi	
Nataša	Kogovšek.	Z	mojstrom	figur	
se	 je	pogovarjala	Brigita	Žitko,	ki	 je	

prireditev	tudi	povezovala.	
Razstava	del	kiparja-samouka	Jane-
za	Pereniča,	ki	se	že	dolga	leta	ljubi-
teljsko	ukvarja	s	kiparstvom	v	lesu,	
stoji	v	OŠ	Log	-	Dragomer.	Njegove	
ročne	spretnosti	 so	prepoznali	že	v	
osnovni	šoli,	ko	je	na	pobudo	učite-

ljev	 večkrat	 razstavljal	 različne	 iz-
delke	 na	 šolskih	 razstavah.	 Kmalu	
je	spoznal,	da	se	lažje	izrazi	z	lesom	
kot	 risbo	 in	 glino.	 Njegova	 dela	 so	
izraz	 velike	 ljubezni	 in	 želje	 po	 li-
kovni	izpovedi	z	lesom.	V	naravnih	
oblikah	 lesa	prepoznava	umetniške	
podobe,	ki	jih	dodela	le	toliko,	da	so	
prepoznavne	 tudi	 za	 druge.	 Les	 je	
začel	 oblikovati	 leta	 1967,	 ko	 je	 na-
stal	prvi	kip,	za	njim	pa	vsi	drugi,	ki	
so	predstavljene	na	razstavi.	Najraje	

dela	 z	 lesom	 lipe,	 oljke,	 jablane	 in	
hruške.	 Pravi,	 da	 po	 celodnevnem		
delu	z	lesom	oljke	dobiš	občutek	pi-
janosti,	kajti	les	ima	veliko	eterične-
ga	olja.	Janez	Perenič	mojstrsko	obli-
kuje	tako	celoto	kot	detajle,	vključuje	
pa tudi votel prostor in prodornine 

ter	smiselno	stilizira	oblike	v	samo-
svoj	 tip	figure.	Najlepši	 in	najdražji	
kipi	Janeza	Pereniča	so	ure,	ki	kažejo	
življenjsko	pot	in	postaje	na	tej	poti	
–	rojstvo,	 šolanje,	 mladost,	 poroko,	
otroke	 in	 starost.	Razstava	 je	 zelo	
poučna,	zato	Perenič	svoje	kiparske	
stvaritve	deli	tudi	z	učenci	in	učen-
kami	 naše	 šole	 ter	 	jim	 dokazuje,	
da lahko prav v vsakem materialu 
zaživi	 človeška	duša.	Ob	 zaključku	
odprtja	so	vsi	nastopajoči	v	dar	do-

bili	deteljice,	 saj	 starodavne	zgodbe	
pripovedujejo,	 da	 so	 skandinavski	
mornarji	ob	odhodu	na	morje	vzeli	
s	 seboj	 veje	 slive	 ali	 oreha	 za	 srečo	
ter	dobro	počutje.	Umetnik	 je	vsem	
otrokom	zaželel,	naj	deteljice	vedno	
nosijo	s	seboj.															KUD KOSEC

Prva intervencija v 
letu 2016
Bil	je	dan,	kot	vsak,	čisto	običajen,	vsi	smo	imeli	vsakda-
nje	opravke.	A	tisti	večer,	ki	ga	je	vsak	užival	po	svoje,	se	
je	v	trenutku	spreobrnil	v	večer,	ki	smo	ga	nenapoveda-
no	preživeli	skupaj.	Prvič	v	letošnjem	letu	so	nam	v	to-
rek,	19.	januarja,	od	18.13	zazvonili	pozivniki	in	telefoni:	
“Na	Grivi	××	gori	stanovanjski	objekt”.	Ne	vem,	zakaj	se	
mi	nikoli	zjutraj	ne	uspe	tako	hitro	obuti	in	obleči,	kot	v	
teh	trenutkih,	a	vseeno	gre	čas	prehitro,	ko	nekdo	potre-
buje	našo	pomoč.	Le	nekaj	minutah	po	pozivu	 smo	že	
bili	v	kamionu	(GVC	16-25),	vsak	s	svojo	nalogo.	Ko	se	
je	kamion	ustavil,	se	je	vsak	brez	vprašanj	lotil	svojega	
dela,	in	ko	smo	vlekli	cevi,	pripravljali	razsvetljavo	in	se	
opremljali	z	dihalnimi	aparati,	so	nam	že	pomagali	osta-
li,	ki	so	se	za	nami	pripeljali	s	kombijem.	Kmalu	za	njimi	
pa	so	prišli	pomagat	še	kolegi	gasilci	PGD	Log	z	obema	
svojima	 voziloma	 in	 zaradi	možnih	 poškodb	 tudi	 dva	
posredovalca	gasilsko-reševalne	enote	Log	 -	Dragomer	
-	Lukovica.	Prvi	napad	treh	gasilcev	je	takrat	že	vstopal	
v	objekt,	ki	 je	bil	odklopljen	od	elektrike	in	pripravljen	
na	 gašenje	 požara	 v	 mansardnih	 prostorih	 v	 drugem	
nadstropju.	Ko	smo	odprli	loputo,	ki	je	zapirala	prostor,	
v	katerem	se	je	požar	razvil,	se	v	njem	ni	videlo	popol-
noma	ničesar.	Vse	je	bilo	zadimljeno	z	gostim	sivim	di-
mom,	skozi	katerega	se	je	videlo	le	nekaj	svetlobe	ognje-
nih	zubljev.	Z	nekaj	 curki	vode	 smo	poskusili	pogasiti	
ogenj,	kolikor	se	ga	je	videlo,	a	smo	hitro	ugotovili,	da	je	
bolj	razvit,	kot	je	bilo	videti	na	prvi	pogled,	zato	je	bilo	
treba	najprej	odpreti	okna	ter	spustiti	iz	prostora	vroči-
no	in	paro,	ki	se	je	ustvarjala	ob	gašenju	ter	nas	krepko	
žgala	skozi	čelade	v	glavo	in	ramena	ter	nam	prepreče-

vala	vstop	skozi	 stropno	 luknjo,	da	bi	 lahko	omejili	 in	
pogasili	požar.	Vendar	prostora	nismo	poznali	in	nismo	
vedeli,	kje	je	okno,	zato	smo	ga	poiskali	s	termo	kame-
ro.	Ogenj	v	žarišču	požara	med	nami	 in	oknom	smo	z	
nekaj	curki	vode	umirili,	da	smo	se	lahko	pod	oblakom	
vročine	splazili	do	okna	in	ga	odprli.	Kmalu	zatem	smo	
imeli	požar	pod	nadzorom	in	najhujše	 je	bilo	za	nami.	
Po	pregledu	prostora,	 s	katerim	smo	 izničili	možnosti,	
da	spet	zagori,	smo	pospravili	opremo,	spili	čaj,	ki	nam	
ga	je	prinesla	ena	izmed	prijaznih	sosed,	in	odšli	nazaj	
v	 gasilski	 dom.	 Intervencije	 se	 je	 udeležilo	 14	 gasilcev	
PGD	Dragomer	 -	 Lukovica,	 12	 gasilcev	 PGD	 Log	 in	 2	
prva	posredovalca	gasilsko-reševalne	enote	Log	 -	Dra-
gomer	-	Lukovica.	
Ob	tej	priložnosti,	ko	pišem	o	naši	prvi	intervenciji	v	le-
tošnjem	 letu,	 bi	 se	 rad	 zahvalil	 v	 imenu	vseh	gasilcev	
PGD	Dragomer	 -	Lukovica	vsem,	ki	ste	nam	pomagali	
s	 svojim	nakazilom	dela	dohodnine,	prostovoljnimi	 in	
drugimi	 prispevki	 pri	 nakupu	 opreme.	 Brez	 nje	 ne	 bi	
opravili	niti	 te	niti	katere	druge	intervencije	tako	hitro	
in	kakovostno,	škoda	pa	bi	bila	posledično	veliko	večja	
ali celo katastrofalna. 

Z	gasilskim	pozdravom	NA	POMOČ	
za	PGD	Dragomer	-	Lukovica,	Miha Koren

Ustreljen muc v Dragomerju

Toplota in težnja po pristnem ter naravnem
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Slovenska	 beseda,	 ki	 je	 in	 še	 vedno	 živi	
v	 ljudskih	pesmih	–	te	so	se	z	ustnim	iz-
ročilom	 prenašale	 iz	 roda	 v	 rod	 vse	 do	
današnjih	 dni,	 je	 bila	 prvič	 zapisana	 v	
Brižinskih	 spomenikih.	Veliko	 kasneje	 je	
zaživela	v	upornem	puntarskem	verzu	“le	
vkup,	le	vkup	uboga	gmajna”	sredi	nem-
ške	pesmi,	našla	svoje	mesto	v	protestant-
skih	 in	kasneje	katoliških	pesmaricah	ter	
v	 drugi	 polovici	 18.	 stoletja	 dosegla	 svoj	
prvi	vrh	z	Devovimi	verzi	v	Pisanicah,	s	
čimer	je	utirala	pot	prizadevanjem	razsve-
tljencev	iz	Zoisovega	kroga	in	jeziku	srca,	
ki	 je	zaživel	v	Linhartovem	Matičku,	ka-
sneje	pa	Vodnikovih	Pesmih	za	pokušino.	
Svojo	 umetniško	 popolnost	 in	 vsestran-
skost	je	dosegla	s	poezijami	Franceta	Pre-
šerna,	ki	so	nas	kot	enakopravne	umestile	
med	druge	evropske	narode	–	na	pesniški	
zemljevid	 sveta.	 S	 Prešernom	 so	 se	 nam	
razprla	nova	duhovna	prostranstva	člove-
ške	misli,	potrdilo	ter	utrdilo	pa	se	je	tudi	
prepričanje,	da	je	mogoče	v	materinem	je-
ziku	spregovoriti	o	vsem,	zares	čisto	vsem.	
In	njegova	Zdravljica,	ki	je	zaradi	cenzure	
lahko	 izšla	 šele	po	 revoluciji	 leta	 1848	 in	
nas	 je	 ter	 nas	 še	 vedno	 združuje	 tudi	 v	
najtežjih	preizkušnjah,	je	zagotovo	najlep-
ša	himna,	kar	jih	svet	pozna.	Slovenci	smo	
narod	pesnikov	in	pesem	nas	je	ter	nas	še	
vedno	spremlja	na	vsakem	koraku.	Spre-
mlja	nas	v	najlepših,	 a	 tudi	najtežjih	 tre-
nutkih	našega	življenja.	Povezuje	nas,	nam	
odkriva skrivnosti in lepote sveta, ki nas 
obdaja.	Z	njo	 lahko	omilimo	bolečino	ob	
izgubi	ljubljene	osebe,	se	kritično	ozremo	
okoli	sebe	in	se	poveselimo	ob	rojstvu	no-
vega	 življenja.	 Pomaga	nam	premagovati	
razdalje	med	 ljudmi	 in	 razširjati	obzorja.	
Osmišlja	nam	svet	in	lastno	življenje.	Vse	

to	 smo	 odkrivali	 tudi	 v	 pesmih	 naštetih	
avtorjev,	ki	 so	nam	približali	 svoja	obču-
tja,	 spletli	 nove	 vezi	 med	 nami	 in	 nam	
polepšali	praznovanje	Prešernovega	dne.	

Alenka Logar Pleško
 
Večer je bil nekaj posebnega, zakaj? »Ker smo 
ga naredili lepega ljudje…, ker imamo radi lepo 
slovensko besedo in ker ji znamo prisluhniti. 
A to je mogoče le, če se najdejo ljudje, ki znajo 
oboje povezati. Člani bralnega krožka to zna-
mo, zmoremo in hočemo. Vsi skupaj pa prispe-
vamo, kar lahko. Nocojšnji večer je bil nekaj 

posebnega, ker je prostor preplavila želja, da bi 
nam bilo lepo«. Bilo nam je, tudi zato,  ker smo 
izvedeli,  kaj navdihuje naše pesnike in kaj jim 
pomeni upesnitev navdiha. Zdravko je ustvar-
jal ob večerih na potovanjih, daleč od doma, s 
pesmijo je razdaljo premagal in se povezal s 
svojimi ljubljenimi. Angelca s pesmijo največ-
krat blaži bolečino. Dragica pa, včasih, ko je 
sama, potrebuje nekoga ali nekaj, kar jo poslu-
ša. List papirja prenese vse, nemo jo posluša in 
zato Dragica ne potrebuje energije za dialog: 
»Človek tisto, kar ga teži, preprosto preloži in 
mu je lažje«. 
  

Člani bralnega krožka se zahvaljujemo 
Toscani za prostor, ki ga redno upora-
bljamo za srečanja. 

Boža,	Danica,	Janez,	Marinka,	Meta,	
Milka,	Olga,	Tanja	

Zdravko Pečan: Izgubljena     
Najina	ljubezen	se	ni	izgubila.	
V	mehkobo	pomladnih	dni	se	je	skrila.	
V	jezera	jutranjih	meglic	se	je	potopila.	
V	toploto	božajočih	žarkov	se	je	zavila.	
S	šarmom	cvetočih	rož	se	je	okrasila.	
Se	iz	pesmi	ptic	oglasila.	
V	opojne	dišave	je	log	in	gaj	ovila.	
Se	po	mlečni	cesti	po	neskončnih	poteh	
zvezd	je	sprehodila.	
Potem	pa	se	v	najina	srca	vrnila.	  
  

Angelca Svete: Leteti želim 

Ko	sanjam,	da	lepo	živim,	
letim. 
Letim	kot	ptica,	
brez	skrbi	in	bolečin.	
Ko	srečna	sem,	letim.	
Ko	se	zbudim,	sem	okovana	
od	življenja	bolečin. 
  

Dragica Krašovec: Objem poletja  
Odšel	si	na	poletno	noč	in	vzela	te	je	tema.	
Sama	sem	zdaj		in	prazna	je	tvoja	postelja.	
Na	njivi	za	hišo	ni	več	pšenice,	
ostanke	zrnja	še	iščejo	glasne	ptice.	
  
Še	lune	ni	več	to	noč,	
le	krajec	visoko	na	nebu.	
Vse	mirno	in	tiho,	zrem	v	cestni	obroč	
in	sanjam	o	morskem	galebu.	
  
Čutim	vonj	morskih	trav,	
tu,	doma,	sredi	širnih	planjav.	
Slišim	šum	in	valovanje	morja,	
čutim	nežno	bitje	srca.	
  
Poletje	je,	čas	za	veselje	in	radosti,	
čas	za	druženje	in	tisoče	drobnih	sladkosti,	
čas	za	igro	srca,	
čas	za	naju,	za	dva,	ki	sta	osamljena.

V slovo Mariji Rus
Marija Rus se je rodila 28. oktobra 1931 na Viru pri Stični Jožetu 
Sadarju in Tereziji, rojeni Košak, kot peta od sedmih otrok. Krstil 
jo je v starodavni stiški baziliki p. Dominik Oberfrank, botra pa sta 
bila Jožef in Ana Kokelj. Veliko revščino v družini, ki jo je blažila 
dobrodelnost menihov iz bližnjega stiškega samostana, je še poveča-
la nesrečna smrt prvorojenega sina Jožeta, ki je kot skoraj desetletni 
pastir utonil v lokvi na Kavcu nad Pristavljo vasjo. Mater Terezijo 
so pestile hude rane v trebušnem predelu, zaradi katerih je še ne 
40-letna umrla v bolnišnici v Ljubljani. Mala Marica je takrat že 
prebivala pri stricu in stari teti pri Kostelcu v Pristavlji vasi, ki 
sta jo vzela k sebi namesto njenega pokojnega brata Jožeta. Pokojna 
mami se je spominjala, da niti prave obutve ni imela, ko je odhajala 
služit, le skromne copatke, tako da jo je sestra Rezka morala prene-
sti čez veliko lužo nekje v gozdovih na meji med stiško in šentviško 
faro. Umirajoča mati v ljubljanski bolnišnici je po branjevki iz Pri-
stavlje vasi naročila teti Nani, naj pripelje Marico in Miha k njej. 
Otroka sta v bolnišnici prebudila spečo mater: ta je samo odprla oči, 
pogledala sina in hčer ter umrla.
Marica je bila kmalu zrela za šolo. Hodila je v šolo v Šentvidu, kjer 
se je okužila z ljubeznijo do knjig. Teh je bilo precej tudi pri Kostel-
cu v stari mentrgi: Marica jih je skrivaj jemala na pašo. V branje 
zatopljenemu dekletu so zato kdaj krave ušle, ampak nič ne de. Žal 
se je v deželo kmalu prikradla bratomorna vojna: na samotni do-
mačiji pri Kostelcu so se ustavljale najrazličnejše vojske, vsem pa je 
bilo treba kuhati žgance, česar je bila Marica kar vešča. Le včasih 
se je bojna sreča na hitro obrnila in namesto vojakov so bile žgancev 
deležne domače živali. K sreči so vse grozote vojne, ki so jih bili 
kraji okoli Šentvida in Stične utrpeli zvrhan kelih, končno minile. 
Hčeri je oče Jože kdaj priskrbel občasno delo, da je ruvala plevel na 
travnikih, kjer je sedanje letališče v Šentvidu. Leta 1947 se je odšla 
učit h krojaškemu mojstru Tonetu Rusu, babičinemu bratrancu, 
v Ljubljano. Spretno dolenjsko dekle se je uspešno naučilo krojiti 
najrazličnejše obleke, ki jih je potem dokončane peš nosilo strankam 
po vsej Ljubljani, tako da je dodobra spoznalo tudi prestolnico. Z 
odliko je končala tudi obrtno šolo. Da bi si povečala življenjske mo-
žnosti v povojnem času, se je pridružila delovnim brigadam, ki so 
gradile Tovarno učil v Črnomlju, in bila dvakrat udarnica. 
Mojster Rus je šel z družino večkrat na obisk h Kogovškovim, kjer 
je bil doma njegov vajenec Marjan. Z njim je šla pogosto tudi Ma-
rica, ki je na Logu tako spoznala svojega bodočega moža Cirila. 
Ko se je selila na Lavrico, ga je v Ljubljani srečala v modri vojaški 
uniformi: Ciril je takrat končeval prekinjeni vojaški rok na vojnem 
letališču na sedanji Letališki cesti. Med njima je preskočila iskra in 
čez leto dni sta že postala mož in žena. Preselila sta se na Log na 
podstrešje Matijeve hiše, potem pa kmalu v sosedovo Mesesnelovo 
domačijo. Tja je k svoji nečakinji kmalu prišla tudi teta Nana iz 
Pristavlje vasi. Ko je mlada družinica štela že tri otroke, se je pre-
selila v novo, še ne povsem dokončano hišo streljaj stran na Barju. 
Tam se je sestri in bratoma kmalu pridružila Marička, potem pa 
sčasoma še trije otroci. 
Mami Marija je pridno skrbela za otroke, oče Ciril pa za elektriko v 
avtomobilih strank od blizu in daleč. Marici so prav prišle krojaške 
spretnosti, da je lahko lepo oblačila svoje otroke v doma izdelana 
oblačila. Z veseljem je pomagala tudi ljudem z znanjem prve po-
moči, ki ga je pridobila v krajevnem odboru Rdečega križa: pone-
srečenim na zelo prometni Tržaški cesti in skakalcem na ložanski 
skakalnici, ki niso bili ravno tako vešči tega športa kot brata Prevc. 
Čeprav sama ni imela veliko, je znala ljudem pomagati z nasveti, 
pa tudi s pomočjo v največji stiski, če so npr. zaradi požara ostali 
brez osnovnih šolskih potrebščin. Otroci so se od matere navzeli 
veliko ljubezni do petja in glasbe z zgodbami iz njenega otroštva ter 
mladosti in najrazličnejšimi zgodbicami, izreki in šalami. Z mo-
žem Cirilom sta se veselila njihovih šolskih in drugih uspehov, prav 
kmalu pa tudi vnukov. Žal je Marici zahrbtna bolezen prav kmalu 
vzela moža Cirila. Prepotrebni denar za preživetje si je potem na 
začetku služila tudi s pospravljanjem vrtca na Logu, kjer je žalost 
v popoldanskih urah preganjala s prepevanjem narodnih in cerkve-
nih pesmi, ki jih je znala res veliko. Kmalu se je vključila tudi v 
cerkveni zbor na Logu, postala pa je tudi katehetinja, saj je uspešno 
zaključila teološko-pastoralni tečaj na Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Z veseljem je pisala za krajevne in cerkvene časopise, ukvarjala pa 
se je tudi s preučevanjem krajevne zgodovine na Logu. Veliko vese-
lja je imela tudi z vrtom okoli hiše in bližnjo njivo. 
Leta so počasi minevala, vnukom so se pridružili pravnuki. Naša 
mama je počasi telesno slabela, vendar pa je skoraj do zadnjega 
ohranila veliko čilost duha, s katero je bodrila vse, ki smo ji bili 
blizu. Na začetku lanskega leta jo je po obdobju slabega počutja žal 
prizadela možganska kap, zato se je marca preselila v Dom Marije 
in Marte v Logatec, kjer so zelo lepo skrbeli zanjo: vodstvu in ose-
bju doma se zato otroci najlepše zahvaljujemo. Mama je tudi v tem 
zadnjem obdobju znala poskrbeti za dobro voljo, potem pa je počasi 
ugasnila. Spravljena z Bogom in ljudmi je 28. januarja kmalu po 
polnoči odšla po večno plačilo k svojemu Stvarniku. Otroci, vnuki 
in pravnuki, zeti in snahe, brata Avguštin in Miha ter sestra Anica 
in vsi njeni jo bomo zelo pogrešali, verujemo pa, da se nekoč spet 
snidemo z njo pri Bogu. Mami, hvala za vse: prosi za nas Boga 
Vsemogočnega! 

Miha Rus

Pavli v slovo 
Sporočamo žalostno vest, da nas je 
za vedno zapustila naša članica, ga. 
Pavla Prah. S svojim dolgoletnim pre-
danim delom, prijaznostjo, toleranco 
in vsakokratno pripravljenostjo na 
sodelovanje je pustila velik pečat na 
ljubiteljski kulturi, predvsem podro-
čju ohranjanja kulturne dediščine. 
Prav do zadnjih dni je bila aktivna in 
skrbna do svoje sekcije. Opravljala je 
več pomembnih funkcij v organizaci-
jah, povezanih s kulturo, zato smo ji 
lahko vsi kulturniki hvaležni za njeno 
izjemno bogato delovanje. 

KUD KOSEC

Pavla Prah je prejela priznanje 
Občine Log - Dragomer za dol-
goletno družbeno in društveno 
aktivnost v nekdanji KS Log in 
Občini Log - Dragomer.

Skupina DVIG – bralni krožek 

Šopek poezije na Prešernov dan v 
Dragomeru v Toskani – 3. 2. 2016 
Člani bralnega krožka v občini Log - Dragomer smo se odločili, da le-
tošnje praznovanje kulturnega praznika, ki poteka ob 170. obletnici iz-
ida Prešernovih Poezij, počastimo s pesniškim večerom treh literarnih 
ustvarjalcev iz naše občine – Angelce Svete, Dragice Krašovec in žal pre-
zgodaj umrlega Zdravka Pečana, ki so svoje pesmi zbrali in izdali v sa-
mostojnih zbirkah.
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V	 prvih	 dneh	 marca,	 natančneje	
v	 sredo,	 2.	 3.	 2016,	 bo	 imelo	 Dru-
štvo	 upokojencev	 (DU)	 Dragomer	
-	 Lukovica	 ob	 15.00	 v	 prostorih	
Gasilskega	 doma	 Dragomer	 svo-
jo	 redno	 letno	 sejo	 odbora.	Potek	
zbora	 bomo	 popestrili	 s	 krajšim	
kulturnim programom in dobro 
malico.	Program	 zbora	 v	 glavnem	
poznamo,	 saj	 izhaja	 iz	 aktov	 dru-
štva	 od	 ustanovitve	 dalje.	Potrdili	
bomo	 poročilo	 o	 delu,	 ki	 so	 ga	 že	
obravnavali	člani	upravnega	odbo-
ra,	 pregledali	 finančno	 poslovanje	
društva	 v	 letu	 2015,	 izvolili	 nado-
mestne	 člane	 organov	 društva	 in	
sprejeli	 okvirni	 plan	 za	 delovanje	
društva	v	letošnjem	letu.
Nekatere	 dejavnosti	 so	 utečene	 in	
so	 se	»prijele«	med	člani,	zlasti	na	

športnem	področju,	redni	so	obiski	
starejših	 ob	 njihovih	 osebnih	 pra-
znikih,	pogrešamo	pa	pestrost	de-
lovanja	na	področjih,	ki	 jih	želimo	
v	društvu	ponovno	oživiti	 ali	 celo	
na	 novo	 uvesti.	Ugotavljamo,	 da	
se	članstvo	stara	 in	potrebuje	dru-
gačno	povezovanje,	kot	v	prejšnjih	
letih,	 poleg	 tega	 pa	 je	 potrebno	
vključiti	tudi		mlajše,	ki	v	naše	dru-
štvo	komaj	vstopajo.	 Idej	za	širitev	
aktivnosti	 nam	 ne	 manjka.	Naša	
okolica	 nudi	 neomejene	 možnosti	
za	 sprehode	 v	 naravo,	 krajše	 ali	
daljše	 pohodne	 poti,	 kolesarjenje,	
razne	 delavnice	 o	 možnostih	 sa-
mooskrbe	 s	 sadjem	 in	 zelenjavo,	
ročnih	 delih,	 izvajanje	 kulturnih	
dejavnosti	 z	 medgeneracijskimi	
srečanji	(šola,	vrtec),	bralni	krožek,	

obiske kulturnih prireditev, morda 
ples,	 čajanke,	 zborček,	 družabne	
igre,	obisk	gledališča,	ogled	filmske	
predstave	in	še	kaj.	Potrebujemo	le	
ljudi,	ki	bi	bili	pripravljeni	pomaga-
ti	 s	 svojim	 aktivnim	 prispevkom,	
časom	in	znanjem.	In	potrebujemo	
vas,	da	se	nam	pridružite.	Le	 tako	
bomo	 naše	 delo	 popestrili,	 vam	
pa	 skrajšali	 urice	 osamljenosti	 in	
omogočili	 uveljavitev	 posameznih	
spretnosti	 ter	zagotovili		 sprejetost	
in	 pomembnost	 vašega	 sodelova-
nja.	Ni	 dovolj,	 da	 se	 nekdo	 potru-
di	 in	 izvede	 neko	 aktivnost,	 če	 se	
vanjo	 ne	 vključijo	 zainteresirani	
člani	 društva.	 Zadostna	 udeležba	
posameznikov	 pomeni	 pravilnost	
izbire	 in	pravo	odločitev.	Večji	po-
udarek	 želimo	 dati	 samopomoči,	
zdravstvenemu	 ozaveščanju	 in	
spremljanju	 zdravstvenega	 stanja	
posameznikov,	 kjer	 se	 je	 aktivno	
vključil	 Zdravstveni	 dom	 Vrhnika	
s	 svojimi	 sodelavci.	 Pridite	 vsak	
drugi	 torek	 v	 naše	 prostore	 in	 iz-
koristite	 te	možnosti.	Predvsem	pa	
se	udeležite	 občnega	 zbora	v	mar-
cu,	povejte,	kaj	pričakujete	od	dru-
štva,	 in	se	aktivno	vključite	v	naše	
delovanje.	Le	 povezani,	 usmerjeni	
k	 izvajanju	 ciljev	bomo	 lahko	 tudi	
uspešni.												

Dragica Krašovec

Pavli v slovo
Z globoko bolečino v srcu smo sprejeli 
žalostno vest, da nas je za vedno zapu-
stila delu predana krajanka Pavli Prah. 
Kot jeseni počasi usiha moč sončnih 
žarkov, tako je tudi v tebi veliko pre-
zgodaj začelo usihati življenje. Sklenila 
si šest desetletij in pol dolgo, z delom 
bogato prežeto življenje, ter preživela 
tudi v najtežjem času gradnje tvoje 
družinske hiše in ob smrti tvojega dra-
gega ter ljubega moža Francija. 
Tvoja življenjska pot se je začela pri 
Svetem Vidu 30. junija 1950. Potem 
ste se preselili na Log v novozgraje-
no hišo. Osnovno šolo si obiskovala 
na Logu v svojem domačem kraju ter 
šolanje nadaljevala v Ljubljani na eko-
nomski srednji šoli. Kruh zase in svojo 
družino si večinoma služila v Ljubljani 
v Skupnosti za ceste RS. Bila si zelo 
delavna in vztrajna pri svojem delu. 
En mandat si preživela tudi kot tajnica 
v svetu Krajevne skupnosti (KS) Log. 
Tvoje nesebično, pošteno in ustvarjal-
no delo je dalo velik pečat celotni sku-
pnosti. Bila si iznajdljiva in vztrajna 
pri vsaki nalogi, ki ti je bila zaupana. 
Dobro se spomnim tvojega dela v ti-
stih zlatih časih za KS Log, ko so vsi 
hrepeneli po čim lepši in boljši ureditvi 
ter napredku v skupnosti. Marsikatera 
krajevna skupnost v Občini Vrhnika 
nam je zavidala naše uspehe. Veliko si 
naredila za asfaltiranje cest na Logu, 
javno razsvetljavo, elektrifikacijo na 

Ferjanko (po šestdesetih letih obljub), 
otroško igrišče v Jordanovem kotu, na-
pis na cestninski postaji na Logu. Bila 
si soustanoviteljica, soustvarjalka in 
članica Odbora za ohranjanje kulturne 
dediščine v KS Log. Vedno si skrbela 
za Miklavževanje; predvsem da je ta 
običaj ostal na Logu (da ni bil prenesen 
na župnijo Brezovica, kar je bila želja 
nekaterih). Pomagala si pri izdelavi 
butaric za veliko noč, materinski dan, 
pirhov, poskrbela za čistilno akcijo, 
pobiranje ambrozije, kresovanje za 1. 
maj, ličkanje koruze, adventne venčke, 
pohod z baklami k polnočnici na Bre-
zovico in še bi lahko našteval. Skupaj 
smo želeli mladim in starim približati 
stare običaje, kako se je delalo in živelo 
na vasi pred več kot 100 leti. 
Pavli je vedno ob vsaki novi priredi-
tvi ali pridobitvi dejala: »No, pa smo 
spet napravili nekaj lepega, dobrega in 
poučnega za naše otroke in mladino.« 
Zbirala je tudi fotografije, ki so prika-
zovale življenje nekoč. Veliko informa-
cij je dobila pri gospe Ički Zupančič z 
Loga, kajti njena mati je bila Vrbičeva 
Geli, ki je imela včasih gostilno, hkra-
ti pa tudi zelo dober spomin. Pavli je 
delo odbora predstavljala tudi zvezi 
vrhniških kulturnih društev. Poveda-
ti moram še to: vsa dela je opravljala 
brezplačno in zelo veliko naredila za 
Log ter našo krajevno skupnost. Škoda 
da je nimamo več: ne Pavli, ne krajevne 
skupnosti, ne javne razsvetljave v Ka-
čji vasi, ne kanalizacije na Logu.  

  Ludvik Rožnik

V	 hramu	 učenosti	 so	 se	 v	 tednu	 pred	
kulturnim	 praznikom	 tudi	 letos	 zbrali	
ljubitelji	 kulture,	 da	 bi	 se	 poklonili	 naj-
večjemu	 slovenskemu	 mojstru	 roman-
tičnih	stihov	Francetu	Prešernu	ter	vsem	
kulturnim	ustvarjalcem	pred	in	za	njim.	
V	uvodu	je	spregovoril	župan	Miran	Sta-
novnik,	 ki	 je	 povedal,	 da	mu	 je	 vsakič,	
ko	 posluša	 slovensko	 himno,	 toplo	 pri	
srcu	 ter	 dodal:	 »Prav	 je,	 da	 se	 nocoj	 in	
tudi	skozi	vse	leto	zavedamo,	kako	lepo	
je	biti	Slovenec,	kako	ponosni	smo	lahko	
na	 to,	 da	 živimo	 v	 domovini,	 kjer	 ima-
mo	 svoj	 jezik.	 Prav	 je,	 da	 to	 domoljubje	
gojimo	ne	 samo	v	 tem	prostoru,	 ampak	
tudi potem, ko pridemo domov, ko bomo 
v	družbi	naših	otrok,	naših	sosedov.«	Ob	
tej	priložnosti	je	vsem	zaželel	lep	in	pri-
jeten	kulturni	večer	ter	se	zahvalil	orga-
nizatorjem,	ki	vsakokrat	poskrbijo,	da	so	

kulturni	dogodki	v	naši	občini	tako	lepo	
obeleženi.
Tokrat	 je	 bilo	 druženje	 ob	 kulturnem	
prazniku	nekoliko	drugačno	kot	pretekla	
leta.	Organizatorji	prireditve	so	se	ob	tej	
priložnosti	 spomnili	 izjemnega	 vrhni-
škega	 pisatelja	 Ivana	 Cankarja	 in	 prav	
njemu	je	bil	posvečen	prvi	del	prireditve.	
10.	maja	bo	namreč	minilo	140	let,	ko	se	je	
Ivan	Cankar	v	hiši	na	klancu	kot	eden	od	
dvanajstih	otrok	rodil	v	obrtniško-prole-
tarski	družini.	Njemu	v	čast	so	osmošol-
ci	na	odru	 recitirali	 izbrane	odlomke	 iz	
avtobiografskih	 črtic,	 ki	 jih	 je	 pisatelj	 v	
obliki	podlistkov	objavljal	v	Slovenskem	
narodu	leta	1914	pod	naslovom	Moje	ži-
vljenje.	 Ob	 nežni	 glasbeni	 podlagi	 so	
Tea,	 Jan,	Nika,	Luka,	Erika,	Ana	 in	Kla-
ra	 prebirali	 odlomke,	 v	 središče	 katerih	
je	postavljen	pisatelj,	njegovo	brezskrbno	

otroštvo	in	srečni	dnevi	pri	Sveti	Trojici	
na	Vrhniki,	na	mesarjevih	kladah,	v	enaj-
sti	šoli	pod	mostom,	pa	tudi	manj	srečni	
dnevi	otroka,	ki	sluti,	da	je	življenje	lah-
ko	še	lepše	in	mu	zato	hrepenenje	napol-
njuje	dušo.	
Drugi	 del	 prireditve	 pa	 je	 bil	 pevsko,	
glasbeno	in	plesno	obarvan.	Na	odru	so	
druženje	 ob	 prazniku	 obogatili	 učenci	
šolskega	mladinskega	pevskega	zbora	in	
Orffovega	 orkestra	 pod	 taktirko	 Mojce	
Lorber.	Občinstvu	sta	se	predstavila	tudi	
mlada	 nadarjena	 kitarista	 glasbenega	
ansambla	KUD	Kosec,	Gašper	 in	Maru-
ša,	 ki	 ustvarjata	 pod	 vodstvom	 Julijana	
Eriča.	 Za	 plesni	 točki	 pa	 sta	 poskrbeli	
plesna	 skupina	 Vesoljski	 polžki	 s	 Stare	
Vrhnike	 in	Folklorna	skupina	KUD	Ko-
sec	Nageljček	 pod	mentorstvom	Nataše	
Kogovšek,	ki	sicer	deluje	že	od	leta	2014,	
vendar	 od	 začetka	 letošnjega	 šolskega	
leta v novi sestavi. Tokrat so obiskoval-
cem	 predstavili	 življenje	 nekoč,	 ko	 so	
otroci	spoštovali	vsak	košček	kruha.	

  V. L.

Bralni krožek je novo leto 
začel s Cirilom Zlobcem
Kdo	med	nami	ga	ne	pozna,	Cirila	Zlobca,	pesnika,	pisate-
lja,	 publicista,	 urednika,	 akademika	 in	nekdanjega	politika,	
ki	 je	 lani	praznoval	90-letnico	 rojstva,	zaradi	 česar	 je	založ-
ba	Mladinska	knjiga	izdala	90	ljubezenskih	pesmi	v	zbirki	z	
naslovom	Ljubezen,	 čudež	 duše	 in	 telesa.	 Kot	 pravi	 pesnik	
sam,	 je	 zbirko	posvetil	 svoji	 ženi	 in	 jo	zasnoval	kot	 zgodbo	
svojega	 življenja.	Zlobec	 je	 devetdesetletni	 pesniški	 staro-
sta,	ki	 je	prepričan,	da	 je	 ljubezen	dostopna	vsakemu,	 če	 se	
le	 zna	boriti	 zanjo.	Z	verzi	piše	življenjsko	zgodbo,	v	kateri	
ni	bilo	malo	bolečine,	pa	v	njej	vseeno	vselej	zmaga	ljubezen.	
Tako	 navdihuje	 številne	 generacije.	Knjigo	 bogatijo	 podobe	
slikarke	Metke	Krašovec,	ki	ne	le	krasijo	knjigo,	temveč	tudi	
spontano,	 nevsiljivo	 in	 všečno	 likovno	 umetnost	 približajo	
bralcu.	Pesnik	je	bil	lani	izbran	za	osebnost	leta	na	Valu	202,	
nominiran	pa	je	bil	tudi	za	Delovo	osebnost.	To	je	le	dokaz	več	
o	tem,	kako	toplo	so	ga	sprejeli	bralci	na	Slovenskem.	Knjiga	
je	 postala	 prodajna	 uspešnica,	 pesnika	 pa	 je	močno	 utrdila	
med	ljubitelji	poezije.		V	bralnem	krožku	smo	poleg	omenjene	
knjige	z	užitkom,	velikim	zanimanjem	in	zbrano	pozornostjo	
brali	tudi	njegovo	prozo.	V	dveh	knjigah	Spomin	kot	zgodba	
nas	Zlobec	popelje	skozi	svoje	otroštvo,	šolanje,	medvojno	in	
povojno	 življenje	 na	 Krasu,	 skozi	 življenje	 javnega	 delavca,	
literata.	 Bralci	 pa	 lahko	 zaznamo	 predvsem	 njegovo	 veliko	
predanost	narodu,	kulturi,	družini	in	ljubezni.	Človeka	pre-
vzame	 avtorjeva	 pokončna	 drža,	 izbrana	 in	 lepa	 slovenska	
beseda	 ter	njegova	življenjska	zgodba,	ki	nevsiljivo,	prijetno	
berljivo	in	zanimivo	vstopa	v	bralčev	svet.	Vsekakor	je	Zlobec	
literat	tega	časa,	aktualen,	zanimiv	in	iskriv	v	svojem	ustvar-
janju	ter	zna	pritegniti	bralca.	Zdaj	se	srečujemo	s	Kovičem,	
gotovo	pa	ne	bomo	obšli	ostalih	dveh,	ki	so	s	Pesmimi	štirih	
obogatili	slovensko	poezijo.																																Dragica Krašovec

Če	 ste	 le	na	 eno	od	vprašanj	odgovorili	 z	da,	
vas vabimo na 
tečaj konverzacije v angleškem jeziku. 
Namenjen	 je	vsem,	ki	 angleščino	dobro	 razu-
mete,	 želite	 pa	 izboljšati	 komunikacijske	 spo-
sobnosti	 v	 različnih	 življenjskih	 in	 delovnih	

okoliščinah.	40-urni	tečaj	bo	potekal	zelo	inten-
zivno	od	marca	2016	naprej	v	majhni	 skupini	
do	7	študentov.	Od	vsega	začetka	boste	govorili	
le	angleško.	Poudarek	bo	na	praktično	uporab-
nih	vsebinah	in	komunikaciji.	

