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Skupina sedmih občinskih 
svetnikov je na to temo, pred-
vsem v luči vzdržnosti prora-
čuna v kolikor bi občina morala 
res plačati omenjeni znesek ter 
iskanja odgovornih za nastalo 
situacijo, sklicala izredno sejo, 
na kateri so razpravljali kar re-
kordnih pet ur. Od tega je bil 
večji del seje zaradi občutljivo-
sti podatkov zaprt za javnost. 
Javnosti odprti del seje je minil 
v znamenju podajanja žogice 

med županom in sklicatelji seje, 
odvetnica občine je predstavila 
arbitražno odločbo ter odgo-
varjala na svetniška vprašanja, 
svojo plat zgodbe je pojasnil 
tudi Jože Remec, ki je proti ob-
čini vložil tožbo.

Naj spomnimo, kot pravi Re-
mec, ne more izvajati pogodbe 
o javno-zasebnem partnerstvu, 
ker po njegovem občina že dlje 
časa ne izpolnjuje vseh svojih 
pogodbenih obveznosti, ne želi 

realizirati etažne lastnine in 
med drugim tudi zato ker ne 
želi z njim skleniti predvide-
nih pogodb. Nasprotna stran 
pa meni, da kršitev ni in da 
obstajajo inštrumenti, ki jasno 
opredeljujejo kakšne so pravi-
ce in obveznosti ene in druge 
strani. Remec je zato najprej 
zahteval razdrtje pogodbe za-
radi krivde občine, če bi senat 
ocenil, da je izvajanje pogodbe 
postalo nemogoče brez krivde 
pa je zahteval razdrtje pogod-
be in poplačilo tržne vrednosti 
nepremičnine z opremo, ki jo 
je ocenil na 1,16 milijona evrov. 
Imenovan je bil cenilec, ki pa je 
podal oceno s katero ni zado-
voljna nobena stran: dobrih 746 
tisoč evrov, ki bi ga morala obči-
na nameniti za kupnino objekta.  

Kljub temu da je arbitra-

ža končala s svojim delom, pa 
zgodba še ni dobila epiloga. Jože 
Remec nam je potrdil, da je proti 
več osebam vložil ovadbe. Nove 
pravdne postopke napoveduje-
jo tudi na občini, občinski svet 
je na delu seje, ki je bil zaprt za 
javnost, občini dal zeleno luč, 
da izkoristi  oziroma izčrpa vsa 
pravna sredstva. Ustanovljena 
je bila tudi posebna občinska 
komisija, ki bo nadaljevala z de-
lom, ki ga je občinski svet začel 
na tej izredni seji. Občina bo v 
postopku izvršljivosti odločbe 
poskušala dokazati neskladje z 
javnim redom. Če ne bo uspe-
šna in bo prišlo do izvršljivosti, 
bo, kot je dejala odvetnica, obči-
na dobila objekt, ki ga ni gradila 
s svojimi sredstvi, dobila pa bo 
tudi zemljo, ki je bila že prej nje-
na in na kateri danes stoji objekt. 

»Za ta objekt občina ni dala nič, 
zato je pošteno, da se tržna 
vrednost izplača zasebnemu 
partnerju. Občina bo namesto 
enega premoženja, ki ga dobiva, 
dala drugo obliko premoženja. 
To ne pomeni, da se blagajna 
občine prazni,« je na seji razlo-
žila odvetnica občine. Njenega 
mnenja niso delili vsi. Tako je 
prvopodpisani na zahtevku za 
sklic izredne seje Domen Cu-
kjati v imenu sklicateljev po-
vedal, da bo za nakup objekta 
porabljenih večina prihrankov 
iz preteklih let in dodal: »To je 
za občino slabo, ker so bila ta 
sredstva namenjena drugim, 
za občino ključnim investici-
jam. Ker smo občinski svetniki 
mnenja, da je bila občini storje-
na škoda in ker je bilo v debati 
izpostavljenih več (potencialno) 

spornih dejanj določenih odgo-
vornih oseb, smo ustanovili ko-
misijo, ki bo omenjena dejanja v 
miru raziskala in o ugotovitvah 
poročala občinskemu svetu.« 

Občinski proračun bo v 
primeru, da bo občina kupila 
objekt – sodeč po projekcijah 
do leta 2035 – ostal vzdržen, 
je bilo slišati na seji, kjer je bilo 
govora še o odgovornosti na 
občini, glede česar je odvetni-
ca občine dejala, da dokler »… 
arbitražna odločba govori, da 
ni krivde, se pravi, da občina 
ni kriva, potem ni možno najti 
znotraj občine krivca«. Daljši 
in bolj poglobljen prispevek si 
lahko preberete na spletu www.
mojaobcina.si/log-dragomer.si. 

Vesna Lovrenčič, 
Gašper Tominc 

Spor v zadevi javno-zasebnega partnerstva v 
športnem parku v Dragomerju se ne bo končal 
z odločbo arbitražnega senata, o kateri smo 
poročali v pretekli številki – da mora občina 
v letu dni za 746 tisočakov kupiti športno-
kulinarični objekt, ki ga je zgradil zasebni 
partner. Pač pa sta obe dve strani napovedali 
pravni boj, ki verjetno ne bo končan prav kmalu.

Obnova infrastrukture na delu Poti za Stan 
in Stare ceste je zaključena. Izbrani izvajalec 
Hidrotehnik je položil več kot kilometer 
novih infrastrukturnih vodov, sočasno pa je 
plinovodno omrežje na tem delu občine gradila 
Energetika Ljubljana. Novo asfaltno prevleko je 
cesta dobila na začetku novembra.

Občina bo iskala pravico na sodišču

Avgusta se je na Poti za Stan 
in Stari cesti začela gradnja vo-
dovoda, meteorne in sanitarne 
kanalizacije. Projekt je potekal 
sočasno z gradnjo plinovoda. 
Kot so nam pojasnili na občini, 
so dela izvajali skupaj z Energe-
tiko Ljubljana predvsem zaradi 
nižanja stroškov ter tudi teh-
nologije izvedbe del, ki zahteva 
sočasnost pri izvedbi. V okviru 
projekta so bili na delu ceste Pot 
za Stan urejeni meteorna kana-
lizacija za odvajanje meteornih 
voda, del sanitarnega kanala ter 
okoli 330 metrov vodovoda. Ta 
je bil dotrajan, vodovodne cevi 
so bile namreč položene že pred 
več kot tremi desetletji, zato je 
bila investicija precej nujna. Kot 
smo še izvedeli, je vodovod tako 
na trasi ulice Pot za Stan, kot na 
Stari cesti potekal po zasebnih 

zemljiščih, na katerih v prete-
klosti niso bila urejena služno-
stna razmerja o dovoljenem 
posegu na zemljiščih. 

Dela so potekala tudi na Stari 
cesti. »Na Stari cesti se je soča-
sno z gradnjo plinovoda v dolži-
ni 370 metrov izvedel vodovod. 
Urejen je bil tudi povezovalni 
vodovod na ulici Lepa pot. Ob 
tem se je na ulici Pot za Stan 
uredil tudi ves kanalizacijski 
sistem, in sicer za odvodnjava-
nje meteorne vode s cestišča, ter 
sanitarni kanal, ki pa trenutno 
še ni v funkciji, ker občina še 
nima urejenega sistema za od-
vajanje in čiščenje,« nam je po-
jasnila občinska uprava. Na tra-
si, kjer so potekala obnovitvena 
dela, so urejeni novi vodovodni 
in plinovodni priključki. Cesto 
pa so po koncu obnovitvenih 

del preplastili z asfaltom. Dela 
so na tem delu Dragomerja po-
tekala že v začetku leta, ko je 
Elektro Ljubljana posodobilo 
električno omrežje, občina pa je 
v cestišče vgradila kabelsko ka-
nalizacijo za javno razsvetljavo. 

Občina je v času izvajanja 
projekta dobila pobudo 50 
občanov, ki so zahtevali, da 
se pri obnovi ceste problema-
tični odsek razširi tako, da bo 
omogočeno srečevanje vozil in 
zagotovljena varnost za pešce 
in kolesarje kot predpisuje pra-
vilnik, ki pokriva to področje. 
Kot so nam pojasnili na občini, 
so na občane naslovili obširno 
pojasnilo, v katerem so razložili, 
da je bil cilj projekta izgradnja 
komunalne infrastrukture in 
ne rekonstrukcija ceste. »Cesta 
je na celotni dolžini širine 4 do 
5 metrov in se bo v prihodno-
sti tudi širila, tak poseg pa bo 
zahteval pridobitev površin la-
stnikov vseh sosednjih zemljišč 
na potrebni širini in bo hkrati 
tudi velik finančni zalogaj, ker 
bo izvedba širitve zahtevala 
izkop v brežino ter izvedbo AB 
opornih zidov,« je pojasnila ob-

činska uprava in dodala, da bi 
bilo potrebno, če bi želeli za-
dostiti pogojem pravilnika, na 
zgornjem delu te ulice, na sko-
raj celotni dolžini rušiti škarpe 
oziroma ograje. »Prav tako pa 
se tu izpostavi problem uredi-
tve hudournika Snešak,« so še 
dodali. Pojasnili so, da je večina 
lokalnih cest v občini preozkih 
in so v slabem stanju, zato bi bil 
pri reševanju te problematike 
smiseln sistematski pristop. 

Delovni stroji izbranega izva-
jalca Hidrotehnika so na trasi, 
kjer so potekala obnovitvena 
dela, ropotali več mesecev. Na 
Poti za Stan, kjer obvoz ni mo-
žen, so bile postavljene delovne 
zapore, cesta pa je bila vse dni 
prevozna med 16. in 7. uro. Zato 
se Občinska uprava prebival-
cem zahvaljuje za razumevanje 
in strpnost ter se jim opravičuje 
za morebitne nevšečnosti. Te 
bodo verjetno kmalu pozablje-
ne, saj se bodo tisti stanovalci, 
ki bodo to želeli, lahko začeli 
ogrevati z zemeljskim plinom, 
poleg tega pa bo do njihovih hiš 
voda pritekla po novih ceveh, 

V. L. 

V občino 
prihaja 
lekarna
Pogovori za vzpostavitev lekarne v občini Log 
- Dragomer gredo h koncu. Kot smo izvedeli, je 
Lekarna Ljubljana z dializnim centrom Fresenius 
Medical Care sklenila pogodbo o najemu 
prostorov, ki so jih že začeli opremljati, znan pa 
je tudi obratovalni čas. Pred odprtjem bo lekarno 
moralo verificirati ministrstvo za zdravje.

Občinska uprava Občine Log - Dragomer nam je potrdila, da 
so dobili vlogo za odprtje lekarniške podružnice. Kot so nam še 
pojasnili, je občina v upravni odločbi Lekarni Ljubljana že dala 
dovoljenje za podružnico. Ta naj bi svoja vrata odprla v zgornjem 
nadstropju dializnega centra, odprta naj bi bila vse dni v tednu, 
in sicer v ponedeljek in petek dopoldan med 8. in 16. uro, v torek, 
sredo in četrtek pa popoldan od 12.00 do 18.00. Lekarna bo pred 
odprtjem morala dobiti še zeleno luč ministrstva za zdravje. Kot 
smo izvedeli, bo ministrstvo v postopku verifikacije ugotavljalo, 
ali lekarna izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje lekarni-
ške dejavnosti, in bo skladno s svojimi ugotovitvami določilo, 
katera strokovna dela lahko lekarna opravlja. Postopek se sicer 
začne na predlog koncesionarja, ki ga vloži 30 dni pred začetkom 
opravljanja dejavnosti oziroma ob spremembi pogojev, sicer pa 
na vsakih pet let. V  vlogi koncesionar izjavi, da lekarna izpol-
njuje pogoje, določene z veljavnimi predpisi, in opredeli, katera 
strokovna dela opravlja. 

V. L.

Končali z deli na Poti za Stan
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To so bila leta, ko se je naselje 
Dragomer začelo širiti, na to ob-
močje pa so se precej množično 
priseljevali novi prebivalci. V ti-
stih časih je bil Dragomer grad-
bišče, vrtec še ni bil zgrajen, ni 
bilo ne nove osnovne šole, ne 
rekreacijskih površin. Med 
novimi prebivalci in staroselci 
so se začele plesti sosedske in 
prijateljske vezi, kmalu pa se 
je spontano pojavila  tudi želja 
po organiziranem športnem 
udejstvovanju. Leta 1976 je bilo 
ustanovljeno športno društvo 
Dragomer - Lukovica, njegovi 
zametki pa segajo še v leta pred 
tem. Začetki niso bili lahki, po-
trebnih je bilo nepregledno šte-
vilo prostovoljnih ur, zagnanosti 
in trme. »Prvi vikend v septem-
bru leta 1976 je ekipa ZSMS 

Dragomer - Lukovica zmagala 
na občinski športni olimpijadi 
in pri Rusu proslavljala zmago. 
Tam so nam nogometaši pove-
dali, da se po novih predpisih 
čez šest dni začne Notranjska 
liga, v kateri bodo igrala dru-
štva, ki bodo najkasneje čez tri 
dni prijavila registrirane igralce, 
kadre in pogoje,« se je obdobja 
pred nekaj več kot štirimi dese-
tletji spominjal Ciril Krašovec. 
Roki so bili kratki, nogometno 
igrišče na Logu je propadalo, v 
Dragomerju pa športna infra-
struktura še ni bila zgrajena, 
a športni zagnanci niso vrgli 
puške v koruzo. Kot so na sre-
čanju županu povedali člani 
prvoizvoljenega vodstva špor-
tnega društva, so si ZSMS-jevci 
v eni uri razdelili zadolžitve in 

nekateri med njimi so še isti dan 
začeli z delom. Tri dni kasneje 
so bili oddani slike bodočih re-
gistriranih igralcev in spiski ka-
drov športnega društva, izdelan 
in potrjen je bil statut društva v 
ustanavljanju, v tisk so šli dresi, 
zbirali so opremo, pripravljali 
igrišče in garderobe na Logu 
ter se med drugim dogovarjali 
z nogometno zvezo in občinsko 
športno zvezo. »V petek (op. a.: 

dva dni kasneje) so nogometaši 
dobili izkaznice, pogledali dre-
se in opravili trening. Po prvem 
strelu na gol se je zlomila preč-
ka, a sta bila do teme oba gola 
popravljena in igrišče zarisano. 
V soboto je bila odigrana prva 
tekma v Notranjski ligi, ki smo 
jo izgubili 9 : 1. A smo rekli, 
zmagali bomo!«  V prvi sezoni 
nogometna sekcija ni dosegla 
večjih uspehov, zato pa se je ve-

dno bolj vidno začelo razcvetati, 
rasti in žeti uspehe novoustano-
vljeno športno društvo. 

Zgodba društva, ki je na tem 
območju združevalo na stotine 
športnikov, se je uradno začela 
v petek, 5. novembra leta 1976, 
v današnji piceriji v Dragomer-
ju, kjer je potekal ustanovni 
zbor ŠD Dragomer - Lukovica. 
Na zboru je 30 udeležencev pri-
sluhnilo poročilu iniciativnega 

odbora, soglasno so sprejeli in 
potrdili popravljen statut ter 
izvolili organe društva. Na zbo-
ru so za prvega predsednika 
imenovali Mira Zorca. Društvo 
je ob ustanovitvi imelo tri sek-
cije, nogometno, šahovsko in 
smučarsko, v naslednjih letih 
pa so začele delovati še košar-
karska, balinarska, kegljaška, 
strelska, odbojkarska in sekcija 
za množično rekreativno dejav-
nost. Uspehi so sledili že kmalu 
po ustanovitvi društva, eden 
izmed večjih je bil zagotovo 
naslov Notranjskih prvakov, ki 
so ga nogometaši osvojili leta 
1979, pohvalijo pa se lahko tudi 
z Bloudkovim priznanjem, ki 
so ga prejeli leta 1988. Društvo 
je bilo močno in se je razvijalo 
predvsem zaradi zagnanosti 
krajanov ter udarniških akcij. 
O njih so dopisniki Našega ča-
sopisa med drugim pisali leta 
1986, ko lahko preberemo, da 
so krajani v gradnjo športne in-
frastrukture vložili preko 1500 
prostovoljnih ur. Pridne roke 
krajanov so v tistih časih gra-
dile teniška igrišča, balinišča 
in ostale objekte, ki jih društvo 
uporablja še danes. 

V. L.

Sočasno z nakupom na ob-
čini vodijo postopke za prido-
bitev evropskih nepovratnih 
sredstev za sanacijo stavbe, 
deloma so bili že uspešni, saj 
so za pripravo projektne do-
kumentacije pridobili 17 tiso-
čakov. Občina Log - Dragomer 
naj bi do konca letošnjega leta 
plačala kupnino za še zadnji del 
stavbe na Loški cesti 12, ki še 
ni v njeni lasti. Za trisobno sta-

novanje z dvema kabinetoma, 
v skupni izmeri 120 m2, naj 
bi odštela okoli 135 tisočakov. 
»Odkup stanovanja v nekdanji 
šoli oziroma vrtcu na Logu je 
naša strateška odločitev, ki je 
bila podprta s strategijo razvo-
ja občine. Tudi na občinskem 
svetu je bilo sklenjeno, da se 
gre v ta projekt. Skupaj smo se 
odločili, da želimo to stavbo 
ohraniti, ker je zgodovinska 

in si želimo, da bi bila v ponos 
kraju,« je pojasnil župan Mi-
ran Stanovnik. V prihodnosti 
namerava občina objekt celo-
vito obnoviti. V ta namen je 
bil pripravljen posnetek stanja 
obstoječega objekta, narejeni 
so bili energetski pregled, ma-
terialno-tehnične raziskave in 
statična presoja. Kmalu bodo 
začeli  pripravljati projektno 
dokumentacijo. Najprej se 
bodo lotili izdelave idejne za-
snove, ki bo v objekt umestila 
programe ter poiskala rešitve 
za energetsko in statično sana-
cijo. Občina bo plačala le del 
projektne dokumentacije, pre-
ostali del sredstev pa bo prišel 
iz Evrope. Kot nam je povedala 

urbanistka Rebeka Skalja Kure 
so v okviru projekta ELENA za 
izdelavo dokumentacije prido-
bili 17 tisoč evrov. Nepovratna 
sredstva bodo poskušali na ob-
čini dobiti tudi za energetsko 
sanacijo stavbe, tako da naj bi 
se prihodnje leto občina prija-
vila na razpis ministrstva za in-
frastrukturo za sanacijo stavb v 
javni lasti. Po obnovi naj bi se 
na Loško 12 preselila občinska 
uprava, v objektu naj bi uredili 
arhiv, prostor pa naj bi dobile 
tudi društvene dejavnosti. S se-
litvijo občinske uprave na Log, 
se bodo v Dragomerju sprostili 
prostori, ki jih bodo lahko upo-
rabili v druge namene. 

V. L. 

»Občina Log - Dragomer je 
novembra 2015 pripravila do-
kument identifikacije investicij-
skega projekta, s katerim je kan-
didirala na razpisu Fundacije za 
šport v delu, ki se nanaša na iz-
gradnjo športne infrastrukture. 
Kljub velikemu številu prijav 
ostalih zainteresiranih, je bil 
naš projekt prepoznan za upra-
vičenega in nujnega,« nam je 
pojasnila občinska uprava. Kot 
smo izvedeli, so na razpisu za 

ta projekt dobili skoraj 28 tiso-
čakov. Občina je med devetimi 
ponudbami izbrala najcenej-
šo, dobrih 61 tisoč evrov (brez 
DDV) vredno pogodbo. »Naju-
godnejša je bila ponudba Mker-
šmanc, d. o. o., s podizvajalcem 
FITŠPORT, d. o. o. Mekršmanc 
opravlja gradbena dela, medtem 
ko bo podjetje FITŠPORT, d. o. 
o., dobavilo umetno travo,« je 
pojasnil Martin Martinčič, ki 
na občini pokriva finančno po-

dročje. V okviru gradnje je pre-
videna ureditev odvodnavanja, 
podlage in postavitev umetne 
trave na pripravljeno podlago. 
»Igrišče bo obdano z ‘ograjo’ iz 
viseče mreže, ki bo vpeta na no-
silce. Velikost igrišča bo 22 x 42 
metrov; igralne površina igrišča 
pa je 20 x 40 metrov.« Kot so 
nam še pojasnili na občini, bo 
igrišče razsvetljeno in ga bodo 
lahko uporbljali tudi v večernih 
urah, zaradi česar se bo podalj-
šal čas za uporabo, posledično 
pa se bo zmanjšala potreba po 
najemanju prostorov za vadbo. 

V. L. 

Mkeršmanc in njegov podizvajalec Fitšport sta 
z gradnjo začela v začetku novembra. Projekt je 
sofinanciran z državnimi sredstvi, končan pa naj bi 
bil do konca tega meseca. 

Leta 1976 je skupina zagnancev začela z 
ustanovitvijo športnega društva Dragomer - 
Lukovica, ki je v naslednjih letih zraslo v močno 
in uspešno društvo. 5. novembra so bili na 
ustanovnem zboru imenovani organi športnega 
društva, za prvega predsednika pa so izvolili 
Mira Zorca. 40 let kasneje so se na kraju, kjer se 
je vse začelo, zbrali člani prvoizvoljenega vodstva 
športnega društva in skupaj z županom obujali 
spomine. 

Občina Log - Dragomer je tik pred podpisom 
pogodbe za nakup trisobnega stanovanja v stavbi 
nekdanje šole na Logu. Lastnica celotnega objekta 
naj bi postala še pred koncem letošnjega leta, 
sedanja stanovalka pa naj bi se iz stavbe izselila do 
konca februarja. 

Začeli z gradnjo igrišča z umetno travo

Foto: V. L.

Foto: V. L.

Kmalu lastniki nekdanje šole

40 let ŠD Dragomer - Lukovica
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Robustni vijaki niso le vezni 
elementi, oblikovalka Barbara 
Nardoni je te navidez prepro-
ste izdelke uporabila v svoji 

kolekciji Sumina Jewellery, s 
katero je dokazala, da se tudi 
popolnoma različna svetova 
odlično ujameta. Vijaki imajo 

v njeni kolekciji estetsko funk-
cijo. Njen nakit je trajnostno 
naravnan, kar ni izraženo samo 
z reciklažo odpadnih vijakov, 

ampak predvsem z estetsko, 
simbolno in eterično vredno-
stjo. »Trajnostno naravnanost 
poudarjam z vidika višjih vre-
dnot in ciljev posameznika, ki 
veliko da na svoj osebni in du-
hovni razvoj s tem da s svojimi 
dejanji in notranjim mirom širi 
višje vrednote na rodove, ki pri-
hajajo,« nam je povedala obliko-
valka, ki je dodala, da naj bi njen 
nakit posameznike spodbudil, 

da začnejo iskati svoj notranji 
mir, hkrati pa jim to tudi ponu-
ja. »Že sam oblikovalski proces 
izdelave temelji na meditativ-
nem ustvarjanju, ki zahteva 
mir, zbranost in ljubezen do 
izdelka. Energija se tako širi na 
nosilca.« Njen nakit je unikaten 
in je v večji meri izdelan iz ner-
javečega jekla, epoksi smole in 
tehnike makrame.

Zgodba o njenem nakitu je 

zgodba, ki združuje dve družini, 
Nardoni in Sumina. 

Združuje znanje, tradici-
jo in zgodovino obeh družin. 
»Moj dedek, Julij Nardoni, je 
bil mojster kovaštva. Ko je bil 
med 2. svetovno vojno zaprt v 
koncetracijskem taborišču Ma-
uthausen, mu je to znanje rešilo 
življenje. 

Delavnica z nakovali in raz-
gretim ogljem, kjer se je žarilo 
železo, je nudila toploto, ki ga je 
ohranjala pri življenju. Tudi po 
vojni je ostal v tem poklicu, prav 
tako po upokojitvi, ko je vsako-
dnevno ustvarjal v svoji domači 
delavnici,« pravi oblikovalka, ki 
je svojega dedka opazovala pri 
delu. 

Druga zgodba je zgodba o 
družini Sumina, ki že dobra tri 
desetletja izdeluje vijake. »Ne-
kega zimskega dne sem spo-
znala fanta, ki je kasneje postal 
moj mož. 

Ob neki priložnosti mi je po-
vedal, da imajo družinsko pod-
jetje in izdelujejo vijake. Takrat 
mi to ni pomenilo veliko,« je po-
vedala Barbara Nardoni, ki da-
nes na vijake gleda s popolnoma 
drugega zornega kota. 

Trajnostno naravnanost obli-
kovalke smo pred leti lahko 
spoznali tudi v njenem projek-
tu Razigrani stolčki, v okviru 
katerega je Nardonijeva v sode-
lovanju s KUD Kosec vodila de-
lavnico, na kateri so udeleženci 
odrabljenim stolčkom vdahnili 
novo podobo. Takrat je petnajst 
občanov in tretješolcev ustva-
rilo 25 stolčkov, med njimi dve 
svetilki in eno didaktično igro. 
Z organizacijo delavnice je obli-
kovalka v ljudeh želela zbuditi 
ekološko zavest in jim prikaza-
ti, da je možno stare predmete 
spraviti v ponoven obtok in jim 
znova vdahniti življenje. 

V. L.

Robustno je lahko tudi lepo. To s svojo znamko nakita Sumina 
Jewellery, ki je luč sveta ugledala na začetku letošnjega leta, 
dokazuje oblikovalka Barbara Nardoni iz Dragomerja. Kolekcija 
njenega nakita je združila zgodbi dveh družin z zgodovino, tradicijo 
in znanjem. Kot pravi oblikovalka, je to zgodba o iskanju novih 
poslovnih poti, idej in priložnosti. V teh prazničnih dneh si nakit 
lahko ogledate ali pa ga kupite tudi v njenem ateljeju v Sinji Gorici.

Za darilo dobili Toscano

 Včeraj 

Skoraj 20 let je bil Ten bar dovolj, da si 
z dva deci Stila z deci Radenske splaknil 
tenisit iz ust, če skrbnik ni dobro navla-
žil površine. 20 let je bilo mogoče, da si 
med seti lahko skočil na vodo, s tem istim 
tenisitom na copatih. 20 let je služil na-
menu, tudi zaprt, da si se z najstniško 
ljubeznijo lahko usedel na klop v senci 
ali z nje opazoval vnuka, ki je delal šti-
rinajsti krog od vrtca do gasilca. 20 let 
so različni najemniki, večinoma doma-
čini in večinoma uspešno, športnikom in 
krajanom krajšali poletja. 20 let je bil 
točka zbiranja različnih generacij, bolj 
kot lokal, bolj kot klopi je predstavljal 
prostor, kjer se je lahko srečevala in obli-
kovala Skupnost. Zato je Skupnost na 
delovnih akcijah rada dala roko, saj je bil 
Ten navsezadnje njen. Potem sta Javno 
in Zasebno pojasnila Skupnosti, da ima-
ta boljšo idejo, da se da še boljše. Javno 
je prej sicer s Skupnostjo pripravljal že 
vsaj dva načrta, za enega celo pridobil 
gradbeno dovoljenje, kjer bi Skupnost s 
prostovoljnim delom zgradila objekt, kot 

so to naredili že njeni starši, Javno pa bi 
dal samo za material. A Zasebno je imel 
kapital. In naredila sta Toscano, 100 m 
zračne razdalje od Siciliane, s podobnim 
programom, le bolj dizajnerski. In fitnes, 
za, povečini, Ljubljančane. Populila sta 
drevesa, šolala sta in betonirala do 
skrajnih mej, tudi v zrak, pozabila na 
parkirišča in kakršnekoli javne interese. 

Danes 
Ko je Skupnost videla rezultat, je nek-

do rekel: »Če zadanem na lotu, bom to 
povrnil v prvotno stanje.« A je vseeno šla 
na odprtje, saj je bilo vse zastonj. To se je 
veselilo. Takrat je bil tudi največji obisk. 
Nakar je tržne možnosti projekta najprej 
preverjal Zasebno z družino, za njim pa 
vrsta optimističnih najemnikov, bila pa 
je tudi, in še danes je, zaprta. Se ne izpla-
ča. Na fitnes še hodijo povečini Ljubljan-
čani. Ne vemo, kdaj in zakaj sta se Javno 
in Zasebno skregala, a danes ne govorita 
brez posrednikov, pravnikov. Poskušala 
sta večkrat, vmes se je Javno pomladil, 
Skupnost pa razpadla. Nikogar več ni, ki 
bi zdaj Zasebnemu dal roko, ni klopice, 
kamor bi se usedel, tudi poleti spimo v 
Dragomerju zimsko spanje. Zadnja ar-

bitraža je določila, da mora Javno do 1. 
avgusta 2017 dati Zasebnemu približno 
0,75 milijona. Z arbitražo ni zadovoljen 
nihče. Ne Zasebno, ne Stari Javno, ki je 
vse skupaj zakuhal, ne Mladi, ki požar 
gasi, ne Skupnost. Skupnost skrbi, ker 
se Mladi sicer kaže kot bolj strokoven, 
predvsem pravno, tako zelo, da izloča 
Skupnost, ker se ta pač ne spozna, sploh 
ne ve, kaj bi rada. Vseeno nam je nekaj 
stvari jasnih. Glede na videno na izredni 
seji občinskega sveta o arbitraži nam je 
jasno, da se bo problem reševal z izlo-
čanjem javnosti, za zaprtimi vrati, da 
se bo nadaljevalo s prikrivanjem dejstev 
in prelaganjem odgovornosti. Glede na 
očitne probleme Mladega v komunikaciji 
s Skupnostjo in, kot slišimo na srečanjih s 
svetniki, tudi drugače mislečimi v občin-
skem svetu bo ponovili napako Starega, 
povozil bo javni interes, obenem pa še 
govoril, kaj vse je naredil za skupnost.

Jutri  
Kdo je torej kriv za vse to, kar bo, tako 

ali drugače, plačala Skupnost? Bivši 
župan? Zelo verjetno je največja odgo-
vornost prav njegova. Morda se mu zdi, 
glede na to da še vedno hodi s pokončno 

glavo, da je projekt še vedno dober. Nje-
gov LiDDL? V desetih letih obstoja ob-
čine so imeli največ mandatov prav oni. 
Ali svetniki, ki so v svetu vse tri mandate? 
So krivi celotni občinski sveti, ki so potr-
jevali projekt, ali samo tisti, ki so bili ZA? 
Je kriv današnji LiDDL, ker zna le z ben-
cinom gasiti požare in z izključevanjem 
ubira neprimerne strategije za reševanje 
problema? LiDDL, Stari in Mladi, je v 
desetih letih zasedal največ mandatov 
in je zato gotovo najbolj odgovoren. Če 
koga od vpletenih lahko oprostimo krivde, 
je to kapital. Kapital v svoji osnovni želji, 
da se kopiči, ne izbira sredstev, obenem 
pa priložnosti zaradi nižanja stroškov 
brez sramu navadno najde pred nosom. 
Med svojimi sosedi. Taka je pač njegova 
narava. Kupili si bomo torej nekaj, kar 
nismo in ne potrebujemo, kar si nikoli 
nismo želeli, nekaj, kar je v obstoječi 
obliki dokazano brez tržnega potenci-
ala. Glede na obnašanje Mladega bo 
tudi brez skupnostnega potenciala, saj 
Skupnosti ne mara. Če bomo hoteli kaj 
drugega, glede na pomanjkanje prostora 
za kulturne in izobraževalne dejavnosti, 
in za potrebe občinske uprave, gotovo ne 
bomo imeli fitnesa, bomo morali vložiti 

toliko, da lahko govorimo že o milijonu 
vložka. Bojimo se, da ta spomenik pož-
rešnosti, ki bo preživel vse akterje in vse 
tiste, ki danes štejejo nad 30, ne bo niti 
učna lekcija, da se Javno in Zasebno ne 
smeta več pečati, ali pa vsaj precedens, 
da večje zgradbe v občini ne bomo ime-
li. Nikoli. Vendar podobne scenarije že 
snujejo zdaj s kanalizacijo, desetkrat, 
petnajstkrat večjim projektom, v nasta-
jajočem OPPN-ju dragomerskega centra 
pa je že zastavljen podoben projekt, kot 
ga je javnost že zavrnila na referendu-
mu. Če bomo naslednjič preblagi v izra-
žanju svojega nestrinjanja s poseganjem 
v prostor, nam bodo v svoji modrosti in 
imenu podjetnosti do konca mandata 
naredili še Umbrijo, Kalabrijo in Sar-
dinijo, reševanje Toscane pa odrinili v 
naslednji mandat. Zato je nujno, da 
Skupnost na zboru občanov, na javnem 
soočenju vseh vpletenih akterjev izve, kaj 
se je in kaj se bo počelo z njenim denar-
jem. Zavoljo higiene.

Darijan Novak 
v imenu civilne iniciative

P R E J E L I  S M O

Foto: Barbara Nardoni

Ko se ujameta dva različna svetova
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Pod strokovnim vodstvom 
Aleksandra Remškarja smo se 
preko teorije in prakse sezna-
nili s pravilnimi in varnimi po-
stopki dela na višini, spoznali 

osnove delovanja vrhniške av-
tolestve in dvižne ploščadi, tako 
da bomo lahko v primeru inter-
vencij delovali še bolj varno in 
suvereno. Zahvala za uspešno 

in zanimivo predavanje gre 
Pavlu Remškarju, poveljniku 
poveljstva OLD za idejo, GZV 
in predavatelju Aleksandru 
Remškarju za izvedbo in seveda 
kolegom iz PGD Vrhnika, ki jim 
ni nikoli težko s svojo opremo 
priti v našo sredino.

R. M.

Udeležilo se ga je 9 gasilcev 
PGD Log, 5 gasilcev PGD Dra-
gomer - Lukovica, članica NK 
Dragomer, članica ŠD Drago-
mer in 2 člana ekipe prve po-
moči z Vrhnike. Tečajniki so 

obnovili in razširili znanje o 
prvi pomoči, se naučili novih 
tehnik povijanja ter imobiliza-
cije, kako hitro in učinkovito 
ukrepati pri življenjsko ogro-
žujočih poškodbah in kako 

življenja rešuje poznavanje te-
meljnih postopkov oživljanja 
in uporaba avtomatskega ek-
sternega defibrilatorja. Vsi so 
tečaj uspešno zaključili in se 
bodo na vajah trudili, da osvo-
jenega znanja ne bodo pozabili. 
Upamo pa, da ne bo veliko re-
sničnih situacij, ko bodo prido-
bljeno znanje uporabili. 

Marina Kokalj

Občina Log - Dragomer se 
zaveda pomembnosti javne 
gasilske službe, saj, kot nam je 
povedal poveljnik GE Občine 
Log - Dragomer Pavel Remškar, 
primerno sofinancira tako re-
dno delovanje gasilcev, kot 
tudi investicije v obnovo voz-
nega parka in gasilskih domov. 
Tako je bil konec lanskega leta 
na občinskem svetu potrjen 
program varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter 
požarnega varstva za obdobje 
2016–2020, ki je bil pripravljen 
na podlagi ocene ogroženosti 
Občine Log - Dragomer. Del 
načrta sta tudi ocena ogrože-
nosti Občine Log - Dragomer 

do leta 2020 in med drugim 
plan nabave opreme za eno-
te in službe civilne zaščite ter 
pogodbene organizacije in 
gasilske enote. Ta bo med dru-
gim poskrbela za boljše pogoje 
za delo gasilcev ter izboljšala 
varnost občanov. V petletnem 
planu za gasilsko dejavnost so 
predvideni nakup novega ga-
silskega vozila GVC 24/50 za 
PGD Dragomer - Lukovica in 
gasilskega reševalnega vozila, 
ki se že nahaja v garaži PGD 
Log, ter hidrosanacija gasil-
skega doma Log, ureditev ga-
silskega poligona in parkirišča 
na loškem gasilskem vrtu.

Poleg nakupa gasilskega re-

ševalnega vozila se je v leto-
šnjem letu že začela prva etapa 
sanacije gasilskega doma. PGD 
Log je k oddaji ponudb povabil 
tri izvajalce, najnižjo ceno je 
ponudil Gutnik, d. o. o., ki je 
južno steno doma obnovil po 
projektu, ki ga je izdelalo pod-
jetje Sonet. Kot smo izvedeli, 
so hidrosanirali južno steno 
gasilskega doma ter poskrbeli 
za drenažo, obnovljen pa je bil 
tudi del meteorne kanaliza-
cije. Projekt še ni popolnoma 
zaključen, zaradi bližajoče se 
gradnje kolesarskih poti in 
pločnikov bodo podrobna dela 
izvedli sočasno s tem. V nasle-
dnjih letih bodo v domu PGD 
Log nadaljevali s hidroizola-
tivnimi deli in deli na fasadi 
objekta, v načrtu pa imajo, kot 
rečeno, še ureditev gasilskega 
poligona in parkirišča. V dru-
štvu si želijo, da bi bile investi-
cije izvedene do leta 2021 in bi 
stoto obletnico PGD Log sku-
paj obeležili v primerno obno-
vljenem in potresno varnejšem 
objektu, ki bo služil naslednjim 
generacijam. 

