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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 25. februarja. 

Gradivo bomo zbirali do 12. februarja. 

V vseh občinah so potekala silvestrovanja, do-
godki veselega decembra pa so mlade in stare 
razveseljevali že tedne prej. Kaj vse se je dogajalo  
v vaših krajih, si preberite v notranjosti časopisa. 
Bilo je veliko dobre volje, stiskov rok in voščil, 

manj pa politike. Nenazadnje je  bilo obdobje po 
lokalnih volitvah, ko se še ne sprejema pomemb-
nejših političnih odločitev in s tem projektov. 
To  je opaziti tudi pri vsebini časopisa, saj je to-
krat večinoma poudarek na dogodkih. Naslovni 

prizor je z Vrhnike, kjer je Zavod Ivana Cankar-
ja Vrhnika 29. decembra pripravil za najmlajše 
otroško silvestrovanje z dedkom Mrazom. Točno 
ob dvanajsti uri so imeli odštevanje, nato pa tudi 
simbolično obdarovanje.

Log - Dragomer

Sestal se je nov občinski svet
Ni šlo brez zapletov
Na tokratni ustanovni seji občinskega sveta je šlo vse prej kot gladko. Medtem ko so novoizvoljeni 
svetniki in svetnice na seji potrdili svoje mandate, pa se je zapletlo še pred potrjevanjem 
županovega mandata. Zaradi domnevnih nepravilnosti v kampanji za župana je pritožbo vložil 
drugouvrščeni na volitvah,  Domen Cukjati. Na koncu je občinski svet pritožbo 
zavrnil in potrdil štiriletni mandat župana Mirana Stanovnika, piše naša dopisnica 
Vesna Lovrenčič.

Kolikor sem seznanjen, so najmanj v 
dveh naših občinah odprli demenci 
prijazno točko, nazadnje na Vrhniki. 
Gre za točko, kjer lahko vsak dobi 
potrebne informacije o tej bolezni 
starosti, s katero se bomo v prihodnje 
srečali še vsi na tak ali drugačen 
način. Za demenco zboli približno 
1 % ljudi pred 65. letom starosti, po 
65. letu pa se odstotek strmo veča. 
Po 90. letu starosti bolezen prizadene 
kar 60 % ljudi. V večini primerov 
predpisana zdravila za demenco 
bolezni ne zdravijo, upočasnijo le 
njeno napredovanje. Zdravila so 
učinkovitejša, če so predpisana v 
zgodnejši fazi bolezni. Ob vsem 
tem je neverjetno, s kakšno lahkoto 
se država loteva tega projekta. 
Izvajalcev pomoči na domu ni 
dovolj, poleg tega marsikdo ne 
zmore plačati tovrstnih  storitev in 
tudi ne oskrbe na domu. V domovih 
za starejše je zaposlenih, ki delajo 
z osebami z demenco, premalo. 
Četudi bi želeli delati, ravnati 
drugače, tega ne utegnejo, ne 
zmorejo. Da ne  pišem o prostorski 
stiski, ki tare domove. Mar politika 
živi v mehurčku, skozi katerega te 
težave ne bodo pronicale? Res ni 
pošteno do naših starejših, ki so 
pomagali soustvarjati domovino, 
bili matere in očetje, da so dandanes 
na tnalu neke delne 
rešitve. Tega si ne 
zaslužijo in o tem bomo 
zagotovo še pisali.
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PERPETUUM 
JAZZILE

31. 3. ob 19. uri 
v športni dvorani pri OŠ AM Slomška 

na Vrhniki. 
Predprodaja vstopnic: TIC Vrhnika in mojekarte.si

Horjul

Peter Janša 
odšel v pokoj
»Čuvajte Metrel«
Tako  je dejal Peter Janša, dolgoletni 
direktor Metrel Mehanike, ki je ob koncu 
minulega leta odšel v pokoj. »Garancija za 
uspeh so ljudje! Torej zaposleni v podjetju 
s tisto pravo pripadnostjo podjetju, ki se 
zavedajo, da je od njih samih odvisno, 
kako uspešno bo podjetje,« je v intervjuju 
povedal našemu novinarju Petru 
Kavčiču. Več si preberite na 
horjulskih straneh.

Dobrova - Polhov Gradec

Tujci pri nas
Blagajeva dežela vse bolj 
priljubljena

Sredi decembra sta občino v okviru akcije 
Zimska turistična patrulja Radia SI obiskala 
študenta iz Kolumbije in Helsinkov. Kot sta 
zapisala, sta bila navdušena nad prijaznimi 
domačini in kulinariko ter presenečena nad 
pokrajino in razgledi, nekaj pripomb pa 
sta imela nad cestnimi oznakami, visokimi 
cenami nastanitev ter dogajanjem v kraju. 
Več si preberite na straneh 
Občine Dobrova-Polhov Gradec.

Borovnica

Prostorska stiska 
v vrtcih
Nov oddelek v poslopju 
zdravstvene postaje
Občina naj bi nov oddelek odprla že v času, 
ko prebirate ta članek. V  prihodnje naj 
bi občina prostorsko stisko vrtca reševala 
z začasno preureditvijo katere od šolskih 
učilnic, seveda po izgradnji načrtovanega 
prizidka k šoli. Dolgoročno pa s prizidkom 
k obstoječemu vrtcu, kjer je bilo za to 
potrebno zemljišče kupljeno že lani. Več 
na borovniških straneh. --> 17--> 23 --> 29

Milni 
mehurček

Nov začetek
Poslovili smo se od starega leta in vstopili v leto 2019.

Besede Cankarja

… kolikor bolj je hlapec hlapčevski, 
toliko bolj je gosposki gospod. 

Ivan Cankar, Na klancu

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
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UČINKOVITE
IZOLACIJSKE
REŠITVE KUPITE V
TRGOVINI SUGA

UČINKOVITE
IZOLACIJSKE
REŠITVE KUPITE V
TRGOVINI SUGA

SUGA, Pod Hruševco 48c, Vrhnika

068 625 824
trgovina@suga.si

Blagovne znamke priznanih proizvajalcev.

www.suga.si

Za dom, hobi in
prave mojstre. 

BLU S
MASTER

DELAMO    MOJSTREZA
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Vrhunska keramika.
Odlična cena!

• Keramika na zalogi  
• Plačilo na obroke
• 3D izris podarimo
• Profesionalna izvedba

Ogromna izbira italijanskih ploščic

Firence d.o.o.
Tržaška cesta 3a (Bivsi DG)
1360 Vrhnika, Slovenija
T: 041 735 100

www.firencekeramika.si

Ploščice že od

9,90€
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Druga najgloblja jama v Sloveniji
Petčlanska slovensko-italijanska ekipa, v kateri sta kar dva borovniška jamarja, je na 
začetku lanskega decembra odkrila dolgo iskano povezavo med breznom Hudi Vršič 
ter Črnelskim breznom na Rombonskih podih. Nov jamski sistem ima zdaj skupno 
1391 metrov globine. Se pa v naslednjih letih lahko zgodi, da bodo naši zagnani jamarski 
raziskovalci odkrili zelo verjetno povezavo Hudega Vršiča s trenutno najglobljo slovensko 
jamo Čehi 2. Ta povezava bi dala  več kot 1700 metrov globine z dolžino rovov več kot 23 
kilometrov in s tem drugo najglobljo jamo v Evropi.

Obrtniku Leopoldu Oblaku priznanje barjanec
Sredi decembra so v Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič praznovali 
deseto obletnico odprtja nove poslovne stavbe in že desetič po vrsti trem članom, 
najzaslužnejšim obrtnikom in podjetnikom, podelili priznanje barjanec. Med drugim ga 
je prejelo tudi podjetje Splošno kovaštvo Leopold Oblak, s. p., iz Šentjošta nad Horjulom. 

V ambulanti s polnim delovnim časom nov zdravnik
Delovni čas Splošne ambulante Log - Dragomer je od začetka lanskega decembra 
spremenjen in deluje s polnim delovnim časom vse dni v tednu. To pa ni edina novost: 
v ambulanti od konca  minulega leta dela nov zdravnik, dr. Igor Tasić. V ambulanti še 
vedno sprejemajo nove paciente, prav tako ste dobrodošli tudi vsi pacienti dr. Ane Švigelj. 
Za zdravnika se opredelite tako, da se osebno oglasite v ambulanti, kjer podpišete izjavo, s 
seboj pa morate prinesti tudi kartico zdravstvenega zavarovanja.

Mravljak še naprej predsednik športne zveze
Konec decembra je v Gostišču Bajc potekala volilna skupščina za izvolitev članov 
organov Športne zveze Vrhnika. Za predsednika zveze je ponovno kandidiral sedanji 
predsednik mag. Gvido Mravljak, ki ni imel protikandidata; izvoljen je bil s 16 veljavnimi 
glasovi. Za podpredsednika je bil tokrat edini kandidat Aljoša Seljak, ki je bil prav tako 
izvoljen. Za člane IO ŠZV pa je kandidiralo  enajst kandidatov, izmed katerih so dobili 
največ glasov: Biljana Nagode, Matic Vidic, Gašper Stržinar, Gorazd Petrovčič in Iztok 
Zajc. Za tri mesta v nadzornem odboru so kandidirali štirje kandidati, izmed katerih so 
bili izvoljeni Rok Mušič, Marjan Sigulin in Sebastian Zalar. Za disciplinsko razsodišče so 
kandidirali Miha Bogataj, Mateja Korče in Andrej Smrekar, ki so bili vsi trije izvoljeni. 

Prevare na Dobrovi
Oder kulturnega doma na Dobrovi so 15. decembra 2018 zavzeli člani Teatra Janez 
Jelen iz Notranjih Goric. V sklopu gledališkega abonmaja, ki ga pripravlja KUD Dolomiti 
Dobrova, so publiko nasmejali s komedijo Prevare, avtorice Jere Ivanc.

NUDIMO PRODAJO DOMA 
PRIDELANIH JABOLK
zlati delišes, 
mutsu, 
braeburn, 
lonjon, 
idared, 
fuji, topaz 

KMETIJA JANŠA
Lesno brdo 5, Horjul
041 967 004, 
031 826 015

Prve novice
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Prihaja Briljantina!
Muzikal Briljantina pride v nedeljo, 17. februarja, v 
Cankarjev dom na Vrhniko!
Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na namišljeni šoli 
Raydell, kjer se mladostniki  poslavljajo od brezskrbnega življenja. 
Osrednja lika sta neotesan in predrzen fant Danny Zuko, ki se zaljubi v 
pridno, lepo vzgojeno dekle Sandy. 
Producent Jurij Franko je pripravil muzikal s podobno kreativno ekipo 
kot pri muzikalu Mamma Mia!. 
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved kot Sandy in 
Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj kot Danny. Ob njih nastopajo 
še izbranci iz avdicije in velika imena slovenskega filma in gledališča: 
Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej, Domen 
Valič, Alenka Tetičkovič in Desa Muck. Predstava je scensko prilago-
jena velikosti odra.
Vstopnice so v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima  in v TIC-u 
na Vrhniki. Povezava za nakup preko spleta: www.muzikali.si 
Do konca januarja velja predprodajni popust -10%!

www.briljantina-muzikal.si
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Vabilo 

6. LOŽANSKA SEMENJAVA
 

V četrtek, 21. februarja, med 17. in 19. uro, OŠ Log Dragomer, 
učilnica št. 10. 

Vljudno vabljeni, denar pustite doma!

Zaposlimo slikopleskarja

Možnost zaposlitve za nedoločen čas.  

Matjaž Keršmanc 
s. p., Stara cesta 39, 
Horjul
041 654 986 

Valentinovo
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Županova beseda 

Nov začetek

V začetku decembra 2018 se 
je odvil drugi krog županskih 
volitev. Odločali smo ali želimo 
nadaljevati staro politiko 
vodenja občine in njenih 
projektov ali smo za nov veter 
in za nov pogled na razvoj 
Vrhnike. Odločili smo se za 
spremembe.  Za vsak uspešen 
začetek se potrebuje temeljita 
analiza stanja.

Lidija Ravbar, predsednica 
občinske volilne komisije, je 
predstavila volilne rezultate, 
nato pa je posebna tričlanska 
mandatna komisija pod vod-
stvom svetnika Jožefa Malovr-
ha na podlagi poročila o izvoli-
tvi pregledala, kateri kandidati 

so bili izvoljeni za člane sveta. 
Svetniki in svetnice so pre-

dlog kandidatov potrdili, s 
čimer je občinski svet začel 
tudi pravno formano obstajati. 
Sledila je zaprisega novoizvo-
ljenega župana Daniela Cukja-
tija, da bo deloval v blaginjo in 

korist vseh občanov, na koncu 
pa so ustanovili še prvo občin-
sko telo, Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenova-
nja, ki ji predseduje Viktor Sla-
dič, poleg njega pa so v njej še 
člani Lojze Kos, Nataša Grom, 
Boštjan Erčulj in Petra Černe-
tič. Na Sladičev predlog  so še 
dorekli, da se bodo predstavni-
ki svetniških skupin sestali še 
pred koncem decembra 2018 in 
poskušali izoblikovati sestavo 

preostalih občinskih odborov 
in komisij. 

Novi župan Cukjati je ob 
koncu izrazil upanje, da bo 
novi občinski svet deloval po-
vezovalno, korektno in kon-
struktivno. 

S podobnimi besedami, a  
enako mislijo, je navzoče na 
začetku seje nagovoril tudi 
nekdanji župan Stojan Jakin. 

Gašper Tominc, foto: GT

Kulturni program dobro uro 
dolge prireditve, ki jo je režiral 
Jože Valentič, so oblikovali do-
mači izvajalci. 

Rihar se je v svojem nagovoru 
sprehodil skozi zgodovino Vrh-
nike, ki je bila v času osamosva-
janja v marsičem edinstvena v 
slovenskem merilu. Spomnil je, 
kako se je po odhodu tankov 
Jugoslovanske armade iz vrh-
niške vojašnice (27. junij 1991) 
sredi noči sestal takratni vrh-
niški izvršni svet in sprejel več 
ukrepov zoper vojašnico. Ni-
kjer v Sloveniji se niti na ravni 
lokalnih skupnosti niti na ravni 
države niso odzvali tako hitro 
na pretečo nevarnost. Petnajst 
let kasneje je predsednik drža-
ve dr. Janez Drnovšek za izje-
mne zasluge pri uveljavljanju 
in obrambi samostojnosti in 
suverenosti Republike Slove-

nije Vrhniki podelil najvišje 
državno odlikovanje: častni 
znak svobode. Tudi v tem je 
Vrhnika v slovenskem merilu 
edinstvena, saj je edina občina, 
ki je prijela takšno odlikovanje. 
Zato je po Riharjevem mnenju 
pomembno, da spomin na osa-
mosvojitveno vojno negujemo, 
da ne postane mit. Gojiti mora-
mo domoljubje, biti ponosni na 
Vrhniko ter zaupati novi lokalni 
oblasti, je še dodal. 

Daniel Cukjati, za katerega je 
bil to prvi javni govor po izvoli-
tvi na župansko mesto, je dejal, 
da v usodnih letih 1990 in 1991 
nismo dobili samo svoje države, 
ampak smo postali tudi narod. 
Bili smo enotni, izhajajoč iz 
ljubezni do domovine. »Danes 
mlajši prevzemamo vajeti v 
svoje roke in velikokrat poza-
bljamo, da ste generacije pred 

nami v potu in krvi tlakovali 
pot do odločanja o naši svo-
bodi. Vsem tistim, ki ste pred 
28 leti imeli modrost, da ste se 
odločili za domovino, se iz srca 
zahvaljujem.« 

Kulturni program so obliko-
vali člani domačih kulturnih 
društev, prireditev pa je vodila 
Mirjam Suhadolnik. Nastopili 
so Pihalni orkester Vrhnika, 
Big Band Vrhnika, KD Stara 

Vrhnika, Mešani pevski zbor 
Ivana Cankarja, Otroški pev-
ski zbor Mavrica, MePZ Ma-
vrica, Hic et nunc, gostujoča 
otroška folklorna skupina Co-
klarčki in KUD Drenov Grič 

Zaprisegel nov župan

Župan Cukjati: »Hvala vam 
za modrost pred 28 leti«

Daniel Cukjati, župan Dr. Marjan Rihar, predsednik 
Območnega združenja veteranov 

vojne za Slovenijo – Vrhnika - 
Borovnica

Vrhnika, 18. decembra – Na ustanovni občinski 
seji se je sestal nov, 24-članski Občinski svet 
Občine Vrhnika. 

Vrhnika, 20. december – Slavnostna govornika 
na občinski proslavi ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti sta bila župan Daniel Cukjati in 
predsednik Območne veteranske organizacije 
vojne za Slovenijo dr. Marjan Rihar. 

V prvem mesecu smo se 
tako seznanili s tekočimi 
projekti, finančnim stanjem 
občine in idejami prejšnjega 
vodstva. Odločili smo se, da 
bomo nadaljevali s tistimi 
projekti, ki služijo občanom, 
druge bomo malo prevetrili, 
tretje, ki ne služijo nikomur 
in so obremenjujoči za pro-
račun, pa bomo dali na stran.

Četudi je volja, je izvedba 
vseh naših želja, potreb in 
obljub vezana na finančno 
stanje občinskega računa. Ob 
prevzemu županovanja je bilo 
stanje na občinskem računu 
691.000,00 €. Skupni znesek 
predvidenih odhodkov do 31. 
12. 2018 oziroma obveznosti, 
ki jih mora občina poravnati 
pa 1.736.000,00 €. Torej je pri-
manjkovalo kar nekaj denar-
ja, da poplačamo obveznosti. 
Tako sem bil za zagotavljanje 
likvidnosti občine Vrhnike 
in za zagotavljanje plač usluž-
bencev v vrtcih, knjižnici, 
medobčinskem inšpektoratu, 
ZIC-u ter občini primoran že 
drugi dan službovanja začeti 
črpati kredit. Temu minusu 
lahko prištejemo še znesek 
v višini 1.400.000,00 € za že 
(pred menoj) podpisane po-
godbe za obnovo Zdravstve-
nega doma Vrhnika ter brez 
pogodbe zgrajenega križišča 
Voljčeve in Tržaške ceste. S 

tem se obveznosti ne kon-
čajo, saj bo potrebno z do-
datnim kreditom zagotoviti 
cca. 900.000,00 € za dokon-
čanje tretje faze Zdravstve-
nega doma Vrhnika. Vsem 
zneskom prištejemo še star 
kredit v višini 400.000,00 € in 
pridemo do realne zadolže-
nosti naše občine, ki bo pred-
vsem zaradi slabo vodenega 
projekta (ugotovitve nadzor-
nega odbora občine Vrhnika) 
Zdravstvenega doma Vrhnika, 
znašala približno 4 milijone 
evrov.  