Začetni tečaj nemščine 
Namenjen	je	tistim,	ki	bi	radi	osnove	nemške-
ga	 jezika	 znali	 zato,	 da	 boste	 na	 potovanjih	
prišli,	kamor	hočete,	dobili,	kar	želite,	udobno	
prenočevali,	 si	 ogledali,	 kar	 ste	 načrtovali,	 in	
spoznali	nove	ljudi.	40-urni	tečaj	bo	potekal	od	
marca	2016	naprej	v	skupini	od	8	do	10	študen-
tov.	 Poudarek	 bo	na	 vsebinah	 iz	 vsakdanjega	
življenja.	

Nadaljevalni tečaj nemščine 
Namenjen	 je	 tistim,	ki	ste	se	učili	nemščine	v	
šoli	ali	na	 tečajih	pa	želite	 to	znanje	obnoviti,	
izboljšati	 in	 se	pripraviti	na	delo,	pri	katerem	
boste	 prišli	 v	 stik	 z	 nemško	 govorečimi	 po-
slovnimi	 partnerji	 ali	 pa	 načrtujete	 študij	 v	

tujini.	40-urni	 tečaj	 bo	potekal	 intenzivno,	 od	
marca	2016	naprej,	v	skupini	do	7	študentov.	

Vsi	 trije	 programi	 so	 usklajeni	 s	 skupnim	
evropskim	 jezikovnim	 okvirjem.	Tečaje	 bosta	
vodili	vrhunski	profesorici.	Pred	začetkom	te-
čajev	bosta	preverili	raven	znanja	vsakega	ude-
leženca	in	ga	seznanili	z	možnostjo	pridobitve	
mednarodno	priznanih	certifikatov.	

Cene	tečajev	so	odvisne	od	števila	študentov:	
40-urni	tečaj	od	285	do	170,	60-urni	od	425-	do	
255	evrov.	
Vabimo vas, da se prijavite in nam pišete na 
DVIG@iold.si ali nas pokličete na 
041 775 771.

Prednovoletno druženje z dragomerskim vrtcem.

Ob kulturnem prazniku v 
središče postavili Cankarja
Log - Dragomer, 4. februar 2016 – Osrednjo prireditev ob kulturnem 
prazniku sta organizatorja KUD Kosec in Osnovna šola Log - Drago-
mer letos posvetila Ivanu Cankarju. Ob 140. obletnici rojstva našega 
velikega pisatelja so osmošolci na odru prebirali odlomke iz Cankarje-
vih črtic Moje življenje, prireditev pa so popestrili še plesno in glasbe-
no obarvani nastopi.

DVIG – druženje za vzajemno izobraževanje generacij 

Angleščino in nemščino se lahko učite 
bližje domu – v občini Log - Dragomer
Ali potrebujete znanje tujega jezika v službi? Morda na potovanju? Ali za študij 
v tujini? Želite na srečanjih z angleško ali nemško govorečimi tujci nastopati 
bolj samozavestno in sproščeno?

Upokojenci društva  Dragomer - Lukovica 
pripravljajo redni letni zbor društva
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Vabljeni!

Bele šote, črne šote  in vlaken 

Vsebuje glino za vsrkavanje
 vode in hranil

PROFESIONALNA ZEMLJA
KGZ Krpan 70L

Substrat Gramoflor G8

AKCIJSKA PONUDBA
Semenskih vrečk

Agro Vrhnikacenter  
ŠIROK IZBOR

SEMENSKEGA KROMPIRJA

7,99 €

0,49 €

REPSOL MULTIUSO
EXTRA SAE 30 5L

Repsol Multiuso Extra je olje namenjeno za mazanje verig motornih žag.
Narejeno je iz posebej izbranih baz, ki so obdelane z namenom,
 da smo izboljšali njihovo naravno lepljivost.
Olje ima visoko stopnjo viskoznosti, odlične mazalne lastnosti 
in dobre antikorozijske lastnosti.

Na zalogi 
imamo:

semensk0 koruzo
holandski rumeni
čebulček
sadike sadnih
dreves in jagodičevja
ekološka škropiva
za varnost rastlin

vrtno orodje
zalivalne sisteme
gozdarske stroje
in opremo

...vse za prihajajočo pomlad

12,99 €

Slike so simbolične. Ponudba velja do razprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. 
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo. 

SUPER 
CENA

Profesionalni substrat G8 je iz mešanice:

Črna kronika – januar 2016 • Črna kronika – januar 2016 • Črna kronika – januar 2016 • Urejanje GERK-ov v 
Registru kmetijskih gospodarstev
Nosilce kmetijskih gospodarstev obveščamo, da v primeru, ko so s strani 
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja RS, prejeli obvestilo, da imajo v 
Registru kmetijskih gospodarstev neusklajene podatke, pridejo v času uradnih 
ur osebno na upravno enoto, da stanje uskladijo (naročanje po telefonu na sp. 
navedeni tel. št.). Po telefonu urejanja neskladij ni mogoče opraviti. Nosilcem, 
ki zbirne vloge ne oddajajo, svetujemo, da stanje v RKG uredijo po preteku roka 
za oddajo zbirnih vlog (to je po 6. 5. 2016), ko bo na upravnih enotah manj gneče.

Poziv nosilcem kmetijskih gospodarstev k ureditvi GERK-ov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva NOSILCE KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV K UREDITVI GERK-ov PRED ODDAJO ZBIRNE VLOGE
Nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da na spletnem javnem pregledovalniku grafičnih 
podatkov MKGP-RKG (http://rkg.gov.si/GERK/) natančno preverite vaše GERK-e, kjer so poleg 
grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi informacije o neusklaje-
nih podatkih v RKG. Do GERK-ov dostopate z vpisom vaše KMG-MID številke. Do predtiska 
zbirne vloge nosilci kmetijskih gospodarstev lahko dostopate prek spletne strani ARSKTRP z 
vpisom KMG-MID številke. Če boste ugotovili, da meje GERK-ov odstopajo od stanja na orto-
foto posnetku oz. če je prišlo do kakršnihkoli sprememb na vaših zemljiščih (nakup, preneha-
nje uporabe, sprememba dejanske rabe ipd.), se na upravni enoti čimprej naročite za ureditev 
GERK-ov.

Podatke o GERK-ih morate urediti najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne 
vloge!

Pomembni roki za oddajo zbirne vloge:

Redni rok za vložitev zbirne vloge (zahtevek za neposredna 
plačila, prenos plačilnih pravic, zahtevek za dodelitev plačilnih 
pravic iz nacionalne rezerve, zahtevek za KOPOP, EK, OMD, 
dobrobit živali, …).

29. februar–6. maj 2016

25-dnevni zamudni rok za vložitev zbirne vloge (1-odstotno 
znižanje plačil/delovni dan za vse zahtevke in 3-odstotno znižanje 
za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve).Če se zbirna 
vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, so vsi zahtevki iz 
zbirne vloge zavrnjeni.

7.– 31. maj 2016

Sprememba zbirne vloge, ki vključuje spremembo že vloženih 
zahtevkov, dodajanje novih GERK-ov, ki so v RKG vneseni že po 
oddaji zbirne vloge – brez znižanja plačil, razen za nove zahtevke.

7.– 31. maj 2016

Da bi se izognili nepotrebnemu čakanju na Upravni enoti Vrhnika, nosilcem kmetijskih gospo-
darstev predlagamo, da se za ureditev podatkov v RKG predhodno naročijo po telefonu na št.: 
01/7507 862 ali 01/7507 884.

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA

Območje 
Policijske postaje Vrhnika
Januar je bil odločno prehladen 
za skok v vodo, očitno pa še 
premalo, da bi ohladil glavi ob-
čank, ki sta si na Vrhniki veselo 
skočili v lase. Izmenjava mnenj 
se je stopnjevala do točke, ko je 
zmanjkalo besednega zaklada 
in so zapele pesti. Sredi bojevi-
tega kriljenja in zamahovanja, 
med katerim se po poročanju 
virov ni nihče prehladil, je nato 
ena od njiju na plano potegni-
la nož, četudi je sezona regra-
ta še daleč. Nenaročeni javni 
zdrahi so nič kaj prezgodaj 
naredili konec možje postave. 
Kršilki javnega reda in miru 
sta jo začuda odnesli brez tele-
snih poškodb, a ne brez glob. 
Sum storitve kaznivega dejanja 
ogrožanja z nevarnim orodjem 
pri pretepu ali prepiru še pre-
iskujejo.

Prav po filmsko pa se je še ne-
znani razbojnik pretekli mesec 
polotil vrhniške zlatarne. Kar 
sredi belega dne je vstopil v 
prodajalno, pocedil sline nad 
izložbami in nato na plano po-
tegnil orožje. Nemočno proda-
jalko je prisilil v zadnji prostor, 
jo trdno zvezal in nato svojo 
pozornost posvetil nakitu. 
Lepljivih prstov se je prijemalo 
vse od kraja, še najraje pa naj-
lepši kosi zlatnine. Kam jo je 
pobrisal zatem, se še ne ve.
So se pa po vrhniški okolici v 
tem času klatili še drugi tatiči 
in njih posnemovalci. Revček, 
ki se je v preteklosti bolj kot 
ne neuspešno spopadal že s 
Pingovimi tetrapaki, se je na-
meril postati vlomilski vele-
mojster. Z majhnimi koraki a 
toliko večjimi očmi je v Bevkah 
iskal priložnost za hiter in 
bajni zaslužek. Poln zanosa je 
zmogel okno na stanovanjski 
hiši, se stlačil v notranjost, nato 
pa - jojmene - sprožil alarmno 
napravo. S kraja je pobegnil, 
še preden bi utegnila v njegov 
žep zaiti sleherna dragocenost. 
Morebiti je prav ta pozneje 
skušal priti še v podlipsko žu-
pnišče, v času, ko gospoda ni 
bilo doma. Tudi to pot je na-
mreč nepridiprava iz veže spo-
dila alarmna naprava in zopet 
praznih rok, kaj šele z odpust-
ki. Ponje se bo moral vrniti kak 
drug, bolj svečan dan, pokoro 
pa mu bo naložila kar pristoj-
na tuzemska sodna instanca. 
Z Loga medtem poročajo o ta-
tvini rdečega Citroen Berlinga, 
1.9 diesel, registrskih številk 
LJ NI-089. Kako daleč bo 
uspel uiti zmikavt, ki je strga-
ne čevlje zamenjal za udoben 
prevoz s tujim avtomobilom, 
bomo še poročali. Za njim, tako 
kot za ostalimi, policisti še po-
izvedujejo.
Zimski januar je na območju 
policijske postaje Vrhnika po-
stregel še z dvanajstimi prome-

tnimi nesrečami. Hujši sta se 
pripetili v Dragomeru in Bistri, 
kjer so jo udeleženci odnesli z 
lahkimi telesnimi poškodbami. 
V dveh primerih je nesrečama 
botroval alkohol, v enem je bilo 
celo tako, da je bil voznik brez 
veljavnega vozniškega dovo-
ljenja. Po novem pa je tudi brez 
avtomobila.

Območje Policijske postaje 
Ljubljana Vič
Policisti viške policijske posta-
je so januarja v občini Dobrova 
- Polhov Gradec preiskovali 
nadvse nenavaden primer, ko 
je občanu iz gozda izpuhtelo 
za kar 30.000 evrov hlodovine. 
Klaftro ali dve se zlahka skrije 
v prtljažnik, takšen tovor pa bi 
iz gozda neopaženo speljal le 
največji čarodej. To pa roko-
mavhi na njihovo nesrečo pač 
niso. Možje zakona so hitro 

sestavili spisek osumljencev, 
zoper katere bodo že v krat-
kem podali kazensko ovadbo 
na pristojno državno tožilstvo.
V Šiški je moralo biti nekega 
januarskega večera že vse za-
prto, pa se je cigaret željni tatič 
odpravil na dobrovski konec. 
Tod ni bilo nič drugače, a ni-
kotinska kriza ga je verjetno že 
tako tresla, da ga je kar samo 
vrglo ob lesena vrata gostin-
skega lokala, ki jih je nato z 
orodjem dokončno odprl. Med 
mrzličnim pretikanjem prosto-
ra je naletel na nekaj menjalne-
ga denarja, kave in končno tudi 
cigaret, vse v skupni vrednosti 
500 evrov. Menda se mu je zde-
lo tako fino, da se je že v krat-
kem vrnil, tokrat preko stekla 
na vhodnih vratih. Pograbil je 
cigarete in, jasno, menjalni de-
nar, za nameček pa še blagajno 
s tiskalnikom. Blagajnika se bo 
veselo igral najmanj do sreča-
nja s sodnikom, tobaka mu bo 
pa verjetno zmanjkalo že prej.
Na horjulskem koncu niso 
bili nič varnejši pred dolgopr-
stneži, ki so med odsotnostjo 
stanovalcev stikali okrog hiš. 
Ob pogledu na stajico in dudo 
skozi okno otroške sobice se je 
enemu od njih tako milo sto-
rilo pri srcu, da je nemudoma 
vdrl vanjo. A ker se v stajico 
velik in okoren nikakor ni mo-
gel stlačiti, ga je popadla taka 
silna togota, da je pograbil ves 
denar in nakit ter odpeketal v 
neznano. Poštene lastnike je 
oškodoval za 4.500 evrov, zara-
di česar so policisti na okrožno 
državno tožilstvo zoper njega 
že vložili kazensko ovadbo.
Roka pravice je bila na dobro-
vskem potrebna tudi, ko je 
zaropotalo med partnerjema. 
Kaznivih dejanj pri tem poli-
cisti niso ugotovili, bo pa par-
ček v bodoče svoja nesoglasja 
verjetno urejal na nižjih fre-
kvencah, pač v izogib plačilu 
globe zaradi kršitve zakona o 

varstvu javnega reda in miru 
ter seveda v smislu boljših od-
nosov v skupnosti. Da sta dva 
druga zdaj že izvenzakonska 
partnerja šla narazen z dobrim 
razlogom pa se je pred krat-
kim izkazalo v Horjulu, kjer je 
medsebojni spor prerasel ozke 
meje sprejemljivega. Kršitelju 
so zato policisti ob prihodu in 
po umiritvi razmer izdali pla-
čilni nalog zavoljo kršitve jav-
nega reda in miru.
Med drugim je na dobrovsko-
-polhograjskem prihajalo tudi 
do svojevrstnih prometnih ne-
sreč. V enem primeru je vozni-
ca prav nerodno manevrirala z 
avtomobilom in krepko zadela 
nič hudega sluteče betonsko 
korito. Možje v modrem so jo 
kar na mestu nagradili s pla-
čilnim nalogom zaradi krši-
tve določil zakona o pravilih 
cestnega prometa. Z istim pa 
so pospremili še voznico, ki je 
imela malce težjo nogo. Po vi-
jugavi cesti je divjala, dokler 
so to omogočale fizikalne la-
stnosti. V nekem trenutku pa 
se je avtomobil odlepil od tal 
in ker ni bil namenjen letenju, 
tudi krepko treščil na streho. 
Voznico so zavoljo lahkih te-
lesnih poškodb z reševalnim 
vozilom prepeljali na urgen-
tni blok kliničnega centra v 
Ljubljani. 
Zbral in uredil: Damjan Debevec

OPOZORILO 
VOZNIKOM 
MOTORNIH 
ENOSLEDNIH VOZIL
Pred začetkom motoristične 
sezone vas spodbujamo k var-
ni udeležbi v prometu:
• Obvezno registrirajte svoje 

vozilo!
• Nikdar ne pozabite na upo-

rabo zaščitne homologirane 
čelade! 

• Spoštujte prometne predpi-
se, predvsem glede hitrosti 
vožnje!

• Bodite (pre)vidni!
Ostali udeleženci v prometu, 
in še posebej otroci, vam bomo 
hvaležni.



NAS CASOPIS 435/29.2.2016 C M Y K 42

42 29. februar 2016
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siSkupne strani

Avtomobil pridobimo sami ali preko 
posrednika
Ko se odločimo za pridobitev avtomobila iz 
druge države, imamo dve možnosti: nakup 
preko posrednika ali v lastni režiji.
Nakup preko posrednikov nam prihrani čas 
iskanja primernega avtomobila, postopek 
pridobivanja dokumentov v tujini in posto-
pek uvoza v Sloveniji. Po drugi strani pa ob 
nakupu pri tovrstnih posrednikih (dealerjih) 
ne moremo biti prepričani, če so oglaševana 
dejstva o uvoženih avtomobilih resnična.  V 
medijih lahko zasledimo različne zgodbe o sla-
bih izkušnjah, npr. prevrtenih kilometrih ipd. 
Kadar se odločimo, da avtomobil pridobimo 
sami, ne smemo pozabiti na davke in dodatne 
stroške, ki jih moramo prišteti ceni avtomobila, 
na primer pot v tujino, morebitno prenočeva-
nje, prevoz avtomobila ali začasne tablice, in 
na čas, ki ga bomo potrebovali za pridobitev 
potrebne dokumentacije v tujini. Po drugi 
strani pa se bomo sami lahko najbolje prepri-
čali o stanju avtomobila. O tem, kako je bil 
avtomobil vzdrževan, ali je bil poškodovan, 
kateri večji servisni posegi bodo v kratkem po-
trebni (npr. menjava zobatega jermena, ipd.) 
ter o tem, kdo je bil prejšnji lastnik in koliko 
lastnikov je imel avtomobil. Če se za nakup 
dogovarjate s podjetjem v tujini, je priporo-
čljivo zahtevati ponudbo z vsemi podrobnost-

mi, preden se odpravite v tujino. Za podatke 
o servisih in prevoženih kilometrih lahko 
ob predložitvi številke šasije poprosite na 
enem od pooblaščenih servisov v vaši bližini. 
Prodajalec vam mora predložiti dokument 
COC (potrdilo o skladnosti vozila s tehnični-
mi predpisi v EU – izdajatelj je proizvajalec 
vozila), kopijo servisne knjige, kopijo lastni-
škega lista, kopijo prometnega dovoljenja, 
izpis serijske in dodatne opreme v vozilu ter 

vse ključe. Če kupujete od fizične osebe, gre za 
načelo videno-kupljeno, razen izrecno zapisa-
nih določil in jamstev. Ko sklenete kupopro-
dajno pogodb,o jo je treba overiti pri notarju. 
Shranite tudi potrdilo o plačilu kupnine, saj ga 
boste potrebovali za izračun davka na Fursu.
Vsekakor pa v nobenem primeru nič ne plačaj-
te, dokler niste videli avtomobila in pregledali 
dokumentov, pa če je ponudba na spletu še 
tako mamljiva.

Ko je avtomobil v Sloveniji
Ko pripeljete vozilo v Slovenijo, morate pri 
pooblaščenih homologacijskih podjetjih pri-
dobiti identifikacijo in oceno tehničnega stanja 
(homologacijo), ki je potrebna za registracijo 
vozila v RS. 
Vlogi je treba priložiti naslednje originalne do-
kumente: račun o nakupu vozila ali overjeno 
kupoprodajno pogodbo, izvirnik ali overjeno 
kopijo veljavnega registracijskega dokumenta 
oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vo-
zilo že registrirano, za nova (neregistrirana) 

vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate 
of conformity – COC); dokument je priporo-
čljivo priložiti tudi za rabljena vozila zaradi 
ugotavljanja podatkov vozila in potrdilo glede 
plačila davka na motorna vozila (Vir: AMZS).
Homologacijski organ izda potrdilo o emisij-
ski ustreznosti, ki je podlaga za odmero DMV, 
nato v katerikoli davčni izpostavi v Sloveniji 
oddate vlogo za odmero davka. Vlogo morate 
oddati v petnajstih dneh od pridobitve, FURS 
pa ima  trideset dni časa za odmero.
Ob pridobitvi novega prevoznega sredstva iz 
druge države članice EU jetreba poleg DMV 
plačati še DDV, dodatni DMV (za avtomobi-
le nad 2500 ccm in motorna kolesa nad 1000 
ccm) ter okoljsko dajatev. Za novo prevozno 
sredstvo se ne šteje samo avtomobil, ki je nov 
iz tovarne, ampak tudi tisti, pri katerem še ni  
minilo šest mesecev od datuma, ko je bil prvič 
dan v uporabo ali ima manj kot 6000 prevože-
nih kilometrov. 

Davek na motorna vozila (DMV)
Stopnja davka je odvisna od več dejavnikov 
glede na vrsto in lastnost vozila (vrsta vozila, 
pogon vozila, izpust CO2, izpust EURO, pri 
vozilih na dizelski pogon še stopnja izpusta 
trdih delcev). Na spletni strani FURS je na vo-
ljo brezplačen program za izračun DMV. (Vir: 
FURS)

Oprostitve plačila DMV
Zakon v 5. členu ZDMV predvideva nekaj iz-
jem od siceršnje obveznosti plačevanja DMV: 
npr. za vozila, nabavljena za prevoz invalidov, 
za potrebe diplomatskih predstavništev, staro-
dobnike, športna vozila ter vozila, ki so naba-
vljena za prevoz družin s tremi ali več otroki 
(za eno motorno vozilo s petimi sedeži ali več, 
največ enkrat v treh letih). Oprostitev velja 
tudi v primeru finančnega najema.

Petra Setničar

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/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. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim 
pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna vozno podlago. Radarsko 
vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga 
preprečiti trk. In ker je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije 
vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi. www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

Naš nasvet

Nakup avtomobila iz EU
Nakup avtomobila je velika obremenitev za naš proračun, zato iščemo različne 
možnosti za cenejši in boljši nakup. Če v Sloveniji ne najdemo pravega avtomo-
bila, npr. če iščemo redkejši model ali takega z več dodatne opreme, se  odločimo 
za nakup iz tujine. V nadaljevanju se bomo osredotočili na nakup avtomobila iz 
druge države članice EU.
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Na Vrhniki ponovno vstopna točka e-VEM
Kje? Na sedežu Območno-obrtno podjetniške 
zbornice Vrhnika (Dom obrtnikov), Tržaška 
cesta 8a, 1360 Vrhnika
Ne izgubljajte časa z iskanjem informacij, 
uporabite rešitve, ki so vam blizu in vam jih 
zagotovimo na enem mestu.
Na vstopni točki VEM na OOZ Vrhnika izva-
jamo naslednje storitve:
–  informiranje cilnjih skupin
–  osnovno podjetniško svetovanje
–  informacije za ustanovitev podjetij
–  izvajanje postopkov registracije d.o.o. in s.p.
V okviru postopkov registracije, lahko na 
enem mestu opravite:
–  registracijo s.p. ali d.o.o. / vpis v poslovni 

register pri AJPES
–  vpis sprememb pri s.p. ali d.o.o. v poslovni 

register pri AJPES
–  izbris s.p. iz poslovnega registra 
–  prijava davčnih podatkov
–  oddaja zahtevka za identifikacijo za DDV
–  prijava v obvezna socialna zavarovanja
–  oddaja vloge za pridobitev obrtnega dovo-

ljenja
Ob registraciji vam lahko tudi svetujemo:
–  o dejavnostih iz standardne klasifikacije de-

javnosti
–  na področju davkov
–  zaposlovanju delavcev
–  varnosti in zdravju pri delu
Uradne ure vstopne točke VEM:
ponedeljek: 8.–13. ure
sreda: 8.–13. ure in 15.–18. ure
petek: 8.–13. ure
odmor: 11.15–11.45.
Telefon za naročanje: 01 755 77 40 ali 051 619 
215. Pišete nam lahko tudi na e-naslov: adela.
cankar@ozs.si

Posvet o zaključnem računu 
Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu, 
kjer bodo glavne teme:
•  zaključevanje poslovnih knjig za leto 2015,
•  sestava davčne napovedi za leto 2015, 
• sestava izkaza poslovnega izida in bilance 

stanja 2015 in
• izračun akontacije davka iz dejavnosti za leto 

2015 (samoobdavčitev). 
Seminar bo trajal štiri šolske ure, potekal pa bo 
v prostorih OOZ Lj. Vič, Tržaška 207, Ljubljana. 
Udeleženci na seminarju bodo prejeli gradivo. 
Termin: sreda, 2. marec 2016, ob 16. uri. 
Cena delavnice (brez DDV) znaša 70 evrov, 
cena za naše člane  pa 35 evrov. 
Izvajalka: Leonida Udovič 
»Kaj moramo vedeti, če nas pokličejo iz FURS 
oz. še več, vem osnove, če se najavi davčni in-
špektor« 
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) je bil 
dopolnjen in spremenjen, poleg odprave admi-

nistrativnih ovir pa so spremembe in dopolni-
tve tudi v okviru davčnega nadzora in davč-
ne izvršbe. Novosti pri izpolnjevanju davčnih 
obveznosti vplivajo na davčne zavezance, ki 
opravljajo dejavnost, računovodje in tisti, ki 
vodijo poslovne knjige, pa so izrazili željo, da 
namenimo nekaj besed davčnem postopku in 
trdim orehom v praksi. 
Seminar bo v sredo, 20. aprila 2016, ob 16. uri.
Cena seminarja (brez DDV) znaša 90,00 evrov, 
cena za naše člane  pa 45,00 evrov. 
Izvajalka: Simona Štravs 
Kako zakonito odpovedati pogodbo o zapo-
slitvi? 
Ena od večjih skrbi podjetnikov – delodajalcev 
je, da bodo zaposleni pred sodiščem uveljavlja-
li nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
Delavec je namreč v takšnem primeru z vidika 
sodišča šibkejša stranka in nemalokrat se zgo-
di, da sodišča razsodijo v korist delavca. Za de-
lodajalca to pomeni, da mora delavca, ki ga je 
odpustil, zaposliti nazaj na isto delovno mesto, 
prav tako mu mora dodatno plačati odškodni-
no. Na seminarju si bomo pogledali: 
• na katere sestavine je treba biti pozoren pri 

sklepanju pogodb o zaposlitvi, 
• na kaj moramo paziti med trajanjem delov-

nega razmerja, da nas delavci ne bodo upra-
vičeno tožili pred sodiščem, 

•  kako zakonito odpovedati pogodbo o zapo-
slitvi delavcu.

Na seminarju bomo pojasnili tudi vse po-
membnejše institute delovnega prava, na kate-
re mora podjetnik – delodajalec paziti pred za-
poslitvijo delavca, med tem in po koncu – vse z 
namenom, da se podjetnik – delodajalec zaščiti 
pred tožbami zaposlenih. 
Seminar bo v sredo, 6. aprila 2016, ob 16. uri. 
Cena seminarja (brez DDV) znaša 80,00  evrov, 
cena za naše člane  pa 40,00 evrov. 
Izvajalec: Aleš Budja, univ. dipl. prav., pravni 
in davčni svetovalec 
Varstvo pri delu na OOZ Ljubljana Vič
Termin 2: torek, 15. marec 2016, ob 15. uri
Prijavnico pošljite po pošti ali po telefaksu 
01/257 20 90.
Tečaj s preizkusom znanja traja štiri šolske ure.
Cena: 21  evrov + DDV, za člane Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Vič po sklepu 
Upravnega odbora brezplačno.

Katero oblazinjenje naj izberem, 
če imam hišnega ljubljenčka?
Hišni ljubljenčki se nam pogosto 
tako prikupijo, da jim pustimo z 
nami poležavati na sedežni garni-
turi. Prijetno druženje s kužki in 
mucami pa za garnituro prinese 
negativne posledice zaradi izpa-
danja dlak, vonjav, včasih celo 
prask in grizenja. S pravilno iz-
biro materiala oblazinjenja lahko 
združite prijetna druženja z lepo 
ohranjeno sedežno garnituro.Vsak 
material ima svoje prednosti in 
slabosti, pomembno je, da glede 
na vašo situacijo izberete najpri-

mernejšega. Vsekakor je zaradi 
obstojnosti, vzdržljivosti  in pre-
prostega čiščenja smiselno izbirati 
med usnjem in mikrotkanino.

Usnje
Kvalitetno usnje je zelo trpežno in 
ima dolgo življenjsko dobo. Pri hi-
šnih ljubljenčkih je njegova najve-
čja prednost verjetno pri čiščenju. 
Izpadle dlake in odtise blatnih 
tačk lahko hitro in enostavno po-
sesate oziroma obrišete z vlažno 
krpo ali čistilnimi robčki. Prav 
tako se usnje najmanj navzame 
različnih vonjav. Pri kvalitetni iz-

biri materiala se odtisi krempljev 
ne bodo poznali, kljub temu usnje 
ni popolnoma odporno na praske. 
Pri dovolj močnem in ostrem po-
tegu bodo ostale sledi krempljev. 
Kvalitetno usnje spada med dražje 
materiale, vendar je zaradi števil-
nih prednosti smiselno premisliti 
o tej možnosti oblazinjenja.   

Mikrotkanina
Mikrotkanine so sestavljene iz sin-
tetičnih vlaken z različnimi obde-
lavami, teksturami in izgledom. 
So izredno trpežne, kvalitetne so 
vzdržljivejše od usnje. Čiščenje in 
vzdrževanje je preprosto, madeže 
lahko zgolj obrišete z vlažno krpo. 
Kljub temu je odstranjevanje dlak 

načeloma nekoliko težje kot pri 
usnju ter je odvisno tudi od posa-
meznega tipa mikrotkanine. Tudi 
vonjav se navzame hitreje kot 
usnje. Kvalitetna mikrotkanina je 
odporna na praske in odtise krem-
pljev, saj so sintetična vlakna zelo 
vzdržljiva, tkanje pa je precej bolj 
gosto kot pri navadnem blagu.

Prednost tega materiala je pred-
vsem v ceni, saj je nekoliko dosto-
pnejša kot usnje. Večina ljudi se za 
mikrotkanino odloči tudi zaradi 
bolj prijetnega otipa kot usnje, saj 
je občutek mehkejši in toplejši, v 
vročih dneh pa ni občutka potenja 
in »lepljenja« na sedežno garnitu-
ro. (Lido)

Nakup sedežne garniture
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Po novem letu ljudje radi de-
lamo zaobljube: bom shujšal, 
nehal kaditi, užival manj 
sladkorja … A življenje gre 
navadno svojo pot in prvotna 
navdušenost kmalu pojenja, 
mi pa se vrnemo na stara pota 
slabih razvad. Zakaj splahni 
motivacija?
Res je, zlasti okoli novega leta 

radi izpostavljamo želje in za-
obljube, uresničitev le-teh pa je 
nekaj popolnoma drugega. Če 
hočemo uresničiti cilje, mora-
mo imeti v sebi globoko željo 
po konkretnih spremembah – 
vprašati se moramo kaj nam ta 
cilj pomeni; zakaj se je vredno 
zanj potruditi in kako ga bomo 
dosegli. Kaj se bo zgodilo, če ga 
ne bomo dosegli? Kakšno bo 
naše življenje čez 5, 10, 20 let, 
če ne bomo opustili neke ško-
dljive navade? Če imamo več 
ciljev, jih moramo tudi ovre-
dnotiti po pomembnosti. Šele 
ko bomo ponotranjili razlog 
za izpeljavo cilja, potem bomo 
lahko tudi uspešno izvajali ak-
tivnosti, ki nas bodo pripeljale 
do želenega cilja. Kadar nam 
motivacija za nek cilj splahni, 
je pomembno, da se ne usta-
vimo,  čeprav se pregrešimo. 
Pomembno je, da nadaljujemo 
pot, čeprav z začasnim manj-
šim tempom ali presledkom. 

Mogoče si cilje zadamo pre-
več površno, preveč na hitro, 
brez globljih pomislekov in 
potem je vsak izgovor dober, 
da se vrnemo na stara pota 
udobja, ki dolgoročno terjajo 
svoj davek in naše nezado-
voljstvo.
Tako je. Kot sem že omenila, 
je problem motivacije globlji; 
najti moramo svoj 'zakaj': za-
kaj bi nekaj storili, zakaj nam 
je to pomembno – to so naše 
vrednote. Potem moramo cilj 
opredeliti tako, da bo realisti-
čen, dosegljiv. Če gre za daljše 
časovno obdobje, je dobro po-
staviti več delnih ciljev (npr. 
pri študiju naredimo načrt 
uresničevanja ciljev za vsako 
leto, mesec). Veliko ljudi tudi 

študira ob delu, naredi vse iz-
pite, potem jim zmanjka moči 
za diplomsko ali magistrsko 
nalogo. Opredeliti moramo 
tudi natančno strategijo, kako 
bomo cilj dosegli, s kakšnimi 
aktivnostmi: v primeru študija 
mnogi za uresničitev cilja do-
končanja končne naloge name-
nijo tudi del letnega dopusta 

ali se sploh odpovejo dopustu. 
V primeru hujšanja ne gre le 
spremembo prehranjevalnih 
navad, ampak tudi za pripra-
vo načrta športnih aktivnosti 
in več gibanja, saj ko smo pod 
stresom, najhitreje prekršimo 
pravila zdravega prehranjeva-
nja; če pa se gibamo, to sku-
šnjavo lažje premostimo. Le 
malo ljudi si zapiše svoje cilje. 
Škoda, ker zapisani cilji imajo 
večjo moč! Rezultate načrtova-
nih ciljev bo z upoštevanjem 
vseh navedenih priporočil 
lažje doseči, kar nam bo vlilo 
novo motivacijo in prepričanje, 
da zmoremo, četudi počasi.

Ste si vi sami zapisali cilje?
Seveda, govorim seveda o le-
tnih ciljih. Sama sem na primer 
kupila zelo lep rokovnik, ki je 
tudi na vizualni ravni simboli-
ziral moje velike cilje, kar me je 
še dodatno motiviralo in zave-
zovalo. V njem sem imela zapi-
sanih  dvanajst ciljev, na koncu 
mi je uspelo uresničiti le tri. 

Ste razočarani?
Ne, kje pa. Realizirala sem tri 
največje in  zame najpomemb-
nejše cilje, zato je bilo moje 

zadovoljstvo izjemno. Ti cilji 
so bili za leto 2015 naslednji: 
pretekla sem Berlinski mara-
ton, 42 km, izdala sem knjigo 
in izvajati sem začela motiva-
cijske delavnice. Ljudje imamo 
pogosto omejujoča prepriča-
nja o nas samih, temu lahko 
rečemo naši izgovori. A če je 
motivacija za cilj dovolj velika, 

potem se vse naše aktivnosti 
osredotočijo na ta cilj. 

V veliko pomoč je zagotovo 
tudi moralna pomoč prijate-
ljev ali družinskih članov. Je 
zato smiselno, da tudi  njih 
seznanimo z našimi cilji?
Da, seveda, to zelo pomaga. Z 
maratonskim ciljem sem se-
znanila tudi svojega 19-letnega 
sina in me je dolgo zelo podpi-
ral. Po vsakem treningu me je 
vprašal, kako mi je šlo. Ko pa 
so zadnji treningi postali zares 
naporni, ko sem od Vrhnike 
do Dolgega mostu in nazaj 
pretekla po 30 km in več, sem 
doma ječala od bolečin. Takrat 
mi je sin enkrat rekel: »Mami, 
dokler si uživala v teku, sem 
te podpiral, sedaj, ko vidim, 
da trpiš, pa ne več!« Vprašala 
sem ga: »In kaj naj sedaj? Naj 
odneham? Sedaj, ko sem prišla 
že tako daleč?« In potem sva 
ostala tiho oba. Zelo težko je 
včasih oceniti, kdaj vztrajati 
in kdaj odnehati in za kakšno 
ceno. Včasih res hodiš po robu 
zmogljivosti in se odločaš po 
notranji intuiciji. Včasih pa s 
svojim ravnanjem otrokom 
sporočaš, da se je za cilj vredno 
tudi zelo potruditi. 

Ko  nam uspe doseči zadani 
cilj, ne gre le za lastno za-
dovoljstvo, ampak pri tem 
verjetno  nastane tudi boljša 
samopodoba, osebnostno zra-
stemo. 
Seveda, z zmago dobimo do-
bro samopodobo in osebno-
stno zrastemo. Ampak pouda-
riti želim, da ni treba preteči 
maratona, da odkrijemo skraj-
ne meje svoje zmogljivosti. 
Včasih se je treba samo ozreti 

nazaj, kdaj so bile take prilo-
žnosti v življenju, ko smo bili 
motivirani, kaj smo že dosegli, 
v čem smo dobri ali odlični, in 
na svojih prednostih gradimo 
tudi nove cilje in zavedanje, da 
zmoremo, da imamo vse vire 
v sebi. Ni treba čakati na neke 
priložnosti od zunaj.
 