V. L. 

Prostovoljna gasilska društva Občine 
Log - Dragomer so v letošnjem letu začela z 
izpolnjevanjem programa varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter požarnega varstva. Do leta 
2020 naj bi kupili dve gasilski vozili ter hidrosanirali 
loški gasilski dom, predvidena pa je še ureditev 
gasilskega poligona ter parkirišča na gasilskem 
vrtu. Del načrtov se že uresničili, PGD Log ima v 
svoji garaži že parkirano novo gasilsko-reševalno 
vozilo, končana pa je tudi prva etapa hidrosanacije 
gasilskega doma Log.

Konec oktobra in v začetku novembra je v 
gasilskem domu na Logu v organizaciji civilne 
zaščite občine Log - Dragomer potekal tečaj prve 
pomoči Rdečega križa pod vodstvom Zlatka 
Kvrzića.

V sklopu rednih letnih izobraževanj smo gasilci 
obeh društev občine Log - Dragomer izvedli 
usposabljanje članov za varno delo z avtolestvijo in 
dvižnimi platformami.

NAPOVEDNIK - december

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOSEC
Prostori KUD Kosec: Loška cesta 12, Log., vhod z zadnje strani.

M:  064 159 939  // E: kud.kosec@gmail.com // FB: www.facebook.com/KudKosec

Začeli prenovo 
gasilskega doma

Nadgradili znanje 
prve pomoči

Gasilci se izobražujemo
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Veseli bomo nove energije in 
novih obrazov, skupaj bomo 
ustvarjali in pletli nove vezi. V 
tem letu nam je uspelo vzpo-
staviti novo pevsko-instrumen-
talno skupino, ki ustvarja pod 
imenom Mladi po srcu. Skupi-
no sestavlja osem članov, a je še 
prostora za kakšen instrument 
ali vokal. Če imate veliko ne-
ipolnjeno željo po tem, da bi 
postali član glasbene skupine, 
vas vabimo, da se nam pridru-

žite. Skupaj glasbeno obarvamo 
naše popoldneve vsak torek.

Ker se božično-novoletni čas 
bliža s polno paro, se na naših 
delavnicah počasi že pripravlja-
mo in izbiramo času primerne 
motive za izdelavo okraskov, 
voščilnic in daril. Decembra na-
črtujemo kar nekaj praznično 
obarvanih dogodkov, ki smo jih 
vključili v tokratni napovednik. 
Za več podrobnosti vas vabimo, 
da spremljate našo FB-stran 

KUD Kosec.
Ker si v KUD Kosec priza-

devamo narediti še kaj več na 
področju vključevanja in ani-
miranja mladine, smo pripra-
vili za vse osnovnošolce vpra-
šalnik, v katerem smo ponudili 
otrokom različne dejavnosti, ki 
bi jih izvajali v popoldanskem 
času. Pripravljeni smo bili or-
ganizirati plesni tečaj, dramski 
krožek, glasbeno skupino, a je 
bilo zanimanja premalo, da bi 
dejavnosti vzpostavili. Od vseh 
anketnih lističev se jih je vrnilo 
bore malo in odziv je bil slab. 
Zato se tokrat nismo odločili za 
izvedbo. V OŠ Log - Dragomer 
smo vzpostavili le folklorno 
skupino pod vodstvom Nataše 

Kogovšek, ki odlično že več let 
vodi igralno-plesne delavnice. 
Januarja 2017 bomo še enkrat 
poizkusili vzpostaviti glasbeni 
osnovnošolski ansambel pod 
mentorstvom Julijana Eriča.

Hkrati bi želeli vpeti v naše 
aktivnosti, ali začeti z novimi, 
vso starejšo mladino, ki v naši 
občini nima svojega prostora in 
ne aktivnosti. Zato vabimo vse, 
ki bi imeli kakšen dober pre-
dlog ali idejo, da nam pišete ali 
nas pokličete. Z veseljem vam 
bomo prisluhnili in naredili vse, 
da se kakšna ideja tudi realizira. 

Tudi letos smo se odločili 
nadaljevati letno tradicijo z iz-
idom revije KUD Kosec. Ekipa 
se uspešno formira in vsebine 

se že pripravljajo. O čem bomo 
pisali v letošnji številki, pa naj 
zaenkrat ostane še skrivnost.

Decembra KUD Kosec v cer-
kvi sv. Janeza Krstnika na Logu 
pripravlja božično-novoletni 
koncert, v goste smo povabili 
MPVZ dr. Bogdan Derč, ki de-
luje pod okriljem KUD Klinič-
nega centra in Medicinske fa-
kultete dr. Lojz Kraiger. Mešani 
pevski zbor dr. Bogdan Derč 
nosi ime po prvem slovenskem 
visokošolskem profesorju pedi-
atrije, zdravniku, učitelju, piscu 
strokovnih del in člankov, ki je 
bil popolnoma predan svojim 
malim bolnikom. Njihova pe-
sem postaja pomembna spod-
buda za zdravje duha in telesa, 

zato jo predstavljajo kot moto 
Pesem za zdravje v bolnišnicah, 
domovih starejših občanov, na 
strokovnih seminarjih in sim-
pozijih ter raznih gostovanjih. 
Zbor deluje že več kot 35 let in 
ga dolga leta vodi zborovodja 
Venčeslav Zadravec. Koncertu 
boste lahko prisluhnili v ne-
deljo, 4. decembra, ob 18. uri v 
cerkvi na Logu. Vabljeni, da v 
praznični čas stopite skupaj z 
nami.

Lep novemberski poz-
drav, vaš KUD Kosec.

kud.kosec@gmail.com

Povedala nam je nekaj po-
membnih informacij o spozna-
vanju dojk in predstavila svojo 
četrto knjigo Nasveti in izku-
šnje iz prve roke. Za zmanjša-
nje umrljivosti žensk je zelo 
pomembno zgodnje odkrivanje, 
saj je rak dojk visoko ozdravljiv, 
če je odkrit dovolj zgodaj. Zgo-
dnje odkrivanje je povezano z 
rednim mesečnim samopregle-
dovanjem, s katerim bi morale 
vse ženske začeti že v mladosti, 
in sicer deseti dan po začetku 
vsake menstruacije, v meni pa 
na poljubni dan v mesecu. Le 

tako bomo dojke dobre poznale 
in takoj prepoznale morebitne 
spremembe, nam je poveda-
la Darja Rojec. Ta je pojasnila, 
da je skoraj tretjina odkritih 
bolezni raka dojk povezanih 
s prekomerno telesno težo in 
telesno nedejavnostjo. Zato je 
pomembno, da poskrbimo za 
zdrave dojke, smo telesno aktiv-
ni, uživamo zdravo in uravno-
teženo hrano z veliko zelenjave 
in sadja. V njeni knjigi je veliko 
zdravih receptov za pripravo 
zdrave prehrane in peciva. Sve-
tuje omejitev uživanja rdečega 

mesa in vseh živalskih maščob 
ter sladkorja. Pomembna pa sta 
tudi pozitivno mišljenje in do-
bra volja.

Darja Rojec je v našo sredino 
povabila gospoda Edgarja Pršo, 
ki nam je potem, ko nam je 
naša gostja predstavila recepte 
iz knjige, predaval o sladkem 
pelinu. Povedal nam je, da slad-
ki pelin ni sladek, čeravno ima 
tako ime. Njegovo prvo sreča-
nje s to rastlino je bilo naključ-
no, drugo pa usodno. »Najprej 
sem v roke dobil milo z vonjem 
sladkega pelina, potem pa pri 
gospodu Josipu Kudiću iz Labi-
na v Istri, ki sladki pelin goji že 
veliko let, vrečko čaja in seme 
za moj prvi nasad. Sladki pelin 
je rastlina, ki so jo z vzhoda v 
naše kraje prinesli Turki. Imeli 

so vsaj dva razloga, da so po-
sušene liste in cvetove vzeli na 
pot. En razlog je čudovit vonj, 
ki pomaga odganjati mrčes in 
zmanjšuje posledice pomanjka-
nja vode za osebno nego. Drugi 
razlog je dokazana učinkovi-
tost pri preprečevanju oziroma 
zdravljenju vročičnih stanj, v 
tistih časih predvsem malarije, 
in bolečin. Čudovite in skoraj 
čudežne lastnosti sladkega pe-
lina na vzhodu poznajo že več 
tisočletij. Obstajajo zapisi, ki 
pričajo o dvatisočletni uporabi v 
kitajskem tradicionalnem zdra-
vilstvu. Če je verjeti zapisom, 
sladki pelin zdravi ali pomaga 
pri zdravljenju malarije, gripe 
in prehlada, glivičnih okužb 
in herpesa, trebušnih krčev in 
bolečin ob mesečni čišči. V za-

dnjem času pospešeno preizku-
šajo njegovo učinkovitost v boju 
z rakom. Zaradi intenzivnega 
vonja in grenčin je sladki pelin 
uporaben tudi v kulinariki. Ima 
izreden vonj,« pripoveduje so-
govornik. 

Zdravilnost
 »Pri zdravilnih lastnostih se 

bom omejil le na tiste, v katere 
sem se osebno prepričal,« pravi 
Edgar Pršo.

 »Šopek ali vrečka posušenih 
cvetov odganja mrčes. Prija-
telj izdeluje mazilo, s katerim 
zdravi zaradi obrabe hrustanca 
razbolene sklepe. Čaj je odlična 
preventiva pri preprečevanju 
vročičnih stanj pri prehladu 
in gripi. Na liter prekuhane 
vode damo ščepec (od 2 do 4 g) 

cvetov, 3 minute vremo in pre-
cedimo. Tako pripravljen čaj 
lahko pijemo cel dan. Hidrolat 
zdravi herpes in glivične okuž-
be. Eterično olje odpravlja bo-
leče mesečne čišče: dve kapljici 
eteričnega olja se da v popek in 
razmaže. Eterično olje lahko 
uporabljamo tudi za inhalaci-
jo. Sladki pelin dviguje visoko 
raven imunskega sistema. Pre-
pričan sem, da vseh zdravilnih 
učinkov te čudovite in čudežne 
rastline še niso odkrili.« Kaj pa 
zdravljenje raka? »Narejenih 
je bilo tudi nekaj raziskav o 
zdravljenju raka, a jih bo treba 
narediti še veliko. Pri teh razi-
skavah so najdlje prišli Francozi 
in Američani.«

KUD Kosec 

Uspešno smo oddali poročilo 
o opravljenem delu financerju, 
ministrstvo za izobraževanje. 

Predstavili smo se tudi na sej-
mu nevladnih organizacij LUPA 
v Ljubljani z 2. številko revije 

Pogovori z občani, brošuro štu-
dentk angleščine s študijskega 
obiska v Angliji in zloženko Be-
gunci, ali vas poznamo. Največ 
zanimanja obiskovalcev sta po-
želi revija in zloženka, v kateri 
člani študijskega krožka sporo-
čajo svoja razmišljajo o odnosu 
do ljudi, ki se selijo, prostovolj-
no ali prisilno.

Člani študijskega krožka z mentorico S. B. Kucler

Vabilo

Decembra vabimo
Starše, da pripeljete svoje predšolske otroke na delavnico Od pravljice do lutke. 
Otroci bodo poslušali slovenske ljudske pravljice. Delavnice bodo potekale enkrat 
mesečno pod vodstvom ge. Vesne Kučan. 

Začeli bomo 15. decembra. Dobimo se ob 17.15 pred Toscano v Dragomerju, končali bomo ob 18.15. Prijave 
sprejemamo na e-naslov: vesna.kucan9@gmail.com ali po telefonu 031 638 787. 

Na osvežitveni tečaj angleščine, ki se začenja v torek, 22. novembra, ob 17.00. Imamo še nekaj prostih 
mest. 
Informacije dobite po telefonu 041 775 771 (Olga Drofenik) ali preko društvene elektronske pošte. 

V bralni krožek (BK), kjer se bomo 14. decembra posvetili delu Tine Batista Napotnik Tunel. Srečanje BK bo 
v sobi društva upokojencev v občinski stavbi v Dragomerju.

V sodobni družini postajata vlogi babice in dedka spet vse pomembnejši, hkrati pa se v teh vlogah včasih ne znajdemo 
najbolje. Kaj lahko damo stari starši svojim vnukom in kaj vnuki starim staršem? Vsako starostno obdobje ima svoje 
značilnosti in terja drugačno sodelovanje ter različne vzgojne pristope. V ŠK se bomo pogovarjali o temah, ki bodo 
babicam in dedkom v pomoč pri sobivanju z vnuki in njihovimi starši.
Sestajali se bomo enkrat mesečno in se skupaj veselili naših nalog babic in dedkov ter se morda tudi naučili česa novega 
pri ustvarjanju naših odnosov z vnuki. Vodja dejavnosti bo gospa Andreja Trček Kotnik.

Prijave sprejemamo po tel. 031 643 228 (Nika Gams) ali na e-naslov nika.gams@iold.si.
Vabljeni!

Septembra smo končali

KUD Kosec pognal svoje ustvarjalno kolesje
Jesen je obarvala listje, narava se umirja, mi pa smo 
pognali naše ustvarjalno kolesje. Od septembra 
dalje v KUD Kosec aktivno ustvarjamo in se družimo. 
Vzpostavili smo naše stalne delavnice, na katerih se 
nam lahko kadarkoli pridružite. 

Septembra smo v Društvo Dvig, univerza za 
tretje življensko obdobje, končali študijski krožek 
Begunci, ali vas poznamo, z dvema posebnima 
dogodkoma: obiskom azilnega doma na Viču in 
povabilom begunkam, da preživijo z nami popol-
dne v Ljubljani. 

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah v 
razvitem svetu. V Sloveniji vsak dan za rakom dojk 
zbolijo najmanj tri ženske, letno pa več kot 1100, 
zato smo v KUD Kosec gostili gospo Darjo Rojec.

Rožnati oktober tudi v KUD Kosec
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Pozdravil je tudi dve članici 
DU Dragomer, ki sta se nam 
prvič pridružili. Nato nam je 
Kati povedala kratko zgodovino 
o teh prelepih, a malo odročnih 
krajih, kamor se bolj redko po-
damo. Poudarila je njihovo go-
vorico, ki je res prav posebna in 
mnogim nerazumljiva. Čeprav 
Ljutomer ni prav blizu, je pot 
proti Štajerski med slikovito Ka-
tjino razlago in dobro razpolo-
ženimi udeleženci izleta minila 
kar hitro. Tudi vreme nam je 
bilo naklonjeno, bilo je suho in 
počasi se je tudi jasnilo. Klepet, 
smeh in vmes že kakšna pesem, 
pa smo se znašli že na Tepanjah, 
kjer je bil kratek postanek za 
malico ali kavico. Nato smo se 
podali naprej proti Mariboru in 
Prlekiji ter Slovenskim Goricam. 

Ob prihodu v Ljutomer nas je 
ob muzeju Ljutomerski kasač že 
čakala simpatična vodička Mo-
nika. Muzej je zelo lepo urejen 
in obiskovalcu nazorno prika-
že zgodovino kasaškega športa. 
Prvo konjsko dirko so priredili 

že leta 1874. Kasaške dirke še 
vedno potekajo vsako leto in 
ogleda si jih veliko ljubiteljev 
tega športa od blizu in daleč. 
Takrat je v teh krajih pravi pra-
znik. Ogledali smo si še hleve 
in hipodrom, na katerem smo 
na kratko videli, kako poteka 
trening kasača. Pot nas je nato 
vodila proti Lončarstvu Žuman, 
ki obstaja že od leta 1874. S to 
obrtjo se ukvarja že 5 generacij 
te družine. Vse izdelke izdeluje-
jo ročno na lončarskem vretenu. 
Nato smo si ogledali še njihov 
majhen, a prav slikovit muzej ter 
nakupili nekaj lončevine za spo-
min ali uporabo. Sledil je ogled 
zelo lepo urejenega mestnega 
jedra Ljutomera, po katerem 
nas je popeljal simpatični vodič 
Srečko. Ogledali smo si lepo 
urejene trge ter cerkev sv. Jane-
za Krstnika, katere zgodovina 
je res pisana, saj je bila večkrat 
uničena in nato ponovno ob-
novljena. Miklošičev trg je zelo 
lep, celo v evropskem merilu. 
Že vseskozi ga obkrožajo lepe 

meščanske hiše, v katerih so 
danes vse pomembne mestne 
ustanove.  

Po vseh ogledih nas je lakota 
pripeljala do prijetne kmetije 
in vinarstva Jureš, kjer so nam 

postregli zelo okusno domačo 
hrano in nas posladkali z njiho-
vo specialiteto, sirovo gibanico. 
Tudi sladkemu vincu se ni dalo 
odreči. Zapeli smo tudi nekaj le-
pih slovenskih narodnih pesmi. 

Po prijetnem druženju in pre-
krasnih razgledih po goricah in 
vinskih terasah smo se morali 
posloviti ter se odpraviti proti 
domu. Veseli, da smo zopet pre-
živeli lep in zanimiv dan, smo se 

poslovili. Kmalu pa nasvidenje 
na našem martinovanju! 

 Besedilo: Marjeta Filipič 
 Fotografija: Zlatko Verbič

V hladnem in meglenem jutru 
smo krenili po poti mimo prve-
ga bunkerja in se usmerili proti 
lepim strmim gozdnim potem. 
Prvi sončni žarki so nas priča-
kali na grebenski poti z ostan-
kom vojaške utrdbe, ki so služile 
varovanju rapalske meje. Zani-
mivo grebensko pot smo nada-
ljevali do koče Andreja Žvana 

– Borisa na Poreznu (1585 m). 
Koča je postavljena na temeljih 
nekdanje obmejne italijanske 
vojašnice. Po kratkem vzponu 

(300 m) do vrha Porezna (1630 
m) smo si ogledali velik vojni 
spomenik padlim partizanom 
leta 1945. Pod vrhom na strmi 
travni planoti smo občudovali 
lepo vidne samostojne zapušče-
ne vojaške bunkerje, ki so bili 
del obrambne linije za nadzi-
ranje meje. Ob razgledni plošči 
je skupino udeležencev očaral 
odličen razgled na Spodnje Bo-
hinjske gore, Triglav, greben od 
Črne prsti do Rodice, Škofjelo-
ško in Cerkljansko hribovje ter 

ostale vrhove. Med posedanjem 
na vrhu smo uživali v toplih 
sončnih žarkih. Počutili smo se 
nebeško, kajti pod nami je bila 
gosta snežnobela megla oblazi-
njenih oblik. Pravi užitek je bil 
sestop z vrha po grebenski poti 
navzdol med zelene pašnike, ko 
smo s pogledi božali jesensko 
barvitost gozdov. Sredi gozdne 
ceste Spodnjih Davč smo za-
ključili našo pot in se z avtobu-
som odpeljali proti domu. Ude-
leženci izleta se vodniku Alešu 
zahvaljujemo za lepo prehojeno 
pot, obogateno z zgodovino in 
dogodki takratnega časa. 

Lili 

Začeli smo z bazarjem in si 
izmenjali domače dobrote in 
ročne izdelke. Na naših čajan-
kah smo občudovali umetnine 
iz lesa Janeza Peraniča in izdel-
ke iz gline Nade Kostanjevec. 
Prebirali smo poezijo ob kul-
turnih praznikih, prepevali s 
pevskim zborom Spominčice, 
gostili harmonikarja Smiljana 
in uživali ob poslušanju mlade 
violinistke Hane. Sonja nas je 
poučila o zdravilnih rožicah in 
zeliščih, medicinska sestra Da-
mjana pa nam je osvežila zna-

nje prve pomoči. Imamo tudi 
delovne čajanke, ko počistimo 
naš dom in uredimo okolico, 
spečemo kostanj ali pa nam 
Jani pripravi školjke v buzari. 
Nekateri naši člani so veliki 
popotniki in svoja doživetja 
in nova znanja radi delijo z 
nami. Miro Brumat nam je na 
čajanki predstavil Antarktiko. 
Dunja in Niko sta nas popelja-
la v Maroko in nas pogostila z 
originalno maroško hrano in 
pijačo. Z njima smo potova-
li od Loga do North Capa in 

nazaj. Poskusili smo lososovo 
pašteto in se posladkali z ja-
godno torto. Na zadnji čajanki 
v novembru sta nam Dunja in 
Niko predstavila Islandijo, otok 
vulkanov, gejzirov in slapov. 
Seveda smo prigriznili nekaj 
po islandsko. Rdeča nit naših 
čajank je ČAJ iz gorskih rožic, 
ki jih naberejo naši pohodniki, 
Hitri polžki, na svojih teden-
skih pohodih. Obiskovalci pa 
vedno prinesejo domače do-
brote, ki se odlično priležejo 
k čaju. Na čajanki v decembru 
nam bo gospa iz Južne Koreje 
predstavila svojo državo. 

Prisrčno vabljeni! 
Predsednica DU Log, 

Branka Brecelj 

Čajanke 
v DU Log
Vsako prvo sredo v mesecu v domu našega 
društva organiziramo čajanko. Pobudo za takšno 
druženje je dala Sonja in prvo smo imeli novembra 
2013.

Cilj tokratnega izleta je bila Prlekija, mesto 
Ljutomer s svojimi zanimivostmi. V avtobusu nas 
je kot vedno lepo pozdravil Matej, nam zaželel lep 
dan in zanimiva doživetja ter na kratko predstavil 
program izleta.

V nedeljo, 16. 10. 2016, smo imeli čudovit jesenski 
izlet na Porezen. Izleta se je udeležilo 17 članov PD 
Rega. Naše izhodišče je bil planinski dom Petrovo 
Brdo (803 m). 

Porezen, 
visoko nad oblaki

Jesenski izlet DU Log
Foto: DU Log
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Bivša učiteljica OŠ Log -Dra-
gomer ga. Alojzija Šarabon nam 
je predstavila star slovenski obi-

čaj – ličkanje koruze. Prinesla 
je svojo koruzo in izdelke, ki jih 
naredijo iz nje. Učenci so z nav-

dušenjem slačili koruzo in med 
tem prepevali pesmi. Iz ostan-
kov ličja smo izdelali strašila in 
z njimi okrasili hodnike v šoli. 

Polonca Peček

Skupaj smo se odpravili na 
Pohod treh generacij v sklopu 
Simbioze giba. 1. in 2. razred 
sta šla do Športnega parka na 
Logu. Tja, kjer smo plesali ljud-

ske plese (Bela lilija, Abraham 
ima sedem sinov ...) in se igra-
li otroške igre (A je kaj trden 
most?). Učenci 4. in 5. razredov 
so svoje dedke in babice peljali 

na Ferjanko. Vsi so uspešno pri-
šli do vrha in še pomerili moči 
z vlečenjem vrvi. Sončno vre-
me nam je še polepšalo prijetno 
druženje ob gibanju in klepetu. 
Z zadovoljstvom je bilo opazo-
vati tri generacije v simbiozi.

Polonca Peček

Pri spoznavanju okolja smo se v 1. A-razredu 
pogovarjali o jeseni in jesenskih opravilih. 

V sredo, 12. 10., je pred šolo čakalo veliko dedkov 
in babic svoje vnuke. Prišle so tudi mamice z 
dojenčki v vozičkih. 

Ličkanje koruze

Pohod treh generacij

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 

97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 
110/02 – ZGo-1 in 15/03 – ZOPA), 
določil 4. in 5. točke Nacionalnega 
programa športa (Uradni list RS, št. 
24/00 in 31/00), 5. člena Pravilnika 

o sofinanciranju športa v Občini 
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 
122/07, 80/09 in 106/12), Letnega 

programa športa Občine Log - 
Dragomer za leto 2016 (sprejet 
na 12. redni seji Občinska sveta 
Občine Log – Dragomer, dne 28. 

9. 2016) ter sklepa župana o objavi 
javnega razpisa (št. 671-6/2016 z 
dne 28. 11. 2016), objavlja Občina 

Log - Dragomer, 

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE 

PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE 
ŠPORTNIH VSEBIN 

IZVAJALCEV LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA NA 
OBMOČJU OBČINE LOG - 
DRAGOMER, V LETU 2016

1. NAROČNIK JAVNEGA 
RAZPISA:

Občina Log - Dragomer, Na 
Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici

2. PREDMET JAVNEGA 
RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofi-
nanciranje športnih vsebin, ki so 
v javnem interesu v Občini Log - 
Dragomer in sicer:

I. Športna vzgoja otrok, mla-
dine in študentov, ki se prosto-
voljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega izobraževalnega pro-
grama 

I.1. Interesna športna vzgoja 
predšolskih otrok:
	"Zlati sonček"
	"Ciciban planinec"
	ostali programi, ki jih organizi-

rajo izvajalci športnih progra-
mov za predšolske otroke
I.2. Interesna športna vzgoja šo-

loobveznih otrok:
"Zlati sonček"

"Krpan"
"Naučimo se plavati"
mladi planinec, planinska šola, 
planinski tabor
drugi programi za skladen razvoj 
gibalnih sposobnosti otrok in mla-
dostnikov

I.3. Športna vzgoja otrok, 
usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport (od 6 do 14 let):
	cicibani in cicibanke
	mlajši dečki in mlajše deklice
	starejši dečki in starejše deklice

I.4. Športna vzgoja otrok s po-
sebnimi potrebami:
programi prilagajanja otrok na 

vodo
	programi jahanja
	programi iger z žogo
	drugi programi za otroke s po-

sebnimi potrebami
Občina Log - Dragomer v letu 

2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

  I.5. Interesna športna vzgoja 
mladine:
	programi športa, katerih namen 

je izboljšanje športnih znanj, 
zagotavljanje psihofizičnih spo-
sobnosti mladine, odpravljanje 
negativnih vplivov sodobnega 
življenja, preprečevanje zdravju 
škodljivih razvad in zadovolje-
vanje človekovih potreb po igri 
in tekmovalnosti
I.6. Športna vzgoja mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhun-
ski šport (od 15 do 18 oz.20   

let):
1. kadeti in kadetinje
2. mladinci in mladinke
I.7. Športna vzgoja mladine s po-

sebnimi potrebami:
	programi športne vadbe, tek-

movanj in tečajev
	posebni programi za posame-

zne vrste primanjkljajev oziro-
ma ovir
Občina Log - Dragomer v letu 

2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

I.8. Interesna športna dejavnost 
študentov:
	programi športa, ki so dopolnilo 

intelektualnemu delu študentov 
in pripomorejo k polnejši ure-
sničitvi človeka, bogastvu nje-
govega telesnega in duševnega 
zdravja ter integriteti osebnosti

II. Športna rekreacija
programi vadbe v različnih 

športnih panogah

III. Kakovostni šport 
programi priprav in tekmovanj 

ekip in posameznikov, registrira-
nih športnikov, ki nimajo objektiv-
nih strokovnih, organizacijskih in 
materialnih možnosti za vključitev 
v program vrhunskega športa in ki 
jih program športne rekreacije ne 

zadovoljuje, so pa pomemben de-
javnik razvoja športa.

IV. Vrhunski šport 
Občina Log - Dragomer v letu 

2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

V. Šport invalidov
Občina Log - Dragomer v letu 

2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

VI. Športni objekti 
Na podlagi Meril za vrednotenje 

športa v Občini Log - Dragomer, 
se upravljavcem športnih objek-
tov občinskega pomena iz 6. točke 
prej omenjenih meril sofinancira 
objekte, ki jih lahko uporabljajo vsi 
občani – v času, ko se na teh objek-
tih ne izvaja letni program športa.

VII. Izobraževanje, uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu

Občina Log - Dragomer sofi-
nancira izobraževanje in uspo-
sabljanje strokovnih delavcev, 
ki delajo pri izvajalcih športnih 
programov v Občini Log - Dra-
gomer in se obvežejo, da bodo pri 
teh izvajalcih opravljali strokovno 
delo še najmanj tri leta ter izpo-
polnjevanje strokovnih delavcev, 
ki delajo pri izvajalcih športnih 
programov v Občini Log - Drago-
mer že najmanj eno leto. Izobraže-
vanje, usposabljanje in izpopolnje-
vanje strokovnih kadrov poteka s 
sodelovanjem Inštituta za šport in 
OKS-ZŠZ.

VIII. Znanstveno - razisko-
valna dejavnost

Občina Log - Dragomer v letu 
2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

IX. Založniška dejavnost
Občina Log - Dragomer v letu 

2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

X. Velike mednarodne, dr-
žavne, medobčinske in občin-
ske športne prireditve

Občina Log - Dragomer v letu 
2016 ne predvideva sredstev za 
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

XI. Informacijski sistem na 
področju športa 

Občina Log - Dragomer v letu 
2016 ne predvideva sredstev za 

sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

XII. Delovanje društev in 
športnih zvez, ki opravljajo 
na ravni lokalne skupnosti 
strokovne, organizacijske in 
razvojne naloge v športu

Občina Log - Dragomer s sred-
stvi za kritje osnovnih materialnih 
stroškov in plačilo storitev, pove-
zanih z  njihovo dejavnostjo, so-
financira delovanje športnih dru-
štev in zvez, ki na občinski ravni 
opravljajo strokovne, organizacij-
ske in razvojne naloge v športu.

3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO 
PRIJAVIJO NA JAVNI RAZ-
PIS:

Izvajalci letnega programa špor-
ta v Občini Log - Dragomer so:
	športna društva;
	zveze športnih društev, ki jih 

ustanovijo društva za posame-
zna območja oziroma športne 
panoge;

	zavodi, gospodarske družbe, za-
sebniki in druge organizacije, ki 
so na podlagi zakonskih predpi-
sov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju športa;

	vrtci in osnovne šole;
	ustanove, ki so ustanovljene za 

opravljanje dejavnosti v športu 
in so splošno koristne in nepro-
fitne;

	organizacije invalidov, ki izvaja-
jo športni program za invalide. 

4. POGOJI, KI JIH MORAJO 
IZPOLNJEVATI IZVAJALCI 
ŠPORTNIH VSEBIN:

Na razpisu lahko sodelujejo iz-
vajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
	biti najmanj devet mesecev regi-

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

	imajo zagotovljene materialne, 
prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivno-
sti.
Športna društva in zveze imajo 

pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju letnega programa športa. 

Občinska proračunska sred-
stva, namenjena športnim vsebi-
nam, lahko izvajalci pridobijo le 
na osnovi kandidature na javnem 
razpisu. 

Posamezni izvajalci športnih 

vsebin lahko s svojimi programi 
za občinska proračunska sredstva 
kandidirajo za posamezne vsebine 
le enkrat letno. 

Športne zveze lahko kandidira-
jo za sredstva le na podlagi tistih 
športnih programov, ki jih izvajajo 
same in ki jih posamezna društva, 
članice športne zveze, ne vključu-
jejo v svoje programe, s katerimi 
kandidirajo za sredstva. 

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJI-
VIH SREDSTEV:

Višina sredstev razpisa po spre-
jemu Odloka o proračunu Občine 
Log - Dragomer

za leto 2016 je 45.500 €. Sredstva 
bodo razdeljena skladno z Letnim 
programom športa Občine Log 
- Dragomer za leto 2016 (sprejet 
na 12. redni seji Občinskega sveta 
Občine Log – Dragomer, dne 28. 9. 
2016, objavljenega v Našem časo-
pisu št. 442 dne 24.10.2016).

6. MERILA ZA VREDNO-
TENJE ŠPORTNIH VSEBIN:

Merila za vrednotenje športnih 
programov so določena s Pravil-
nikom o sofinanciranju športa v 
Občini Log - Dragomer. 

7. DOLOČITEV OBDOBJA, 
V KATEREM MORAJO BITI 
PORABLJENA SREDSTVA:

Sofinancirajo se programi, ki 
se bodo izvedli v letu 2016. Rok 
za porabo sredstev je 31. 12. 2016. 
Sredstva niso prenosljiva.

8. ROK IN NAČIN ZA PRE-
DLOŽITEV VLOG:

Predlagatelji morajo vloge odda-
ti priporočeno po pošti ali osebno 
na naslov Občina Log - Dragomer, 
Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log 
pri Brezovici, in sicer v sprejemno 
pisarno Občine Log – Dragomer. 
Upoštevali bomo samo vloge, ki 
bodo prispele v sprejemno pisarno 
Občine Log – Dragomer do dne 
21. 12. 2016 do 12 ure ne glede na 
to, ali so bile dostavljene po pošti 
ali osebno. 

Vloga mora biti izdelana na 
obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije ter vsebovati 
zahtevane priloge. 

Nepravočasno oddane vloge ne 
bodo upoštevane. 

Vloga v zaprti kuverti mora biti 
označena z imenom in naslovom 
predlagatelja, v spodnjem levem 
kotu pa opremljena s pripisom 

»Razpis - šport 2016, št. zadeve: 
671-6/2016«.

9. DATUM ODPIRANJA 
VLOG:

Odpiranje vlog bo komisija za 
vrednotenje športnih vsebin opra-
vila po preteku razpisnega roka. V 
primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog s pomanjkljivo dokumentaci-
jo bodo predlagatelji pozvani, da v 
roku 8 dni vlogo dopolnijo. Nepo-
polne vloge, ki jih po določenem 
roku predlagatelj ne dopolni, se s 
sklepom Občine Log - Dragomer 
zavržejo.

10. DODATNE INFORMA-
CIJE:

Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom so vam na voljo na Ob-
čini Log - Dragomer, Dragomer, 
Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici,  
po telefonu 750 77 03, oziroma po 
elektronski pošti obcina@log-dra-
gomer.si.

11. RAZPISNA DOKUMEN-
TACIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani dvignejo na sedežu 
Občine Log - Dragomer, Drago-
mer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Bre-
zovici, od dneva objave javnega 
razpisa do dneva, ko se izteče rok 
za oddajo vlog. 

Razpisna dokumentacija je ob-
javljena na spletni strani www.log-
-dragomer.si in jo je možno dobiti 
tudi po elektronski pošti. 

12. IZID JAVNEGA RAZPI-
SA:

Predlagatelji programov bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 30 dni po preteku rokov za 
pritožbe. 

13. RAZVELJAVITEV OB-
STOJEČEGA RAZPISA:

Javni razpis za zbiranje predlo-
gov za sofinanciranje športnih 
vsebin izvajalcev letnega progra-
ma športa na območju Občine Log 
- Dragomer, v letu 2016, objavljen 
v Našem časopisu št. 442, dne 24. 
10. 2016 in na spletni strani Občine 
Log - Dragomer dne 24. 10. 2016 
se razveljavi. Že oddane vloge na 
podlagi razveljavljenega javnega 
razpisa se bodo predlagateljem 
vrnile.
Številka: 671-6/2016
Datum: 28. 11. 2016   

OBČINA LOG - DRAGOMER
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NOVICE

Med 29. 11. 2016 in 26. 2. 2017 
vam na razstavi Moja Ljubljanica 
predstavljamo zgodbo edinstvene 
najdbe - okoli 5.200 let starega 
lesenega kolesa z osjo. Doslej 
najstarejša znana najdba lesenega 
kolesa na svetu sodi tako po 
starosti kot tudi po tehnološki 
dovršenosti v sam vrh svetovne 
kulturne dediščine. Originalno kolo 
z osjo bo po odmevnih razstavah 
Kolo 5.200 let v Mestnem muzeju 
Ljubljana v letih 2013 in 2014 in 
4.000 let kolišč, doslej največji 
razstavi o koliščih v razstavišču 
Bad Schussenried v Nemčiji letos, 
za tri mesece na ogled tudi na 
Vrhniki. Ne zamudite te izjemne 
priložnosti!