Največji izzivi v letošnjem 
letu bodo tako dokončanje 
odprtih projektov, priprava 
dokumentacije za nove pro-
jekte in delno saniranje javne-
ga dolga. Verjamem, da so iz-
zivi obvladljivi in s poštenim 
vodenjem ter izdatno pomo-
čjo sodelavcev tudi uresničlji-
vi. Za podžupana in najožjega 
sodelavca sem tako zaprosil 
novega občinskega svetnika 
Grega Kukca. Neobremenje-
na preteklost, znanje in želja 
po delu so tisti dejavniki, ki so 
bili najpomembnejši pri izbiri 
sodelavca oziroma moje de-
sne roke. Vem, da bo s pomo-
čjo izkušenj in uslužbencev 
na občini uspel pripeljati pro-
jekte do uspešnega zaključka.  

Daniel Cukjati, župan
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Za laskavi naziv sta se pote-
govala še Rajko Korent, vodja 
programa Nogomet za vse ,in 
Katarina Ditz iz Sindikata po-
klicnih voznikov Slovenije. Kot 
je  povedala za radio, je bilo do-

godkov v spomin pisatelju še 
veliko več, saj so se dogajali  zu-
naj omenjenega projekta. »Med 
vsemi projekti bi izpostavila 
državno proslavo ob obletnici 
pisateljeve smrti, ki je poteka-
la v vrhniškem Cankarjevem 
domu. Poleg tega smo organi-
zirali preko 30 raznovrstnih 
razstav, izdali ponatisa Erotike 
ter Cankarjevega albuma, izve-
dli likovni in literarni natečaj 
po vseh slovenskih osnovnih 
šolah … Skratka, veliko je bilo 

projektov, vsekakor pa je dr-
žavna proslava najvišji vrhunec 
Cankarjevega leta.« 

Dejala je, da je bil uvod v 
Cankarjevo leto predstavitev 
Cankarjevega koledarja 14. 
novembra leta 2017. »Projekt 
Cankarjevo leto je združil ce-
lotno Vrhniko: ZIC, Cankarje-
vo knjižnico, občino, Glasbeno 
šolo, obe šoli, vrtce … To je bil 
zelo velik organizacijski zalogaj, 
za kar je občina prispevala oko-
li  sto tisoč evrov.«

Kot je še povedala, je niz vseh 
dogodkov omogočil ljudem, da 
so spoznali, da Cankar le ni bil 
tako »zoprn«, kot se ga morebi-
ti spomnijo iz osnovnošolskih 
klopi. Nenazadnje bodo Can-
karjevo ime častile in slavile 
njegov spomin tudi različne 
materialne pridobitve Cankar-
jevega leta: od vogalnikov hiš in 
spomenikov do ponatisa njego-
vih del. 

Gašper Tominc, foto: GT

Vrhnika, 7. januar – V 
glasovanju na Valu 

202 je Tatjana Oblak 
Milčinski, koordinatorka  

kulturnega programa 
pri Zavodu Ivana 

Cankarja Vrhnika, ki 
je v Cankarjevem 
letu v njegovem 

rojstnem kraju in  
zunaj njega skupaj s 

partnerji pripravila več 
kot  dvesto različnih 

odmevnih dogodkov, 
posvečenih spominu 

na velikega književnika, 
postala »ime tedna«. 

Akcija
Gratis fot

ografija

*nad 150 dve povečavi, nad 300 tri, itn.

Ob izdelavi
50 fotografij 
vam podarimo 

fotografijo A4

PTC merCatOr VRHNIKA, ROBOVA C. 6

TEL.:  01/750-4568, 031/474-005

- Lesno Brdo (videoprojekcija). 
Prireditev je organizirala Za-
vod Ivana Cankarja Vrhnika 
(TIC Vrhnika) v sodelovanju z 

Občino Vrhnika in ZKD Vrh-
nika. Prireditvi so dali poseben 
pečat prapori občinskih dru-
štev in organizacij. Skladno s 
tradicijo so pohodniki, ki so  
se 26. decembra podali po poti 
Cankarjeve matere z Vrzdenca 

do Vrhnike, iz županovih rok 
sprejeli ikebano in jo odnesli 
na njen grob na vrhniškem po-
kopališču. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Večer so zaključili z zdravico novemu letu in neformalnim druženjem. Za razvajanje brbončic so poskrbele 
žene in dekleta iz Društva kmečkih in podeželskih žena Vrhnika.

Vrhnika, 8. januar  – V vojašnici Ivana Can-
karja na Raskovcu je potekal Dan Poveljstva sil 
Slovenske vojske, ki je bilo ponovno vzpostavlje-
ni maja 2017. Zbrane rodove Slovenske vojske je 
nagovoril novi poveljnik Poveljstva sil brigadir 
Miha Škerbinc, ki je med drugim dejal, da se po-
novno vrača na Vrhniko, ki je bila vedno dobra 
gostiteljica vojske. S tem se je strinjal tudi župan 
Daniel Cukjati, ki je še dodal, da je Vrhnika že 
od pradavnine zavzemala  pomembno strateško 
mesto v tem delu države. To se je izkazalo tudi 
med osamosvojitvijo, ko je Vrhnika odigrala 

eno ključnih vlog pri obrambi prestolnice. »Na 
Vrhniki ste vojaki dobrodošli in trudili se bomo 
še naprej, da ohranimo prisrčne odnose.« Slav-
nostni govornik je bil Minister Karel Erjavec, ki 
je dejal, da je prihodnost vojske v njeni poso-
dobitvi. »Bili bi neodgovorni, če ne bi postori-
li vse, kar je potrebno, da odgovorimo novim 
izzivom,« je menil.  Na prireditvi so zaslužnim 
posameznikom podelili tudi priznanja. Med 
drugim je srebrno plaketo prejel tudi nekdanji 
župan Stojan Jakin.

Gašper Tominc, foto: GT

Vrhnika, 8. januar – Na 
tradicionalnem ponovoletnem 

sprejemu pri županu so se tokrat 
mudili duhovniki vrhniške dekanije. 

Povabila so se udeležili župniki Janez Oč-
kon, Janez Šilar, Mohor Rihtaršič in Ladimir 
Jaksetič ter kaplan Primož Meglič in duhovni 

pomočnik Franc Hočevar. Pogovor z županom 
Danielom Cukjatijem in direktorico Občinske 
uprave Vesno Kranjc je potekal v sproščenem 
vzdušju. Izpostavljeno je bilo dobro medseboj-
no sodelovanje in pripravljenost na sožitje tudi 
v prihodnje. 

Razšli so se s stiskom rok in voščilom ob no-
vem letu. (gt)

VPIS OTROK V PRVI RAZRED NA 
OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA  in 
OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
Šoli obveščata občane, da bo  vpis otrok v prvi razred  
obeh osnovnih šol potekal  od 11. 2. 2019 do 15. 2. 2019, 
in sicer za:

OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA  
v stavbi na Tržaški 2 (nasproti hotela Mantova) 
po naslednjem urniku:

dopoldne popoldne
ponedeljek, 11. 2. 8.00−12.00 14.30−18.00
torek, 12. 2. 9.00−11.00 14.30−18.00
sreda, 13. 2. 8.00−12.00 14.30−18.00
četrtek, 14. 2. 9.00−11.00 14.30−18.00
petek, 15. 2. 8.00−12.00 -

Za vpis se prijavite tajnici Marinki Švigelj po 
telefonu   01 3301 876 med 7. in 14. uro ali po e-pošti: 
marinka@11sola.si.

OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
Pod Hruševco 33, po naslednjem urniku:

dopoldne popoldne
ponedeljek, 11. 2. 8.00−12.00 13.00−16.00
torek, 12. 2. 8.00−12.00 13.00−18.00
Sreda, 13. 2. 8.00−12.00 13.00−18.00
četrtek, 14. 2. 8.00−12.00 13.00−18.00
petek, 15. 2. 8.00−12.00 -

Za vpis se prijavite tajnici Tanji Žitko po telefonu 01 
7558 051 med 7. in 14. uro.

Na podružnični šoli DRENOV GRIČ bo vpis v torek, 12. 2. 
2019, od 14.30 do 18.00. Prav tako priporočamo rezerva-
cijo termina pri tajnici gospe Marinki Švigelj.

Vpisovali bomo otroke, rojene leta 2013.
Starši otrok boste vabila za vpis prejeli po pošti. Vpisni po-
stopek opravite na tisti šoli, iz katere boste prejeli vabilo.

Tatjana Oblak Milčinski 
postala ime tedna na Valu 202

Dan Poveljstva sil Slovenske vojske

Župan sprejel duhovnike
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V sklopu sanacije 
objekta Kemis, ki 
poteka v skladu z 

veljavno zakonodajo, 
največjo pozornost  

namenjamo 
protipožarni varnosti. 

Že v sklopu prve faze sanacije, 
ki smo jo  končali v aprilu 2018,  
smo poskrbeli za 24-urno pri-
sotnost varnostnika ter uspo-
sobitev sistema javljanja požara 
ter avtomatske gasilne naprave 
na področju tekočih odpadkov. 
Aprila 2018 je Kemis izpolnil 
pogoje za delovanje v skladu z 
okoljevarstvenim dovoljenjem 
za ravnanje s tekočimi odpadki 
in delom trdnih odpadkov. V 
prvi fazi sanacije je Kemis na-
ročil revizijo vseh dokumentov 
s področja požarnega varstva. 
Vso interno dokumentacijo in 
projekte  za sanacijo sta revi-
dirala ugledna strokovnjaka za 
požarno varnost dr. Aleš Jug 
in mag. Aleš Glavnik. Skupaj 
z obema strokovnjakoma smo 
pripravili dodatne protipožar-
ne ukrepe na področju tehnič-
ne opreme, organiziranosti in 
kadrov. Navedeni požarnovar-
nostni ukrepi tako zagotavljajo 
dodatno požarno varnost.

Celotna površina skladi-
šča in obdelave odpadkov je v 
skladu s primeri dobrih praks 
iz tujine pokrita z javljalniki 
požara ter avtomatsko napravo 
za gašenje požarov,  območje 
manj nevarnih odpadkov pa  
je dodatno predeljeno s požar-
no odpornimi stenami v več 
manjših požarnih sektorjev. 

Konstrukcija objekta je zaščite-
na z ognjeodpornimi oblogami, 
za avtomatsko gasilno napravo 
je vgrajen zalogovnik vode za 
gašenje. Kot gasilo je na  ob-
močju skladišča in predelave 
predvidena težka pena, kar bo 
zmanjšalo količino požarnih 

voda, vse nadzorne kamere pa 
bodo imele oddaljeno spomin-
sko enoto. 24-urna prisotnost 
varnostnikov je zagotovljena že 
od požara naprej. Kemis je imel 
štiri zaposlene, ki so bili člani 
PGD Sinja Gorica, v letu 2018 
pa je šolanje za operativnega 

gasilca opravilo še šest zaposle-
nih v Kemisu, ki so prav tako 
člani PGD Sinja Gorica.

Konec novembra si je potek 
sanacije in požarnovarnostnih 
ukrepov ogledal dr. Aleš Jug. 
Po opravljenem pregledu je 
izjavil, da je vgrajena požarna 
varnost na zgledni ravni. Je od-
raz zadnjih dognanj stroke ter 
pozitivnih izkušenj iz tujine. 
Izvedeni ukrepi so veliko več, 
kot  določajo veljavni predpisi. 
Tuje izkušnje kažejo, da vgra-
dnja avtomatskih sistemov za 
odkrivanje in gašenje požarov 
občutno zmanjša požarna tve-
ganja in je edina možnost, s ka-
tero je mogoče  v celoti odpra-
viti negativne vplive na okolico 
in samo proizvodnjo.

Kemis je za celoten obseg 
delovanja skupaj z zunanjimi 
strokovnjaki dopolnil Načrt 
zaščite in reševanja ter ga po-
slal na vsa tista mesta, ki potre-
bujejo te podatke za varno in 
učinkovito posredovanje.

Druga faza sanacije Kemisa 

bo predvidoma  končana v ja-
nuarju 2019. 18. decembra smo 
organizirali ogled saniranega 
objekta s protipožarnim siste-
mom za predstavnike Gasilske 
zveze in PGD-jev  z območja 
Vrhnike, štab CZ ter predstav-
nike Gasilske brigade Ljubljana.

V januarju 2019 načrtujemo 
začetek delovanja v skladu z 

veljavnim Okoljevarstvenim 
dovoljenjem. Po začetku delo-
vanja bomo ponovno organi-
zirali dan odprtih vrat Kemisa, 
da si bodo občani lahko ogle-
dali saniran objekt ter uvedene 
protipožarne ukrepe. Dan od-
prtih vrat bomo organizirali 1. 
februarja popoldan. Vabljeni! 

Kemis             

Vrhnika, 22. december – Sodnijski 
trg je v letu 2018 gostil še zadnji 
sejem – božično-novoletni sejem, ki 
je bil združen s sobotno tržnico.

 
Obiskovalci so lahko posegli po izdelkih do-

mače obrti, veliko pa je bilo tudi izdelkov za 
razvajanje brbončic v različnih oblikah. Dopol-
dne so z otroškima predstavama prišli na svoj 
račun otroci, zatem pa jih je obiskal Božiček, ki je 
mednje razdelil darila. Popoldne je Klub vrhni-
ških študentov organiziral božično-dobrodelno 

druženje s koncertom skupine Ajd čao in prenos 
nočnega slaloma z glasnim navijanjem za rojaka 
Štefana Hadalina. Pečat dogajanju so ves dan da-
jali tudi člani Lions kluba Vrhnika – Notranjska. 
Na njihovo povabilo je dopoldne malčke obiskal 
že omenjeni Božiček, organizirali so ustvarjalno 
delavnico, pod njihovim okriljem se je predsta-
vljalo več društev in skupin, hkrati pa so na več 
stojnicah zbirali tudi prostovoljna sredstva za 
nakup knjig, šolskih potrebščin in igrač za otro-
ke iz socialno ogroženih družin. 

Gašper Tominc, foto: GT

Vabilo 

DAN ODPRTIH VRAT
Petek, 1. februarja 2019. 
Vabljeni krajani Občine Vrhnika. 
Ogledi objekta Kemis in nove protipožarne zaščite bodo na vsake pol ure 
potekali od 16. do 18. ure.

Vljudno vabljeni!

Podmladek Lionsov je prav tako sodeloval pri zbiranju dobrodelnih sredstev. 

Kemis ima nadgrajeno požarno varnost 

Božično-novoletni sejem 
prežet z dobrodelnostjo in zabavo



28. januar 2019 7
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Vabilo 

Društvo Nauportus viva vabi na  predavanje

akademika dr. Janka Kosa 

IVAN CANKAR, 
KRŠČANSTVO IN 
CERKEV. 
Z najvidnejšim slovenskim literarnim zgodovinarjem bomo nadaljevali 
Cankarjevo leto in proslavili slovenski kulturni praznik.  

Dogodek bo v torek, 5. februarja 2019 ob 19. uri 
v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice 
na Vrhniki.

Vljudno vabljeni!

Pred meseci sem pogledal 
pozorneje in opazil, da bi jo 
bilo treba obnoviti, saj sta za-
čela odpadati omet in oplesk, 
vrata je načela rja. Odločil sem 
se, da bom organiziral delno 
prenovo. Presenečen sem pri 
organizaciji ugotovil neizmer-
no naklonjenost ljudi. Najprej 
sem vprašal lastnika zemlji-
šča in sta oba takoj dovolila in 
ponudila pomoč, to sta Rajko 
Mivšek, ki je ponudil sredstva 
za potreben material, in Franci 
Petkovšek. Takoj sem nabavil 
ves material in akcija se je zače-
la. Fizično so priskočili skupaj 
posamezniki, najbolj pa Ivan 
Petan in Dominik Jereb. Gasilci 
PGD Zaplana so očistili oporni 
zid pred kapelo. Zato bi se rad 
zahvalil vsem, ki so pomagali. 
Zanimivo je tudi, da je pred 
kapelico mogoče videti sam 
Triglav in prekrasen pogled na 
okolico Zaplane.

Začel sem razmišljati, od kdaj 
kapelica stoji in kakšno zgodo-
vino ima. Pozanimal sem se 
pri starejših ljudeh, a vse je bilo 
le ustno izročilo in vsi pričajo, 
da je kapelica iz časa grašča-
ka Jelovška, ki je imel grad na 
Planini. Zdaj skoraj ni opaziti 
ostankov. Potomca sta bila la-
stnika zemljišča in ni znano, 
zakaj je kapelica na tem mestu. 
Morda je bila izpolnjena kaka 
zaobljuba? Omenja se letnica 
okoli leta 1460. En potomec je 
bil lastnik posestva v Verdu, po 
katerem se imenuje Jelovškova 
opekarna (Jelovškov cegu). Po-
tomca sta zgradila dve posestvi 
v Jelovcu, ki sta še dandanes, 
in za kapelico so do leta 1982 
skrbeli potomci Jelovcovih 
kmetij. Od tedaj pa skrbita za 
čiščenje in okraševanje družini 
Malavašič in Kogovšek iz Pre-
zida. Naj omenim še kasnejše 
dogodke, ki jih je opisala ga. 

Nada Trpin Jereb v knjižnici 
Župnije Zaplana. Povzemam 
le podatke o kapelici, kjer prvič 
piše, da je kapelica posvečena 
Lurški materi Božji. Vemo, da 
je farno cerkev svetega Urha 
in svetega Martina 24. apri-
la 1895 porušil potres, ostal je 
samo zvonik. Z odločbo takra-
tnih ostankov cerkve je bilo 
župniji naloženo, naj sezidajo 
novo cerkev. Po velikem trudu 
so 14. junija 1895 blagoslovili 
temeljni kamen nove cerkve in 
podpisali ter vgradili spomeni-
co, ki so jo podpisali podlipski 
župnik Anton Jemec, rovtarski 
župnik Ivan Možina, dekan z 
Vrhnike Lovro Gantar, logaški 
župnik France Juvan z dvema 
bogoslovcema (Nagode z Rav-
nika in Trepala iz Rovt) ter sam 
knezoškof Jakob Missia in vrh-
niški župan Gabrijel Jelovšek. 
Tisti dan so farani Zaplane vse 
prečastite pričakali pri ome-
njeni kapelici Lurške Marije z 
20-metrskimi mlaji. Prisrčno 
so jih sprejeli in nato skupaj v 
procesiji odšli proti cerkvi, kjer 

so v kamen vložili opis zgo-
dovine Zaplane in spomenico. 
Novo cerkev so posvetili 11. 
septembra 1897.

 Marijin kip v kapelici ni imel 
sreče. Prvi je bil odtujen med 
drugo svetovno vojno. S pri-
spevki so farani zbrali za nov 
kip. 12. septembra 1958 sta dva 
zlikovca vlomila v kapelo in od-
nesla večji kip. Med potjo sta ga 
odvrgla v globel, kjer so kasneje 
našli poškodovanega.