Vi ste vso teorijo o motivaciji, 
o kateri se pogovarjava, oseb-
no preskusili in opisali v svo-
ji knjigi Tečem svojim ciljem 
naproti. 
V omenjeni knjigi sem opisala 
svojo pot od popolne začetnice 
do pretečenih treh polmarato-
nov v letu 2014. Tečem svojim 
ciljem naproti je motivacijska 
knjiga, je priročnik, ki bralca 
motivira, da tudi sam vzpore-
dno razmišlja, kaj bi si posta-
vil za cilj in kako bi ga lahko 
uresničil. Opisujem metode 
nevrolingvističnega progra-
miranja, metode motivacije in 
kako sem jih jaz na primeru 
teka uporabila za doseganje ci-
ljev. Govorim o tem, kako sem 
se sama spopadala s pomanj-
kanjem motivacije na samih 
treningih in tudi na tekmah; 
z mojim notranjim dialogom, 
glasom, ki mi je po eni strani 

govoril, da sem že dovolj utru-
jena, naj neham teči, in drugim 
glasom, naj vztrajam in tečem 
naprej. Opisujem tudi moje 
vrednote, vire energije, kje jih 
pridobivam in moje hobije. 
Pišem tudi o tem, kako so po-
tekale izobraževalne delavnice 
in kakšne zanimive eksperi-
mente smo delali. Opisujem 
smešne prigode, kako se kot 
popolna nevednica podajam 
na tekaško preizkušnjo. 

Kaj je bil pri vas tisti klik, da 
ste se odločili za 21-kilometr-
ski maraton?
Pravzaprav ni bilo klika. Tako 
je naneslo, da smo se na neki 
ponovoletni zabavi s prijatelji, 
ki so že tekli, dogovorili, da  
bomo šli spomladi teč na be-
ograjski polmaraton. Beseda 
je dala besedo in jaz, ki nisem 
nikoli tekla, sem se odločila, 
da poskusim. Zakaj? Všeč mi 
je bila ideja, da bi videla me-
sta skozi oči (pol)maratonke. 
Družba tekačev je zagotovo 
dobra družba, pozitivno na-
ravnana in športno usmerjena. 
Če tečem, pridobim na postavi 
in ne bo se mi treba mučiti s 
klasičnimi shujševalnimi die-
tami. In če se že učim motiva-
cije, zakaj ne bi ta orodja in teh-
nike tudi poskusila v praksi? 
Veliko razlogov in koristi sem 
našla za mojo odločitev.

Omenili ste tudi vašo vlogo 
trenerke (coacha), v kateri 
radi nastopate. Kako to zgle-
da?
Zelo rada nastopam v vlogi 
trenerke (coacha), ki podpira 
drugo osebo pri spremembah 
in ciljih, ki jih želi ta oseba 
sama uresničiti. Trener ne sve-
tuje, temveč postavlja prava 
vprašanja stranki, da preko 

tega spoznava lastne potenci-
ale v sebi in kako se pravza-
prav lotiti sprememb. Včasih 
se ljudje vrtijo v začaranem 
krogu razmišljanja in ne zna-
jo iz izstopiti njega. Včasih ne 
prepoznajo svojih omejujočih 
prepričanj. Včasih je treba na 
problem ali izziv pogledati 
samo z drugega zornega kota 
in se lažje najdejo rešitve. Ko 
slišiš »aha« v pogovoru, po-
tem veš, da je oseba prišla do 
novega spoznanja, ki jo vodi 
bližje k rešitvi. Ljudje imajo 
največ omejitev v njih samih. 
Velikokrat za tem stojijo izgo-
vori, da tega ne morejo storiti, 
ker so prestari ali pa da imajo 
družine, primanjkuje jim časa 
ipd. V resnici je vse samo v nji-
hovi glavi. Če spremenijo raz-
mišljanje, dejansko spremenijo 
svoje zaznavanje realnosti.

Na uho mi je prišlo, da je v 
nastajanju nova knjiga. 
Lahko rečem, da se že piše. 
Govori o 42-kilometrskem ma-
ratonu v Berlinu, ki sem ga pre-
tekla konec septembra lani. To 
je bil velik fizični in mentalni 
projekt. Ta zgodba je bila moja 
hoja po robu in opisujem pasti, 
ko lahko zelo hitro prideš do 
faze izgorelosti in škodljivih 
posledic, če ne poslušaš, kaj ti 
sporoča telo in kako se odziva. 
Uresničitev tega cilja pa mi je 
dejansko spremenila tudi po-
gled na življenje. Gre za zave-
danje, da zmorem veliko več, 
kot sem si kdaj koli prej misli-
la. Če sem v zrelih letih kot po-
polna začetnica zmogla preteči 
polni maraton 42 km, zmorem 
in lahko uresničim še marsi-
kateri velik cilj. Kjer je volja, je 
tudi pot. Za vse to velja!  

Gašper Tominc, foto: osebni 
arhiv Marjane Žnidaršič

Na kavi z Marjano Žnidaršič, učiteljico motivacije 

»Omejitve so pogosto samo v naših glavah!«
Pogovarjali smo se z Vrhničanko Marjano Žnidaršič, motivatorko, ki se je v svojih zrelih letih odločila, 
da bo v letu 2014 pretekla svojo prvo polovico maratona (21 km). Odločitev ne bi bila tako zanimiva, če 
Marjana ne bi še nikoli poprej rekreativno tekla. S pomočjo pravega načina iskanja lastne motivacije in s te-
kaškimi treningi ji je uspelo doseči zelo ambiciozen cilj: v dobrem letu in pol je pretekla kar tri polmaratone, 
lani jeseni pa še berlinski maraton (42 km). Svojo pot od samih začetkov do pretečenih treh polmaratonov je 
opisala v knjigi Tečem svojim ciljem naproti, v kateri je opisala, zakaj je sploh začela teči, kakšne vrednote 
stojijo za tem,  klasične izzive prave miselne naravnanosti in prave strategije. Opisala je tudi orodja nevro-
lingvističnega programiranja, ki so jo podpirala pri tem.

Marjana Žnidaršič bo svojo 
knjigo

Tečem svojim ciljem 
naproti
predstavila tudi v 
Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika
v sredo, 9. 3. 2016, 
ob 18. uri
v Grabeljškovi dvorani.

Vabljeni!
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Telesno in duševno dobro po-
čutje v domu se začne z zdravo 
notranjo klimo. Mnoge od na-
ših vsakodnevnih aktivnosti 
neposredno vplivajo na zrak 
v našem domu. Kuhanje,  tuši-
ranje, pranje perila, celo vrenje 
vode za čaj in prižiganje sveč 
vplivajo na zrak, ki ga  diha-
mo. Seveda je najenostavneje 
prostore z izrabljenim zrakom 
prezračevati z odpiranjem 
oken, vendar se je pri tem treba 
zavedati velikih izgub toplote 
v zimskih mesecih ter vdoru 
vročine v bivalne prostore v 
poletnih. Zato so inženirji v 
mnogih podjetjih razvili siste-
me, ki zagotavljajo predpisano 
prezračevanje prostorov ob  
hkratnem kar največjem pre-
prečevanju toplotnih izgub.
Taki sistemi so  po navadi lo-
kalni za enega ali dva prosto-
ra ali pa centralni za celotno 
stavbo. Strokovno se imenujejo 
prezračevalni sistemi z vrača-
njem toplote in so primerna 
izbira ne le, kadar načrtujete 
novogradnjo, ampak tudi pri 
obnovi obstoječega stanovanja 
ali stanovanjske stavbe. Sistem 
mora biti popolnoma prilago-
jen  posameznim potrebam po-
sameznega prostora ali stavbe, 
prezračevanje na zahtevo pa 
se samodejno prilagaja tako, 
da  vam ni treba skrbeti za 
nastavitve in se ukvarjati z za-
pletenimi navodili za uporabo. 
Prezračevanje se neprestano 
prilagaja načinu bivanja v po-
sameznih prostorih in njihovi 
uporabnosti. V toplih dneh in 
hladnih nočeh, po  zabavah in 
med počitnicami prezračeval-
ni sistemi z vračanjem toplote 
inteligentno in energijsko učin-
kovito zagotavljajo primerne 
bivalne  razmere v prostorih s 
hkratnim  čim manjšim vpli-
vom na okolje

Težava: plesen
Plesen je resnična grožnja do-
bremu počutju v mnogih do-
movih in poskušati se znebiti 
se plesni je težavno delo, po 
navadi z malo učinka.  Težava 

plesni se pojavi, ker so sodob-
ne hiše  zelo dobro izolirane 
in tudi zrakotesne, da bi ohra-
nile čim več energije znotraj 
toplotnega ovoja stavbe. To je 
večinoma dobra lastnost, ki pa 
zmanjša naravno izmenjavo 
zraka med notranjim in zuna-
njim  zrakom. Zato se zračna 
vlaga kondenzira na hladnej-
ših notranjih površinah zuna-
njih sten, sčasoma pa se začne 
pojavljati na teh površinah ple-
sen. Plesen v takih razmerah 
uspeva in rast plesni v stavbi je 
lahko potencialno škodljiva za 
stanovalce z alergijsko občutlji-
vostjo, posebno izpostavljeni 
so tudi majhni otroci.

Rešitev: prezračevanje z 
vračanjem toplote
Dobro načrtovani sodobni 
sistemi prezračevanja z vra-
čanjem toplote so energijsko 
učinkoviti, tihi in estetsko spre-
jemljivi, enako pomembno pa 
je, da  hkrati z zagotavljanjem  
kakovosti zraka v prostorih 
rešujejo tudi težave z vlago in 
nevarnost širjenja plesni.

Prednosti prezračevalnih siste-
mov z vračanjem toplote je več.

– Svež zrak in ohranjanje to-
plote z  zelo majhno porabo 
energije

 Zaradi učinkovitih elektro 
motorjev in krmilne elektro-
nike ni potrebna skrb  zaradi 
pretiranih stroškov energije.

– Diskretna in hitra vgradnja
 Vgradnja takih sistemov je 

pri novogradnjah  in tudi 
pri obstoječih stavbah soraz-
merno enostavna in ne kazi 
arhitekture zunanjosti in no-
tranjosti stavbe.

– Zdrav zrak pri zaprtih 
oknih

 Prezračevalni sistemi z vra-
čanjem toplote preprečujejo 
rast plesni in nabiranje dru-
gih škodljivih snovi z zago-
tavljanjem svežega zraka 24 
ur na dan, sedem  dni na te-
den brez odpiranja oken.

– Subvencije Ekosklada

 Ekosklad nudi subvencije za 
vgradnjo prezračevalnih sis-
temov z vračanjem toplote 
pri novogradnjah in tudi pri 
obnovah obstoječih stavb.

Sodoben prezračevalni sistem 
uporablja že ustvarjeno to-
ploto iz prostorov stavbe, da 
z njo ogreje svež vstopni zrak 
na udobno temperaturo. Tak 
način delovanja prezračevanja  
hkrati zagotovi obnovo zraka, 
zdravo notranjo klimo in var-
čevanje z energijo. Srce sistema 
je enota za izmenjavo toplote, 
v kateri se srečata dve ločeni 
kroženji zraka. Ena stran je 
priključena na dovod svežega 
zunanjega zraka, druga pa na 
odvod uporabljenega zraka iz 
hiše. Svež in uporabljen zrak se 
fizično nikoli ne pomešata med 
seboj. Uporabljeni zrak odda 
toploto posebnemu toplotne-

mu izmenjevalniku, ki je  po 
navadi iz keramike ali drugih 
materialov z visoko toplotno 
kapacitivnostjo, svež zrak pa 
nato to toploto navzame nase 
ob vstopanju v stavbo.
Sodobni sistemi prezračevanja 
zagotavljajo izmenjavo celo-
tnega zraka v stavbi na vsaki 
dve uri, odvisno tudi od zase-
denosti posameznih prostorov 
in načina njihove rabe. Da bi 
dosegli enak učinek z odpira-

njem oken, bi morali nepresta-
no odpirati okna na stežaj ali 
pa jih imeti odrta »na kip«.
Za podrobnejše informacije 
se lahko obrnete tudi na ener-
getsko svetovalno pisarno 
ENSVET na Vrhniki, Tržaška 
cesta 1, Vrhnika, mala sejna 
soba v kleti občinske stavbe. 
V energetsko svetovalni pi-
sarni vam bomo poleg infor-
macij o novih nepovratnih 
spodbudah, ki jih Ekosklad 

nudi občanom, nudili neodvi-
sne strokovne nasvete o rabi 
obnovljivih virov energije in 
o doseganju večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih 
stavb. Delovni čas pisarne je 
vsako drugo sredo od 16.00 do 
20.00, prijave za svetovanje pa 
sprejemajo na Občini Vrhnika 
na tel. št. 01/75-55-419 pri ge. 
Marjanci Tomažin.

Mag. Peter Petrovčič, 
energetski svetovalec ENSVET

plin · adaptacije · vodovod · centralna
+386 41 688 211    bizjansp@gmail.com

www.pavel-instalacije.com

- kotli na trda goriva 
- kotli na pelete
- kotli na uplinjanje
- kotli na plin
- toplotne črpalke

Nudimo tudi: 
- adapatacije kopalnic
- zamenjava plinske inštalacije
- ogrevanje na sončno energijo

Čas kurilne sezone se izteka zato vam nudimo 
zamenjavo izrabljenih kotlov in preklop na alternativo.

PRIPRAVIMO TUDI DOKUMENTACIJO 
                                                                              ZA PRIDOBITEV EKOSUBVENCIJE

Shematski prikaz prezračevanja z vračanjem toplote

Izognite se plesni in toplotnim 
izgubam ter pustite vašemu 
domu dihati
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Kako sami pripravimo sadike
Februar in marec sta meseca, ko sicer lahko nekaj zelenjadnic 
sejemo že na zunanje grede, vendar se v tem času v glavnem 
ukvarjamo z vzgojo sadik v notranjih prostorih. Strokovnjaki na 
tem področju so si verjetno enotni, da je vzgoja vrtnin iz sadik 
primernejša kot  neposredne setve, saj na tak način rastlinam 
zagotovimo dobre  razmere v času, ko so najbolj ranljive in tako 
ohranijo veliko energije za boj z boleznimi in škodljivci v kasnej-
šem času. Iz sadik pridelujemo večino zelenjadnic – kapusnice, 
solatnice, zeleno, por, predvsem pa toplotno zahtevne zelenja-
dnice – paradižnik, papriko, jajčevec. Izjeme, torej vrtnine, za 
katere je primernejša  neposredna setev na vrt, so: bob, mesečna 
redkvica, korenček, korenasti peteršilj, grah, kitajsko zelje …
Seveda moramo vedeti, koliko časa rastlina potrebuje od setve 
do sadike, primerne za presajanje, poznati pa moramo tudi raz-
mere, ki jih rastline potrebujejo. V začetku februarja sejemo če-
bulo in por, zgodnje kapusnice, v sredini februarja jajčevec in 
konec meseca papriko. Pozne kapusnice sejemo marca (cvetačo 
še aprila), prav tako paradižnik za pridelavo v rastlinjaku seje-
mo v začetku marca, paradižnik, ki ga bomo sadili na prosto, 
pa v sredini marca. Bučke in kumare sejemo v začetku aprila, 
enako tudi lubenice in melone, ki jih bomo na prosto presadili 
šele v drugi polovici maja.

Nakalitev in setev
Pred setvijo lahko semena nakalimo, torej jih namočimo. Tako 
dosežemo hitrejšo kalitev semen in večjo odpornost mladih se-
jančkov proti boleznim in škodljivcem, saj jih namakamo v teko-
čini, ki nanje deluje spodbudno, zaščitno in zdravilno – upora-
bimo vodno kopel, v kateri so namočene zdravilne rastline, kot 
so na primer kopriva, navadni rman, kamilica, regrat, žajbelj, 
baldrijan in hrastovo lubje ... Ko seme nabrekne in se pokaže 
kalček, moramo seme posejati. Vsako seme potrebuje za vznik 
enakomerno temperaturo ponoči in podnevi, zato rastlinjaki 
niso primerni, saj se podnevi preveč segrejejo, ponoči pa jih  po 
navadi ne ogrevamo in je takrat v njih za mlade sejance preveč 
mrzlo. Razen večinei zelišč in nekaj cvetlic, ki kalijo na svetlem, 

lahko po setvi lončke ali multiplošče postavimo kamor koli, ne 
glede na svetlobo, le da je toplo tudi ponoči. Do vznika seme-
na je potrebna dnevna temperatura okoli 20 °C, po vzniku pa 
je idealno, da za nekaj dni zelo znižamo temperaturo, kar na 10 
do 15 °C.  Tako dosežemo, da stebla rastlin ostanejo čvrsta in 
kratka. Takoj ko se sejanci nekoliko utrdijo, lahko temperaturo 
povišamo na 18‒20 °C. 

Pikiranje
Ko sejanci razvijejo prve prave liste, jih pikiramo (pikiranje po-
meni presajanje izredno majhne sadike). »Pomembno je, da piki-
ramo pravi čas. Pogosto opažam, da se pri nas pikira prepozno. 
Ko se klična lista (prva lista, ki prideta na prosto) postavita v 

vodoravni položaj, 
med dvema klični-
ma listoma pa se 
pokaže prvi pravi 
list, je idealen tre-
nutek, da rastline 
prvič presadimo. 
Pri paradižniku, 
papriki in jajčev-
cu (razhudnikih) 
seveda posadimo 
vsako rastlinico v 
svoj lonček, posa-
dimo pa jih globo-

ko, vse do prvih kličnih listov. Tako dobimo globlji koreninski 
sistem pri razviti sadiki, ki bo v globini lažje in hitreje našel 
vodo, na voljo pa bo imel tudi več hranil. Pri cvetlicah in zeliščih 
lahko prepikiramo tudi šop drobnih bilk kot eno sadiko,« je ra-
zložila Miša Pušenjak, strokovnjakinja za zelenjadnice.
Priporočljivo je, da sadike konec marca in aprila ob toplih in 
sončnih dnevih prenašamo na prosto, da se počasi prilagodijo 
zunanjim temperaturam. Toploljubne sadike pa imamo v tem 
času ponoči še na toplem. 

Presajanje na vrt
»Presajamo, ko so rastlinice dovolj velike, tj. ko imajo poleg 
kličnih listov še tri razvite liste. Stroka najbolj priporoča goje-
nje sadik s koreninsko grudico. Pri tem načinu ostane sadika s 
koreninsko grudico nepoškodovana in ob presajanju ni večjega 

stresa. Presajene sadike nemoteno nadaljujejo z rastjo. Primerna 
sadika je močna sadika, z dobro razvitim rastnim vršičkom, 
imeti mora od štiri do šest listov, čvrsto koreninsko grudo, ne 
sme imeti nobenih bolezenskih znakov. Pri presajanju na stalno 
mesto moramo upoštevati medvrstno razdaljo, ki je primerna 
za posamezno vrtnino, razdaljo med sadikami v vrsti, razpo-
reditev sadik, globino presajanja,« je razložil Trajče Nikoloski, 
upokojeni učitelj praktičnega pouka na srednji vrtnarski šoli v 
Celju. Napaka, ki jo pogosto naredimo, je, da še majhne rastli-
nice posadimo preveč skupaj – ne pozabimo, da se bo odrasla 
vrtnina poleti razbohotila, zato ji dajmo to možnost.
Prispevek je pripravljen kot povzetek člankov, objavljenih v revijah Biobrazda.

Sadike presajamo na vrt, ko so rastlinice dovolj 
velike, t.j., ko imajo poleg kličnih listov še tri 
razvite liste. Pretegnjenih sadik paradižnika in 
zelja ne zavržemo; lahko jih posadimo globlje, 
ker korenine poženejo iz spodnjega dela stebla.

Vrtni nasveti izBiobrazde

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

Dragomer, Pod Lovrencem 1 

Čaji in zelišča, 
ekološke moke, 
žita, otrobi, kaše, 
zdrobi... ekološka 
olja, medeni izdelki 

Semenski krompir, 
ekološka semena, 
sadike solat, 
eko zaščita  

          Več o ponudbi na:
        www.biobrazda.si 

Delovni čas:
pon-pet 

od 8-19h

sobota 
8-13h 

Z vami že 24 let

TRGOVINA

SEMENARNA

PRST 20 L

V TRGOVINI BIOBRAZDA V 
MESECU MARCU Do razprodaje 

manjše zaloge!

-40 %
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Preverite vašo telesno zmogljivost
Delavnica Ali sem fit? je namenjena vsem od-
raslim posameznikom, ki jih zanima, kakšna 
je njihova telesna pripravljenost ter kakšna je 
raven telesne dejavnosti, ki koristi njihovemu 
zdravju (glede na rezultate testiranja). Cilj de-
lavnice je posameznikom posredovati informa-
cijo o njihovi telesni pripravljenosti (predvsem 
aerobni zmogljivosti). Na podlagi rezultatov 
testiranja in zdravstvenega stanja se  posame-
znikom strokovno svetuje/nudi  oseben nasvet 
o najustreznejši telesni dejavnosti za krepitev 
zdravja.

Potek in vsebina delavnice Ali sem fit?
Za opravljanje testov aerobne zmogljivosti 
ni potrebna predhodna prijava. Le pridete na 
zbirno mesto (stadion Vrhnika) v primerni 
obutvi (športni copati ali katera druga udobna 
obutev, v kateri boste lahko hodili) in primer-
nih oblačilih (oblačila naj bodo taka, da se bo-
ste v njih lahko prosto premikali). Ob prihodu 
vam  bomo izmerili telesno višino in težo, vi 
pa boste  izpolnili pristopni obrazec (osebni 
podatki, vprašanja o zdravstvenih težavah). 
Ko bosta obrazec pregledala dipl. medicinska 
sestra in dipl. fizioterapevt, vas bosta usmerila 
na enega izmed testov, ki bi bil za vas najpri-
mernejši glede na zdravstveno stanje, počutje 
in starost.
Testi:
– test hoje na 2 km (vsi, ki so starejši od 18 let)
– šestminutni preizkus hoje (vsi starejši od 18 

let z zdravstvenimi težavami ali s čezmerno 
telesno težo) – na ravni podlagi kolikor mo-
goče hitro hodite na razdalji  petnajst metrov 
šest minut. Po šestih minutah je test končan, 
izmerimo vam srčni utrip in zabeležimo vašo 
prehojeno razdaljo v šestih minutah.

– dveminutni test stopanja na mestu (za vse, 
ki so starejši od 65 let) – na mestu dve mi-
nuti izmenično dvigujete kolena do višine, ki 
vam jo označimo (tretjina stegna od medeni-
ce navzdol). Po končanem  testu zabeležimo 
število dvigov desne noge in srčni utrip.   

Testiranje telesne sposobnosti v marcu:
petek, 18. 3. 2016, ob 17.00, vhod v stadion na 
Vrhniki.
Testiranje telesne sposobnosti bo potekalo vsak 
mesec, zato spremljajte Naš časopis,  v katerem 
vas bomo obveščali o datumih in lokacijah de-
lavnice Ali sem fit?.

Delavnica zvišan krvni tlak
Zvišan krvni tlak je eden izmed najpogostej-
ših zdravstvenih težav tudi med prebivalci 
Slovenije, kar povečuje tveganje za nastanek 
bolezni srca in ožilja, ki so pri nas in v večini 
razvitih držav glavni vzrok (prezgodnjih) smr-
ti. Če se tega zavedamo, se zavemo tudi po-
mena bolezni in njenega preprečevanja. Veliko 
ljudi niti ne ve, da ima povišan krvni tlak in si 
zatiska oči. Ko zdravnik postavi diagnozo, ta 
resnica velikokrat zaboli. Dobra novica je, da 
visok krvni tlak lahko uspešno obvladujemo, 
uravnavamo in zdravimo: najprej z zdravim na-
činom življenja in nato po potrebi še z zdravili. 

Ker ne želimo, da si zatiskate oči, in si pred-
vsem želimo, da se izognete posledicam zviša-
nega krvnega tlaka ter da naredite korak k bolj 
zdravemu življenju, ste lepo vabljeni na delav-
nico zvišan krvni tlak, ki bo 10. 3. 2016 ob 17. 
uri v Cankarjevi knjižnici (Grabeljškova dvo-
rana). Na delavnici boste pridobili ključne in-
formacije o zvišanem krvnem tlaku, kot so: ka-
kšne so normalne in mejne vrednosti krvnega 
tlaka ter pomen normalnih vrednosti za zdrav-
je. Spoznali bomo, kako življenjski slog vpliva 
na krvni tlak in kateri so dejavniki tveganja za 
nastanek zvišanega krvnega tlaka. Pridobili 
boste znanje in veščine za pravilno izvajanje 
samo meritev ter znanje, veščine in podporo za 
spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja. 
Na delavnice se prijavite na telefonsko številko 
01/755 51 57 ali na elektronski naslov : ckz@zd-
-vrhnika.si.

Lepo vabljeni.

Center za krepitev zdravja

Urnik tečaja: zgodnja nosečnost za 
leto 2016 v ZD Vrhnika
Tečaj se praviloma začne v zgodnji nosečnosti, 
med 10. in 16. tednom. V tem obdobju obse-
ga eno srečanje, ki traja 120 min. Nosečnice 
in njihovi partnerji se seznanijo s potekom no-
sečnosti,  zdravim načinom življenja,  pravil-
no prehrano, osebno nego in rekreacijo v času 
nosečnosti. 

Tečaj poteka v Kulturnem centru 
Vrhnika v prvem nadstropju, 
Grabeljškova dvorana (knjižnica), 
med 16.30 in 18.30 po  naslednjem 
urniku:
– 29. 3. 2016
– 7. 6. 2016
– 13. 9. 2016
– 29. 11. 2016

Urnik tečaja: priprava na porod in 
starševstvo za leto 2016 v ZD Vrhnika
Po 25. tednu nosečnosti se začne drugi del 
predporodne priprave za nosečnice in njihove 
partnerje. Slušatelje seznanimo s potekom no-
sečnosti,  bližajočim se porodom,  poporodnim 
obdobjem,  načrtovanjem rojstev,  nego in pre-
hrano dojenčka. Učimo jih pravilnega vedenja 
in sodelovanja med porodom, radi odgovori-
mo na vprašanja in tako preženemo morebitne 
skrbi, ki vas pestijo.

Tečaj poteka v Kulturnem centru 
Vrhnika, v prvem nadstropju, 
Grabeljškova dvorana (knjižnica), 
med 16.30 in 18.30 po  naslednjem 
urniku:

Tečaj bo potekal:
5. 4. 2016 – Nosečnost in porod
7. 4. 2016 – Novorojenček in dojenje
12. 4. 2016 – Handling
15. 4. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
14. 6. 2016 – Nosečnost in porod
16. 6. 2016 – Novorojenček in dojenje
20. 6. 2016 – Handling
23. 6. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
20. 9. 2016 – Nosečnost in porod
22. 9. 2016 – Novorojenček in dojenje
27. 9. 2016 – Handling
29. 9. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
6. 12. 2016 – Nosečnost in porod
8. 12. 2016 – Novorojenček in dojenje
13. 12. 2016 – Handling
15. 12. 2016 – Komunikacija

Prijave so obvezne na e-naslov: 
solazastarse@zd-vrhnika.si

Patronažna služba 
Zdravstvenega doma Vrhnika

Redna letna 
uskladitev cen
Vrhniška komunala obvešča uporab-
nike z območja občin Borovnica, Log - 
Dragomer in Vrhnika, da bodo s 1. mar-
cem 2016 uveljavljene nove cene s podro-
čja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja odpadne vode.  
Najpomembnejši razlogi za spremembe cen 
so zahteve področne zakonodaje o rednem 
letnem usklajevanju cen in še zlasti rast stro-
škov, povezanih z novo pridobljeno komu-
nalno infrastrukturo.
Več o spremembah cen boste lahko prebrali 
v marčevski številki Našega časopisa in na 
hrbtni strani položnic za februar, obširne 
informacije in nove cenike pa bodo objavili 
tudi na spletni strani podjetja, na naslovu 
www.kpv.si, takoj ko bodo spremenjene 
cene začele veljati.
Popisa vodomerov pred spremembo cen ne 
bo (razen tam, kjer bomo izvajali reden popis 
po programu). Zato morate, če želite, da vam 
poračunajo dejansko porabo še po prejšnjih 
cenah, zadnje dni februarja sporočiti stanje 
na vašem vodomeru. To lahko storite na 
obrazcu, ki ga najdete na spletnem naslovu 
http://www.kpv.si/obrazci/oskrba-s-pitno-
-vodo ali prek spletnega portala komunala.

info, lahko pa tudi na e-
-pošto informacijska@kpv.
si, oziroma na telefonski 
številki 01 7502 950 ali 01 
7502 970.

Najdražji fižol na 
Vrhniki je vrhniški
Pred človekom, hrano, živalmi, rastlinami, ze-
mljo, malimi enoceličnimi organizmi je bil na 
naši Zemlji samo kamen, ki pa  sam po sebi ni 
rodoviten. Potem pa se je na naši Zemlji na na-
čin, ki ga človeška majhnost ne zna v celoti poja-
sniti, pojavila voda. In Zemlja je skozi milijarde 
let zacvetela in cveti še dandanes. Voda je ves 
čas dobrina, ki smo jo lahko svobodno zajeli iz 
potoka in popili, se z njo umili, zalili svoj vrt. To 
so dejstva.
Počasi nam nekateri želijo to odvzeti. V Boliviji 
so se leta 2000 ljudje uprli vladi, ki je njiho-
vo vodo želela razprodati ameriški nacionalki 
Bechtel. V Darfurju pobijajo Nube, ker živijo na 
območju, ki je bogato z vodo. V Ameriki zapira-
jo ljudi, ki želijo s kapnico napojiti živino in so si 
zato naredili preprosta zajetja. V Grčiji so priva-
tizirali vodne vire. V Sloveniji so na predzadnji 
dan leta 2015 na ministrstvu podelili  trideset 
koncesij za črpanje vode, naravnega vira, ki je 
last vseh državljanov (vir: Civilna iniciativa Za 
Slovenijo in svobodo). To so tudi dejstva. 
Pravica do vode ni vpisana v slovensko Ustavo, 
v evropski zakonodaji ni opredeljena kot temelj-
na človekova pravica. Malo premislimo o tem. 
Na spletu  je peticija, ki se zavzema za vpis ne-
odtujljive pravice do vode v Ustavo. Lahko jo 
podpišete na spletu, peticijo lahko podprete in 
podpišete tudi v naši trgovini! Predvsem pa je 
pomembno, da o tem razmišljamo, da se zave-
damo, kaj se dogaja okoli nas, z dobrinami, ki so 
bile na Zemlji veliko pred človekom. In seveda 
k temu aktivno pristopimo na način, ki nam je 
blizu.
Fižol češnjevec z Ljubljanskega barja, ki ga ima-
mo v naši Ekošari, je imel to srečo, da je vodo 
dobil brezplačno z neba. In je lepo zrasel. Od 
drugih fižolov v naši trgovini se skozi oči naših 
strank najbolj razlikuje po ceni; je namreč naj-
dražji. Pa vendar je to edini fižol, za katerega 
točno vemo, kje je zrasel, kdo ga je pridelal, kako 
dolga je bila njegova pot od njive do krožnika in 
da je kmet za njegovo pridelavo pošteno plačan. 
In vse te informacije so za nas in upam, da tudi 
za Vas, pomembne in dragocene. Dobrodošli, 
da ga poskusite, po jedi pa si privoščite kozarec 
sveže (in zaenkrat še neprivatizirane) vode.

Vaša Ekošara

Posvetovalnice in 
delavnice v lokalni 
skupnosti
Patronažna služba Vrhnika bo 
tudi v marcu izvajala posvetoval-
nice v lokalni skupnosti v vseh 
treh občinah. Poleg patronažnih 
medicinskih sester se bodo v lo-
kalni skupnosti z delavnicami 
vključevale tudi diplomirane me-
dicinske sestre iz Centra za krepi-
tev zdravja. Objavljamo datume in 
vas lepo vabimo, da nas obiščete!

OBČINA VRHNIKA
KS Podlipa (gasilski dom Podlipa)
Patronažna medicinska sestra 
Biljana Petković (051/390-921)
Sreda, 16. 3. 2016, od 9.00 do 10.00  

Stara Vrhnika (Krajevna sku-
pnost Stara Vrhnika)
Patronažna medicinska sestra 
Biljana Petković (051/390-921)
Torek, 15. 3. 2016, od 9.00 do 
10.00

Cankarjeva knjižnica Vrhnika – 
1. nadstropje (računalniška soba 
Kemis)
Patronažna medicinska sestra 
Petra Šest Pleško (051/390-922)
Četrtek, 3. 3. 2016, od 9.00 do 
10.00

Blatna Brezovica (v prostorih 
krajevne skupnosti)
Patronažna medicinska sestra  
Monika Trček (051/652-811)
Sreda, 9. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

Sinja Gorica (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra 
Maja Srećković (051/390-926)
Torek, 8. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

Borovnica (gasilski dom 
Borovnica)
Patronažna medicinska sestra 
Klara Sadar (051/390-929)
Torek, 8. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

KS Bevke (v prostorih Krajevne 
skupnosti Bevke)
Patronažna medicinska sestra 
Andreja Jesenovec (051/390-924)
Sreda, 9. 3. 2016, od 9.00 do 10.00
          
KS Zaplana (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra 
Andreja Jesenovec (051/390-924)
Torek, 8. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

KS Zaplana (župnišče)
Patronažna medicinska sestra 
Andreja Jesenovec (051/390-924)
Torek, 15. 3. 2016, od 9.00 do 
10.00

KS Drenov Grič (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra 

Veronika Logar (051/390-925)
Četrtek, 17. 3. 2016, od 9.00 do 10.00                                        

KS Breg – Vas (Vrhnika - v pro-
storih KS Breg - Vas)
Patronažna medicinska sestra 
Monika Trček (051/652-811)
Zaradi neudeležbe odpade,

KS Velika Ligojna (v stari šoli v 
Ligojni)
Patronažna medicinska sestra 
Katja Krvina (051/390-923)
Torek, 1. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

KS Verd (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra 
Mojca Černelč (051/390-927)
Torek, 8. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

OBČINA BOROVNICA
POKOJIŠČE  (ŠTD MEDVED)
Patronažna medicinska sestra 
Mojca Černelč (051/390-927)
Četrtek, 10. 3. 2016, od 9.00 do 
10.00   

KS Breg - Pako (gasilski dom 
Breg - Pako – prizidek)
Patronažna medicinska sestra 
Klara Sadar (051/390-929)
Sreda, 9. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

OBČINA LOG - DRAGOMER
KS LOG (gasilski dom)
Patronažna medicinka sestra 

Katja Krvina (051/390-923)
Sreda, 2. 3. 2016, od 9.00 do 10.00

Dragomer (Društvo upokojencev 
Dragomer)
Patronažna medicinska sestra 
Petra Šest Pleško (051/390-922)
Torek, 15. 3. 2016 (izjemoma tretji  
torek v mesecu) od 9.00 do 10.00
Delavnica: Povišan krvni tlak in 
povišane maščobe v krvi (Center 
za krepitev zdravja)

Patronažna služba Zdravstvenega 
doma Vrhnika

Še vedno sprejemamo nove 
pacientke v dispanzerju za 
ženske
Še vedno sprejemamo nove pa-
cientke v dispanzerju za ženske 
v Zdravstvenem domu Vrhnika, 
katerega nosilka je Lucija Sorč, dr. 
med., spec. ginekologije in poro-
dništva.

Za več informacij nam lahko piše-
te po elektronski pošti: narocanje.
ginekologija@zd-vrhnika.si ali nas 
pokličete na telefonsko številko 01 
7555 140 v času: 
ponedeljek: od 7.30 do 11.30, 
torek: od 14.00 do 18.00,
četrtek: od 9.00 do 13.00.
Veseli bomo vašega obiska.

Zdravstveni dom Vrhnika
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KRVODAJALSKA AKCIJA
Obstaja darilo, ki ga ves čas nosimo s seboj, 
ki je globoko v nas in prihaja iz srca! Darilo, 
ki obdarovancu omogoči, da živi naprej. To je 
naša kri. Zakaj torej ne bi podarili življenja?
DARUJ ENERGIJO ZA ŽIVLJENJE.
Vabimo vas, da se nam  pridružite na krvoda-
jalski akciji,
ki bo za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - 
Dragomerja:
– V  TOREK, 15. 3. 2016,  OD 7. DO 13. URE,
–V  SREDO, 16. 3. 2016,  OD 7. DO 13. URE
v Cankarjevem domu na Vrhniki.
Z vami življenje teče naprej!
Vljudno vabljeni!
Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil. Tečaje organiziramo 
enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat, nu-
dimo brezplačno izposojo literature. Prijave 
sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure v pi-
sarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, telefon 
7502-447 ali na e-naslov: rk.vrhnika@siol.net
Pravočasno poskrbimo za naše zdravje
Kako?
–Redno si merimo krvni tlak.
–Redno si merimo krvni sladkor.
–Nadzorujemo holesterol in trigliceride.
Kje in kdaj?
Na Območnem združenju Rdečega križa 
Vrhnika, Poštna ulica 7B, vsak prvi torek v 
mesecu od 8. do 10. ure.
Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in 
trigliceridov morate biti obvezno tešči!
Pomoč v obliki rabljenih oblačil
Obveščamo vas, da je skladišče z rabljenimi 
oblačili odprto:

VSAK TOREK: 
– dopoldne od 9. do 11.30 
VSAK PRVI TOREK V MESECU
– popoldne od 16. do 18. ure.