Odkritje kolesa

Na kolišču Stare gmajne na Verdu pri Vrh
niki so arheologi Inštituta za arheologijo  
ZRC SAZU leta 2002 pri vzorčenju lesa v enem 
od drenažnih jarkov naleteli na izjemno odkrit
je. Poleg dveh čolnov so na dnu jarka odkri
li ostanke lesenega kolesa, ki je bilo zaradi 
predhodnega poglabljanja jarka z gradbenimi 
stroji že delno poškodovano. Na mestu najd
be so jarek razširili in naleteli še na os, ki se 
je snela s kolesa. Navdušenje nad odkritjem 
kolesa in prvimi rezultati raziskav je kmalu 
zamenjala skrb za njegovo ohranitev. Pred
meti iz t.i. mokrega lesa so namreč po  dvigu 
iz zemeljskih plasti zaradi prisotnosti kisika 
in pospešenega delovanja mikroorganizmov 
izpostavljeni hitremu procesu razpadanja.  
Po posvetu s številnimi strokovnjaki smo kolo 
in os poslali v priznano konservatorsko delavni
co Rimskogermanskega muzeja v Mainzu, 
kjer so predmeta konservirali z melaminsko  

me todo. Sočasno s posegom je bila izdela
na tudi posebna mikroklimatska komora, ki 
omogoča razstavljanje in hranjenje dragocenih 
predmetov tudi za prihodnje generacije.

DAN ODPRTIH VRAT - TA VESELI DAN KULTURE

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 20092014.

št.04

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

Kolišče Stare gmajne, foto: IZA ZRC SAZU

Kolišče Maharski prekop, foto: arhiv MGML

Rekonstrukcija voza, risba: Igor Rehar

ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: ljubljanica@zavodcankar.si, tel.: 041 354 203

15. 11. 2016 je Društvo moderatorjev 
Slovenije v razstavišču Moja Ljubljanica 
organiziralo prvo »Proaktivno kavarno«, 
kjer so ustvarjalni Vrhničani kresali nove 
ideje za razvoj Vrhnike. Zanimive rezul
tate srečanja, ki je potekalo pod geslom 
»s skupnimi močmi do bolj kakovostne
ga življenja za vse«, bomo predstavili v 
naslednji številki časopisa.

3. december 2016  

Foto: Matevž Paternoster, MGML

5.200 LET  
STARO LESENO 
KOLO Z OSJO  
S KOLIŠČA 
STARE GMAJNE

Kolišča na Ljubljanskem barju 
na seznamu UNESCO dediščine
Neprecenljiva vrednost kolišč, ki na Ljubljans
kem barju segajo v čas od 5. do 2. tisočletja 
pr. n. št., v obdobje prvih poljedelcev, je v stal
ni prepojenosti zemeljskih plasti z vodo, kar je 
omogočilo večtisočletno ohranitev ostalin or
ganskega izvora, med njimi tudi lesenih pred
metov. Pomembnost varovanja in ohranjanja 
tovrstnih najdišč je prepoznala tudi svetovna 
organizacija UNESCO, ki je v letu 2011 potrdila 
skupinsko nominacijo alpskih dežel (Avstrija, 
Francija, Italija, Nemčija, Slovenija, Švica) in 
kolišča vpisala v svetovni seznam dediščine. 
Spomeniško območje sestavljajo ostanki 
prazgodovinskih koliščarskih naselbin, ki so 

pod vodo, na obrežjih jezer, vzdolž rek ali v 
močvirjih. Slovenski del sestavlja skupaj devet 
kolišč v dveh skupinah, ki ležijo na območju 
občine Ig.

Avtorica: Irena Šinkovec

VSTOP PROST

Kolo z osjo

Kolo je sestavljeno iz dveh jesenovih plošč, ki 
sta bili spojeni s štirimi hrastovimi zagozdami, 
in ima na sredini pravokotno odprtino, kamor 
je bila nasajena os. V premeru meri 72 cm 
in je debelo okoli 5 cm. Po dendrokronoloških 
raziskavah je bilo deblo jesena, iz katerega sta 
izdelani plošči, debelo v premeru vsaj 40 cm, 
drevo pa je bilo staro okoli 80 let. Izbira lesa ni 
naključna, saj ima jesen žilav in trden les, rasel 
je v okolici kolišč in lahko doseže dimenzije, ki 
so bile potrebne za velike deske brez grč. Os je 
izdelana iz enega kosa hrastovega lesa in meri 
124 cm. Zaključek osi je pravokotne oblike in 
nalega v odprtino kolesa. Os je bila na kolo pri
trjena s hrastovimi zagozdami, kar pomeni, da 
se je pri premikanju vrtela skupaj s kolesi. Prav 
presenetljiva je natančna in izjemno domišljena 
izdelava kolesa in osi. Upoštevanje krčenja in 
raztezanja lesa, način pritrjevanja in spajanja 
ter drugi detajli kažejo na izredno spretnega 
mojstra in poznavalca lesnih vrst. Kolo z osjo 
je datirano na podlagi stratigrafskih podatkov, 
z dendrokronološkimi raziskavami in radiokar
bonsko metodo. Staro je okoli 5.200 let in je 
sočasno z naselbino Stare gmajne, v kateri je 
bilo odkrito. Pripadalo je dvokolesnemu vozu 
– cizi. Prazgodovinski prebivalci niso gradili 
cest, za premagovanje razdalj so raje uporab
ljali vodne poti, ki so omogočale hitrejše in 
varnejše gibanje, preprostejše pa je bilo tudi 
prevažanje večjih in težjih tovorov. Poti po kop
nem so premagovali peš, od konca 4. tisočletja 
pr. n. št. pa tudi z vozom, ki ga je najverjetneje 
vleklo govedo. Gibanje in prenašanje tovora po 
kopnem je bilo omejeno zaradi neprehodnosti 
in zaraščenosti okolja ter je bilo za daljše poti 
manj primerno.

casopis december OUTL.indd   2 16.11.2016   12:06:49
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Mag. Mirjam Toporiš Božnik 
ves svoj prosti čas posveča iz-
popolnjevanju s področja api-
terapije. Pred časom je v revijo 
Biobrazda napisala članek z 
naslovom Čebelji proizvodi – 
zdravje v naši prehrani. V nada-
ljevanju povzemamo bistvene 
točke njenega članka in s tem 
morda še koga navdušimo nad 
to idealno hrano, ki nam jo po-
darjajo čebelice.

»Naravna hrana je takšna, kot 
jo je ustvarila narava in v obliki, 
v kakršni so se z njo prehranje-
vali že naši predniki skozi člo-
veško zgodovino. To je hrana, 
ki ni tehnološko obdelana ali 
predelana,« svojo pripoved pri-
čenja sogovornica. »Zdrava in 
funkcionalna pa je tista hrana, 
ki vsebuje snovi, ki pospešujejo 
določene fiziološke procese v 

organizmu, preprečujejo nasta-
nek patoloških stanj ter čuvajo 
in izboljšujejo človekovo zdrav-
je. To je hrana, ki je obogatena 
z bioaktivnimi snovmi, torej 
vitamini, antioksidanti, biosti-
mulatorji ipd.« 

In prav na vrhu lestvice zdra-
ve in naravne hrane so čebelji 
pridelki: med, cvetni prah, ma-
tični mleček in propolis. To so 
izdelki brez dodanega sladkorja, 

umetnih barvil in konzervan-
sov. So del neizmernega boga-
stva narave, saj jim v tehnologiji 
priprave ni bilo nič dodanega in 
nič odvzetega. Čebele so nam 
podarile idealno hrano, ki zado-
voljuje vse potrebe človeškega 
organizma. Ob tem pa je treba 
prav posebej poudariti, da čebe-
lji  pridelki skoraj ne vsebujejo 
odpadnih snovi, s katerimi bi 

obremenjevali naš organizem.
Apiterapijo sestavlja sedem 

elementov (med, cvetni prah, 
propolis, matični mleček, čebe-
lji vosek, čebelji strup, mikro-
klima v čebelnjaku), a se bomo 
tokrat omejili na tiste, ki jih uži-
vamo v prehrani.

Med
Ali ste vedeli, da obstaja Slo-

venski Pravilnik o medu, ki 
določa pogoje in merila za ka-
kovost medu in dovoljuje do 
največ 20 % vode v medu? To je 
pomembno, kajti čim manjša je 
vsebnost vode v medu, tem ve-
čja je njegova obstojnost in tem 
manjša je možnost, da bi se med 
pokvaril. 

Kristalizacija medu je naravni 
proces, ki ne vpliva na kakovost 
medu oz. na njegove kemijske 
lastnosti. Če želimo, da kristali-
ziran med zopet postane tekoč, 
lahko kozarec medu potopimo 
v toplo vodno kopel. Pri tem 
moramo biti pozorni, da medu 
ne segrejemo nad 35 stopinj, saj 
bi s tem izgubili vrsto dragoce-
nih snovi. 

Nekateri posamezniki imajo 
lahko težave pri uživanju medu 
»na žlico«, saj tak način uživanja 
lahko povzroči želodčne težave. 
Koncentriran med namreč veže 
vodo iz sluznice želodca in jo 
draži. Med je zato dobro najprej 
raztopiti v mlačni vodi ali čaju 
in šele nato použiti.

Matični mleček
Matični mleček je izjemno 

nestabilna oz. neobstojna snov. 
Zato ga je primerno hraniti v 
zamrzovalniku, saj pri običaj-
nih dnevnih temperaturah že 
v nekaj urah izgubi večino ko-
ristnih in biološko pomembnih 
snovi za človeški organizem. V 
vaši prehrani bo matični mleček 
najbolj koristen, če ga boste je-
mali vsako jutro na tešče, dobro 
pa ga je čim dlje zadržati v ustih 
pod jezikom, tako da se čim prej 
preko sluznice  vsrka neposre-
dno v kri.

Cvetni prah
Čebele zbirajo cvetni prah in 

ga nosijo v panj. Prednost cve-
tnega prahu pred drugimi živili 
je v tem, da vsebuje vse osnov-
ne hranilne snovi: beljakovine, 
ogljikove hidrate, organske ki-
sline, vitamine, mikroelemente, 
hormone in drugo. Zrna cve-
tnega prahu so ovita s celulo-
znimi ovojnicami, česar pa naš 
želodec ne more ustrezno pre-
baviti. Da bo uživanje cvetnega 
prahu doseglo pričakovan in 
želen učinek, ga je bolje streti v 
možnarju ali pa zmleti v mlinč-
ku za kavo. Pred uporabo ga na-
vlažite in počakajte vsaj štiri ure, 

da popokajo celulozne ovojnice. 
Takšen cvetni prah lahko zme-
šate s sadnim sokom,  vodo ali  
čajem.

Propolis
Apiterapija poleg naštetih  

pridelkov medonosne čebele 
zelo koristno uporablja propolis 
kot najmočnejši naravni antibi-
otik. Propolis je smolast čebelji 
pridelek, ki so mu že v antiki  
namenjali posebno pozornost. 
V starem Egiptu so ga upora-

bljali za mumifikacijo, stari 
Grki pa so z njim zdravili rane. 
S številnimi raziskavami v svetu 
so že dokazali, da ima propolis 
farmakološke učinke in številni 
raziskovalci zelo podrobno opi-
sujejo njegovo protimikrobno, 
protivirusno in protiglivično 
delovanje. Najpogosteje se upo-
rablja v obliki mazil, tinktur, 
emulzij ipd. 

Če propolis uporabljamo kot 
dodatek k prehrani, ga je najbo-
lje vmešati v kristaliziran med 

ter mu dodati ustrezno količino 
cvetnega prahu.  

Čebelji vosek
Čebelji vosek lahko preizkusi-

te kot povsem naravni žvečilni 
gumi. Je zelo prijetnega okusa,  
zelo dobro očisti zobe, je odli-
čen za krepitev dlesni in kadar 
koli ga lahko tudi pojemo. Seve-
da pa naj bo vosek pridelan in iz 
satov, zgrajenih v času, ko niso 
bila uporabljena kemična sred-
stva za zatiranje varoje. 

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Apiterapija je veda o krepitvi zdravja 
in preprečevanju, lajšanju in zdravljenju 
zdravstvenih težav s čebeljimi pridelki 
ali pripravki iz njih. V Sloveniji ni uradno 
priznana in ni sestavni del uradne medicine, a 
ima kljub temu veliko podpornikov. 

Dragomer, Pod Lovrencem 1 

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

Novoletni aranžmaji, 
adventni venčki, božične 
zvezde, božično žito
hrana za ptice, ptičje hišice...

Kompostirani proizvodi 
iz lastne proizvodnje
po proizvodni ceni!

Zimski delovni čas:
PON-PET 
od 8 -12, 

14-18h

SOBOTA 
8-13h 

Z vami že 24 let

TRGOVINA

SEMENARNA

          Več o ponudbi na:
        www.biobrazda.si 

Kaj vse nam 
podarjajo čebelice

Gostilna in kavarnica Toscana je ponovno odprla svoja vrata.
Z novo ekipo in ponudbo italijanskih, domačih in sladkih 

dobrot odpiramo nov kulinarični list. Prepustite se razvajati 
v prečudovitem okolju.

Upamo, da se bomo videli pogosto in da bo naše druženje 
nadvse prijetno. Vljudno vabljeni!

KING TEAM d.o.o., PE TOSCANA 
Na Grivi 3a, Dragomer, 1351 Brezovica
tc.toscana@gmail.com, 040 433 455

Odpiralni čas
ponedeljek – četrtek: 8.00h – 22.00h

petek: 8.00h – 23.00h
sobota: 9.00h – 23.00h

nedelja: 10.00h – 18.00h

Malice
ponedeljek - petek
10.00h – 13.00h

Kosila
ponedeljek - nedelja
13.00h – 16.00h

Zaključene družbe
Vsak dan od ponedeljka do nedelje po predhodni rezervaciji
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M
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MY

CY

CMY

K

Toscana_01.pdf   1   2. 11. 2016   10:02:56

Je res potrebno v kozarec medu z leseno žlico?
»V tradiciji mnogih ljudstev in tudi pri nas prevladuje prepri-

čanje, da je treba za uživanje medu in tudi za vse ostale čebelje 
proizvode uporabiti leseno žlico. Vendar pa niti v strokovni li-
teraturi niti v praksi ne obstaja utemeljen razlog ali dokaz, da bi 
temu lahko pritrdili. Edino matični mleček vsebuje občutljive 
aminokisline in ga je treba jemati z leseno ali plastično žlico 
zaradi načina uporabe (bolj dolgo ga moramo zadržati v ustni 
votlini ali pod jezikom, da se preko žlez slinavk kar najhitreje 
transportira v kri).«
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Na tem področju je bil v za-
dnjem desetletju narejen ogro-
men korak naprej, ki je omo-
gočil doseganje in preseganje 
mejne vrednosti potrebne to-
plote za ogrevanje stavbe, ki je 
pri pasivnih hišah omejena na 
15 kWh/m2 na leto. Ta vrednost 
poenostavljeno pomeni, da je za 
ogrevanje 200 m2 velike hišena  
leto potrebnih 300 l kurilnega 
olja ali zemeljskega plina ozi-
roma 600 kg lesnih pelet. Ta 
toplota pa se pretežno pridobi 
iz pritokov sončnega sevanja 
in notranjih virov, ki jih je ob 
bivanju v stavbi preko  vsega 
leta dovolj. Zato je postala pa-

sivna gradnja z upoštevanjem 
nepovratnih sredstev, ki jih no-
vograditelji lahko pridobijo na 
Ekoskladu, cenovno dostopna 
in je morda (če sploh kaj) draž-
ja od klasične gradnje le nekaj 
deset evrov  na m2 uporabne 
površine. Zato pri novogradnji 
ni več smiseln razmislek,  ali 
graditi pasivno hišo ali ne, saj bi 
bila v nasprotnem primeru že 
ob dokončanju in vselitvi hiša 
že »zastarela«.

Spoznakmo nekaj novosti, ki 
omogočajo enostavno in cenov-
no dostopno gradnjo pasivne 
hiše, ki so bile predstavljene na 
letošnjem energetskem sejmu v 

avstrijskem Welsu, ki je bil ko-
nec letošnjega marca. Avstrija 
je na energetskem področju 
zelo primerna referenca Slove-
niji, saj so pri njej diverzifikacija 
energetskih virov, odvisnost 
od njih, podnebne razmer in 
pričakovanja lastnikov glede 
bivalnih  razmer v stavbi zelo 
podobni Sloveniji. Zato so tudi 
posamezne tehnične rešitve v 
večini v celoti uporabne tudi v 
Sloveniji.

Med drugim je bilo mogoče 
videti lončeni zidak, ki ima ob 
debelini zidu 50 cm, medse-
bojnim lepljenjem in zgolj ob 
enostavnem obojestranskem 

mikroarmiranim cementno 
apnenim ometom enako toplo-
tno prehodnost kot klasičen zid 
iz modularne opeke in 20 cm 
debelo plastjo toplotne izola-
cije iz stiropora! Ob tem tak 
zid ohranja vse dobre lastnosti 
klasične zidave, kot so difuzij-
ska odprtost, zrakotesnost in 
toplotna akumulativnost kon-
strukcije. Gradnja s takimi zi-
daki je enostavna, hitra in čista, 
predvsem pa cenejša, kot bi bila 
klasična gradnja z namešča-
njem dodatne toplotne izolacije. 
Toplotna prehodnost in druge 
lastnosti zidaka tudi v celoti 
ustrezajo zahtevam pasivne 
gradnje.

Videti je bilo tudi štirislojno 
okno, ki ima vmesne zračne 
prostore med stekli zapolnjene 
z inertnim plinom argonom, ob 
pravilni vgradnji po smernici 
RAL (zrakotesno znotraj in pa-
roprepustno navzven) pa ima 
skupaj z okenskim okvirjem to-
plotno prehodnost UW = 0,47 
W/m2K, z dodatno vgrajenimi 
termoizolativnimi roletami pa 
le UW = 0,38 W/m2K. Take 
vrednosti na primer ne dosega-
jo okna s troslojno zasteklitvijo 
in nizkoemisijskimi nanosi na 
steklu, ki ovirajo sevanje toplote 
skozi okna. Pri tem je prednost 
predstavljenih oken tudi v tem, 
da ne ovirajo sončnega sevanja 
v stavbo, ki izdatno pripomore 
k energetski bilanci stavbe. S to 
lastnostjo so taka okna v pri-
merjavi z zidovi stavbe »boljši 
del« toplotnega ovoja stavbe, saj 
se skozinje s sončnim sevanjem 
pridobi več toplote, kot se je iz-
gubi skoznje.

Kot je bilo  rećčeno v uvodu, 

pasivna stavba ne potrebuje 
aktivnega sistema ogrevanja. 
Lastnosti pasivnih hiš pa ni 
mogoče doseči brez vgradnje 
prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka. Za 
ogrevanje zraka, ki ga v stavbo 
vnašamo za potrebe prezra-
čevanja, namreč porabimo od 
15 do 25 kWh/m2 energije na 
leto. Toplotne potrebe stavbe 
so namreč tako  majhne tudi 
zaradi njene popolne zrakote-
snosti, ki preprečuje naravno 
izmenjavo zraka, ki jo na pri-
mer omogočajo klasična okna  
skoti špranje. Za zagotavljanje 
ustreznih bivalnih  razmer je 
dovolj  zelo majhno dogreva-
nje vstopnega prezračevalnega 
zraka pozimi oz. hlajenje poleti, 
ki se ga običajno izvaja s kori-
ščenjem toplote/hladu okoliške 
zemljine preko v zemljo vgra-
jenega zbiralnega cevnega ko-
lektorja in generatorja toplote, 
ki kombinira toplotno črpalko 
in sončne kolektorje. Toplotna 
črpalka ima običajno toplotno 
moč do 3 kW in pomaga sonč-
nim kolektorjem in zemeljskem 
kolektorju v času brez sonca in 
ob ekstremnih nizkih zunanjih 
temperaturah. Toplotna čr-
palka izrablja toploto izstopa-
jočega zraka preko vgrajenega 
izmenjevalnika toplote, ki je 
vgrajen na izstopni strani zra-
ka za rekuperatorjem. Toplota 
zemlje se v sistem dovaja v to-
plotnem izmenjevalniku, vgra-
jenim na vstopni strani zraka 
pred rekuperatorjem, toplota iz 
generatorja toplote (TČ ali SSE) 
pa v toplotnem izmenjevalniku, 
vgrajenim za rekuperatorjem. 
Tak sistem z vgrajenim ental-
pijskim izmenjevalnikom vlage 
poleg pasivnega ogrevanja in 
hlajenja zagotavlja tudi ustre-
zno zračno vlago v stavbi. Topla 
sanitarna voda se primarno za-
gotavlja z vgrajenimi sprejemni-
ki sončne energije, sekundarno 
pa s toplotno črpalko, shranjuje 
pa se v vsebniku toplote z vo-

lumnom 500 l. Poraba energije 
za tak sistem je manjša od po-
rabe energije za druge potrebe 
v stavbi (kuhanje, hišne aparate, 
razsvetljavo …)! Cena takega sis-
tema skupaj z vgradnjo (prezra-
čevanje, ogrevanje, hlajenje in 
priprava tople sanitarne vode!) 
je nižja od posamične vgradnje 
klasičnih sistemov, na primer 
cevnega sistema ogrevanja z 
radiatorji in kondenzacijskim 
kotlom na zemeljski plin, kli-
matske naprave in sprejemni-
kov sončne energije ter  znaša 
od 15.000  evrov naprej.

Opisani sistemi poleg eno-
stavne gradnje tudi izenačujejo 
stroške gradnje pasivne stavbe 
s klasično gradnjo. Upošteva-
joč tudi  kakovostnejše bivalne  
razmere v pasivni stavbi, so po-
membni tudi stroški, ki jih ima 
lastnik z energijo za delovanje 
pasivne stavbe. Le-ti na letni 
ravni običajno ne presegajo 200  
evrov za potrebe ogrevanja, hla-
jenja, prezračevanja in priprave 
tople sanitarne vode!

Za podrobnejše informacije 
se lahko obrnete tudi na ener-
getsko svetovalno pisarno EN-
SVET na Vrhniki, Tržaška cesta 
1, Vrhnika, mala sejna soba v 
kleti občinske stavbe. V ener-
getsko svetovalni pisarni vam 
bomo poleg informacij o nepo-
vratnih spodbudah in posojilih, 
ki jih Ekosklad nudi občanom, 
nudili neodvisne strokovne na-
svete o rabi obnovljivih virov 
energije in o doseganju večje 
energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb. Delovni čas pi-
sarne je vsako drugo sredo od 
16.00 do 20.00, prijave za sveto-
vanje pa sprejemajo na Občini 
Vrhnika na tel. št. 01/75-55-419 
pri ge. Marjanci Tomažin.

Mag. Peter Petrovčič, 
energetski svetovalec 

ENSVET

Z E L E N O

Pasivna hiša je po definiciji stavba, ki za svoje delovanje ne 
potrebuje aktivnega sistema ogrevanja. Razvoj pasivnih hiš bi 
ostal le pobožna želja brez silovitega razvoja tehnike na področju 
gradnje stavb in njihovih sistemov. 

Novosti pri gradnji 
pasivnih stavb

Lončeni zidak s toplotno prehodnostjo  UW = 0,15 W/m2K
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Po zadnji jesenski košnji iz-
praznemo zbiralnik za bencin. 
Motor ugasnemo, počakamo, 
da se nekoliko ohladi in tank iz-
praznemo na odprtem prostoru. 
Lahko uporabimo vakumsko 
črpalko za tekočine. Upoštevati 
je treba varnostne predpise o 
delu z vnetljivimi snovmi (pre-
povedano kajenje in uporaba 
odprtega ognja, zračnost ...). 
Pazimo tudi, da bencina ne po-

livamo po vročem motorju! Ko 
je tank prazen, kosilnico posta-
vimo nazaj na trato, poženemo 
motor in počakamo, da kosilni-
ca popolnoma porabi bencin. 

Iz še toplega motorja odstra-
nimo olje. To najlaže storimo z 
vakumsko črpalko olja, ki jo za 
dobrih  deset evrov lahko kupi-
te v vsaki specializirani trgovini 
s kosilnicami. Nekatere kosilni-
ce imajo na spodnji strani mo-
torja vijak za izpust olja, ki ga 
odvijemo in olje brez črpalke 
ujamemo v ustrezno posodo. 
Če izpustnega vijaka za olje ni 
in če nimamo vakumske črpal-

ke olja, potem lahko olje izpra-
znemo iz motorja z nagibanjem 
celotne kosilnice na stran, kjer 
je čep za nalivanje in kontrolo 
olja. Olje ujamemo v primerno 
posodo. 

Nato sledi čiščenje kosišča 
kosilnice. S primernim orodjem 
očistimo spodnjo stran. Če  je 
nismo sproti dovolj natančno 
čistili, so se nabrali sloji trave 
in se zaradi vročine prilepili na 

ohišje pod motorjem. S  takimi 
sloji bo nekoliko več dela, ven-
dar kosilnici privoščimo vsaj 
enkrat na leto pravo čistočo. 

Očistimo nož. Pregledamo ga, 
če ni morebiti nalomljen, zvit, 
ali je opaziti kakšno razpoko. 
Takšen nož moramo brez okle-
vanja zamenjati z originalnim 
rezervnim nožem. Poškodovan 
nož je velika nevarnost za tiste-
ga, ki kosi! Nekateri proizvajalci 
priporočajo zamenjavo noža iz 
preventivnih razlogov enkrat 
na dve leti. 

Preverimo ostrino noža; 
ostrili naj bi ga vsaj dvakrat na 

leto ali na 25 ur košnje, če pro-
izvajalec ne določi drugače. Če 
nož ni oster, je zdaj idealna pri-
ložost, da ga naostrimo. 

Noža ne ostrimo vpetega v 
kosilnici. Založimo ga s kosom 
lesa, da se ne vrti pri odvijanju 
vijaka, s katerim je pritrjen. Pre-
den odstranimo vijak, ki drži 
nož, si oglejmo, kako je nož 
vstavljen in kakšen je tesnilni 
obroček, da pri novi montaži ne 
bomo v škripcih. Odvijemo vi-
jak in odstranimo nož, ki ga na-
ostrimo s pilo. Pri tem pazimo, 
da obdržimo prvotni kot ostri-
ne in da nož ostane uravnote-
žen. Če ga nataknemo na izvi-
jač, mora ostati v vodoravnem 
položaju. Če se nagne, popilimo 
tisti del, ki je težji. To delamo 
toliko časa, da sta obe polovici 
popolnoma enako težki. 

Nož vstavimo nazaj in privije-
mo vijak. Uporabimo originalni 
vijak in podložko. Proizvajalci 
po navadi predpišejo vrtilni 
moment, s katerim mora biti 
vijak zategnjen. Zato je najbolje, 
da ga zategnemo z momentnim 
ključem po specifikaciji, ki jo 
najdemo v navodilih ali servisni 
knjižici kosilnice. Vendar vedno 
nimamo tega podatka, pa tudi 
momentnega ključa ni v vsaki 
domači delavnici. Zato vijak 
privijemo z  enako silo, s katero 
smo ga morali odviti. POZOR, 
vijak, ki drži nož, mora biti ve-
dno trdno privit. Majav vijak 
ali majav nož lahko povzroči 
nesrečo! 

S kosilnice očistimo še pre-
ostalo umazanijo. Z naoljeno 
krpo obrišemo spodnji del ko-
silnice in nož, da preprečimo 
rjavenje v času zimske neupo-
rabe. 

Kosilnico spet postavimo 
v pravi položaj in očistimo še 
njen zgornji del z glavo motorja, 

ki se je medtem že ohladil. Na 
koncu podmažemo še ležaje ko-
lesc ter žice vklopa motorja in 
pogona ter vse preostale gibljive 
dele. Za podmazovanje upora-
bimo mast ali gosto olje. 

Sledi še čiščenje ali zamenja-
va zračnega filtra. Potrebi ga 
očistimo, v primeru poškodo-
vanosti ali prepojenosti z oljem 
ali gorivom ga zamenjamo z 
novim. 

Sledi nalivanje svežega olja. S 
pokazateljem nivoja, če ga ko-
silnica ima, ugotovimo količino 
olja v rezervoarju. Olja ne sme 
biti premalo, pa tudi ne preveč. 
Uporabimo posebno olje za ko-
silnice, ki je predvideno za zrač-
no hlajene 4-taktnih motorjev, 
specifikacije SAE 10W-30 oz. 
krajše SAE 30. 

Iz cilindra motorja odvijemo 
svečko in skozi nastalo odprti-
no vlijemo nekaj svežega mo-
tornega olja; dovolj bo četrt do 
pol decilitra. Počasi povlečemo 
za vrv povratnega zaganjalnika, 
da se olje porazdeli po cilindru 
in ga zavaruje. Svečko očistimo, 
preverimo razmik med elek-
trodama in jo privijemo nazaj 
na njeno mesto. Še bolje je vsta-
viti novo svečko. Zaradi olja v 
cilindru bo spomladi ob prvem 
zagonu kosilnica nekoliko za-
dimila, a le za kratek čas, da bo 
porabila vlito olje. 

Kosilnice nikoli ne shranju-
jemo v pokončnem ali bočnem 
položaju, ko je v motorju mo-
torno olje. Lahko jo nagnemo 
samo na stran, ki je nasprotna 
od lege vžigalne svečke,  po 
navadi samo na stran ročajev 
kosilnice. 

Da vam bo orodje v ponos, 
poskrbi Rotkos. 

Primož Urbančič,
 univ. dipl. inž. str. 

KARIN
trgovina z oblačili
Brezovica, Tržaška cesta 438

NUDIMO VAM VELIK IZBOR ŽENSKIH, MOŠKIH 
IN OTROŠKIH OBLAČIL  ZA SVEČANE, ŽALNE IN 
VSAKDANJE PRILOŽNOSTI.
V MESECU DECEMBRU VSAKEGA KUPCA OBDARIMO!
Želimo vam mirne in vesele praznične dni, ter SREČNO 2017!

Z vami in za vas že 25 let-Vaša KARIN

V jeseni je čas za zimovanje kosilnice. Če 
boste kosilnico po zadnji košnji kar enostavno 
pospravili, boste spomladi pri prvi košnji to 
verjetno obžalovali. Ostanki trave se bodo med 
zimo sprijeli v trdo oblogo, kolesa se ne bodo 
vrtela več gladko in motorja nikakor ne bo 
mogoče  zagnati. Čas, ki ga boste potrebovali, 
da boste kosilnico spet spravili v tek, bo daljši 
od časa, ki ga potrebujete sedaj, da kosilnico 
primerno pripravite na zimski počitek. 

Z E L E N O

IŠČEMO SKLADIŠČNIKA – 
ŠOFERJA KATEGORIJE C.
Zaželena izobrazba mizarja oz. lesnega tehnika.
Prijave sprejemamo do 5.12. 2016 na e-naslov: info@fortrade.si 
ali naslov:

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

DDV novosti, 
s 1. 1. 2017 povezane  z 
nepremičninami
•  DDV pravila za prodajo in najem nepremičnin
•  spremembe pri storitvah, povezanih za nepremičnino od 

1. 1. 2017  naprej (npr. gradnja, popravila, načrti, svetovanje, 
varovanje …)

o kdaj upoštevam pravilo lokacije nepremičnine in kdaj ne
o delamo v tujini – kaj pomeni, če je nepremičnina v tujini (v 

EU ali  zunaj EU) in se storitev obdavči glede na lokacijo 
nepremičnine

o tujec dela v Sloveniji
o primeri, kjer bo novo pravilo
o primeri, kdaj ne bo nobene spremembe
o pogosti zapleti: sejmi, nočitve, varovanja, svetovalci

Termin, četrtek, 8. 12. 2016 ob 16. uri.
Cena  seminarja (brez DDV) znaša 90,00 cena za naše člane  pa 
45,00  evrov.
Izvajalka: Ida Kavčič

Zaključni račun 
in obračun DDPO:
• novosti glede letnega poročila po ZGD-1,
• novosti na področju poročanja,
• evidentiranje sredstev in virov sredstev po novih SRS-2016 in 

vpliv na davčno osnovo,
• novosti obračuna DDPO,
• davčno priznani prihodki,
• davčno priznani odhodki,
• davčne olajšave,
• vprašanja in odgovori.

Termin: sreda, 11. 1. 2016 , ob 16. uri.
Cena  seminarja (brez DDV) znaša 90,00  evrov, cena za naše 
člane  pa 45,00 evrov.
Izvajalka: IDA KAVČIČ

Zimovanje vrtne kosilnice  
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S fuzijo družbeno odgovorne 
ideje, kreativnih presežkov in 
javnega mnenja spodbuja pozi-
tivne premike v družbi in hkrati 
opozarja na poseben kontekst, 
učinkovitost ter družbeno vlo-
go in odgovornost, ki jo lahko 
zavzema mestni plakat kot izje-
mno razširjen in hkrati najsta-
rejši medijski format z velikim 

vplivom na javno mnenje.
Mestni plakat tako s pra-

vim sporočilom mimoidočega 
ustavi in opozori k razmisleku. 
Teme, ki so že zaživele na me-
stnih plakatih v okviru projek-
ta Plaktivat, so beg možganov, 
spodbujanje prirasta v gasilskih 
organizacijah, problem medvr-
stniškega nasilja, spletne zasvo-

jenosti, izziv migrantov, šesti 
natečaj je v središče postavil 
sovražni govor, aktualni Plak-
tivat pa nastavlja ogledalo (ne-
odgovorni) potrošniški družbi. 
Gre torej za izpostavljanje te-
matik, ki težijo našo družbo in  
terjajo premislek ter ukrepanje. 
V okviru projekta služi mestni 
plakat kot platforma za prenos 
poziva, za ozaveščanje in širje-
nje pozitivnega sporočila. 

Več informacij o projek-
tu je na voljo na spletnem 
mestu www.tam-tam.si/slo/
plaktivat. Zmagovalni mestni plakat 6. TAM-TAM-ovega natečaja Plaktivat

Življenje nas vodi skozi števil-
ne izzive,  in sicer na osebnem 
področju  in tudi na poslovnem. 
V svoji življenjski zgodbi se sre-

čujemo z nenehnim ponavlja-
njem istih vzorcev, ki pa nas 
slej ko prej pripeljejo v začarani 
krog. Rezultat  sta notranji ne-
mir in nezadovoljstvo, ki nas 
počasi, a vztrajno zapirata vase 
in nam preprečujeta, da bi uspe-
šno izstopili iz začaranega kro-
ga neželenih vzorcev in navad. 
Pojavijo se neželena čustvena 
stanja, razvade, vedenja, fobije, 
strahovi in druga moteča du-
ševna stanja. 

Razmišljanje, da pridobljene 
vzorce razkroji le čas, je pov-
sem napačno. Utrjene vzorce 
namreč ponavljamo tako dolgo, 
dokler jih ne presežemo. Vendar 
pa se to nikoli ne zgodi samo po 
sebi. Če se jih lotimo dejavno in 
z zavedanjem, jih najprej prepo-

znamo,  kar pa omogoči, da se 
iz njih učimo in ustvarimo nove, 
ustreznejše, takšne, s katerimi 
zrastemo.

S procesom osebnega sve-
tovanja po načelih NLP lahko 
hitro in učinkovito presežemo 
vsa neželena stanja v našem ži-
vljenju, s čimer ustvarimo tista, 
ki nas podpirajo.

Coach je klientov zaveznik, 
nekdo, ki mu zares prisluhne, 
ga razume in mu zaupa. Coach 
prepozna klientove potenciale 
in ve, kako naj jih uresniči.

Coach klientu ne ponuja 
odgovorov, ampak le postavlja 
vprašanja. Z izbrano tehniko 
coachinga in s postavljanjem 
pravih vprašanj posameznik 
odkriva učinkovitejše strategije, 
s katerimi si pomaga pri razmi-
šljanju in odločanju.

Sodelovanje med klientom in 
coachem je globoko in inten-
zivno, s čimer klientu omogoči 
uvid in nova spoznanja o sebi. 
Opustitev neučinkovitih oblik 
razmišljanja, vedenja in ravna-
nja prikliče na plan vse njegove 
zmožnosti in sposobnosti in ga 
hkrati spodbudi k bolj kakovo-
stnemu življenju.

Roman Gostiša, 
Coach & Mentor

osebni coaching, poslovni 
coaching, mentorstvo

gsm:041 260 116 ali roman.
gostisa@gmail.com

www.romangostisa.com

 Izzivi vsakdana nas lah-
ko živcirajo, nam povzročajo 
trepet telesa, nas spravljajo 
ob pamet, če razmišljamo, kaj 
nam je tega treba. Lahko pa so 
preizkušnje zato, kako trdno 
smo zasidrani v miru in za še 
bolj gorečo rast v edinem zdra-
vilnem razpoloženju notranje 
tišine in pomirjenosti s samim 
seboj.