Popravljenega in obnovljene-
ga so nato s slovesnostjo ume-
stili nazaj v kapelo. Leta 1969 
je bil kip ponovno ukraden. 
Nikoli ga niso več našli. Leta 
1969 je bil kupljen novi kip, ki 
ga je iz Italije pripeljal Peter 
Malavašič. Upamo, da se kraja 
ne bo več ponovila. Prosim, če 
ima kdo kakšen dokument ali 
sliko, povezano  z omenjeno 
kapelico,  naj mi sporoči. Še 
enkrat hvala vsem za pomoč, 
saj smo zopet skupaj dokazali, 
da zmoremo več!

Gregor Mesec

Udeležilo se ga je veliko kra-
janov, nekaj jih je prišlo prvič  
in prav njih smo se najbolj raz-
veselili. Dobra volja, ki je vselej 

prisotna, navdihuje in osrečuje,  
je nalezljiva in v nas pušča dol-
gotrajno sled. To so naši ljudje, 
kleni in ponosni. To so ljudje,  

ki cenijo stisk roke in pogled v 
oči. S prisotnostjo nam vedno 
znova sporočajo,  da je treba 
živeti in použiti sleherni dan 

do popolnosti. Prav novoletno 
druženje je priložnost, da se 
jim lahko zahvalimo za njihov 
zgled, za vse dobro, kar posto-

rijo za našo skupnost.  Živimo 
v času velikih družbenih spre-
memb;  modrost, razumnost 
in potrpežljivost naše zlate ge-

neracije pa nam vedno znova 
dajejo trden oprijem, da se ne 
izgubimo v vrvežu ponorelega 
sveta. Zato smo jim iskreno 
hvaležni. 

Druženje smo začeli s sveto 
mašo v podlipski cerkvi, ki jo 
je daroval župnik g. Ladimir 
Jaksetič. V vedno odlični pod-
lipski Gostilni Jurca so nas po 
maši lepo sprejeli in pripravili 
odlično pogostitev, za prešer-
no  vzdušje pa je poskrbel Jošt 
Cankar s harmoniko.

Imeli smo se res lepo, prije-
tno druženje smo   sklenili z 
voščili, z dobrimi željami  in 
obljubo, da se bomo prihodnje 
leto spet sešli.

 Ks Podlipa – Smrečje, 
Boštjan Jurjevčič

Vabilo 

na predavanje

Ali sploh lahko živimo 
zdravo v sodobnem času?
Spoznali bomo praktične načine, kako z gibanjem, prehrano, 
omejevanjem kajenja in alkohola ter uravnavanjem stresa in počitka 
poskrbimo za zdravje.

Kje in kdaj? Gasilski dom v Podlipi, 19. februarja 
2019, ob 18. uri. 
Vstop prost!

Organizatorja: 
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Vrhnika in Krajevna 

skupnost Podlipa - Smrečje.

Vljudno vabljeni!

O obnovi kapelice na 
Zaplani in njeni zgodovini

Veselo novoletno druženje v Podlipi
Na štefanovo smo 
imeli v Podlipi 
tradicionalno srečanje 
starejših iz Smrečja in 
Podlipe.

Kapelica, imenovana Velika kapelica ali 
Jelovcova kapela stoji tik ob cesti proti cerkvi na 

Zaplani. 
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Točka je namenjena osebam z de-
menco, njihovim svojcem in vsem 
zaposlenim (policisti, trgovci, bančni 
in poštni uslužbenci, farmacevti, ga-
silci in sosedje)  pa tudi vsem  drugim 
v skupnosti, kjer se točka nahaja. Za-
posleni na točki nudijo informacije, 
kako prepoznati prve znake demen-
ce, kako komunicirati z osebami z  
boleznijo in kam jih usmeriti po na-
daljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo 
in ne vedo, kje so. Osebje na točki je 
za to predhodno usposobljeno in ima 
vse potrebne informacije. 

Kot je dejala direktorica doma Mi-
lena Končina, informacijsko točko 
odpirajo v sodelovanju z društvom 

Spominčica, točka na Vrhniki pa je 
že 73. v nizu tovrstnih točk po Slove-
niji. »Demence je vedno več. 

Ne vemo, kdaj bo potrkala na naša 

vrata, zato je pomembno, da se ozave-
stimo in pomagamo vsem, ki potre-
bujejo informacije s tega področja.« 
Predsednica društva Štefanija Lukič 
Zlobec je v nagovoru med drugim 
dejala, da so svojci ob večletni skr-
bi za bolnika izpostavljeni velikim 
psihičnim, fizičnim in čustvenim 
obremenitvam ter izgorevanju, zato 
potrebujejo ustrezne informacije, 
znanje in podporo. »Osebe z demen-
co so pogosto v stiski, se izgubijo, ne 
znajo priti domov, ne prepoznajo 
okolice, v kateri živijo. 

Prav temu so namenjene demenci 
prijazne točke, ki v lokalnem okolju 
pripomorejo k razumevanju oseb z 
demenco in njihovih svojcev, in jim 
tudi nudijo pomoč.« 

Zbrane je nagovorila še Veroni-
ka Habe, vodja zdravstvene nege v 
domu, sicer pa je odprtje poleg govo-
rov zaznamoval še kulturni program, 
ki so ga izvedli »hišni« pevski zbor 
Sonček, dekleta iz skupine Šelestet, 
Ivanka Korinčič z recitacijo in skupi-
na narodnih noš. (gt)

Vabilo 

UČNA POMOČ
Dragi starši in otroci,
tudi  letos v našem Večgeneracijskem centru Skupna točka vašim 
otrokom brezplačno ponujamo topel prostor in sproščeno debato za 
preživljanje pošolskih uric. 

S pomočjo naših prostovoljcev in v družbi sovrstnikov je center namenjen za:
–  pisanje domačih in izdelavo seminarskih nalog ter plakatov
–  učno pomoč pri različnih šolskih predmetih, ki lahko  povzročajo manjše ali večje 

preglavice 
–  pogovore in podporo ob šolskih težavicah
ter gledanje filmov, branje knjig, ustvarjalne delavnice in kulinarične urice :)

Za več informacij smo dosegljivi na eva.licof@zmpmoste.net ter telefonsko številko: 
064 259033.

Vabljeni!

Vabilo 

Možje sv. Jožefa Vrhnika vabijo v 
sredo, 20. 2. 2019 ob 19.00, 
na srečanje z gostom 

dr. Andrejem 
Perkom. 

Srečanje bo v Cukaletovi dvorani. 

Andrej Perko je doktor psihologije in 
specialist kliničnopsihološkega svetovanja. 
Dolga leta je bil koterapevt in sodelavec 
dr. Janeza Ruglja, zdaj pa nadaljuje 
njegovo delo. Že več kot dvajset let vodi 
terapevtske skupine ljudi s težavami in 
stiskami po modificirani Rugljevi socialno-
andragoški metodi. Svoja spoznanja je 
objavil v strokovnih člankih in knjigah 
Samopodoba ljudi v stiski, Družina na 
križpotju, Otroci alkoholikov in tiranov 
ter Pijan od življenja. Skupaj z ženo sta 
dvajset let življenja v skupnosti dr. Ruglja 
opisala v knjigi Poletje je dalo na glavo 
klobuk. (vir: Zavod Mitikas)

Vabljeni!

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo 
prihodnost in Občine Vrhnika.

V februarju vam nudimo kar nekaj zanimivih delavnic oz. predavanj, 
sicer pa smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti dostopni vsak dan 
v delavniku, izjemoma tudi ob koncu tedna. Prav tako nudimo vsako-
dnevno učno pomoč ter bralni kotiček in uporabo računalnika, 
kar sedaj izvajamo  v naših prostorih, veseli pa smo tudi vsakršnega vašega 
dodatnega predloga oz. ideje. 
Vse naše storitve so BREZPLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od najmlajših 
do najbolj zrelih. 

VGC Vrhnika PON – PET 8.00–16.00 v prostorih VGC na Cankarjevem 
trgu 4 (prvo nadstropje)
Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Eva Ličof, e-naslov: eva.licof@
zpmmoste.net in  tel: 064 259 033

Ponedeljek, 4.,11., 18., 25., feb. ob 9.00 do 12.00 – ustvarjalno dru-
ženje ob kavi (kvačkanje, šivanje …) 
Ponedeljek, 4 .,11., 18., 25., feb. ob 17.00 – program RASTEMO 
SKUPAJ – ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše 
(zaželene prijave)
Torek, 12. feb. ob 17.00 – predavanje z Andrejem Pešcem – Skrivnost 
vzgoje motiviranih, samostojnih in odgovornih otrok
Torek, 19. feb ob 18.00 –  zvočna gong kopel (na zvočno masažo pri-
dite v udobnih oblačilih) VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4, zaželene 
so prijave.
Torek, 5., 12., 19. feb. ob 10.00 – aerobika možganov – zabavna delav-
nica za krepitev spomina
Sreda, 6., 13., 20., 27. feb. od 10.00 do 11.00 – vodeno sproščanje in 
pogovor s Suzano (zaželene prijave).
Sreda, 6., 13., 20, 27. feb. od 17.00 do 18.00 – brezplačni tečaj učenja 
kitare
Četrtek, 7., 14., 21., 28. feb. ob 9.30 – delavnica za iskalce zaposlitve  
(VGC Skupna točka, Cankarjev  trg  4)
Četrtek, 7., 14., 21., 28. feb. od 12.00 do 13.00 – brezplačna fitnes 
vadba za iskalce zaposlitve (v prostorih BJ Fit Vrhnika, prijave obvezne). 
Petek, 15., 22. feb. ob 10.00 – Mamice na kavici: podporna skupina 
(VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so zaželene).
Petek, 15., 22. feb. ob 15.00 – družabne igre in peka palačink (VGC 
Skupna točka, Cankarjev trg 4), zaželene so prijave.

Program dodatnih aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani: VGC 
Skupna točka Vrhnika.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija – MDDSZEM in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 Tokrat se je razstava keramike, fo-
tografij in Cankarjevih besedil, gra-
fičnih del Bojana Mavsarja in stripa 

Cankar v stripu mudila v Tinjah. 
Spremljal jo je dramski recital Brez-
časnost Ivana C. v izvedbi Aleksan-

dra Tolmaierja. O Cankarjevem letu 
na Vrhniki so spregovorili direktor 
ZIC Vrhnika Boštjan Koprivec, Na-
taša Oblak Japelj (Cankarjeva knji-
žnica in Muzejsko društvo Vrhnika) 
ter Zdenka Obal (knjižnica). 

Gostje so na razstavi lahko kupili 
tudi vrhniške spominke. (gt, foto: gt)

Direktor ZIC Vrhnika Boštjan Koprivec je gostom predstavil projekt Cankarjevo leto na Vrhniki. 

Direktorica Doma upokojencev Vrhnika Milena Končina in predsednica društva 
Spominčica Štefanija Lukič Zlobec

Zopet pri koroških Slovencih

Odprli demenci prijazno točko
Vrhnika, 16. januar 

– V prostorih Doma 
upokojencev Vrhnika so 

slovesno odprli demenci 
prijazno točko. 

V zadnjih številkah Našega časopisa ste lahko brali, 
kako po avstrijski Koroški gosti razstava različnih 
umetnikov in zavodov, ki je nastala pod okriljem 
Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika v okviru lanskega 
jubilejnega Cankarjevega leta.
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Romantičnega snega ni bilo od ni-
koder in za razliko od leta poprej se 

je nekam odklatil tudi oster mraz. 
Menda prav zato ali verjetneje zavo-

ljo dobre izbire glasbene skupine se 
je Sodnijski trg v večernih urah že 
zelo kmalu začel polniti. Na enem 
koncu je domači gostinec Dolinar kar 
osebno skrbel tako za žejne kot lačne 
obiskovalce, medtem ko je ritem ve-
selemu vzdušju dajala izbrana glasba 

skupine Calypso. Kolikor bližja je bila 
polnoč, toliko bolj se je  večala gneča. 
Med okrog petsto rajajočimi je bilo 
ogromno mladih in precej gostov od 
drugod. Tik pred polnočjo se jim je 
pridružil tudi novi vrhniški župan 
Daniel Cukjati. Prisotnim je zaželel 

vse najlepše in najboljše v novem letu, 
nakar je skupaj s skupino Calypso 
odšteval sekunde odhajajočega leta. 
Opolnoči so odprli šampanjec, vrh-
niško nebo so razsvetlili posamični 
ognjemeti, deževala so voščila in obje-
mi. Veselo dogajanje se je nadaljevalo 
še globoko v jutro, ko so se razšli še 
najbolj vztrajni.  

Damjan Debevec, 
foto: DD 

Na pomlad se bomo pripravili z 
dvema izjemnima dokumentarnima 
filmoma: prvi prinaša zgodbo o ne-
verjetnih čudesih življenja na našem 
planetu, drugi odstira življenje ptic v 
naših krajih, oba filma pa odlikujejo 
posnetki in osupljiva filmska fotogra-
fija. V času zimskih počitnic bomo 
najmlajše kratkočasili z novo serijo 
prigod Pata in Mata v animiranem 
filmu A je to!, družinska pustolovšči-
na Pepelko in skalni trol pa nas bo 

popeljala v pravljične svetove Norve-
ške pred dvesto leti. 

Vabljeni v Kino Bevke vsako drugo 
nedeljo v mesecu!

   
Nedelja, 10. februarja, ob 17. uri 

ZEMLJA, NEPOZABEN DAN – 
družinski dokumentarec, v an-
gleščini s slovenskimi podnapisi  
Osupljivi preboji filmske tehnologije 
nas prestavijo v neposredno bližino 

zasedbe nepozabnih likov: zebrinega 
mladička, ki si obupano želi prečkati 
naraslo reko; pingvina, ki se junaško 
poda na vratolomno dnevno pot, da 
bi nahranil svoj zarod; družine kitov 
glavačev, ki radi dremajo v navpič-
nem položaju, in lenivca, ki išče lju-
bezen. Film z Robertom Redfordom 
kot pripovedovalcem se izkaže za 
navdušujoč dosežek v prikazu čudes 
naravnega sveta. 

  
Nedelja, 24. februarja, ob 17. uri 
A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA 
V AKCIJI – sinhronizirana ani-
macija 

Želite postaviti vrtiljak? Pokositi 
travo? Očistiti dimnik? Pregnati krta? 
Zanju ni nič pretežko. Cela vrsta za-
misli, katastrof in izvirnih rešitev je 
tu. Za mojstra ni nobena težava ovira 
in noben izziv prevelik. Tudi sodob-
ne rešitve jima niso tuje, saj postane-
ta strokovnjaka za uporabo sončne 
energije, hkrati pa nameščata varno-
stne kamere. Pat in Mat vam prina-
šata obilo zabave in smeha. Pridite in 
boste že videli. Ali pa ne boste videli.

Ekipa Kina Bevke 

S skupino Calypso v novo leto

V Kino Bevke 
po znanje in smeh

V Kinu Bevke bomo februarja in marca potešili 
različne okuse gledalcev. 

Vrhnika se je zadnje decembrske dni počasi 
poslavljala od napornega in aktivnosti prepolnega 
Cankarjevega leta, pri čemer je bilo silvestrovo kar 
nenavadno mirno in pravzaprav nič kaj literarno. 
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Minulo leto je bilo za 
skavte obletno, saj smo 

praznovali obletnico 
ustanovitve stega 

Vrhnika 1 – lokalne 
skavtske skupine, ki 

že dvajset let skrbi za 
vzgojo otrok in mladih 

v odgovorne državljane, 
kristjane in ljudi dobre 
volje, ki v vsaki situaciji 

najdejo primerno 
rešitev.

 
Nove okrepitve v vrstah vo-

diteljev so nam dale zagon in 
trdno smo prijeli za vesla naše 
ladje Argo, da jo popeljemo 
skozi novo skavtsko leto. Poleg 
tedenskih aktivnosti smo na je-
senskem izhodu krepili pripa-
dnost stegu in lokalni skupno-
sti ter spoznali delo in življenje 
rojaka Cankarja. V decembru 
smo organizirali sprejem Luč-
ke miru, ki je letos v Slovenijo 
prišla iz Linza in jo po maši 
nesli tudi na Planino. Prvo so-
boto po novem letu pa smo 170 
družin po vsej občini in okolici 
obiskali kot koledniki, zaželeli 
sreče v novem letu in zbirali 
darove za misijone. Zbrali smo 
2685 EUR, ki gredo preko MSS 
v misijone slovenskih misijo-

narjev. V letošnjem letu bomo 
kot vsako leto pripravili več 
srečanj in dogodkov, kot lani 
tudi skavtski nogometni turnir 

– Jazonov turnir, ki bo privabil 
skavtske ekipe iz vse Slovenije. 

Jošt Cankar, 
Komentatorski netopir

 V sodelovanju s Centrom 
za socialno delo Vrhnika, 
omenjeno osnovno šolo in 
otroškim gledališčem Smej-
ček je bil tudi v nedavnem 
decembru pripravljen iskriv 
večer s predstavo, obiskom 
Dedka Mraza in obdaritvijo 
za otroke. 

»Prireditev je v svojem bi-
stvu ostala enaka kot smo 
jo začrtali v samem začetku; 
namenjena je predvsem otro-
kom, ki vsakdanja veselja uži-

jejo manjkrat kot bi jih morda 
lahko. Letos smo jih prek Cen-
tra za socialno delo in oddelka 
za otroke s posebnimi potre-
bami na Osnovni šoli Ivana 
Cankarja obdarili kar 130! 
Prireditev je v tem smislu pre-
rasla začrtana pričakovanja in 
to me seveda veseli, da vsake 
leto uspemo razveseliti vedno 
več ljudi,« je Matic opisal svoje 
vtise o prireditvi.

Pravi, da je ideja za predsta-
vo prišla poleti. Predstavo je v 

grobem napisal sam, skupaj 
s kolegi iz gledališča pa so jo 
dodelali in postavili na oder. 
Njena sporočilnost nagovarja 
k pozitivnemu odnosu do sve-
ta, k iskrivosti in radovednosti 
ter neumornem vztrajanju, 
močna sporočila po posreduje 
skozi igro, petje in čarovniške 
trike.

»Ob vseh ostalih projektih, 
nastopanju, gimnaziji, organi-
ziranje takšne prireditve res 
vzame kar nekaj časa. A tega 
še nikoli nisem obžaloval niti 
gledal na to kot na nekakšno 
breme. 