Lokacija skladišča je v kletnih prostorih več-
stanovanjske hiše na Poštni ulici 7A. Vsi, ki 
potrebujete pomoč v omenjeni obliki, vljudno 
vabljeni.
Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi oblačila, postelj-
nino, odeje, čevlje … radi podarili. Podarjeno 
bomo sprejeli v času uradnih ur v skladišču, 
v pisarni RK Vrhnika na Poštni ulici 7B pa 
vsak dan v dopoldanskem času oz. po dogo-
voru, telefon: 7502-447.
Prosimo, da podarite le uporabne stvari!
Darovanje organov - Slovenija 
transplant – projekt darovalec
Darovanje organov ali tkiv pomeni:
• da smo rešili življenje na smrt bolnemu srč-

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

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

• da smo pomagali marsikateremu bolniku 
vrniti vid ....

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

Mojca Marolt, OZ RK VRHNIKA

Rdeči križ Vrhnika

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

Obvestilo ambulante 
dr. Helene Rožmanc 
Drašler
Obvestiti vas moram o spremembah, ki se 
bodo zgodile v moji ambulanti po 14. 3. 2016. 
Tedaj se bo vrnila s porodniškega dopusta dr. 
Jasna Krmec Kupljen. Po končani speciali-
zaciji iz družinske medicine je to ambulanto 
od julija 2015 nadomeščala dr. Irena Brenčič 
Petrovčič. Ona je bila že od začetka speciali-
zacije namenjena za mojo ambulanto, ki s 3400 
opredeljenimi pacienti že dolgo rabi pomoč.
Proti koncu leta 2016 pričakujemo, da bo spe-
cializacijo iz pediatrije  končala tudi dr. Tonja 
Jurjec. Tedaj se predvideva, da bo prevzela 
otroški del populacije, ki jo sedaj delno po-
kriva naša ambulanta, delno pa ambulanti dr. 
Kunstljeve in dr. Žagarjeve. To je ena od mo-
žnosti, ker sicer ambulante družinske medici-
ne skrbijo prvenstveno za odraslo populacijo. 
Naša ambulanta je v tem izjema, vendar je 
tako že od začetka. 
Imam dva specializanta iz družinske medici-
ne: dr. Julijo Ogrin, ki je na porodniškem do-
pustu, in dr. Igorja Tasića. Oba se bližata po-
lovici specializacije. Torej ju čaka še malo več 
kot dve leti. Želim, da sem ta čas z njima, kot 
je bilo sklenjeno na začetku. Seveda moram 
zato obdržati en del odrasle populacije. Sedaj 
se načrtuje, da bi v istem turnusu delali ambu-
lanta dr. Brenčičeve in moja ambulanta. En del 
odraslih se bo tako preselil k njej, pri meni naj 
bi ostali opredeljeni otroci in en del odraslih. 
Pričakujem, da boste to sprejeli z razumeva-

njem, saj se moje dolgoletno ambulantno delo 
mora enkrat končati. Dr. Brenčičeva je mlada 
zdravnica, z veliko študija za sabo. V sode-
lovanju z vami si bo postopoma pridobivala 
praktične izkušnje. Vsak rabi nekaj časa za to. 
Če boste prisluhnili drug drugemu, se bo to 
tudi zgodilo. 
Moj del ambulante naj bi po pričakovanjih na-
daljeval eden od sedanjih specializantov. Sicer 
se bomo pa še srečevali, saj se bosta ambulanti 
nadomeščali. 
Od novembra 2015 so se v  delovanju ambu-
lante zgodile nove stvari, kot ste verjetno 
opazili. Recepti so sedaj preko računalnikov 
sporočajo v lekarne. To je bila predvsem ve-
lika sprememba zame, ki mi je  delo z raču-
nalnikom novost. Najprej ni veliko kazalo, da 
bo kaj iz tega, tudi pomoč mojih sodelavcev 
je bila taka, da me je skoraj odvrnila od na-
daljevanja. Skupaj z mojim specializantom 
Igorjem in študentom Maticem pa sem tudi 
jaz odgrnila to tančico skrivnosti in sedaj ob 
pomoči mojega tehnika zmorem osnovna 
navodila računalniku. Sicer menim, da to ni 
bila najboljša rešitev, ker sedaj kar nekaj časa 
gledam v ekran, namesto v vaš obraz. Sicer 
še vedno iščem črke na tipkovnici, ki so za 
moje znanje še vedno napačno razporejene.  
Pozdravljam vas in si želim, da se brez strahu 
opredelite za ambulanto dr. Brenčičeve. Morda 
boste pa dobili tisto, kar ste pri meni pogreša-
li,  zagotovo pa več časa. Obe ambulanti bosta 
tudi še dodatno opredeljevali paciente, moja 
tudi otroke. 
P.S.: Moja odsotnost od 1. 3. do 15. 3. je načr-
tovana in ne predstavlja predčasnega odhoda. 

Dr. Helena Rožmanc Drašler

Kot prostovoljka v 
kalifornijskem domu 
upokojencev
Že kar nekaj časa je minilo, kar sem pisala o svo-
jih vtisih z obiskov v ZDA. Ker sem bila tokrat 
čez Lužo dlje časa zaradi varstva svoje vnučke, 
sem kolikor mogoče izkoristila tiste dneve, ko 
mi ljube vnučke ni bilo treba varovati.
Čeprav sem bila v velikanski dolini San 
Fernando Valley, ki je severno od Los Angelesa, 
mobilna tako s kolesom kot z lokalnimi avto-
busi, sem pogrešala aktivnosti,  s katerimi se 
ukvarjam že veliko časa: to sta petje in telesno 
razgibavanje s starimi osebami v domu upoko-
jencev.

Tamkajšnja dolina, mogoče dvakrat širša ter 
daljša kot spodnji del Savinjske doline, je po-
zidana predvsem z enodružinskimi hišami, v 
katerih živi kakih 1,8 milijona prebivalcev vseh 
ras ter narodnosti, Američanov evropskega iz-
vora je manj kot polovica. Poleg tega, da sta v 
vzhodnem delu doline Universal studios in 
Studio city, kar filmska industrija Hollywooda 
uporablja za svoje namene, je v dolini, ki je 
bila nekako do 70 let prejšnjega stoletja polna 
pomarančevcev ter limonovcev, potem pa jih 
je pobrala bolezen, brez števila organiziranih 
domov s  popolno oskrbo za upokojene ali tudi 
mlajše. Seveda za vsak žep, predvsem za manj 
premožne. Premožnejši so raje ob morju,  ome-
njena dolina pa je obkrožena z rdečimi gorami  
in hribi, na vzhodu celo z dokaj visoko verigo 
San Gabriel, ki je slikovita in tudi zasnežena v 
mrzlih mesecih.
Nedaleč od takih domov so si dom ustvarili 
moji in jaz kot željna novopečena babica sem se 
odzvala vabilu ter šla čuvat svojo vnučko.  Moja 
ljuba dolžnost  je bila štiri dni v tednu, kaj pa 
delati  v petek, soboto, nedeljo, če mi je kakšna 
ura ostala nezapolnjena?
Pa sem se domislila.

Kakih petnajst minut peš hoje od doma je bilo 
več domov upokojencev,  in sicer prav v bližini 
ogromnega nakupovalnega središča. V enega 
od njih sem  se odpravila k direktorju, da bi se 
ponudila kot prostovoljka. Zdelo se mi je najpri-
mernejše, da bi eno uro na teden skupini zain-
teresiranih pela vesele slovenske pesmi. O pro-
stovoljstvu sem se mnogo naučila na Inštitutu 
Antona Trstenjaka v Ljubljani, ki izobražuje 
prostovoljce prav v te namene.  
Resnosti prostovoljke mi ni bilo treba dokazo-
vati niti s potrdili niti z izpraševanjem. Videli so 
pesmi, ki sem si jih pripravila  za svojo vnučko, 
ter me večkrat naročili enkrat k direktorju, en-
krat k socialni delavki pa še enkrat k vodji pro-
stovoljcev, da so ugotovili, če bom upoštevala 
uro in zares prišla na razgovor. Nato smo se po 
tednu prenaročevanj, preverjanja po ameriško, 
dogovorili za uro na zaprtem oddelku, kjer so 
bili v oskrbi že malo izgubljeni ter pozabljivi.
Osebje je zbralo primerne oskrbovance v ne pre-
veliki jedilnici, v krogu so sedeli vsak na svojem 
stolu ali vozičku. Jaz sem jim ustno najprej pe-
sem na kratko prevedla, nakar sem jih vzpodbu-
dila k spremljavi  z la la la. .. ter  s telovadnimi 
gibi: glave, ramen, rok, trupa, nog in z vstaja-
njem ter posedanjem.
Tudi za osebje  in sorodnike oskrbovancev je 
bilo to nekaj novega; gibov sem skušala naučiti 
tudi zaposlene za čas, ko me ne bo več k njim.
Ni mogoče opisati, kako uspešno so se odzvali 
oskrbovanci, četudi smo celo uro peli eno samo 
ali dve slovenski pesmici in vzporedno v taktu 
telovadili.  Zame je bil precejšen napor,  ki pa mi 
je prinesel neverjetno zadovoljstvo, ko so se celo 
popolnoma otopeli razvneli in razgibali in da so 
se vključili tudi nekateri skrajno nezaupljivi in 
žalostni.
Ja, tako deluje skupina: daje moč, ki jo je dala 
celo neki slepi Francozinji, ki je po bogve  ko-
likšnem času vstala z invalidskega vozička ter 
celo naredila nekaj korakov. Ni mogla verjeti, da 
ji je uspelo.
Prepričana sem, da je vsaj katerega od zapo-
slenih ali sorodnika, ki je bil tisti čas na obisku, 
poduk iz stare Evrope v enem najnaprednejših 
okolij, kar Kalifornija nedvomno je, poučilo, kaj 
vse je mogoče doseči z veselo pesmijo,  radostjo 
ter  telesnim razgibavanjem po taktu. 
 
Tudi mi na Vrhniki imamo svoj dom upokojen-
cev, čeprav z mnogo več prostora ter kultivira-
nega zelenja. A vseeno bi potrebovali še precej 
prostovoljcev, ki bi se na tak ali drugačen na-
čin hoteli udejstvovati pri vsakdanu vrhniških 
oskrbovancev. Tako bi zadovoljstvo  in bogastvo 
prinesli predvsem sebi.

Danica Jazbinšek, Dragomer

PROCULIN® TEARS: kapljice za vlaženje oči s 
hialuronsko kislino so namenjene dnevni negi oči 

ter zagotavljajo občutek svežine in ugodja skozi 
ves dan. Vlažilne in zaščitne lastnosti hialuronske 

kisline blažijo občutek vzdraženih, suhih in 
pekočih oči.

PROCULIN® LENS: večnamenska raztopina 
za leče s hialuronsko kislino je prava izbira za 

celovito nego vseh vrst kontaktnih leč. Leče čisti, 
razkužuje, ščiti in vlaži.

PROCULIN® LENS TRAVEL PACK: 
večnamenska raztopina za leče s  

hialuronsko kislino je na voljo v priročni 
embalaži, primerni za potovanja.

Proculin® izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, spletni lekarni Lekarna24ur.com in drugih izbranih lekarnah.
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KUD Ligojna, dramska sekcija Sadika, je v svoji deve-
ti sezoni namreč zaigrala slavno Finžgarjevo dramo 
Veriga, ki prikazuje požrešnost in trdoživost treh ge-
neracij, zbliža jih šele smrt starega očeta.
Vaški gledališčniki so pod  taktirko režiserja Janeza 
Cankarja – verjetno se ga spomnite iz priljubljene te-
levizijske serije TV Dober Dan – Verigo na ligojnskih 
odrih ponovili kar desetkrat.
Odzivi so bili zelo dobri, še posebno zaradi dejstva, 
da se je skupina Sadika po številnih komedijah tokrat 
prvič lotila drame.
Mimogrede: tisti, ki meni da je gledališče mala ma-
lica, se še kako moti Za dobro uro in pol predstave 
je morala devetnajstčlanska ekipa vložiti več kot 150 

ur, piliti besedilo, prilagajati govorico in ponavljati 
premike. Še več – tudi za sceno, kostume in glasbeno 
podlago  so poskrbeli sami. 
Sezona je sicer pri koncu, Verigo boste lahko ujeli še 5. 
marca ob 19. uri v Kulturnem domu Podpeč, 6. marca 
ob 18. uri v vrhniškem Cankarjevem domu in 12. mar-
ca ob 19. uri v gasilskem domu na Logu. 
Gledališčniki, zbrani z vseh poklicnih vetrov, pa med-
tem ne počivajo ni za trenutek. Kot pravijo, se bodo 
v jubilejnem, desetem letu delovanja vrnili h komiki. 
Prve ideje so že v glavah, a bodo za zdaj še ostale tam. 
Vse ob svojem času.  Nekaj je sicer že jasno: z novo 
predstavo se bodo vrnili na silvestrski večer ob koncu 
letošnjega leta.                                 Zapisala Marija Kupec

Marec v TMS
Spoštovane obiskovalce in obiskovalke 
obveščamo, da bo Tehniški muzej Slo-
venije v Bistri pri Vrhniki odprl svoja 
vrata v torek, 1. 3. 2016. Vabljeni!

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bi-
stri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, 
www.tms.si, info@tms.si
Odprto: od torka do petka: od 8.00 do 
16.00, sobote: od 9.00 do 17.00, nedelje in 
prazniki: od 10.00 do 18.00, ponedeljki in 
1. 11.: zaprto.

Občasna razstava: AnA in Teddy: 
Medved v Sloveniji 
Razstava celovito predstavlja rjavega 
medveda in osvetljuje odnos do te  naše 
največje zveri skozi čas. Razstava je na 
ogled do 3. 12. 2016.
Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lo-
vska, ribiška, elektro, tekstilna, tiskarska, 
kmetijska in prometna 

Spored prireditev:
sobota, 5. 3., ob 9.30: Delavnica rezbar-
stva (obvezne predhodne prijave)
nedelja, 6. 3., od 13.00 do 18.00: Prikaz 
peke kruha v krušni peči in ročnega ko-
vanja podkev
od torka, 8. 3., do nedelje, 13. 3.:  Teden 
študentske kulture (prost vstop za štu-
dente)
sobota, 12. 3., ob 9.30: Delavnica peke 
kruha v krušni peči (obvezne predho-
dne prijave)
nedelja, 13. 3., od 14.00 do 18.00: Delav-
nica izdelovanja vetrnic za otroke in 
družine 
sobota, 19. 3., ob 9.30: Delavnica pletenja 

košar (obvezne predhodne prijave)
nedelja, 20. 3., ob 15.00: Voden ogled 
stalne razstave nAŠ dRAGi AVTO, Prvo 
stoletje avtomobilizma na Slovenskem. 
Vodil bo avtor razstave mag. Boris Bro-
vinsky.

nedelja, 20. 3., ob 16.00: Ukročena elek-
trika, prikaz poizkusov Nikole Tesle
sobota, 26. 3., ob 9.30: Delavnica izdelo-
vanja nakita iz polstene volne (obvezne 
predhodne prijave)
nedelja, 27. 3., ob 14.00: Voden ogled 
muzejskih zbirk

Nedeljske prireditve si lahko ogledate 
z nakupom muzejske vstopnice, sobo-
tne delavnice so plačljive. Na delavnice 
se prijavite preko telefona 01/750 66 72, 
041/957 146 ali elektronske pošte progra-
mi@tms.si.

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

Razstave: 30 let Muzeja pošte in teleko-
munikacij; (Tele)komunikacije nekoč, da-
nes, jutri!;  Zgodovina pošte; Zgodovina 
telekomunikacij; Zgodovina Polhograj-
ske graščine; Krajevni muzej 
Odprto: od torka do petka, nedelje in pra-
zniki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), 
sobote in ponedeljki, velika noč: zaprto.

Spored prireditev:

petki ob 13.00:  Voden ogled za upoko-
jence (znižana vstopnica za upokojence)
nedelja, 6. 3., ob 15.00: Mesečno vodstvo 
po muzejskih zbirkah
od torka, 8. 3., do nedelje, 13. 3.:  Teden 
študentske kulture (prost vstop za štu-
dente)

Zaradi verige v Ligojni prepir, jok in – smrt

Na srečo zgolj na odrskih deskah
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Flamenko: ples čustev, neba, duše in srca 
... Vabljene vse, ki si želite v vsakdan vnesti 
malo tega zemeljskega, čutnega, divjega, 
močnega, igrivega in hkrati nežnega, ča-
robnega plesa.
Spoznavna ura bo 18. 3. 2016 ob 16.15 v 
dvorani Cankarjevega doma, seveda je 
prva ura brezplačna. Za vprašanja sem vam 
na voljo na št.: 040290043 ali neza.bojo-
vic@gmail.com
Lep pozdrav in hasta luego, Neža Bojović.
JOGA v Cankarjevem domu:  bodimo sku-
paj osredotočeni, umirjeni, lahkotni in sreč-
ni. Dih nas vodi skozi različna zaporedja in 
položaje do krepkega telesa, budnega uma 
in notranje radosti.
Tečaj je primeren za začetnike in tiste ki 
že imate predznanje. Prva, brezplačna 
ura bo v petek, 18. 3. 2016, od 17.30 do 
19. ure v Cankarjevem domu.
Bilo bi odlično, če bi s seboj prinesli svojo 
blazino. Za vprašanja smo na voljo na neza.
bojovic@gmail.com.

Do kmalu, NAMASTE.

Prijatelji iz VDC 
Vrhnika na obisku pri 
Ivanu Cankarju
Lutkovna skupina Lutke Blagajana, ki deluje v okviru TD 
Blagajana Vrhnika, je v počastitev slovenskega kultur-
nega praznika ter 140. obletnice rojstva Ivana Cankarja 
pripravila kratko komorno lutkovno predstavo z naslo-
vom Moje življenje. Na zadnjih vajah so se nam pridru-
žili prijatelji iz  Varstveno-delovnega centra Vrhnika ter 
si predpremierno ogledali omenjeno prestavo, nad katero 
so bili navdušeni. Ivan jim je bil zelo všeč, še najbolj pa jih 
je zabavalo, da so se z njim lahko celo pogovarjali. Za spo-
min so se z Ivanom fotografirali, potem pa jih je Damjan 
Debevec, sicer turistični vodnik, ki v predstavi nastopa v 
vlogi Cankarjevega očeta, popeljal po hiši Na klancu 1. S 
svojo slikovito pripovedjo o Ivanu, njegovem otroštvu ter 
ustvarjalnosti v zrelih letih jih je še dolgo zadržal v Can-
karjevi hiši in kar ni se jim mudilo nazaj v center. Še po-
sebno so radi prisluhnili pripovedi o njegovih simpatijah, 
ljubeznih in ljubezenskih pesmih.

Za TD Blagajana, Boris Kononenko

Zveza kulturnih društev Vrhnika

V spomin 
Pavli Prah
Gospo Pavlo Prah sem osebno spoznal 
šele marca leta 2013 na ustanovni 
Skupščini nove ZKD Vrhnika občin 
Vrhnika, Borovnica in Log - Drago-
mer. Na Zboru članstva kot najviš-
jem organu ZKD je bila izvoljena za 
predsednico nadzornega odbora tako 
zaradi poznavanja računovodskih 
storitev kot zaradi prepoznavnega in 
odgovornega dolgoletnega delovanja v 
ljubiteljski kulturi. Skozi skupno delo 
v ZKD sem jo malo bolje spoznal: bila 
je komunikativna, skromna in zelo 
predana delu v ljubiteljski kulturi. Ve-
stno je opravljala funkcijo predsednice 
NO, ki ji je bila zaupana. 
Aktivna je bila pri zbiranju in predaji 
gradiva za Razstavo 60 let ZKD Vrh-
nika v KUD Kosec, kjer je bila  več 
kot rideset let v različnih funkcijah:  
od predsednice do organizatorice in 
kronistke kulturnih dogodkov v Obči-
ni Log - Dragomer, kjer je prejela tudi 
priznanje občine za dolgoletno delo v 
ljubiteljski kulturi na področju ohra-
njanja kulturne dediščine. Delovala 
je tudi v Svetu območne izpostave 
JZ sklada RS za kulturne dejavnosti 
Občine Vrhnika v mandatu od 29. 2. 
2012 do 8. 9. 2016, ki pa ga žal zaradi 
prezgodnjega odhoda ne bo končala.
Kultura je bila skozi tisočletja glavni 
steber ohranjanja naše narodne iden-
titete, saj je bila eden od temeljev za 
ustanovitev lastne države. Lahko re-
čem, da je bila  gospa Pavla Prah oza-
veščena domoljubka, saj se je zavedala 
pomembnosti ohranjanja kulturne 
dediščine. Njeno vzorno delo in po-
slanstvo, ki  ju je opravljala, je lahko 
v ponos svojcem, članom KUD Kosec, 
krajanom Loga -  Dragomeraja in tudi 
vsem stanovskim prijateljem iz Zveze 
kulturnih društev Vrhnika.
Gospa Pavla Prah, za vaš odgovoren 
odnos do ljubiteljske kulture in za vse 
opravljeno delo se vam z vsem spošto-
vanjem zahvaljujem v imenu vseh čla-
nov ZKD Vrhnika. Ohranili vas bomo 
v lepem spominu.

Predsednik ZKD Vrhnika
Rasto Jakič

Priprave na velike dogodke so vedno dolgo-
trajne in zanimive; sprotno prinašajo nove in-
formacije, odstirajo različne problematike, od-
pirajo nove poglede vse do samega trenutka, 
ko projekt ugleda luč. Pred dvema letoma smo 
začeli snovati razstavo in predstavo na temo 60 
let ZKD Vrhnika občin Vrhnika, Borovnica in 
Log - Dragomer. Ponovno se zahvaljujem vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli, da sta zelo obsežni 
predstavitvi uspeli z odliko. Posebna zahvala  
velja tudi vsem, ki so zgodbo ZKD-ja pred še-
stesetimi leti začeli in nadaljevali ter v vseh teh 
letih motivirali, povezovali, vodili, arhivirali in 
financirali ter  tako dvigovali kolektivno zavest 
o pomembnosti kulture za  kakovosten razvoj 

in obstoj človeka v okolju, v katerem biva. 
Ravno za minulo delo šestdesetih let je 2. okto-
bra 2015 JSKD RS podelila ZKD Vrhnika zlato 
jubilejno plaketo. Nad obema predstavitvama 
ter presenečen nad  kakovostjo in raznolikostjo 
kulture je bil navdušen tudi predsednik krovne 
ZKD RS g. Jože Osterman. Takrat je izrazil že-
ljo, da bi celotno razstavo ob prvem mogočem 
terminu predstavili v večnamenskem paviljonu  
KULT 3000 na Metelkovi ul. v Ljubljani. Pred 
nekaj dnevi sem bil obveščen, da bo razstava 
odprta 16. marca 2016 ob 18. uri.
Prireditev bo popestril krajši kulturni program, 
razstavo bo predstavila avtorica ga. Katarina 
Oblak Brown, vokalno-instrumentalne točke 

pa bodo izvajali člani društva HIC ET NUNC. 
Seveda je treba še vse skrbno uskladiti in do 
podrobnosti organizirati z ZIC Vrhnika, Muzej-
skim društvom, JSKD in krovno ZKD RS.
Vse članstvo že sedaj pozivam, da bi se udeleži-
li ponovnega odprtja naše razstave v Ljubljani, 
ker je to edinstvena priložnost in hkrati tudi po-
hvala, da se tako obsežno in  kakovostno delo 
predstavi širšemu avditoriju. 

Predlagam, da bi se iz vsakega društva udeležili 
po najmanj štirje člani. Vljudno vabljeni in na-
svidenje 16. marca ob 18. uri v Ljubljani.

Predsednik ZKD Vrhnika
Rasto Jakič

Konec januarja je zadnjič za-
spal naš prijatelj Dušan Velka-
verh, svetovljan in poet, najbolj 
prepoznaven pisec besedil slo-
venske zabavne glasbe in avtor 
čudovitih prepevov tujih del v 
slovenski jezik. Pregovorni sta 
bili njegova zavezanost lepim 
besedilom v poetično bogatem 
maternem jeziku in njegova ču-
stvena izpoved globin človeške 
duše. Večne teme o ljubezni, 
miru, iskrenosti, prijateljstvu, 
ponosu in svobodi je mojster 
Velkaverh postavil na piedestal 
najvišjih človekovih vrednot. 
Pesniško navdihujoče obvlado-
vanje rim se kaže v njegovih 
pesmih, ki so skoraj vse večno 
zimzelene in so in bodo še dolgo 
všečne vsem generacijam.
Začetki sodelovanja med MePZ 
Mavrica in Dušanom Velkaver-
hom segajo v čas, ko se je prese-
lil na Vrhniko. Prijateljska vez z 
Markom Fabianijem je botrovala 
prvemu slovenskemu prepevu 
pesmi Land of hope and glory 
– Dežela slave, upanja, sledili so 
prepevi Hands united in peace – 
Z roko v roki za mir, The sound 
of music – Lepota glasbe, Climb 
every mountain – Pojdi do vrha 
in še veliko drugih za zbor.  
Na vseh letnih koncertih Mavri-
ce ali skupnih projektih z orke-
strom Simfonika, kot so Novo-
letni in Pomladni gala koncerti, 
so bile izvajane njegove pesmi 
ali njegovi prepevi tujih.
Za slavnostni koncert ob  15-le-
tnici našega delovanja, ki je bil 
4. aprila 2009 v Cankarjevem 
domu na Vrhniki, nam je spisal 
novo besedilo pesmi Mavrica 

iz filma Čarovnik iz Oza. Zbor 
Mavrica ga je zaradi njegovega 
izjemnega prispevka – številnih 
podarjenih pesmi – razglasil za 
svojega častnega člana. Njegove 
vizionarske besede, ki jih je iz-
rekel ob razglasitvi so bile: »Pe-
sem je najprimernejši način 
širjenja ljubezni in miru v da-
našnjem podivjanem svetu.« 
Posebno svečan je bil Pomladni 
Gala koncert 21. aprila 2013 v 
Cankarjevem domu na Vrhni-
ki s solistoma Alenko Godec in 
Matjažem Mrakom. Prireditev 
s podnaslovom Zlata leta Du-
šana Velkaverha je bila posve-
čena njegovemu življenjskemu 
delu ob 70. obletnici rojstva. Na 
koncertu so zvenele Dan ljube-
zni, So najlepše pesmi, Ljudje 
pomladi, Mini maksi, Prese-
nečenja, Nad mestom se dani, 
Med iskrenimi ljudmi, Mati, 
bodiva prijatelja, Bisere imaš v 
očeh in druge. Žal je bil to naš 
zadnji veliki projekt z briljan-
tnim Dušanom Velkaverhom, 

človekom širokega srca, viso-
kih estetskih odlik in moralnih 
načel, ki mu je bilo mar vsega, 
kar je spodbujalo dobro, sla-
bo pa črtil in zavrgel. Odšel je 
tiho, vendar je vsem nam za-
pustil bogato dediščino, opus 
čudovito spevnih pesmi, ki so 
osvojile naša srca in nam pojejo 
o vrednotah, za katere je vre-
dno živeti. Poet je odšel na po-
tovanje, tja med sijoče zvezde. 
Stihi Dušana Velkaverha so 
skrivnostne poti, poti do mest, 
kjer ga bomo vedno našli. Tako 
nam pripoveduje njegov čudo-
vit prepev Mavrica  (Over the 
rainbow):

 »Tam, kjer mavrične barve so 
nebo,
sij nam sanje spreminja v 
pisano pravljico.«
Dragemu prijatelju globok pri-
klon in iskrena hvala za vso do-
živeto lepoto! 

Mešani pevski zbor Mavrica
Zapisal Rasto Jakič

Novo v Cankarjevem domu!

V sami zgodbi poleg Ivana na-
stopata tudi Cankarjeva mati 
in oče, zgodba pa je razpolo-
ženjsko podprta z avtorsko 
glasbo dueta akustičnih kitar 
Mihe in Gala Kononenko. Iva-
na sta kot lutkarja upodobila 
animatorja Vesna Završnik  
in Matic Žust Šprah, lutko pa 
je izdelal vrhniški kipar Bo-
jan Mavsar. Mamo je odigrala 
Mirjam Suhadolnik, očeta pa 
Damjan Debevec. TIC, ki je po-
skrbel za promocijo dogodka, 
in izvajalci smo bili prijetno 
presenečeni nad številčnostjo 
obiska, zato smo izvedli kar 
dve predstavi, eno za drugo. 
Čeprav je bilo naporno, so bili 
organizatorji  in izvajalci zelo 

zadovoljni, saj je to dokazova-
lo, da je Cankar med domačini 

priljubljen in cenjen. Pozitiven 
odziv in čestitke občinstva po 

obeh predstavah so izvajalcem 
sporočali, da njihov trud ni bil 
zaman. To nam je dalo novega 
poguma in že se nam v glavi 
vrtijo zamisli o novem prikazu 
Ivana, matere, očeta, pa tudi 
Ivanovih ljubezni Helene, Ani-
ce in še katere.
Vse, ki smo sodelovali pri tem 
dogodku, je še posebno raz-
veselilo dejstvo, da so mnogi 
s sabo pripeljali otroke, tudi 
tiste majhne. Seveda, saj je na-
stopala lutka. Zato naj zaklju-
čim z besedami male deklice, 
ki je kar med predstavo rekla:
 »Kok je lutka smešna.«

Boris Kononenko, 
avtor in režiser predstave

Praznik kulture v Cankarjevi spominski hiši
Na praznični ponedeljek, 8. februarja 2016, je bil ob 15. uri v Cankarjevi spominski hiši poseben dogodek. Lut-
kovna skupina Lutke Blagajana je v sodelovanju s TIC uprizorila lutkovno predstavo Moje življenje po moti-
vih istoimenskega  Cankarjevega dela ter po motivih iz dela Podobe iz sanj.

Mavrični spomini na Dušana Velkaverha

Razstava 60 let ZKD Vrhnika bo gostovala v Ljubljani

Začetni tečaj 
FLAMENKA!
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Na ogled je razstava arhitekturnih foto-
grafij različnih projektov slovenskih arhi-
tektov. Razstava tako ne ponuja samo na-
bor lepih fotografij notranjih in zunanjih 
ambientov, pač pa hkrati tudi inovativne 

arhitekturne pristope. Oboje, fotografije in arhitektura, zrcalita 
Maroltov ustvarjalni interes: študiral je na Fakulteti za arhitek-
turo v Ljubljani, eno leto pa je na Fakulteti lepih umetnosti v 
Valencii študiral posebej samo fotografijo, ki se ji je po diplomi 

tudi popolnoma posvetil. V zadnjem času so bile odmevnejši 
projekt njegove fotografije hrane v knjigi Divji Jadran, ki je bila 
leta 2013 razglašena za najlepšo slovensko knjigo, leto kasneje 
pa je prejela visoko priznanje tudi v tujini.
Kulturni program sta oblikovala pevski zbor Arhivox, v kate-
rem sodelujejo sami arhitekti, in glasbenik Andrej Marolt. Raz-
stava, ki jo je pripravil Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, bo na 
ogled do 6. marca. 

Gašper Tominc, foto: GT

»Sveži ambienti« v svežem ambientu
Vrhnika, 1. februar – V avli Cankarjevega doma je odprla svoja vrata fotografska razstava 
Ljubljančana Janeza Marolta z naslovom »Sveži ambienti«. To je prva fotografska razsta-
va v prenovljenem hramu kulture. 

Razstava Prepletanja

Dvanajst slikarjev 
in kiparjev
V Galeriji Cankarjevega doma na 
Vrhniki je bila 10. februarja odprta 
razstava slik in kiparskih izdelkov 
Prepletanja. Razstavljalo je  dvanajst 
razstavljavcev, ki se že mnogo let zdru-
žujejo in ustvarjajo v kiparski skupini 
Izzivi v glini in v slikarski skupini CC 
30. Razstava je bila na ogled do 28. fe-
bruarja, ogledalo pa si jo je kar  veliko 
ljubiteljev umetnosti. 
Tudi odprtja razstave Prepletanja se je udele-
žilo veliko obiskovalk in obiskovalcev. Zbra-
ne je nagovorila Tatjana Oblak Milčinski, ki je 
predstavila vse umetnike kiparje in slikarje, 
ki so svoja dela postavili na ogled. Razstavljali 
so: Maja Fonda Cirman, Jelena Vukčević, Ma-
tej Stopar, Mojca Fajdiga, Nada Robič, Sonja 
Gerbec, Petra Frantar, Aleksander Grebenšek, 
Tim Car, Nena Kodre, Tatjana Breznik in Ire-
na Ivelja.
Kiparska skupina Izzivi v glini z akadem-
skim kiparjem Boštjanom Novakom obstaja 

že dvajset let.
Tehnično ustvarjalci v žgani glini in glazirani 
keramiki  upoštevajo formate do petdeset cen-
timetrov. Ustvarjajo polno plastiko in reliefe  
ter razvijajo vsebinske in tehnično zahtevne 
načine, kot so tehnika raku, votlenja, barvna 
keramika in oblike, ki  terjajo bolj metodičen 
in  načrtovan pristop. Tako je nastalo veliko 
izvirnih stilizacij živali in človeških figur ter 
zanimivih variacij na umetnostnozgodovin-
ske predloge. 

Slikarska skupina CC30 pa z akademsko sli-
karko Zdenko Žido išče nove ustvarjalne poti, 
rešuje likovne probleme, spoznava likovne 
tehnike in odkriva nove barvite svetove. Raz-
stave so likovni proces, kjer med ljudmi in 
slikami zaokroži svetla energija.
Za kulturno-glasbeni nastop je poskrbela 
mlada saksofonistka Tia Klemen, ki je ena 
najbolj obetavnih učenk vrhniške glasbe-
ne šole. Pred  nrdavnim je na  devetnajstem 
regijskem tekmovanju mladih glasbenikov 

prejela zlato priznanje in posebno nagrado 
za najobetavnejšo tekmovalko v najnižji kate-
goriji tekmovanja. Na klavirju jo je spremljala 
prof. Nika Tkalec.

Simon Seljak

Tako lahko mirne duše rečemo, da je bil lanski 
simpozij mednarodni. Vse umetnine, izdelane 
na Simpoziju Zaplana 2015, so bile predstavlje-
ne na otvoritveni razstavi v Galeriji Cankarje-
vega doma na Vrhniki v torek, 19. januarja 2016, 
ter bile na ogled do 15. februarja 2016. Na odpr-
tju se je zbralo kar  veliko gostov in obiskoval-
cev. Med gosti sta bila tudi veleposlanik Kra-
ljevine Nizozemske, ambasador gospod Bart 
Twaalfhoven in župan Občine Vrhnika Stojan 
Jakin. Oba sta zbrane tudi nagovorila in pou-

darila, da je lahko dobra vez med državama 
Slovenijo in Nizozemsko tudi preko kulturne 
dediščine, ki tako povezuje dva naroda različ-
nih miselnosti in različnih kultur. Strokovno 
je Simpozij Zaplana 2015 spremljala tudi ume-
tnostna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki je 
predstavila razstavljena dela vseh umetnikov, 
udeležencev simpozija. Za samo odprtje raz-
stave je bila  pripravljena posebna zloženka,  
v katero je v uvodu predstavitve umetnikov 
umetnostna kritičarka zapisala:

»Pokrajina je slikarski motiv, ki ima več kot ti-
sočletno tradicijo. In kaj je lepšega kot to, da jo 
umetnik slika v neposredni komunikaciji z nje-
nimi specifikami, da na mestu samem odkriva 
njene čare, vsrkava njene optične informacije 
in izživi svoje čutne refleksije, porojene iz pri-
stnih doživetij. Vse to lahko dobi in likovno-vi-
zualno uresniči na delovnih srečanjih likovnih 
ustvarjalcev, ko zapusti svoj ateljejski interier 
in vstopi v novo okolje kot udeleženec ex tem-
porov, kolonij, delavnic in simpozijev. Ideja li-
kovnega simpozija v Zaplani je nastala iz želje, 
da bi pokrajina, preizkušena od žleda, ponov-
no ozelenela, da bi jo preplavil optimizem, da 
bi se v njej dogajalo nekaj lepega, nekaj, kar ima 
poseben smisel in poslanstvo. Zato so ta čudo-
viti kraj z okolico želeli deliti z umetniki, da bi 
ti med trajne spomine zabeležili krajinske po-
sebnosti, da bi arhivirali trenutke nenehno se 
spreminjajoče podobe naravnih, pa tudi urba-
nih danosti, da bi posamezniki zunanji naravi 
vdahnili svoj enkraten in neponovljiv notranji 
karakter, s katerim vse pridobi neprecenljivo, 
avtorsko intimno vrednost. Simpozij je, po 

uspešnem zaključku, v juniju 2015 doživel svo-
je drugo dejanje, s številčnejšo in še bolj pestro 
ekipo, ki je dobila izrazit mednarodni, pa tudi 
medgeneracijski značaj.«
Za glasbeno spremljavo odprtja razstave Sim-
pozij Zaplana 2015 je poskrbel priložnostni ozi-
roma Vrhniki že znani Ansambel Oto in Rusi, 
ki ga sestavljajo Oto Gvardjančič in pet bratov 
in sester Rus: David, Marko, Zala, Ivana in Ra-
hela. Dve nizozemski pesmi je recitiral Franci 
Bozovičar.
Ob vseh dogodkih pa moram  omeniti in po-
hvaliti Polono in Štefana Skledarja, ki sta pobu-
dnika in organizatorja obeh simpozijev doslej. 
Želja je, da bi prireditev in druženje različnih 
umetnikov postala tradicionalno, kar resnič-
no bogati kulturno dejavnost na Vrhniki. Zato 
samo: »Vso srečo za nadaljnje dobro organizira-
ne in obiskovane simpozije.«              Simon Seljak

Janez Marolt

Nagovor veleposlanika Kraljevine Nizozemske, 
gospoda Barta Twaalfhovena, prevajal Edo Zu-
pan, udeleženec Simpozija Zaplana 2015.