Zdajšnji čas je silno drago-
cen. Je edini čas, ki ga imamo 
na voljo. Mir je kakor priključi-
tev na ta čas, ki edini je. Nemir 
nas nenehno odteguje od tega 
trenutka in niti ne opazimo, 
da takrat sploh 'nismo'. Ni nas, 

ničesar ne opazimo, ne prepo-
znamo razpoloženja, ki nam 
tisti hip vlada, ne vidimo se. Ni-
česar ni treba storiti, nikamor 
ni treba iti, kakovost notranje 
tišine preveva vse, kar dela-
mo. Časi se spreminjajo, svet 
se kar naprej spreminja, toda 
doživetje tišine ostaja enako. 
To je edina stvar, na katero se 
lahko zanesemo. S kopičenjem 
notranje tišine in s pomiritvijo 
s seboj in s svetom negujemo 
korenino, iz katere raste zdra-
vo, prisotno in nad vse lepo 
bitje v nas.

Negovati notranjo tišino  ter-
ja mojstrsko strategijo, odločen 

namen in neomajnost izvajanja. 
Nekateri se bodo sprva morda 
počutili nelagodno, ker so tako 
navajeni hrupa in aktivnosti 
sveta. Nič zato, poiščite tiste, 
ki se uglasijo z vašo tišino ali 
pa jo uživaje v samoti. Žal je 
tako, da nas zadeve vsakdana 
tako izčrpajo, da nimamo niti 
toliko moči, da bi opazili svoj 
nemir, kaj šele, da bi se  izvili 
iz njega. Zato bodo le redki na-

grajeni, tisti, ki ne bodo čakali 
do zadnjega, tisti, ki ne bodo 
računali na drugega, tisti, ki 
bodo v sebi osvobodili samo-
stojnost in našli sonce v sebi, v 
katerem bodo našli neomajen 
vir moči. Vabljeni na jutranje 
vaje za preroditev samega sebe, 
za pripravo na dan in za priziv 
moči v svoje življenje v Can-
karjev dom na Vrhniki.

Natečaj Plaktivat, ozaveščanje na 
mestnem plakatu
Ste že slišali za Plaktivat? Natečaj Plaktivat, 
ki je tokrat postavil v središče alternative 
potrošništvu, je družbeno odgovoren projekt 
za oblikovanje mestnega plakata na izbrano 
aktualno temo. 

Približajte se svojim ciljem, odstranite svoja 
omejujoča prepričanja in vizualizirajte svoje 
želje. Pritegnite v svoje življenje, kar si želite. 
Vzpostavite notranji mir, povečajte samozavest 
in okrepite vsa pozitivna občutja!

Dolgoletni izvajalec tibetanskega 
pomlajevalnega obreda prej ali slej spozna, da 
njegovo počutje korenini v njegovem načinu 
razmišljanja. Dolgoletni izvajalec tibetanskega 
pomlajevalnega obreda prej ali slej spozna, da 
njegovo počutje korenini v njegovem načinu 
razmišljanja. 

Približajte 
se svojim 
ciljem

Zdravje se začne v glavi
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To je dejansko tema, s kate-
ro ima izzive ogromno staršev. 
Sprejmejo marsikaj v  povezavi 
s sočutnim starševstvom, ven-
dar kaznovanja velikokrat niso 
pripravljeni opustiti, predvsem 
zaradi velike bojazni in strahu, 
da bo njihov otrok razvajen, 
brez odgovornosti, da se ne bo 

zavedal posledic svojih dejanj, da ne bo samostojen in podobno. 
Če samo prenehamo kaznovati, ne naredimo pa nič drugega, po-
tem dejansko postanemo permisivni. 

Izzivi nastanejo predvsem zato, ker večina staršev še vedno ni 
presegla stare paradigme: ali permisivno ali avtoritarno.  Čeprav 
obstaja zavedanje, da je mogoča tudi tretja pot, je v glavi, pred-
vsem pa v srcu res težko narediti premik, da je mogoče postavljati 
meje brez kaznovanja in da je to, poleg nekaterih  drugih stva-
ri, popolnoma dovolj, da se otrok nečesa nauči. Poleg tega je po 
moje izziv naslednjih generacij staršev ta, da stopijo iz paradigme 
ubogljivosti v paradigmo osebne odgovornosti. Torej cilj vzgoje ni 
ubogljivost, temveč to, da vsak razume in deluje v skladu z osebno 
odgovornostjo in dela neke stvari zato, ker je tako prav in moralno 
ter odgovorno in ne zato, ker se boji avtoritete, kazni itn. Naloga 
nas staršev torej je, da otroke naučimo, da se obnašajo moralno in 
etično sprejemljivo zato, ker tako v resnici čutijo in ne zato, ker se 
nas bojijo. Naša naloga je, da otroke naučimo kontrolirati njihova 
čustva. Zaradi frontalnega korteksa, ki se razvija vse do 25. leta, je 

naša naloga precej težka, naporna in dolgotrajna. Ravno kazen je 
tista, ki otroku ne pomaga krepiti frontalnega korteksa, saj je otrok  
ob kaznovanju zaradi strahu ali jeze v plazilskih možganih, česar 
posledica je zamrznitev, upor ali beg odziv. Ob tem pa se izklopi 
frontalni korteks, ki je zadolžen za učenje, sprejemanje odločitev, 
razmišljanje, kontrolo čustev itn. Kazen torej zavira učenje, name-
sto da bi ga vzpodbujala.

Kazen in tudi nagrada sta zunanji motivaciji. Cilj vzgoje pa je 
krepiti notranjo motivacijo. Kazen povzroči, da se ubogljivi otroci 
obnašajo primerno samo takrat, ko je v bližini avtoriteta, ki se je 
boji (ne spoštuje, temveč boji!). Ko avtoritete, ki bi ga kaznovala, 
ni, otrok ali odrasli, krši pravila. Otrok, ki ga starši kaznujejo, ne 
zaupajo svojim staršem popolnoma, ker se nezavedno neprestano 
boji, da ga bo prizadel. Tako obstaja večja verjetnost, da se bo ta 
otrok v kritičnih situacijah obrnil na koga drugega; sovrstnika, k 
drugi odrasli osebi, ki ne kaznuje, v skrajnem primeru nemoči pa 
v droge, alkohol in druge oblike zasvojenosti. Namreč: porušeno 
je zaupanje, ki pa je temelj in ključ vsakega kakovostnega odnosa. 
Kazen ne uči, kaj JE prav, ampak samo utrjuje v otroku zavedanje, 
kaj Ni prav. Tako se kazen osredotoča predvsem na negativno, na-
mesto na pozitivno stran. Otrok ve, česa ne sme, vendar s kaznijo 
otroku ne povemo, kaj pa sme. Torej ga ne učimo osredotočenja 
na rešitve, ampak na problem.

Naj osvetlim in strnem še nekaj razlogov, zakaj kazen ni učin-
kovita. Naslednjič v naslednjem prispevku bom napisala tudi, kaj 
lahko naredimo namesto kaznovanja. Za danes pa menim, da bo 
tale prispevek več kot obširen.

Torej, zakaj NE kazen?
1. Ker s kaznovanjem ne rešimo izvora težave. Izvor je namreč 

v nezadovoljenih osebnih potrebah, kot so potreba po varnosti 
(tudi meje  pomenijo varnost), ljubljenosti, hotenosti in želenosti, 
biti viden, slišan, sprejet. Torej: ko zadovoljimo otrokovo potrebo, 
ki leži pod njegovim neprimernim obnašanjem, se vedenje veli-
kokrat samodejno umiri. Pogosto je razlog za obnašanje, ki moti 

okolico, tudi v tem, da nam otrok s svojim neprimernim vede-
njem prebudi naša nepredelana občutja, ki jih kot starši, vzgojitelj, 
učitelj nismo predelali. To je vsekakor potencialna točka rasti, če 
seveda zmoremo iskreno pogledati vase.

2. Kazen  še doda občutke neljubljenosti, nesprejetosti, nerazu-
mljenosti in tako še mnogo bolj poglobi občutek, da je otrok slab, 
da je z njim nekaj narobe, zato se vedenje ob pogostem kaznovanju 
velikokrat še potencira. To velja predvsem za neuklonljive otroke, 
ki imajo dober občutek zase in svojo integriteto. Prilagodljivi otro-
ci pa lahko postanejo še bolj prilagodljivi, posledica česar je izguba 
občutka zase in posledično pretirano ugajanje drugim, kar pa se 
lahko vleče skozi celotno življenje. 

3. Kazen povzroči potlačitev občutkov, ki so pripeljali do nepri-
mernega vedenja. Potlačitev čustev pa je eden najbolj škodljivih 
mehanizmov, ki jih zgradimo v otroštvu, in so glavni vzrok za 
psihosomatske in psihične bolezni. Posebno škodljivi čustvi sta 
sram in krivda. 

Kot vidimo, je graditev čustvenih razmejitev in postavljanje 
meja naporno delo, sploh če to začnemo delati šele v odrasli dobi. 
Začne se že pri vzgoji majhnih otrok. Starši jih vzgajamo, da bodo 
nekoč svobodno odšli v svoje življenje. Brez obveznosti do nas. 
Vzemimo primer: recimo, da partnerja nimata urejenega medse-
bojnega odnosa. Takrat otroci nehote izvajajo nezdravo vedenje in 
čustveno začnejo skrbeti za enega od staršev ali za oba. To je zelo 
nenaravno in nezdravo. Enak nezdrav vzorec bo nato isti otrok 
odigraval v svojem zakonu. Vendar ga niti to ne odvezuje, da bi 
stopil na svojo pot osvobajanja v odrasli dobi. Je pa to zanj težko, 
ker sta njegov vstop in ohranjanje odnosov povezana pretežno s 
skrbjo za druge. Le nase je pozabil. Velika škoda. 

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in družinskih študij 

Spec. Zakonske in družinske terapije

N A Š E  Z D R A V J E

Nasvet strokovnjaka

Kaznovanje v vzgoji
Kaznovanje v vzgoji je še vedno nekaj 
običajnega, pogostega, sprejemljivega, celo 
zaželenega za dobro duševno zdravje naših 
otrok. Pa vendar čedalje več staršev čuti, da 
je za zdrav otrokov razvoj kazen nepotrebna, 
celo kontraproduktivna.

Posvetovalnice v lokalni 
skupnosti: december 2016

KS Podlipa (gasilski dom Podlipa)

Patronažna sestra Biljana Petković 
(051/390-921).
Tretja sreda v mesecu, 21. 12. 2016,  
od  9.00 do 10.00.  

KS Stara Vrhnika (Krajevna skupnost Stara Vrhnika)

Patronažna sestra Biljana Petković 
(051/390-921).
Tretji torek v mesecu, 20. 12. 2016,  od 
9.00 do 10.00.     
 
KS Dragomer (Društvo upokojencev Dragomer)

Patronažna sestra Petra Šest Pleško 
(051/390-922).
Drugi torek v mesecu, 13. 12. 2016,  
od 9.00 do 10.00. 

Blatna Brezovica (v prostorih krajevne skupnosti)

Patronažna sestra  Monika Trček  
(051/652-811).
Druga sreda v mesecu, 14. 12. 2016,  
od 9.00 do 10.00.

Sinja Gorica  (gasilski dom)

Patronažna sestra Maja Srećković 
(051/390-926).
Drugi delovni torek v mesecu, 13. 12. 
2016,  od 9.00 do 10.00.  

Breg - Pako(gasilski dom Breg-Pako - prizidek)

Patronažna sestra Klara Sadar 
(051/390-929).
Druga sreda v mesecu, 14. 12. 2016,  
od 9.00 do 10.00

Borovnica (gasilski dom Borovnica)

Ptronažna sestra Klara Sadar 
(051/390-929).
Drugi torek v mesecu, 13. 12. 2016, 
od 9.00 do 10.00.

KS Drenov Grič (gasilski dom)

Ptronažna sestra Veronika Logar  
(051/390-925).
Tretji četrtek v mesecu, 15. 12. 2026,  
od 9.00 do 10.00.

KS Log (gasilski dom)

Patronažna sestra Katja Krvina 
(051/390-923).
Prva sreda v mesecu, 7. 12. 2016, od  
9.00 do 10.00.

KS Velika Ligojna (v stari šoli v Ligojni)

Patronažna sestra Katja Krvina 
(051/390-923).
Prvi delovni torek v mesecu, 6. 12. 
2016,  od 9.00 do 10.00.

KS Verd (gasilski dom)

Ptronažna sestra Mojca Černelč 
(051/390-927).
Drugi delovni torek v mesecu, 13. 12. 
2016, od 9.00 do 10.00.

Pokojišče (ŠTD Medved)

Patronažna sestra Mojca Černelč 
(051/390-927).
Drugi četrtek v mesecu, 8. 12. 2016, 
od 9.00 do 10.00.   
       
KS Zaplana (gasilski dom)

Patronažna sestra Andreja Jesenovec 
(051/390-924).
Drugi  torek v mesecu, 13. 12. 2016,  
od 9.00 do 10.00.

Še vedno sprejemamo nove pa-
cientke v dispanzerju za ženske

Še vedno sprejemamo nove paci-
entke v dispanzerju za ženske v Zdra-
vstvenem domu Vrhnika, katerega 
nosilka je Lucija Sorč, dr. med., spec. 
ginekologije in porodništva.

Za več informacij nam lahko pišete 
po elektronski pošti: narocanje.gine-
kologija@zd-vrhnika.si ali nas pokliče-
te na telefonsko številko 01 7555 140 v 
času: 

ponedeljek: od 8.00 do 14.00, 
torek: od 14.00 do 19.30,
četrtek: od 8.00 do 14.00.

Rožnati oktober v zdravstvenem 
domu

Oktobra vsako leto obeležujemo me-
sec ozaveščanja o raku dojk. V Sloveniji 
za rakom dojk, ki je najpogostejši rak 
pri ženskah, vsako leto zboli 1300 žen-

sk in okoli deset moških, na leto pa za 
rakom dojk umre skoraj 400 žensk in 
pet moških. To niso samo številke, to 
so resnične ženske, to so mame, žene, 
hčere, babice, sestre, najboljše prijate-

ljice in sodelavke, ki imajo pomemb-
no vlogo v družbi. V Zdravstvenemu 
domu Vrhnika so v ta namen potekale 
številčne aktivnosti, s katerimi smo 
želeli obeležiti rožnati oktober in oza-
veščati širšo javnost o raku dojk. Samo-
pregledovanje dojk je nekaj, kar lahko 
vsaka ženska naredi zelo dobro in ka-
kovostno, če ima vsaj osnovno znanje o 

tem. Svoje dojke ženske poznamo naj-
bolje, zato velja metoda samopregledo-
vanja za izredno zanesljivo preventivo 
pri ugotavljanju suma na spremembe v 
dojki. Zato smo pripravili predavanje 
na to temo, ki ga je vodila onkologinja 
Vida Stržinar, dr. med.  Na modelu dojk 
je udeleženkam prikazala pravilen po-
tek samopregledovanja. 15. oktober pa 
je namenjen zdravim dojkam, zato je  
Center za krepitev zdravja ZD Vrh-
nika pripravil pohod za zdrave dojke 
v Star maln. Čeprav je pohod potekal 
v slabem vremenu, smo se po prihodu 
na cilj ogreli s terapevtsko vadbo, ki jo 
vodila naša fizioterapevtka Janja Te-
kavc. Nismo pa pozabil niti na ples, ki 
je posvečen članicam Europe Donne. 
Roza barva  je v Zdravstvenemu domu 
Vrhnika oktobra pošiljala pomembno 
sporočilo  ozaveščanja o raku dojk in 
pomenu samopregledovanja za zgo-
dnje odkrivanje sprememb na dojki. 
Naj dodam samo še misel ženske, ki ji 
je samopregledovanje rešilo življenje: 
»Kot žensko me navdihuje, da ni ne-
mogočih poti, so le izzivi.«

J.F.

Vljudno vabljeni mlajši in starejši!

Aktualno 
v Zdravstvenem domu Vrhnika
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Pravico do zdravstvenega 
varstva vojnih veteranov je v 
letu 2016 odložil Zakon o izvr-
ševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 
zaradi postopnega doseganja 
višje proračunske porabe za ta 
namen. S 1. 1. 2017 pa se ta pra-
vica ponovno zagotavlja v pol-

nem obsegu ob izpolnjevanju 
predpisanih splošnih pogojev 
po Zakonu o vojnih veteranih. 

To so:
– uveljavljen status vojnega ve-

terana po zakonu in
– dopolnjena starost 55 let 

(pred dopolnjeno starostjo 
55 let pa le v primeru ugoto-

vljene trajne popolne izgube 
delovne zmožnosti).
Tistim vojnim veteranom, ki 

jim je s 1. 1. 2013 prenehala pra-
vica do plačila dodatnega zdra-
vstvenega zavarovanja zaradi 
preseganja osnove za veteranski 
dodatek, se s 1. 1. 2017 ponovno 
prizna ta pravica. Postopek bo 

upravna enota uvedla po uradni 
dolžnosti. Po uradni dolžnosti 
bo upravna enota odločila tudi 
pri vseh tistih vojnih veteranih, 
ki jim je bila pravica letos pri-
znana do 31. 12. 2016. Obema 
kategorijama vojnih veteranov 
ni treba vlagati nove zahteve 
za priznanje pravice, saj jim bo 

upravna enota po uradni dol-
žnosti priznala pravico.

Tisti vojni veterani, ki jim je ta 
pravica po ZUJF prenehala za-
radi starosti (na dan 1. 1. 2013 
so bili mlajši od 55 let), in tisti, 
ki pravico uveljavljajo na novo, 
morajo zahtevo za priznanje 
pravice do zdravstvenega var-

stvo vložiti sami pri krajevno 
pristojni upravni enoti. Pravica 
se prizna od prvega dne v na-
slednjem mesecu po vložitvi 
zahteve.

Upravna enota Vrhnika

Kot vsako leto tudi letos cepimo 
proti gripi. Lahko se naročite oziro-
ma pridete osebno v našo ambulanto. 

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE 
IN ŽILNO KIRURGIJO

Dr. Matej Makovec, specialist 
kirurgije (kirurgija ven);  opra-
vljamo preglede bolnikov s krčnimi 
žilami, drobnimi žilicami, dolgotraj-
nimi ranami, bolečinami v nogah 
ter ultrazvočne preglede. Bolniki, ki  
potrebujejo operacijo, se  lahko na-
ročijo na lasersko operacijo in druge  
sodobne načine zdravljenja. Za na-
daljnje informacije lahko pokličete 
na telefonsko številko  041- 302- 203.

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTI-
KA

Prim. Anton Kenig, dr. med., 
specialist pediater in specialist 
radiolog; ultrazvok trebušnih orga-
nov (jetra, trebušna slinavka, ledvice, 
vranica), sečnega mehurja, prostate 
in testisov, ščitnice ter vse  druge 
vrste ultrazvočnih preiskav – rama, 
koleno ...

ULTRAZVOK KOLKOV NOVO-
ROJENČKOV

Doc. dr. Rina Rus, specialistka 
pediatrinja; za zgodnje odkrivanje 
nepravilnosti v razvoju kolka je zelo 
pomemben UZ-pregled kolkov v 
najzgodnejšem obdobju po rojstvu 
otroka. Tako lahko odkrijemo mo-
rebitne nepravilnosti in preprečimo 
kasnejše težave otroka pri hoji in 
vseh aktivnostih od takrat, ko shodi, 

naprej. Preiskava je povsem neboleča 
in neinvazivna. Ultrazvočno preiska-
vo opravimo z ustrezno UZ-sondo.

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
Marko Hudnik, dr. med., speci-

alist kardiolog; poleg kardioloških 
pregledov in snemanja EKG opravlja-
mo tudi UZ (ultrazvočni) pregled 
srca (ehokardiografija). Preiskava je 
neboleča in varna za preiskovanca  
in za zdravnika. Potrebna je skoraj 
pri vseh srčnih obolenjih. Dr. Hudnik 
jo priporoča tudi športnikom, pred-
vsem zaradi izključitve pomembne 
prirojene srčne napake, ki je pri veliki 
telesni aktivnosti lahko usodna.

DERMATOLOGIJA 
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., 
specialist dermatovenerologije; 
Na voljo je dermatološko svetovanje s 
področja vseh kožnih bolezni in aler-
gij ter dermatoskopija.

GINEKOLOŠKO IN ONKOLO-
ŠKO SVETOVANJE

Prim. mag. Vida Stržinar, dr. 
med., specialistka ginekologije, 
onkologinja; ginekološko svetova-
nje s pregledom dojk in onkološko 
svetovanje. Ima dolgoletno prakso 
iz onkologije, zadnjih nekaj let je 
bila vodja specialističnih ambulant 
in triaže na Onkološkem inštitutu 
v Ljubljani. Je magistra onkoloških 
znanosti.

Na vse omenjene specialistične 
preglede se lahko naročite vsak 

dan od 8. do 19. ure na telefonsko 
številko 041- 302 – 203. 

PREDAVANJE S PREVENTIV-
NIM PREGLEDOM PROSTATE

Primož Rus, dr. med., spec. spl. 
med., druž. medicine; rak na pro-
stati je dolgo pritajena bolezen, zato 
ne dovolite, da napreduje predaleč, 
odkrijte jo pravočasno in jo ustavi-
te. Poznamo dva načina obrambe: 
seznanite se z rakom na prostati ali 
pa po 50 letu starosti enkrat na letoo 
opravite pregled prostate, ki obsega 
prstni rektalni pregled in test iz ka-
pljice krvi – PSA, ki ga določimo la-
boratorijsko. Za nadaljnje informacije 
lahko pokličete na telefonsko številko 
041- 302 - 203. 

ARTERIOGRAFIJA
Primož Rus, dr. med., spec. 

družinske medicine; neinvazivno, 
neboleče merjenje togosti arterij-
skega žilja. Namenjena je odkriva-
nju sprememb na malih arterijah in 
aorti.  Za bolnike na zelo enostaven 
način lahko odkrijemo spremembe 
na arterijskem žilju, ki pokažejo, kdaj  
sta potrebna nadaljnja diagnostika in 
zdravljenje bolezni srca in ožilja, kot 
so arterijska hipertenzija, ateroskle-
roza, sladkorna bolezen, ki lahko pri-
peljejo do srčnega infarkta, možgan-
ske kapi ipd.

GLEŽENJSKI INDEKS (GI)
Začeli smo z merjenjem GI, ki  ga 

priporočeno vsem kroničnim bol-
nikom z arterijsko hipertenzijo, bo-

leznimi srca in ožilja. S to meritvijo 
dopolnjujemo našo diagnostično po-
nudbo tudi za starejše ljudi po 70. letu 
starosti, ki po pravilu že imajo težave 
ali pa katero od omenjenih bolezni. 
Naš namen je izboljšati zdravljenje 
in preprečevati bolezni, kar omogoča 
nova neboleča in enostavna metoda 
ocenjevanja perifernega arterijskega 
ožilja.

Za bolnike, opredeljene v naši am-
bulanti, je preiskava BREZPLAČ-
NA!

Naročanje poteka osebno v ambu-
lanti Stara cesta 4A na Vrhniki, po 
telefonu 01-7504-755, 041- 302 - 203 
ali na elektronsko pošto: ambulanta.
dr.rus@gmail.com.

Da bi še povečali dostopnost do iz-
branega osebnega zdravnika, 

v naši ambulanti dela tudi zdrav-
nica 

Ljubomira Prebil - Božovič, dr. 
med., spec. splošne medicine, ki 
prav tako sprejema bolnike, tudi tiste, 
ki so bili pri njej že opredeljeni. 

STUDIO R, d. o. o.
Zdravstveni center za preventivo,
zdravstveno svetovanje in izobra-

ževanje
Primož Rus, dr. med., spec.

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA 
NAROČANJE NA SPECIALI-
STIČNE PREGLEDE

041 - 302 - 203 ali 
01 750 - 47 - 55

 In še nič nas ne stane, če le 
izkoristimo, kar vsem davčnim 
zavezancem že osem let omo-
goča država. To je, da do konca 
leta po svoji presoji namenimo 
0,5 % dohodnine nevladnim 
organizacijam, ki s svojim de-
lom bogatijo življenje v skup-
nosti.  S svojim odzivanjem na 
raznovrstne stiske ljudi, na leto 
pomaga kar 160.000 posamez-
nikom in družinam širom Slo-
venije. Z 0,5 % svoje, med letom 
že vplačane dohodnine, ki jo 

namenite Rdečemu križu Slo-
venije, marsikomu med njimi 
lahko 100 % polepšate vsaj nekaj 
trenutkov v življenju. Vsak dan 
je pravi za dobrodelnost in tudi 
vi lahko pomagate ta trenutek 
tako, da izpolnite in podpišete 
obrazec Zahteva za namenitev 
dela dohodnine za donacije.

Obrazec lahko vsak dan 
dobite v prostorih Rdečega 
križa Vrhnika, Poštna ulica 
7B, od 8. do 14. ure.

Po podatkih za leto 2014 je 

41,2 % prebivalcev skoraj 4 mi-
lijone evrov dohodnine name-
nilo v splošno koristne namene. 
Nekaj več kot 4 milijone in pol  
evrov sredstev pa je v državni 
blagajni ostalo nerazporejenih. 
Zato izkoristite svojo pravico in 
oddajte svojo zahtevo!

 
Letovanje socialno ogro-

ženih otrok na Debelem 
rtiču

V času jesenskih počitnic od 
sobote, 29. oktobra, do sobote, 5. 
novembra 2016, je na Debelem 
rtiču letovalo  sedemnajst otrok 
iz socialno ogroženih družin 

z občin Vrhnika, Borovnica 
in Log - Dragomer. Letovanje 
je bilo skrbno pripravljeno in 
otroci so doživeli počitnice 
na vseh področjih – s telesom, 
možgani in v srcu. Ob prihodu 
so otroke razdelili v skupine, 
nato so se udobno namestili po 
sobah. Zatem je bi spoznavni 
večer s predstavitvijo skupin. V 
naslednjih dneh je bil program 
aktivnosti jesenskih počitnic  
naslednji:

• dopoldanske dejavnosti: 
kopanje v notranjem bazenu, 
tečaj plavanja za neplavalce, pi-

lates delavnica s Sandro iz cen-
tra Body mind spirit, obisk 

kikboksing kluba Koper – 
predstavitev športa in delavnica 
za otroke

• popoldanske dejavno-
sti: tečaj plavanja za neplavalce, 
kopanje v notranjem bazenu, 
obisk Strelske družine Anka-
ran, obisk Karate kluba Tora iz 
Kopra, nogometni treningi s 
trenerjem, delavnice – priprava 
kostumov, dekoracija prostora 
na temo Noč čarovnic

• večerne dejavnosti: mini 

disko za najmlajše in obisk 
Zdravkota ribice, ples miss in 
mister Debelega rtiča, »hal-
loween party«, kino za naj-
mlajše otroke, kino za starejše 
otroke, karaoke, Rtič ima talent, 
podelitev diplom in zaključni 
večer

V soboto zjutraj po zajtrku so 
se otroci, polni vtisov in novih 
doživetij, vrnili domov v objem 
svojih staršev. Letovanje je bilo 
za otroke brezplačno,  plačano 
iz sredstev FIHO in akcije Pelji-
mo jih na morje.

Sekretarka: Mojca Marolt

N A Š E  Z D R A V J E

Velikokrat bi radi naredili boljši svet in pri 
tem ne vemo, da to sploh ni tako težko.

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A

Namenite 0,5 % dohodnine Rdečemu križu Vrhnika

Jesen v 
botaničnem vrtu
Privlačnost vedenja o rastlinstvu naših 
krajev, ki sodi v vrste zdravilnih rastlin,  je 
pomembno za zdravilstvo prejšnjih in tudi 
današnjih dni. 
Kneipp  navaja v enem od stebrov vedenje 
o rastlinah kot zdravilnih zeliščih in tudi 
zeliščih nasploh. Ob vodenem sprehodu po 
Botaničnem vrtu Ljubljana smo spoznali čas, 
ko se rastline pripravljajo na zorenje plodov, 
ko jih ohranjajo v lupinah, socvetjih, lističih, 
čašah. Čakajo  mraz in čas, ko najdejo koti-
ček, kamor spustijo ali stisnejo semena. Bio-
logi poskrbijo in jim pomagajo že mnogo let 
hraniti  domorodne vrste.

 Zakaj Botanični vrt, se vprašamo. Tukaj 
dobimo odgovor, kaj vse srečamo v svetu zeli 
in zdravilnih rastlin na naših tleh. Vemo, da 
so tukaj mete, melise, žajbelj vseh vrst, kami-
lice, rutica, rozga, slez preslica, kolmež in po-
dobno. Razraščajo se v urbanih okvirjih vrta. 
Njihovo seme je spravljeno kot eno prvih.

Obisk Botaničnega vrta nam je pokazal, 
koliko rastlin poznamo in jih znamo upo-
rabiti. Posebno zanimiva je knjiga Terezije 
Nikolčič  Zdravilna zelišča Terezije Nikolčič,  
v kateri natančno opisuje rastline na Barju 
in okolici z njihovim učinkovanjem. Je velika 
učiteljica kneippovcev na Vrhniki in drugod.  
Na številnih predavanjih nas je poučila, kje 
in kako najti zelišča. Poudarjala je njihovo 
učinkovanje za ohranitev zdravja. Jesenski 
dan, čeprav hladen, nam je pokazal, kako 
neprecenljivo bogastvo zdravja se razrašča 
na tleh Slovenije.

Varujmo naravo in dobrote, ki nam jih daje.
M. Artenjak

Zdravstveni center za preventivo, zdravstveno 
svetovanje in izobraževanje

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. 1. 2017
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Nekega septembrskega večera so se 
na Vrhniki trije možaki namesto v po-
steljo vkrcali v avto in še pred jutrom 
to odločitev krepko obžalovali. Pri 
delovišču so njihovo renault laguno 
namreč prestregli možje v modrem. 
Pravzaprav je bil pravcati čudež, da se 
niso že pred tem zvrnili v prvi obce-
stni jarek ali poljubili kakšno beton-
sko škarpo; oseba za volanom namreč 
sploh ni imela veljavnega vozniškega 
izpita. To se je sicer zelo lepo ujelo s 
statusom vozila, ki mu je mimogrede 
potekla registracija. Voznik se je znašel 
na najslabši mogoč način in mu nata-
knil prve registrske tablice, ki so mu 
prišle pod roke, seveda z nekega dru-
gega avta, s čimer se oni lastnik seveda 
ni strinjal in je krajo prijavil. Nato so 
policisti pogledali še v notranjost vo-
zila in tam opazili klešče za železo ter 
večji akumulator. Posumili so, da je bil 
slednji odtujen iz prenosnega semafor-
ja na delovišču, zato so vse kratko malo 
zasegli. Enemu od potnikov so prav 
tako pobrali manjšo količino sumljive 
posušene rastline, ki bi utegnila biti 
prepovedana droga. Domov so morali 
peš, saj so jim vozilo prav tako zasegli, 
le voznik je opravil še manjši ovinek na 
strokovni pregled na prisotnost mamil 
v organizmu, saj je hitri test iz nezna-
nih razlogov odklonil. Prislužil si je ob-
dolžilni predlog, izdali pa so mu tudi 
nalog zavoljo kršitev Zakona o motor-
nih vozilih. Lastnik neznane posušene 
rastline bo moral po opravljeni analizi 
in morebitnem pozitivnem testu seči 
še malo globlje v denarnico. Nabra-
ti pa bi se utegnilo še kaj, saj zbiranje 
obvestil glede zaseženih predmetov še 
poteka.

Na nekem vrhniškem parkirišču se 
je medtem odigrala žalostna prigoda iz 
poglavja Priložnost dela tatu. Raztre-
seni lastnik avtomobila je nič hudega 
sluteč parkiral, na sedežu pozabil me-
dijsko precej opevani samsung galaxy 
tab3 (10.1 16 Gb LTE), pustil odprto 
okno in odšel po opravkih. Mimo je 
»prišpanciral« možic šibkih moralnih 
načel, stegnil šape po tablici in jo kar-
seda hitro odpeketal s kraja zločina. In 
medtem, ko je enim v hladnih jesen-
skih dneh bolj do drsanja po malih 
ekrančkih, so drugi začutili silno po-
trebo po košnji. Iz takšnih in podob-
nih zmedenih vzgibov je nepridiprav 
na Stari Vrhniki ihtavo vlomil v vrtno 
lopo ter iz nje odnesel  motorno koso 
in motorno vrtno kosilnico. Spomladi 
bo verjetno naokrog iskal lopato za 
sneg. Za obema še poizvedujejo.

Razburljivo je bilo te dni tudi v oko-
liških gozdovih, kjer zadnja leta kra-
ljuje lubadar. Policisti so se ukvarjali z 
dvema izrednima dogodkoma, kjer je 
bil podan sum kaznivega dejanja ogro-
žanja javnega prometa z nevarnim 
dejanjem. V obeh primerih so drvarji 
smreki požagali tako nesrečno, da sta 
zgrmeli naravnost na železniške tire. V 
enem primeru je strojevodja komajda 
uspel ustaviti vlak in se je drevo za-
gozdilo med lokomotivo in vagoni, v 
drugem pa je bilo obvestilo o dogod-
ku pravočasno in je bil do odstranitve 
drevesa začasno ustavljen ves tovorni 
promet.

Nesreča ni počivala niti na domačih 
cestah. V septembru so tako zabeležili 
osem prometnih nesreč, od katerih so 
se tri žal končale tudi z lahkimi tele-
snimi poškodbami, preostali primeri 
so terjali davek zgolj pri vozilih. So pa 

policisti v času varovanja šolskih otrok 
ob prvih šolskih dneh zaznali vzorno 
spoštovanje cestnoprometnih pred-
pisov v okolici šol in na šolskih poteh. 
Manjšo nesrečo je doživel le kolesar, ki 
je zavoljo nepozornosti padel med vo-
žnjo. Policisti bodo po zagotovilih PP 
Vrhnika s poostrenim nadzorom pro-
meta v okolici šol nadaljevali tudi med 
šolskim letom.

Oktobra so bila na Vrhniki zopet na 
udaru zasebna stanovanja. Zlikovec je 
vanje lazil kar preko balkonov. V enem 
stanovanju je izmaknil prenosni raču-
nalnik, v drugem pa nekaj zlatnine in 
denarja. Kdor visoko pleza, pogosto 
trdo pade, a le nekateri se iz tega ne 
naučijo ničesar. Za neznancem sicer 
še poizvedujejo. Možje v modrem so 
v lovu tudi za dolgoprstnežem, ki je v 
Bevkah serijsko vdiral v osebna vozila. 
Na prvega se je spravil zgolj zato, da bi 
se dokopal do desetih evrov. Menda je 
videl dvojno. Nato ga je moral neuspeh 
tako zelo zmraziti, da je iz drugega 
avtomobila izmaknil softshell jakno, 
črne barve, in pulover s kapuco temno 
modre barve. Škode na vozilih je pov-
zročil bistveno več, kot se je okoristil s 
poniglavim početjem.

Med rednim delom so možje zakona 
pri kontroli trgovskih centrov na Vrh-
niki naleteli na državljana Romunije, 
ki je vsiljivo beračil. Možak je stari 
znanec policije, ki je bil za  enako kr-
šitev že večkrat kaznovan, zato so ga 
odpeljali naravnost pred dežurnega 
sodnika okrajnega sodišča. Slednji mu 
je prisodil ustrezno kazen, obenem pa 
odredil njegovo odstranitev iz države 
ter mu prepovedal vrnitev za dobo še-
stih mesecev.

POLICIJA SVETUJE IN 
OPOZARJA

Policija občanom odsvetuje shranje-
vanje vrednejših predmetov, kot so tor-
bice, mobilni telefoni, denarnice, pre-
nosniki ipd. v vozilih. Ne na vidnem 
in tudi ne na nevidnem mestu, npr. v 
prtljažniku, pod sedeži, v prostorih za 
shranjevanje dokumentov ali predme-
tov. 

Storilec bo že ob najmanjši verjetno-
sti, da lahko pridobi korist, do takega 
predmeta zelo verjetno prišel s silo, z 

dejanjem pa bo oškodovancu povzro-
čil dvojno škodo – škodo na vozilu in 
predmetu, ki si ga bo prilastil.