Vedno se vse delo in ves trud 
vrneta k nam v obliki nasme-
hov na obrazih povabljencev. 
Na prireditev gledam skoraj 
že kot na svojega otroka in 
nekakšno tradicijo, sploh če 
se spomnim na to, kako se je 
vse skupaj začelo pred štirimi 
leti, ko sem bil še sam 13-letni 
otrok.« 

NČ, foto: Janja Srečkar

Nič od tega pa seveda 
ne bi bilo mogoče brez 
vsakega izmed zvestih in 
velikodušnih donatorjev 
in podpornikov projek-
ta, ki so navedeni spodaj 
in se jim za njihovo nese-
bično pomoč organizator 
iskreno zahvaljuje: Gle-
dališče Smejček, Center 
za socialno delo Vrhnika, 
slaščičarna Berzo, DVIG 
d.o.o., GORDEJA, podje-
tje za splošna gradbena 
dela, d.o.o., Matevž Kustec, 
Arko Marjan s.p., ZAVAS 
d.o.o., ŠTIRN d.o.o., M-
-OREL d.o.o. in Pot d.o.o. 

Dobrodelna Anina zvezdica

Dedek Mraz in Matic Žust Šprah

Vrhniški skavt 
je aktiven skavt!

Dedek Mraz in
Matic ponovno 

obdarila otroke

Vrhnika, 28. 12. 2018 – v večnamenskem 
prostoru Osnovne šole Ivana Cankarja 
Vrhnika se je okoli 17. ure odvila še ena, 
zaporedoma četrta dobrodelna prireditev 
pod okriljem Matica Žust Špraha.

Tretja dobrodelna akcija zbi-
ranja hrane z daljšim rokom 
uporabe, za organizacijo Ani-

na zvezdica, je bila še uspe-
šnejša kot prejšnja leta. 

Iskrena hvala vsem, ki ste 

pripomogli, da smo zbrali 
ogromno količino hrane, ki 
bo pomoči potrebnim polep-
šala praznične dni.

Nina Jerina, OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika

Učenci in njihovi starši, učitelji in drugi 
zaposleni na naši šoli so se znova izkazali. 
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 Z nami je živel  vse leto, saj 
smo bralci vztrajali vseh 52 
sred v letu, brali tudi  na neka-
terih drugih prireditvah   vse 
leto,  vso pozornost pa posve-
tili zaključnim prireditvam, ko 
smo začeli brati 11. decembra 
ob 11. uri in 12 minut pri Can-
karjevem spomeniku. Z nami 
sta med drugimi »gostujočimi« 
bralci brala tudi aktualni župan 
Stojan Jakin in novoizvoljeni 
župan Daniel Cukjati. Mala 
Liza Grušovnik pa je odlomek 
iz Cankarjevega dela Aleš iz 
Razora povedala kar na pamet. 
Sodelovali  smo v recitalu Štirje 
letni časi, kjer so moči združili 
člani Društva upokojencev ter 
učenci in mentorica OŠ Anto-
na Martina Slomška. Prisluh-
nili in ogledali smo si večerni 
program v Cankarjevem domu, 
ob polnoči pa se zbrali v Can-
karjevi knjižnici, kjer smo brali, 
se igrali in poslušali mile zvo-
ke harmonike vse do pete ure 
zjutraj. Ob 17. uri popoldne pa 
smo se ponovno vrnili v knji-
žnico na redno 120. branje 
Cankarjevih besedil. Cankar-
jevo leto smo zaključili s 122. 
branjem na praznični 26. de-
cember v Cankarjevi spomin-
ski hiši, kjer smo se zbrali tudi 
prvo letošnjo sredo, 2. januarja. 
Zahvaljujemo se ZIC Vrhnika 
in Damjanu Debevcu za pova-
bilo. Zdaj spet beremo v Močil-
niku, ker nam je Ivan zlezel pod 
kožo, ker je imel rad Močilnik 
in ker si neizmerno želimo, da 
bi Močilnik spet postal vrhni-
ški biser.

V Starem malnu smo delali, 
delali, delali ... Več vam bomo  
napisali v nekem drugem po-
ročilu. Za zdaj let to, da smo 
umestili novo čistilno napravo. 

Hvala takratnemu županu in 
občini, ki so nam to omogo-
čili. Imamo tudi novo ograjo, 
urejeno okolico in notranjost 
koče,  zelo pa si želimo novo, 
ustrezno  kuhinjo, da vas 
bomo lahko razvajali z doma-
čimi dobrotami. Dokumenta-
cija je izdelana, vse  drugo pa 
je v tem trenutku prepuščeno 
odločevalcem za nepovratna 
sredstva. Na začetku leta smo 
začeli še z eno akcijo: zbiramo 
sredstva za novo mlinsko kolo.  
Veseli bomo vsakega vašega 
prispevka.  Dokumentacijo še 
usklajujemo, ker želimo, da bi 
se novo kolo vrtelo;  nekoč  v 

prihodnosti,  ko bo to mogoče,  
pa bi bilo sestavni del mlinar-
jeve zgodbe. 

Spoštovani člani Turistične-
ga društva Blagajana, v veliko 
pomoč nam bi bila tudi plačana 
članarina za leto 2019, ki jo lah-
ko od petka do nedelje porav-
nate v Starem malnu ob sredah 
od 10. do 12. ure v pisarni  dru-
štva pri Črnem orlu ali na TRR  
SI56 0202 7025 4167 166 TD 
Blagajana Vrhnika, Cankarjev 
trg 4 (10 evrov).

Tudi letos se bodo na Vrhniki 
ustavili mladi popotniki, pred-
vsem Francozi, ki so na svojo 
tri tedne dolgo pot po evrop-
skih državah pritegnili tudi 
udeležence iz drugih držav. 
Karavana EUROP.RAID 2019 
se  bo na Vrhniko pripeljala 31. 
julija. S pripravami smo že za-
čeli, veseli bomo sodelovanja in 

druženja tudi z vami, spoštova-
ni bralci Našega časopisa.

Program društva bomo spre-
jemali na občnem zboru, ki bo 
7. marca ob 18. uri v mali dvo-
rani Cankarjevega doma na 

Vrhniki. O vseh dogodkih in 
prireditvah, ki jih načrtujemo, 
vas bomo sproti obveščali.

Veliko dela nas čaka, mi ima-
mo voljo,  želimo pa  si vaše 
sodelovanje in podporo ter 

podporo občine, vodstva  in 
občinskega sveta.

Turizem ustvarjamo ljudje!

TD Blagajana, predsednica 
Mirjam Suhadolnik

Zahvala in voščilo
»Ko človek shodi, se mu odpirajo korak za 
korakom prostrani svetovi, se mu razkrivajo, 
ga obsipljejo svetla bogastva.« 
Moje življenje, Ivan Cankar

Cankarjevo leto 2018 se je zgodilo. To je bilo tudi leto 
Turističnega društva Blagajana. Pred 130 leti  so vrhniški 
veljaki, o katerih je pisal  Cankar  v svojih delih,  usta-
novili Društvo za olepšavo trga Vrhnike in njegove oko-
lice. Bogato zgodovino člani  društva gradimo naprej s 
pomočjo organizacij, drugih društev, občine in  župana, 
zavodov, posameznikov ter Našega časopisa.  Prepoznali 
ste naš trud in naš dober namen za našo Vrhniko. Hvala. 

Hvala ekipi Star maln, bralcem Cankarjevih besedil in 
upravnemu odboru. Ste tista svetla lučka, ki kaže pot v 
lepo prihodnost.

Naj bo svetla prihodnost za »prečuden« kraj skupni cilj 
nas vseh. Srečno, Vrhnika!

Predsednica 
Turističnega društva Blagajana Vrhnika,  

Mirjam Suhadolnik 

Pregled dela turističnega društva

Onesnaženje Podlipščice v Sinji 
Gorici 

 
Po lokalnih volitvah smo na mostu 

čez Podlipščico v Sinji Gorici v potoku 
opazili  veliko onesnaženje. Struga je 
bila zopet prekrita z belo sluzjo. Ta-
kšen pojav smo opazovali že v prejšnjih 
zimah in opozarjali nanj. Očitno se 
zgodba ponavlja, sedaj še v hujši obliki. 
Bleda sluz je v nekaj dneh povzročila, 
da je dno potoka popolnoma preble-
delo. Enako onesnaženje smo opazili 
kakih tristo metrov višje proti Ligojni, 
pa tudi nižje na mostu regionalne ceste 
Vrhnika–Ljubljana pri Gostilni Bajc. 
Ko smo šli iskat izvor onesnaženja, smo 
južno od Ligojne našli jarek, iz katere-
ga priteče smrdljiva snov in se izteka v 
Podlipščico. Naključna sprehajalka iz 
Vrtnarije je zadevo prijavila policiji in 
v nedeljo, 23. 12. 2018, je le-ta posredo-
vala. Prav tako so prišli gasilci in vzeli 
vzorce vode na različnih lokacijah. 

V  minulem poletju je bil potok dokaj 
čist. Starejši smo bili tega veseli, ker je 
bilo videti, da bo Podlipščica postala 
taka,kot je bila v 60. letih prejšnjega 

stoletja. Tedaj sem bila v letih, v ka-
terih so sedaj naši vnuki, in smo se v 
Podlipščico hodili kopat. V tem potoku 
sem se naučila plavati. Nihče od va-
ških otrok iz Ligojne in Podlipe v tistem 
času ni hodil na morje in je bila to edi-
na možnost za vaško mladino, da se je 
lahko v poletnem času kopala. Danda-
nes nam naši vnuki komaj verjamejo, 
da je bil v tistem času potok tako čist. 

Ob vsakodnevnih sprehodih opazu-
jemo stanje vode in nas onesnaženje 
žalosti. Sprehajalno-kolesarska pot je 
zelo zanimiva, poleg nas krajanov se 
je poslužujejo tudi stanovalci Vrtna-
rije, Vrhnike in Drenovega Griča, pa 
tudi naključni pohodniki in kolesarji 
od drugod. Požar v Kemisu leta 2017 
bi nas moral strezniti, vendar žal vidi-
mo, da ni tako. V Sinji Gorici imamo 
vso smetarsko, komunalno in kemično 
industrijo. Le kdo kuje dobičke na naš 
račun? Krajani dobimo le nesnago! 

Upravičeno se lahko sprašujemo, 
kakšno stanje bomo pustili našim za-
namcem, če se ne bomo odločneje zo-
perstavili onesnaženju. 

Ivana Rus, Sinja gorica

Nadzorni odbor in vrhniške 
županske volitve

Z zagotovostjo trdim, da je drugi 
krog volitev za župana Vrhnike  po-
tekal v senci občinskega nadzornega 
odbora. Res je, kar je novinar Andraž 
Rožman napisal v nedavnem Dnev-
niku pod naslovom Na prizidek zdra-
vstvenega doma še čakajo in verjetno 
bodo Vrhničani morali še kakšno leto 
čakati, da se bo to uresničilo. Tu bi k 
Andraževem prispevku še nekaj dodal.

Na občinskem svetniškem nivoju se 
je začelo iskriti, ko se je v drugi polovi-
ci prejšnjega mandata prekonstruiral 
nadzorni odbor občine. Nenadoma 
je zaradi osebnih razlogov odstopil 
predsednik odbora. Zamenjal ga je dr. 
Marjan Rihar, ki je znan kot  natančen 
in umirjen, dober oranizator. Za manj-
kajočega člana je bil prvikrat javni raz-
pis. Sprejet je bil Grega Kukec, znan 
kot uspešen nadzornik v več bankah  
v nekdanji Jugoslaviji, bil je tudi prvi 
direktor Microsofta v Sloveniji. Skrat-
ka, odbor petih članov je pod vodstvom 
Marjana Riharja začel opravljati tiste 

naloge, ki mu jih določa poslovnik: ali 
se denar občinskega proračuna v  po-
menu dobrega gospodarja tudi investi-
ra. In tu se moj dodatek začne.

Leta 2017 je nadzorni odbor na ok-
tobrski seji občinskega sveta aktual-
nega župana pred podpisom pogodbe  
resno opozoril na slabo pripravljen 
projekt gradnje prizidka zdravstvenega 
doma, ki pa je bil nujno potreben, saj 
je dom pokal po šivih. Z ustanovitvijo 
gradbenega odbora, v katerem so osta-
li samo županovi možje, dva sta takoj 
odstopila, je občinski svet dovolil zače-
tek gradnje. Da pa se je nato podpisala 
pogodba z izvajalcem del, katerega la-
stnika naj bi že maja zadela kap, je pač 
še zgodba posebej.

Zaradi slabo pripravljenega projek-
ta in drugih okoliščin so se začele te-
žave pri gradnji že po enem mesecu – 
tudi banalne, na primer: kar so danes 
zabetonirali, so jutri razbijali. Kot član 
sveta ZD Vrhnika sem na te težave re-
sno pisno opozarjal, tudi v Dnevniku 
s prispevkom Izredne razmere v ZD 
Vrhnika. Nestrokovni gradbeni odbor 
se je sicer sestajal in sestajal, vendar 

so to resne zadeve. Strokovnjaki, ki jih 
Vrhnika ima kar nekaj, so to gledali 
in zmajevali z glavami z mislijo, čigav 
spomenik bo to.

Nadzorni odbor je večkrat dobroho-
tno opozoril takratnega župana. Ne 
morem trditi, da se je  v času župano-
vanjem Stojana Jakina naredilo malo, 
vendar sem imel vseskozi občutek, da 
se gradi zato, da imajo gradbinci svoje 
delo v okviru občinskega proračuna. In 
tu je Stojan Jakin kaj kmalu ugotovil, 
da mora zapustiti županski stolček, 
saj je bilo vedno več kritik na njegovo 
županovanje.  Za volitve je dobil za-
menjavo in za okoli 400 glasov izgubil 
volitve.

Novemu županu ne zavidam stanja, 
ki ga je dobil. Kot občinski svetnik mu 
svetujem, preden  se bo odločil za po-
novni razpis dokončanja zdravstvene-
ga doma, naj posluša stroko. Ni vsak 
gradbeni strokovnjak, ki si je sam na-
redil hišo. Ti časi so minili.

Vid Drašček, Vrhnika

P R E J E L I  S M O

Lani smo se člani, sodelavci in prijatelji  
Turističnega društva Blagajana Vrhnika 
aktivno vključevali in spremljali dogodke, 
posvečene 100. obletnici smrti  Ivana 
Cankarja.
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Na poti iz župnijskega vrtca 
in doma upokojencev se je sv. 
Miklavž v spremstvu angelov 
in parkljev podal v Varstveno-
delovni center na Vrhniki.

 
Že lani je obljubil, da bo še prišel in 

to željo je letos izpolnil.  V centru so se 
ga zelo razveselili. Vsakega varovanca 
je obdaril s svojim paketom, za vse pa 
je prinesel tudi skupno darilo. Da je bil 
dogodek res tako prijeten, je poskrbe-
lo osebje VDC, ekipa sv. Miklavža in 
vrhniški Karitas. Prilagamo eno od 
številnih fotografij.

Potem se je sv. Miklavž odpravil na 
pot nazaj na Kuren in upamo, da nas 
bo drugo leto ponovno razveselil s 
svojim obiskom.
Zapisal in fotografiral: Polde Rus

Na operativnem področju se 
je v 2018 pri nas veliko doga-
jalo. Na področju gasilskih vaj 
in treningov smo presegli 30 
usposabljanj. Naša usposablja-
nja zajemajo celotno področje 
gasilske dejavnosti od naravnih 
nesreč, požarov, tehničnega 
reševanja in reševanja iz vode 
na vodi. Svoje dejavnosti smo  
predstavili na dnevu oprtih 
vrat na poligonu v vojašnici. 

Glede na odziv obiskovalcev 
dneva odprtih vrat smo svoje 
zadane cilje pri izvedbi pre-
segli. Obisk je bil ogromen in 
naši krajani  in tudi obiskovalci 
iz drugih krajev so si nazorno 
ogledali, s čim se ukvarjamo, 
na kakšnih intervencijah po-
sredujemo in nazadnje so lah-
ko tudi marsikaj poskusili. Tudi  
letos načrtujemo dan odprtih 
vrat našega društva, ki bo 1. 6. 

2019 in se bo dogajal  ves dan. 
Na njem si boste lahko ogledali 
naše izpopolnjene dejavnosti, 
opremo in se okrepili na stoj-
nici s pijačo in jedačo. Na vaji 
bo sodelovalo več enot zaščite 
in reševanja, zato bo mogoče 
vaja še posebno zanimiva za 
vse obiskovalce. Vrhunec leto-
šnjega dneva odprtih vrat bo 
vaja tehničnega reševanja s pre-
senečenjem, ki ga še nebi izdali.

 Leto 2018 smo  končali z 87 
intervencijami:
–  posredovanje na požarih –  

28-krat
– posredovanje na tehničnih 

intervencijah – 30-krat

– posredovanje  vprometnih 
nesrečah – 29
K sreči nam je  v minulem 

letu mati narava prizanesla in 
nismo imeli nobenih naravnih 
nesreč.                                                V 
svoje vrste smo sprejeli tri 
nove operativne člane; sedaj 
naša operativna enota tvori 34 
operativcev. Seveda se bomo 
še naprej trudili, da bomo svo-
jo operativno enoto krepili. V 
naši gasilski enoti se zavedamo, 
da bomo samo z dobro in šte-
vilčno ekipo kos vsem nalogam, 
ki nas čakajo v prihodnje.

Lani se je v našem gasil-
skem društvu prebudilo delo 

z najmlajšimi. Mentorji pridno 
delajo z ekipo pionirjev in mla-
dincev in upamo, da se bo od 
zdaj naprej tudi to področje pri 
nas krepilo.

Lani smo podpisali desetle-
tno pogodbo za najem plošča-
di in objekta v stari vojašnici na 
Stari Vrhniki, kar se je že poka-
zalo za zelo smiselno  odločitev 
našega gasilskega društva. Na 
ploščadi in prostorih je  pote-
kal dan odprtih vrat in zaradi 
slabega vremena tudi gasilska 
veselica, ki nam je  zelo dobro 
uspela. Omenjene prostore pri-
dno uporabljamo za naše tre-
ninge in tudi za hrambo naše 

opreme, kajti naš majhen gasil-
ski dom že intenzivno poka po 
šivih.  Čaka nas tudi obnovitev 
pogodbe za koncesijo z URSZR 
za prometne nesreče, ki  bo 
potekel letos. Prestali smo dve-
inpolletno preizkusno dobo za 
Enoto širšega pomena katego-
rije 0. Upamo, da bomo tudi v 
tej smeri pozitivno napredovali 
iz kategorije 0 v kategorijo 1 in 
postali samostojni posredoval-
ci  v prometnih nesrečah, brez 
prisotnosti GB Ljubljana. V 
zadnjih dveh letih smo vložili 
ogromno truda, znanja in tudi 
svojega prostega časa in upa-
mo na zasluženo napredovanje. 
Zahvalili bi se tudi vsem našim 
sponzorjem, ki nas brezpogoj-
no podpirajo pri naših dejav-
nostih. To so: LIBELA Group 
,  KOMPOSTARNA ROSA , 
DVIG, d. o. o. , Oblak MGT, 
d. o. o., ŽERJAL, d. o. o.