Skupinska fotografija umetnikov kiparjev in slikarjev, ki so razstavljali svoja dela.

Jelena Vukčević, Tango 1 (glina)

Umetniki na odprtju razstave

Risbe Blaža Tomšiča

Mogočna instalacija Žled Eda Zupana

Simpozij Zaplana

Razstavljalo več umetnikov
Lani od 10. do 13. junija je na Zaplani potekal  drugi  Simpozij Zaplana 2015. 
Udeležili so se ga slovenski slikarski umetniki: akademski slikarji Janez Kova-
čič, Franc Golob in mag. Igor Banfi ter umetniki Vojko Gašpernut - Gašper, Rok 
Malovrh, Edo Zupan in Blaž Tomšič ter fotograf Nejc Balantič. Iz Nizozemske 
je Edo Zupan pripeljal štiri umetnike iz skupine Art Brut: slikarja Daniela Oo-
stdama in Maartena Marseita ter pesnika Runda Souverijna in slikarsko ume-
tnico in pesnico Mariyke Agterbosch. 
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Program prireditev za marec 2016
Cankarjev dom Vrhnika

  Do 6.marca 
2016.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Janez Marolt: SVEŽI AMBIENTI

Razstava arhitekturnih fotografij. Avla Cankarjevega doma na 
Vrhniki

TOREK,
1. 3. 2016, 
ob 17. uri.

Vstop prost.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

Sonja Zalar Bizjak: ROŽE Z NAŠIH POTI
Fotografska razstava bo odprta do 20. marca 2016. 

SREDA,
2. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

V ŽARIŠČU
Biografska drama, ZDA. (128 min.)

ČETRTEK,
3. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

SAVLOV SIN
Art film, drama, Madžarska, (107 min.), 

prikazano na 26. LIFFu

PETEK,
4. 3. 2016, ob 

18. uri.
(84 min.)

Vstopnina: 5 €,
očala za 

večkratno 
uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ČAS ZA SNEG 3D
Art film, animirana, sinhronizirana družinska komedija, 

Kanada, 6 +,(84 min.)

PETEK,
4. 3. 2016, ob 

20. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA  

(NE)PROFESIONALEC
Komedija, Velika Britanija, (82 min.)

SOBOTA,
5. 3. 2016, ob 

17. uri.
(84 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ČAS ZA SNEG 
Art film, animirana, sinhronizirana družinska komedija, 

Kanada, 6 +,
 Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
5. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

CAROL
Art film, romantična drama, Velika Britanija, ZDA, 

(118 min.) 

NEDELJA,
6. 3. 2016, ob 

18. uri.
Vstopnina: 8 €.

KUD LIGOJNA; DRAMSKA SEKCIJA SADIKA
Fran Saleški Finžgar

VERIGA
Režija: Janez Cankar; igrajo: Franc Podlipec, Janez Kogovšek, 
Marija Kupec, Andreja Svete, Anja Osredkar, Olga Frank, Jure 

Nagode, 
Jelka Mele, Boštjan Fortuna, Evgen Nagode, Ivan Petrovčič, 

Darinka Svete, Andrej Krašna, Hinko Osredkar, Jože 
Čamernik

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
8. 3. 2016, ob 

18. uri.
Vstop prost. 

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Luka Gruden: LA LIGNE (Linija)

Razstava risb bo odprta do 3. aprila 2016.
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
9. 3. 2016, ob 

18. uri.
Vstopnina: 3 €,

otroci: gratis 
vstopnice.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA
VIJA VAJA 

Revija plesnih skupin
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
10. 3. 2016, ob 

19.30.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER

Gašper Tič in Jure Karas
KOKO KOMEDIJA
Režija: Lado Bizovičar

Igrata: Ana Maria Mitić in Katarina Čas

PETEK,
11. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

VELIKA POTEZA
Biografska drama, ZDA, (130 min.)

SOBOTA,
12. 3. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 5 €,

očala za 
večkratno 

uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ZOOTROPOLIS 3D
Animirana, sinhronizirana komična pustolovščina, ZDA, 6 + 

(108 min.)

SOBOTA,
12. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

AVE, CEZAR!
Komedija, ZDA (100 min.)

NEDELJA,
13. 3. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ZOOTROPOLIS 
Animirana, sinhronizirana komična pustolovščina, ZDA, 6 + 

(108 min.)

Razstave 
Do 6. februarja 2016

bo v avli Cankarjevega doma na Vrhniki 
na ogled fotografska razstava:

Janez Marolt

SVEŽI AMBIENTI. 

V torek, 1. marca 2016, ob 17. uri
Vas skupaj z Društvom upokojencev Vrhnika
vljudno vabimo na odprtje razstave fotografij:

Sonja Zalar Bizjak

ROŽE Z NAŠIH POTI.
Razstava v galeriji bo odprta do 20. marca 2016.

Ob mednarodnem dnevu žena 
Vas v torek, 8. marca 2016, ob 18. uri

vljudno vabimo na odprtje razstave risb
Luka Gruden

LA LIGNE (Linija).
Razstava bo odprta do 3. aprila 2016.

V torek, 22. marca 2016, ob 18. uri
Vas skupaj z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika

vabimo na razstavo ročnih in likovnih izdelkov učencev, ki 
obiskujejo interesne dejavnosti: 

oblikovanje gline, ročne spretnosti, klekljanje.
Razstava v galeriji bo odprta do 4. aprila 2016.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati 
od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure,

ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob drugih prireditvah.
Vabljeni!

SOBOTA,
26. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 5 €,

očala za 
večkratno 

uporabo: 2 €.

  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 

VRHNIKA
BATMAN PROTI SUPERMANU; ZORA PRAVICE 3D

Akcijska pustolovščina, ZDA (151 min.)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

NEDELJA,
27. 3. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 5 €,

očala za 
večkratno 

uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ZOOTROPOLIS 3D
Animirana, sinhronizirana komična pustolovščina, ZDA, 6+ 

(108 min.)
 Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
27. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA
TRUMBO

Biografska drama, ZDA (124 min.)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
28. 3. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

KUNG FU PANDA 3 
Art film, animirana družinska komedija, Kitajska, ZDA, 6 + 

(95 min.)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
28. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

FRANKOFONIJA
Art film, igrano-dokumentarni film,  Francija, Nemčija, 

Nizozemska, prikazano na 26. LIFF-u, (88 min.)

TOREK,
29. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstop prost. 

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

ŽIVETI ZA GORE: Predavala bo alpinistka dr. Irena Mrak.
Zbiranje prostovoljnih prispevkov za nov planinski dom na 

Planini

SREDA, 
30. 3. 2016, ob 

19.30.
Vstopnina: 17 €.

ŠPAS TEATER
Ranko Babić: MOŠKA COPATA

Monokomedija, »o kateri vsi govorijo …«
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
31. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

GOVEJA POSTRV
Art film, drama,  Slovenija (79 min.)

NAPOVEDUJEMO:
PONEDELJEK,

11. 4. 2016, 
ob 19.30.

Vstopnina: 17 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, BASTARD 9, 
ŠPAS TEATER

Paul Dewandre/Denis Avdić/Gašper Tič
MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE

Igra: Denis Avdić
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

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

Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 8. do 14. ure 

in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.
Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 

Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

NEDELJA,
13. 3. 2016, ob 

19. uri.
(108 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

DRUŽINSKI FILM
Art film, drama, Češka, Slovaška, Slovenija, Nemčija, Francija

prikazano na 26. LIFF-u; nagrada FIPRESCI 
(mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in 

novinarjev)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK in 
SREDA

15. in 16. 3. 
2016, 

od 7. do 13. ure.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
KRVODAJALSKA AKCIJA
Cankarjev dom na Vrhniki

SREDA,
16. 3. 2016,
ob 17. uri.

Vstop prost.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA, PLANINSKO 
DRUŠTVO VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 

VRHNIKA
Sonja Zalar Bizjak: ROŽE Z NAŠIH POTI

Predavanje ob fotografski razstavi 
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
17. 3. 2016, ob 

19. uri.
(93 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

OVNA
Art film, drama, Islandija,

prikazano na 26. LIFF-u, nagrada VODOMEC 
(režija najboljšega filma iz sklopa Perspektive po izbiri 

mednarodne žirije)

PETEK, 
18. 3. 2016, 
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, GLEDALIŠČE 
KOPER in SNG NOVA GORICA

GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
Iztok Mlakar: PAŠJON

Satirična komedija
Režija: Vito Taufer, igrajo: Iztok Mlakar, Žiga Udir, Radoš 
Bolčina, Igor Štamulak, Gorazd Žilavec, Rok Matek, Tjaša 

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

SOBOTA,
19. 3. 2016, 

ob 17.30 in 20. 
uri.

Vstopnina za oba 
koncerta: 4 €.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA

Revija odraslih pevskih zborov in skupin
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
20. 3. 2016, ob 

15. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

KUNG FU PANDA 3 
Art film, animirana družinska komedija, Kitajska, ZDA, 6 + 

(95 min)

NEDELJA,
20. 3. 2016, ob 

17. uri.
(95 min.)

Vstopnina: 5 €,
očala za 

večkratno 
uporabo: 2€.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

KUNG FU PANDA 3; 3D 
Art film, animirana družinska komedija, Kitajska, ZDA, 6 +

NEDELJA,
20. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

SUFRAŽETKE
Art film, biografska zgodovinska drama, Velika Britanija (106 

min.) 

PONEDELJEK,
21. 3. 2016, 

ob 9., 10. in 11. 
uri.

Vstop prost,
za vrtce in šole 

je obvezna 
rezervacija!

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
MALI IVAN

Lutkovna predstava ob svetovnem dnevu lutk
Igrajo učiteljice in vzgojiteljice z Vrhnike in iz Polhovega 

Gradca; mentor Boris Kononenko.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
22. 3. 2016,
ob 18. uri.

Vstop prost.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

NAŠI PRSTKI USTVARJAJO
Ročni in likovni izdelki učencev, ki obiskujejo interesne 

dejavnosti: 
oblikovanje gline, ročne spretnosti, klekljanje.

Razstava bo odprta do 4. aprila 2016. 

ČETRTEK,
24. 3. 2016, ob 

19. uri.
(82 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

DOM
Art film, celovečerni dokumentarni film, Slovenija,  prikazano 

na 26. LIFFu
Dokumentarni predfilm POLA-POLA (9 min.)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
25. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

BATMAN PROTI SUPERMANU; ZORA PRAVICE
Akcijska pustolovščina, ZDA (151 min.)

SOBOTA,
26. 3. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 5 €,

očala za 
večkratno 

uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

KUNG FU PANDA 3; 3D 
Art film, animirana družinska komedija, Kitajska, ZDA, 6 + 

(95 min.)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
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SKLADOVE PRIREDITVE 
IN IZOBRAŽEVANJA

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika
Gledališki abonma 2015/16 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

PETEK, 18. marec 2016, ob 19.30 
Iztok Mlakar: PAŠJON
Satirična komedija, krstna uprizoritev
GLEDALIŠČE KOPER in SLOVENSKO 
NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GO-
RICA

PREDSTAVA 
JE RAZPRODANA

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport 
in turizem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola 2015/16 in za 
IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 9. april  2016, 
IZJEMOMA ob 17. uri!

Jan Malík: ŽOGICA MAROGICA
Lutkovna igra

LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Režiser: Tine Varl; Igrajo: Dedek: Miha 
Bezeljak, Babica: Barbara Jamšek, Zmaj 
Tolovaj, Najstarejši zmajček, Črpalkar, Po-
licist, Kužek Postružek: Danilo Trstenjak, 
Žogica Marogica, Vojak, Strašilo Motovilo, 
Ptiček Kraljiček, Srednji in Najmlajši zmaj-
ček: Elena Volpi

Živela sta dedek in babica, ki nista imela 
otrok. Ker je bilo njuno življenje polno ža-
losti, sta si kupila boben in lajno. Nekega 
dne pa sta ugotovila, da jima v življenju 
manjka še nekaj – otrok. Dedek si je želel 
fantka, babica pa punčko in med tem, ko 
sta drug drugega prepričevala, je skozi 
okno poskočila žoga. Pravo presenečenje 
je bilo, ko sta ugotovila, da žogica govori 
in ko jima je povedala, da je lačna, je hitro 
odhititela k peku in v mlekarno po dobri-
ne zanjo … 
Predstava traja 40  minut, 3 +.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankar-
jev dom Vrhnika
Špas teater
Ranko Babić
MOŠKA COPATA
SREDA, 30. marca 2016, ob 19.30 
Čemu se boste nasmejali do solz? Vsi 
moški so copate. A le pravi moški si to 
upa povedati na glas! Raziskave so po-
kazale, da moški, ki pomagajo pri go-
spodinjskih opravilih, več seksajo. Moški 
hodijo v službo, moški dvigujejo uteži, 
moški pijejo pivo, moški ne spuščajo 
deske na stranišču, moški perejo, moški  
likajo, moški kuhajo in moški vzgajajo 
otroke. Prav take obožujemo! In prav take 
tudi iščemo! Kdo si torej še upa trditi, da 
je slabo, če je moški copata?! Z vami bo 
delil spoznanja iz zajetne študije o razu-
mevanju fenomena imenovanega ženske! 
In modrosti iz biblije zapletenega osva-
janja emancipiranega moškega. Komik 
Ranko Babić preprosto prizna: za svojo 
žensko bi naredil vse, četudi v posteljo 
pride … neobrita.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Špas te-
ater
Cankarjev dom Vrhnika, Velika dvorana 
Gašper Tič in Jure Karas
KOKO KOMEDIJA
Režija: Lado Bizovičar, igrata: Ana Maria 
Mitić in Katarina Čas
ČETRTEK, 10. marec 2016, ob 19.30 
Ste pripravljeni na pošten  odmerek sme-
ha? Potem je tole točno za vas.  Predsta-
vljamo vam  … komedijo. Pa ne čisto 
običajno komedijo, pač pa KO KO KO-
MEDIJO! In kdo bi lahko bolje pokomen-
tiral smisle in nesmisle našega vsakdana 
kot dve jezični in z vsemi »žavbami« na-
mazani prijateljici Katarina Čas in Ana 
Maria Mitić?   Ena jih ima, druga bi jih 
rada imela – obline. Ena jih ima, druga 
tudi – težave z moškimi. Ena jih ima, dru-
ga prav tako – večne pripombe na mili-
jon stvari. Ena in ena sta dve prijateljici, 
ki imata več skupnega, kot se zdi na prvi 
pogled. S seboj prinesite robčke, saj bodo 
solze tekle v potokih!
Vljudno vabljeni!

Marec ponuja veliko filmskih novosti, ki smo jih 
pričakovali že dalj časa. Najbolj znani med njimi so 
akcijski spektakel Batman v Superman - 2D in 3D 
(Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ...), napeti 
triler Velika poteza (Christian Bale, Brad Pitt, Ryan 
Gosling), biografska drama V žarišču (šest nomi-
nacij za Oskarja), drama Ovna (zmagovalec Liffa 
2015), komedija (Ne)profesionalec, s katero se vrača 
Sacha Cohen, ki se ga spominjamo kot Borata. 

Na svoj račun bodo prišli tudi najmlajši, saj na pla-
tno prihajajo Kung fu panda 3 - 2D in 3D, Disne-
yeva Zootropolis - 2D in 3D ter animirana družin-
ska komedija Čas za sneg - 2D in 3D. Vse animacije 
bodo sinhronizirane.
Poleg omenjenih bodo na sporedu tudi  kakovostni 
art filmi, ki izhajajo  iz neodvisnih produkcijskih 
hiš in ponujajo globlje sporočilo, ki v gledalcu osta-
ne tudi po odhodu iz kinodvorane.  Med njimi  so 

tudi filmi slovenske produkcije. Goveja postrv, ki 
v ospredje postavi lik igralca Andreja Nahtigala in 
del njegovega življenja, posnetega v realnem času 
in med realnimi ljudmi, ki znajo svoje vloge na pa-
met, ker jih živijo v realnem okolju. Andrej Nahti-
gal igra sebe. Še bolje: to je on. Na polno. Brez re-
zerve. Brezkompromisno. Dokumentarni film Dom 
Metoda Pevca pa je drugi slovenski film tega mese-
ca, ki orisuje dogajanje v petnadstropnem bloku, ki 
je bil zgrajen kot samski dom gradbenih delavcev, 
kjer živijo možje, ki so kot mladeniči prišli iz Bo-
sne. Trideset let so gradili v Sloveniji in po bankro-
tu gradbenih podjetij ostali brez vsega. V prvem 
nadstropju stanujejo mladostniki, ki so pobegnili 
iz razbitih družin in jim je ljubše socialno skrbstvo 
mladinskega doma. Tukaj so tudi deložiranci, ki 
iščejo najcenejšo streho nad glavo. Večina ima v hiši 
le ležišče; nihče ne reče, da je tu doma. Poleg soci-
alne odrinjenosti imajo prebivalci še nekaj skupne-
ga: zgodbe. Režiser Pevec se je za potrebe snemanja 
filma tudi sam začasno naselil v dom na ulici Vide 
Pregarčeve. Ker mu lastnik stavbe, podjetje Vegrad, 
d. d., v stečaju, ni hotel izdati dovoljenja za snema-
nje, je najel kletno sobo in snemal brez dovoljenja.
 Aktualne sporede, novice in napovedi dogodkov 
lahko spremljate na naši spletni strani www.ki-
no-vrhnika.si ali na našem facebook portalu kino 
Vrhnika. Če se želite potegovati za brezplačano 
vstopnico, smo pripravili nov nagradni kviz, ki je 
dosegljiv na naši spletni strani.

Za kino Vrhnika: Žiga Novak

• KINO VRHNIKA • KINO VRHNIKA •

• KINO VRHNIKA • KINO VRHNIKA •

Cankarjev dom Vrhnika, 
sreda, 9. 3. 2016,

ob 18. uri.
Vstopnina odrasli 3 evre,  

otroci gratis vstopnice.  

VIJA VAJA 2016  
REVIJA PLESNIH SKUPIN 

iz OI Vrhnika, OI Logatec in OI Ljubljana - okolica

Cankarjev dom Vrhnika, 
pisarna OI Vrhnika, 

ponedeljek, 14. 3. 2016,
od 17.00 do 20.00.

Kotizacija 10 evrov.

LITERARNA DELAVNICA  
za odrasle avtorje 

Mentorica: pesnica in pisateljica Ana Porenta 
prijava na oi.vrhnika@jskd.si

Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, 

sobota, 19. 3. 2016,
od 9.00 do 12.00.

Vstop prost.

LITERARNICA 
USTVARJALNA LITERARNA DELAVNICA  

za mlade avtorje od 10. do 15. leta starosti 
Mentorica: pesnica in pisateljica Ana Porenta 

prijava na oi.vrhnika@jskd.si 

Galerija KULT 3000,
Metelkova ploščad, 

Ljubljana,
sreda, 16. 3. 2016, 

ob 18. uri.
Vstop prost. 

RAZSTAVA OB 60-LETNICI ZKD VRHNIKA 
Odprtje razstave s kulturnim programom, 

v sodelovanju z ZIC Vrhnika, Muzejskim društvom 
Vrhnika,  

ZKD Vrhnika in Galerijo KULT 3000 JSKD RS

Cankarjev dom Vrhnika, 
sobota, 19. 3. 2016,
ob 17.30 in 20. uri.
Vstopnina 4 evre, 

vstopnica velja za oba 
koncerta. 

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  
IN SKUPIN 

občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Cankarjev dom Vrhnika, 
ponedeljek, 21. 3. 2016,

ob 9., 10. in 11. uri.
Vstop prost, 

za vrtce in šole predhodna 
rezervacija. 

MALI IVAN 
LUTKOVNA PREDSTAVA OB SVETOVNEM DNEVU 

LUTK 
Nastopajo udeleženke lutkarskega seminarja JSKD, 

mentor Boris Kononenko. 
Predstave izvedene v sodelovanju z ZIC Vrhnika in JSKD 

OI Vrhnika. 

Informacije in prijave: Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika 
Pošta: Tržaška 25, 1360 Vrhnika; telefon: 01 750 20 39; e-pošta: oi.vrhnika@jskd.si  
Vstopnice: predprodaja TIC Vrhnika in pred prireditvijo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

 
 
 

Kulturni praznik, 8. feb. 2016
V kulturnem društvu Drenov Grič - Lesno Brdo 
smo ga obeležili prav na ta dan. Prireditev je  bila v 
dvorani gasilskega doma DG - LB. Po odpeti himni 
se je krajanom kot prva predstavila dramska sku-
pina POŠ DG - LB z igrico Luna pri zobozdravni-
ku pod mentorstvom in v režiji ga. Katarine Lenar-
čič. Za dramsko skupino se je predstavila domača 

mlada glasbenica Ajda Jelovšek, ki je na violončelo 
zaigrala  delo L. van Beethovna Kontretanz. Pri-
reditev se je nadaljevala in  končala z nastopom 
mešanega pevskega zbora DG - LB pod vodstvom 
zborovodje Gorazda Jana. Zbor se je predstavil s 
šestimi pesmimi; kot zadnja je bila Zdravljica. Kar 
številno občinstvo je po prireditvi skupaj nazdra-
vilo kulturnemu dnevu in se med seboj družilo.

Pustna povorka in rajanje, 6. in 9. feb. 2016
Na pustno soboto smo se pod okriljem kulturne-
ga društva DG - LB zbrali in organizirali vaško 
pustno povorko. Tematika povorke je bila pustna 
Drenovška davčna blagajna. Jedro povorke so 
predstavljali drenovški laufarji, ki pa so morali 
letos bolj odganjati pomlad kot pa zimo. Povorki 
se je poleg nekaj odraslih pridružilo tudi mlado, 
kar nas je še posebno veselilo. Pri vsaki hiši, kjer 
smo se ustavili, so nas sprejeli z navdušenjem in 
veseljem. Pustni davek je bil postranska zadeva 

in v domeni prostovoljnega prispevka. Zbrana 
sredstva bodo namenjena delovanju kulturnega 
društva. Zahvala vsem darovalcem.  Hkrati se za-
hvaljujemo vsem udeleženim maskam za trud in 
prizadevnost. 
Tudi pustni torek ni šel mimo nas. Na ta dan 
pripravimo pustno rajanje v dvorani gasilskega 
doma. Domačini z majhnimi otroki se je zelo radi 

udeležijo, saj je to zanje lep in vesel dogodek. Za 
vso organizacijo in izvedbo dogodka je poskrbe-
la skupina: Filip in Lucija Koprivec, Lea Hanžetič, 
Kristina Popit, Staša Hribar in Patricija Koprivec 
kot vodja.

VABILO NA AKTIVNOSTI IN DOGODKE
• Ročne spretnosti: vsako sredo ste domačini va-

bljeni na ure ročnih spretnosti, ki potekajo ob 18. 
uri v veroučni učilnici v dvorani GD (št.: 041/655 
- 577).

• Pevske vaje: vsako sredo ste domačini vabljeni, 
da se pridružite pevskim vajam, ki  so ob 20. uri 
(št.: 040/845 - 423).

• Območna revija pevskih zborov: 19. marca v 
Cankarjevem domu na Vrhniki. Na tem dogod-
ku nastopa tudi naš domači pevski zbor. Ura bo 
popoldanska, ki pa še ni objavljena. Veseli bomo 
vaše podpore!

Zapisal: Branko Bizjak

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo – 
dogajanja v februarju
Čeprav je letošnje leto prestopno in zato za en dan daljše, si dogodki ob začetku leta zelo 
hitro sledijo drug drugemu. Tako smo obeležili kulturni praznik in praznovali pusta.
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Svetovalno središče na Vrhniki – 
Brezplačno in zaupno informiranje in 
svetovanje odraslim pri odločitvah za 
izobraževanje in učenje v računalni-
ški učilnici Kemis. Dodatne informa-
cije in prijava na tel. št.: 01 510 22 70.  
Termini: sreda, 2. marca: 8.00 – 11.00; 
ponedeljek, 7. marca: 15.00 – 18.00; 
sreda, 16. marca: 8.00 – 11.00; ponede-
ljek, 21. marca: 15.00 – 18.00. Dodatne 
informacije in prijava na tel. št.: 01 510 
22 70.

Predstavitev knjige Poberi se
Tomaž Koštomaj je pisatelj, komik, 
moderator in igralec oziroma, kot 
pravi sam, multipraktik. V zadnjih 
letih je na različnih odrih po naši pre-
lepi državi nastopal s svojo monoko-
medijo Sej bo! ter skupaj z drugimi 
slovenskimi in tujimi komiki nasto-
pal na različnih večerih stand up ko-
medije. V svojem prvencu Poberi se! 
pripoveduje zgodbo o lepem dobro 
situiranem moškem v zgodnjih tride-
setih letih. Junak te zgodbe išče svoj 
prostor pod soncem, od vseh ran na 
srcu v preteklosti se »pobira«, sesta-
vlja, išče smisel vsega, kar se dogaja v 
življenju vseh nas. Če ga najde oziro-
ma koga ali kaj najde, boste izvedeli, 
ko boste knjigo prebrali. Vabimo vas 
na predstavitev knjige in pogovor z 
avtorjem v sredo, 2. marca, ob 17. uri  
v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Posvetovalnica za občane – Posve-
tovalnica za občane. Tudi v marcu 
bomo v sodelovanju z ZD Vrhnika  
organizirali Posvetovalnico (o vašem 
zdravju), kjer bo prisotna patronažna 
medicinska sestra. Od januarjaja  2016 
naprej bo posvetovalnica enkrat na 
mesec, in sicer prvi četrtek v mesecu 
od 9.00 do 10.00. Vabljeni vsi, ki želite 

izmeriti krvni tlak, krvni sladkor ... 
ali pa imate vprašanja v  povezavi s 
svojim zdravjem, in sicer v četrtek, 3. 
marca, ob 9.00 v Malavašičevem ko-
tičku Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Vzpon islamskega fundamentaliz-
ma in Islamske države – Klub Za-
kon in Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
bosta gostila predavanje o vzponu 
islamskega fundamentalizma in Is-
lamske države. Predavanje bo vodil 
profesor zgodovine in filozofije g. 
Marko Močnik. Vabljeni v četrtek, 3. 
marca, ob 19.00 v Grabeljškovo dvo-
rano Cankarjeve knjižnice Vrhnika.
Predavanje Kaj je permakultura? – 
Permakultura se začne s tremi etika-
mi; zato je etičen odnos do življenja. 
Permakultura uporablja  načela in 
vzorce iz narave; zato je posnemanje 
narave. Permakultura se ukvarja z na-
črtovanjem; zato je zavesten način na-
črtovanja človeških prostorov. Pema-
kultura išče povezave med elementi 
in funkcijami. Zato je celosten pogled 
na delovanje naravnih in človeških 
sistemov. Permakultura pa je pred-

vsem ''zdrava kmečka pamet'', ki jo 
uporabljamo vsi. O permakulturi bo 
predaval Jan Lajovic - Laki, ki s svo-
jimi prijatelji in somišljeniki prebiva, 
dela in ustvarja na hribovski kmetiji 
Pr' Nebavec v bližini Litije. Vljudno 
vabljeni v torek, 8. marca, ob 17.00 
v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Predstavitev knjige Tečem svojim 
ciljem naproti – Predstavitev knjige - 
priročnika Tečem svojim ciljem. Mag. 
Marjana Žnidaršič bo na primeru la-
stne zgodbe predstavila, kje in kako 
začeti s spremembami na katerem 
koli področju življenja, kako poiskati 
notranje vire motivacije, osebno izku-
šnjo pri uresničevanju postavljenih 
ciljev, njeno pot od popolne zače-
tnice do tekačice – (pol)maratonke, 
tek kot njena prispodoba doseganja 
ciljev, kakšno znanje je pri tem upo-
rabila ter kako ga lahko uporabite vi. 
Lahko si ogledate tudi njeno spletno 
stran: http://www.marjanaznidarsic.
si/. Prijazno vabljeni v sredo, 9. mar-
ca, ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Delavnica Povečan krvi tlak – V so-
delovanju z Zdravstvenim domom 
Vrhnika vas vabimo na predavanje 
Povišan krvni tlak. Pridobili boste 
ključne strokovne informacije o de-
javnikih tveganja, ki vplivajo na po-
višan krvni tlak. Seznanili vam bomo 

o pomenu vzdrževanja normalnih 
vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju 
vašega zdravja in počutja v četrtek, 
10. marca, ob 17.00 v Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhni-
ka.

Računalniški tečaj – začetni  – Za-
četni računalniški tečaj po programu 
Simbioz@ ŠOLA  Ponovno organizi-
ramo začetni računalniški tečaj, ki bo 
od 14. do 18. marca 2016 od 8. do 10. 
ure v računalnici Kemis Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika. Učni program  ob-
sega osnove računalnika, interneta, 
elektronske pošte in urejanje besedil. 
Predznanje ni potrebno. Prijave zbira-
mo osebno v knjižnici ali po telefonu, 
755 31 14, do zapolnitve mest. Vablje-
ni. 

Bralni klub: Ikarji sodobnega časa 
– Z bralnim klubom bomo marca po-
nesli Ikarja v raziskovanje dela Fran-
cisa Bacona Nova Atlantida. Knjiga je 
nekončano utopično delo enega bolj 
znanih mislecev v zgodovini. Kljub 
neurejenemu jezikovnemu slogu in 
zgodbi uspe napovedati znanstveni 
in humanistični napredek.  Spozna-
vali bomo, kakšen svet si je zamislil 
z delom, ki ga je izdal leta 1627. Vlju-
dno vabljeni v torek, 15. marca, ob 
17.00 v Grabeljškovo dvorano Can-
karjeve knjižnice Vrhnika.

Predstavitev knjige Dekle s Pola-
ne – Vabljeni na predstavitev Erne-
sta Jazbinška, pisatelja, ki je v letih 
od 2012 do aprila letos izdal trilogijo 
romanov z naslovom Zavita steza ži-
vljenja (sestavljajo jo romani Dekle s 
Polane, Vrnitev v življenje in Šibkost 
in pogum). V aprilu 2015 je izdal ro-
man Trdoživa Kozjanka, vmes pa še 
knjižico Rehabilitacija: nikoli končan 
proces in knjižico za otroke Moj pri-
jatelj Albert.  Dogodek bodo s svojim 
nastopom obogatile pevke ljudskih 
pesmi iz skupine Trlce. Vljudno va-
bljeni v sredo, 16. marca, ob 17.00 v 

Grabeljškovo dvorano Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Potopis KVŠ: Japonska – V sodelo-
vanju s Klubom vrhniških študentov 
vas vabimo na potopisno predavanje 
o Japonski. Vljudno vabljeni. Svoje 
izkušnje nam bo predstavil Andrej 
Morelj v četrtek, 17. marca, ob 18.00 
v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Literarnica – Literarna delavnica 
za otroke od 10. do 15. leta staro-

sti. Mentorica: pisateljica in pesni-
ca Ana Porenta. PRIJAVA: JSKD OI 
Vrhnika,Tržaška 25, 1360 Vrhnika. 
E-naslov: oi.vrhnika@jskd.si      TEL.: 
01 750 2039,  040 505639.  PRIJAVNI 
PODATKI: ime in priimek, naslov, 
starost, šola, telefon/e-naslov. Vlju-
dno vabljeni v soboto, 19. marca, ob 
9.00 v Malavašičev kotiček Cankarje-
ve knjižnice Vrhnika.

Predstavitev tehnike Reiki – Imeli 
bomo možnost spoznati tehniko RE-
IKI. Kaj je REIKI, kako deluje, kakšni 
so njegovi učinki na zdravje, kako s 
pomočjo energije REIKI doseči svoj 
notranji mir in kako si povrniti ži-
vljenjsko energijo. Uvodnemu teore-
tičnemu delu bosta sledila praktičen 
prikaz in možnost posvetovanja. Teh-
niko bosta predstavila Maja Menart 
in Boštjan Košir, usui, imara reiki 
mojstra in učitelja. Predavanje z de-
lavnico bo za udeležence brezplačno. 
Vljudno vabljeni v sredo, 23. mar-
ca, ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Priprave na porod in starševstvo – V 
sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Vrhnika vas vabimo na tečaj priprave 
na porod in starševstvo. Potekal bo 
med 16.30 in 18.30, in sicer: 29. 3., 5. 
4., 7. 4., 12. 4. in 15. 4. 2016 v Grabe-
ljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.

Rastlinje na Barju in v okolici – V 
sodelovanju z Društvom Kneipp vas 
vabimo na predavanje Rastlinje na 
Barju in v okolici. Predaval bo dr. Jože 
Bavcon. Vljudno vabljeni v sredo, 30. 
marca, ob 18.00 v Grabeljškovo dvo-
rano Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Delavnica: Povišan sladkor v krvi 
– V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Vrhnika vas vabimo na pre-
davanje Povišan sladkor v krvi. Pri-
dobili boste strokovne informacije o 
dejavnikih tveganja, ki vplivajo, da se 
krvni sladkor dvigne nad normalne-
ga, ter kaj in zakaj je dobro, da nekaj 
naredim za odložitev sladkorne bole-
zni, in sicer  v četrtek, 31. marca, ob 
17.00 v Grabeljškovo dvorano Can-
karjeve knjižnice Vrhnika.

Predstavitev KS Sinja Gorica – V 
marcu in aprilu 2016 si boste v knji-
žnici lahko ogledali razstavo, s katero 
se bo predstavila KS Sinja Gorica.

Bralni klub
Po januarski obravnavi Cankarjevih 
Podob iz sanj so se februarja udele-
ženci Bralnega kluba, ki poteka pod 
vodstvom Špele Jerina, znova po-
svetili tujemu avtorju. Govorili so 
o biografskem romanu francoskega 
pisatelja Makinea Andreia. Avtor, ki 
je po rodu Rus, bralcem predstavi 
dva različna svetova v 20. stoletju – 
francoskega in ruskega. Na pisca je 
s svojim pripovedovanjem o Franci-
ji  zelo vplivala babica Charlotte, ki 
je po rodu Francozinja. Prisotni so v 
obravnavanem romanu prepoznali 
veliko danes aktualnih tem. Večino 
prisotnih je branje romana navduši-
lo in bi to književno delo z veseljem 
priporočili v branje vsem ljubiteljem 
pisane besede. Lepo vabljeni k branju, 

povabljeni pa ste tudi k prihodnjemu 
srečanju Bralnega kluba, na katerem 
bomo govorili o romanu Nova Atlan-
tida avtorja Francisa Bacona. Srečanje 
bo v torek, 15. marca, ob 17. uri v pro-
storih Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Polona Kovačič

Novosti v januarju 2016
0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, ENCI-
KLOPEDIJE, ZBORNIKI ...
NEEDLER, M.: Minecraft. Priročnik za 
gradnjo

1 FILOZOFIJA. ETIKA. OKULTIZEM. 
PSIHOLOGIJA.
NEWCOMB, J.: Pod okriljem angelov 

2 VERSTVO
BOSMANS, P.: Besede tolažbe v dneh 
žalosti 

3 SOCIOLOGIJA. POLITIKA. EKONO-
MIJA. PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGIJA.
KASPAROV, G.: Zima prihaja

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETIJSTVO. 
VODENJE. INDUSTRIJA. OBRT.
KONČAREVIČ, D.: Toplo priporočam
SLANA, T.: Presne slaščice

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTO-
GRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.
KOMELJ, M.: Sveta brata Ciril in Metod

82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
ROBERTS, N.: Moč hrepenenja
ROBERTS, N.: Ples usode
ROWLING, J. K.: Career of evil

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
CHILD, L.: Ena stvar
DAKERS, D.: Na svobodi 
DEKLEVA, M.: Skrivalnice 
KORANTER, S.: Zakaj zvezde ne padejo 
z neba? 
KRALJIČ, H.: Nekaj res posebnega 
KRALJIČ, H.: Pismo za Matjaža 
KRUŠIČ, L.: Vrnitev 
MAJHEN, Z.: Manca izpod klanca 
MAJHEN, Z.: Vode : od luže do morja 
MAJHEN, Z.: Zibelka besed 
MCRITCHIE, R.: Edvard in veliko odkri-
tje 
MLAKAR, I.: O kravi, ki je lajala v luno 
PODGORŠEK, M.: Uh, ena kokošja! 
POGOREVC, P.: Zakaj so banane ukri-
vljene? 
PREDIN, A.: Čebula Grdula 
ŠEGA Crnič, S.: Buča zmagovalka 
ŠTAMPE Žmavc, B.: Mucarije = Kittysni-
ppets 
VIDOVIČ, J.: Vesela kahlica 
WOLTZ, A.: Nenavaden teden s Tesso 
ŽUGMAN Širnik, M.: Besedoznanke

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. 
ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.
PARK, Y.: Da bi lahko živela
WANG, H.: Giuseppe Castiglione

Najbolj iskane v januarju 2016
1. Rippin, S.: Brina Brihta
2. Partljič, T.: Hotel sem prijeti sonce
3. Lindgren, A.: Ronja, razbojniška hči
4. Russell, R. R.: Zguba: dnevnik
5. Hawkins, P.: Dekle na vlaku
6. Dostoevskij, F. M.: Zločin in kazen
7. Rowling, J. K.: Sviloprejka
8. Moriarty, Liane: Vse za ljubezen
9. Donaldson, J.: Zverjasec
10. Tolstoj, L. N.: Ana Karenina

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

 Izbor: Niko Nikolčič

VABLJENI NA 
PRIREDITVE V 
CANKARJEVI 
KNJIŽNICI 
VRHNIKA

Klub Orfej, Sinja gorica 87, Vrhnika
20. marec, nedelja ob 17.30

LIBANONSKE ZGODBE
pripovedovalski večer (Pravljice 
danes) s Polono Prosen (pripovedo-
vanje) in Teo Vidmar (uglaševanje).
Več o dogodku: dogodek bo potekal v 
okviru spremljevalnega programa Pravlji-
ce danes. Za besedami in petjem, vodami 
in puščavami, čredami ovc in palačami le-

žijo pokrajine, kjer kar vrvi od preprostih 
resnic, vsakdanjih čudežev in hudomušno-
sti. Dobra misel proti deželam, iz katerih so 
te zgodbe doma.