Območje Policijske 
postaje Ljubljana Vič

V Dobrovi in Polhovem Gradcu so 
bili ta čas na pohodu bolj ali manj ško-
dljivi vlomilci. Kaj točno se je pripetilo 
enemu od neznanih nepridipravov, še 
ugotavljajo. Morebiti je skušal vstopiti 
v tujo hišo, misleč, da je njegova, in ker 
ključ ni prijel, je vdrl vanjo skozi pritlič-
no okno kurilnice in se šele v prvem 
nadstropju zavedel, da ni doma. Morda 
pa ga je zgolj dohitela slaba vest. Odta-
val je po isti poti, praznih rok, a vsee-
no povzročil za  dvesto evrov škode. V 
drugem primeru je bil nepridiprav že z 
eno nogo skozi pritlično okno kuhinje, 
ko se je sprožila alarmna naprava. Če-
vlji so ga komaj dohitevali, tako hitro je 
ubežal s kraja zločina. Na oknu je kljub 
temu napravil za  osemsto evrov škode. 
Da bi si izdelal lastno nogometno igri-
šče, pa je prišlo na misel nekemu tatiču, 
ki se je zato lotil skladiščnega kontej-
nerja. Iz njega je odpeljal motorno ko-
silnico, kosilnico na laks, samohodno 
kosilnico, za nameček pa še tri nogo-
metne žoge. Za nešportno vedenje, ki 
je lastnika stalo okoli  tisoč evrov, ga 
že čaka sodniški rdeči karton. Orodje 
je zamikalo tudi njegovega prijatelja, ki 
se je spravil nad zaklenjeno vrtno lopo 
pri vikendu. V malho je basal, dokler 
je šlo, lastnika pa s tem oškodoval za 
okoli  štiri tisoč evrov. Kletna okna 
ostajajo priljubljena vstopna točka 
zmikavtov, ki si obetajo dobička v tujih 
hišah. Dva, zaenkrat še neznana moška 
sta si tako pomagala v neko domovanje, 
tam brskala in izbrskala za vrtoglavih  
sedem tisoč evrov zlatnine. Za vsemi 
naštetimi policisti še poizvedujejo, zo-
per enega od vlomilske bratovščine pa 
so že vložili konkretno kazensko ovad-
bo. Predrznež se je namreč posla lotil 
kar pri sprednjem delu hiše, sesul okno, 
a nato ugotovil, da tam ne bo mogel 
vstopiti. Zato se je sprehodil okrog hiše 
in vlomil skozi garažna vrata. Potem 
ni več vedel, ali raje smuča ali kolesari, 
pa je pograbil kar vse na dosegu rok: 
tri pare smuči, dve gorski kolesi in za 
nameček še LCD TV ter tisoč evrov v 
gotovini. Pri motoviljenju po okolici in 

notranjosti hiše je pustil dovolj sledi, 
da bo postopek zoper njega stekel lah-
ko že kmalu.

Nekega drugega zmikavta je zami-
kala potopna črpalka v bližnji trgovini. 
Meni nič tebi nič si jo je oprtal in odšel 
skozi vrata, ne da bi plačal. Po zbranih 
obvestilih in dokazih se bo za krajo  
dvesto evrov vrednega artikla zagovar-
jal pred pristojnim sodiščem. Predolge 
prste je imel tudi nek obiskovalec loka-
la, ki ga je tja menda prignala huda žeja. 
A namesto po kozarcu je raje posegel 
po denarju iz blagajne. Nekaj pogovo-
rov kasneje so policisti že poznali nje-
govo identiteto in na tožilstvo je roma-
la ustrezna kazenska ovadba.

Zopet drugod so morali možje po-
stave vzpostavljati javni red in mir. 
Čezmerno vinjenega možaka so sku-
paj s plačilnim nalogom odpravili proti 
domu, a se je po nekaj urah kljub temu 
vrnil in nadaljeval z razgrajanjem. To 
pot skozi alkoholno meglico policistov 
ni več ne videl ne slišal, zato so ga od-
peljali v prostore za pridržanje, kjer je 
počakal do iztreznitve. Domov je odšel 
z novim plačilnim nalogom. Hudo je 
počilo tudi v zasebnih prostorih med 
svojci. Stanje je umiril šele prihod mož 
v modrem, ki so zavoljo kršitve Zakona 
o javnem redu in miru srboritežu izdali 
plačilni nalog.

Med drugim so se policisti ukvarja-
li še z gozdarsko nesrečo. Med sečnjo 
dreves se je na srečo zgolj lažje poško-
doval občan. Po opravljenih razgovo-
rih in ogledu kraja nesreče je poročilo 
romalo v nadaljnjo presojo pristojne-
mu tožilstvu. Nastala je še prometna 
nesreča, kjer je voznik tovornega vozila 
s priklopnikom zadel v žleb stanovanj-
ske hiše, nato pa mirno odpeljal s kraja 
dogodka, ne da bi dal podatke oškodo-
vanki ali poklical policijo. Škode je za 
150 evrov, policisti pa so povzročitelju 
izdali plačilni nalog.

Iz Horjula so medtem poročali zgolj 
o predrznem pohodu »rokomavha«, ki 
je najprej razbil sprednja stekla oseb-
nega avtomobila, da bi se dokopal do 
polne denarnice, nakar je zavil še v bli-
žnji lokal. Ker ni bilo v bližini nikogar, 
ki bi ga prijel za ovratnik, je izza pulta 
hitro izmaknil drobižnico z menjalni-
no v znesku  sedemdeset evrov in jo 
še hitreje odpeketal na varno. Policisti 
nadaljujejo s preiskavo, o ugotovitvah 
bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Oktobra so se na dobrovško-polho-

grajskem nasprotniki reda in zakona 
najraje vrteli okrog prodajnih kioskov. 
Pa ne zaradi najnovejših novic, hitrih 
srečk ali žvečilk, niti niso iskali službe, 
ne, najraje so tja zavili ponoči, ko tam 
ni bilo nikogar. Iz treh kioskov so la-
stnikom odtujili okoli 450 težko priga-
ranih evrov. Huda potreba jih je v noč-
nem času prignala tudi v nek gostinski 
lokal, ki je bil prav tako že zaprt. Seve-
da se niso pustili motiti in so vanj vsto-
pili nasilno skozi okno. Zanimala jih je 
zgolj blagajna z denarjem. Za njimi je 
ostalo za približno 1500 evrov škode. 
Spet drugod so se lotili stanovanjske 
hiše. Po vročičnem stikanju za dra-
gotinami so izbrskali nekaj nakita in  
tako občana oškodovali za  tisoč evrov. 
V vseh primerih so policisti ovadbe že 
spisali, za storilci pa še poizvedujejo.

Apetite je na teh koncih zopet zbu-
jala hlodovina. Medtem ko so drugi 
občani po gozdu nabirali kostanj in 
gobe, se je našel posebnež, ki je tod 
nabiral lepo narezane in pripravljene 
hlode. Lastnika bi verjetno nepovra-
tno oškodoval za 12.500 evrov, če bi ga 
po vseh zbranih obvestilih ne izsledili 
možje zakona, ki so kazensko ovadbo 
že posredovali tožilstvu.

Med drugim so policisti pomagali 
reševalcem pri prisilni hospitalizaciji 
psihičnega bolnika, ki je doma z nožem 
ogrožal svojce. Poskrbeli so, da res niso 
nastale nepotrebne poškodbe. Obrav-
navali so še prometno nesrečo  druge 
kategorije, kjer je voznica renault clia 
zaradi neprilagojene hitrosti zdrvela s 
ceste v potok. Reševalci so lažje poško-
dovano voznico odpeljali v ljubljanski 
klinični center, v nesreči pa je po oceni 
policistov nastalo za približno  tisoč 
evrov materialne škode.

Oktober je bil v Horjulu zvečine mi-
ren. Možje postave so morali posredo-
vati le v primeru prijave nasilja v dru-
žini. Glede zadeve še zbirajo obvestila, 
po končani preiskavi pa bodo zoper 
osumljenca verjetno podali kazensko 
ovadbo. 

Obveščeni so bili še o požaru, ki so 
ga nemudoma pogasili domači gasilci. 
Po ogledu kraja dogodka so ugotovili, 
da je zaradi stika na električnem po-
daljšku  nastal manjši požar v hlevu, 
zaradi česar sta zagorela dva manjša 
kurnika. Elementov kaznivega dejanja 
niso zaznali in o tem tudi obvestili to-
žilstvo.

Zbral in uredil: Damjan Debevec

Č R N A  K R O N I K A

Območje Policijske 
postaje Vrhnika
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Katarina Oblak Brown, avto-
rica razstave Le klekljaj, dekle, 
klekljaj, sicer tudi predsednica 
omenjenega društva, je lik in 
delo Julke Fortuna prikazala na 
več panojih v avli Cankarjevega 
doma. Skozi številne fotografije 
in  besedila spoznavamo njeno 
otroštvo in odraslo dobo, kle-
kljarske aktivnosti, pisanje pesmi 
ter člankov, promocijo naše dr-
žave in obnovo kapelice Lurške 
Matere Božje v Lipici. »Po vsem 
tem, kar sem videla oziroma 
kar smo pripravili za razstavo, 
lahko rečem le, da je nam Julka 
Fortuna zapustila veliko, verje-
tno več, kot si je sama mislila.«  
Julka, rojena Gantar, se je izpod 
Blegoša preselila v Podlipo leta 
1935 po poroki z Vinkom Fortu-
no z Mivškove domačije. Življe-
nje ji ni prizanašalo: mož je bil 
med vojno interniran, leta 1952 
pa ga je zadela možganska kap. 
Skrb za kmetijo, sedem otrok in 
bolnega moža ni bilo lahka, a ni 
klonila. Uteho ji je  pomenilo 
klekljanje, za kar je prejela šte-
vilna priznanja - postala je celo 
mojstrica domače obrti (kleklja-
nja), pisanje klekljarskih pesmi 
(zbirka pesmi Iz srca do srca: 
čipkarske in druge pesmi, ki je 

kasneje doživela še dva ponatisa) 
in organiziranje klekljarskih te-
čajev. Kot zavedna Slovenka, ve-
sela nove države, je v začetku de-
vetdesetih postala ikona pristne 

slovenskosti, ki jo je  na domačih 
in tujih sejmih ter drugih prire-
ditvah promovirala z narodno 
nošo, vrhunskimi klekljarskimi 
izdelki in slovensko pesmijo. V 
zgodovino se je zapisala tudi 
kot pobudnica in organizatorka 
obnove kapelice Lurške Matere 
Božje v Lipici, kamor so do dru-
ge svetovno vojne množično ro-
mali zaradi čudežnih ozdravitev. 
Julka Fortuna je umrla leta 1999. 
O delu svoje matere je na odprtju 
razstave spregovorila tudi nje-

na hči Marija Grampovčan, po 
mnenju katere je mati uteho nad 
bridkimi življenjskimi izkušnja-
mi našla v ravno v klekljanju in 
promociji Slovenije. »Trudila se 
je, da je našo državo vedno pri-
kazovala v najlepši luči, kajti bila 
je izredno zavedna Slovenka.«

Razstavo, ki so jo na odprtju 
kulturno obogatili člani druži-
ne Jemc iz Škofje Loke, si lahko 
ogledate do 10. decembra. 

Gašper Tominc

Vrhnika, 25. oktober – V galeriji Cankarjevega 
doma je odprla vrata razstava Janeza Rupnika, ki 
se tokrat predstavlja z umetniškim imenom Ruben 
Muha, kar je pri marsikomu sprožilo vprašanje, kdo 
pravzaprav je to. 

Vrhnika, 8. november – Letos mineva stota 
obletnica rojstva Julke Fortuna, znane klekljarice iz 
Podlipe in promotorke Slovenije v njenih prvih letih 
obstoja. S posebnim posthumnim priznanjem so se 
je v začetku leta spomnili že podlipski rojaki, tokrat 
pa so se njenemu delu v obliki zgodovinske razstave 
poklonili tudi v Muzejskem društvu Vrhnika. 

Avtorica razstave Katarina Oblak Brown in Julka Fortuna 

Naš Pavliha
Le malo ljudi se morda še spominja, da je na 
Vrhniki, točneje na Hribu, v zgodnjih 50-ih letih 
prejšnjega stoletja delovalo amatersko, bolje 
otroško lutkovno gledališče ročnih lutk. Sam sem 
se po dolgih letih o tem pogovarjal le z dvema.

Oder, zbit iz strešnih letev in kartona z deljeno zaveso na vrvi-
cah in izmenljivimi kulisami, je bil postavljen pred skedenjskimi 
vrati Prekovega kozolca, na tedanji Kotnikovi cesti 23, nasproti 
pokopališča (sedaj Voljčeva 24).

Temeljno znanje smo zajemali iz knjige Pavliha - knjiga o roč-
nih lutkah, etnologa in profesorja francoščine dr. Nika Kureta 
iz leta 1942. Slovenska lutka Pavliha se je rodila po tujih vzorih  
prav leta 1939 tako kot jaz. Za nič od tega si ne prisvajam prav 
nobenih zaslug.

Predstave so bile ob nedeljah popoldne v počitniških mese-
cih .»Public relations« oziroma ustno obveščanje zainteresiranih 
mladih gledalcev je bilo skrb tete Ivanke, teta Ančka pa nam je 
uvidevno zaupala prostor pod kozolcem, kjer sicer ni marala 
ljudi, da ne bi zašel kak žebelj v seno ali da ne bi kadilci odvrgli 
neugaslega cigaretnega čika.

Preigravali smo igrice, ki so nam bile na voljo in za katere smo 
imeli ustrezne lutke. O umetniškem nivoju predstav bi mogoče 
današnje, bolj razvajeno občinstvo razpravljalo na dolgo in široko, 
čeprav smo si za  kakovost na vso moč prizadevali kot najstniki 
in preprosto ljubitelji svojih dejavnosti. Med vsakim  od »resnih 
dramaturških prizorov« je bila plesna točka  – ples, ko so lutke 
plesale v zanimivih parih: Pavliha z ženo Marjano, debeli birt s 
smrtjo, policaj s čarovnico, če jih omenim le nekaj. Za več kot  dva 
animatorja s po dvema lutkama pod našim odrom tako ni bilo 
prostora. Za glasbeno opremo je bil zadolžen moj brat Marko, ki 
je igral na harmoniko, kasneje smo vrteli tudi  glasbo s tetinega 
gramofona na vzmet. Plošče nam je priskrbel pokojni Kovačev 
Vinko. V ansamblu gledališča je poleg mene in brata sodeloval 
še sosedov Janez Jerina, Andrejazov, in kasnejši profesionalni 
dramaturg Jože Rode, kot glasbeni gost je nekajkrat sodeloval 
tudi Tone Jurjevčič.

Spominjam se, da so bili  po navadi sedeži v parterju (beri tri ali 
štiri deske na tnalih) dobro zasedeni, dočim so tisti na stranskih 
balkonih, t.j. dveh lojtrskih vozovih, največkrat ostajali prazni, 
nekateri so raje kar obstali bolj daleč. Seveda smo  kot vstopni-
no pobirali prostovoljne prispevke, vstopnice pa smo žigosali z 
edinim žigom, ki smo ga premogli, z napisom: POTRJUJEM. Še 
danes ne vem, kaj.

Nekoč je predstavo obiskal tudi g. dekan, ker ga je verjetno 
zanimalo, kam hodi mladež od popoldanskega nauka. Tisti dan 

je bil inkaso tako obilen, da si je   vse osebje gledališča lahko pri-
voščilo obisk kinopredstave v Cankarjevem domu. Dobesedno 
prvovrstne vstopnice so nas veljale po  dva dinarja.

Poleg kopanja v Furlanovih toplicah, kombinirano izmenoma 
s knajpanjem v  mrzli  Mali Ljubljanici en ovinek višje, nam 
je lutkarstvo naredilo veliko veselja in prav nikoli nam ni bilo 
dolgčas, tudi kadar teti za svoja nečaka nista našli koristnejšega 
dela. Star maln je bil že bolj celodnevni izlet, za katerega je bilo 
teže dobiti dovoljenje najinih tet.

Del lutk hranim za spomin kljub obtolčenosti in moljem v 
oblekicah. Da pa roka ne gre več vanje, je dokaz, da smo od 
takrat precej zrasli, mogoče delno tudi pamet. Dandanes me 
pogled na lutke opominja na kratkost človeškega življenja. V 
predalu kuhinjske mize na Vrhniki sem našel z okorno pisavo 
tete Ančke, zapisano v zvezek njene sestre Mici, ki jo je na polju, 
21 let staro, ubila strela:

»Življenje igrišče je,
človek igrača,
usoda igralka je,
ki jo obrača.«
Sam bi z našim Pavliho dodal:
»Življenje je oder,
kjer lutke smo vsi.
Pavliha je lutka,
ki vse nadmodri.«                                                        

Janez Tomšič

Ni jih veliko, ki so vedeli, da 
se za psevdonimom »skriva« 
Rupnik, ki ga mnogi poznajo 
predvsem kot cvetličarja iz Cve-

tličarne Jana. Kot je sam dejal 
na odprtju, je prvo packo nare-
dil pred sedmimi leti in kasneje 
nadaljeval pod budnim očesom 

sedaj že pokojnega slikarja Mili-
goja Dominka. Zdi se, da izbrani 
motivi – cvetlična tihožitja – na 
prvi pogled razkrivajo njegovo 
poklicno strast, a pozoren obi-
skovalec lahko odkrije tudi po-
krajinske impresije ter človeško 
in živalsko figuraliko. Močni 
barvni toni, kot sta rdeča in 
modra, podkrepljeni z debelimi 

črnimi črtami, ustvarjajo izrazi-
te kontraste in  tako povečujejo 
izpovedno moč motivov. In za-
kaj tak psevdonim? »Česar ne 
zmore Janez Rupnik, pa lahko 
Ruben Muha,« je bil jedrnat av-
tor razstave. Njegova dela so bila 
na ogled do 11. novembra. 

Gašper Tominc, foto: GT

Med čipkami Julke Fortune

Česar ne zmore Janez Rupnik, 
zmore Ruben Muha
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 Moj oče se je kljub skoraj 86 
letom odločil, da s pevci MePZ 
Ivana Cankarja z Vrhnike obišče 
Argentino in sama sem ga na tej 
dolgi poti spremljala. Uspelo mu 
je, kar si je zaželel, meni pa je bilo 
dano na tej poti uživati. V času 
od 27. oktobra do 9. novembra 
2016 se je MePZ Ivana Cankarja 
z Vrhnike odpravil na gostova-
nje med naše rojake v Argentini. 
Celotno organizacijo potovanja, 
vsa  srečanja s Slovenci v tej dalj-
ni deželi, turistični del ogledov 
in bivanje na tujem je prevzela 
Turistična agencija TRUD iz 
Ljubljane ob sodelovanju čla-
nov Upravnega odbora Pevskega 
društva Logatec in nekaj neutru-
dnih posameznikov, ki so že prej 
negovali stike z našimi rojaki. 
Poleg predsednika društva sta 
najbolj zaslužna g. Janez Ovsec 
in g. Bogdan Magister.

Ni potrebno razlagati, da je 
obisk petdeset članske slovenske 
odprave v Latinsko Ameriko ve-
lik zalogaj tudi za profesionalne 
ekipe, a so ga organizatorji sre-
čanja  uspešno opravili v veliko 
zadovoljstvo vseh udeležencev.

Zbor  je na tujem izvedel pet 
samostojnih koncertov in dva-
krat  sodeloval  s petjem pri bo-
goslužju v slovenskem jeziku v 
cerkvah. Vsak koncert je obsegal 
dva dela, katerega vsak del je se-
stavljalo osem pesmi. 

Pevsko društvo Logatec je k 
sodelovanju na tujem pritegnil 
poleg pevcev  iz Vrhnike in Lo-
gatca tudi pevce iz drugih krajev, 
ki so s svojimi glasovi pripomogli 
k dobri izvedbi programa. Zbo-
rovodja Lovro Grom je program 
oblikoval skrbno. Vanj je vključil 
slovenske  ljudske pesmi, pesmi, 
katerih  besedila so spisali veliki   
slovenski domoljubi od Simona 
Gregorčiča do Ivana Cankarja 

in nekatere druge znane pesmi, 
ki so predstavljale  druge kraje 
in pokrajine izven naših meja 
domovine.

Če človeka na njegovi poti 
omejujejo meje in razdalje, ovir  
za pesmi gotovo ni. Popeljejo vas 
tja, kamor si tisti hip zaželite, le 
prisluhniti jim morate.

Hvaležnih, ganjenih in prisrč-
nih poslušalcev je bilo na vsakem 
koncertu dovolj. Čudili smo se 
njihovemu velikemu prijatelj-
stvu, tesni povezanosti in dobri 
organiziranosti. Presenečali so 
nas na vsakem koraku z dobrim 
znanjem materinščine, obvlada-
nju dialekta iz krajev, od koder 
jih je pot zanesla v Argentino 
in veliki skrbi, da jezik ohrani-
jo tudi njihovi nasledniki. Tako 
smo bili priča tretji generaciji 
tamkaj živečih Slovencev, ki v 
slovenskih šolah nadaljujejo s 
poukom za otroke ob sobotah in 
se ob nedeljah srečujejo pri maši, 
druženje pa nadaljujejo po maši 
ob skupnih zajtrkih.

Skromni so v svojih potre-
bah, lačni želja po spoznavanju 
domovine svojih dedov in babic, 
tet in stricev, bližnjih in daljnih 
sorodnikov,  njihovih krajev, obi-
čajev in jezika.

Skrb, da se jezik ohrani, slo-
venska govorica pa ne pozabi, 
ostaja ne le v družini, zanjo ve-
stno skrbe vsi, ki so odgovorni za 
šolo in cerkev. Res vredno zgleda 
in posnemanja.

Naš obisk jih je povezal prav 
za to priliko. Omogočili so nam 
obiskati njihove kulturne do-
move, ki so vsi po vrsti dovolj 
prostorni za njihovo dejavnost, 
zgledno urejeni in financirani  

zgolj z lastnimi prispevki. Nji-
hove aktivnosti ne podpira niti 
nova domovina, naša država jim 
nekoliko pomaga s knjižnim ma-
terialom, z možnostjo dodatne-
ga izobraževanja in s  potrebno 
literaturo.

Zavedajo se, da je lastna  de-
javnost tista, ki jih združuje in 
ohranja nacionalno identiteto.

Na vseh koncertih je bilo 
prebrano tudi pismo župana iz 
Logatca g.  Berta Menarda, ki 
je med drugim zapisal nekako 
takole: » V življenju opravimo 
veliko poti. Nekatere so posute s 
trnjem. Ko se zaprejo velika vra-
ta, se nekaterim odpro majhna 
okna – za Slovence v Argentini, 
je to nova domovina. Ljubezen, 
vztrajnost in ponos so bile  pot 
do rešitve, njihova  velika med-
sebojna  povezanost v skupnosti 
pa zagotovilo, da se slovenstvo 
ohrani tudi v prihodnje.«

K temu ni kaj dodati. Koncerte 
je obogatil s svojim petjem trio 
Jesenovec Jože, Erbežnik Emili-
ja in Stepic Lilijana. Z ljudskimi 
pesmimi posameznih slovenskih 
pokrajin so privabili solze v oči 
marsikaterega poslušalca in obu-
dili spomine na pesmi, ki so jih 
prepevali kot  prvi Slovenci čez 
lužo njihovi očetje in matere.

Po končanem koncertu je bilo 
druženje in srečanje z našimi ro-
jaki. Stkale so se vezi, ki smo jih 
odnesli s seboj in verjamem, da 
se mnoge ne bodo več pretrga-
le. Rojaki so zgledno poskrbeli 
za dobro počutje in pogostitev. 
Neizmerno hvaležni smo jim za 
tople sprejeme.

Mnogi med pevci so se po 
mnogih letih spet  srečali s svo-

jimi sorodniki, prijatelji, znanci 
in njihovimi potomci, nekateri 
celo prvič. Obujali so spomine 
na daljne kraje in poznane  ljudi. 
Zanimalo jih je, kako se počuti-
mo pri njih, kakšna se nam zdi 
ta velika in prostrana dežela in 
seveda željno srkali vase vse, kar 
smo jih povedali o svoji domo-
vini. Na koncertu v Slomškovem 
domu v Buenos Airesu se nam 
je pridružila tudi veleposlanica 
Republike Slovenije v Argentini 
gospa Jadranka Šturm Kocjan. 
Pozdravila je takšno sodelova-
nje in vsem zaželela vse dobro.

 Pevci zbora so  navdušili 
naše rojake,  solisti tega zbora 
pa so se predstavili v svoji naj-
boljši luči in zapustili sled, ki še 
dolgo ne bo izbrisana. Ne vem 
koliko ljudi si je zapomnilo ka-

kšnega od sodelujočih, ne dvo-
mim, da vsi vedo za Špelo Pet-
kovšek. Zares odlična je bila na 
vseh predstavah.

Zbor so opazili tudi mnogi 
naključni mimoidoči in mnogi 
turisti. Slovenska pesem je od-
mevala ob slapovih Iguazuja, v 
katedralah Buenos Airesa,  v le-
talu, avtobusih, na postajališčih 
in še kje. Ubrano in ponosno so 
pevci predstavljali slovensko pe-
sem in se veselo družili.

Argentino smo spoznali od se-
vera do juga. Obiskali smo mo-
gočne slapove Iguazuja, se podali 
pod Ande v Bariloče, obiskali 
slovenskega slikarja v Beuenos 
Aires  g. Marjana Gruma, pre-
hodili  čudovito četrt La Bocca 
v Beuenos Airesu,  v  glavnem 
mestu   obiskali vse pomemb-

ne kulturne  objekte, se zvečer 
predali ritmu argentinske glasbe 
in korakom tanga, obiskali pravi 
ranč in zajahali konje, občudova-
li Patagonijo in še… Vtise bomo 
še skušali prevetriti in  jih nekako 
urediti, stkane vezi bodo ostale. 
Pevci pa že snujejo nove projekte, 
nova potovanja.

Naj vas ob koncu povabim na 
koncert, ki ga zbor prireja 10. 
decembra 2016 v Cankarjevem 
domu na Vrhniki. Predstavili 
bodo tudi del program, s katerim 
so gostovali  v Argentini. Želijo 
si, da bi jih tudi doma pričakala 
polna dvorana poslušalcev  in to-
pel sprejem. Verjemite mi, vsaj to 
si tudi zaslužijo.

Dragica Krašovec

Človeku se redko 
ponudijo priložnosti 
odpotovati v daljne 

kraje in prisostvovati 
dogodkom, ki jih 

udeleženci takšnega  
potovanja soustvarjajo.

Vabilo

Klub Orfej, Sinja gorica 87, Vrhnika

9. 12. 2016 od 18.00 do 20.00

Vabljeni na izkustveno delavnico 

IZRAŽANJA SKOZI PODOBE 
Vodita: Petra Štrukelj in Katja Dolenec – vizualni komunikatorki in certificirani 
ekspresivni pedagoginji.

Spoznali boste, kako si preko vizualnih podob na fotografijah lahko pomagamo priti bliže k sebi, se povezujemo z drugi-
mi ter ozavestimo svoja čustva, želje, stiske ali strasti. S pomočjo Fotooraklja boste izkusili, kako obuditi simbolni svet in 
kreativnega otroka znotraj sebe. Ustvarili si boste svoj osebni kolaž za leto 2017 in spoznali, kako ga lahko aktivirate in se 
še bolj povežete s svojo kreativnostjo.

Vljudno vabljeni!

Gostovanje v Argentini
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Prva javna glasbena šola je s po-
ukom začela 8. novembra 1816 
in je delovala v okviru vzorčne 
glavne šole (normalke) v Ljublja-
ni.  Namen javnega glasbenega 
pouka je bil  razširiti glasbeno 
znanje med učenci obstoječih 
šol in dvigniti raven znanja med 
učitelji. Bistvo javnega glasbe-
nega pouka pa je bilo, da je bil 
brezplačen in tako dostopen 
tudi revnim učencem. Zveza 
slovenskih glasbenih šol je 200. 
obletnico ustanovitve javne glas-
bene šole in ohranitev sistema 
javnega glasbenega šolstva do 
današnjih dni obeležila z več 
pomembnimi dogodki pod ča-
stnim pokroviteljstvom predse-
dnika RS, Borisa Pahorja. Že v 
juniju je po vseh glasbenih šolah 
v Sloveniji točno ob 15. uri za-
zvenela himna in skladba Moja 
dežela, dan pred tem pa so se 
različne zasedbe glasbenih šol 
predstavile na Kongresnem trgu 
v Ljubljani. Letošnjega novem-
bra je  bila glavnina dogodkov 
ob 200-letnici: 

–  9. 11. je bila na TVS2 glas-
beno-dokumentarna oddaja Za 
glasbo živimo,

– 10. 11. je Slovenski šolski 

muzej odprl razstavo o javnem 
glasbenem šolstvu z naslovom 
Dostopno in plemenito  (razsta-
va bo na ogled do konca marca 
2017),

– 13. 11. je v Gallusovi dvora-
ni Cankarjevega doma zazvenel 
Slavnostni koncert ob 200-letni-
ci javnega glasbenega šolstva na 
Slovenskem,

– 16.11. pa je na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani potekal med-
narodni simpozij.

Na slavnostnem koncertu je 
predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor Zvezi slovenskih 
glasbenih šol slavnostno vročil 
odlikovanje Republike Slovenije 
srebrni red za zasluge za izjemne 
zasluge pri utrjevanju glasbene-
ga znanja in razvoju slovenske 
glasbene kulture ob 200-letnici 
delovanja slovenskega javnega 
glasbenega šolstva. Koncert so 
sicer izvedli trije simfonični or-
kestri pod vodstvom dirigenta 
Simona Krečiča: orkester učen-
cev iz slovenskih glasbenih šol, 
kjer je sodelovala tudi učenka 
GŠ Vrhnika Ema Brlan, orke-
ster konservatorijev za glasbo in 
srednjih glasbenih šol ter orke-
ster Akademije za glasbo. S pe-

strim programom, ki je vseboval 
tudi pomembna dela slovenskih 
avtorjev, se je tako predstavila 
celotna vertikala glasbenega šol-
stva. Učenci, dijaki in študenti 

so na koncertu dokazali visok 
nivo znanja in ustvarjalnosti, 
ki ga slovenski glasbeni sistem 
ohranja in nadgrajuje skozi leta 
svojega obstoja.  

S pripravo razstav, postavl-
janjem obeležij, sodelovanjem z 

drugimi društvi in republiškimi 
institucijami,  pa tudi s pomočjo 

posameznikov, ki  opravljajo 
raziskovalne naloge ali pri nas 
iščejo informacije o svojih 
prednikih in domačijah. Ker 
želimo dopolniti društveni 
fotografski arhiv, vabimo k sode-

lovanju vse občane. Zbiramo 
najrazličnejše fotografije 
Vrhnike in okoliških krajev: 
stavb, spomenikov, predmetov, 
dogodkov, prireditev, šolskih 
fotografij, fotografij skupin in 
posameznih oseb. Prosimo, da 
fotografije opremite s čim več 
znanimi podatki, kot so datum 
in kraj nastanka, opis dogodka, 
popis fotografiranih oseb ter 
navedbo fotografa.

Če fotografije ne želite izročiti 
v originalu, jo bomo preslikali in 
vam original vrnili. Imena da-
rovalcev hranimo v arhivu.

Fotografije zbiramo v 
društvenem prostoru na Tržaški 
c. 23 (nekdanji Rokodelski dom) 
na Vrhniki. Oglasite se lahko ob 
ponedeljkih od 10. do 12. ure, 
po dogovoru preko elektronske 
pošte tudi ob drugih terminih 
(md.vrhnika@gmail.com).

Za sodelovanje se najlepše za-
hvaljujemo! 

Muzejsko društvo Vrhnika 

Pa imamo 
Linhartovega 
Matička tudi v 
Bevkah!

Že kar nekaj časa pozorno spremljam 
predstave amaterskega gledališča Janeza 
Jalna iz Notranjih Goric, ki ima za seboj 
že več kot 60-letno dokaj uspešno 
tradicijo. Vsakoletni premieri v domači 
dvorani sledijo predstave širom Slovenije. 
Njihova zabavna tematika razveseljuje 
širši krog občinstva. Med ljubiteljskimi 
igralci že vrsto let uspešno nastopa tudi 
Klavdija Japelj.  

Lani sem med uprizoritvijo igre na odru opazil pri Klavdiji nek 
poseben žar, ki je svojstven,  samo njen. Očitna je bila barvitost 
izražanja in posebna govorica telesa. Vsega  ni mogoče opisati, 
preprosto je treba videti. 

Letos, pa  kar na enkrat, kot strela iz jasnega: “Klavdija Japelj je 
prejela matička,” najvišje priznanje, ki ga lahko prejme ljubiteljski 
gledališki igralec. Nagrada ji je bila podeljena na 55. Linhartovem 
srečanju v Postojni, na festivalu gledaliških skupin Slovenije in 
zamejstva, ki je potekalo od 29. 9. do  1. 10.  2016 in ga pripravlja 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Linhartovo 
srečanje je osrednja in najpomembnejša  prireditev v organiza-
ciji JSKD. Na omenjeno srečanje se lahko prijavijo vseslovenske 
ljubiteljske skupine in predstavlja izbor  najboljših predstav slo-
venskega ljubiteljskega gledališča. V letošnji sezoni se je za nastop 
na festivalu potegovalo kar 125 predstav.

Stroga ocenjevalna žirija se je odločila podeliti matička Klavdiji 
Japelj za izjemno vlogo Zinke v predstavi Goli pianist JJ KD Janez 
Jalen iz Notranjih Goric z utemeljitvijo, da Klavdija na izviren na-
čin ustvarja dve osebi v eni in eno v dveh in v vlogi na polnokrven 
način prevzame DNK dramskega lika ter da vloge ne igra, ampak 
v njej preprosto je – neizprosno, zabavno in v vsakem  trenutku. 

Klavdija se bo z igralsko skupino kot Zinka ponovno predsta-
vila na gostovanjih širom Slovenije. Kraj in čas predstav si lahko 
ogledate na spletni strani Kulturnega društva Janez Jalen, sledila 
pa bo tudi zaključna predstava na domačem odru. Ne zamudite 
izjemne priložnost ter si zagotovite mesto na predstavi in videli 
boste, kako ji omenjena vloga pristoji.

Bojan Sarabon

V Muzejskem društvu Vrhnika intenzivno 
nadaljujemo z raziskovanjem našega kraja in okolice 
v obliki publikacij v zborniku Vrhniški razgledi. 

Zbiranje starih fotografij

Dvesto let javnega glasbenega šolstva
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V letošnjem letu so v mesecu 
marcu prejeli eno največjih pri-
znanj za svoje 25-letno delova-
nje. Ministrstvo za kulturo RS 
je Orkestru Simfonika podelil 
status društva v javnem intere-
su na področju kulture. Tako so 
člani orkestra s svojimi števil-
nimi koncerti in tudi številnimi 
poslušalci, dobili potrditev za 

kakovost in za velik prispevek k 
kulturnemu življenju na Vrhniki 
in v Sloveniji. 

Cankarjeva dvorana na Vrhni-
ki je bila zopet polna poslušalcev 
in ljubiteljev društva Orkestra 
Simfonika. Tudi orkester je v 
popolnosti zasedel oder, saj je 
nastopilo preko 50 sedanjih in 
bivših glasbenikov, pod taktir-
ko neumornega dirigenta Marka 
Fabianija. Poslušalcem pa so se 
predstavili kot solisti kar člani 
orkestra: Tadeja Žele - violon-
čelo, Oto Gvardjančič - klavir, 
Andrej Jesenovec - vokal, vio-

linistki Andreja Vita Mulej in 
Petra Herič ter trobentači Peter 
Grdadolnik, Marko Rus in Jurij 
Cankar. Moderatorka koncerta 
je bila Petra Grom. Edini gost je 
bil glasbenik in komik Tilen Ar-
tač. Kot solist je nastopil z violon-
čelom in iz znane oddaje »Znan 
obraz ima svoj glas« predstavil 
nekaj zanimivih likov. Dvorano 

pa je navdušil predvsem z likom 
Svetlane Makarovič. 

Na koncertu so ob tem viso-
kem jubileju podelili tudi Gallu-
sova priznanja, katere so prejeli: 

- bronasto: Sanja Gabrijelčič, 
Ana Kavčič, Meta Rus, Tjaša 
Tomažin in Tadeja Žele,

- srebrno: Sabina Grdina, Blaž 
Kovač in Alenka Ošaben,

- zlato: Ana Bokalič, Stane 
Demšar, Marija Fabiani Čuk, 
Henrika Gutnik, Andrej Je-
senovec, Mirko Kosi, Alenka 
Mulej, Miha Petkovšek in Janez 
Žnidaršič,

- častna priznanja pa: Marko 
Fabiani, Gregor Jeromen, Kata-
rina Oblak - Brown in Kristina 
Smrke.