Za konec naj poudarim, da 
se v naši enoti zelo dobro zave-
damo, da le dobro opremljena 
in usposobljena ekipa lahko 
premaga vse ovire in priskoči 
vsem pomoči potrebnim na 
pomoč, ko jo potrebujejo.                                           

Z gasilskim pozdravom: 
»Na pomoč!«

Zahvala
PGD Ligojna je v petek, 21. 12. 2018, organiziralo že tretjo tradicionalno Petkovo 

pumpo Radia Veseljak. Zvoke znane slovenske glasbe je na mešalni mizi naredil Johny DJ. 
Radi bi se zahvalili vsem obiskovalcem, predvsem pa pokroviteljem, ki so nam prireditev 
omogočili in  tako pomagali, da smo bliže želji društva po nakupu novega gasilskega 
vozila za hitrejšo in učinkovitejšo pomoč pri intervencijah. 

Prireditev so nam omogočili: Ebull, d. o. o., v sodelovanju z iRobot robotskimi se-
salniki, Metrel, d. d., Horjul; Suga, d. o. o., Velika Ligojna; Roks, d. o. o., Stara Vrhnika; 
Kimm, d. o. o., Logatec; 

Parketarstvo Miro Rode, s. p., Mala Ligojna; Aleš Oblak – kmetija Pr' Kržet in 
dopolnilna dejavnost, Mala Ligojna; Termotom, d. o. o., Logatec; Albatros-Pro, d. o. 
o., Logatec; Kemis, d. o. o., Sinja Gorica; Vadbeni center Jeklarna, Vrhnika; Dvig, d. 
o. o., Sinja Gorica. 

Najlepša hvala vsem za vašo finančno podporo. Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
PGD Ligojna

Miklavž v Varstveno-delovnem centru 

Starovrhniški gasilci uspešno končali leto 2018
Gasilci Stare Vrhnike smo  vse leto pridno 
delali, da bi izpolnili svoje cilje. Ko smo na 
koncu leta potegnili črto pod svoje aktivnosti 
skozi vse leto, smo  jih presegli.



28. januar 2019 13
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Priredile smo vsebino knji-
ge M. McGee, G. Scott  Naj-
boljši božič!, si razdelile vloge, 
izdelale kostume in sceno ter 

z veliko pozitivne energije za-
čele z vajami in pripravami. 
Za vajo smo predstavo večkrat 
zaigrale otrokom naših sku-

pin, kasneje pa tudi skupinam 
Spodnje Žabice in enote Bar-
janček ter staršem in otrokom 
naših skupin na popoldan-
skem srečanju. Naš trud in 
čas za pripravo predstave sta 
bila poplačana, saj so jo dobro 
sprejeli otroci, strokovni de-
lavci in starši.

Zapisala Jana Ravnikar, 
vzgojiteljica

Skupina deluje pri bazenu v 
centru Vrhnike. Srečujemo se 
vsak dan (razen sobote, nedelje 
in praznikov) ob 7.15 h,  v sla-
bem vremenu pa pod nadstre-
škom trgovine Depo.

Osnovna aktivnost dru-
štva je jutranja telovadba na 
prostem. Izvajamo vaje, ki jih 
imenujemo »1.000 gibov«, sto-
je, po svojih zmožnostih. Vaje 
so primerne za vsakogar. V 

dobre pol ure razgibamo vse 
sklepe telesa. Začnemo na za-
pestju, končamo pri podplatih. 
S tem dosežemo maksimalno 
gibljivost in okretnost telesa in 
zmanjšamo bolečine. Vaje vo-
dijo usposobljeni prostovoljci. 
Enoletna članarina v društvu 
znaša 20 eur. Vabljeni, da se 
nam pridružite. Trenutno de-
luje po celi Sloveniji več kot 130 
skupin, kar pomeni, da vsako 

jutro telovadi cca 3.000 oseb. 
Cilji, ki jih poskušamo doseči 
pri vsakodnevni jutranji dejav-
nosti: krepitev zdravja, prijetno 
druženje, nova prijateljstva, iz-
menjava mnenj, osvoboditev 
osebnih stisk, odpravljanje sa-
mote, vsestransko izboljšanje 
kakovosti življenja (predvsem 
starejših občanov).

Informacije so javno dosto-
pne na strani. www.srce-me-
-povezuje.si/solazdravja  

Teja Žučko (Vodja skupine)

Prispevki, zbrani na bazarju, 
bodo namenjeni novi klavino-
vi, e-tabli, igračam za podalj-
šano bivanje, olimpijadi BEO … 
Omogočili bodo tudi prijeten 
zaključni izlet za učence, ki so 
bili vsa leta odlični.

Krasne izdelke so izdelali 
učenci naše šole. Učenci razre-
dne stopnje so ustvarjali med 
poukom. Na delovno soboto, 
10. 11. 2018, pa so učenci 6. in 7. 
razredov imeli ustvarjalne de-
lavnice. Novost na letošnjem 

bazarju so bile rabljene in ohra-
njene igrače, igre, zgoščenke, ki 
so jih darovali učenci osmih in 
devetih razredov.

Bazar je odprl pevski zbor 
Miškolini, ki pa so tudi bili prva 
točka kulturnega programa. 
Nastopali so tudi zbori: Ku-
štravci, Ivanček z brki, Ivanšči-
ce ter Drumlca. Dogajanje na 
odru je popestrila plesna sku-
pina pod mentorstvom Mateje 
Šraj Miklič. Med nastopi je bilo 
nekaj besed namenjenih Ivanu 

Cankarju. Kulturni program se 
je  končal z nagovorom ravna-
teljice Polonce Šurca Gerdina. 
Po odmoru se je začel zabavni 
program z Ansamblom Eni in 
Ansamblom Drugi. Nato so 
sledili nastopi Šolskega plesne-
ga festivala, Plesne šole Petka, 
Plesne šole Urška in Plesnega 
mesta. 

Za tiste z umetniško žilico 
so bile na voljo ustvarjalne de-
lavnice, kjer si  je bilo mogoče 
narediti kazalko in snežake iz 
papirja. Že vnaprej narejeni iz-
delki so bili na voljo na stojni-
cah. Tam so bile tudi novoletne 

voščilnice, glineni izdelki, iz-
delki iz lesa, nakit in novoletni 
okraski.  Za tiste z veliko ener-
gije so bile pripravljene športne 
igre. Če je obiskovalce ogledo-
vanje stojnic in sodelovanje pri 
športnih igrah izlakotilo, so 
se lahko okrepčali v jedilnici. 
Tam so čakali piškoti, različni 
namazi, peciva in različne vr-
ste kruha. Posebnost so bila sa-
dna nabodala, ki smo jih lahko 
pomakali v čokoladno fontano. 
Dve od letošnjih novosti sta bili 
tudi poslikava obrazov in vede-
ževanje. Vedeževalka je bila še 
posebno dobrodošla, saj je vsa-

kemu vedoželjnemu pokukala 
v dlan in mu  s pomočjo črt 
napovedala obetavno leto 2019.

Že desetič zapored je bil ba-
zar uspešen. Za eno leto smo ga 

zaprli z mislijo na vesele pra-
znike in srečno novo leto.

Ana Mištrafović, Larisa Repac, 
Pablo Kovač Takahashi, 

Jure Osrečki, Aljaž Miklavčič

Društvo šola zdravja na Vrhniki Najboljši božič
Strokovne delavke Male Žabice smo v  
decembru otrokom in njihovim staršem 
pričarale čarobno popoldne in zanje 
pripravile predstavo Najboljši božič, ki je 
sovpadala s temo meseca Imejmo se radi.

Na Vrhniki je organizirana skupina Društva 
šole zdravja. 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Predpraznični bazar
Bazar OŠ Ivana Cankarja, ki je potekal 4. 12. 2018, 
je že desetič navdušil s programom in ponudbo.

Obiskali smo Gasilsko brigado Ko-
per in vojaško ladjo Triglav v Luki 
Koper. Na ekskurzijo smo se podali 
poleg članov društva še posamezniki, 
ki so nam pomagali pri izvedbi vese-
lice. Zbrali smo se ob 7.30 uri pred 
Gasilskim domom v Verdu, poča-
kali prihod avtobusa  prevozniškega 

podjetja Benotours in krenili proti 
Kopru do tamkajšnje Gasilske bri-
gade. Vodja  izmene nam je v uvodu 
podal nekaj osnovnih informacij in  
podatkov o njihovi brigadi. Poklicna 
gasilska enota VII.kategorije zagota-
vlja javno gasilsko službo na območju 
Mestne občine Koper od ustanovitve 

leta 1949, pogodbeno pa tudi v obči-
nah Izola, Piran in Ankaran. Letno 
beležijo okrog  800 intervencij izjema 
je bilo leto 2017, ko so našteli 1200 
intervencij. Polovica voznega parka 
je namenjenega za posredovanje ob 
intervencijah v urbanem delu mesta, 
druga polovica pa za posredovanje ob 
požarih v naravnem okolju, katerih je 
na tem koncu Slovenije nadpovpreč-
no veliko. Po uvodni predstavitvi smo 
si  ogledali prostore, posamezna vo-
zila in čoln za posredovanje na vodi. 

Predstavnikom brigade smo zastavili 
kar nekaj konkretnih vprašanj v zvezi 
z njihovim poklicnim delom. Na kon-
cu ogleda smo naredili še skupinsko 
sliko. V nadaljevanju  nas je pot vodila 
v Luko Koper do pomola, kjer je zasi-
drana vojaška ladja Triglav. Tu so nas 
že čakali predstavniki  Slovenske voj-
ske in nam  nanizali nekaj tehničnih 
podatkov o ladji. Izvedeli smo, da je 
bila dokončana leta 2010 v ladjedelni-
ci Sankt Peterburg in pridobljena na 
podlagi odpisa klirinškega dolga Ru-

sije do Slovenije. Ladja je poleg vojnih 
nalog namenjena tudi za opravljanje 
nalog zaščite in reševanja na morju ter 
nalog zveze NATO v mednarodnih 
vodah. Razdeljeni v manjše skupine 
smo se podali na ogled notranjosti. 
Spalne kabine mornarjev in častnikov, 
kuhinja, jedilnica, komandni most in 
prostori za upravljanje ladje so zelo 
majhni in utesnjeni, zato so vzbudili 
kar precejšnje zanimanje nas obisko-
valcev. 

Na koncu smo vsi skupaj ugotovi-
li, da le ni tako majhna kot daje prvi 
vtis ob pogledu s pomola. Po ogledu 
smo odšli na popoldansko kosilo na 
kmečki turizem Mahnič v Sv. Petru 
pri mejnem prehodu Dragonja. Gosti-
teljica nam je predstavila kulinarične 
znamenitosti teh krajev v povezavi s 
pridelavo vina.  Po kosilu smo imeli še 
predstavitev in degustacijo vin v nji-
hovi vinski kleti. 

Ob prijetnem druženju ter polni 
novih doživetij smo se v pozno popol-
danskem času vrnili domov.

PGD Verd

Strokovna ekskurzija gasilcev iz Verda

Kot smo si zadali, ob uspešni organizaciji 135 letnice 
delovanja našega društva in sprejemu novega gasilskega 
vozila, smo 1.decembra 2018 krenili na avtobusni izlet-
strokovno ekskurzijo po Primorski. 



28. januar 2019 14
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Če hrepenite po svobodi in cvetoči 
samostojni starosti, potem je to za vas. 

Svoboda ni stvar telesa, tudi fizično 
ujeti so lahko svobodni.Svoboda je 
moč nad tistim delom sebe, ki nas drži 
v teminah mučnih razpoloženj. 

Postati gospodar svoje notranje kli-
me je svoboda najbolj smele vrste. Ko 
stopimo na pot očiščevanja telesnega, 

umskega in čustvenega balasta, se po-
prej pokopane življenjske moči znova 
zdramijo in poženejo skozi nas tok 
sveže moči, ki zažari skozi telo in oči. 

Primerno za vsakogar, ki je pripra-
vljen opustiti mišljenjske in vedenjske 
navade, ki ga obolevajo. 

Za nove sta potrebni dve uvajal-
ni uri, preden se priključijo skupini. 
Cena za skupino 10 evrov/obred. 

Info in prijave:
Marjeta Šumrada, 031 481 014, ali 

hosta.delavnice@outlook.si

 Obvestilo

Društvo invalidov Vrhnika 
je pripravilo program 
ohranjevanja zdravja za leto 
2019. Vse zainteresirane člane 
za program ohranjevanja 
zdravja v letu 2019 vabimo 
v društveno pisarno v času 
uradnih ur, da izpolnijo 
prijavnico 
do 28. februarja 2019.

ČATEŽ
30. 1. –  6. 2. 119
20. 3. – 27. 3. 86
17. 4. – 24. 4. 107
5. 6. – 12. 6. 1
3. 7. – 10. 7. 1
21. 8. – 28. 8. 119
30. 10. – 6. 11. 118
11. 12. – 18. 12. 174

IZOLA
23. 1. – 30. 1. F16
20. 3. – 27. 3. F15
17. 4. – 24. 4. B26
29. 5. – 5. 6. D9
26. 6. –  3. 7.  F18
14. 8. – 21. 8. F16
23. 10. – 30. 10. B12 – 
  primerno 
  za invalide 
  na vozičkih 
20. 11. – 27. 11. F18

FIESA 
21. 6. – 1. 7. 205/II

PTUJ
19. 6. – 26. 6. G03

RADENCI
24. 4. – 1. 5. »Dom 
  zdravja« –   
  nadstropje

AVTOKAMP LANTERNA
1. 5. – 11. 5.
11. 5. – 21. 5.
21. 5. – 31. 5.
31. 5. – 10. 6.
10. 6. – 20. 6.
20. 6. – 30. 6.
30. 6. – 10. 7.
10. 7. – 20. 7.
20. 7. – 30. 7.
30. 7. – 9. 8.
9. 8. – 19. 8.
19. 8. – 29. 8.
29. 8. – 8. 9.
8. 9. – 18. 9.
18. 9. – 28. 9. 

V sodelovanju s Centrom za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma Vrhnika 
bomo pripravili Odprta vrata za 
zdravje, kjer se bomo pogovarjali in 
podučili o zdravi prehrani, rekreaciji 
in nasploh o zdravem življenju, in 
sicer naslednje dneve ob 10. uri v 
prostorih društva: 23. januarja, 20. 
februarja, 20. marca, 24. aprila, 22. 
maja, 19. junija, 18. septembra, 
23. oktobra, 20. novembra, 18. 
decembra. 

Društvo invalidov Vrhnika

 V igralnici Ježkov smo se igrali v pravljičnih hi-
škah, fit igralnica Bobrov pa je skrbela za dnevno 
razgibavanje na različnih blazinah. Veliko časa smo 
preživeli skupaj. Lepo nam je bilo ob druženju, prija-
teljski izmenjevalnici daril, prazničnem plesu, okra-
ševanju igralnic, izdelavi daril za dobrodelni bazar, 
ob poslušanju in vizualizaciji zgodbe Smaragdni 
gozd želja. 

Veselili smo se druženja s prijatelji šolarji na nji-
hovem igrišču in ob njihovi predstavi za nas. Sku-
paj smo si ogledali tudi film v Kinu Bevke. Hodili 
smo na sprehode in tekali po zamrznjenih bevških 
travnikih.

Starejši otroci smo si ogledali predstavo Zimska 
pravljica v enoti Želvica. Obenem pa smo si ogledali 
še okrašeno smreko na Sodnijskem trgu.

Ves mesec je v naši hiši dišalo po prijateljstvu in 
domačih piškotih, ki smo jih postregli staršem tudi 
na jutranji čajanki. Ob vsem lepem dogajanju nas je 
spremljala misel: »Tudi gozdovi se svetijo v temi. Zdi 
se, kot bi jih nekdo posul z zvezdnim prahom v tvoji 
najljubši barvi …«

Zadnji dan leta v naši enoti smo si ob obdarovanju 
zaželeli, da bi nas tudi v letu 2019 nekdo posipal s 
čarobnim prahom prijateljstva, medsebojne pomoči 
in veselja, da bi skupaj potovali po našem smarag-
dnem gozdu. 

Enako želimo tudi vsem vam!

Stare irske zgodbe so pri-
povedovali štirje devetošolci 
in učiteljica angleščine: Eva 
Marinič, Ana Černetič, Neža 
Bratina, Erazem Jazbinšek 
in Alenka G. Nikšič. Nauči-
li smo se pet zgodb, ki jih je 
vsak predstavil šestkrat. Sku-
paj smo torej zgodbe pred-
stavili tridesetkrat. Naslovi 
zgodb so Lushmore and the 
Fairies, The Children of Lir, 
Fair, Brown and Trembling, 
The Soul Cages in The Twelve 
Wild Geese. Naj vam predsta-
vim, kako se je učencem zde-
lo, ko so poslušali pravljice. 
Predstavili smo jih sedmim, 
osmim in devetim razredom.

Vse pravljice so se zdele kar 
dobre. Predvsem pa poznane. 
Viktorija, 7. b

Moje mnenje je v redu. Naj-
boljše je predstavil Erazem. 
Asja, 7. b

Pripovedovali so tekoče in 
skoraj brez napak. Ana, 7. b

Učenci, ki so prišli povedat 
pravljice, so imeli dobro iz-
govorjavo angleškega jezika, 
govorili so tekoče in razločno. 
Zato si lahko, če kakšne bese-

de nisi razumel, sklepal, kaj 
pomeni glede na ostalo bese-
dilo. Pravljice so bile povzete 
na način, da so še zmeraj ime-
le ključno zgodbo in sporočilo, 

a niso bile predolge. Želim si, 
da bi še kdaj ponovili kaj take-
ga, saj s tem vsi krepimo svoje 
angleško besedišče. Lučka, 7. b

Vsi so govorili tekoče, ampak 
Erazma nisem dobro razume-
la. Bilo je tudi zabavno. Katka, 
7. b

Jaz pa sem hvaležna za iz-
kušnjo pripovedovanja zgod-
be. Hvaležna sem tudi sode-
lavcem za razumevanje in 
podporo ter učencem, ki so 
vsak svojo zgodbo pripravili 
in predstavili.

Na koncu vas vabim na 
predstavitev vseh petih pra-
vljic, ki bo v OŠ Antona Mar-
tina Slomška v četrtek, 7. fe-
bruarja, ob 18. uri. Program 
bo popestril šolski pevski 
zbor pod vodstvom učiteljice 
Helene Grbac, ki bo pred-
stavil dve irski ljudski pesmi. 
Vabljeni!