Zgodbe je v knjigi Le Conte Oriental, La 
tradition orale au Liban zbral libanonski 
pripovedovalec Jihad Darwiche. Zgodbe je 
odkrila, jih iz francoščine prevedla in udo-
mačila Polona Prosen. 

S petjem, glasovi in cingljanjem jim je svo-
jevrstno zvočno podobo dala Tea Vidmar.

Živel je človek v tujini in ta ga je zastrupila. Dala 
mu je vsega zadosti in preveč, le miru mu ni dala. 
Iskal je resnice in lepote, da bi našel rosni mir, ki ga 
je bilo žejno prevroče srce. Spustil se je v brezna, 
da bi posegel v zadnje globočine stvarstva; tam je 
bila grozota brez mej, duša mu je oledenela. 
Vzdignil se je v višave nad oblake in nad zvezde, 
da bi se razgledal po vesoljstvu; od strahu mu je 
srce otrpnilo.            

Ivan Cankar: Petkovškov obraz, Slovan 1914
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Ajda je lani v kategoriji žensk od 30 do 50 let 
zasedla prvo mesto skupno v ciklokrosu, 

prvo mesto v Pokalu Slovenije, prvo mesto v ci-
klokrosu Petanjci – državna prvakinja, ter prvo 
mesto v cestnem kolesarstvu – tudi državna 
prvakinja. Med večjimi dosežki velja omeniti še 
tretje mesto na svetovnem amaterskem prven-
stvu na Danskem. Rezultati so jo po mnenju 
Kolesarske zveze Slovenije okronali z nazivom 
najboljše amaterske kolesarke Slovenije. Njeni 
rezultati ostajajo mejnik ženskega kolesarstva v 

Sloveniji. Poleg Ajde so zlato plaketo prejeli še 
Iza Grom, Špela in Liza Urbančič (vse tri na-
vijaška skupina Žabice), avtomobilist Boštjan 
Avbelj, smučar Štefan Hadalin, kolesar Bori-
slav Skubic in paraolimpijka v balinanju Bri-
gita Grom. Posebno priznanje je prejel Janez 
Barbo, športni pedagog, pobudnik ustanovitve 
smučarskega društva na Vrhniki in njegov prvi 
predsednik.  
Na prireditvi, ki jo je pripravila Športna zveza 
Vrhnika, so podelili tudi srebrne in bronaste 

plakete ter pohvale. Prejemniki so jih prejeli iz 
rok športnikov, ki so pustili pečat tudi v širšem 
slovenskem ali celo svetovnem merilu, to so bili: 
Miroslav Cerar, Jože Šlibar, Alenka Bikar in Da-
vid Nagode. Zbrane, bilo jih je za polno dvorano 
v Cankarjevem domu, so nagovorili tudi pod-
predsednik Državnega zbora Primož Hainz, 
župan Stojan Jakin in predsednik športne zveze 
Gvido Mravljak. Vsi so si bili enotni, da je šport 
ena redkih tem, ki še združuje Slovence.  

Izbor priznanj je pripravila posebna komisija v 
sestavi: Zdenka Dežman, Boštjan Koprivec, Vid 
Drašček, Matjaž Justin in Jan Zaletel. Posame-
zne točke med podelitvami so oblikovali raz-
lični lokalni posamezniki ali skupina bodisi iz 
sveta športa bodisi z glasbenega področja.  

Gašper Tominc 
  
Srebrno plaketo so prejeli:  
Nives Verbič in Matjaž Mihevc, rally; Šolsko 
športno društvo Log - Dragomer (Anja Turk, 
Ingrid Sever, Ajda Sedlar, Jan Zadravec, Anže 
Zadravec, Ines Macanović, Ida Grom), ekipa 
trap Strelskega društva Vrhnika (Denis Vato-
vec, Anže Macur, Igor Macur). 
  
Bronasto plaketo so prejeli:  
Rok Skvarča (Športno društvo Vrhnika), skok 
v višino; Izza Obal (Športno društvo Vrhnika), 
tek; Ožbe Kuhar (Gimnastično društvo Vrhni-
ka) – skok z male prožne ponjave; Jan Zalar (NK 
Bravo in ŠD Sent) – nogomet; Meta Dobrovoljc 
(Strelsko društvo Vrhnika) – zračna puška; Moj-
ca Rus (Strelsko društvo Vrhnika) – zračna pu-
ška; ekipa zračna puška – veteranke Strelskega 
društva Vrhnika (Mojca Rus, Benjamina Rudolf,  
Katarina Jilek); Žabice OŠ Antona Martina 
Slomška Vrhnika: Saša Smrtnik, Liza Šteblaj, 
Ajda Miklavčič, Zoja Vučko, Manca Sokič, Eva 
Golob, Ela Mikulan, Zala Krvina, Oriana Ange-
li, Vita Kuret 
  
Pohvale so prejeli:  
Sibila Leskovec, Rok Kramarič, Nik Poličnik, 
Matic Dobrovoljc, Luka Podobnik, Miha Podob-
nik, Maša Gabršček, Ajda Garbajs, Pika Grušov-
nik, Urša Troha, Nina Žižmond, Denali Bajrek-
tarević, Klemen Grmek, Sabrina Marija Japelj, 
Zoja Notersberg, Lovro Zamejc, Nika Železnik, 
Maša Eržen, Rok Mušič, Anja Verbič, Ela Grom, 
Veronika Cvelbar, Tian Abdaković.

Janez Barbo, prejemnik posebnega priznanja

Špela in Liza Urbančič, prejemnici zlate plakete Zlata plaketa: Brigita Grom, Ajda Opeka, Bori-
slav Skubic

Predsednik športne 
zveze Gvido Mra-
vljak

Ajda Opeka, športnica Vrhnike 2015

Iza Grom, zlato priznanje Boštjan Avbelj, zlato priznanje

Zahvala športne zveze
Konec januarja smo tudi letos na naši tradici-
onalni prireditvi razglasili Športnika Vrhnike 
za leto 2015, ki je že drugič zaporedoma po-
stala vrhunska kolesarka Ajda Opeka. Letos 
je slavnostna prireditev ponovno potekala v 
lepo prenovljeni veliki dvorani Cankarjevega 
doma na Vrhniki. Pri organizaciji in nato iz-
vedbi prireditve je tudi letos sodelovalo veliko 
organizacij in posameznikov, ki so se prijazno 
in brez pomislekov odzvali našemu povabilu 
za sodelovanje in pomoč. Zato se na tem me-
stu vsem prav iskreno zahvaljujemo.
Še posebej se zahvaljujemo častnemu govorcu 
g. Stojanu Jakinu, županu Občine Vrhnika za 
vso podporo pri izvedbi prireditve in vzpod-
buden govor, ki mu je z velikim zanimanjem 
prisluhnila vsa dvorana. Za udeležbo na naši 
prireditvi se lepo zahvaljujemo g.  Primožu 
Heinzu, podpredsedniku DZ Republike Slo-
venije, ki je zbrane športnike nagovoril kot 
nekdanji aktivni športnik in dolgoletni športni 
funkcionar v atletiki. Prav lepo se zahvaljuje-
mo letošnjim častnim gostom in podeljeval-
cem plaket in pohval: Miru Cerarju st., Jožetu 
Šlibarju, Alenki Bikar in Davidu Nagodetu. 
Prav posebna zahvala  velja povezovalcu in 
moderatorju celotne prireditve g. Andreju Sta-
retu. Zahvala  velja tudi članom komisije za 
izbor športnika leta 2015:  predsednici komi-
sije Zdenki Dežman in članom Vidu Draščku, 
Boštjanu Koprivcu, Matjažu Justinu in Janu 

Zaletelu, ki so opravili težko nalogo izbrati 
najboljše med številnimi predlaganimi vr-
hunskimi športniki z odličnimi rezultati, do-
seženimi v  minulem letu. Zahvala  velja tudi 
redakciji Našega časopisa in Gašperju Tomin-
cu za medijsko najavo, fotografiranje in novi-
narsko  pokrivanje prireditve. Zahvaljujemo 
se tudi fotografu Martinu Vogriču Dežmanu 
za fotografiranje in snemanje dogajanja na pri-
reditvi. Vsem prijaznim hostesam za sprejem 
in usmerjanje obiskovalcev, sprejemanje in iz-
dajanje garderobe, asistenco pri podeljevanju 
priznanj, prav lepa hvala.
Zahvaliti se želimo vsem nastopajočim in nji-
hovim mentorjem in trenerjem na prireditvi: 
Pevskemu zboru OŠ Ivana Cankarja z men-
torico Ljubico Jelovšek za slovesno zapeto 
Zdravljico in Odo Radosti, Gimnastičnemu 
društvu Vrhnika in predsedniku g. Silvu 
Mramorju ter ritmični gimnastičarki Nini Ži-
žmond za izvedbo vaje z žogo in trenerki Urši 
Cvetko. Za sodelovanje se zahvaljujemo ŠD 
Log - Dragomer, predsedniku dr. Simonu Str-
garju in nastopajoči navijaški skupini Žabice. 
Hvala obema plesnima paroma iz kluba Ple-
sno mesto, ki sta predstavila akrobatski  roke-
nrol. Prav posebna popestritev prireditve je 
bil nastop ga. Mateje Matjašič z umetniškim 
imenom  Elin, ki nam je s svojim nastopom v 
dvorano pričarala mistiko in čutnost Orienta, 
za kar se ji najlepše zahvaljujemo. Učencem 
Glasbene šole Vrhnika, skupini BIG BAND, 
hvala za izvrstno odigrani skladbi.

Zahvaliti se želimo tudi Občini Vrhnika za so-
financiranje prireditve in prav tako  Zavodu 
Ivana Cankarja, direktorju Boštjanu Koprivcu 
za brezplačen najem dvorane in sofinancira-
nje pogostitve ter praktičnih daril, vsem za-
poslenim v zavodu za logistično tehnično in 
administrativno podporo prireditvi. Posebna 
zahvala  velja Glasbeni šoli Vrhnika in nje-
ni ravnateljici Dominiki Navršnik, OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika, ravnateljici Polonci Šurca  
Gerdina. Prav tako se zahvaljujem Lini Celarc 
iz ZIC Vrhnika za vsestransko pomoč in Boja-
nu Lamprehtu za skrbno pripravljeno in izve-
deno projekcijo.
Letošnji moto prireditve je bil RIO 2016. V ta 
namen nam je na pomoč priskočil tudi Olim-
pijski komite Združenje športnih zvez Slove-
nije z izposojo originalne olimpijske bakle z 
olimpijskih iger v Torinu, olimpijske zastave, 
promocijskimi videi za RIO 2016 in še veli-
ko drugega.   Še posebna zahvala  velja letos 
javnemu zavodu Radiotelevizija Slovenije in 
generalnemu direktorju mag. Marku Filiju 
za brezplačno izposojo odrskih kulis za po-
stavitev scene projekciji. Prav lepa hvala je 
namenjena tudi stalnim partnerjem: podjetju 
Avtotrade, Gostinstvo Bajc, podjetju Starling, 
Komunalnemu podjetju Vrhnika za postavi-
tev transparenta, Cvetličarni Karmen, Gra-
verstvu Bruno Kosi, s. p., Avtovleki Tomaž 
Lenarčič, podjetju Radgonske gorice.
Za zaključek bi se želeli zahvaliti še celotnemu 
odboru za pripravo prireditve: Biljani Nago-

de, Damjani Oven Medmeš, Zdenki Dežman, 
Maticu Vidicu, Iztoku Zajcu, Andreju Smre-
karju,  Janu Zaletelu in Gorazdu Petrovčiču. 
Prav posebna zahvala pa Sebastjanu Zalarju, 
ki je letošnjo prireditev zasnoval in žrtvoval 
ogromno svojega časa za vse priprave, pre-
voze in poti, ki jih je opravil brezplačno in na 
sami prireditvi skrbel za njen nemoten potek. 
Velika zahvala tudi Ireni Oblak za požrtvoval-
no vsestransko pomoč. Za pomoč pri organi-
zaciji, dogovorih s častnimi gosti se zahvalju-
jemo g. Jožetu Kostanjevcu. Za tekoči potek 
protokolarnega dela poteka prireditve in po-
gostitve po prireditvi se najlepše zahvaljujemo 
g. Lojzetu Kosu. V uvodu so pričarali olimpij-
sko vzdušje otroci, ki so na oder prinesli olim-
pijsko baklo in zastavo. Hvala vam. 
Zahvaljujemo se vsem športnikom, dobitni-
kom priznanj, častnim gostom, obiskovalcem 
in prijateljem športa za vašo udeležbo na naši 
skupni prireditvi  razglasitve vrhniškega 
športnika leta. Težko je našteti prav vse po-
sameznike in organizacije, ki so prispevali k 
prireditvi brez nevarnosti, da bi koga nehote 
izpustili. Zato nam naj bo oproščeno, saj oblju-
bimo, da bomo prihodnje leto to in še kakšno 
stvar še izboljšali. Hvala vsem in nasvidenje 
prihodnje leto, ko bomo  razglasili športnika 
Vrhnike za leto 2016.
Športni pozdrav

ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA
Mag. Gvido Mravljak, predsednik

Športnica Vrhnike 
2015 postala 
Ajda Opeka
 

Vrhnika, 22. januar – Športnica Vrhnike 
2015 je postala Ajda Opeka, državna prva-
kinja v ciklokrosu, sicer tudi dobitnica zla-
te plakete. 
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Konec rednega dela zimske malonogometne lige 
Na Valentinovo nedeljo, 14. februarja, so bile v Športnem parku Horjul odigrane še zadnje tekme rednega dela lige NašGOL. Zmagovalci 
rednega dela tekmovanja so postali nogometaši ekipe ŠD Šentjošt. Za njimi so se od mest 2 do 7 razvrstile ekipe v sledečem vrstnem redu: 
ŠD Setnik, Ježi Žažar, ŠD Brezje, NK Marjan Horjul, Disko Kralji Horjul in Krampi Domžale. Aprila bo tako sledilo še sklepno dejanje pre-

mierne izvedbe malonogometne lige, ko se bodo ekipe med seboj pomerile na zaključnem turnirju. Ta bo dal končnega zmagovalca lige, podeljeni pa bodo tudi pokali in nagrade za najboljše 
posameznike. Spodaj prilagamo lestvico najboljših posameznikov lige, razvrstitev ekip in predstavitev vseh igralcev. Vsi sodelujoči nastopajo v dresih, ki jih je sponzoriral Naš časopis! Na za-
dnjem turnirju se nam bodo pridružile še ženske ekipe, poskrbeli pa bomo tudi za nekaj razvedrilnega programa. Več o tem pa v prihodnji številki Našega časopisa!              Grega Čepon 

TOP 10 IGRALCEV:
1. TRČEK Bernard
25 točk
20 golov 
5 podaj
JEŽI ŽAŽAR                               

2. URBANČIČ Damjan
25 točk                                       
17 golov
8 podaj                                     
ŠD BREZJE

3.JANŠA Krištof 
24 točk
15 golov                                 
9 podaj                                      
ŠD SETNIK

4. ŠKARABOT Aljaž 
20 točk
13 golov
7 podaj
ŠD BREZJE

5. KAVČIČ Tadej
20 točk
12 golov
8 podaj
ŠD ŠENTJOŠT

6. BOSNIĆ Kenen 
18 točk
11 golov
7 podaj
NK MARJAN HORJUL

7. GRDADOLNIK 
Gregor
18 točk
8 golov
10 podaj
ŠD BREZJE

8. JAZBAR Andrej
17 točk
7 golov
10 podaj
JEŽI ŽAŽAR

9. POTOKAR Jakob
15 točk
9 golov
6 podaj
DISKO KRALJI HOR-
JUL

10. DROFTINA Nejc
14 točk
12 golov
2 podaji
ŠD ŠENTJOŠT

1. MESTO: ŠD ŠENTJOŠT; 11 zmag, 1 poraz: 33 točk. EKIPA: Nejc Droftina, Tadej Kavčič, Tomaž Demšar, Jošt Oblak, Klemen Droftina, Jože Umek, Krištof 
Orešnik, Tomaž Škof, Blaž Kavčič, Urban Osredkar, Martin Umek.

2. MESTO: ŠD SETNIK; 9 zmag, 2 remija, 1 poraz: 29 točk. EKIPA: Krištof Janša, Klemen Kožuh, Izidor Kržišnik, Gašper Oblak, Miha Gerjolj, Rok Gerjolj, 
Andrej Gerjol, Beno Gerjol, Matjaž Buh, Jani Gerjolj, David Malovrh, Andraž Trobec, Gregor Trobec.

3. MESTO: JEŽI ŽAŽAR; 7 zmag, 2 remija, 3 porazi: 23 točk. EKIPA: Bernard Trček, Andrej Jazbar, Boštjan Malovrh, Blaž Končan, Klemen Jazbar, Bine 
Jazbar, Gašper Trček, Janez Trček, Žan Kavčič, Jernej Vrhovec, Anže Sotošek, Stojan Krička, Primož Eršte, Danijel Sotošek.

4. MESTO: ŠD BREZJE; 6 zmag, 6 porazov: 18 točk. EKIPA: Damjan Urbančič, Aljaž Škarabot, Gregor Grdadolnik, Dejan Blagojevič, Matevž Smrtnik, Tilen 
Zdešar, Nejc Velkavrh, David Owowa, Blaž Žerovnik.

5. MESTO: NK MARJAN HORJUL; 3 zmage, 2 remija, 7 porazov: 11 točk. EKIPA: Kenen Bosnić, Ahac Lončar, Gaber Zajec, Gašper Sečnik, Nik Gabrovšek, 
Bor Basta, Jan Kumar, Ožbej Petrovčič, Peter Hribernik.

6. MESTO: DISKO KRALJI HORJUL; 2 zmagi, 1 remi, 9 porazov: 7 točk. EKIPA: Jakob Potokar, Grega Čepon, Nejc Cankar, Igor Letonja, Gregor Končan, 
Anže Lončar, Mitja Mirtič, Jernej Pangerc, Jan Leben, Miha Trobec, Žan Smrtnik, Rok Logar, Jernej Čepon, Adis Mujić.

7. MESTO: KRAMPI DOMŽALE; 1 remi, 11 porazov: 1 točka. EKIPA: Urban Lederer, Matjaž Mihelčič, Žan Jereb, Anže Jereb, Matic Jereb, Primož Sajevic, 
Kristjan Ribič, Marko Jereb, Luka Kranjec, Žiga Bokal, Luka Zlatnar.

Smučarsko društvo Vrhnika

Vrhunec 
smučarske sezone
Februar prinaša vrhunec  smučarske 
sezone, bi rekli ljubitelji alpskega smu-
čanja. Nato sledi še spomladansko 
smučanje, potem pa smuči ponovno 
pospravimo v kot do naslednje zime in 
zimskih radosti ter ponovno čakamo, 
da zapade sneg.
V Smučarskem društvu Vrhnika smo že v za-
četku novega koledarskega leta začeli z naši-
mi zimskimi dejavnostmi. Kljub pomanjkanju 
snega nam je med božično-novoletnimi poči-
tnicami uspelo organizirati tečaj smučanja za 

najmlajše na Krvavcu. Z nami so ta lepi beli 
šport spoznavali začetniki, ki so se s smučmi 
seznanili prvič,  in tudi otroci v nadaljeval-
nem programu, ki so že imeli nekaj kilome-
trov za seboj. Skupaj smo se neizmerno zaba-
vali in preživeli prijeten teden v naravi.
Manj sreče, predvsem z vremenom, pa je imel 
naš tekmovalni del smučarske sekcije, saj je 
zaradi slabih vremenskih  razmer in majhne 
količine kar dolgo časa čakal na svojo prvo 
tekmo. Dočakali smo jo šele v soboto, 6. febru-
arja,  v italijanskem Trbižu in bili kar precej 
uspešni. Najboljše med vsemi se je  izkazal 
Aljaž Kužnik z  drugim mestom v kategori-
ji mladincev, kjer mu je družbo delal še Rok 
Mušič s  šestim mestom. Ekipni uspeh sta do-
polnili še Tinkara Kužnik, ki je dosegla  tretje  
mesto v kategoriji starejših deklic, in Maša Er-
žen v kategoriji prav tako mladink, ki je bila  

četrta. V pričakovanju novih tekem tako že 
tkemo nove tekmovalne taktike in se  jih že 
zelo veselimo.
Ker imamo v Smučarskem  društvu Vrhnika 
kar nekaj usposobljenega smučarskega kadra, 
smo se udeležili tudi državnega prvenstva 
ZUTS Slovenije, ki je potekalo 7. februarja na 

smučišču Golte nad Mozirjem in je tako za en 
dan združilo veliko učiteljev in trenerjev alp-
skega smučanja v Sloveniji. Kljub zelo slabim  
razmeram in visoki startni številki je Aljažu 
Kužniku uspelo doseči odlično  šesto mesto v 
kategoriji člani VII.  Aljažu iskreno čestitamo 
za njegov dosežek!
Smučanja pa še ni konec, saj zima še ni rekla 
zadnje besede. Pred nami so še zimske po-
čitnice, ko bomo ponovno organizirali tečaj 
smučanja za otroke in jim ta šport pokušali 
približati skozi igro na snegu in druženje z 
vrstniki.  To nam namreč veliko pomeni, saj 
si želimo ponovno obuditi zanimanje zanj in 
ga ponovno vrniti med glavnino športov na 
Vrhniki, tj,a kjer je namreč nekoč že bil.
Prisrčen smučarski pozdrav in veliko užitkov 
na snegu!

Smučarsko društvo Vrhnika

NADALJEVANJE LESTVICE NAJDETE NA 
SPLETNI STRANI:  http://www.nasgol.si
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Tako rekoč ne mine dan, da ne bi parkiral na parkirišču ob špor-
tnem parku, kjer je tudi nogometno igrišče; lepo vzdrževano, ure-
jeno, toda prazno. Ne bom govoril o razlogih, kaj je vzrok temu, 
da ni igralcev, tekem in gledalcev. Vem, da so drugačni časi, ni 
več IUV-ja in ni več navdušencev, ki so bili pripravljeni žrtvovati 
svoj prosti čas za nogomet. Prepričan pa sem, da je ljubezen do 

nogometa in športa nasploh na Vrhniki usahnila. Moj članek bo 
skušal zajeti obdobje mojega aktivnega igranja za NK Usnjar, ki 
je trajalo od leta 1953 do 1973. Za začetek se bom vrnil še  dvajset 
let nazaj, v leto 1934, ko se je skupina »možakarjev« zbrala v ta-
kratni gostilni Pr' Hočevarju in ustanovila NK Vrhnika. Najprej 
so igrali na prostoru, kjer je sedaj Mercator center, to je tako ime-
novani Mullayev travnik. Potem so se preselili na Tojnice.
Leta 1953 sem imel nekaj manj kot  petnajst let, ko me je tedanji 
trener, učitelj g. Strehovec,  postavil v prvo moštvo NK Usnjar-
ja na tekmi z drugo ekipo Odreda iz Ljubljane. Tekma je bila 
odigrana 25. maja, ob prazniku dneva mladosti. Igrali smo na 
igrišču ob Ljubljanici, kjer je sedaj pomožno igrišče, in zmagali 
z rezultatom 2 : 1. Oba gola je dosegel Boba Milosavljević. In še 
nekaj; ljudje, ki so bili takrat v vodstvu kluba, so mi povedali, da 
je iz Občinskega odbora ZK prišla direktiva o prepovedi igranja 
dveh igralcev – eden izmed njiju sem bil jaz. Za naju so se zavzeli 
soigralca Drago Radoš, Dionizij Prizmič ter takratni predsednik 
kluba Janez Rozman in prepoved je bila preklicana. O uspehih in 
neuspehih takratnega moštva ne morem govoriti – igrali smo na-
mreč v različnih regionalnih ligah. Zelo rad pa se spomnim imen 
igralcev, od katerih so nekateri žal že pokojni. To so bili: Tine 
Potrebuješ, Drago Radoš, Dionizij Prizmič, Zdene Mohar, Lenart 
Popit, Herman Novak, Leon Mohar, Miodrag Borčič, Slavko Če-
lesnik, Jovo Matić, Tone Krašovec, Lazo Segedinski, Tine Justin, 
Lazo Janjič, Cvijan Lekić, Peter Zupan, Stane Mihevc, Luka Ku-
prešak, Štef Brodarič, Štefan Petkovšek, Drago Verbič, Josip Be-
slič, Jože Lenič, Vinko Pečar, Jože Novak, Jože Stržinar, Mihajlo 
Vujošević, Jože Brilej, Franko Križaj, Bertl Sotler, Rafael Jaklič, 
Jaka Slavec in Dule Ivošević.
Združevala sta nas ljubezen do nogometa in osebno prijateljstvo. 
Bili smo različnih narodnosti in veroizpovedi, vendar nas to ni 
motilo!

V obdobju 1953−1961 smo imeli le enega trenerja, g. Dorđeta. V ti-
stem obdobju so bili nosilci igre brata Mohar, Novak, Radoš, Kra-
šovec, Čelesnik, Matič, Zupan in morda še kateri, neimenovani.
Po moji vrnitvi iz JLA so bile razmere v klubu mnogo bolj ure-
jene. Žal je kar nekaj starejših igralcev prenehalo igrati. Prišli so 
novi, bolje trenirani. Takrat je kot trener nastopil g. Jože Kumar,  

nekdanji igralec NK Olimpija, kluba iz tedanje prve lige. Pred-
vsem po zaslugi IUV-ja smo dobili  sodobnejšo opremo, saj nam 
je njen predstavnik Franc Partl iz ZR Nemčije prinesel  nogome-
tne čevlje in žoge znamke Adidas. Poleg igralcev, ki so še ostali, 
so začeli igrati tudi novi: Obrad Cicmil, Mika Mladenović, Franc 
Ogrin, Čedomir Nikolić, Radomir Videnović, Dragan Bojović, 
Radomir Kostić, Marjan Gutnik, Srđan Bajić, Janez Petrič, Miro 
Margon, Jovo Jovanović, Mišo Čelesnik in Senčar.
Po prezgodnji smrti trenerja Kumarja nas je prevzel njegov nek-
danji soigralec pri Olimpiji, Polde Hacler, za njim Zdravko Do-
lenc, nato še enkrat Polde Hacler in zopet Zdravko Dolenc.  Na 
koncu moje dvajsetletne nogometne poti nas je treniral podpol-
kovnik Stevo Čanović. V tistem obdobju so bili nosilci igre Kra-
šovec, Cicmil, Verbič, Nikolič, Kostič, Gutnik in Justin. Naj mi ne 
zamerijo igralci, ki sem jih morda izpustil. Ocena je zgolj moja in 
zato verjetno ne najbolj objektivna.
Za tisti čas je bil zelo pomemben prihod igralcev iz bližnje oko-
lice, med katerimi so bili najpomembnejši: iz Logatca Aljoša 
Gutnik, iz Podpeči Franc Jerina ter iz Dragomerja Miha Gerbec. 
Mujo Sarać in Jurić sta bila iz Ljubljane in sta prišla s trenerjem 
Haclerjem. Sarać je ostal na Vrhniki. Oba sta odigrala pomembno 
vlogo v klubu.
Nato se je začelo obdobje trenerja Čanovića, pedagoga in človeka, 
ki je v mojem nogometnem spominu pustil nepozaben vtis.  Bil je 
trener v pravem pomenu besede, strokovnjak in avtoriteta. Raz-
mere v klubu so bile urejene. Trenirali smo trikrat na teden. Igral-
ci smo bili igralsko usklajeni in prijateljsko povezani. Imeli smo 
močno ekipo funkcionarjev, katere delo je bilo vodeno iz centrale  
IUV-ja. Tu moram omeniti predvsem predsednika Partla, Staneta 
Kukca, Antona Sokača, Milana Božanića, Lenarta Popita, Franca 
Kajdiža, nepozabne  »gospodarje« Jožeta Kozelja, Jožeta Horvata 
ter vse šoferje: Margona, Štirna, Emila Čelesnika, Jošta Šuštarši-

ča, Dragana Arsiča in Janeza Krivina. Slednji je bil zadnji šofer 
naše generacije.
Zaradi vsega navedenega tudi uspehi niso izostali. Leta 1969 smo 
postali prvaki Druge slovenske lige v društvu moštev, kot so bila: 
Koper, Vozila, Primorje, Triglav, Domžale, Elan itn. Igralci, ki so 
dosegli največji uspeh Nogometnega kluba Usnjar, so bili na-
slednji: Lado Bručan, Jože Dobrovoljc, Tine Ogrin, Miha Grbec, 
Franc Jerina, Obrad Cicmil, Radomir Kostić, Aljoša Gutnik, Tomo 
Poženel, Jurič, Mujo Sarać, Levstik, Čedomir Nikolić, Mihajlo Vu-
jošević, Jože Brginc, Mika Mladenović, Videnović, Jože Stržinar, 
Miro Margon, Drago Verbič, Janez Lenaršič, Srđan Bajič, Joco 
Horvat in Bogdan Ribaljčenko.  Kakovost igre je vplivala tudi na 
obisk: na tekmi z NK Triglav je bilo več kot 1500 gledalcev.

Po zmagi v Drugi slovenski nogometni ligi smo igrali kvalifika-
cije za vstop v Prvo ligo. Zelo neslavno smo izpadli na tekmi s 
ptujsko Dravo. Vzroki so še dandanes skrivnostni in kot takšni 
naj tudi ostanejo. Pisalo se je leto 1973 in po tekmi v Novi Gorici 
sem zaključil z aktivnim igranjem.
Ker sem že na začetku omenil vmešavanje takratne politike v no-
gomet, bom s tem še končal. Ves čas našega igranja je bil vrhniški 
dopisnik slovenske izdaje zagrebškega časopisa Sportske novosti 
Milorad Marković. Vsak torek je bilo na drugi strani poročilo o 
tekmah naše lige. Poročila so bila kratka: sestava moštva, kratek 
potek in imena igralcev, ki so se odlikovali. Ko je g. Marković 
prenehal z dopisovanjem v časopis, mi je ob priložnosti povedal, 
da je imel strogo prepoved omeniti moj priimek med izstopajoči-
mi. Zato sem se v spomin na  minule čase to prepoved upošteval 
tudi v tem članku.

Mihajlo Vujošević

Z leve stojijo (1963): Zdene Mohar, Peter Zupan, Tine Potrebuješ, Anton Krašovec, Stane Mihevc, Dra-
go Verbič, Josip Beslič, Herman Novak. Čepijo: Drago Radoš, Slavko Čelešnik, Mihajlo Vujoševič, 
Lazo Janjić.

Prvaki  druge  slovenske nogometne lige leta 1969: Vujoševič, Gerbec, Cicmil, Dobrovoljc, Gutnik, 
Kostić, Nikolić, Sarač, Bručan, Ogrin, Jurić in trener Čanović.

Ustanovni zbor Nogometnega kluba Vrhnika leta 1934. Od leve: Fefer, Tomaž Štirn, neznani, Anton 
Krašovec, Jože Jurca, Hočevar, Ivan Jurca, Koščak, Dolinar, neznani, neznani.

Leto 1958, z leve: trener Đorđe, Josip Beslič, Zdene Mohar, Drago Radoš, Drago Verbič, Cvijan Lekić. 
Čepijo: Leon Mohar, Štefan Petkovšek, Herman Novak, Stane Mihevc, Mihajlo Vujoševič, Jovo Matić.

Spomini na vrhniški nogomet
Zakaj sem se pravzaprav odločil, da napišem kratek članek o nogometu, ki se je igral na Vrhniki pred 
50 leti in več?
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Selekcije U-9, U-10 in U-11 so 
se udeležile tekmovanja Rad 
igram nogomet v Ivančni Go-
rici, na Dobrovi in Jesenicah. 
Selekcija U-13 A nadaljuje 
zimsko ligo v igri 11 proti 11 
na Ježici. Na trenerskem se-
minarju, ki je tokrat potekal 
na Vrhniki, so bili naši otroci 
demonstratorji.

U-8 in Bevke
V soboto, 23. januarja 2016, 
je bila v telovadnici OŠ An-
tona Martina Slomška prva 
prijateljska nogometna tekma 

selekcije U-8 med ŠD Dren in 
ŠD Bevke. Na tekmi je bilo 
vzdušje čudovito: fantje ene 
in druge ekipe so s svojim no-
gometnim znanjem navduše-
vali občinstvo, sami pa so se 
med dogodkom zabavali in 
ob koncu utrujeni, a ponosni 
na svoje dosežke, žareli od 
sreče. Vsi skupaj komaj čaka-
mo na reprizo, ki bo zagotovo 
v kratkem.

U-9
Selekcija U-9 je v kratkem 
času odigrala dva turnirja Rad 

igram nogomet. Prvi turnir je  
bil konec januarja v Ivančni 
Gorici, drugi pa prvi vikend 
v februarju na Jesenicah. Na 
obeh turnirjih so fantje poka-
zali napredek v znanju in igri, 
se vzorno obnašali in vestno 
upoštevali trenerjeva navodi-
la.

U-10
Naša selekcija je v dokaj krat-
kem času odigrala kar tri tur-
nirje. Najprej smo odigrali 
turnir Rad igram nogomet na 
Dobrovi, drugi je bil na vrsti 
v Kamniku, kot zadnji  je bil 
zopet turnir RIN na Jesenicah. 
Na tekmah so fantje pokazali 
veliko svojega znanja in le-
pih akcij, hkrati pa videli, kaj 
morajo v igri še izboljšati. Vsi 
skupaj se že veselimo novih 
tekem in priprav.

Trenerski seminar
V nedeljo, 14. 2., je na Vrhniki 
potekalo vsakoletno licenčno 
usposabljanje za nogometne 
trenerje. Naši fantje so bili iz-
brani za demonstratorje in so 
s trenerjema NZS-ja in trener-
jem vratarjev Brankom Zupa-
nom prikazali tri različne tre-
ninge. Vsi fantje so bili deležni 
pohval o nogometnem znanju 
in obnašanju, ki so ga prika-
zali. To nas izredno veseli, saj 
dodatno potrjuje  kakovostno 
delo naše nogometne šole.

Članstvo kluba je enotno po-
trdilo novo vodstvo. Klub 
od decembra naprej vodi 
Nataša Trček, predsednica, 
podpredsednik je Igor Rojec, 
preostali člani upravnega od-
bora so Danilo Mištrafovič, 
Gvido Mravljak in Andrej Li-
kar. Novo vodstvo je članom 
kluba že na volilni skupščini 
predstavilo novega sekretarja 

Saša Videnovića, ki bo v klu-
bu opravil večino operativne-
ga dela.
Novo vodstvo je svoje naloge 
začelo opravljati nemudoma, 
saj je prevzem kluba sredi se-
zone težka naloga. Selekcije 
so  oblikovane in prijavljene 
v lige, zato je sklepanje no-
vih dogovorov zelo težko. 
Vodstvo se je v treh mesecih, 
odkar deluje, pogovarjalo z 
večino okoliških klubov in 
tudi z nekaterimi v ljubljan-
ski regiji. Pogovori potekajo v 
smeri sodelovanja s klubi vsaj 
pri starejših selekcijah. Cilj 
kluba je sestava močnih in 
uspešnih selekcij vsega oko-
liša od Dobrove do Logatca, 
saj ima Vrhnika zaradi strate-
ške lokacije največje možnosti 
za dosego tega cilja. Vodstvo 
si bo prizadevalo delati za 
otroke, njihovo socializacijo, 
razvoj zdrave tekmovalnosti, 
glavni cilj pa je otroke odpe-
ljati z ulice in stran od elek-
tronike – na zelenice. 

Vodstvo kluba dela brez 
plačila, ker se zaveda, da je 
finančna situacija v klubu 
težka in neugodna. Ker pa so 
člani upravnega odbora opti-
misti, verjamejo, da bo sana-
cija, finančna  in kadrovska, 
uspela v najkrajšem času. 
Eden izmed ciljev vodstva je 
tudi ustvariti zelo uspešno 
žensko selekcijo, zato v klub 

ne vabijo le fantov v starosti 
od 5 do 19 let, ampak so več 
kot dobrodošla tudi dekle-
ta in ženske, pri katerih pri 
zgornji starosti ni nobenih 
omejitev. Vodstvo kluba k 
sodelovanju vabi tudi nove 
trenerje, saj se zaveda, da so 
dobri trenerji nujni za uspe-
šen razvoj kluba. 
Vodstvo si bo prizadevalo, da 
bi na Vrhniki  nastale boljše 
možnosti za razvoj nogome-
ta, za kar je treba nujno v prvi 
vrsti poskrbeti za razsvetlja-
vo, nato pa začeti pogovore za 

izgradnjo novega stadiona, V 
njegovi sestavi bo tudi ume-
tna trava, ki jo bodo lahko 
uporabljale vse domače selek-
cije, po ugodni ceni pa tudi 
selekcije okoliških klubov.
Za vse to pa bo potrebno ve-
liko vsestranske podpore in 
pozitivne naravnanosti vseh, 
ki so aktivni v klubu, pa tudi 
drugih občanov in krajanov, 
ki prepoznavajo dobre lastno-
sti športa, in seveda nogome-
ta, za vse.  Morebitne  ovire 
pa naj bodo samo izzivi. Za 
nove zmage!