Sam koncert je bil veličasten 
in kvaliteten. Skoraj pri vsaki 
glasbeni točki so se predstavili 
solisti orkestra in dokazali kva-
liteto 25-letnega delovanja. V 
zadnjih petih letih je orkester 
odigral 22 novoletnih koncer-
tov, od tega 10 na Vrhniki, 10 v 
Ljubljani in 2 v Borovnici. Kot 
gostje pa so nastopili številni 
znani slovenski glasbeniki: tro-
bentač Aleš Klančar, violinist 

Benjamin Ziervogel, harmoni-
kar Mirko Jevtović, sopranistka 
Leonida Sabo, flavtistka Eva Arh 
in kontra tenorist Žiga Lakner. 
Naj se tako spomnimo še nekaj 
zanimivih koncertov v zadnjih 
petih letih. V letu 2013 je bil 16. 
Pomladni koncert z Alenko Go-
dec in Matjažem Mrakom, ki je 
bil posvečen glasbenemu ustvar-
janju Dušana Velkaverha. Na 17. 
pomladnem koncertu pa so se z 
nekaj skladbami znova spomnili 
na Dušana Velkaverha, ki se je 
le nekaj mesecev prej za vedno 
poslovil od nas. Maja leta 2013 

je orkester prejel občinsko pri-
znanje Srebrno plaketo Ivana 
Cankarja in s tem dokazal, da 
je v središču kulturno-glasbe-
nega dogajanja na Vrhniki. Saj 
so že junija skupaj z zborom 
Mavrica sooblikovali otvoritev 
Argonavtskih dnevov. V letu 
2014 so sodelovali na prireditvi 
ob svetovnem dnevu voda v Bi-
stri. Skupaj z zborom Mavrica 
pa praznovali njihovih 20 let 
delovanja. Na občinskem pra-
zniku občine Log-Dragomer so 
izvedli koncert z Žigom Lakner-
jem. Leta 2015 so prvič gostovali 

v Železnikih, kjer so ob dnevu 
državnosti s solistoma Janezom 
in Majo Triler izvedli koncert 
na prostem. V septembru 2015 
pa so skupaj s štirimi lokalnimi 
zbori slavnostno odprli preno-
vljen Cankarjev dom na Vrhniki. 
V letošnjem letu pa so skupaj s 
kantavtorjem Filipom Kranjcem 
izvedli zelo obiskan koncert in 
dokazali svojo kvaliteto ter raz-
sežnost svojega delovanja. Zato 
ob tem jubileju samo hvala in še 
na dolge dejavnosti v kulturnem 
življenju na Vrhniki.

Simon Seljak

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si
Odprto: od torka do petka: od 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.

Spoštovane obiskovalce obveščamo, da bo Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri 
Vrhniki, tako kot prejšnja leta, zaprt za posamezne obiskovalce zaradi neogrevanih prostorov 
od 4. 12. 2016 do 28. 2. 2017.  Skupine se za obisk naročite preko telefona 01 750 66 72 ali 
elektronske pošte programi@tms.si. V tem času vas vabimo na ogled naših zbirk Muzeja 
pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu.

Fotografski natečaj Moj Elan
V sodelovanju z družbo Elan smo pripravili fotografski natečaj. Do 1. 12. 2016 zbiramo foto-
grafije s hudomušnimi naslovi, na katerih je vidno Elanovo športno orodje/oprema. Pošljite 
fotografijo na info@tms.si in sodelujte v žrebanju za: Elan smuči Amphibio 16Ti2, jopico Elan 
in sezonsko izkaznico Prijatelj TMS. Več: www.tms.si/index.php?e_id=577

Občasne razstave: 

Občasna razstava:  Supersvetloba
Na občasni razstavi so prikazani začetki in razvoj laserske tehnologije v Sloveniji, 
številni izdelki in področja njihove uporabe. Izvedeli boste,   kako laser deluje, in 
spoznali njegove najpomembnejše lastnosti. Na ogled do 3. 12. 2017.

Z ELANOM DO ZVEZD. Elan in njegovi predhodniki
Na razstavi  sta predstavljeni bogata zgodovina tovarne Elan in njena izredna raznolika 
proizvodna dejavnost. Na ogled do 17. 9. 2017.

SKORAJ VSE O ZVOKU 
Razstavo o zvoku spremljajo eksperimenti, glasbila, »gluha soba« in poseben del za 
najmlajše. Na ogled do 3. 12. 2017.

Ana in Teddy: Medved v Sloveniji 
Razstava celovito predstavlja rjavega medveda in osvetljuje odnos do te  naše največje 
zveri skozi čas. Na ogled do 3. 12. 2016.

Spored prireditev:

sobota, 3. 12., od 9.00 do 17.00: Ta veseli dan kulture
10.00–12.00: delavnice za otroke na temo razstave Z Elanom do zvezd
11.00: voden ogled občasne razstave Z Elanom do zvezd z avtorjem Vladimirjem 
Vilmanom
12.00: žrebanje nagrajencev fotografskega natečaja Moj Elan
15.00: voden ogled občasne razstave Supersvetloba z avtorjem Orestom Jarhom
16.00: voden ogled občasne razstave Skoraj vse o zvoku z avtorjem Orestom Jarhom
16.00: na potep po zvokovnih postajah, voden ogled za otroke.
Za posameznike in družine prost vstop in brezplačen program. Muzejska blagajna bo 
odprta od 9.00 do 17.00, razstavni prostori pa še uro po zaprtju blagajne.

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

Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote 
in ponedeljki, 25. 12., 26. 12., 1. 1.: zaprto
V času Miklavževega sejma (3. 12. in 4 .12.) boste muzej lahko obiskali le vodeno, vsako 
polno uro med 10.00 in 18.00. Zadnje vodenje bo ob 17.00.  Oba dneva bo vstop v muzej 
prost, v nedeljo bo treba plačati vstopnino za Miklavžev sejem.

Spored prireditev:

petki ob 13.00: voden ogled za upokojence (znižana vstopnica za 
upokojence)

sobota, 3. 12., od 9.00 do 17.00: Ta veseli dan kulture: voden ogled za 
družine vsako polno uro, zadnje vodenje ob 17.00. Muzej bo odprt od 10.00 do 18.00. Za 
posameznike in družine prost vstop in vodstvo

od torka, 27. 12., do petka, 30. 12., od 10.00 do 13.00: Počitniške 
delavnice za otroke: izdelovanje voščilnic, poštnih rogov in štampiljk. Prijave niso 
potrebne.

December v TMS

 

Dobitniki častnih Gallusovih priznanj (od leve) Gregor Jeromen, Katarina Oblak Brown, Kristina Smrke in dirigent Marko Fabiani

Jubilej Orkestra Simfonika
Vrhnika, 22. oktober - Orkester Simfonika je ob svoji 
25-obletnici uspešnega delovanja v veliki dvorani 
Cankarjevega doma na Vrhniki izvedel jubilejni 
koncert »Klasično in drugačno«.
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Domači zbor Mavrica, ki ga 
vodi Darinka Fabiani, ni po-
trebno posebej predstavljati, saj 
gre za zasedbo, ki že več kot dve 
desetletji bogati lokalni in tudi 
širši slovenski kulturni prostor. 
Njihova značilnost je ta, da med 
drugim zelo radi posežejo tudi 
po nekoliko popularnejši glasbi, 
zato ne preseneča, da so se »uje-

li« s sedaj že pokojnim Dušanom 
Velkaverhom, ki je nanizal kopi-
co zimzelenih uspešnic. Njemu 
so se pred časom že posebej po-
klonili, niso pa nanj pozabili niti 
tokrat. Po prvem delu koncerta, 
ki je navdih iskal v zakladnici 
slovenskih ljudskih in avtorskih 
pesmih, se je v drugem delu po-
svetil Velkaverhovim prevodom 

tujih uspešnic, ki jih je za potre-
be zbora priredil Marko Fabiani. 
Harmonijo zborovskih glasov 
je dopolnila delna zasedba Or-
kestra Simfonika. Sicer pa je ta 
drugi del koncerta bil hkrati tudi 
»javna vaja«, pred nedeljskim na-
stopom v ljubljanskem Konzer-
vatoriju, kjer je v okviru revije 
Sozvočenja nastopilo deset iz-
branih odličnih pevskih zasedb 
z območja Osrednje Slovenije.

Sobotni koncert so svojim re-
pertoarjem obogatili še gostje z 
Obale MePZ Obalca iz Kopra, 
ki so se publiki predstavili z 

repertoarjem od renesanse do 
evropske glasbe današnjih dni. 
Gre za odlične pevce in pevke, ki 
se lahko v svoji petnajstletni zgo-
dovini pohvalijo s številnimi pri-
znanji, med katerimi so zagotovo 
na častem mestu zlata in srebrne 
plakete z regionalnih tekmovanj. 
Leta 2007 so bili celo najboljši 
primorski zbor na Sozvoče-
njih, leto kasneje pa so prejeli 
priznanje za najboljši program.  
Koncert je bil, kot smo že vajeni, 
sklenjen z Avsenikovo skladbo: 
Slovenija, od kod lepote tvoje. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika
Kulturno društvo Špas teater

PONEDELJEK, 19. decembra 2016, ob 19.30 

JONAS
Komedija

Režija: Lado Bizovičar
Igra: Jonas Žnidaršič
Najbolj kontroverzen estradni zvezdnik v Sloveniji, dobitnik največ viktorjev in bolj skrivnosten 
od same skrivnosti! Nihče v deželi dvojine in fovšije ni počel več nenavadnosti, pustil 
močnejšega pečata in karizmatično osvajal občinstva kot ravno Jonas Žnidaršič. Soustvarjal 
je Radio Študent, švercal računalnike, spreminjal televizijo, učil nas je biljarda in predvsem 
‘pecanja’, zdravil je v Kliniki Tivoli, izbiral prve misice Slovenije, bil v prvih vrstah, ko smo 
spoznavali tehnologijo Appleja in tudi, ko so nas začarale prve komercialne televizije, ustregel 
je želji po polovički in glasu ljudstva ... in … počel še marsikaj! 
Najbolj  zapleten slovenski zvezdnik bo končno spregovoril o vsem, kar nas zanima, a ga 
nikoli nismo upali ali mogli vprašati. Vas zanima, kako je spreminjal življenja Slovencev? Kdo 
je Jonas? In kdo si ga to upa vprašati? Pojdite z nami na potovanje skozi Jonasa z Jonasom! 
Zagotavljamo vam, da bo avantura zelo zanimiva. Nič čudnega! Saj verjetno veste, koliko 
viktorjev ima Jonas?

Mednarodna akademija Giuseppe Tartini in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

Četrtek, 15. december 2016, ob 19. uri.

Manca Izmajlova
PESMI MOJIH KRAJEV
Nov projekt Mance in Benjamina Izmajlova, v poklon 25-letnici samostojne Slovenije.

Manca Izmajlova – glas
Benjamin Izmajlov – violina
in Slovenski trio:  Tomaž Cilenšek – harmonika, Jani Kavalar – kitara, Srečko Langus – 
kontrabas

Koncert najlepših slovenskih narodnih, ponarodelih in Avsenikovih pesmi v novih priredbah. 
Večer pesmi, ki so jih prepevali naši starši, naj jih jutri z enakim žarom prepevajo naši otroci!

Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola 
2016/17 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Sobota, 17. decembra 2016, ob 11. uri

Jani Jošovc
ČAROBNI DECEMBER
Čarovniška predstava

Praznični dnevi, polni veselega pričakovanja, kar kličejo po čarovnijah, ki starodavne skrivnosti 
zimskega časa naredijo še lepše, še bolj čarobne. Čarodej Jani v predstavo Čarobni december 
vpleta dogodke in like, ki se pojavljajo v prednovoletnem času. Otroci postanejo čarodejevi 
pomočniki; tako si krepijo samozavest, izgubijo strah pred javnim nastopanjem in spoznajo, da 
lahko s sodelovanjem ustvarjajo nemogoče. Predstava je zabavna in hkrati poučna. Preostalo 
naj ostane skrivnost do predstave, na kateri vas bo očaral in začaral čarodej Jani.
Najbolj pridnim otrokom bo pričaral prav posebnega gosta – Dedka Mraza!
Čarodej Jani in otroci nasme-jani!  

Predstava traja 40 minut; 2 leti +.

v Cankarjevem domu
Do 11. decembra 2016

bo v Avli na ogled dokumentarna razstava, 
ki smo jo pripravili skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika

in Cankarjevo knjižnico Vrhnika:

LE KLEKLJAJ, DEKLE, KLEKLJAJ;
ob 100. obletnici čipkarice Julke Fortuna (1916–1999).

Do 11. decembra 2016
bo v Galeriji na ogled razstava akvarelistov:

LEPOTE VRHNIKE IN BARJA,
ki jo je pripravil JSKD, OI Vrhnika.

V torek 13. decembra 2016, ob 18. uri
Vas z Založbo UNSU

vabimo na odprtje razstave

ZIMSKA PRAVLJICA. 
Razstava bo na ogled do 15. januarja 2016.
Med 10. in 13. uro vas 13. decembra 2016

vljudno vabimo tudi na obisk in ogled slikarske delavnice, 
na kateri bodo slikarji, ki slikajo z usti in nogami, predstavili svoje ustvarjanje.

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki 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! 

R A Z S T A V E

Glasbena mavrica 
od Vrhnike do Obale
Vrhnika, 12. november – Mešani pevski zbor Mavrica 
z Vrhnike je tokrat v goste povabil koprske pevce 
in pevke iz MePZ Obalca. Rezultat je bil dobro uro 
trajajoč pevski koncert v dvorani vrhniške glasbene 
šole.
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Vstopamo v mesec, poln veselja ter 
prazničnega vzdušja. Za delček tega bomo 
poskrbeli s pestro ponudbo tudi v Kinu Vrhnika. 

Ob neverjetnem obisku slovenskega filma Pr’ 
Hostar smo pripravili še zadnje predvajanje letos, 
na začetku meseca. Poleg pa ponujamo še tri slov-
enske filme: film o Ježku, Moj narobe svet, nagra-
jeni film Damjana Kozoleta, Nočno življenje, ter 
mladinski film, ki je na letošnjem Slovenskem film-
skem festivalu dobil glavno nagrado občinstva in 
Art kino mreže Slovenije - AKMS, katere član smo 
tudi mi, Pojdi z mano. Slovenski ustvarjalci se 
bodo predstavili tudi preko Dneva kratkih filmov, 
kjer bomo na pobudo Slovenskega filmskega centra 
brezplačno predstavili kratke animirane filme in 
v drugem sklopu kratke filme, ki so bili prikazani 
tudi na Slovenskem filmskem festivalu. V sklopu 
predvajanja Z Liffa na Vrhniko vam ponujamo 
nekaj odmevnih filmov letošnjega Liffe festivala, 
in sicer mladinski triler Pojdi z mano, dramo 
Nočno življenje, romantično komedijo Lju-
bezen in prijateljstvo, komično dramo Toni 
Erdman ter glasbeni dokumentarec Moj narobe 
svet. Med komercialnimi filmskimi poslasticami 
velja izpostaviti romantično dramo Zaveznika 
(Brad Pitt), domišljijsko pustolovščino J. K. Row-
ling, Magične živali, akcijski spektakel Vojna 
zvezd: Rogue One ter domišljijsko pustolovščino 
Assasinov nadzor z Michaelom Fassbender-
jem v glavni vlogi. Poskrbeli bomo tudi za naše 
najmlajše z domišljijsko pustolovščino Vaiana: Is-
kanje bajeslovnega otoka 3D, animirano glasbeno 
komedijo Zapoj in animirano uspešnico Troli.  

Kot novost vam v decembru predstavljamo »bas 
izkušnjo«, s katero bodo zvočni učinki filmov 
prišli še bolj v ospredje, saj doslej naš kinematograf 
ni  imel nizkotonskih zvočnikov. Z decembrom 
se bo to spremenilo, saj bomo namestili kar dva 
profesionalna kinotečna nizkotonca, ki bosta 
poskrbela za izboljšanje gledalčeve izkušnje. V ve-
liko čast si štejemo tudi sprejetje v članstvo Euro-
pa Cinemas, ki združuje najboljše kinematografe 
na evropskem prostoru. Tako vam bomo lahko 
ponudili še bolj raznolik evropski art program. 
Za praznične dni smo vam pripravili tudi 
posebne bone, kino DARILNE BONE, ki jih 
za praznike lahko poklonite vašim bližnjim. 
Dobite jih v TIC Vrhnika (Tržaška c. 9).

Za Kino Vrhnika, Žiga Novak

Do 11. 12.
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

LE KLEKLJAJ, DEKLE, KLEKLJAJ
Ob 100. obletnici rojstva čipkarice Julke Fortuna (1916–1999)

Dokumentarna razstava; avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 11. 12.
JSKD, OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

LEPOTE VRHNIKE IN BARJA
Razstava akvarelistov; galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,1. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOJ NAROBE SVET
Liffe 2016; art film; glasbeni dokumentarec o Franetu Milčinskemu – Ježku,

PETEK, 2. 12., ob 17. 30 
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo: 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAGIČNE ŽIVALI 3D
Domišljijska pustolovščina, Velika Britanija, ZDA

PETEK, 2. 12. 2016, ob 20.uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PR' HOSTAR
Komedija, Slovenija

SOBOTA, 3. 12., ob 18. uri.
Vstop prost.
DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

19. LETNI KONCERT (OB 
MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 4. 12., ob 15. uri.
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo: 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VAIANA: ISKANJE BAJESLOVNEGA 
OTOKA 3D
Animirana komedija, sinhro, ZDA, 6+

 
NEDELJA, 4. 12., ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POJDI Z MANO
Liffe 2016: art film; mladinski triler, Slovenija

NEDELJA, 4. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NOČNO ŽIVLJENJE
Liffe 2016: art film, drama, Slovenija

 
PONEDELJEK, 5. 12. 2016, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LJUBEZEN IN PRIJATELJSTVO
Liffe 2016: art film,  komična romantična drama, Irska, Nizozemska, Francija, 

ZDA

ČETRTEK, 8. 12., ob 18 uri.
Vstop prost.
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

SREČANJE NARODNIH NOŠ TER 
LJUDSKIH PEVCE IN GODCEV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 9. 12., ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAPOJ
Animirana glasbena komedija, sinhro, ZDA, 6+

Program 
prireditev 
za  december

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

PETEK, 9. 12., ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVEZNIKA
Romantična drama, ZDA

SOBOTA, 10. 12., ob 19. uri.
Vstop prost.
MEŠANI PEVSKI ZBOR IVANA CANKARJA VRHNIKA

PRAZNIČNI KONCERT 
Gostje: Ženski pevski zbor NONET VITRA iz 
Ribnice
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 11. 12., ob 18. uri.
Vstopnina: 8 €; dijaki, študentje: 6 €.
BIG BAND VRHNIKA

NOVOLETNI KONCERT 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 12. 12., ob 19.30.
Vstopnina: 15 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
Gledališče Koper 

Gašper Tič: TRIO, komedija

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 13. 12., ob 18. uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZALOŽBA UNSU

ZIMSKA PRAVLJICA
Razstava slikarjev, ki slikajo z usti in nogami

Med 10. in 13. uro vas vljudno vabimo na ogled slikarske delavnice.

TOREK, 13. 12., ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; 
KINO VRHNIKA
NOČNO ŽIVLJENJE
Liffe 2016: art film; drama, Slovenija

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 14. 12., ob 18.30.
Vstop prost.
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LOG-DRAGOMER

FROGSMAS 2016
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 15. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 16 €
ZAVOD MEDNARODNA AKADEMIJA GIUSEPPE TARTINI, ZAVOD IVANA 

CANKARJA VRHNIKA

PESMI MOJIH KRAJEV
Manca Izmajlova (vokal) in Benjamin Izmajlov (violina) in slovenski Trio: 

Tomaž Cilenšek (harmonika), Srečo Langus (bas), Uroš Primožič (kitara)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 16. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 6 €.
PIHALNI ORKESTER VRHNIKA

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 17. 12., ob 11. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

OTROŠKI ABONMA in IZVEN
Jani Jošovc: ČAROBNI DECEMBER

Čarovniška predstava s prav posebnim gostom – Dedkom Mrazom!

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 17. 12., ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAPOJ
Animirana glasbena komedija, sinhro; ZDA, 6+

 
SOBOTA, 17. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ROGUE ONE; ZGODBA VOJNE ZVEZD
Akcijski domišljijski spektakel; ZDA

NEDELJA, 18. 12., ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo: 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAPOJ 3D
Animirana glasbena komedija, sinhro; ZDA, 6+

NEDELJA, 18. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo: 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ROGUE ONE; ZGODBA VOJNE ZVEZD 
3D
Akcijski domišljijski spektakel; ZDA

PONEDELJEK, 19. 12., ob 19.30.
Vstopnina: 18 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

JONAS
Režija: Lado Bizovičar

Komedija

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 21. 12. 2016, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NOČ KRATKIH FILMOV
Kratki animirani filmi za otroke

Art filmi; Slovenija, 6+

SREDA, 21. 12. 2016, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NOČ KRATKIH FILMOV
Izbrani kratki filmi 19. slovenskega filmskega festivala

Art filmi; Slovenija

ČETRTEK, 22. 12., ob 18. uri.
Vstop prost. 
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

PRAZNIČNI KONCERT ORKESTROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 26. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TONI ERDMANN
Liffe 2016: Art film; komična drama, Nemčija, Avstrija

TOREK, 27. 12., ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VAIANA: ISKANJE BAJESLOVNEGA 
OTOKA 

Animirana komedija, sinhro, ZDA, 6+

TOREK, 27. 12., ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POJDI Z MANO
Liffe 2016: Art film; mladinski triler, Slovenija 

 
SREDA, 28. 12., ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo: 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAPOJ 3D
Animirana glasbena komedija, sinhro; ZDA, 6+

SREDA, 28. 12. 2016, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo: 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ROGUE ONE; ZGODBA VOJNE ZVEZD 
3D
Akcijski domišljijski spektakel; ZDA

ČETRTEK, 29. 12., ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TROLI
Animirana glasbena komedija, sinhro, ZDA, 6+

ČETRTEK, 29. 12. 2016, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASASINOV NADZOR
Akcijska domišljijska pustolovščina, VB, ZDA, Francija,  Hong Kong 

PETEK, 30. 12. 2016, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DALEČ NA SEVER
Art film; animirana avantura, Francija, Danska, 8+

PETEK, 30. 12. 2016, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €; očala za večkratno uporabo 2 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASASINOV NADZOR 3D
Akcijska domišljijska pustolovščina, VB, ZDA, Francija,  Hong Kong 

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični informacijski center (TIC) 
Vrhnika, Tržaška cesta 9, tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si 
Uradne ure: 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 tudi preko spleta: www.mojekarte.si. Dodatne informacije o 
prireditvah in morebitne spremembe:www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si
Vse kino predstave potekajo v veliki dvorani Cankarjevega doma. Pridržujemo 
si pravico do spremembe programa.

Kino Vrhnika
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Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
vabi 
Branje Cankarjevih  besedil

V sodelovanju s Turističnim društvom Blagajana 
vas vsako sredo ob 17. uri vabimo v Močilnik  k 
branju Cankarjevih besedil. Pridružite se nam in 
obogatite svoj vsakdanjik z branjem in posluša-
njem lepe slovenske besede. Povabite tudi svoje 
prijatelje, družino in znance. Dogodek bo v vsakem 
vremenu.

Individualno učenje računalni-
štva

V Cankarjevi knjižnici Vrhnika nudimo brez-
plačno individualno izobraževanje računalništva 
za upokojence in brezposelne. Mentor Nejc Pokec 
vam je na voljo vsak torek med 9. in 14. uro. Po-
trebna pa je predhodna prijava na ucimose@drugi-
-korak.si ali po telefonu 031/400-936 vsak delavnik 
med 10. in 12. uro. Vljudno vabljeni.

Tečaj kitajske kulture in kitaj-
skega jezika

Imate tudi vi vse pogosteje občutek, da vsi okoli 
vas govorijo kitajsko? Sedaj imate prvič na Vrh-
niki možnost, da tudi vi spregovorite v jeziku, ki 
ga govori največ ljudi na svetu. Vabljeni na tečaj 
kitajskega jezika in kulture, ki poteka vsak torek 
ob 17.00 v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Prijave in 
več informacij:  katarina.birtic@hotmail.com ali po 
telefonu 041 955 708. Cena: 20 eur/mesec. Tečaj bo 
vodila Katarina Birtič, univ. dipl. sinologinja in so-
ciologinja kulture, https://biinkaa.wordpress.com. 

Plesi za dušo
Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi po-

notranjeni. Pleše se v krogu. Primerni so za vse 
generacije, tudi za starejše. Za ples ne potrebujemo 
partnerja. Koraki so enostavni. Čudovita glasba. 
Plesi v nas spodbujajo radost in veselje do življenja 
in  počutimo se mlajši in bolj gibki, v globljem stiku 
s seboj in z bližnjimi. Plese vodi Darja Bažec, ki ima 
že več kot 20-letne izkušnje z vodenjem tovrstnih 
plesov. Srčno vabljeni vsak četrtek od 9.15 do 10.45 
v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika. Cena 20 eur/mesec. Inf. in prijave na tel.: 01 
750 9441, GSM: 031 682 230  Darja Bažec.

Društvo Kneipp: pilates
Vabljeni na vadbo za duha in telo, ki je zelo 

učinkovita in omogoča oblikovanje in sproščanje 
telesa. Vadbo bomo organizirali v sodelovanju z 
društvom Kneipp Vrhnika in Bredo Štupica. Več 
informacij in prijave: 040 559 991, Breda Štupica.

Mehiška kolesarska avantura
»Zadnji oktobrski dan leta 2011 sem poletel v 

drugo največje mesto na svetu, Ciudad de Mexico, 
tam obiskal prijatelja in začel kolesarsko pot po 
Mehiki. Kolesaril sem v Acapulco, kjer so mi valovi 
poškodovali nogo. Kljub temu sem pot nadaljeval 
na polotok Yucatan, kjer sem si ogledal najzname-
nitejšo mehiško piramido. Predčasno, po slabem 
mesecu, sem pot ob številnih težavah končal v 
Cancunu.« Aleš Juvanc bo svoja doživetja predsta-
vil v četrtek, 1. 12. 2016,  ob 18.00 v Grabeljškovi 
dvorani. V sodelovanju s KVŠ. Vljudno vabljeni.

Ta veseli dan kulture 2016
V Prešernovem letu 2000 je Ministrstvo za kul-

turo začelo s pobudo dneva odprtih vrat sloven-
skih kulturnih ustanov. Z leti se je preoblikovala v 
Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kul-
turni dogodek in veselo praznovanje ob 3. decem-

bru. Za Prešernov rojstni dan se na najlepši način 
združujeta dostopnost in želja ljudi po kulturi. Če 
imate doma gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, 
ga na ta dan lahko vrnete s širokim nasmehom, 
saj ne boste plačali niti zamudnine niti stroška 
opominov. Opozorilo: starih dolgov za že vrnjeno 
gradivo vam ne bomo brisali. Vljudno vabljeni v 
soboto, 3. 12. 2016, od 7.30 do 12.30.

Priprave na porod in starševstvo
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhni-

ka vas vabimo na tečaj priprava na porod in star-
ševstvo. Potekal bo med 16.30 in 18.30, in sicer: 
6., 8., 13., in 15. 12. 2016 v Grabeljškovi dvorani 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Prijave so zaželene 
na e-naslov: solazastarse@zd-vrhnika.si. Vljudno 
vabljeni!

Svetovalno središče na Vrhniki
Brezplačno in zaupno informiranje ter svetova-
nje odraslim pri odločitvah za izobraževanje in 
učenje v računalniški učilnici Kemis. Dodatne 
informacije in prijava na tel. št.: 01 510 22 70. 

Termini v decembru:

sreda, 7. decembra: 8.00 – 11.00
ponedeljek, 12. decembra: 15.00 – 18.00
sreda, 21. decembra: 8.00 – 11.00

Predstavitev knjige Hipokrat je 
bil kuhar

Ivan Soče je objavil skoraj  dvesto strokovno-
-poljudnih člankov v številnih medijih, gostoval 
je v številnih radijskih in televizijskih oddajah, je 
predavatelj, urednik in založnik ter avtor knjige 
Hipokrat je bil kuhar – poti iz medicinskih in 
prehranskih zablod. Vabljeni v sredo, 7. 12. 2016, 
ob 17.00 v Grabeljškovo dvorano.

Predstavitev KS Vrhnika - Breg
Vljudno vabljeni v petek, 9. 12. 2016, ob 17.00 v 

Grabeljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika. Dogodek bodo s svojimi nastopi obogatili 
učenci Osnovne šole Antona Martina Slomška 
Vrhnika. Otroke pa v tem času vabimo na pra-
vljično urico z Jernejem Feferjem, ki bo na mladin-
skem oddelku predstavil svojo zgodbo Ljubljanica, 
reka s sedmimi imeni. Razstavo, s katero se v naši 
knjižnici predstavlja KS Vrhnika – Breg, si lahko 
ogledate do konca decembra 2016.

Iskanje po cobiss/opacu
Kako iščemo knjižnično gradivo s pomočjo siste-

ma Cobiss/OPAC in kako so zložene knjige v naši 
novi knjižnici vam v novembru predstavlja bibli-
otekarka Tamara Jesenovec. Vljudno vas vabimo 
v računalniško učilnico Kemis. Termina: četrtek, 
15. 12.: 17.00 – 18.00 in sreda, 21. 12.: 9.00 – 10.00.

Predavanje Depresija: prepo-
znavanje, preprečevanje in 
zdravljenje

V sodelovanju s klubom za zdravo življenje 
Zdravje fit vas vabimo na predavanje o depresiji. 
Doktor Lado Golouh je zdravnik družinske medi-
cine, ki obravnava bolnika celostno in z dolžnim 
spoštovanjem. Prizadeva si, da bi dosegel ne le do-
bro telesno zdravje svojih pacientov, temveč tudi, 
da bi se pacient v svojem stanju dobro počutil: da 
razume težavo, ki jo ima, da ve, kaj lahko ob tem 
sam/a naredi in lahko vpraša, kar želi. Ob tem si 
pacient lahko pomaga na različne načine in se o 
tem odprto pogovori z zdravnikom. Vljudno va-
bljeni v sredo, 14. 12. 2016, ob 17.00 v Grabeljškovo 
dvorano.

Delavnica: Praznično pecivo s 
Kneippom

Društvo Kneipp vas vabi na sladko delavnico 
v predbožičnem času. Predstavili bomo nekaj 
novih, a okusnih receptov. Vabljeni, da prinesete 
tudi svojega in ga predstavite v obliki končnega 
izdelka. Dišalo bo v soboto, 17. 12. 2016, med 10. 
in 12. uro v Malavašičevem kotičku. Poklepetali 
bomo o božičnem času in navadah. LEPO BO IN 
PRIJETNO! Za Društvo Kneipp Maja Artenjak.

C A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K AC A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K A

0 SPLOŠNO:KNJIŽNIČARSTVO,ENCIKL
OPEDIJE,ZBORNIKI...
FONT, A.: Mračne zgodbe 
KEARNEY, K.: Čudesa iz kock
MAURYA, A.: Delaj vitko
PERTOT, M.: V senci javora in lipe
SITAR, I.: To je orožje!

1 FILOZOFIJA.ETIKA.OKULTIZEM.PSI-
HOLOGIJA.
BARTLETT, S.: Skrivnosti vesolja v 100 sim-
bolih 
DWECK, C. S.: Moč miselnosti
GRANT, A. M.: Izvirnost
JARRETT, Roy Herbert.: Deluje!
MARKEN, R. S.: Smo kontrolirani ali kontro-
liramo
OSHO, 1931-1990.: Preden zaspim
OVEN, J.: Astrološka sanjska knjiga 
RUTAR, D.: Filozofija za današnji čas 

2 VERSTVO
CESTNIK, B.: Manj, boljše, tišje
FRANCISCUS, papež.: Narod, ki ga je treba 
zgraditi
FRELIH, M.: Odmevi Afrike

GRÜN, A.: Povej, stric Willi
HAHN, S.: Zakaj verujem?
PICANYOL.: Frančišek Asiški
SEEWALD, P.: Zadnji pogovori s Petrom Se-
ewaldom 
ZADRAVEC, J.: Moj slovenski testament

3 SOCIOLOGIJA.POLITIKA.EKONOMIJA.
PRAVO.VZGOJA.ETNOLOGIJA.
BAN, T.: Ogrlica iz domačega predala 
FERLUGA, I.: Izčrpana nevesta
INGHAM, B.: Festival fun 
KARA-Murza, S. G.: Oblast manipulacije
KOROŠEC, D.: Medicinsko kazensko pravo 
KOVAČIČ, B.: Platno v jami
MIKOLA, M.: Kazenske ustanove in za-
porniki v Sloveniji 1945-1951 
MIKOLIČ, V.: Govor turizma 
MOTOH, H.: Nacija s kitajskimi značil-
nostmi
PUCELJ, M.: Nivo uspešnosti integracije 
priseljencev islamske veroizpovedi v zahod-
ne države 

5 OKOLJE.MATEMATIKA.ASTRONO-
MIJA.FIZIKA.KEMIJA.BIOLOGIJA.

BAJD, B.: Invazivne tujerodne rastlinske in 
živalske vrste 
GIFFORD, C.: iZnanost
KORANTER, S.: Zakaj merimo, tehtamo 
SCHWANKE, K.: Vreme
SPILSBURY, L.: Kaj je evolucija? 

6 MEDICINA.TEHNIKA.KMETIJSTVO.
VODENJE.INDUSTRIJA.OBRT.
BAN, T.: Otrok ustvarja.
FRITZ, S.: Najpogumnejši letalci
GRAINGER, P.: Zeliščni čaji ter drugi 
naravni napitki in pripravki za zdravje in 
dobro počutje 
GRASBERGER, D.: Avtogeni trening 
KHERIATY, A.: Depresija ni greh
PARI, I.: Povej mi več o hrani
PLANTAN, U.: Starodavna umetnost 
zdravljenja
ŽALAR, Z.: Obnovljivi viri energije

7 UMETNOST.ARHITEKTURA.FOTO-
GRAFIJA.GLASBA.ŠPORT.
AMALIETTI, P.: Temelji jazzovske impro-
vizacije 1 
BAN, T.: Šah - mat

SVETLIK, M.: Idrijska čipka.

81 JEZIKOSLOVJE VR
CHRISTIE, A.: The body in the library 
HUDELJA, N.: Nemško-slovenski zgodo-
vinski slovar 
MOREL, A.: Skupnostno tolmačenje

82 KNJIŽEVNOST
CARRASCO, J.: Na prostem 
FLISAR, E.: Pogovori z Evaldom Flisarjem 
KEARNEY, R.: O zgodbah 
KOZIN, T.: Zgodbe o(b) zgodbah

82-1 POEZIJA.
BERNARD, A.: Cvetje bolečine 
MERTIK, M.: Likalnik na muhte 
MUNIH, M.: Ogledujem se v resnici

82-3 ROMANI.KRATKA PROZA.
AL Galidi, R.: Avtist in poštni golob 
BORBEIN, V.: Tod in der Oper
BYBEE, C.: Nerazdružljiva do nedelje 
JAMES, J.: Neustavljiva ljubezen 
LIEBY, A.: Rešila me je solza
LONG, J. A.: Ljubimec brez primere 

Novosti v oktobru 2016
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POZIV_SPORTNIKOM

VABILO IN POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA 
PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 
2016 

Športnik Vrhnike 
za leto 2016
Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike, 
da posredujejo predloge za podelitev priznanj športnikom in športnim 
delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2016.

Predloge je potrebno posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v 
prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora 
po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: 
sportnazvezavrhnika@gmail.com. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: 
www.sportnazveza-vrhnika.si. Poleg tega je potrebno k predlogu priložiti 
tudi kopije dokazil o doseženih rezultatih (listine-priznanja, časopisni članki 
ipd).

Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: 

Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika, p. p. 88 ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje 

do 23. decembra 2016. 

Posebej opozarjamo predlagatelje in zainteresirane, da Komisija za 
podelitev priznanj vlog, ki bodo prispele po tem roku ne bo upoštevala.