Alenka Gabrovšek Nikšič 
foto: Alenka Bradeško

Pripovedovalci zgodb

Na Sv. Trojici na Vrhniki

Smaragdni gozd

Pripovedovalski festival

Stare irske zgodbe
V decembru 2018 smo 
na OŠ Antona Martina 
Slomška  organizirali 
pripovedovalski 
festival. 

Sobotna prebujanja 
za odrasle 2. 2., 9. 2., 
16. 2. 2019 od 7.45 
do 9.05 v CD Vrhnika

Praznični čas je prinesel v našo enoto potovanje v smaragdni gozd 
želja po vsebini istoimenske slikanice. Ob njej smo ustvarili smaragdni 

gozd, v katerem smo se sproščali ob glasbi, čutnih poteh, masažah, 
vizualizacijah …
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Spoštovane upokojenke 
in cenjeni upokojenci, 
naši člani!

Leto 2019 je tu in vse se začne od začetka. Nov 
koledarček, letna članarina, obračun o dejavno-
stih v prejšnjem letu, o porabi sredstev in volilno 
leto. Koledarček boste prejeli z vplačilom člana-
rine, ki ostaja nespremenjena, pregled opravlje-
nega dela bomo  predstavili na zboru članov 
društva v prvi polovici marca. Ker je volilno leto, 
vas prosimo, če predlagate kandidate za upravni 
odbor društva in predsednika ali predsednico.  
Tako nam boste veliko pomagali.

Kaj napovedujemo? V februarju bomo  or-
ganizirali računalniško delavnico v sodelovanju 
s šolo A. M. Slomška, zato se lahko kmalu pri-
javite v naši pisarni. Članice in člani socialne 
komisije  ter prostovoljke bodo spet pripravili 
30 humanitarnih paketov in jih razdelili glede 
na potrebe.

Konec februarja (četrtek, 28.)  bo predpu-
stno rajanje. Balinanje in pikado potekata  
vse leto ob ponedeljkih, sredah in petkih, pohodi 
pohodnih skupin po programih glede na vre-
me, ročna dela in klekljanje  vse leto, splošna 
telovadba ob sredah, prostovoljke obiskujejo 
starejše vse leto, meditacija je ob četrtkih, 
vaje pevskega zbora so ob sredah popoldne, 
komisija za kulturo pripravlja program za 
februarski praznik kulture … Glede na razno-
vrstnost programa vabimo upokojence, da se 
nam pridružijo in izkoristijo ponujene progra-
me.  Zagotovo bodo našli kaj zase, če nič drugega, 
kakšen zanimiv izlet. 

Vabljeni torej v našo pisarno, da čim prej vpla-
čate članarino in da se včlanite v društvo, ki je 
lani prejelo priznanje kot najbolj delavno dru-
štvo upokojencev v osrednjeslovenski pokrajini. 
Pisarna je odprta ob sredah in petkih od 9.00 do 
12.00 in do konca marca ob sredah od 16.00 do 
18.00.

Vabljeni!
Za upravni odbor:

Elica Brelih

Cirila Končnik, Cesta gradenj, Vrhnika (1925)
Vladimir Knavs, Kopališka ul., Vrhnika (1927)

Anton Marolt, Sternenova c., Vrhnika (1928)
Franc Žužek, Vas, Vrhnika (1928)

Antonija Velkavrh, Vas, Vrhnika (1928)
Marija Kogovšek, Poštna ul., Vrhnika (1929)

Nada Jaramaz, Lošca, Vrhnika (1929)
Albina Poglajen, Brigadirska c., Vrhnika (1929)
Marija Coren, Pri lipi, Vrhnika (1934)
Ana-Marija-Nuška Vogrinc, Stara Vrhnika (1934)
Pavla Pečar, Prečna pot, Vrhnika (1934)
Frančiška Mole, Drenov Grič, Vrhnika (1939)
Marija Umek, Gradišče, Vrhnika (1939)
Pavel Smrtnik, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1939)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej, čestitke pa tudi vsem, ki so 
praznovali januarja.

Okrogli
jubileji v
januarju

Zimzeleni po Barju do 
Drenovega Griča in nazaj

Prvi letošnji pohod smo Zimzeleni namenili 
raziskovanju okolice domačega kraja. Krenili 
smo v smeri Sinje Gorice in po prehojenih dveh 
kilometrih prišli na krožišče, ki ga krasi spome-
nik Jazonovi ladji Argo. Levo od križišča smo za-
vili na poljsko pot in stopili na okoljevarstveno 
območje,  ki je pod zaščito Natura 2000. Opazili 
smo, da hodimo po trasi Slovenske pisateljske 
poti. Ker pa nismo točno vedeli, kaj to pomeni, 
nam je Elica razložila, da pot predstavlja oživlja-
nje literarne dediščine. Pot povezuje rojstne hiše 

in domačije, v katerih so živeli in ustvarjali slo-
venski pisatelji in pesniki. Pot je posvečena 106 
pisateljem v 104 krajih po Sloveniji.

Že kmalu smo prispeli do kmetije na Dreno-
vem Griču, kjer domujejo lame in druge živali. 
Po kratkem postanku smo pohod nadaljevali na 
drugo stran avtoceste, mimo športnega parka 
vstopili na pešpot, ki je speljana  po nekdanji 
»železniški progi« in krenili proti Vrhniki. 

Razigrani in dobro razpoloženi smo pohod 
zaključili na Vrhniki in se že veselimo druženja 
na naslednjem pohodu.

Besedilo: Željko Jadanić, 
foto: Sonja Zalar Bizjak

Pohod Zimzelenov na 
Planino nad Vrhniko

Dobro oblečeni in zaviti smo se zapeljali  do 
nekdanje Drnovškove domačije na Zaplani.  Peš 
smo nadaljevali  po rahlo vzpenjajoči se cesti do 
naše nove planinske koče, kjer  smo ob kavici in 
čaju veselo pokramljali. Nato smo pot nadaljeva-
li proti zaselku Jelovec po poteh, ki niso zdrsne, 
do Starega malna. Nikamor  se nam mudilo, zato 
smo se večkrat  ustavili in prisluhnili zanimivo-

stim o potoku Bela, ki izvira  zgoraj v Lintvernu. 
Med potjo smo ugotavljali, da je  vse bolj podob-
no jeseni  kot pa zimi.  Razpoznavali smo tudi   
okoliške  griče in hribe, saj je bila vidljivost dobra. 
Seznanili smo se tudi z manj znanimi pohodni-
mi potmi, ki vodijo proti Planini. Ena takih je 
tudi  Pot dveh Janezov, ki jo zdaj imenujejo kar 
Janezova pot, ki jo bomo  prehodili ob prihodnji 
priložnosti. Ob prijetnem  vzdušju in klepetu 
smo zadovoljni prispeli na Vrhniko in doživeli 
prečudovit sončen  dan ter  ugotavljali, da z gi-
banjem ohranjamo zdravje.

Nežka Vihtelič

Svizci po Bobrovi poti
Odpeljali smo se do Blatne Brezovice, kjer 

nas je čakal vodnik g. Milan Selan, avtor Bo-
brove poti. Seznanil nas je z bogato zgodovino 
koliščarjev, ki so  tod živeli v bakreni dobi in še 
del bronaste. O tem pričajo številne najdbe, ki 
dokazujejo, da so bili lovci, tkalci, poljedelci, obr-
tniki. Prav po najdbah lončenih loncev, ki so bili 
okrašeni, je  bilo mogoče razbrati obdobje na-
stanka. Kdaj so koliščarji izginili iz naših krajev, 
viri ne pričajo, ostala pa nam je dragocena dedi-
ščina. Veliko smo slišali tudi o nastanku Barja, ki 
je najjužnejše visoko barje v Evropi in bogato z 
rastlinstvom in živalstvom. 

Pot nas je vodila mimo manjših zaselkov, kjer 
so še ohranjene zgradbe stare kmečke arhitektu-

re s pripadajočimi lesenimi svinjaki, kokošnjaki 
in kozolci. Obširni travniki, ki so bili ob naleta-
vanju snežink še posebno idilični, so spomladi 
verjetno zelo barviti. Nudijo zatočišče številnim 
živalim in pticam, med njimi tudi koscu, ki je 
zelo ogrožen. V zamočvirjenih predelih se spo-
mladi razcvetijo poletni veliki zvonček, močvir-
ski tulipan in kukavičje lučce. Vse to in še več je 
mogoče prebrati na lično urejenih  osemnajstih 
informativnih tablah. Polni lepih vtisov in ener-
gije, ki je kar žarela med nami, smo se odpeljali 
na kosilo in krajši program. Vodnica Sonja je, 
tako kot vedno, vse opravila z odliko. Poslovili 
smo  se od starega leta in si za novo želeli veliko 
dobrih pozitivnih misli.

Svizci Borovnica, I. Mazi, M. Levstik, 
foto: Sonja Zalar Bizjak

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA
Vsak zadnji četrtek v mesecu. Po filmu kava in čaj.

Za več informacij obiščite www. kino-vrhnika.si ali pišite na info@kino-vrhnika.si 

Četrtek, 28. 02. ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR
TRIJE DNEVI Z ROMY SCHNEIDER
V hotelu, Romy Schneider, največja zvezda v Evropi v času svoje kariere, 
z novinarjem Sterna sodeluje pri svojem zadnjem intervjuju. Tri dni 
pogovorov, ki jih poganjajo romantične želja, poklicne ambicije in spomini 
burnega življenja. Zgodba nas popelje v leto 1981, leto dni pred igralkino 
smrtjo, v mesto Quiberon v Francijo, kjer se v hotelu srečata Romy 
Scheider in njena prijateljica Hilde Fritsch, ki je tam, da ji ponudi podporo, 
pri soočanju s svojimi demoni iz preteklosti, s katerimi se srečuje preko 
pogovorov z ambicioznim mladim novinarjem in fotografom nemškega 
Sterna. Tri dni igre med krhko divo in novinarjem, pripeljejo do zanimivih 
spoznanj o igralkinem življenju in v njej prebudijo ponovno moč za strast, 
katero zasleduje že dalj časa, ... Nominacija za najboljši film - Berlinale.

Zimzeleni na Barju
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Sončki na pohodu v 
okolici Vrhnike

Četrtega januarja, izjemoma v petek, nas je 
pričakalo jasno in mrzlo jutro. Kot nalašč, vsaj 
ne bo blata na Barju. Pot nas je najprej peljala 
skozi Janezovo vas, kjer domujeta Gutnika, ki sta 
nas pričakala s prigrizkom in nas ogrela s čajem 
in kavo. Prvi cilj so bili vrhniški bajerji, kjer so 
nekoč kopali glino. Obkrožili smo tri bajerje, ki 
jih je prekrivala tanka plast ledu in nadaljevali 
pot mimo ornitološke postaje po barjanskih ko-
lovozih proti Verdu. Pod viaduktom avtoceste 
smo  krenili levo in kmalu  zavili v strm breg na 
makadamsko cesto, ki nas je pripeljala na traso 
evropske pešpoti E7. 

Žledolom leta 2014 je razredčil drevje in s sko-
raj vodoravne poti so se odpirali lepi pogledi na 
Vrhniko in okolico. V daljavi pa Kamniške, ko-
maj kaj zasnežene, in Triglav, ki je kraljeval nad 
panoramo Vrhnike. Skozi podhod smo prečka-
li železniško progo in že smo bili na cesti proti 
Pokojišču. Kmalu smo bili v Retovju, ki smo ga 
pred leti temeljito spoznali, zato smo nadaljeva-
li po gozdni stezi  nad Mirkami do Močilnika. 
Od tam pa ni bilo daleč do Gostilne Pri Kranjcu, 
kjer smo slovesno ob dobrem kosilu zaključili 
pohodniško leto 2018 in si zaželeli varen korak 
v novem. 

Besedilo: Meri Prebil, 
fotografija: Tatjana Rodošek

Barjani od Smrečja preko 
Planine do Vrhnike

Pohodniki smo se zelo veselili prvega letošnje-
ga pohoda 8. 1. 2019, da bi po vseh prazničnih 
dobrotah pokurili odvečne kalorije in si razgiba-
li sklepe. Tokrat smo jo ubrali v bližnjo okolico. 
Avtobus smo zapolnili do zadnjega sedeža. Za-
pustil nas je v Smrečju pri Gostilni Kasarna, ki je 
nastala iz nekdanje starojugoslovanske vojašnice.

Ubrali smo jo mimo domačije Smrekar pro-
ti Zaplani čez Mizni Dol. Pot smo nadaljevali 
mimo nekdanjega smučišča Ulovka do nove 
koče na Planini, kjer nas je čakal odličen golaž 

s polento. Tako okrepčani smo se spustili v do-
lino mimo ajdovske stopnje. Po legendi je odtis 
stopala ajdovske deklice, ki je stala z eno nogo 
na Planini, z drugo pa na Ljubljanskem vrhu in 
v vodah potoka Bele prala perilo. Proti Vrhniki 
smo krenili čet Blatni Dol in za nami se je na-
bralo dobrih 15 km poti. Ob prijetnem druženju 
utrujenosti ni bilo videti in Barjani se že veseli-
mo novih pohodniških doživetij. Zahvala naše-
mu vodniku Frenku za varno in poučno vodenje.

Besedilo: Marjan Nicoletti, 
foto Stane Kržmanc

Barjani na Lavrovcu in 
Golem vrhu

Pusto, mrzlo jutro se je prelevilo v lep sončen 
dan. Kot nalašč za naš zadnji letošnji pohod! Po-
leg planinskega vodnika Frenka je četo Barjanov 
tokrat »okrepila« še trojica vodnikov: Sonja Z. B., 
Jože Š. in Milan J. Še posebno smo bili veseli na-
šega Milana. Dobrodošel spet nazaj!

Iz Smrečja nad Podlipsko dolino smo po lepih 
travniških in gozdnih poteh kmalu prispeli na 
Lavrovec (889 m n. v.) in malo kasneje še na Goli 
vrh (962 m n. v.). Smerokazi med potjo usmer-
jajo zahtevnejšega pohodnika na bolj oddaljen 
Vrh Svetih Treh Kraljev, Lučine, Žirovski vrh … 
Nas pa je pot vodila mimo številnih bunkerjev 

Rupnikove obrambne linije. Najbolj impresivna 
sta ogromna bunkerja na Golem vrhu. Resnici 
na ljubo sta to le manjši, vidni del orjaško zasno-
vane podzemne trdnjave, ki je skrita v samem 
hribu. Poleg vertikalnega dela (25 m) je še 200 
m razvejanega oskrbovalnega rova. Dostopen 
za turistični ogled je postal po vnaprejšnjem 
dogovoru, v eni izmed dvoran pa tudi za kon-
certe ali katero drugo dejavnost. Prav tam, pred 
Rupnikovim rovom, smo  končali pohodniški 
del. V gostilni je sledilo še družabno srečanje ob 
peti obletnici obstoja Barjanov. Kviz znanja nas 
je popeljal skozi pohode celotnega leta, sledile 
so čestitke in darila za najbolj zaslužne Barja-
ne, odlično kosilo za vse in nazadnje še voščila: 
Srečno in varen korak v letu 2019!

Besedilo Alenka Lavrih

Barjani v Polhograjskem 
hribovju

Že pri Polhograjski graščini nas je pozdravilo 
sonce, kot bi se hotelo prikloniti grofu Blagaju, 
po katerem so poimenovali blagajev volčin. 

Celo saksonskemu kralju Frideriku Avgustu, 
vnetemu botaniku, se je zdelo vredno priti leta 
1838 v Polhov Gradec, da si je ogledal na novo 
odkrito rožico. Mimo obeliska, ki spominja na 
njegov obisk, smo krenili v strmino. Na Polho-
grajski gori je bilo že v prazgodovini gradišče, 
kjer so bili prebivalci  varni  zaradi težkega do-
stopa. Na gradišču stoji cerkvica sv. Lovrenca iz 
leta 1517. Vzpon je bil poplačan s čudovitim raz-

gledom na vse griče in hribčke z ljubkimi cerkvi-
cami, ki dajejo pečat tej pokrajini. Po kolovozu 
smo se spustili v dolini do Praproč, od tam pa 
nadaljevali navkreber in se povzpeli še na raz-
gleden Mali vrh, pod katerim domuje cerkvica 
sv. Martina. 

Po spustu v dolino nas je v Brišah čakal av-
tobus. Prijetno utrujeni smo že težko čakali na 
golaž v Pograjskem  domu. S polnimi trebuščki 
in zadovoljni s prelepim potepom smo se odpe-
ljali proti Vrhniki.

Hvala Sonji in vsem preostalim, ki so prispe-
vali kamenčke v mozaik tega lepega doživetja.

Zapisala Vida Praprotnik

Sončki od Krvave peči do 
Kureščka

Tokrat smo se  Sončki odpravili iskat sonce  
na  območja nad južnim robom Ljubljanskega 
barja in bili navdušeni  nad prostranostjo sveta 
za krimskimi gozdovi in Mokrcem. Sonce nas 
je pričakalo na Krvavi peči in spremljalo našo 
hojo  do razgledišča nad Krvavo pečino, kjer se 
je  iznad soteske Iške bočila vas Osredek, obda-
na z zelenimi gozdovi. Po kratkem vzponu  smo 
osvojili vrh s cerkvijo sv. Lenarta, se sprehodili 
čez  pokopališče za obzidjem in se spustili po 
gozdnih poteh nazaj do vasi. V sproščeni hoji  

po pobočjih Podkraja in Petrčele mi je v ušesih 
odzvanjala akustika majhnega amfiteatra v vrta-
či. Nad vasjo Purkače  smo na  robovih kolovoza 
z razgledi po slikoviti okolici zadihali pomlad. 
Pod Matajčevim hribom je resje že odpiralo 
roza cvetke in ponekod so iz listja  kukali  beli 
telohi,  mi pa smo hodili navzgor skozi gozd in 
čez čas stopili na cesto do vasi Zapotok ter se po 
Zapotoški učni poti povzpeli na vrh Kureščka z 
romarsko cerkvijo Kraljice miru in  sestopili do 
avtobusa pri planinskem domu. Bila sem odeta 
in  ogreta s svetlobo  in vedrostjo barv  decem-
brskega dne in tega mi ni vzel niti  oblak, razpo-
tegnjen nad Kureščkom ob  koncu izleta.

Marija Dolinar

Sončki na Poti po stezah 
graničarjev

Naš cilj je bil Miljski polotok, po katerem je 
speljana Pot po stezah graničarjev, ki so nadzo-
rovali mejo med  nekdanjo Jugoslavijo in Italijo. 
Pot je bila zasnovana ob 10. obletnici vstopa Slo-
venije v EU. Na mejnem prehodu Škofije smo iz-
stopili iz avtobusa, prečkali cesto in se povzpeli 
po makadamski cesti, ki je  vodila mimo delujo-
čega kamnoloma in že smo prišli na graničar-
sko stezo, po kateri smo se vzpeli na  najvišji vrh 
Miljskega polotoka, Kaštelir, visok 244 m. Tam 
so ostanki prazgodovinskega gradišča.