Ženska selekcija pridno 
trenira
Ženska selekcija pridno treni-
ra že od začetka januarja. Za 
njimi so tudi uspešne pripra-
ve v Umagu, kjer so dekleta 
intenzivno trenirala dvakrat 
na dan. Začelo se je že prven-
stvo v Italiji, kjer so pokazale 
očiten napredek v igri in tudi 
v ekipi sami. Med dekleti pre-
vladuje odlično vzdušje. Vsa-
ko soboto jim tudi navijači z 
glasno podporo dajo veter v 
hrbet in dekleta se jim za to 
podporo iskreno zahvaljujejo. 
Trener Vjekoslav Ivanušec je 
vidno zadovoljen z napred-
kom, pravi pa, da imajo de-
kleta še rezerve in da zmorejo 
še več. 
Vabljeni vsako soboto v Trst, 
da podprete naše mlade igral-
ke. Selekcija DU-15 se tudi pri-
dno pripravlja na začetek se-
zone in nove zmage!          NV

ZAVAS Futsal

Obe naši 
selekciji na 
dobri poti
Do konca prvenstva je za moško 
člansko in selekcijo U-19 še pet kro-
gov. Člani trdno držijo v rokah drugo 
mesto, ki jim prinaša dodatne kvali-
fikacije za vstop med slovensko fut-
salsko elito. Za vodilnim Tomažem 
zaostajajo za zgolj eno zmago, torej 
tri točke. Prednost pred prvim zasle-
dovalcem pa se je po zmagi nad Ke-
bljem v minulem krogu  povečala že 
na sedem točk.

Kljub vsemu je preskok v elitni razred sloven-
skega futsala kar velik,  o čemer so  se naši fan-
tje to sezono lahko že nekajkrat prepričali. V 
zadnjih mesecih so odigrali kar nekaj prijatelj-
skih tekem s prvoligaškimi ekipami. Kix, Liti-
ja, Puntar, Proen Maribor in Bronx so bili naši 

nasprotniki, tekme pa zelo dobrodošle. Opazi-
ti je mogoče, da ekipa pod vodstvom Gašperja 
Končana napreduje iz tekme v tekmo. Dolga 
klop in pomoč igralcev selekcije U-19 omogo-
čata domačemu strategu, da vseskozi vzdržuje 
visok ritem ter hitro in  zanimivoigro, tako da 
je visoka uvrstitev povsem upravičena. Hkrati 
pa je to edina ekipa v ligi, ki v svoji dvorani ni 
oddala niti ene točke. Zasluga za to  velja tudi 
našim navijačem, ki na vsaki tekmi skoraj do 
konca napolnijo dvorano in priredijo  čudovito 
vzdušje.
Selekcija U-19 je po nekaj spodrsljajih na za-
četku sezone zdaj na dobri poti v končnico. 
V zadnjem krogu so tesno s 3 : 2 premagali 
ekipo iz Mlinš in si prigarali nove tri vredne 
točke. Trenutno so sicer na četrtem mestu, a 
s tekmo manj in dobrimi obeti za drugo me-
sto, ki bi bilo odlično izhodišče za odločilne 
boje v končnici. Tudi selekcija U-19 s svojo 
igro navdušuje in polni dvorano, a se fantje 
obenem zavedajo, da bodo morali še popravi-
ti realizacijo in igro v obrambi, če bodo tudi 
letos želeli poseči po najvišjih mestih. Ne dvo-
mimo, da jim bo to tudi uspelo pod vodstvom 
Mileta Simeunoviča, ki je minuli konec tedna 
praznoval  štirideset let. V počastitev okrogle-
ga jubileja smo mu v klubu ob koncu tekme 
pripravili manjše presenečenje.

BE

V  zdajšnjih časih je življenje prepleteno z 
naglico in stresom, ki v kombinaciji s fizično 
pasivnostjo posameznikov vodi v smeri po-
slabševanja zdravstvenega stanja prebivalstva.  
Lani je Zdravstveni dom Vrhnika začel pilotni 
projekt, s katerim naj bi nakazali, kako se je 
mogoče s povečanjem športnih aktivnosti izo-
gniti določenim zdravstvenim težavam oziro-
ma jih omiliti.
Ker atletika temelji na naravnem gibanju in 
nudi enkratno možnost za oblikovanje pre-
ventivnih vadbenih programov, smo lani v 
Atletski sekciji, ki deluje v sklopu ŠD Vrhnika, 
navezali stik s predstavniki svetovalnice za te-
lesni in gibalni razvoj. 
Naš namen je, da občanom ponudimo ustre-
zno vadbo, ki jim bo pomagala ohraniti tre-
nutno vitalnost oziroma jo izboljšati ter tako  
izboljšati kakovost njihovega življenja.
Polega navedenega se bomo na vadbi posve-
čali še drugim ciljem, med katerimi bo tudi 

ozaveščanje o pomenu pravilne prehrane in 
gibanja. 
V vadbo se lahko vključite občani, ki:
• se sami brez zdravnikovega nasveta odlo-

čite spremeniti življenjski slog tako, da vanj 
vnesete več športne aktivnosti,

• vas vanjo napotijo iz zdravstvenega doma. 
Vsekakor je vključitev športa v zdravstvo 
treba spodbujati. Verjamemo, da bo šport za 
zdravje postal del obstoječega zdravstvenega 
sistema, saj je preventivna dejavnost boljša in 
cenejša kot kurativna. 
Vse, ki vas tovrstna vadba zanima, vabimo, da 
se udeležite sestanka, ki bo 15. 3. 2016 ob 18. 
uri, v prostorih Osnovne šole Ivana Cankarja, 
Lošca 1. Potrudili se bomo, da vam bomo pro-
gram čim podrobneje predstavili in odgovorili 
na morebitna vprašanja.  Lahko pa nas pokli-
čete tudi na št. 031 602 865. 

Atletska sekcija Vrhnika pri ŠD Vrhnika
Jernej Fefer

Dren rad igra nogomet!

Povabilo na preventivno vadbo za zdravje

Novo vodstvo 
Nogometnega kluba Vrhnika
Sredi novembra so člani NK Vrhnika volili novo vodstvo. Predsednik NK Vrh-
nika Sebastjan Zalar je štiriletni mandat vodenja kluba zaključil uspešno, saj 
selekcije kluba nastopajo v ligah. 
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Nordijska hoja s 
ŠK Izza ovivnka
Že kar nekaj časa je  minilo od novoletnih 
zaobljub in nekateri jih še upoštevajo, dru-
gi pa za to čakajo pravo priložnost. Če je 
bila vaša obljuba samim sebi, da boste letos 
zdravo živeli in redno skrbeli za dobro te-
lesno pripravljenost, a še niste našli prave 
vadbe, je morda za vas primerna ravno nor-
dijska hoja. Zakaj ravno nordijska hoja? 
Nordijska hoja je nadgradnja običajne hoje. 
V  bistvu je preprosto le hoja, ki smo se je 
naučili že kot majhni otroci, in je gibanje, 
ki ga uporabljamo prav vsak dan. Ampak 
nordijska hoja je vsaj dvakrat bolj učinko-
vita. Glavni  pripomoček so palice, ki so 
dodane osnovnemu gibanju ravno zato, da 
povečajo učinkovitost hoje: 
– z uporabo palic učinkovito v gibanje ume-

stimo še zgornji del telesa,
– palici pomagata pri odrivanju; to pomeni, 

da sicer težje gibanje z odrivanjem od pa-
lic postane lažje.

Takšna hoja  terja specifično tehniko hoje. 
Je drugačna od treking hoje, hoje v klanec 
(hribolazenja) ali trail teka. Gre predvsem 
za specifično uporabo palic, ki mora biti ta-
kšna, da, če jo izvajamo pravilno,  da čim 
bolj vplete delovanje zgornjega dela tele-
sa. Tu gre predvsem za mesto zabadanja 
palic. Lahko jo izvajamo kadarkoli, sko-
raj kjerkoli, primerna je za kogarkoli, ne  
potrebujemo drage opreme ali posebnih 
oblačil. Njena  priljubljenost se hitro širi in 
uporablja jo veliko posameznikov, dobro je 
zastopana tudi v okviru terapij, fizioterapij. 
Priporočajo jo tudi zdravniki, promotorji 
zdravega načina življenja in gibanja, upora-
bljajo jo tudi osebni trenerji. Predvsem pa je 
varna, cenovno ugodna in zabavna. Kar je 

najpomembneje, je, da jo izvajamo na pro-
stem, na svežem zraku. Za pravilno izved-
bo je potrebnega nekaj znanja. Pri nordijski 
hoji celotno telo deluje le, če je naša tehnika 
pravilna. Za to pa je treba imeti nekoga, ki 
nas bo vodil skozi proces učenja in razvoj 
fizično težjih komponent hoje (in teka ali 
kombinacijo obojega). 
Če želite o nordijski hoji izvedeti več in se je 
naučiti, se nam pridružite na hitrih tečajih, 
ki bodo v marcu. Predvidena sta dva zače-
tna tečaja.

Dopoldanski, šesturni tečaj: 
lokacija: sv. Trojica, Vrhnika

7. marec, od 9.00 do 11.00,
10. marec, od 9.00 do 11.00 in
14. marec, od 9.00 do 11.00
Cena tečaja: 23 evrov
Popoldanski, šesturni tečaj: 
Lokacija: sv. Trojica, Vrhnika

7. marec, od 17.00 do 19.00,
10. marec, od 17.00 do 19.00 in
14. marec, od 17.00 do 19.00
Cena tečaja: 23 evrov

S seboj prinesite palice za nordijsko hojo in 
primerno se obujte in oblecite. Zaradi lažje 
organizacije so prijave zaželene. Prijavite 
se lahko na elektronskem naslovu izzao-
vivnka@gmail.com, lahko nas pokličete ali 
pošljete SMS na 041 200 507, kamor sporo-
čite svoje ime, priimek in na kateri tečaj se 
prijavljate. 
Na voljo smo vam na elektronskem naslovu 
izzaovivnka@gmail.com, informacije lahko 
dobite na www.izzaovivnka.com in na naši 
FB strani Športni klub Izza ovivnka, dose-
gljivi pa smo tudi na telefonski številki, za-
pisani zgoraj. Veseli vas bomo!
ŠK Izza ovivnka, Barbara Š.

Da mu je šport v veliko veselje, je potrdil tudi njegov oče Franci. »Še več 
kot to. Jošt je bil kot otrok motorično nekoliko manj spreten kot sovr-
stniki, zato mu je trening tenisa koristil ne samo v smislu učenja igre, 
marveč se je zelo izboljšala njegova motorika.«
Jošt je od prvega dne član Teniškega kluba Vrhnika, kjer je delal pod okri-
ljem trenerja Matjaža Stareta. Trdo delo in močna motivacija sta obrodila 
sadove: na teniških turnirjih Našega časopisa, ki potekajo vsako leto ko-
nec avgusta ali v začetku septembra, je vedno stal na najvišji zmagovalni 
stopnički – le minulo leto je bilo drugače. »Malce sem bil že naveličan pr-
vih mest, ker se mi je zdelo, da med svojimi sovrstniki prelahko zmagu-
jem. Zato sem se odločil, da se preskusim kar v članskih vrstah, kjer sem 
zasedel četrto mesto,« pravi Jošt, ki je sicer velik oboževalec teniškega asa 
Rogerja Federerja. Poleg turnirja na Vrhniki obiskuje tudi druge lokalne 
turnirje in turnirje Teniške zveze Slovenije, včasih stopi celo na tuja igri-
šča, na primer v Makedoniji ali na Hrvaškem. V zadnjem času mu je naj-
bolj ostal v spominu nastop na mednarodnem turnirju v Kranju, ki so se 
ga udeležili najboljši igralci iz Slovenije in  enajstih drugih držav in kjer 
se je v igri posameznikov (po zmagah nad igralcema iz Nemčije in Če-
ške) uvrstil med  šestnajst najboljših, v igri dvojic pa v polfinale, kjer sta s 
soigralcem morala priznati premoč nasprotnikov – kasnejših zmagoval-

cev. Tudi na državnem prvenstvu na Otočcu je zaigral v polfinalu igre 
dvojic. Jošt trenira trikrat na teden, poleti na Vrhniki, pozimi v Ljubljani. 
Vrhnika pozimi nima pokritih igrišč, zato se mora zateči pod »balon« 
na Dolgi most, pa tudi poleti, kljub več teniškim igriščem, ni vedno do-
volj prostora. Nekako imajo na teniških igriščih prednost različne lige, 
mlajšim igralcem pa ostajajo na voljo le termini ob »nezanimivih« urah.  
Jošt pravi, da bo v srednji šoli nadaljeval z igranjem tenisa. Vztrajanje pri 
udeležbi na pomembnejših turnirjih pa bo pogojeno z njegovimi špor-
tnimi uspehi, kajti tenis ni poceni šport. »Je pa nekaj,« pravi mladi as, 
»ne glede na uspehe, bom lahko tenis za razliko do drugih športov igral 
vedno – tudi ko bom star. To pa tudi nekaj pomeni.« 

Gašper Tominc

Teniški klub Vrhnika vzgaja mlade teniške upe v okviru tako imeno-
vane Šole tenisa, v katero se lahko vpišejo otroci, ki so komaj prestopili 
šolski prag. Zgornje starostne meje ni, res pa je, da so starejši in  obe-
tavni učenci lahko zahtevnejšii. Zato v klubu razmišljajo, da bi  medse  
povabili tudi kakšnega izkušenega trenerja, kar pa ni poceni. Zato bi 
bili v klubu veseli, če bi katero lokalno ali drugo podjetje pomagalo po 
sponzorski strani. Trenutno Šolo tenisa vodi Peter Tomc.

Prvi turnir Šole košarke KK Vrhnike je  bil v 
soboto, 13. februarja 2016, v OŠ Ivana Cankarja 
na Vrhniki. Udeležile so se ga ekipe OŠ Ivana 
Cankarja, OŠ Antona Martina Slomška in OŠ 
Horjul. Preko celotnega dopoldneva so pote-
kala medsebojna srečanja in tekmovanje v me-
tanju na koš. Na obisku je bila tudi maskota 
Superpolh, ki je izzvala najmlajše košarkarje v 
igri 'Knock out'. Ker pa turnir ni bil tekmoval-
ne narave, rezultat ni bil v ospredju. Otroci so 
se zelo zabavali ob sami igri košarke, kar pa so 
z dobrim športnim navijanjem vsi obiskovalci 
oblikovali v pravi košarkarski dogodek.
Selekcija U-11, ki je sestavljajo dečki, rojeni 
leta 2005 in mlajši, je svoje tekmovanje zače-
la s turnirji treh ekip. Ekipo vodi trener Matic 
Habat. Pridno trenirajo trikrat na teden že od 
začetka šolskega leta. Treningi potekajo v OŠ 
Antona Martina Slomška, kjer tudi tekmujejo. 
Koši so za najmlajše košarkarje spuščeni nižje. 
Na turnirju se merijo v spretnostih igrah vo-

denja žoge in »polaganja« na koš.
V prvem  delu  tekmovanja  je ekipa Vrhni-
ke nastopala  v skupini  z ekipo KK Tolmin, 
KK Hidria in KK Logatec. Po treh turnirjih in 
šestih odigranih tekmah naši najmlajši košar-
karji trenutno zasedajo drugo mesto na lestvi-
ci s štirimi zmagami in dvema porazoma.  Vsi  
igralci  so dobili  priložnost  za igro, vsi  so  
se tudi vpisali  med strelce.  Za  naše  igralce  
so  bile  to  prve prave tekme. Kljub  temu  so 
prikazali  všečne igre  in uživali  v igri. V na-
daljevanju  tekmovanja bodo  naši  košarkarji  
igrali še z ekipama Cerknice in Nove Gorice 
- mladi. 
Tekmovanje za preostale selekcije se počasi 
preveša v končnico in zaključek tekmoval-
ne sezone 2015/2016. Selekcijo U-13 čakata še 
dva turnirja v marcu, in sicer  na Jesenicah 
in v Šmarju pri Jelšah. Selekcijo U-15 čaka še 
osem kol tekmovanja z ekipami KK Logatec, 
KK Mesarija-Prunk Sežana, KK Postojna in 

KK Plama-Pur iz Ilirske Bistrice. Tudi selek-
cija kadetov ima do konca svoje tekmoval-
ne sezone na razporedu še pet tekem proti 
KK Jesenice, KK Radovljica in KK Hidria. 
Najstarejši selekciji (mladincev in članov) do 
konca tekmovanja čakajo še odločilne tekme 
za visoka mesta na lestvici. Mladinci trenutno 
zasedajo  drugo mesto na lestvici  1. B SKL  
(pet zmag in štirje porazi). Do konca jih loči 
še pet tekem in rezultat vsake posamezne tek-
me bo odločujoč za najvišja mesta na lestvici. 
Tudi članska ekipa je letos izvrstna. Ekipa si je 
zadala cilj prvo mesto na lestvici (po rednem 
delu) in s tem razigravanje za prvaka 4. SKL. 
Po odigranih šestnajstih tekmah beležijo pet-
najst zmag in le en poraz! Na lestvici zasedajo 
trenutno prvo mesto, do konca sezone pa jih 
čakajo le še tri tekme.
Vse košarkarske navdušence znova vabimo, 
da prek plakatov (na obeh vrhniških osnov-
nih šolah) in FB spremljate razporede tekem 
vseh selekcij KK Vrhnika, ki bodo v februarju, 
marcu in aprilu. Vzpodbuda najmlajšim ko-
šarkarjem in tudi vsem preostalim selekcijam 
je pogosto odločilna na poti k želenemu uspe-
hu. Vabljeni! KK Vrhnika

Košarkarski klub Vrhnika 
Z novim letom so novo tekmovalno sezono začeli tudi najmlajši košarkarji KK 
Vrhnika, selekcija U-11, in Šola košarke KK Vrhnika. 

Obetaven igralec tenisa – devetošolec Jošt Plestenjak
Vrhnika, 16. februar – Prihaja iz Sinje Gorice, teniški lopar pa vihti že od prvega razreda naprej. Kot je dejal v pogovoru 
z nami, je takoj začutil, da je tenis tisto pravo, in pri tem vztraja še dandanes. »Veseli me, še najbolje pa je, ker je veselje 
nagrajeno s športnimi uspehi,« je dejal devetošolec Cankarjeve osnovne šole, ki bo letos prestopil prag Srednje tehniške in 
strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije kot učenec športnega razreda. 
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Redno gibanje in športno udejstvo-
vanje pomagata otrokom in mladim 
zgraditi in ohraniti zdrave kosti, mi-
šice in sklepe, pomagata nadzirati 
telesno težo, razgrajevati maščobo ter 
pomagata k učinkovitemu delovanju 
srca in pljuč. Gibanje in šport prispe-

vata k razvoju gibanja in koordinacije 
ter pomagata preprečevati in nadzira-
ti občutje strahu in depresije. Mladim 
dajeta možnost za samoizražanje, 
pomagata jim graditi samozavest, 
doživeti občutke uspešnosti, ustvar-
jati medsebojne odnose in se vključi-

ti v družbo. Ugotovili so tudi, da so 
otroci, ki so se več gibali in športno 
udejstvovali, bolj telesno dejavni in v 
šoli uspešnejši. Gibanje in šport kori-
stita pri osvajanju preostalih zdravih 
načinov obnašanja/navad, na primer 
izogibanje tobaku, alkoholu, uporabi 
drog in nasilnemu vedenju. Lahko 
pripomoreta tudi k zdravi prehrani, 
zadostnemu počitku in manjši dovze-
tnosti za bolezni.
CF Teens je vadbeni program za kre-
pitev moči in vzdržljivosti, namenjen 
mladostnikom v starosti od 13 do 18 
let. Program združuje letom prila-
gojene vaje z utežmi in gimnastične 
vaje ter visokointenzivno vadbo, kar 
zagotavlja optimalno telesno pripra-
vljenost. Vključuje učenje pravilnih 
tehnik izvajanja vaj z utežmi pod 
budnim očesom usposobljenih in-

štruktorjev, hkrati pa se osredotoča 
tudi na osnovne gimnastične vaje za 
izboljšanje motoričnih sposobnosti in 
gibljivosti.
Z redno vadbo se izboljšajo rezulta-
ti na naslednjih  desetih področjih: 
srčno-žilna in dihalna vzdržljivost, 
telesna vzdržljivost, moč, gibljivost, 
eksplozivnost, hitrost, koordinacija, 
agilnost, ravnotežje in natančnost.
Poleg tega vadba pozitivno vpliva na 
samopodobo in samozavest mlado-
stnikov. Daje jim fizično in mentalno 
moč za lažje premagovanje ovir, s 
katerimi se srečujejo med vadbo  in v 
vsakdanjem življenju. Z vajami, ki so 
prilagojene vsakemu posamezniku, 
je program CF Teens prava izbira za 
mladostnike, ki se že ukvarjajo s kate-
rim od športov,  pa tudi za tiste manj 
aktivne. 
Mladostniki, ki so že športno aktivni 
in želijo biti korak pred konkurenco, 
lahko s pomočjo vadbe Crossfit pov-
zdignejo svoje sposobnosti na višjo 
raven. Večina vadb za mladostnike se 
osredotoča na posamezni šport, kar 
lahko vodi do kronično preobreme-
nitvenih poškodb. Poleg tega mlado-
stniki pri tovrstnih vadbah razvijajo 
samo določene spretnosti. Nasprotno 
pa je program CF Teens namenjen 
razvoju vsestranskih športnikov, ki 
bodo blesteli v kateremkoli športu ali 
pri kateremkoli fizičnem opravilu, s 
katerim se lahko srečajo na svoji poti.

Mladostnikom, ki niso športno ak-
tivni, bo program pomagal privzgo-
jiti zdrave življenjske navade ter jih 
spodbudil k aktivnejšemu življenju. 
Glavni cilj programa je prepriča-
ti mladostnike, da je telesna vadba 
lahko zabavna, in jim pomagati raz-
viti pozitivno samopodobo. Ker se 
mladi dandanes soočajo s številnimi 
pritiski in stresom, se bodo v okviru 
programa CF Teens seznanili tudi s 
pomenom zdravega življenjskega slo-
ga in pravilne prehrane. Razvili bodo 
pozitiven odnos do svojega telesa, 
izboljšali kognitivne sposobnosti, se 
z učenjem pravilnega izvajanja vaj iz-
ognili poškodbam in razvijali ekipni 
duh. Program ni namenjen le telesni 
vadbi, ampak je poudarek tudi na 
osredotočenosti, vztrajnosti, predano-
sti in motivaciji ter ohranjanju zdravja 
in dobrega počutja mladostnikov na 
zabaven način v sproščenem okolju in 
v družbi vrstnikov.
Vzorci gibanja in športnega udejstvo-
vanja, pridobljeni v otroštvu in adole-
scenci, se pogosteje ohranjajo vse ži-
vljenje in zgradijo temelje za dejavno 
in zdravo življenje. Premalo gibanja 
in športa v otroštvu lahko botruje te-
žavam z zdravjem v vsem življenju.

Prava Vadba Trening Center 
Verd 107, Vrhnika
Tel: 041 683 903
www.pravavadba.si
E: info@pravavadba.si

LifeDance
Vse najstnice in najstnike vabim na plesne treninge,  
kjer se bomo naplesali, smejali, zabavali ter tikali ;). 

 
Glede na glasbo, ki jo radi poslušate,  

se bomo poizkusili v različnih plesnih zvrsteh:  
street dance, show dance, hiphop, jazz balet, salsa …

Vadbe vodim Mateja Jerebic,  
plesna vaditeljica, koreografinja, 

dolgoletna plesalka – plesalka po duši in skozi življenje. 
 

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 
jerebic.mateja@gmail.com 

M_051 384 663

V soboto, 23.,1., je potekala priredi-
tev ZIMSKA PRODUKCIJA Plesne 
šole Urška Vrhnika v CANKARJE-
VEM DOMU na Vrhniki. Vodstvo 
prireditve oz. povezovalno besedo 
je imela ga. Nina Hribar, ustanovi-
teljica Plesne šole Urška Vrhnika, 
mednarodna predavateljica in tre-
nerka športnega plesa, ki je takole 
komentirala dogodek: »Ponosni smo, 
da se je na odru polnega Cankarje-
vega doma predstavilo okoli 80 čla-
nov Plesne šole Urška Vrhnika. Tako 

so na odru žareli predšolski otroci, 
osnovnošolci in člani, začetniki in 
tekmovalci, ki so nam predstavili 
različne plesne zvrsti. Zvrstile so se 
točke vse od jazz baleta, hiphopa pa 
do breakdancea. Predstavile so se 
tudi tekmovalke in tekmovalci soli-
sti v kategoriji modernih tekmoval-
nih plesov s svojo hiphop točko kot 
generalko pred prvo pokalno tekmo 
v letu 2016 in navdušili tako gledalce 
kot plesalke in plesalke. Poleg ko-
stumov pa je vse nastopajoče krasil 

velik nasmeh na obrazu in pozitivna 
energija, ki je prevzela vse navzoče, 
ki so z glasnim aplavzom pospremili 
vsako točko nastopajočih. Za zaklju-
ček lahko rečem le še hvala vsem na-
stopajočim, ljubiteljem plesa in seve-
da svojemu timu učiteljev za prelep 
popoldan.«

V soboto, 5. 3., ob 19. uri: 
ZAČETNI TEČAJ SALSE V PARU 
V soboto, 13.,2., ob 19. uri bomo za-
čeli z začetnim tečajem SALSE na lo-
kaciji BJ Fit na Vrhniki. Vroči ritmi, 
zabava v dvoje – poizkusite tudi vi! 
Prijave, s tem pa rezervacije spreje-
mamo na info.urskavrhnika@gmail.
com 

V soboto, 5. 3., ob 20. uri: ZAČETNI 
TEČAJ DRUŽABNEGA PLESA 
Zakaj ne bi tudi vi uživali v dvoje? 
Pridružite se nam v začetnem tečaju 
družabnih plesov v soboto, 5. 3., na 
lokaciji BJ Fit in se zavrtite z nami! 
Naučili vas bomo osnov plesanja v 
paru in obljubimo, da nikoli več na 
boste sedeli ob plesišču, saj je ples v 
dvoje čudovita stvar. Prijave, s tem 
pa rezervacije sprejemamo na info.
urskavrhnika@gmail.com

Zaradi zanimanja mlajše generacije za plesne treninge, ki so mešanica različnih plesnih zvrsti in glasbenih okusov, v Cankarjevem domu na 
Vrhniki razpisujem nov termin LifeDance-a za najstnice in najstnike.

V Cankarjevem domu na Vrhniki že potekata  
dve vadbi LifeDance za ženske 50+ in ženske 25+,  

kjer je v vsaki skupini še nekaj prostih mest. 
 

Obe vadbi sta kombinacija številnih različnih vrst vadb,  
ki se trenutno ponujajo na trgu (vse zvrsti plesa, joga, pilates itn.) in sta »živi«, kar pomeni, 

da ju sproti prilagajam znanju, potrebam in željam vadečih.
 
Vadba LifeDance za ženske 25+  
je zahtevnejša in je namenjena vsem,  
ki si želijo čvrsto lepo telo,  
si pridobiti fokus in zaupanje v življenje ter  
se s plesom sprostiti in razvedriti. 

Skozi življenje plešemo  
ob četrtkih od 19.30 do 21.  ure.

Vadba LifeDance za ženske 50+ je namenjena vsem,  
ki želijo svoje telo in srce ohranjati fleksibilno in zdravo,  
srcu in umu privoščiti mladost ter  
se ob tem zabavati v dobri družbi in sproščenem vzdušju. 

Vadba poteka ob četrtkih od 18.30 do 19.30. 

»Vzamem si čas zase, da se sprostim in prepustim … 
Moje telo si nadene zapeljivo obliko, moj gib lahkotno,  

a samozavestno maniro, moja duša strast in milino. 
Odločila sem se plesati skozi življenje.

Tudi na Vrhniki vadba za mladostnike – CF Teens

Plesna šola Urška se je predstavila z 
Zimsko produkcijo
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Športna zveza Vrhnike je konec januarja gosti-
la najboljše vrhniške športnice in športnike. Z 
velikim ponosom lahko trdimo, da so bili med 
nagrajenci tudi naši člani. Bronasto plaketo je 
za naslov državnega prvaka v skokih na mali 
prožni ponjavi prejel akrobat Ožbe Kuhar, 
priznanja za  obetavne športnice pa so pre-
jele ritmičarke Nina Žižmond ter skupinska 
sestava deklic v sestavi Maša Gabršček, Pika 
Grušovnik, Ajda Garbajs ter Urša Troha. Nina 
Žižmond je  od organizatorja prireditve dobila 
tudi prav posebno prošnjo, in sicer povabilo za 
nastop na omenjeni slovesnosti, ki ga je opravi-
la z velikim veseljem. Ožbe in Nina sta v sezoni 
2015 posegla po najvišjih rezultatih, zato so na-
slednje vrstice namenjene prav njima. Z njima 
smo  pripravili krajši intervju. Spoznali boste, 

da sta po srcu prava športnika, ki točno vesta, 
kaj si želita v nadaljevanju športne kariere, v 
običajnem življenju pa sta povsem preprosta 
najstnika. Oba sta svojo športno kariero akro-
bata in ritmičarke začela s petimi leti, in sicer v 
domačem Gimnastičnem društvu Vrhnika.
Kaj ti je pri akrobatiki/ritmični gimnastiki 
tako všeč?
Ožbe: Najbolj so me pritegnili skoki.
Nina: Sprva je bila ritmična gimnastika zgolj re-
kreacija v prostem času. Skozi leta treniranja pa 
mi je zaradi elegance, lepote ter uspehov tako 
prirasla k srcu, da je nisem mogla opustiti.
Kdo vse te podpira na tvoji športni poti?
Ožbe: Podpirajo me starši, trenerji in klubski 
prijatelji.
Nina: V največjo podporo mi je seveda moja 

mami. Pa vendar treningi in tekme ne bi bili 
takšni, kot so, če mi ne bi stala ob strani tudi 
moja sotrpinka Neža Čuk ter vame verjela moja 
trenerka Urša Cvetko.
Kako dolga je že tvoja športna kariera?
Ožbe: Šest let.
Nina: Z ritmično gimnastiko se ukvarjam že  
deseto leto. 
Kaj vse ti je dala športna kariera v življenju?
Ožbe: Veliko gibčnosti ter orientacijo v zraku.
Nina: Športna kariera mi je v življenju dala 
predvsem samozavest, spodbudila me je k mi-
šljenju, da s trdim delom lahko vedno uspeš. 
Kako ti uspe poleg šole tudi trenirati?
Ožbe: Organiziral sem se tako, da do treninga 
naredim nalogo, učim pa se po treningu.
Nina: Kot ritmičarka nimam veliko prostega 

časa, kajti večino časa namenim učenju  in tre-
niranju. Odkar sem v srednji šoli, so zame tre-
ningi zaradi zgodnjega vstajanja ter večernega 
učenja bolj naporni, pa kljub temu zaradi vese-
lja in predanosti ne mislim odnehati.
Tvoje vzornice/ki?
Ožbe: Aljaž Pegan.
Nina: Moja največja vzornica je že od nekdaj 
priznana ruska ritmičarka Yana Kudryavtseva.

Športni delavci, ki so pripomogli k vajinim 
uspehom?
Ožbe: Pri mojih akrobatskih podvigih so priso-
stvovali Matej Fefer, Tina Sebanc, Jure Kern ter 
Peter Strnad. 
Nina: Na moji športni poti me je treniralo že 
več trenerk, a vendar sta k mojim uspehom naj-
bolj pripomogli Urša Cvetko ter Neža Celarc.

Ali spremljaš tudi druge športe?
Ožbe: Da, snowboarding prostega sloga.
Nina: Občasno rada pogledam tudi kakšno no-
gometno tekmo. 
Kakšno glasbo poslušaš?
Ožbe: Poslušam elektro glasbo.
Nina: Poslušam zelo različno glasbo, največ-
krat je to pop.
Kaj počneš v prostem času?
Ožbe: Družim se s prijatelji.
Nina: Prostega časa nimam prav veliko. Kadar 
ga imam, pa ga izkoristim največkrat za druže-
nje s prijatelji ali pa si pogledam kakšen dober 
film.
Česa si v življenju najbolj želiš?
Ožbe: Postati  vrhunski snowboarder.
Nina: Želim si, da se moja ritmika nikoli ne 
konča, kajti ko bom starejša, bi svoje znanje kot 
trenerka rada prenašala na mlajše rodove.

Življenjski moto?
Ožbe: Adrenalin in še enkrat adrenalin.
Nina: “ Do what you love, love what you do”

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

* UČENJE PLESA POSAMEZNO ali V SKUPINI (standardni, latinskoameriški, swing 
plesi, fokstrot in disko izpeljanke, salsa, bachata …)

*INDIVIDUALNE URE * INDIVIDUALNA PRIPRAVA POROČNEGA PLESA,
PLESA S STARŠI, PRIČAMI …

*VABLJENI TUDI VSI, KI BI SE RADI NAUČILI PLESATI!

Poučuje plesna učiteljica in koreografinja Andreja Šinkovec z Vrhnike. 

Njena tel. št. In e-naslov: GSM: 031 306 866 (po 15. uri)
e-naslov: andreja.salsastreetdance@gmail.com

MLADOPOROČENCI
VABLJENI na PLESNO PRIPRAVO ZA POROKO

Pokličite, pišite, vprašajte, pošljite SMS in pustite sporočilo (+ime in tel. številka), 
spremljajte-všečkajte-pridružite se strani  FaceBook: Andreja – Salsa Street Dance.

Pristop k obredu določa uči-
nek
Od načina, kako se nekdo loti 
obreda, je odvisno, kaj bo od 
njega prejel. So trije  pristopi.
Prvi je navdušenec (nepozna-
valec): Preveliko navdušenje 
na začetku vodi v mlahavo 
nadaljevanje in v hitro opu-
stitev. Navdušenje na začetku 
je sicer potrebno, vendar ga 
je treba preliti v delanje in ne 
v govorjenje. Govoreča nav-
dušenost priča, da ima človek 
ustvarjeno predstavo, kaj naj 
bi to bilo in se navdušuje nad 
svojo predstavo. Ko  z obre-
dom začne, uvidi, da stvar ni 
taka, kot si jo je zamislil, vzrok 
za neujemanje pa pripiše uči-

telju, prezaposlenosti oz. zu-
nanjemu dejavniku. Ne uvidi, 
da je padel v past in poslušal 
nepoznavalca v sebi, ki ga od-
vrača od uvida vase. Vidi vse 
druge, le sebe ne. Tak začetek 
je zelo težko preusmeriti v traj-
no gorečnost. Telovadec zaradi 
nediscipliniranosti zaostaja v 
uku, težavnost se povečuje, ne 
zmore pritiska in odpade.
Drugi je pametnjakovič (iz-
kušenec): Jaz že delam, jaz že 
vem ..., je drugi način, kako se  
odvrnemo od učinkov obreda. 
Izkušenec je prepričan, da ve, 
kako mora delati, zato s svo-
jim mišljenjem narekuje telesu, 
kako in kaj. Ujame se v drugo 
past in posluša svojo pamet. 

Tudi ta pristop ne more obro-
diti sadov, ki jih obred ponuja, 
saj je ravno pamet tista, ki jo 
moramo skozi obred utišati, 
prebujati pa čiste in nepotvor-
jene občutke telesa. Malodane 
nemogoče je tak pristop preu-
smeriti v odprtost za uk na tak 
način, da obredu dovolimo, 
da nas uči in vodi. Kajti sam 
obred je zakladnica modrosti 
in le najbolj ponižen učenec se 
dokoplje do njih.
Tretji je nevtralnež (nič ne 
ve, odprt za vse): Nevtralnež 
je tisti, ki v sebi čuti potrebo 
po nečem,  česar ne zna ime-
novati, po nečem globljem in 
vseobsegajočem, kot nekakšno 
hrepenenje po izpolnjenosti 

in na kar doslej še ni naletel. 
Ko v takem iščočem in odpr-
tem stanju dobi v roke oglas 
za obred, v hipu čuti, da je to 
to. Brez predstav in brez pri-
čakovanj enostavno pride in 
začne delati. Ker še nič ne ve, 
se znanje iz vadb vliva vanj kot 
voda v suho gobo. Vse je zanj 
novo, odprtih oči in odprtega 
uma, z veliko zanimanja in 
zbranosti opazi sleherni uči-
teljev gib in ga udejanji. Tak 
učenec potrebuje le namig ali 
dregljaj, da izgradi pravo tele-
sno in umsko držo. Napreduje 
v naravnem teku in se hitro 
osamosvoji. Nevtralnež ne išče 
razlogov, za kaj ne bi delal, niti 
se ne prereka sam s seboj, ali bi 
ali ne bi. Njegova odločitev je 
tiha, stanovitna in neusahljiva 
kot reka.

Celosten učinek vrelca 
mladosti
Slednji pristop me naravnost 
gane. V veselje mi je človek, ki 
se ne pusti odvrniti od sprejete 
odločitve, da bo sam svoj go-
spodar. Ne išče razlogov, zakaj 
ne bi delal obreda, potem ko se 
je enkrat odločil zanj. Ne zme-
ni se za šibkost telesa, ki z leti 
vedno močneje pritiska duha, 
ampak je močan v svoji drži in 
nadvlada utrujenost, lenobo in 
včasih boleče telo, pa tudi dru-
ge pritiske vsakdana. Nikoli 
ne zamudi ali izpusti obreda, 
na vadbi je zbran in pozoren in 
nič mu ne odtegne pozornosti. 
Nepopustljivo izvaja obred in 
zbira trenutke miru, discipline 
in zbranosti kot redke bisere. 
Njegovo telo postaja prožno 
in izravnano, drža je pokonč-
na, pogled umirjen in zbran, 
njegovo bitje pa prisotno in 

budno. Zmeda in nemir, ki ga 
obdajata, mu ne jemljeta njego-
vega trdo prigaranega miru. 
Ve, da je mir stanje uma in da 
ga je treba zgraditi in negovati 
kot cvetoč vrt. In če ga že kaj 
skali, ga zna zgraditi nazaj. 
Opazi izgubo in takoj ukrepa. 
Mir je kot priklop na električ-
no omrežje, je kot povezava 
z močjo. Brez miru ni pove-
zave, ni dostopa do moči, ki 
hrani in neguje sleherno celico 
njegovega telesa in sleherno 
ped njegovega bitja. Ve, da je 
telesno gibanje samo polovi-

ca celote, da je notranja nega 
druga polovice celote. In ve, 
da tega zanj ne more narediti 
nihče drug. Prevzel je pobudo, 
vajeti škodljivih strasti je prijel 
v svoje roke. Občuti signale te-
lesa, kdaj je dovolj in zna ne-
hati. Ne prepušča se škodljivi 
lažernosti in užitkarstvu. Ima 
moč, da reče ne vsemu, kar mu 
škodi. Upošteva pravila, ki mu 
jih narekujeta očiščeno telo in 
prebujena zaznava. Tak človek 
je kot poln izbranih dišav  ali 
kot blagodejen plamenček v si-
vini vsakdana.