Športna zveza Vrhnika

Komisija za podelitev priznanj

V  celotnem jesenskem delu 
sezone je ekipa izgubila le na 
štirih tekmah (tri prvenstvene 
in eno prijateljsko). Nadigrala jo 
je le ekipa Doba, največji poraz 
so doživeli proti Radomljam, 
vendar pa iz tekme odnesli ve-
liko pozitivnega. Po tej tekmi so 
namreč občutno  izboljšali igro 
ob prekinitvah. Ekipa je jesen-
ski del  končala z nizom zmag, 
kar veseli in vliva optimizem za 
spomladanski del. Trener Uroš 
poudarja, da je večina igralcev 
naredila korak naprej, fantje 
pa so postali bolj samostojni 
in odgovorni tudi  zunaj igri-
šča. Treningi so dobro obiskani, 
morebitne izostanke pa fantje 
sporočajo že vnaprej. 

Selekcija U-13
S treningi so fantje U-13 za-

čeli teden za starejšimi vrstni-
ki iz U-15. Doslej so opravili  
petdeset dobrih treningov, kar 
se kaže predvsem v igri, kjer je 
opazen napredek. Fantje so v 
»zlati dobi učenja«, ko sta po-

membna  kakovosten trening in 
tudi zavedanje mladih nogome-
tašev, da je za napredek potreb-
no veliko število kakovostnih 
ponovitev in koncentracije. Na 
treningih bomo v prihodnje  
namenili več časa prav koncen-
traciji, saj trener meni, da še ni 
na želenem nivoju. V zimskem 
obdobju ekipa ne bo počivala. 
V soboto, 19. novembra, jo čaka 
prijateljska tekma v Ivančni 
Gorici, kjer bodo igrali 11 : 11. 
V soboto, 26. novembra, pa bo 
ekipa  začela z zimsko ligo v 
Radomljah, kjer bo nastopala 
skupaj s selekcijo U-12. Igrali 
bomo 9 : 9, predvidoma vsakih 
14 dni. Tudi v zimskem obdobju 
bomo vztrajali, da bodo fantje 
skrbeli za svojo higieno in se po 
vsakem treningu tuširali, prav 
tako bomo pozorni na primer-
na oblačila za treninge zunaj in 
preoblačenje po treningu.

Selekcija U-12
Pri selekciji U-12 smo zado-

voljni z jesenskim delom sezone. 

Razlogov je kar nekaj. Kot tre-
nerja me najbolj veseli dejstvo, 
da je ekipa dobra, delovna in – 
za to starost – na trenutke zelo 
motivirana. Bili so tudi padci in 
slabi trenutki. Fantje so trenira-
li redno in zavzeto, kar se je na 
koncu pokazalo tudi na tekmah. 
Ker smo letos prvič skupaj, smo 
sicer potrebovali nekaj časa, da 
se navadimo eden na drugega in 
se spoznamo. V starostni kate-
goriji mojih fantov se vse vrti v 
trikotniku TRENER – IGRA-
LEC – STARŠI. Da zadeva  de-
luje tako, kot je to v naši selekci-
ji, nosi pomembno vlogo zadnji 
člen v tej trojki: STARŠI. Hvala 
vam za vse postorjeno, ostanite 
takšni kot ste in ne pozabite, da 
tako kot NOGOMETNO raste 
in napreduje vaš otrok, tako se 
spreminja tudi vaša vloga. Že-
lim si, da bi v tem pogledu na-
predovali tudi vi in bi – tako 
kot doslej – nudili čim večjo 
podporo igralcem in ekipi. Še 
enkrat, velika in iskrena hvala. 

Selekcija U-11
Zelo nas veseli, da so se selek-

ciji pridružili štirje novi fantje, 
kar pomeni, da jih je skupno 
16. Obisk na treningih je zado-
voljiv, otroci pa se navajajo na 
samostojnost in sami sporočajo 

morebitno odsotnost in berejo 
informacije o tekmah na spletni 
strani. Že pri tej starosti skuša-
mo fante navajati na športno 
življenje in osebno higieno, še 
večji poudarek temu pa bomo 
namenili v spomladanskem 
delu sezone. V jesenskem delu 
je ekipa odigrala deset tekem, 
na katerih je kar devetkrat zma-
gala. Vseeno nam je bolj kot 
rezultati pomemben napredek 
vsakega posameznika in ekipe v  

pomenu lepe, tekoče in kombi-
natorne igre. Za rezultat bo še 
čas.

Selekcija U-10
V jesenskem delu je ekipa 

odigrala skupno sedem tekem 
v prvenstvu in eno prijateljsko 
proti Ihanu. Igra ekipe je bila iz 
tekme v tekmo boljša in bolj or-
ganizirana. Čeprav je selekcija 
zelo številčna, so priložnost na 
tekmah dobili vsi fantje, še več 

priložnosti za igro in prijateljske 
tekme pa bo v spomladanskem 
delu sezone. Z novo pridobi-
tvijo, igriščem z umetno travo, 
bo to veliko lažje. V zimskem 
obdobju bomo pridno trenirali 
in poizkusili čim bolj napre-
dovati v nogometnem znanju 
in tudi razmišljanju med igro. 
Odigrali bomo nekaj turnirjev 
Rad igram nogomet in kakšno 
prijateljsko tekmo. 

ŠD Dren: jesenski del uspešno  končan 

Vrhnika zbudi se!

Selekcija U-15 je v 1. MNZ ligi na  enajstih tekmah 
zbrala 16 točk. Od začetka treningov 1. avgusta 
do zadnje prvenstvene tekme prejšnji vikend je 
ekipa opravila 57 treningov, poleg prvenstvenih pa 
odigrala še osem prijateljskih tekem, kar je skupaj 76 
aktivnosti oziroma dobrih pet aktivnosti na teden. 

8. april 2016, nabito polna dvorana Antona Martina Slomška. Dve 
minuti do konca najpomembnejše tekme sezone. Po prestreženi 
podaji Matic Rudolf zadene s svoje polovice v prazen gol gostujoče 
ekipe Kixov za 3 proti 1.

 Dvorana eksplodira in vse tja do Stare 
Vrhnike se razlega: »Prva liga, prva liga, prva 
liga!!!« Sirena odpiska konec in Vrhnika se 
veseli ob ritmih Avsenikove Golice. Jasno je:  
jeseni bomo v vročem Slomšku spremljali 
največje mojstre futsala, kar jih premore 
Slovenija. Prva Slovenska futsal liga!  

Bil sem tam, v prvi vrsti, ponosen, kot že 
dolgo ne. Ponosen na to, da sem primaknil 
svoj delček k uspešni zgodbi vrhniškega 
kluba, ki se je v prvih dveh sezonah izstrelil 
na sceno iz praktično ničle. Ponosen na to, 
da borbenost in zavzeto delo igralcev, stro-
kovnega štaba, organizatorjev in vseh pod-
pornikov kluba prinaša rezultate in vrača z 
nepozabnimi trenutki. In verjamem, da se 
je tako počutil vsak navijač, ki je doživel tisti 

osmi april. 
Delo, organizacija in vizija, ki jim sledi 

vodstvo kluba, resnično pobirajo sadove. 
Tako si je še pred začetkom letošnje razbur-
ljive sezone najboljši slovenski genij futsala 
vseh časov in zdajšnji trener članske ekipe 
Zavas Siliko Milivoje Simeunovič po dvaj-
setih letih izjemne kariere zaželel, da bi se 
njegova pot futsala končala ravno na Vrhni-
ki v izjemni organizaciji našega Bokija. Sle-
dnji še enkrat več ni razočaral. Poln spre-
mljevalni program z uvodnim intervjujem, 
nastopom skupine Cherleding frogs, kup 
presenečenj in s tekmo največjih zvezd fut-
sala, ki jih premoremo. Minuto pred kon-
cem tekme je Mile opravil še svojo zadnjo 
menjavo in v ganljivem slovesu poletel v 

zrak na rokah soigralcev.
In če se že sprašujete, jesen je tukaj, kaj je 

sedaj s prvo ligo, imam odgovor za vas. Prva 
liga je v pogonu. Videli smo že prvi poraz 
proti podprvakom Litiji, pa tudi odlično 
igro in prvo zmago proti KMN Benedikt, 
pa prvi večji skalp z gostujočo zmago proti 
lanskim polfinalistom Dobovec pivovarna 
Kozel. Z odličnimi igrami v članski ekipi pa 
so si vpoklic v državno reprezentanco do 
21 let na širšem spisku zaslužili vratar Nejc 
Berzelak, Aljaž Končan in Benjamin Tušar. 

Čas je, da se Vrhnika zbudi. Letos zimsko 
spanje odpade, saj nima nobenih pogojev, 
kajti pred nosom se nam  dogaja resnično 
izjemna zgodba. Kot vse kaže, nas čaka raz-
burljiva jesen. Zato pridi še ti in navijaj za 
svojo ekipo, za uspešno zgodbo in skupaj 
z nami ustvarjaj svoje nepozabne trenutke. 

Pismo navijača
(Ime pisca znano uredništvu.) 
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Vključuje pregled, postavlja-
nje diagnoze s prognozo, izva-
janje terapije in svetovanje. Te-
rapevtovo delo je osredotočeno 
na strukturo telesa (kosti, sklepi, 
mišice). Terapija je varna in na-
ravna, zanjo je značilen skrben 
pristop k potrebam posame-
znega bolnika v vseh življenj-
skih fazah. Manualna terapija  
obravnava telo celostno in holi-
stično; ne zanima je zgolj bolni 
del telesa. Z nežnimi manipu-
lativnimi tehnikami odpravlja 
neravnovesja, kar omogoča 

vnovično vzpostavitev harmo-
nije v bolnikovem telesu. Ma-
nualna terapija je učinkovita pri 
različnih zdravstvenih težavah:
• težave s hrbtenico,
• težave s sklepi,
• težave z ramo,
• težave z gibljivostjo,
• težave z glavo in vratom,
• išias, vnetje živcev,
• športne poškodbe,
• revma,
• motnje prebavnega trakta,
• migrena, glavobol,
• nespečnost,

• depresija, nevroza, stres,

Informacije in na  naroči-
la: telefon 051303857 ali na 

dzemal.mustafic@gmail.com   
https://motivacija.harmonia.si/

Šola košarke: Najmlajši, ki šele 
spoznavajo košarkarsko igro, se 
bodo v začetku decembra po-
dali na »prvo gostovanje« v svo-
ji igralski karieri. Odzvali smo 
se povabilu na dvajseti  Sončk-
ov dan, ki je vsako leto v Novi 
Gorici. Čeprav gre bolj kot ne 
za izlet, ki ga mladim nadobu-
dnežem poklanja klub, se bodo 
»bodoče zvezde NBA« pomeri-
le z vrstniki iz vse Slovenije. Do-
godek je odlično organiziran in 
gotovo jim bo ostal dolgo v spo-
minu. Iz zanesljivih virov smo 
tudi izvedeli, da njihov trud na 
treningih vestno opazuje eden 
od treh dobrih mož, ki nas obi-
ščejo decembra. Menda najbolj 
pridnim obljublja celo darila! 

U-11: Dečki bodo s tekmova-
njem začeli decembra, že sedaj 
pa pridno trenirajo. Nekaj ta-
lenta so prikazali že na tekmi 
članov, ko so se med polčasom 
pomerili med seboj in vrhni-
škemu občinstvu pokazali svo-
jo igralsko nadarjenost. Njihova 
udeležba na omenjenem dogod-
ku bo zadnji preizkus pred za-
četkom tekmovanj.

U-13: Mlajši pionirji, ki nasto-
pajo v 1. SKL,  so do pisanja tega 
besedila odigrali dva turnirja. 
Enkrat jim je uspelo premaga-
ti ekipo Logatca, tri tekme pa 
so izgubili (Slovan rdeči 2-krat 
in Stražišče Kranj). Prireditve 
v Novi Gorici se bodo udele-
žili predvsem tisti igralci, ki 
na rednih tekmah ne dobijo 
pravih priložnosti za dokazo-
vanje. Kmalu se bo ta selekcija 
predstavila v novi tekmovalni 
opremi.

U-15: Starejši pionirji nasto-
pajo v 1. SKL in so se v prvem 
delu tekmovanja srečali z moč-
nimi ekipami ter posledično za-
beležili eno zmago (Parklji A) in 
pet porazov (Union Olimpija in 
Janče Energetika 2-krat ter Par-
klji A). V nadaljevanju so dobili 
lažje tekmece in do tega pisanja 
tudi premagali ekipo Nazarje 
Input. Ta selekcija se je letos kot 
prva predstavila v novi športni 
opremi, ki jo je zagotovilo pod-
jetje LGB.

U-17: Kadeti so letošnjo se-
zono začeli nadvse uspešno. 
Tekmovanje so začeli v 2. SKL 

in ga zaključili s šestimi zma-
gami, poraza še niso okusi-
li! Premagali so ekipe: Nova 
Gorica mladi, Mesarija Prunk 
Sežana in Cerknica. Drugi del 
nadaljujejo v 1. SKL in doslej že 
premagali ekipo Kopra. Tu tek-
mujejo še Tolmin, Koš Koper B, 
Union Olimpija beli in Plama 
Pur – Ilirska Bistrica. Še enkrat 
več se je pokazalo, da ta selekci-
ja veliko obeta in lahko doseže 
odlične rezultate, a le, če igra 
v popolni postavi in ob redni 
udeležbi na treningih.

U-19: Mladinci so tekmova-
nje začeli v 1. SKL in se v prvem 
delu pomerili s težkimi naspro-
tniki. Poleg lanskih državnih 
prvakov Krke so se srečali še 
z ekipama Ljubljana A in ECE 
Triglav. Zabeležili so šest pre-
pričljivih porazov, kar samo po 
sebi (zavoljo dobrih ekip) niti 
ni najhuje. Bolj bodejo v oči: 
pristop k tekmi, nivo vložene 
energije in volja do borbe. Oba 
tekmeca (razen Krke) sta se 
zdela premagljiva in zato tudi 
grenak priokus po končanem 
prvem delu. Kot delno opravi-
čilo lahko navedemo poškodbo 
Maja Koncilje, ki je pomemben 
igralec te ekipe. V nadaljevanju 
se bodo v okviru 1. B SKL po-

merili z ekipami KOŠ Koper, 
Postojna, Ježica A, Nova Gorica 
mladi, AKK Branik, Ljubljana A 
in Janče Energetika. 

Člani: Letos nastopajo v 3. 
SKL pod imenom ROSA Vrh-
nika. Kot novinci doživljajo 
lepe in malo manj lepe trenut-
ke. Zaenkrat so zabeležili dve 
zmagi in tri poraze. Verjetno 
bi lahko iztržili kakšno zmago 
več, a po besedah trenerja Vidi-
ca plačujejo davek mladosti in  
tako posledično neizkušenosti. 
Uvrščeni so v skupino Center 
skupaj z ekipami: Medvode, 
Koper, Tolmin, Ajdovščina, Po-
stojna, Pivka Perutninarstvo in 
Nova Gorica mladi. Trenutno 
so v sredini lestvice. Cilj za prvo 
sezono je, da tam tudi ostanejo. 
Kar  zadeva pokalno tekmova-
nje, niso začeli najbolje. V prvi 
tekmi so doma izgubili proti 
Jančam, o nadaljevanju pa več v 
naslednjem pisanju.

To bi bil kratek prerez trenu-
tnega dogajanja v KK Vrhnika, 
Vi pa ste lepo vabljeni, da nas 
obiščete in z navijanjem pri-
pomorete k še večjemu uspehu 
naših fantov!

Andrej Smrekar
KK Vrhnika

S koncem krompirjevih (ali bolje rečeno kostanjevih) 
počitnic se je letošnja klubska sezona začela že za 
skoraj vse selekcije. 

Manualna terapija je zdravilska metoda, ki zajema 
vrsto različnih terapevtskih tehnik. Deluje na živčno-
mišično-skeletni sistem z namenom odpraviti 
njegovo zmanjšano funkcijo in na bolečine ter 
poškodbe.

KK Vrhnika 

Sezona v polnem teku

Selekcija U-15 

Manualna terapija

Pilates: dihanje
Joseph Pilates je rekel: »Dihanje je prva zgodba 
življenja. Celoten človeški obstoj temelji na tem. Na 
milijone ljudi po svetu nikoli ni osvojilo umetnosti 
pravilnega dihanja.« 

Zato je v svojo tehniko vključil princip kontrole dihanja. Po-
membnost globokega in polnega vdiha dokazano  učinkovito 
znižuje krvni pritisk in zmanjšuje vpliv stresa, ter zagotavlja ve-
čje zdravstvene izboljšave. Torakalni (prsni) in lateralni (stranski) 
dihalni sistem, ki vključuje tudi diafragmalno dihanje, je sestavni 
del pilates tehnike, kar seveda zahteva kontrolo in koncentracijo. 
Dihanje je enakomerno, brez zadrževanja diha in koordinirano z 
gibanjem omogoča maksimalno učinkovitost, ter ohranja tekoč 
pretok krvi. Pravilno dihanje tudi omogoča, da se vadeči lažje osre-
dotočijo na potek vaje, stabilnost med samo vajo in se zavarujejo 
pred nepotrebnimi mišičnimi napetostmi. 

Na začetku marsikdo pilates dihanje vidi kot izziv, vendar so po-
zitivni učinki vidni že kmalu po začetku izvajanja te tehnike. Ker 
je Pilates dihanje opisal kot prvo in zadnje dejanje našega življenja, 
zato smo od njega odvisni. Zato se je pomembno naučiti umetnosti 
pravilnega dihanja. Lahko se nam pridružite  in »zadihate« skupaj 
z nami.

Starejše vabimo na posebno vrsto vadbe, ki je prilagojena sta-
rejšim, termini so ob torkih in četrtkih dopoldne. To je pilates za 
seniorje, vadba za zdravo in varno starost, ki vsebuje elemente 
pilates vadbe, raztezanja ter sproščanja. Vsem, ki želijo povečati 
gibljivost in moč, izboljšati ravnotežje in koordinacijo, ter umiriti 
telo in duha.

Pilates z nami
Pilates vadba v skupini poteka 60 minut in je sestavljena iz 

osnovnih, ogrevalnih vaj, pilates vaj in sproščanja. Osnovne vaje 
so lažje vaje, s katerimi ogrejemo telo in ga pripravimo za kasnejše 
delo in težje vaje, se nadihamo in sprostimo. Osrednji del vadbe 
predstavljajo stopnjo zahtevnejše pilates vaje. Pri vsaki vaji mora-
mo upoštevati vse pilates principe. Še posebej se osredotočimo na 
osrediščanje telesa in na dihanje. Na koncu nekaj minut namenimo 
še sproščanju in umirjanju telesa.

Pomembno je, da se zavedamo, da samo pravilna in redna vadba 
pripelje do željenih rezultatov. Priporočljivo je, da poleg pilates vad-
be v svoj nabor telesnih aktivnosti vključimo tudi aerobno vadbo, 
še posebej, če želimo ohraniti ali povečati vzdržljivost ali izgubiti 
odvečno telesno maščobo.

Za konec se spomnimo še univerzalnih pogojev uspeha: vztraj-
nost, kontinuiranost in zmernost. Kadar človek pretirava, običajno 
doseže ravno nasprotno od željenega. Zato prisluhnite svojemu te-
lesu, saj vadba deluje globoko in sproščujoče, tako lahko sprostite 
energijske centre v telesu.

In ne pozabite: Pilates je primeren za vse, stare in mlade, telesno 
aktivne in tiste, ki bi to radi postali, moške in ženske. Za prijavo in 
informacije predhodno pokličite.  Pridite in se sami prepričajte !

Kontakt: Pilates za seniorje,  Ana Podlipnik 
Tel: 040 126 826
Torek in četrtek 8.30 – 9.30., fitnes centru B.J. Fit na Vrhniki.
Kontakt:  Pilates za vse, Breda Štupica
Tel: 040 559 991
Torek in četrtek, 19.00 – 20.00 v Grabeljškovi dvorani Cankarje-

ve knjižnice na Vrhniki
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Letos so srbski Sokoli tek-
movanje pripravili v soboto, 
12. novembra 2016. Tekmo-
valna ekipa vrhniških akro-
batov je tako minuli vikend 
odpotovala v Beograd, sku-

paj s tekmovalci ljubljanske-
ga Narodnega doma in So-
kola Bežigrad ter njihovimi 
navijači.

Tekma se je odvijala v 
športni dvorani Žarkovo ne-

kaj kilometrov vožnje južno 
iz centra Beograda. V kon-
kurenci srbskih in sloven-
skih klubov so se naši člani 
odrezali odlično. Vrnili so 
se z zlatom, ki ga je osvojil 
Tristan Kofol, srebrnima 
medaljama Ožbeta Kuharja 
in Ize Šraj Miklič in brona-
stima Laure Drašler in Jana 
Šraja Mikliča. Poleg tega so 

cicibani skupinsko osvojili 
drugo mesto. Za lep športni 
uspeh jim iskreno čestitamo. 
Po tekmi je vsak tekmovalec 
dal svojo izjavo. Videti je, da 
je udeležencem dolga pot v 
Srbijo ponudila mnogo več 
kot le nastop v telovadnici.

Športni pozdrav, Gim-
nastično društvo Vrhnika 
/ SM

 Leto je okoli in lanska opre-
ma je marsikomu že premajh-

na ali pa se je je zgolj naveličal. 
Prvi vikend v decembru bo 

SD Vrhnika za vas organizi-
ral smučarski sejem rabljene 
opreme na Sodnijskem trgu. 
Opremo boste lahko oddali, 
člani društva pa jo bodo pro-
dajali za vas. Dobrodošli ste, 
da “vržete uč” in si po ugodni 
ceni privoščite novo rabljeno 
opremo. Preglejte podstrešja 
in kleti, mi vas čakamo! Za 
vse, ki že komaj čakate prvo 
smuko, pa bomo tretji vikend 
decembra organizirali smu-
čanje v Katschbergu, kjer bo 
vsak navdušenec našel progo 
zase! Tisti z željo po malo do-
datnega znanja, se lahko dogo-
vorite za uro pravilnih zavojev. 
To bo potekalo pod nadzorom 
učiteljev smučanja, s katerimi 
se lahko pohvali naše dru-
štvo. Vsi učitelji smučanja in 
tisti, ki bi želeli to postati: tudi 
za vas imamo program. De-
cembra bo na Krvavcu tečaj 
za pridobitev licence, s katero 
boste lahko uradno učili na 

belih strminah. Že januarja 
pa bomo organizirali tečaj za 
pridobitev naziva učitelj smu-
čanja in tako boste postali 'no-
vopečeni' učitelj smučanja.

Letos bomo z velikim pou-
darkom izvajali poleg tekmo-
valnega programa tudi alpsko 
šolo smučanja; primerna je 
za vse otroke, ki želijo prvič 
stopiti na sneg, pa vse do ti-
stih, ki že delajo zavoje in jih 
želijo izpopolniti. Včlanitev v 
SD Vrhnika vam prinaša tudi 
ugodnost ob nakupu modre 
kartice, prav tako pa si tudi mi 
želimo, da bi nas bilo čim več.

Vse informacije, novosti in 
dogajanje v društvu lahko 
spremljate na strani Face-
booka Smučarskega društva 
Vrhnika ali pa na naši spletni 
strani (sd-vrhnika.si). Lahko 
pokličete tudi  po telefonu 
predsednika društva Aljaža 
Kužnika (031 436 608).  

Smučarsko društvo Vrhnika s polno paro 
pripravlja teren za zimo. Pri vsem tem nam je 
pomagala tudi Nova ljubljanska banka. Njihova 
donacijska sredstva bomo porabili za nakup 
smučarske opreme in učinkovitejše treninge. V 
imenu društva se še enkrat zahvaljujemo za 
odobreno donacijo.

Odprto prvenstvo Sokola Srbije v skokih z 
male prožne ponjave je tekmovanje, ki se ga 
naši akrobati udeležujejo že nekaj let zapored. 

V oktobru smo na kratko opisali začetke razvoja 
nam tako ljube zimske opreme – smuči. 

Zdaj smo pripravljeni, da spoznamo 
še ključno spremembo v obliki smuči, 
ki jo na slovenskem prostoru zelo po-
drobno opisuje poznavalec alpskega 
smučanja Aleš Guček, »Smuček«.

Klasično obliko smuči so ob koncu 
20. stoletja izpodrinile sodobne oblike 
s poudarjenim stranskim lokom ali 
»karving« smuči, ki omogočajo tehni-
ko zareznega zavijanja po robnikih. V 
Sloveniji sta omenjen nov model v slo-
venskem podjetju Elan računalniško 

obdelala Pa-
vel Škofic in 
Jure Franko. 
Leta 1995 si 

je zaradi uspešnosti podjetje prislužilo 
ameriško nagrado za smučko leta.

Znano je, da vse v naravi stremi 
k ravnotežju. Vsaka stvar ima svoje 
prednosti in slabosti. V zadnjih  pet-
najstih letih je nov model preplavil ce-
lotni smučarski svet, klasičnih smuči 
zato skorajda ni več mogoče kupiti. Na 
področju razvoja smučarske opreme 
je napisano veliko literature, ki nov 
model hvali in drugačne, ki jo graja. 

Začetno učenje smučanja na »karving« 
smučeh ne  terja toliko potrpežljivosti 
in vztrajnosti kot učenje na klasičnih. 
Pavel Škofic je nekoč izrazil svoje mne-
nje, v katerem trdi, da nov model »ni 
prinesel revolucije, temveč je samo 
nov korak v evoluciji smučanja«. Kljub 
temu pa smučarji švigajo in izpeljujejo 

»ovinke« veliko hitreje in zato morda 
tudi manj obvladano kot včasih. Rav-
no to veliko smučarskih strokovnja-
kov prepričuje, da je (pre)veliko nesreč 
posledica novih, po njihovem mnenju 
nevarnih smuči. 

Na smučišču je dejavnikov, ki lahko 
povzročijo nesrečo, veliko. Eden iz-

med njih je zagotovo velika hitrost, ki 
jo omogočajo nove smuči. Kaj pa poleg 
tega še povečuje tveganje za nesrečo, 
bomo spoznali ob začetku adventne-
ga koledarja, ko bomo res že nestrpno 
čakali na prve obetavne snežinke, da 
pobelijo snežne strmine.

Lea Grom

040 560 807

gibzavse@gmail.com

TEK NA SMUČEH

za
OTROKE

in
ODRASLE

040 560 807

gibzavse@gmail.com

Smučarsko društvo Vrhnikawww.sd-vrhnika.si

SMUČARSKO DRUŠTVO

VRHNIKA

1

KDAJ:    Petek 2.12.2016 od 14.00 do 19.00
        Sobota 3.12.2016 od 8.00 do 18.00

KJE:     Na Sodnijskem trgu na Vrhniki

organizira

Dogodki v veselem decembru

Šššc izza ovinka, drugi del

Velik uspeh akrobatov v Srbiji
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V soboto smo bili v Izoli, kjer 
smo v prekrasnem sončnem 
vremenu, odstreljali 1. krog re-
gijske lige z zračnim orožjem, 
tekmovanje pa je bilo omogo-
čeno tudi tistim, ki so morali že 
naslednji dan na novo tekmo-
vanje. Na tekmovanje smo se 
odpravili z rekordnimi 25-imi 
tekmovalci.

In kakšne so bile uvrstitve v 
Izoli? 

V kategoriji cicibanov je čast 
strelcev reševal najmlajši v regi-
ji, šele sedemletni Jakob Zamejc, 
ki se je šele pred mesecem pri-
družil naši karavani in na svo-
jem prvem tekmovanju osvojil 

11. mesto. Med mlajšimi dečki 
suverena zmaga Jošta Čretnika, 
ki je že na uvodnih tekmovanjih 
opozoril, da letos računamo 
nanj. Na petem mestu z rezulta-
tom tretje uvrščenega Klemen 
Grmek. Med ml. deklicami je 
po bronasti medalji segla Zoja 
Notersberg, takoj za njo pa s 
krogom manj Ajda Fabčič Ko-
goj. Pionirji so tokrat ostali brez 
odličij, še najbližje se je uvrstil 
Ambrož Jilek na 6. mestu. Pio-
nirka Meta Dobrovoljc je sicer 
odstreljala slabše kot zna, a je 
kljub temu zadostovalo za nje-
no prvo zmago v novi kategoriji. 
Upajmo da se ogrevajo tudi ka-

deti, saj je Jan Rom osvojil šele 
peto mesto, je pa že pokazal, 
da zmore veliko več. Je pa zato 
novinka med kadetinjami Anja 
Umek s sabo odnesla srebrno 
medaljo, z zlato pa se je okitila 
mladinka Sabrina Marija Japelj. 

Pa še malo k starejšim ka-
tegorijam. Med člani je Aleš 
Rom osvojil četrto mesto, med 
članicami pa veliko preseneče-
nje. Z zlato medaljo se ponaša 
naša nova tekmovalka Natalija 
Oberč Grmek, ki se je šele pred 
kratkim včlanila in je rekla, da 
gre samo pogledat, kako zgleda 
na tekmovanju. No pa ni samo 
gledala, ampak je z lahkoto 
pometla z vso konkurenco. Na 
koncu je dejala, da se niti ni 
zavedala, kaj to pomeni, je pa 
vsekakor dokaz, da se da z mar-
ljivim in vodenim treningom, v 
zelo kratkem času, doseči dober 
rezultat. Upajmo da ohrani to 
navado. In še eno medaljo smo 
odnesli s sabo, ta je bila zlata v 
kategoriji veteranov nad 50 let, 

osvojil pa jo je Bojan Lampreht. 
Bojan je nastopil še v streljanju s 
pištolo, kjer je kljub ponesreče-
nemu strelu osvojil peto mesto, 
kar pa je v kombinaciji zadošča-
lo za srebrno medaljo.

In še ekipne uvrsitve: mlajši 
dečki in deklice 1. mesto, starej-
ši dečki in deklice 2. mesto, ka-
deti in mladinci 3. mesto, člani 
in članice 3. mesto in veterani 
1. mesto. 

No, v nedeljo, kot smo že 

omenili, pa novo tekmovanje, 1. 
krog državne lige za mlade - Po-
kal prijateljstva. Najbolj smo se 
razveselili rezultata Mete Do-
brovoljc, ki je na koncu z ena-
kim rezultatom prvouvrščene, 
vendar desetico manj, zaostala 
za Saro Slak iz Grosuplja. Obe 
sta odskočili od ostalih tekmo-
valk in dali vedeti, da bo med 
njima morda stekel trd boj. Med 
starejšimi dečki, pa na četrtem 
mestu, le krog do stopničk, Am-

brož Jilek, ki je na koncu pove-
dal, da se mora še privaditi na 
očala, katera je dobil med poči-
tnicami. Morda mu bodo dobro 
služila. Nekoliko več treninga 
in drugačen pristop pa bodo 
deležni v kadetski in mladinski 
kategoriji, saj bo treba odmisliti 
serijske puške, s katerimi so tek-
movali prejšnjo sezono in se več 
posvetiti standard puški.

BL

Tekmovalo je okoli  štirideset 
nastopajočih, letos je  bila tudi 
kategorija ženskih članic, kar 
smo v nekaterih prejšnjih letih 
pogrešali. Ob 9. uri so s tekmo-
vanjem začeli osnovnošolci, ki 
so svoj nabor znanja pokazali v 
kategorijah 1. do 5. ter 6. do 9. 
razred, nekateri pa še kasneje v 
dvojicah. Ob 10.00 so s tekma-
mi začele tudi vse starejše kate-
gorije. Sledijo rezultati oz. prvi 
štirje v vsaki kategoriji:

Osnovnošolci/ke 1. do 5. 
razred:

1. Vid Bizjak
2. Andraž Metljak
3. Iztok Jeromel

4. Špela Dominik

Moški do 40 let:
1. Rok Semič
2. Rok Grasselli
3. Damjan Miklavčič
4. Jernej Ogrin

Osnovnošolci/ke 6. do 9. 
razred:

1. Miha Podobnik
2. Matic Rijavec
3. Andraž Pavlovčič
4. Jaka Vukašinovič

Moški nad 40 let:
1. Drago Torkar
2. Marjan Šurca

3. Jože Berginc
4. Stane Petrovčič

Dvojice:
1. Semič R.–Grasselli
2. Cirikovič–Ogrin
3. Vrhovec–Podobnik
4. Semič A.–Seliškar

Ženske:
1. Mojca Koren
2. Polona Dominik

Vsem tekmovalcem iskreno 
čestitamo za osvojena in pri-
borjena mesta ter pogum za 
udeležbo! 

Za nemoteno izvedbo tekmo-
vanja je poskrbelo vodstvo na-
miznoteniške sekcije (ki deluje v 
okviru Športnega društva Vrh-
nika). Obenem bi se radi zahva-
lili podjetjem GRAVERSTVO 
KOSI, s. p., BIPLUS, d. o. o., RE-
VOZ, d. d., in EMBA, d. d., ki so 

podprli izvedbo tekmovanja z  
darovanjem nagrad za najboljše 
in okrepčil za vse udeležence 
tekmovanja.

Če vas zanima najhitrejši 
šport z žogico na svetu, se 

oglasite v času treningov pri 
nas (dvorana AMS, galerija 
zgoraj) in dobili boste vse 
potrebne informacije: Torek 
17.00 do 18.00 in 18.00 do 
19.30, četrtek 17.00 do 18.00 
in 18.00 do 19.30. Rekrea-

tivci imajo svoje termine ob 
ponedeljkih in četrtkih od 
19.30 do 21.00. 

Vljudno vabljeni.
MK

Učenci 6. do 9. razreda (od leve proti desni): Matic Rijavec, Miha Podobnik, Andraž Pavlovčič, Jaka Vuka-
šinovič, Enej Buh, Jakob Debevec, David Zimšek, Luka Vidmar 

Po aktivnih počitnicah in dopustu se je pričelo 
zares. S treningi smo tako kot že nekaj let prej, 
pričeli v avgustu, tako da nas prva tekmovanja 
v septembru, sploh niso presenetila. Čeprav je 
bil vikend 22. in 23. oktober precej natrpan, smo 
pravilno prerazporedili sile in tekmovalce, tako 
da smo se lahko udeležili vseh  tekmovanj, in to 
uspešno. 

V dvorani Antona Martina Slomška na Vrhniki smo 
6. 11. 2016 organizirali že  osemnajsto  zaporedno 
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu za vse 
občane Vrhnike in igralce, ki so člani vrhniških 
športnih društev. 

Nordijske hoja je super! Čeprav v jesenskem in 
zimskem času večina vadb  poteka v telovadnih 
dvoranah, se mi z večjim veseljem in polnim 
zagonom raje gibljemo v naravi. 

Menimo namreč, da je giba-
nje na svežem zraku prijetnejše 
in tudi bolj zdravo. Poleg tega 
ni gneče za razgrnitev telova-
dne podloge, niti čakalnih vrst 
pri napravah za fitnes. Vse, kar 
potrebujemo za dobro vadbo, 
so dobra oblačila, palice za no-
rdijsko hojo in čelna svetilka. 
Slednjo potrebujemo le na vad-
bi med tednom, ko je dan pre-
kratek za naše podvige, sobotno 
vadbo pa opravimo že dopoldne, 

tako da lučke ne potrebujemo. 
In ravno dopoldne zadnje so-
bote v oktobru smo izkoristili 
za daljši nordijski pohod na po-
sebej izbrani lokaciji, na Krasu.

V Sežano smo prišli že nekaj 
pred 9. uro in ker zrak ni bil rav-
no topel za »zabušavanje«, smo 
se hitro podali na pot. Gneče ni 
bilo, pravzaprav kar nekaj časa 
nismo srečali prav nikogar in 
tako smo lahko mirno poslušali 
jutranje ptičje petje  v grmovju 

orleške gmajne. Prva pavza je 
bila namenjena razgibavanju 
in ogrevanju, pa tudi, da smo 
odvečna oblačila potlačili v 
nahrbtnike, potem smo nada-
ljevali pot proti Bazovici. Med  
prijetnim klepetom in solidnem 
tempu niti opazili nismo, kdaj 
smo prečkali državno mejo. Kaj 
hitro smo prišli tudi do glavne 
ceste, ki pelje proti Padričam in 
Trebčam, a ker ne maramo as-
falta, smo se obrnili in se vrnili 
po delno isti poti. V Bazovici 
smo si privoščili le krajši počitek 
za požirek vode. 