Pot nas je vodila skozi miljsko vas Premančan, 
od koder je bil lep pogled na Miljski zaliv in Trst. 
V Cereju, ki je dobil ime po hrastu ceru, ki ra-
ste v okolici, smo videli ostanke vaške pralnice, 
ki so jo zgradili zavezniki. Pot smo nadaljevali 
skozi Kolomban in kmalu prišli do Resslovega 
gaja na gozdnatem griču, ki je med Ankara-
nom, Debelim rtičem in Lazaretom. Skozi gaj 
je speljana učna pot, kjer rastejo značilne vrste 
grmičevja in hrastov gozd, s prevlado puhastega  
hrasta. Nato smo se začeli spuščati proti zalivu 
sv. Jerneja, ki je blizu nekdanjega mejnega pre-
hoda Lazaret. Dan je bil lep in sonca je bilo na 
pretek. Le na poti proti domu se je v pokrajino 
prikradla megla. 

Bil je zadnji pohod v  minulem letu in eden 
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Sredi januarja je med cviljenjem motorne 
žage klonila še zadnja lipa ob Paplerjevi 
ulici. 

Na parkirišču pred cerkvijo sv. Marjete je zazeva-
la praznina. Menda je bila »bolna«, so mi hiteli raz-
lagati poznavalci in kazati deloma izvotljeno deblo. 
Drži, izvotljena… hočem reči bolna je bila najmanj 
toliko kot Najevska ali Predjamska lipa. A to bolezen 
ji je, tako kot preostalim lipam velikankam v okolici 
cerkve, pred dobrim desetletjem z vrtalnikom, žele-
znimi cevčicami in odurno oljno mešanico zanesel 
nekakšen klon med lubadarjem, lesnim črvom in di-
hurjem. Špicparkeljca, ki je mogočno drevje zalival 
vsako noč, menda nihče nikdar ni videl in se nikomur 
menda niti sanja ne, čemu je to počel. Omenjena lipa 
pred cerkvenimi vrati pa je napade čudežno preživela 
in vsako poletje ozelenila svojo mogočno krošnjo, ki je 
v vročem poletju nudila edino senco v vaškem jedru. 
Zdaj je ne bo več, ampak tudi ne več nadležnega je-
senskega grabljenja listja. Namesto nje bomo lahko še 
tu stresli kako prikolico čudovitega asfalta. In potem 
naprej, v nove zmage. Iz Zasavja sem odmevajo sve-
tli zgledi. Posekali so osamosvojitveno lipo in menda 
nova betonska škarpa na njenem mestu zgleda krasno. 
Ho-ho, Brdavsi tega sveta, bežite, tecite in se skrijte, 
naši Krpani po tolikih stoletjih še obvladajo svojo obrt. 

Damjan Debevec, Foto: DD 

Občina Borovnica je 
decembra namestila 
pred vhod v 
zdravstveno postajo 
nov protizdrsni 
predpražnik, dolg 
približno 8 metrov. 

Namenjen je bil večji varno-
sti uporabnikov objekta v zim-
skih dneh. 

V noči z nedelje, 13. januarja, 
na ponedeljek je neznani stori-
lec odtujil predpražnik in s tem 

povzročil premoženjsko škodo 
preko 200 evrov. 

Vse, ki bi karkoli vedeli o ta-
tvini, prosimo, naj to sporočijo 

PP Vrhnika ali občini. 
Občinska uprava 

Vabilo k sodelovanju
Članice društva ŽPZ Tonja želimo zbor malo 
okrepiti, zato v svoje vrste vabimo nove pevke iz 
Borovnice in okolice. 

Naš program je zelo raznolik, saj prepevamo priredbe ljud-
skih in umetnih pesmi domačih in tujih avtorjev, pa večno 
zimzelene popevke … Nastopamo na različnih odrih, naše 
koncerte pa popestrimo tudi s spremljavo izbranih glasbil. Če 
imate voljo in seveda veselje do lepega petja, rednih vaj in na-
stopov, vas vabimo, da se nam pridružite! Prepevamo z veliko 
pozitivne energije ter v prijetnem vzdušju že dvajset let. Dva-
krat na leto si za vikend vzamemo čas tudi za intenzivne vaje. 
Vaje imamo ob četrtkih od 20.00 do 21.30 v mali dvorani vrtca 
Borovnica, Paplerjeva 5. Stik: iva.jana@gmail.com ali 041 638 
011.

Pevke društva ŽPZ Tonja 

Ob slovenskem kulturnem prazniku 

Prinesi, odnesi, 
zamenjaj
Pred tremi leti smo v naši občini postavili hišici, t. 
i. knjigobežnici. Namenjeni sta podarjanju knjig, 
ki jih ne potrebujete, menjavi, sposojanju … 

Leta 2017 naj bi bilo takšnih 
primerov pet, lani pa že prek 
dvajset. Borovniška občinska 
uprava mi je v kratkem potrdi-

la, da so bili s prostorsko stisko 
prvič seznanjeni aprila lani, ko 
so bili »na čakalnem seznamu 
štirje otroci, ki bi želeli vpis v 

mesecu septembru 2018. Na 
vpisnem seznamu pa je bilo 20 
otrok, ki dopolnijo starost 11 
mesecev kasneje med šolskim 

letom ali pa nimajo stalne-
ga ali začasnega prebivališča v 
Občini Borovnica oziroma v 

naseljih, ki so v šolskem oko-
lišu šole Borovnica.« Po podpi-
su pogodb med šolo in starši v 

juniju je bila občinska uprava 
zopet obveščena o pomanjka-
nju prostih mest v vrtcu. Po 
takratnih podatkih bi do kon-
ca oktobra pogoje za sprejem 
izpolnilo devet otrok, do konca 
leta pa še štirje, kar je dovolj 
za odprtje novega oddelka. Po 
preučitvi možnosti podeli-
tve koncesije in razpoložljivih 
kapacitet v lasti občine, so se 
nazadnje odločili, da bi bil naj-
primernejši prostor za odpr-
tje novega oddelka v poslopju 
zdravstvene postaje. Postopki 
naj bi stekli nemudoma, do od-
prtja pa naj bi prišlo v času, ko 
boste prebirali ta članek. 

V bodoče naj bi prostorsko 
stisko vrtca občina reševala z 
začasno preureditvijo kakšne 
šolske učilnice, seveda po iz-
gradnji načrtovanega prizidka 
k šoli. Dolgoročno pa s prizid-
kom k obstoječemu vrtcu, kjer 
je bilo za to potrebno zemljišče 
kupljeno že lani. 

Damjan Debevec,
 Foto: DD 

Padla je še zadnja lipa

Knjige lahko  seveda obdr-
žite tudi za vedno. Se pa do-
godi, da bi kdo rad oddal več 
knjig, kot jih lahko sprejme 
knjigobežnica, zato smo se 
odločili, da  ob letošnjem kul-
turnem prazniku organizira-
mo izmenjevalnico knjižnega 
gradiva. 

V prostore društva HUD 
Karel Barjanski, ki so na Rim-
ski 28 v Borovnici (stara po-
šta), lahko prinesete knjižno 
gradivo, ki ga ne potrebujete 
ali zanj nimate več dovolj pro-
stora.  Nekaj se ga je že nabra-
lo, saj večkrat kdo povpraša v 
knjižnici ali v društvu, kam 
bi lahko oddal knjige, DVD-
-je, zgoščenke ali revije, ki jih 
ne more ali ne želi več hra-
niti doma. Vemo pa tudi, da 

je marsikdo vesel podarjenih 
knjig, včasih mednje zaide 
celo kakšna zaželjena. Tudi 
knjižnica je že bogatejša za 
marsikatero podarjeno knjigo.   

Vabljeni torej, da nas v pe-
tek, 8. 2., v soboto, 9. 2. in 
še naslednjo soboto, 16. 2., 
obiščete, prinesete gradivo, 
lahko pa boste tudi pobrskali 
in kar vam bo všeč, odnesli s 
seboj. Izmenjevalnica bo od-
prta od 9.00 do 12.00. Če bi 
gradivo radi prinesli že prej, 
se lahko dogovorite za termin 
na telefonski številki 031 862 
694 (Simona) ali 041 548 926 
(Jože). 

Knjižnica dr. Marje 
Boršnik Borovnica 

HUD Karel Barjanski

Predrznost nima meja

Prostorska stiska borovniškega vrtca

Ob lanskem vpisovanju otrok v borovniški 
vrtec so z več koncev pricurljale 
informacije, naj bi zaradi domnevne 
prostorske stiske zavrnili večje število 
otrok ter da to naj ne bi bilo prvič. 
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Tradicionalni blagoslov 
konj tudi v Borovnici
Na dan sv. Štefana, prvega krščanskega mučenika in zavetnika 
konj, je Konjeniško društvo Borovnica organiziralo tradicio-
nalni blagoslov konj. 
    Pred trgovino Jurček so se 26. decembra ob 13.00 v lepem 
sončnem vremenu skupaj s svojimi plemenitimi živalmi zbrali 
skoraj vsi lastniki konj iz naše kotline ter okoli 100 obiskoval-
cev. Po blagoslovu, ki ga je opravil župnik g.  Janez Šilar, so se 
ob čaju, kuhanem vinu in kranjskih klobasah lastniki in lju-
bitelji konj še kakšno uro družili in pomenkovali, potem pa je 
sonce že zašlo za Menišijo in počasi so se odpravili proti domu. 
Nekateri kar na konju. (AK)

Spomnimo, decembra 2017 
smo poročali, da je slovensko-
-italijanska ekipa v skorajda 
enaki sestavi v Hudem Vršiču 
presegla magično mejo 1000 
metrov globine. Mitja Mršek 
je tedaj napovedal, da bi po-
vezavo s Črnelskim breznom 
lahko dosegli že z naslednjo ja-
marsko odpravo. Minilo je eno 
leto, ekspedicija v dneh od 7. do 
9. decembra pa je bila usodna. 

V Hudi Vršič so se tokrat 
podali Mitja Mršek in Ana 
Makovec iz Jamarskega klu-

ba Borovnica, Aleš Štrukelj-
-Klamfa iz Jamarskega društva 
Rakek ter italijanska kolega Ro-
berto Antonini in Alberto 
del Maso. 

Z raziskavami so nadaljevali 
na najgloblji točki pretekle od-
prave - na 1026 metrov globine. 

Od tod so se spustili še za do-
brih trideset metrov, kjer je na-
predovanje ustavil sifon. Zato 
so se povzpeli po steni mimo 
njega ter se po dobrih desetih 
metrih, na globini 1060 metrov, 
znašli v Črnelskem breznu. 

Ker ima Hudi Vršič vhod 
kar 144 metrov nad Črnelskim 
breznom, je z odkrito povezavo 
novi jamski sistem zdaj globok 
1391 metrov in dolg 16.832 me-
trov, k čemur bodo morali še 
prišteti dobrih 70 metrov po-
vezovalnih rovov. Slovenija je 
dobila novo drugo najglobljo 
jamo. 

Da bi nadaljnje raziskave sis-
tema rovov pod rombonskim 
masivom privedle do prevzema 
prvega mesta najdaljše jame pri 
nas, je malo verjetno, saj to su-

vereno obvladuje sistem Migo-
vec z več kot 37-imi kilometri. 
Se pa utegne v naslednjih letih 
zgoditi, da bodo naši zagnani 
jamarski raziskovalci odkrili 
zelo verjetno povezavo Hude-
ga Vršiča s trenutno naglobljo 
slovensko jamo - Čehi 2. 

Tovrstna povezava bi nam 
dala prek 1700 metrov globine 
z dolžino rovov prek 23 kilo-
metrov in s tem drugo najglo-
bljo jamo v Evropi. 

Damjan Debevec, 
Foto: Alberto dal Maso

Skica Hudega Vršiča.

Težko je verjeti, da gre za jamarsko odpravo.

Nasmejani obrazi kilometer pod zemljo, na stičišču dveh brezen.

V organizaciji in izvedbi OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica je v 
njenem večnamenskem prosto-
ru v petek, 21. 12. 2018, od 8.30 
do 9.30,potekala proslava ob 
Dnevu samostojnosti in eno-

tnosti. V uvodnem nagovoru je 
ravnatelj Daniel Horvat opo-
zoril, da živimo v svetu, ki ga 
močno zaznamujejo posledice 
finančno-gospodarske krize in 
vplivov človeštva na okolje, kar 
nas postavlja pred izziv obliko-

vanja novih načinov sobivanja 
in modelov bolj uravnotežene-
ga, odgovornega in pravične-
ga razvoja. 

Pri tem nas je bi smele ovira-
ti pravdarska miselnost, ozko-
srčnost in različni populizmi, 

ponovno pa bi se morala vzpo-
staviti tista enotnost,  s katero 
smo se odločili za samostojno 
bivanje v demokratični državi. 
Pomen enotnosti za uspešen 
razvoj občine in Slovenije je v 
svojem govoru poudaril tudi 
župan Bojan Čebela, ki je 
vsem v prihajajočih praznikih 
in novem letu zaželel tako do-
bro počutje kot to, ki smo ga 
lahko začutili na sami proslavi. 

Jože Zorman, podpredse-
dnik Območne zveze vojnih 
veteranov za Slovenija Vrh-
nika – Borovnica   je  izročil 
spominske fotografije učen-
cem 9. razredov, ki so se v Par-
ku vojaške zgodovine v Pivki 
udeležili domovinskega dne. 

 Učenci OŠ, od najmlajših 
pa do tistih, ki jo bodo kmalu 
zapustili, so izvedli pester spo-
red, ki ga je zasnovala učitelji-
ca Teja Debevec. V njem so se 
izmenjevale pevske, plesne in 
recitacijske točke  katerih moto 
so bili različni pomeni besede 
domovina in pomen domolju-
bja. V dramski točki pa so nas 
na zabaven način spomnili, da 
se novoletno-božični prazni-
ki pod vplivom trgovcev vse 
preveč radi sprevržejo v naku-
povalno-obiskovalno-obdaro-
valno mrzlico, v kateri pozabi-
mo, da je njihov osnovni namen 
ta, da znamo biti sami s sabo in 
svojimi najbližjimi ter da zna-
mo prisluhniti drug drugemu. 

AK 

Borovniški jamarji uresničili napoved 

Druga najgloblja jama v Sloveniji
Petčlanska 

slovensko-italijanska 
ekipa, v kateri sta 

kar dva borovniška 
jamarja, je v začetku 
lanskega decembra 

odkrila dolgo 
iskano povezavo 

med breznom Hudi 
Vršič ter Črnelskim 

breznom na 
Rombonskih podih. 

Nov jamski sistem 
ima zdaj skupno 

1391 metrov globine.

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
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V organizaciji ŽPZ Tonja, 
ki so se ji pri izvedbi pridru-
žili še harmonikarski in  sim-
fonični orkester  Glasbene 
šole Vrhnika ter godalni trio 
Dolce, je ob podpori Občine 

Borovnica v ponedeljek, 17. 
decembra, med 19.00 in 20.15 
v večnamenskem prostoru OŠ 
dr. Ivana Korošca Borovnica 
potekal  novoletni koncert. 
Program je povezovala Joži-

ca Rupar, mladi glasbeniki in 
pevke ŽPZ Tonja pa so poželi 
dolg aplavz za lepo praznično 
vzdušje, ki so ga z glasbo pri-
čarali obiskovalcem. (ak)

Po Cankarjevi stoti obletnici – 
novim časom nasproti

Z veliko mero pozornosti medijev, 
kulturnih ustanov v minulem letu  je 
Cankar zaživel v vseh okoljih, kar si je 
zagotovo zaslužil naš veliki mož. Can-
kar je zaživel v vsej svoji veličini velika-
na, pisatelja, pesnika. S tematiko tako 
preprostega, kmečkega pa tudi sodob-
nega, meščanskega življenja. Doživljaje 
osebno kot pisca tega prispevka in po-
rotnika v nekem obdobju sem doživljal 
v Cankarjevem delu Hlapec Jernej in 
njegova pravica. Kako težko je iskati 
pravico preprostemu človeku. Resnico, 
ki jo  je Cankar opisal kot glavno vre-
dnoto, v katero so zajeta svoboda, lepota 
in večno življenje. Torej je resnica sveta 

in merilo pri pisanju. 
Utrip jeseni, vse do današnjih dni, so 
dajale lokalne in državne volitve. Bilo je 
polno pričakovanj in pestrosti ter obljub. 
O domu starejših v Borovnici ob nasle-
dnjih volitvah!! Obljubo o dnevnem 
varstvenem centru sta v svojem pred-
volilnem programu omenili celo dve 
izvoljeni svetniški skupini!   UPANJE 
JE VELIKO!! 
Včasih začenjam dialog s samim se-
boj, po Cankarju: »Kdo te bo bral, kdo 
poslušal, malce že peša razum, poza-
bljivost je vse večja.« Koleno škriplje in 
ne prenaša težjih bremen. Starostnih 
tegob je vse več,  berem še dokaj dobro 
brez očal. 
Pritegnila so me Cankarjeva pisma, na-
pisana na Dunaju v letu 1897. V enem 

izmed njih je pisal tudi o politiki, ka-
sneje je kandidiral na deželnih volitvah, 
kjer pa ni bil izvoljen. 
»Sploh pa se nikdar preveč ne brigaj 
za naše politične spletke. To je grozno 
puhlo, brez včasih posebnih smotrov in 
vrh tega zelo nizko in malovredno. Vse ti 
bleščeči programi, vse visoko leteče fra-
ze, vse to bojevanje in zmerjanje – vse se 
rodi samo iz osebnih ozirov …« 
Kaj zaznamuje današnji čas, našo 
družbeno realnost tudi sto let po nje-
govi smrti? Kako čudovito je nastavljeno 
ogledalo naši politiki! 
Konstitutivna seja Občinskega sveta 
Borovnica je opravljena. Svetniki in 
svetnica so dobili sedežni red, potrdili 
so županov in svoj mandat. Po pisanju 
je bila na tej seji izražena velika zaveza-

nost delovanju za skupno dobro. Naša 
pričakovanja so velika, čeprav ima po-
litika slabšalni prizvok. 
Ostaja tolažba – občinski svet ima 
večino z nestrankarskimi in neodvisni-
mi člani. Ministri v Ljubljani in tudi 
v Evropi čakajo s polnimi malhami. 
Osebno sem optimist, nastavki iz prej-
šnjega mandata so odlični. Želi bomo 
rezultate minulih strateških prizade-
vanj, potreben bo le večinski dvig rok. 
Dan se daljša, prihaja pomlad, izzivov 
je nešteto! 
Občasno dobim obisk sorodnikov, pri-
jateljev s povabilom na sprehod v naš 
center. Z veseljem pa tudi s ponosom 
ogledujemo urejeno župnijsko cerkev, 
poklonimo se pri obeh spomenikih žr-
tvam vojn, pogledamo urejeno učilno 

zidano; po krajši razlagi ob pogledu na 
širši prostor tako imenovanega starega 
vaškega jedra pa malce zardim, a svo-
jim gostom pojasnim da se pripravljajo 
projekti, kjer bo po dolgih večletnih raz-
pravah umeščena knjižnica z drugimi 
prepotrebnimi prostori. Posebno pozor-
nost in potrebo po ureditvi si zasluži 
dragoceni, občutljivi prostor     ( ki služi 
kot parkirišče) pred cerkvijo med obema 
spomenikoma z velikim zgodovinskim 
pomenom. S pohvalo urejenemu poko-
pališču razočara spodnji del, pogled na 
nekdanji Liko! Čeprav obstajajo zapisi 
o ureditvi in odstranitvi nekdanjega 
skladišča barv; kar bi pospešilo mne-
nje pristojne okoljevarstvene inšpekcije. 