Celosten učinek – vrelec mladosti 3/6

Ožbe in Nina najboljša vrhniška gimnastičarja za leto 2015
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14. 1. 2016 –  Planina nad 
Vrhniko 

Prvič se 
vam pred-
stavljamo z 
logotipom, 
ki vas bo 
spremljal v 
naslednjih 

dveh letih v Našem časopisu. 
V  prihodnje si vzemite čas in 
se mesečno seznanite, kako na-
predujemo do našega cilja. 
Leto 2016
• pridobitev gradbenega do-

voljenja 
• zbiranje sredstev za gradnjo 

(prispevki, donacije, spon-
zorstvo …)

• izbira izvajalcev 
Leto 2017
• gradnja nove koče 
SKUPAJ ZMOREMO
Z željo in upanjem, da se boste  
tudi vi pridružili temu projek-
tu, se vam že naprej prav lepo 
zahvaljujemo.
Vse informacije o poteku gra-
dnje koče boste lahko spre-
mljali v Planinskem kotičku 
Našega časopisa in na spletni 
strani Planinskega društva 
Vrhnika http://www.pd-vrh-
nika.si/.
Planinsko društvo Vrhnika

Gospodarski odsek

25. 1. 2016 – Luna za 
stolpom na Planini nad 
Vrhniko
Za nekatere fotografije velja 
biti ob pravem času na pravem 
mestu. Za to fotografijo je za-
služen mož Vojko, ki je videl, 
da se zahajajoča luna bliža 
obzorju in me je na to opozo-
ril. Hitro šla sem v pritličje po 
300 mm teleobjektiv,  odhitela 
na podstrešje in  fotografirala 
skozi okno. Časa ni bilo veliko; 
neverjetno, kako se je luna hi-
tro pomikala čez silhueto stol-
pa. Nisem imela časa niti pre-
verjati nastavitve.  Fotografija 
je nastala v Janezovi vasi ob 
avtocesti 25. januarja 2016 ob 
7.20 zjutraj. 
Foto: Sonja Zalar Bizjak

29. 1. 2016 – Zakladi 
Tankovske ceste
So sprehodi in so »sprehodi« 
po tako imenovani Tankovski 
cesti, mnogi se na njej spro-
stijo ob prijetnem sprehajanju 
in klepetu, si nabirajo moči za 
nove delovne dni ali preprosto 
razgibavajo malce ostarela te-
lesa. Drugi pa se na te »spre-
hode« odpravijo s slabimi na-
meni, zato neprestano opreza-

jo okoli  sebe in se v trenutku 
znebijo svojih »nadlog«. 
Ni mi bilo vseeno, ko me je 
soseda opozorila, da je zaradi 
množice obiskovalcev Planine 
in Starega Malna, ki svoja vozi-
la pustijo ob Štirni, na parkiri-
šču in vzdolž Tankovske ceste 
mogoče najti obilo odvrženih 
odpadkov.
Tako sem se z Betajnove od-
pravil skozi Zadnje doline pro-
ti Tankovski cesti in, glej ga, 
vraga, takoj za zadnjimi hišami 
sem naletel na prvi»zaklad«, 
kmalu nato na drugi in nekaj 
kasneje še tretji – vrečke z ra-
znoraznimi odpadki, ki skoraj 
bolj sodijo v kontejnerje za me-
šane odpadke. Marsikdo si je 
svojo pot v naravi označil s pa-
pirnatim robčkom, cigaretno 
škatlico, s spektrom plastičnih 
steklenic raznoraznih pijač in 
še marsičim.
Na Tankovski cesti pa se je 
»zakladništvo« kar nadaljeva-
lo, le da ni bilo nakupovalnih 

vrečk, ampak kar obilne vreče, 
do vrha napolnjene in skrbno 
zvezane, ki so mi na obraz pri-
vabile potne srage, ko sem jih 
iz dolin vlačil na cesto.
Tudi nekaj okrasnih pokrovov 
– »radkap« – je nenamerno 
ušlo vrlim voznikom, že nekaj 
let pa je v bregu »spravljenih« 
obilo azbestnih plošč, ki  terjajo 
strokovno odstranitev.
Tako sem se počasi pomikal 
proti  prej omenjenim parkiri-
ščem in začuda je bilo tu stanje 
več kot odlično. Res je bilo ne-
kaj papirnatih robčkov in dve 
ali tri pločevinke, očitno mnogi 
obiskovalci pridno uporabljajo 
koše za odpadke in kontejnerje 
na ekološkem otoku, ali pa me 
je prehitela soseda in pred me-
noj pospravila večje odpadke.
Vesel sem bil, da nismo planin-
ci, tekači in sprehajalci največji 
onesnaževalci narave, toliko 
bolj pa žalosten, da so med 
nami krajani, ki jim je težko 
svoje odpadke odpeljati na de-
ponijo.
Ob  vrnitvi domov in po pre-
stanem nasilju nad naravo sem 
si v najinem skalnjaku z vese-
ljem ogledal, kako se prebuja 
prelepa narava.
Besedilo in foto: Milan Jer-
man

30. 1. 2016 – Družinam 
prijazna planinska koča
Na peti  konferenci o planin-
skem gospodarstvu, ki je bila 
30. januarja 2016, je bilo za-
dnje dejanje konference  na-
menjeno podelitvi certifikatov 
za planinske koče. Certifikate 
Družinam prijazna planinska 
koča, z veljavnostjo štirih let, 
sta predsednik PZS Bojan Ro-
tovnik in vodja projekta Drago 

Dretnik med drugimi podeli-
la tudi Planinskemu društvu 
Vrhnika oziroma Zavetišču na 
Planini nad Vrhniko. Certifikat 
je v imenu društva prevzel Ro-
man Novak, načelnik našega 
gospodarskega odseka. Poleg 
društva ima za navedeno pri-
znanje veliko zaslug tudi naš 
podjetni najemnik Mitja Kova-
čič. Celotno informacijo najde-
te na spletni strani Planinske 
zveze Slovenije
Foto: Mitja Kovačič 

7. 2. 2016 – Nova 
skrinjica v zavetišču na 
Planini 
Upravni odbor Planinskega 
društva Vrhnika je dal soglasje, 
da se od 1. januarja 2016 zbrana 
sredstva za vzdrževanje koče, 
ki so se nabirala v skrinjici v 
zavetišču, od tega datuma  na-
prej namenijo za gradnjo nove 
koče. Z novim namenom smo 
hoteli postaviti novo skrinjico, 
kar nam je uspelo s pomočjo 
Cirila Garafolja, člana našega 

društva, vodjo Lintvernov in 
člana nadvse uspešnega grad-
benega odbora za izgradnjo 
stolpa na Planini. Svoje lično 
delo je osebno, s pomočjo na-
jemnika Mitje, zamenjal s staro 
skrinjico in vanjo tudi prvi sam 
prispeval.
Ta dogodek je zabeležil tudi 
Mitja na svoji strani Facebook, 
nekaj fotografij o tem dogodku 
pa si lahko ogledate v fotoga-
leriji Planinskega društva Vrh-
nika.
Besedilo in fotografije: Milan 
Jerman

13. 2. 2016 – Lintverni na 
Lavrovcu in Golem vrhu
Pohod v spomin našega Lint-
verna Aleša Goropekarja je bil 
tokrat že osmi po vrsti. Prav 
toliko let bo letos poleti mini-
lo od njegove tragične nesre-
če, ko se je za vedno poslovil. 
Vzpon na Lavrovec in Goli vrh 
ter ogled utrdbe na Rupnikovi 
liniji je bil  naš letošnji cilj. Ja-

sno sobotno jutro ter novoza-
padli sneg sta naredila prijazen 
zimski dan. 
V Smrečju, kjer smo začeli s 
pohodom, nas je pričakala 
debela snežna odeja. Drevje, 
obteženo s snegom, ter nepre-
gažene steze so naredile vtis 
prave zimske idile. Le sneg, 
ki se je tu in tam vsul s kakšne 
veje, je zmotil spokojno tišino, 
ko smo se vzpenjali v hrib. Pre-
cej časa je že minilo, odkar smo 
bili nazadnje na Lavrovcu, zato 
smo si ponovno z zanimanjem 
ogledali postajo za registracijo 
sončnega obsevanja. Ogledali 
smo si tudi novo kapelico, ki so 
jo zgradili na tem znamenitem 
vrhu. Od nekje se je pripodila 
megla, zato smo odhiteli na-
prej proti Golem vrhu. 
Splužene poti so nam olajšale 

hojo in prav kmalu smo pri-
speli do kmetije Lomarjevih 
na pobočju Golega vrha. Na 
kmetiji, ki je znana po izdelavi 
originalnih košev in košar, ple-
tenih iz leske, nas je že čakal 
vodnik Peter Oblak, s katerim 
smo bili dogovorjeni, da nam 
bo razkazal in predstavil utrd-
be Rupnikove linije na Golem 
vrhu.  Že prva utrdba, s katero 
smo se seznanili, je obnovlje-
na in skrbno urejena, tako da 
bi tudi dandanes vanjo lahko 
namestili vojaško posadko. 
Nato smo se povzpeli še višje 
na Goli vrh do ene od najve-
čjih utrdb, ki je  bila osrednji  
del Rupnikove linije na širšem 
območju Poljanske doline. Vo-
dnik nam je povedal veliko 
zanimivosti: kako so utrdbo 
gradili, zakaj  so jo zgradili in 

zakaj ni nikoli služila svojemu 
namenu, pa tudi, kako domi-
selno se v današnjem času ta 
pomnik zgodovine namenja 
za turistične in druge namene. 
Več  kot 200 m glavnega ter več 
stranskih hodnikov in objek-
tov so obnovili in nudijo poleg 
ogleda restavriranih prostorov 
in razstavljenih zgodovinskih 
eksponatov različne vojaške 
opreme tudi primerno urejene 
prostore za izvedbo priložno-
stnih kulturnih in športnih do-
godkov. Zares enkraten ogled 
in predstavitev smo zaključili v 
25 m visoki opazovalnici. 
Po zaključku pohoda in ogle-
du Rupnikove linije na Golem 
vrhu sta  sledila vrnitev in tra-
dicionalno skupno kosilo. Na 
pohodu smo sodelovali: Duno, 
Grintovec, Ligojnc, Marč, Stari, 
Špik, Špilčk, Vezist ter Aleš, na 
koncu se nam je pridružil tudi 
Cvičkar.

Fotografije: Špik, Grintovec 
in Vezist

Besedilo: Vezist

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

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

Iz marčevskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda

Organizator/
vodnik

5. 3. NARAVOVARSTVENI 
POHOD 7.00 3 VARUHI 

NARAVE IN PD

19. 3. SV. LUCIJA – 
BUZET (HR) 7.00 5–6 ROMAN 

NOVAK

Vplačila prispevkov za novo 
kočo so se začela

Na občnem zboru Planinskega društva Vrhnika,  ki je bil 26. 
februarja 2016, je Roman Novak, načelnik gospodarskega odseka, 
v svojem poročilu o delu za leto 2015 in predstavitvi načrta za leto 
2016 med drugim omenil, da se s tem dnem začne vplačevanje 
prispevkov za gradnjo nove koče na Planini nad Vrhniko. Društvo 
bo vplačila prispevkov sprejemalo na:

•	 sedežu društva, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, 
•	  v Zavetišču na Planini, 
•	 v TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika in 
•	 na transakcijski račun društva  pri NLB d. d.: 
       SI56 02027-0011453281

Kmalu bomo poslali pisma pokroviteljem, sponzorjem in 
darovalcem, vmes bomo pridobili gradbeno dovoljenje, izbrali 
izvajalca gradbenih del in tako bomo organizacijsko in finančno 
pripravljeni za začetek gradnje nove koče takoj po koncu zime 
2016/2017.

Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

Urejanje dvorišč, parkirišč, dovoznih poti,
podpornih zidov, izdelava hišnih priklopov,
kanalizacije, vodovod, čistilne napeljave...

Roman Jesenko s.p.

ASFALTIRANJE  TLAKOVANJEinASFALTIRANJE  TLAKOVANJEin

www.tlakovanje-jesenko.si
E: tlakovanje.jesenko@siol.net     M. 041/ 766-587
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Iščem občasno pomoč v gospo-
dinjstvu v bližini Vrhnike (čišče-
nje, pospravljanje, likanje). Gsm: 
041 665566.
Kupim starejšo dobro ohranjeno 
počitniško prikolico, z dokumen-
ti. Tel.: 031 627 959.
Naučim vas oblikovati iz gli-
ne. Več informacij na tel. št. 051 
346 179.
Katering za dogodke kot so: sv. 
krst, sv. birma, valete, poroke, 
maturanski plesi,  rojstnodnev-
ne  zabave, pikniki … Pijača po 
nabavnih cenah za bralce Našega 
časopisa. Tel.: 051/684-975, Zavod 
Jeterbenk.
Ugodno oddam v najem prostore 
za obrtne dejavnosti, skladišče-
nje, 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.
Pokličite na št. 040/470-222 ali 
041/788-175 – Matjaž in Margita.
Prodamo dve PVC-cisterni, 1000 
l, za čisto vodo, ojačani s kovinsko 
armaturo in ventilom za izpust. 
Cena 100,00 EUR za kos. Vse preo-
stale informacije na št. 040 25 88 99.   
Nudim strokovno pomoč pri te-
žavah 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 loj-
trnik in druge stare predmete ku-
pim. Tel.: 031 878 351.
Prodam zelo dobro ohranjen 
otroški voziček »hoco«. Cena po 
dogovoru. Informacije na  tel. št.: 
041 472-975.
Prodam mešana drva (bukova), 
že od 45 evrov dalje na kubični 
meter. Tel.: 041 634 964 (Razorska 
dolina, Vrhnika).

Prodam cepilec na sveder, Jago-
dic, za 80 evrov. Horjul, tel.: 031 
852 871
Imam več ženskih oblačil, lepo 
ohranjenih. Pokličite na številko: 
01 755 10 18.
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.
Prodam otroški voziček znam-
ke Quinny Speedi, malo rabljen, 
brezhiben, rjave barve. Rabljen za 
enega otroka. Cena 50 evrov. Gsm 
041 617 151 
(Nataša).
Prodam zazidljivo parcelo v iz-
meri 530 m2 za gradnjo stanovanj-
ske hiše na Lukovici pri Brezovici. 
Vsa infrastruktura, na katero se 
objekt priključuje, je ob parceli. 
Dostop urejen po asfaltirani cesti  
do parcele. Za dodatne informa-
cije pokličite po telefonu na: 030 
931 750.
Dobrova z okolico: iščemo v na-
jem garažo, velikosti 20 m². Tel.: 
041 832570.
Nudim energijske tretmaje in 
svetovanje za osebno in duhovno 
rast. Telefon: 051 346 179.
Podarite odvečne knjige, priroč-
nike …? Pokličite, z veseljem pri-
dem, jih odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225.
Kupim motorno žago znamke 
Husqvarna ali Stihl, lepo ohra-
njeno, malo rabljeno, novejšo, in 
motorno kosilnico, bočno na nit-
ko, takoj kupim za gotovino. Tel.: 
041/541-858.
Lep apartma za do 4 osebe, Čer-
var – Porat (do Poreča 5 km), blizu 
morja, infrastruktura kolesarske 
in sprehajalne poti, oddajam po 
ugodni ceni. Tel.- 041 828 455. 
Iščem delo na območju Vrhnike: 
proizvodnja, razvoz, pomagam lah-
ko tudi pri sečnji lesa. 031-616-031

Prodam okrogle silažne in suhe 
senene bale (hribovska košnja) 
ter suha bukova in mešana drva, 
možnost dostave. Telefon: 041 653 
428.
Prodam diatonično harmoniko Ja-
nez Železnik CFB, tel.: 051 311 573
Poceni prodam PVC okna, 1 kom 
– 180 x 140 cm, 2 kom – 80 x 140 
cm. Tel.: 031 627 959
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.
Izdelujem razne lesene kon-
strukcije (nadstreški, ostrešja, 
zamenjava kritine, izoliranje pod-
strehe, vsa kleparska dela – žle-
bovi). Opravim ogled, svetujem, 
izdelam predračun. Možnost do-
bave vsega potrebnega materiala 
in odvoz odpadnega. Telefon: 041 
653 428.
Odkupujemo krave, telice in bike 
za zakol. Tel.: 031/387 922.
Podarite odvečne knjige, priročni-
ke. Pokličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 030 996 225.
Motokultivator, koso, mulčar, frezo, 
traktor, prikolico in drugi stroj, tudi 
v okvari kupim (041 407 130).
Prodam manjšo samostojno sta-
novanjsko hišo na Bloški Polici, 
80 m2, zgrajena l. 1850, adaptira-
na l. 1975. Priključki: vodovod, 
elektrika, telefon, poleg hiše stoji 
gospodarsko poslopje, hiša ima 
tudi lasten vrt. Hiša s pripadajo-
čim zemljiščem (970 m2) je bremen 
prosta in vpisana v zemljiško knji-
go, ob hiši je tudi prostor za parki-
ranje. Hiša je potrebna adaptacije. 
Energijska oznaka stavbe: G. Cena 
po dogovoru. Za več informacij 
prosim pokličite: 041 502 870.
Prodam kolo pony, 20 col. Ponud-
be 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.
Suha drva, več vrst  (bukova, hra-
stova, sadna ...), prodam. 
03 1277512.
Star mizarski ponk, skrinje, oma-
re, mize,vozičke in ostale stare 
predmete kupim: 031 878 351
Računovodske storitve in davč-
no svetovanje že od leta 1999, An-
dreja Piskač s. p., Horjulska cesta 
116, 1356 Dobrova. 041 581 584 ali 
040 904 859. andreja.piskac@tele-
mach.net
Sprejmem stare deske, orehove, 
češnjeve, jesenove... 
Tel.: 031 643 602
V Horjulu oddam prostor v veli-
kosti 40 m2, primeren za skladišče 
ali mirno poslovno dejavnost. 
Možnost najema dodatnega pro-
stora za pisarno. Cena po dogovo-
ru. Kontakt: 041-692-666..
Vsi, ki imate  velike težave z 
zdravjem, zakonom ter vsem  
drugim, me pokličite, da vam 
bom pomagala. Uspešno 99 %. 
Ada, 031/251-489 Vrhnika.
Prodam digitalni TV spreje-
mnik in anteno Big Star. Cena po 

dogovoru. Tel.: 041 549 280
Prodam kvačkane prtičke iz be-
lega garna in klekljane prtičke – 
ročno delo. Telefon: 031 439 994

Prodam malo rabljena oblačila 
št. 44 (ženska), zimske jakne, hla-
če, jopice. 1 kom 5 evrov. Telefon: 
031 439 994

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
Kupim zazidljivo parcelo na 
območju Občine Horjul. 
Tel: 040 684 119 – Miha.
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Kia Motors, generalni pokrovitelj teniškega turnirja Australian Open 2016
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika   01 755 79 00 (servis)
Cena 14.990 EUR velja za Sportage 1.6 GDI LX Active M/T 2WD z upoštevanimi Joker popusti v vrednosti 7.100 EUR in že vključuje bonus pri financiranju v vrednosti 2.000 EUR. Cena 10.690 
EUR velja za cee’d 1.4 CVVT LX Active M/T 5dr z upoštevanimi Joker popusti v vrednosti 4.500 EUR in že vključuje bonus pri financiranju v vrednosti 1.000 EUR. Cene vključ. vse dane popuste 
in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Bonus pri financiranju lahko izkoristite ob nakupu Kia Sportage ali cee’d in sklenitvi finančnega leasinga preko Summit 
Leasing d.o.o. Veljavnost ponudbe: do 31. 1. 2016 oz. do odprodaje zalog. 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. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA 
Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika.

Kia,
pokrovitelj
presenečenj
Kia je ponosni pokrovitelj največjih 
svetovnih športnih dogodkov in 
prinaša strast in navdih ljudem širom 
sveta. Samo do konca teniškega 
turnirja Australian Open v zmagoval-
ni ponudbi vrhunska, bogato 
opremljena in varčna vozila Kia.

Sportage že za 

14.990 EUR

NOVI cee’d že za 

10.690 EUR

www.kia.si

DO 2.000 EUR BONUS PRI FINANCIRANJU

AUTOTRADE POOBLAŠČEN SERVISER

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

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

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

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

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

v

v

v
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KASKO+

MEMBER
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. 

DODATNI POPUST

OB MENJAVI STARO ZA NOVO 

500 €

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč daleč je …

V 94. letu je odšla naša draga mama, 
babica in prababica

MARIJA 
KASTELIC

rojena Možina

Hvala vsem za izrečeno sožalje in iskrene misli ob 
njenem slovesu. 

Vsi njeni

»Ko se utrudi dan,                                                                                         
soncu roko podamo
in cvet utrgamo zanj,
ki ga radi imamo.«
(iz Pomladni angel, Tone Pavček)  

ZAHVALA
28. januarja nas je v 85. letu življenja zapustila naša ljubljena mami, 

stara mama in prababica 

MARIJA RUS, 
rojena Sadar (Lončarjeva Marica) z Loga pri Brezovici

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje, jo pospremili na njeni zadnji poti, za vse 
izrečeno sožalje, darove za svete maše, za vse darove v dober namen, za cvetje in sveče. Najlepša 
hvala g. župniku Jožetu Pojetu za pogrebni obred in darovano sveto mašo ter g. Simonu Kvater-
niku, p. Francetu Kejžarju, p. Juriju Dolencu in diakonu Iztoku, vsem ministrantom in pogrebcem 
za prisostvovanje pri obredih slovesa. Bog povrni pevcem z Loga in Dragomerja, bratrancu Tadeju 
in trobentaču Robertu za ganljive pesmi slovesa ter zborovodkinji Henriki za poslovilni nagovor. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam in naši mami stali ob strani 
–  posebno zahvalo izrekamo sosedi Zvonki in vsem, ki ste našo mami obiskovali v njenih zadnjih 
mesecih. Za vso skrb, sočutje in duhovno podporo se lepo zahvaljujemo osebju Doma Marije in Mar-
te v Logatcu, kjer je mami prebivala v zadnjih mesecih svojega življenja. Hvala tudi Pogrebni službi 
Pietà in vsem, ki ste bili in ste z nami! Draga mami, v veri, da se nekega dne zopet srečamo, v srcih 
nosimo hvaležen in ljubeč spomin nate!

Metka, Matjaž, Andrej, Marija, Cirila, Miha in Karlina z družinami

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

ZAHVALA 
Ob slovesu naše drage mame

STANISLAVE 
VOGEL, 

roj. GRDADOLNIK,
iz Dragomerja, roj. v Samotorici 

nad Horjulom
(25. 4. 1943 – 21. 1. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darove za maše, sveče in cvetje. 
Hvala tudi g. župniku, gasilcem PGD Dragomer - Lukovica, Po-
grebni službi Pieta in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Njena ljubezen in dobrota bosta vedno ostali z nami.

Vsi njeni

Ko večerna zarja izgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji mine,
ko se vrnem tja v nebo.

Poslovil se je 

JANEZ 
BIZJAN

28. 5. 1936 – 6. 1. 2016
z Vrhnike

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se tudi patronažni sestri 
Maji in dr. Evi Cedilnik Gorup. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 66. letu starosti nas je zapustila 

draga žena, mami in babi

ANA PEZDIR

Po kratki težki bolezni smo se od nje poslovili v četrtek, 7. 1. 
2016, na pokopališču v Dragomerju. Iskrena hvala vsem soro-
dnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje 
in besede tolažbe ter darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 
župniku za poslovilni obred ter Pogrebni službi Pieta in pevcem. 

Vsi njeni
Dragomer, januar 2016

PAVLA PRAH
(30. 6. 1950 – 12. 1. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, društvom in sokrajanom za pomoč, izrečeno sožalje, cve-
tje, sveče ter darove za svete maše. Zahvala tudi zdravnici ga. 
Bubnič za skrb in pomoč, gospodu župniku Jožefu Pojetu za lep 
mašni obred, govorniku g. Ludviku Rožniku za izrečene besede 
slovesa ter Pogrebni službi Vrhovec in pevcem. Njena skrb in 
dobra dela ne bodo nikoli pozabljena.

Vsi njeni

Zapel je zvon  
tebi v slovo … 
Poln bolečin 
ostaja spomin, 
ostajajo praznina,  
molk in tišina. 

ANTONIJA 
HERIČ

po domače Jakova Tonka
5. 6. 1933 – 23. 1. 2016

Tiho se je poslovila draga žena, mama, stara mama in prababica 
Antonija Herič. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in znancem, da ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeno zadnjo pot, darovali sveče, cvetje in darove za sv. maše. 
Hvala tudi Pogrebni službi Lavanda za lepo opravljeno pogreb-
no slovesnost. Njena dobrota in toplina srca nas bosta greli v 
urah spomina nanjo. 
Žalujoči: mož Stane, otroci Francelj, Bojan, Marija in Stanka 

z družinami
Brezje, januar 2016 
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Življenje niso dnevi,
ki so minili, temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.
(P. A. Pavlenico)

ZAHVALA
ob izgubi dragega očeta in dedka 

JOŽEFA 
TELBANA 

(1931–2016)

se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode-
lavcem in znancem, ki ste najinega očeta pospremili na njegovi 
zadnji poti mu darovali sveče in cvetje. V težkih trenutkih sva 
občutila, da nisva sama, saj ste nama stali ob strani. Hvala vsem 
za vse tople stiske rok, vzpodbudne besede, tolažbo in podporo. 
Hvala tudi g. župniku za opravljen pogrebni obred in darovano 
sveto mašo, borovniškim pevcem, članom Društva upokojencev 
ter g. Tršarju za organizacijo pogreba. Dragi oče, vsa toplina tvo-
jega srca in tvoja ljubezen ostajata z nami.

Tvoja sinova Simon in Matej z družinama

Adijo, ata ljubljeni,  
ljubezen naša ti sledi!  
Naj bosta mir in Bog s teboj, 
uživaj blaženi pokoj!

PAVEL TRČEK
Podlogarjev iz Podlipe

1927–2016

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in 
vsem, ki ste ga imeli radi.  Zahvaljujemo se pevcem, Pogrebni 
službi Lavanda ter duhovnemu pomočniku g. Francu Hočevarju 
za poslovilni obred. Hvala vsem, ki ste ata pospremili na njego-
vo zadnjo pot. 

Žalujoči: družine Trček, Kovač, Žakelj, Celarc, Jurjevčič

Življenje je kot ladja,
ki vse bolj se oddaljuje – 
ko ni je več, 
onstran obzorja kdo jo pričakuje…

ZAHVALA
Na svojem domu se je v 92. letu od 

svojih najdražjih poslovila in za 
večno zaspala naša mama Slavka

STANISLAVA 
JEREB
rojena Vehar

5. 5. 1924 – 8. 2. 2016
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za ustne in pismene izraze sočutja, 
darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvala gospodu 
župniku Blažu Gregorcu za izbrane besede slovesa in pogrebni 
službi Vrhovec. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: otroci Branko, Tatjana, Danica in sestra Anica z 
družinami in ostali sorodniki

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

 

V 84. letu se je od nas poslovil mož, 
oče, dedek in pradedek

IVAN LAMPE
z Vrhnike 

(24. 6. 1932 – 10. 1. 2016)
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sode-
lavcem, sosedom, znancem in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
podarili cvetje in sveče. Zahvala  velja tudi g. župniku Blažu Gre-
gorcu za lepo opravljen obred, ga. dr. Brenčič Petrovčič, Pogreb-
ni službi Vrhovec in vsem, ki ste si vzeli čas in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.
 Žalujoči: žena Ana, sin Janko in hčerka Mateja z družinama

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate je ostala,
spomin za vedno bo živel

ZAHVALA
V 96. letu nas je zapustila draga 

mama

FRANČIŠKA 
TOMŠIČ

(rojena Bradeško)
11. 10. 1920 – 2. 2. 2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Zahvala 
gospodu župniku Alojziju Golobu za lepo opravljen cerkveni 
obred, Pogrebni službi Lavanda, pevcem in vsem, ki ste jo po-
spremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Dobrova, februar 2016

Kdo nam bi dal lahko večji zgled, 
kako prenašati trpljenje in  
si služiti nebesa kot vi, 
naša draga mama.

MARIJANA 
MALOVRH

iz Žažarja
27. 10. 2018 –  7. 2. 2016

Ob njenem slovesu se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste jo počastili 
s svojim obiskom v zadnjih urah njenega bivanja doma in jo v 
tako velikem  številu pospremili na božjo njivo. Iskrena hvala 
za molitve in mašne darove, za izrečeno ustno in pisno sožalje, 
za podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala gospodu duhov-
niku za lepo opravljeno pogrebno svečanost in Pogrebni službi 
Lavanda. Iskrena hvala sosedom, pevcem, Kati za poslovilni go-
vor in vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pogrebni slovesnosti. 
Naj vam mama, ki je že prehodila to pot, izprosi pri Odrešeniku,  
v katerega je neomajno  verovala, vse potrebne milosti.

Vsi njeni

ZAHVALA
Umrl je naš dragi

GUERRINO 
ZOCH

1936–2016

K večnemu počitku smo ga položili 14. 2. v družinski grob v Kalu 
nad Kanalom. Iskrena hvala osebju NMP ZD Vrhnika, dr. Heleni 
Rožmanc Drašler, ki so v času njegove bolezni pomagali. Iskrena 
hvala tudi patru Marjanu in Komunalnemu podjetju Nova Gori-
ca za pogrebno slovo. Vam, dragi sorodniki in prijatelji, pa srčna 
hvala, da ste ga pospremili na Primorsko k večnemu počitku.

Žalujoči: Nataša z družino, teta Ivana, Sergio in Romana ter 
Branko in Anamarija z družinami

Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza. 
Bolečino in solze da se skriti,
le druge mami Nežke
nam nihče več ne more vrniti.

ZAHVALA
Ob izgubi naše zlate 

NEŽKE 
OGRIN

28. 12. 1966 – 29. 1. 2016

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sose-
dom, sošolcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni prezgodnji 
zadnji poti. Hvala vam tudi za darove in izrečeno sožalje. Za-
hvaljujemo se Pogrebni službi Vrhovec, vaškim pevkam, gospe 
Ilinki za lep govor ter gospodu župniku Blažu za lep obred.

Vsi njeni

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

Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si
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Naš časopis
izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 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. Grafična realizacija: Tomograf, Tomo Cesar, s. p., naklada 13 540 izvodov. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Anja Sedej. Cena zahval: 68,72 evra

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokrovi-
teljstvom Našega časopisa, se je glasilo: »Horjulska dolina«. V 
uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je 
bila naklonjena sledečim: Tatjani Kobe z Vrhnike, sonji Fer-
jančič iz Bevk in sonji Ramuta z Vrhnike. Nagrajenci bodo po 
pošti prejeli praktične nagrade. Rešitve (nagradno geslo) za to-
kratno križanko pošljite najkasneje do 14. marca na naslov Naš 
časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna 
križanka«. Trije nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih poklanja 
Kitajska trgovina Baihu z Vrhnike (Voljčeva cesta 1).

PRIIMEK IN IME: 

TOČEN NASLOV:

TELEFON:

HULIOT d.o.o. 
Vrhniška cesta 30
1354 Horjul

Zaposlimo orodjarja (m/ž)

Pričakovana znanja in izkušnje: 
- izorabrazba orodjar, strojni tehnik ali podobno
- izkušnje na področju orodjarstva in dela v predelavi plastike
- znanje angleškega jezika 
- obvladovanje dela za računalnikom (MS OFFICE)
- 3 leta delovnih izkušenj
- strokovnost
- zanesljivost
- poznavanje dela z ljudmi
- sposobnost vodenja in organizacije
- sposobnost analize problema in iskanja rešitve.

Nudimo:
- zaposlitev za nedoločen s 6-mesečnim poskusnim delom
- enoizmensko delo
- odlično delovno okolje v mladem dinamičnem kolektivu
- možnost osebnega in strokovnega razvoja
- pridobitev novih znanj ter delovnih izkušenj.

Opis dela:
- izdelava orodij
- izvajanje popravil ter nadgraditve orodij
- tehnično vzdrževanje orodja in opreme in splošno vzdrževa-

nje
-  pravilna nastavitev in zagon linij za ekstruzijo cevi
-  skrb za nemoten proces pri upravljanju ekstruzijskih linij
-  pomoč pri delu na brizgalnih strojih
-  izponjevanje vseh predpisanih obrazcev
-  po potrebi kontrola izdelkov
-  skrb za urejeno delovno mesto.

Kandidati naj vlogo pošljejo do 11.3.2016 na elektronski naslov 
mojca.bezek@huliot.si
Kontaktna oseba: 
Mojca Bezek, tel. 017591700

GESLO

Za najmlajše: poišči 10 razlik
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TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6 | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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SAMSUNG
GALAXY
XCOVER 3

5,95 €/MESEC
Velja ob vezavi za 24 mesecev.

POVEČANA

ODPORNOST

NA VLAGO

IN PRAH

100 EUR
ˇ

PRIHRANKA
PRI VSEH TELEFONIH

Za pakete VEČ veljajo Splošni pogoji naročniških paketov VEČ, ki po porabi v paket vključenih količin med drugim določajo znižanje hitrosti prenosa podatkov na 
največ 64 kbps. Prenos podatkov po porabi vključenih količin se dodatno ne zaračunava. Prenos podatkov v EU/ZDA pa se po porabi vključenih količin obračunava v 
skladu s Cenikom. Vključene vsebine oz. storitve v nobenem primeru ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke, klicev v tujino in odhodnih in dohodnih 
klicev v tujini, pošiljanja sporočil SMS v tujini ali v tujino ali pošiljanja sporočil SMS v donatorske ali komercialne namene. UNIFI je storitev družbe Telemach d.o.o., 
Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana in partnerskih podjetij, ki omogoča brezžični dostop do interneta prek dostopnih točk UNIFI. Ob sklenitvi naročniškega 
razmerja se obračuna priključnina v višini 12,00 EUR. Naročnik fi ksnih storitev Telemach je naročnik na elektronske komunikacijske storitve ki se praviloma zagotavl-
jajo prek kabelskih vodov na fi ksni lokaciji naročnika in jih nudijo družbe Skupine Telemach. Več na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah Telemacha in na brezplačni 
številki 080 22 88. Skupina Telemach obsega družbe Telemach, Telemach Mobil, Telemach Rotovž, Telemach Pobrežje, Telemach Tezno in Telemach Tabor. Cene tel-
efonov veljajo ob sklenitvi naročniškega razmerja za pakete VEČ in aneksa za obročni nakup telefona z vezavo 24 mesecev. Navedene blagovne in storitvene znamke 
so registrirane znamke njihovih lastnikov. Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon poravnati istočasno s sklenitvijo aneksa. Višina popusta v obliki bona je 
odvisna od izbranega paketa storitev. Več na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah Telemacha in na brezplačni številki 080 22 88. 

V PAKETU NAJVEČ

PRIPOROCAMOˇ

1283

SAMSUNG
GALAXY A5

CENA VKLJUČUJE BON 100 EUR

(2016)

NOV MODEL

S PAKETOM NAJVEČ

Obiščite prenovljeno prodajno mesto: 
MOLEK SERVIS Peter Molek s. p., Vrtnarija 3, Vrhnika, Tel: 070 210 814

• Intel Quad-Core Pentium N3700 Processor, 
1.6 GHz (2M Cache, do 2.4 GH)

• zaslon 43,9 cm (17,3”) HD+ LED (1600×900)
• ram 4 GB, trdi disk SATA 1TB 5400RPM
• Intel HD graphics 
• HDMI, Bluetooth, Wlan, spletna kamera, 

USB 3.0
• čitalec kartic SD, MMC
• Windows 10 (64-bit)
• garancija: 2 leti

• Intel Celeron 2957U procesor (do 1.4 GHz)
• 39,6 cm (15,6«) HD WLED (1366x768) svetleč
• ram 2 GB DDR3L, trdi disk 500GB,  

DVD+/-RW pogon
• Intel HD Graphics 4000
• HDMI, Bluetooth, Wlan, spletna kamera, 

USB 3.0
• Ubuntu Linux 12.04 SP1
• garancija 3 leta (baterija 1 leto)

Prenosnik ASUS X751SA-TY001T

Prenosnik DELL Inspiron 3542

EUR

AKCIJSKA CENA  

274

EUR

AKCIJSKA CENA  

489
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VELIKOFORMATNO BARVNO PRINTANJE  DO ŠIRINE 914 mm

PRINT&GO čb in barvno tiskanje iz USB ključev, maila, ....

POPUST NA STORITVE FOTOKOPIRANJA, TISKANJA, 
SKENIRANJA, SPIRALNE VEZAVE, PLASTIFICIRANJA ...-20%
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