Nazaj grede smo si podrobne-
je ogledali tablo z zemljevidom 

in  nekoliko prilagodili sprva za-
črtano pot.  Z novim izborom 
smo bili vsi zadovoljni, čeprav 
je bila pot manj ravninska. Pri-
čakali so nas rahli klančki, ki pa 
smo jih s spremembo tehnike 
nordijske hoje premagali popol-
noma brez dodatnega napora. 

Zdrav duh v zdravem telesu; 
spotoma smo nabrali še nekaj 
vejic divjega timijana, ki je prav 
omamno dišal. Pa da ne bo kdo 
mislil, da smo izropali ves Kras. 
Nikakor ne, ker spoštujemo na-
ravo! Za vsakega   nekaj vejic je 
bilo dovolj.  Med rdeče-oran-
žno-rumenimi grmi ruja smo 
se spustili do Orleka. Pohodni-

ki so priznali, da je šele na tako 
dolgih pohodih  mogoče zares 
dobro občutiti, kako s pravilno 
tehniko hoje obremenimo zgor-
nji del telesa in razbremenimo 
spodnjega. To pa je bistvena la-
stnost nordijske hoje. Vseh 90 % 
naših mišic je bilo na koncu pri-
jetno utrujenih. Pa da še napiše-
mo, koliko kilometrov smo pre-
hodili; naneslo jih je šestnajst. 
Tista sobota je bila trening in 
prijetno druženje, poleg tega pa 
je »nordijskim pohodnikom« 
dala ogromno motivacije za 
zdrav način življenja in gibanje 
na svežem zraku, pradvsem pa 
ohranjanje fit kondicije z nordij-

sko hojo.
Podoben izlet  načrtujemo 

tudi konec novembra ali v za-
četku decembra, odvisno od 
vremena. Vsekakor pa bo dva-
krat na teden potekala vadba 
nordijske hoje na domačem te-
renu ne glede na to, da je zima 
pred vrati. Smo zagovorniki gi-
banja na prostem. Kadarkoli se 
nam lahko pridružite, le sporo-
čite nam prej. Vabljeni tudi, da 
nas  pokličete za  druga vpra-
šanja. Dosegljivi smo na www.
izzaovivnka.si in na naslovu iz-
zaovivnka@gmail.com. Veseli 
vas bomo!

Barbara Š., ŠK Izza ovivnka

ŠK Izza ovivnka

Z nordijsko hojo na Kras

Občinsko prvenstvo uspešno za nami 

Prvi strelski vikend uspešno za nami
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8. 10. 2016 – Blejska 
koča – Viševnik – 
Pokljuka

Skupina  desetih Veselih Triglavcev je  vzela pot 
pod noge na gorenjski konec z namenom osvojiti 
vrh Viševnika (2050 m).  S parkirišča v bližini pla-
nine Zajavornik smo se sprva po zložno vzpenja-
joči poti skozi smrekov gozd povzpeli do nasle-
dnjega razpotja, kjer smo nadaljevali levo v smeri 
Lipance. Po širokem kolovozu nas je pot pripeljala 
do pašnega območja Lipance. Tam smo zavili de-
sno in se v zmernem vzponu vzpenjali ob desnem 
spodnjem robu omenjene planine. Prečkali smo 
travnato pobočje in pot, ki nas ponovno pripelje v 
gozd in nato do koče na planini Lipance (1630 m) 

– Blejska koča. V lepem vremenu se nam odpre 
razgled na pokljuške gozdove ter vrhova Mrežce 
in Lipanski vrh. V koči smo se okrepčali in po-
greli s čajem, nato pa se podali proti Viševniku. 
Na vrhu smo se za kratek čas odpočili, posneli 
nekaj fotografij, nato pa smo hitro pobegnili proti 
Pokljuki, kjer nas je pričakal naš prevoz. Spoto-
ma smo pozdravili še dekleta iz skupine Veselih 
Triglavk, ki so ravno takrat tudi pohajkovale po 
bližnjih gorah. Domov smo se vrnili v poznih po-
poldanskih urah. 

Besedilo: Branka Gutnik
Foto: Marko Sečnik

18. 10. 2016 – Skoraj vse 
o družabnem srečanju

Pri Zavetišču na Planini je  bilo družabno sre-
čanje z dvema odojkoma,  na voljo je bilo več kot 
šesto palačink in obilnih meric pečenega kostanja, 
pa tudi žejen ni nihče odšel v dolino. Vse skupaj 
je popestril harmonikar in marsikoga so zasrbele 
pete. Namen družabnega srečanja je bil jasen: zbi-
ranje prostovoljnih prispevkov za novo planinsko 
kočo, pri čemer so se obiskovalci čudovito izkazali. 

Organizatorja srečanja, Planinsko društvo Vrh-
nika in njen Gospodarski odsek,  sta trenutke 
izrabila za uspešno pogajanje z morebitnimi 
sponzorji in ddarovalci. Lepe utrinke s srečanja je 
redni obiskovalec Planine, pohodnik Stane, strnil 
v kratek film, ki ga najdete na You tubu pod naslo-
vom Druženje na Planini, v fotogaleriji spletne 
strani Planinskega društva Vrhnika pa najdete 
obilico  fotografij s tega družabnega srečanja. 
Dokazali smo: skupaj zmoremo!

22. 10. 2016 – Prvi 
planinski pohod na 
Visoki Mavrinc

Jesenski planinski pohod je dišal po pravi zimi. 
Ko smo hodili po snegu skozi gozd, se je na nas 

posipal sneg z drevesnih krošenj. Opazovali smo 
zimsko naravo in se kepali. Na vrhu Mavrinca ni 
bilo planinskega žiga, razgledali smo se na skal-
ne gorske vrhove: Vršič, Špik in Prisank in lovili 
sončne žarke. Ko smo se vrnili v dolino, smo se 
pogreli v Koči na gozdu. Popili smo topel čaj in 
urejali planinske dnevnike. 

Za Mladinski odsek PD Vrhnika
Romana Jemec Opeka
Foto: Matjaž Dremelj

 

29. 10. 2016 – 
Z Romanom po Goriških 
brdih

Enaintrideset pohodnikov, članov različnih 
vrhniških planinskih skupin,  se je, kot pritiče vi-
notoku, odpeljalo v meko slovenskega vinarstva, v 
Goriška brda. Naš, po Romanovo 15 km dolg po-
hod smo začeli v središču briškega vinorodnega 
okoliša, v Dobrovem. Pot nas je vodila po čudo-
viti jesensko obarvani slovenski Toskani. Hodili 
smo  med skrbno obdelanimi vinogradi in mimo 
najvišje ciprese v Sloveniji (kulisa antenskemu 
sistemu). Ob pravljičnih razgledih smo šli mimo 
rojstne vasice slovenskega skladatelja in dirigenta 
Rada Simonitija, Fojane, znane tudi po srednje-
veški fojanski gospodi, mimo značilnih cerkve-
nih zvonikov in prve zadruge v Brdih. Mimo 
Casinoja Venke smo spet zavili med vinograde 
in mimo znane gotske cerkvice sv. Marjete z od-
prtim ostrešjem in ornamentiranimi planetami, 
lesenim oltarjem in lesenimi plastikami sv. Seba-

stjana, sv. Margarete in sv. Roka nadaljevali pot 
proti Hruševlju. Na čudovitem razgledišču nad 
cerkvico smo si vzeli čas za prvo malico, dodatno 
okrepčilo v obliki dobre kapljice pa smo si privo-
ščili v Hruševlju Pri Peternel. Pred nadaljevanjem 
poti smo postali še na dvoločnem kamnitem mo-
stu čez Kožbanjšček, na katerem stoji kamnita 
plastika Janeza Nepomuka. Dobrih  dvajset minut 
pešpoti proti Kožbani smo si privoščili sicer kra-
tek, pa vendar adrenalinski sprehod mimo treh 
tolmunov, imenovanih Kotline. 

S ceste Neblo–Brdice pri Kožbani smo se po 
kratki stezici spustili do Krčnika s slikovitimi 
koriti, največja zanimivost pa je približno pet  
metrov dolg, dober meter debel naravni kamnit 
most. Tamj nas je čakal še glavni vzpon. Čez Kož-
bano, mimo gotske cerkve sv. Jurija smo se pov-
zpeli na našo najvišjo točko tistega dne, Vrhovlje 
pri Kožbani. Ogledali smo si cerkvico sv. Andreja 
z najstarejšimi freskami v Brdih, ki krasijo prezbi-
terij in slavoločno steno. 

Sledil je še spust v Golo Brdo, kjer smo si na tu-
ristični kmetiji Breg zasluženo privoščili odlično 
kostanjevo juho z jurčki in ješprenjčkovo rižoto s 
pršutom in porom. Zraven smo, kot se spodobi za 
Brda, nazdravili s kozarčkom njihovega odličnega 
vina. 

Še kratek spust v italijansko vasico Albano, kjer 
nas je čakal avtobus. Za razliko od jutranjega gla-
snega govorjenja in smeha sta na avtobusu vladala 
prijeten mir in tišina. Menimi, da je vsakdo raz-
mišljal, kako lep dan  smo preživeli in da se bo še 
vrnil v Brda. 

Zapisala: Jožica Hočevar (povzetek)
Foto: Sonja Zalar Bizjak in Andrej Kolenc

P L A N I N S K I  K O T I Č E K
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Že sama gradnja nove planinske koče je zelo zahteven finančni zalogaj za 
Planinsko društvo Vrhnika in samo misel, da se bi lotili na Planino pripelja-
ti še vodo in elektriko, nam je dalo dosti misliti. Tako daleč smo že z zbira-
njem finančnih sredstev, da se je bilo treba odločiti in pametno pretehtati: 
ali dolgoročno ohraniti napajanje z elektriko preko sončnih kolektorjev in 
agregata in imeti le kapnico (v sušnem obdobju smo na pomoč poklicali 
gasilce, ki so nam pripeljali vodo) ali pa zagristi v trdo finančno jabolko in 
pripeljati elektriko in vodo iz 2000 m oddaljene Zaplane. Gospodarski od-
sek je pretehtal argumente »za« in »proti« in predlagal Upravnemu odboru 
Planinskega društva Vrhnika v sprejem sklep, da bi se lotili te zahtevne, a 
dolgoročno upravičene investicije. Vodstvo društva je na svoji peti redni 
seji upravnega odbora 7. novembra 2016 sklenilo, da elektrika in voda na 
Planini bosta.

 
Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, sponzorje in do-

natorje:

Od 12. oktobra do vključno 11. novembra 2016 smo prejeli prostovoljne prispevke od 
naslednjih fizičnih in pravnih oseb – abecedni seznam:

Anonimni darovalci, Berginc Cvetka in Lojze, Bizjak Teofil, Caserman Branko, Charlesworth 
Tanya in Mathew, Cvetković Zoran, Doles Aleksander, Drešković Dušanka, Družabno srečanje 
(odojka, palačinke, kostanj, skrinjica), Gantar Sonja in Jerman Milan, Garafolj Zalka in Ciril, Gorenc 
Mitja, Goričan Ema in Mirko, Grampovčan Anže, Grom Matija, Hlebec Franci, Hlebec Teo, Hlebec 
Val, Ilić Zorica, Jazbec Jože, Jelovšek Jele, Jereb Božo, Jerebič Neja, Maša in Kristina, Jerina Tone, 
Jerman Jakob, Jerman Tanja in Korenini Bojan, Jerman Tinkara, Jurič Mario, Jurkovič Mileva,  K. 
Sabina, Kalič Ivan, Kenk Marta, Kesič Sonja,  Klavora Miran, Kobal Adolf, Kolenc Ksenija in An-
drej,  Korenini Domen, Korenini Jakob, Kotnik Jože,  Krampač Miran, Krašovec Metka, Krašovec 
Srečo, Kropec Marko, Kržmanc Alojz, Kržmanc Vanda in Franci, Ledinek Mirko, Majcen Milena, 
Malavašič Lojzka, Malneršič Jože, Markelc Jana in Janez, Martinčič Marta, Medic Natalija in Janez, 
Miklavc Alenka, Nagode Milena in Marko, Nicoletti Marjan,  Nikolić Andreja in Vlado,  Novak 
Jože, Ogrin Maruša, Ogrin Milka in Božič Milenko, Ogrin Nataša, Petkovšek Franc in Marija, Pod-
vratnik Mojca, Rogar Drago, Ruzzier Kaja in Tim, Saje Sašo, Slabe Karmen, Slovša Tomaž, Stržinar 
Cvetka, Stržinar Franc (Kanada), Suhadolnik Matjaž, Šušteršič Jože, Tomšič Anton, Tovšak Slavica 
in Ciril, Urh Bojan, Velkavrh Aleš, Velkavrh Milena in Andrej, Verbič Zlatko in Zalar Stane.

•sedežu društva, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, ob sredah od 19.00 do 
20.00, 
•Zavetišču na Planini vsak petek, soboto, nedeljo in na dan praznikov,
•v TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, od ponedeljka do petka 
od 8.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, nedelja od 9.00 do 17.00 (julij/
avgust) in 
•na transakcijski račun društva  pri NLB d. d.: SI56 0202 7001 1453 
281
Namen: Prispevek za novo kočo                                                   Planinsko društvo Vrhnika
koda namena: OTHR                                                                           Tržaška cesta 11
BIC banke: LJBASI2X                                                                          1360 Vrhnika
Referenca: SI 00 733

Oddali smo zajetno dokumentacijo Fundaciji za šport, ravnokar na 
občini  poteka razprava o proračunu za leto 2017, kjer smo tudi zaprosili 
za dodatno sofinanciranje izgradnje nove planinske koče in med tem 
bomo med vami tudi že s koledarjem za leto 2017, ki bo namenjen 
zbiranju prostovoljnih prispevkov.

Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

Bo nova planinska koča na Planini 
dobila elektriko in vodo?

In kje smo s 
sredstvi 

11. 
novembra 

2016?

Prostovoljne 
prispevke 

sprejemamo 
na:

Kaj trenutno 
delamo?

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Iz decembrskega koledarčka
Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / vodnik

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

Mizni Dol 22, 1360 Vrhnika | 041 642 185 | info@mivsek-sp.si

Storitve z gradbeno mehanizacijo 
Gradbena dela 

Kamnolom Mivšek Zaplana
Avtoprevozništvo

Generalni pokrovitelj

Donator 2

Donator 3

PEAL, d. o. o.
Proizvodnja PVC & ALU 

stavbnega pohištva

Donator 3

FIZIOTERAPIJA
Marija Murn

Donator 3

PGD DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
Preostali donatorji

J   e   r   e   b

Sponzor 1 Sponzor 3

Podlaga Znesek v € %

Prostovoljni prispevki – Zavetišče 10.781,43 5,32

Prostovoljni prispevki – Sedež PD 4.948,57 2,44

Prostovoljni prispevki – TIC 2.991,84 1,48

Prostovoljni prispevki - TRR – fizične osebe 2.835,00 1,40

Donacije pravne osebe – prispevki 12.418,46 6,13

Donacije pravne osebe – storitev 2.817,57 1,39

Sponzorstvo – prispevki 23.000,00 11,35

Sponzorstvo – storitev 120.480,15 59,45

Občina Vrhnika 20.000,00 9,87

Prostovoljni prispevki – koledar 2.370,00 1,17

SKUPAJ 202.643,02 100,00
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Storitve

Če imate poln urnik in vam 
čez dan zmanjka časa za hišna 
opravila, vam nudim čiščenje 
(sesanje, pomivanje tal, prah 
...) stanovanja ali hiše. Cena 
po dogovoru. Kontaktna št. 
040744502.

Naučim vas oblikovati iz 
gline. Več informacij na tel. 
št. 051 346 179. 

Katering za dogodke kot so: 
sv. krst, sv. birma, valete, po-
roke, maturanski plesi, roj-
stnodnevne zabave, pikniki 

… Pijača po nabavnih cenah 
za bralce Našega časopisa. 
Tel.: 051/684-975, Zavod 
Jeterbenk.

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.

Vedežujem in rešujem vse 
vaše težave, večinoma za-
konske. Zato, če jih imate, 
pokličite, rešila bom vašo 
težavo po zelo hitrem po-
stopku. Tel.: 051 251 489.

Nudim energijske tretmaje 
in svetovanje za osebno in 
duhovno rast. Telefon: 051 
346 179. 

Nudim učno pomoč šoloob-
veznim otrokom. Po izobraz-
bi sem pedagoginja in imam 
veliko izkušenj ter zagota-
vljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179 

Računovodske storitve in 
davčno svetovanje že od 
leta 1999, Andreja Piskač s. 
p., Horjulska cesta 116, 1356 
Dobrova. 041 581 584 ali 040 
904 859.Starejšim osebam 
nudim vso oskrbo na domu, 
tudi nepokretnim. Ozdravim 
levkemijo, sladkorno bolezen, 
nekatere vrste raka. Prepre-
čim osteoporozo. Zeliščar, 
031 006 155.

Sestavimo različne pogod-
be, uredimo zemljiškoknji-
žno stanje, svetujemo pri 
dedovanju in delovnoprav-
nih razmerjih. Pokličite na 
tel. št: 051-318-052.

Inštruiram matematiko za 
osnovno in srednjo šolo, tudi 
na vašem domu. Informacije 
na telefonsko številko: 031 
392-842

Izvajamo najrazličnejša 
zaključna dela (krovsko-

-kleparska, izdelava podstreh, 
vgradnja in dobava oken, 
barvanje napuščev in fasad, 
knauf suhomontaža, izva-
jamo adaptacije...). Imamo 
svoje stroje in orodje, s ka-
terimi zagotavljamo visoko 
kvaliteto in zaključek projek-
ta v dogovorjenem roku. Smo 
z Vrhnike. LesnaMont d.o.o. 
: 041 792 742

Lektoriram vse vrste be-
sedil v slovenščini, tudi di-
plomske naloge in strokovna 
besedila za fizične in pravne 
osebe. Informacije na tel. št.: 
031 350-076.

Inštruiram angleščino in 
slovenščino za osnovno in 
srednjo šolo; sem profesorica 
z večletnimi izkušnjami pri 
inštruiranju. Informacije na 
tel. št.: 031 350-076.

Nepremičnine,   
gradnja

Oddam sobo s kopalnico 
in sanitarijami v stanovanj-
ski hiši v horjulski dolini. 
Kontakt na št. 051 318 052.

Prodam zazidljivo parcelo 
v izmeri 530 m2 za gradnjo 
stanovanjske hiše na Lu-
kovici pri Brezovici. Vsa 
infrastruktura, na katero 
se objekt priključuje, je ob 
parceli. Dostop urejen po 
asfaltirani cesti doparcele. 
Za dodatne informacije 
pokličite po telefonu na: 
030 931 750.

Dobrova z okolico: iščemo 
v najem garažo, velikosti 20 
m². Tel.: 041 832570.

Poceni prodam PVC okna, 
1 kom – 180 x 140 cm, 2 
kom – 80 x 140 cm. Tel.: 
031 627 959 

Izdelujem razne lesene 
konstrukcije (nadstreški, 
ostrešja, zamenjava kritine, 
izoliranje podstrehe, vsa 
kleparska dela – žlebovi). 
Opravim ogled, svetujem, 
izdelam predračun. Mo-
žnost dobave vsega potreb-
nega materiala in odvoz 
odpadnega. Telefon: 041 
653 428.

Na Vrhniki menjam prije-
tno, 32 m2 veliko stanova-
nje v bližini zdravstvenega 
doma in avtobusne postaje. 
Stanovanje je v mirnem 
bloku v visokem pritličju in 
je vpisano v zemljiško knji-
go. Obsega kuhinjo z jedil-
nico, sobo z balkonom ter 
kopalnico z WC-jem. Ker 
stanovanje presega potrebe 
naše družine, iščemo zame-
njavo za večje stanovanje 
(na Vrhniki) z dogovorom 
ob našem doplačilu. Ponud-
be na gsm 041-962-888.

Na Dolu pri Borovnici pro-
dam zazidljivo parcelo v 
izmeri 1100 m2. Cena po 
dogovoru. Telefon: 041 439 
499.
 
V Horjulu oddam prostor v 
velikosti 40 m2, primeren za 
skladišče ali mirno poslov-
no dejavnost. Možnost na-
jema dodatnega prostora za 
pisarno. Cena po dogovoru. 
Kontakt: 041-692-666.
 

Prodam manjšo samostojno 
stanovanjsko hišo na Bloški 
Polici, 80 m2, zgrajena l. 1850, 
adaptirana l. 1975. Priključki: 
vodovod, elektrika, telefon, 
poleg hiše stoji gospodarsko 
poslopje, hiša ima tudi lasten 
vrt. Hiša s pripadajočim ze-
mljiščem (970 m2) je bremen 
prosta in vpisana v zemljiško 
knjigo, ob hiši je tudi prostor 
za parkiranje. Hiša je potreb-
na adaptacije. Energijska ozna-
ka stavbe: G. Cena po dogovo-
ru. Za več informacij prosim 
pokličite: 041 502 870. 

V Srednji vasi pri Polhovem 
Gradcu (na lepi lokaciji) pro-
dam zazidljivo komunalno 
opremljeno parcelo (voda, ele-
ktrika, asfaltirana cesta - do 
parcele), v izmeri 710 m2. Tel.: 
041 653 155 ali 01 75 40 636.

Kupujeva hišo z vrtom na ob-
močju Vrhnike in okolice. Cena 
do 150.000 evrov. Tel. št.:  040 
211 544.

Zamenjamo lastniško dvosob-
no stanovanje, 62 m2, letnik 
2003, na Vrtnariji (Vrhnika) za 
cca 45 m2 veliko v pritličju ali z 
dvigalom v centru Vrhnike. Tel: 
051 355 143.

Prodam 2 nova ALU okna, 90 
x 90 cm, z ruletami in zuna-
njimi policami. Prodam tudi 
elektro gradbeno omarico 
oziroma ploščo. 
Telefon: 041 751 421.

Kmetijstvo

Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani 
s kovinsko armaturo in ven-
tilom za izpust. Cena 100,00 
EUR za kos. Vse preostale in-
formacije na št. 040 25 88 99.

Na hribovski ekološki kmetiji 
vam nudimo kokošja jajca. 
Mogoča dostava po dogovoru. 
Tel.: 031 526 543 (Marija). 

 
Kupim motorno žago znam-
ke Husqvarna ali Stihl, lepo 
ohranjeno, malo rabljeno, no-
vejšo, in motorno kosilnico,
bočno na nitko, takoj kupim 
za gotovino. Tel.: 041/541-858.

Odkupujemo krave, telice in 
bike za zakol. 
Tel.: 031/387 922. 

Motokultivator, koso, mul-
čar, frezo, traktor, prikolico 
in drugi stroj, tudi v okvari 
kupim
(041 407 130).

Suha drva, več vrst (bukova, 
hrastova, sadna ...), prodam. 
031 277512.

Sprejmem stare deske, ore-
hove, češnjeve, jesenove... Tel.: 
031 643 602.

Iščem primeren travnik 
za postavitev čebeljih panjev. 
Dostopno z osebnim avtomo-
bilom. Lokacija okolica Drago-
merja ter relacija Dobrova–Pol-
hov Gradec. Sporočite na gsm: 
040/470-222, Matjaž

Prodam kranjsko podolgo-
vato repo. Kosmato ali olu-
pljeno. 031683050.

Prodam bukova drva, suha, 
žagana na dolžino 0,5 m. 
Tel: 041 807 941

Prodam mešana suha drva 
(mešana: bukev, hrast). Telefon: 
031 852 871.

Starine

Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa 
ali lojtrnik in druge stare 
predmete kupim. Tel.: 031 
878 351.

Podarite odvečne knjige, 
priročnike …? Pokličite, z 
veseljem pridem, jih odpeljem 
in ohranim. Tel.: 030 996 225.

Prodam kamnit portal vrat 
in rešetke za okna (gavtre). 
Telefon: 031 730 552.

Ostalo

Imam več ženskih oblačil, 
lepo ohranjenih. Pokličite na 
številko: 01 755 10 18. 

Prodam otroški voziček 
znamke Quinny Speedi, 
malo rabljen, brezhiben, 
rjave barve. Rabljen za enega 
otroka.
Cena 50 evrov. Gsm 041 617 
151, (Nataša).

Prodam digitalni TV spre-
jemnik in anteno Big Star. 
Cena po dogovoru. Tel.: 041 
549 280
 
Prodam kvačkane prtičke 
iz belega garna in klekljane 
prtičke – ročno delo. Telefon: 
031439 994

Prodam elektromotor z 
vodno črpalko, strešnik Ton-
dach: norma – 50 kosov, zare-
znik – 100 kosov. Prodam tudi 
voz gumar. Tel.: 031 255 648.
 
Prodam tri starejše lestence 
(lustre) in starejši kotel za žga-
njekuho. Tel.: 031 627 959.

Za primerno ceno iščem 
prostor (okolica Vrhnike, 
Dobrova, Horjul ali Polhov 
Gradec) za postavitev jajco-
mata. Telefon: 031 550914

Prodam glasbeni stolp 
»Sharp« (radio, kasete, CD) z 
zvočniki. Cena po dogovoru. 
Telefon: 031 643 212

Dva zvočnika v lesenem 
ohišju; 31,5 x65,0 x 30,5cm, 
z nizko, srednje in visoko-
toncem ter bas refleksnim 
sistemom, moči 100W, niz-
ko in srednjetonski zvočnik 
brez ohišja, moči, 40W ter 
glasbeni stolp Korting-300, 
z radijem, kasetofonom in 
ojačevalcem, ugodno pro-
dam. Cena po dogovoru.
Tel.: 031/844-575.

Prodamo mizo za nami-
zni tenis, popolnoma novo, 
skupaj s priborom. Miza je 
zložljiva. Cena je 150 evrov. 
Informacije na tel. št. 041 675 
943.

GRADBENA DELA
IN IZKOPI

• Razni izkopi
• Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade

• Urejanje dvorišč
• Raznih škarp

• Prodaja peletov in drv
 Bojan Nadlišek s.p.

Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

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

Delo

Iščem delo na območju 
Vrhnike: proizvodnja, razvoz, 
pomagam lahko tudi pri sečnji 
lesa.
031-616-031

V svoj kolektiv sprejmemo 
dekle za delo v strežbi v Hor-
julu. Tel.: 041 537 844.
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AGROCENTER VRHNIKA
Jelkovškova 7, 1360 Vrhnika         
0 1 / 7 5 0 6 - 8 4 0

VSE ZA OGREVANJE VAŠEGA DOMA!
 BRIKETI 

 1 tona:   260 €
1 vreča: 3,90 €
15/1 

100%:smreka/jelka

10 KG

1,89 €

 
VISOKA KVALITETA

PELETI

REZ: 25 cm ali 33 cm
1 PALETA =  m³1,7

CENA

119 �
paleta

C E P L J E N A
BUKOVA DRVA

AKUMULATORJI 
TOPLA NA ZALOGI

SOL 
za posipanje

4,  € 99

za 25 kg

STARA CESTA 41, VRHNIKA
Da vam bo orodje v ponos, poskrbi ROTKOS

www.rotkos.si

 Snežne freze priznanih proizvajalcev McCulloch-Husqvarna, 
Murray in Canadiana že od 610,00 € naprej: 

 Olje INA za mazanje verig motornih žag:   
Cena 10l samo 32,60 €

 Akumulatorji za osebna vozila in motorna kolesa:   
Pri nas kupljen akumulator vam brezplačno vgradimo

 Motorne žage McCulloch-Husqvarna
in Jonsered: 

 Pooblaščeni prodajalec in serviser Tomos in Piaggio:
Sprejemamo naročila za nova vozila Tomos in Piaggio

 Nudimo vam servis vseh bencinskih in električnih strojev,
orodij, skuterjev in mopedov, ostrenje rezilnega orodja

 Prodaja ročnega orodja, rezervnih delov,
pribora, olj in maziv
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Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas

Z AHVAL A
Ob nenadni smrti moža, očeta, 
dedka,  pradedka, brata  in tasta

JANEZA 
GABROVŠKA 

21. 3. 1940 – 27. 10. 2016
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in 

sodelavcem za pomoč  v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se za izrečeno sožalje, 
poslovilne besede Mirjam in Lučki, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste 

ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala SNMP ZD Vrhnika, pevcem, ZZB NOB, 
Rdečemu križu in Pogrebni službi Vrhovec.

Žena Ivanka, hči Nataša in sin Uroš z družino, vnuka Jan 
Ažbe z Damjano in Špela z družino, brata Zdravko in 

Roman z družinama

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

Z AHVAL A
V 95. letu starosti se je poslovil 

oče, dedek, stric in tast

FRANC 
PODRŽAJ

iz Brezovice pri Borovnici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Posebna zahvala župniku 

Janezu Šilarju za lepo opravljen obred, pevcem, trobentaču in Pogrebni službi 
Pieta. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Brezovica pri Borovnici, oktober 2016

Ne, nisi umrla.
Umre tisti, ki ga pozabimo.

Z AHVAL A
Ob nepričakovani izgubi moje 

mame

BINKE 
KONČAN

(29. 2. 1932 – 4. 10. 2016)

se najlepše zahvaljujem prijateljem, znancem, sosedom in sorodnikom za 
izrečeno sožalje, darove za svete maše, sveče in cvetje. Zahvaljujem se tudi 
gospodu župniku Janezu Smrekarju, pevcem in Pogrebni službi Lavanda za 

opravljeno pogrebno svečanost

Mojca
Ljubgojna, oktober 2016

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

Notranjska 14, LOGATEC,  
T: 01 754 21 50 
Trg svobode 9, ZD - ŽIRI,  
T: 04 510 63 80

JASEN POGLED in LEP IZGLED

BREZPLAČNI PREGLEDI
 ZDRAVNIKA OKULISTA OB SREDAH 

(ob nakupu očal)

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 
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www.usluge-lavanda.si

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

Mrtvi niso mrtvi
Oni žive naprej v nas

In  umrejo znova
Z nami in v nas.

Z AHVAL A
Ob izgubi naše drage žene, mame 

in babice

NADE 
ZIBELNIK

roj. 12. 7. 1956
Hrastenice 1a, Polhov Gradec

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam 
izrekli sožalje, jo pospremili na njeni poslednji poti  in ji darovali cvetje in sveče. 

Hvala g. župniku za lep pogrebni obred. Hvala pevskemu Kvartetu Grm in 
Pogrebni službi Vrhovec.

Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
a oko povsod te išče.

JOŽE 
GARAFOLJ

Velika Ligojna
8. 4. 1937 – 22. 9. 2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji 

poti. Zahvaljujemo se gospodu župniku Blažu Gregorcu, pogrebcem, pevcem in 
Pogrebni službi Vrhovec. 

Žalujoči: vsi njegovi

Z AHVAL A
Ob boleči izgubi našega ljubega 

JANIJA 
JEREBA

(2. 8. 1943 – 2. 10. 2016)

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številu dostojanstveno in 
spoštljivo pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. Heleni 
Rožmanc Drašler za dolgoletno skrb, ki jo je izkazovala našemu Janiju, županu 
Stojanu Jakinu za tople poslovilne besede, sodelavcem podjetja UMAR, ki mu 
je bil Jani zvest celotno delovno dobo, in njegovim gimnazijskim sošolcem in 

sošolkam, ki so mu bili vse življenje resnični prijatelji. Zahvaljujemo se tudi 
najbljižjim sosedom z Janijevega Griča za njihovo nesebično pomoč v teh težkih 
trenutkih. Vsem, ki so ga imeli radi, pa sporočamo: Jani v resnici ni odšel, on je 

povsod okrog nas. 

Za njim žalujemo: žena Zlatica, hčerka Vesna, sin Mitja in 
sestra Mojca z družino, preostalo sorodstvo in prijatelji

V 92. letu nas je zapustila draga 
mama, babi in prababi 

MARJANCA 
TRČEK
1924 – 2016

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, 
darove za svete maše in sveče. Hvala Domu upokojencev Vrhnika, g. župniku in 

Pogrebni službi Pieta. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Žalujoči: sin Marjan, hčeri Milena in Cveta, snahi Joži in 
Tončka, vnuki in pravniki

Jesen se že v škrlatne barve je ovila,
deževje in hlad je spet prinesla s sabo.

Deževne kaplje pa je v solze spremenila,
v grenke solze, ki jih točimo za tabo,
saj vse naše upe je v žalost pretočila,

ker od nas odšel si, vendar ne v pozabo.

Z AHVAL A
Zapustil nas je

LUDVIK 
MAROLT

1934 – 2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem za izrečeno sožalje, sveče, cvetje in darove ter vsem, ki ste sodelovali pri 
pripravi in izvedbi pogrebne slovesnosti. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, in 

vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, hčerke Marinka, Pavla in Dragica z 
družinami 

Z AHVAL A

AVGUŠTIN 
ARMIČ

1928–2016
Log pri Brezovici

Ob izgubi dragega moža, očeta, brata, dedka in pradedka se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem, Gasilskemu društvu Log ter vsem  drugim 
gasilskim društvom v Občini Log - Dragomer, pevcem, domačemu župniku in 

Pogrebnemu zavodu Vrhovec,  ki ste ga pospremili na zadnji poti. 
Za vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi njegovi 

Z A H V A L E  I N  O G L A S I

Po tem življenju ne ostane to, kar smo 
izbrali, temveč tisto, kar smo dali.

(Gerard Chandry)
Tiho je odšel od nas dragi mož, 

ata, dedek, pradedek, brat in tast

JANEZ JAPELJ,
po domače Čukov Janko z

Drenovega Griča
(1938–2016).

V teh bolečih dneh ste nam roko tolažbe ponudili dragi sorodniki, sosedje, 
prijatelji in znanci, ki ste se v velikem številu poslovili od njega in ga pospremili 

na zadnjo pot. Hvala vsakemu posebej za izrečeno sožalje, darovane sveče, 
cvetje in darove. Zahvaljujemo se g. dekanu Blažu Gregorcu, Pogrebni službi 

Vrhovec, pogrebcem in Kvartetu Grm, ki ste nam omogočili, da smo našega ata s 
spoštovanjem pospremili v novo življenje. 

Za vedno bo ostal z nami. 

Žalujoči: vsi njegovi 

Z AHVAL A
V 84. letu nas je zapustila draga 

žena, mama, stara mama in 
prababica

MIHAELA 
OGRIN,

Jakcova Mihela iz Velike Ligojne 
(5. 8. 1932 – 17. 10. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za sv. maše. Hvala zdravnici dr. Jasni 

Krmec Kupljen, patronažni sestri Biljani ter sosedi Štefki za obiske na domu. 
Hvala gospodu dekanu Blažu Gregorcu za lep pogrebni obred in besede tolažbe, 
Pogrebni službi Vrhovec, pevcem Okteta Raskovec, pogrebcem in vsem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Jože, sin Dušan, hčerki Magda in Mateja z 
družinami, vnuki in pravnuki
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom SI.MOBIL Vrhnika, se je glasilo: »Simobil vrhnika«. V uredništvo smo 
prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Zvonki Rus z Vrzdenca, Frančiški Frank z Vrhnike in Ivanki 
Slabe iz Brezij. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 10. decembra na naslov 
Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Nagrajenci bodo prejeli družinske vstopnice za ogled »vrhniškega muze-
ja« - Moja Ljubljanica, ki jih poklanja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.  

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Koliko devetic najdeš?

“ IMEJVA ŠE KAKŠNEGA OTROKA,’’ SEM REKEL... ‘’BO
 LAŽJE, KER SE BOSTA LAHKO IGRALA DRUG Z DRUGIM”

NEHAJ! PUSTI ME
PRI MIRU!

POJDI STRAN!!! NEHAJ ME 
GLEDATI!
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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
J3 2016

24X
2,50 €* 60 €**

* Cena velja ob vezavi za 24 mesecev. ** Ob enkratnem plačilu ob vezavi 24 mesecev.

20% POPUST NA  DODATNO OPREMO

 S
lik

e 
so

 s
im

bo
lič

ne
. Z

a 
na

pa
ke

 v
 ti

sk
u 

se
 o

pr
av

ič
uj

em
o.

Po
pu

st
 v

el
ja

 n
a 

C
ha

m
el

eo
n 

iz
de

lk
e.

 P
re

dv
id

en
 d

ob
av

ni
 r

ok
 z

a 
iz

de
lk

e,
 k

i n
iso

 n
a 

za
lo

gi
, j

e 
1 

da
n.

-20%
FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE, 

TUDI Z USB KLJUČEV, SPLETNIH STRANI, E-MAILOV.
HITRO, KAKOVOSTNO, VSAK DAN OD 8. DO 18. URE
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