Franc Kavčnik 

P R E J E L I  S M O

Ima precej sekcij in ena od 
sekcij je tudi moški pevski zbor 
Štinglc, ki zelo kakovostno 
deluje že 27 let. Kot že ves čas 
delovanja tudi sedaj ponujamo 
lepo priložnost morebitnim 
mladim pevcem, ki se želijo 
priključiti zboru. Ponuja se jim 
lepa priložnost, da se dobro 
naučijo zborovskega petja, saj 
imamo izjemnega zborovodjo, 
ki je velik strokovnjak na tem 
področju in zato lahko zelo do-
bro  in kakovostno delamo.

Tudi letos je moški pevski 
zbor Štinglc organiziral kon-
cert v počastitev sv. Martina. 
Koncert je postal že tradicio-
nalen in je bil z naslovom Kaj 
oštirji delajo letos že 20. po 
vrsti. Odvijal se je v osnovni 
šoli Borovnica. Koncert je bil v 
celoti organiziran s sodelavci iz 
borovniške doline, ozadje odra 
oz. scena, povezovalni program 
in vse drugo, kar je povezano z 
izvedbo prireditve. Kot gostje 
so nastopili gostujoči gorenjski 
zbori. To sta bila ženski pevski 
zbor Lipa iz Radovljice, ki ga 
vodi zborovodkinja Elizabeta 
Demšar - Zupan in moški pev-
ski zbor Kokrčan iz Kokrice, 
ki ga vodi zborovodja Ignacij 

Gorjanc. Iz borovniške doline 
sta se na odru predstavila vo-
kalna zasedba Cvet deklet iz 
Pristave in moški pevski zbor 
Štinglc iz Borovnice, ki ga vodi 
zborovodja Aleksander Muller.  
Zbori so skupaj zapeli triindvaj-
set pesmi. Program sta povezo-
vala Lara Ofentavšek in Matjaž 
Ocepek. 

Večer se je odvijal v lepem in 
sproščenem vzdušju. Lepota 
petja je napolnila dvorano in 
obiskovalce, ki so bili priso-
tni. Slišali smo lepe slovenske 
pesmi, ki so tudi izven naše 
domovine zelo cenjene, prav 
zaradi ubranega zborovskega 
petja, ki se je tako lepo razvilo 
ravno na Slovenskem. 

Upravičeno smo lahko pono-

sni na našo pesem, tudi zaradi 
tega, ker izhaja iz težkih obdo-
bij našega naroda in je Sloven-
ce vedno družila, povezovala in 
jim lajšala težke trenutke v vse 
prej kot lahki zgodovini sloven-
skega naroda. Po koncertu smo 
za pevce pripravili še manjšo 
pogostitev. Naj se na koncu 
prav lepo zahvalim vsem, ki so 
se zelo potrudili s  pogostitvijo, 
saj je bilo vloženega veliko tru-
da in dela. 

Zahvalim naj se pa tudi vsem, 
ki so prispevali svoj delež k 
temu, da je koncert tako lepo 
uspel. 

Prav lepo pa vabljeni vsi tudi 
drugo leto, ko bomo koncert 
spet pripravili. 

J. J.

Cvet deklet iz Pristave 

Moški pevski zbor Štinglc iz Borovnice

Martinov koncertUspel 
novoletni 
koncert v Borovnici

Kulturno društvo 
v Borovnici 

ima razvejano 
dejavnost in je zelo 
aktivno na svojem 

področju. 
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V prazničnih in poprazničnih božično-novole-
tnih dneh, prepolnih takšnih in drugačnih do-
brot, so še kako dobrodošle tudi priložnosti za 
porabo nabranih kalorij. 

Kot nalašč se v tem obdobju že tradicionalno 
ponujata dva krajša pohoda v bližnjo okolico. Na 
dan samostojnosti in enotnosti, oz. praznik sv. 
Štefana, so se mnogi odločili za krajši izlet na Po-
kojišče, kjer tedaj poteka maša v cerkvi prej ome-
njenega zavetnika soseske. Nekateri so se proti 
vrhu odpravili organizirano po glavni cesti, pod 
veteranskim praporom, drugi so jo ubrali prek 
Laz ali Pristave, a domala vsi so se nato ustavili 
na okrepčilu, ki so ga v pokojiški brunarici za po-
hodnike  pripravili društvo Medved, Turistično 
društvo Borovnica in OZVVS Vrhnika-Borov-
nica. Organizatorji srečanja ocenjujejo, da jih 
je čudovito vreme izvabilo na plano »najmanj 
dvesto«. 

Na zadnji dela prosti dan v lanskoletno-leto-
šnjem sklopu, 2. januarja, pa so se pohodniki v 
organizaciji Planinskega društva Borovnica  od-
pravili proti Rakitni. Nekateri so se tja podali iz 
Borovnice, drugi iz Zabočeva. 

Na zložne serpentine stare ceste, ki danes služi 
za planinsko pot, je prek obronkov Krimščka že 
zgodaj pokukalo jasno sonce. In kmalu je nasto-
pila dilema ali smo sredi zime ali je morebiti že 
nastopila pomlad. A mrzli rakitniški veter on-
kraj vrha Dola je pohodnike hitro opomnil, da je 
vendarle šele januar. Po toplem čaju in okrepčilu 
na turistični kmetiji v Novakih so si nekateri pri-
voščili še ogled jezera in jaslic v cerkvi sv. Križa. 
Spust v dolino pa je bil zopet pravljičen, povsem 
pomladanski. Za pohod se je po oceni organiza-
torja odločilo do petdeset ljudi. 

Damjan Debevec, Foto: DD

V nedeljo 30.decembra, smo člani Šahovskega 
kluba Borovnica organizirali tradicionalni Bo-
žično - Novoletni šahovski turnir. 

Tekmovanje, ki je potekalo po švicarskem 
sistemu devet kol in deset minut na igralca, je s 
pričetkom ob deveti uri potekalo v Gasilskem 
domu na Bregu pri Borovnici. Po prihodu in 
prijavah prvih tekmovalcev se je že kmalu vi-
delo, da bo dvorana (in tudi parkirišče) v ga-
silskem domu premajhna za vse udeležence. 
Zato smo organizatorji v dogovoru s tekmo-
valci sprejeli sklep, da se dodatne igralne mize 
namestijo še na oder dvorane. Tako smo uspeli 
zagotoviti nastop 66 tekmovalcem, med kate-
rimi je bilo kar 23 visoko rangiranih šahovskih 
mojstrov. Ostalim, ki so prišli med zadnjimi, pa 
smo se na žalost lahko le zahvalili za prihod v 
Borovnico in jih povabili, da nas obiščejo drugo 
leto.

Sami boji na šahovnicah so bili napeti tako 
zelo, da je med tekmovalci kar dvakrat zavre-
la kri. Zaradi tega je državni šahovski sodnik 
Marjan Butala ob pomoči klubskih sodnikov 
Tine Jerič in Petra Anastasova imel kar nekaj 
dela, vendar je tekmovanje suvereno odsodil 
do konca. Prvega mesta in velike noge kraškega 
pršuta kot nagrade, se je z sedmimi zmagami 
in dvema remijema veselil velemojster (GM) 
Šebenik Matej z Vrhnike pred Fide mojstrom 
(FM) Štucl Božom iz Celja in mojstrskim 

kandidatom (MK) Ule Evaldom iz Ljubljane. 
Najboljši Borovničan je bil na devetem mestu 
internacionalni mojster (IM) Simon Jerič, kate-
remu se je s porazom v zadnjem kolu in posle-
dično uvrstitev med prve tri, za las izmuznila 
lepa nagrada – manjši pršut.

Bogate praktične in spominske nagrade pod-
jetij Mercator, Spar in Tuš so glede na uvrstitev 
prejeli vsi udeleženci turnirja, najmlajši šahisti 
pa so bili obdarjeni še s sladkimi dobrotami. 
Seveda smo organizatorji poskrbeli tudi za ko-
silo, saj so bili tekmovalci ob eni uri popoldne 
kar pošteno izmučeni.

Izvedba takega turnirja, ki je postal glede 
na udeležence eden najmočnejših v državi, je 
zelo zahtevna. Zato se člani Šahovskega kluba 
Borovnica poleg sponzorjev Mercator, Spar 
in Tuš zahvaljujemo še Občini Borovnica za 
finančno dotacijo ter vsem gasilcem iz PGD 
Breg pri Borovnici, predvsem Albini, Milanu 
in Rudolf Mateju za pripravljenost in pomoč 
pri organizaciji igralnega prostora. Zahvala gre 
tudi najemniku lokala Faška Pretnar Blažu, ki 
je cel dan skrbel za ,,tekoče,, zadeve. Na sliki 1) 
polna dvorana šahistov, na sliki 2) bogate na-
grade za vse tekmovalce.

Za OO Boštjan Zakrajšek,
 predsednik ŠK Borovnica

Želeli smo obiskati dolenjske gozdove in pozvoniti v cerkvici Svete Jere na Trdinovem vrhu, a je bila 
napoved res, res, res slaba. Na izhodišču smo se odločili, da se raje podamo v bližnje gorenjske goz-
dove, kjer je bila vremenska napoved bolj optimistična.  No, ni bilo ravno tako. Peljali smo se skozi 
Golnik, vasico Zgornje Vetrno in parkirali pred Zavetiščem v Gozdu. Lahko bi rekli, »prišli z dežja 
pod kap».  Pričakalo nas je megleno, hladno, mokro jutro.  Pa kaj …. mi smo se v krogu pozdravili, 
segreli, poveznili kapuce na glavo … v dolgi koloni smo se počasi vzpenjali skozi   »srhljivi«     gozd. 
Čebljajoči, veseli glasovi otrok trije radovedni kužki, ki so nas zvesto spremljali, prijazni nasmejani 
obrazi pohodnikov, ki so se že vračali z vrha Kriške gore… »debeeela ura« je hitro minila in pred 
seboj smo zagledali obrise koče. »Ej, smo že na vrhu!«  Prijeten objem koče nam je prijal.  Dobra 
volja se je le še stopnjevala saj smo naše želodčke napolnili z dobrotami iz nahrbtnikov in pogreli s 
toplim čajem.   Dežne kaplje so se spreminjale v snežinke. Kakšno veselje! Otroci so bili navdušeni.  
Hitro smo se oblekli, oprtali nahrbtnike in pohiteli na plano.  Še par fotografij in že smo bili nared 
za spust v dolino. Višino smo hitro izgubljali, še zadnji blatni spust in sprehod skozi vasico Gozd do 
parkirišča.  Uspešen spust v dolino, Kriška gora osvojena, kljukica narejena… V krogu smo si zaželeli 
lep preostanek dneva in se odpeljali domov.                            Za MO PD Borovnica  Tatjana Pečlin

Tik pred decembrskimi prazniki je gledališka 
skupina borovniškega kulturnega društva Šot-
ki za naše najmlajše pripravila zdaj že vsako-
letno predstavo. Obiskovalcem, ki so domala 
zapolnili šolsko dvorano, so mladi igralski upi 
uprizorili zgodbo o »škratu, ki je rešil božič.« 
V gozdu daleč stran se je namreč pripetilo 
nekaj, kar bi otroke po vsem svetu skorajda 
prikrajšalo za božična darila. Prihod zime in 
naletavanje nežnih snežink sprva tamkajšnjim 
živalim nista obetala nič kaj strašnega. Veselo 
prepevajoč so postavljale snežaka, ga krasile z 
gumbi, nosom, metlo in klobukom. Vsi so se 
nato brezskrbno odpravili spat, le jelenčku so 
se nad glavo zbirali črni oblaki. Zdrsnilo mu je, 
poškodoval si je nogo in v bolečinah ugotavljal, 
da to leto ne bo mogel razvoziti božičkovih 

daril otrokom po vsem svetu. Hudo zagato je 
spoznal gozdni škrat, ki se je odločil narediti 
vse, da bi otroci dobili svoja darila in bi »božič 
bil pravi božič«. Od vrat do vrat, od brloga do 
brloga je prepričeval utrujene živali, da bi se 
mu pridružile pri plemenitem naklepu. Prepri-
čal je medveda, pa zajčka, lisičko in celo miško. 
Združeni so se pojavili pred jelenčkovimi vrati, 
ko se je ta ravno odpravljal v neznano. Pljuni-
li so v krempeljce, kopita in dlani, ter družno 
pripravili darila za otroke. In prav nič prekma-
lu, saj je na strehi dvorane že pristal božiček. 
Med glasnim krohotom je prikorakal na oder, 
se udobno namestil v svoj gugalnik in med ne-
učakano mladino razdelil sladka darilca. 

Damjan Debevec, Foto: DD

Mesec se je začel zelo praznično s pomočjo 
staršev, ki so na ustvarjalni delavnici izdelovali 
namizne dekoracije. 
Praznično vzdušje se je stopnjevalo z okraše-
vanjem vrtca, izdelovanjem voščilnic, čajanko, 
obiskom hišnika Marka, ki je zelo zabaval otro-
ke, glasbenim dnem, plesom, dramatizacijo in 
nenazadnje tudi obiskom Dedka Mraza, ki nam 
je prinesel krasne igrače. Otrokom smo uspeli 
pričarati čarobnost tega meseca, saj so neizmer-
no uživali v vseh dejavnostih. 

Strokovne delavke 

S soncem obsijani praznični pohodi

Planinska pot na Rakitno je primerna tudi za najmlajše pohodnike.

Veseli december 
v Vrtcu Borovnica, enota Breg

Prve snežinke

Poškodovanemu jelenčku so vsi priskočili na pomoč.

Škrat se poda reševat božič

Šahovski praznik 
v Borovnici
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Vsako leto v našem vrtcu 
komaj čakamo, da pride 

pravljični mesec december 
in tudi letos smo ga komaj 

dočakali. 

Kako tudi ne. Po različnih sku-
pinah so se veselili in praznovali 
po svoje. Vrhunec prazničnega 
meseca pa je za naše otroke prav 
gotovo obisk Dedka Mraza, ki je 
prišel prav v vse enote vrtca in nam 
prinesel igrače ter podaril prav vsa-
kemu otroku majhno sladko prese-
nečenje. 

(Opomba uredništva: daljši prispevek pre-
berite na: www,mojaobcina.si/borovnica) 

Jana Sedej

Prednovoletna srečanja 
borovniških košarkarjev so po-
stala že tradicija. 

Tudi letos sta bili odigrani 
dve tekmi, žal pa je manjkal 
nastop najmlajših osnovnošol-
skih ekip. Na ženski tekmi so 
se pomerile košarkarice v vijo-
ličasti in zeleni športni opremi. 
Srečanje je bilo zelo zanimivo 
in polno preobratov. 

VIJOLICE : ZELENE 46 : 
38 (22:16) 

Vijolice: Plahanc Marjan-
ca, Zajc Klara, Črnilogar Tja-
ša, Klančar Andreja, Zupančič 
Tina, Sečnik Milena, Nikolavčič 
Teja 

Zelene: Zajc Marta, Črni-
logar Vesna, Margon Mojca, 
Debevec Betka, Žerjav – Pro-
sen Marjana, Trček Kristina, 
Pavlovčič Mojca 

Na moški tekmi med Gričem 
in Jeruho so za ekipo Griča na-
stopili nekdanji igralci borov-

niškega drugoligaša (II. SKL 
– 1986/1995) in dokazali, da 
še niso pozabili košarkarskega 
znanja. Med njimi so trije, ki 
še vedno nastopajo v različnih 
slovenskih veteranskih košar-
karskih ekipah na svetovnih in 
evropskih prvenstvih v različ-
nih starostnih kategorijah (Ga-
brovšek M 50+, Jevšek M 55+ in 
Modrijan M 65+). 

GRIČ : JERUHA  81 : 44 
(46 : 22) 

Grič: Guštin Martin 8, We-
ixler Peter 21, Svete Niko 1, Vo-
deb Gregor, Stojanovič Klemen 
2, Gabrovšek Miro14, Modrijan 
Franjo 6, Požar Aleš 7, Jevšek 
Milan 11, Turšič Miro 11 ; vodja 
ekipe: Dušan Kržan 

Jeruha : Anastasov Samo, 

Zajc Aleš, Sajko Dare 2, Hrkić 
Dare 8, Vrbec Daniel  4, Do-
brovoljc Marko 3, Verbič Jure 
14, Žitko Tilen 7, Kos Marko 2, 
Zupančič Primož 4; vodja eki-
pe: Janez Sečnik 

Tekmi sta sodila Gregor Na-
robe (Medvode) in Karel Ni-

kolavčič (Ohonica). 
Po končanem srečanju so 

druženje in obujanje spominov 
na nekdanje stare dobre čase 
nadaljevali čez cesto v gostilni 
Godec. 

Franjo Modrijan 

Prednovoletno košarkarsko popoldne

Na Martinovo nedeljo smo se zbrali 
na planinskem orientacijskem tekmo-
vanju pod Šmarno goro, štiriindvaj-
setega novembra pa obiskali Unško 
koliševko. Tokratni organizatorji pla-
ninskega orientacijskega tekmovanja 
so bili člani Mladinskega odseka pla-
ninskega društva  Ljubljana – Matica. 
Sedem ekip je uspešno zastopalo naše 
društvo. Po pisanju testa smo iskali 
skrite točke,  odgovarjali na vprašanja 
o poznavanju planinskih cvetlic, prve 
pomoči, pletli vozle. Pobočje Šmarne 
gore in njegove okolice je prepredeno 
s številnimi potmi. Najbolj razgibana 
je Mazijeva steza, ki je nudila čudovite 
razglede in nas  pripeljala na vrh Gr-
made. Spustili smo se  v dolino skozi 
vas Zavrh, kjer se je rodil Jakob Aljaž. 
Našli smo vse kontrolne točke, uspe-
šno rešili naloge na poti in dobre volje 
pohiteli na cilj, kjer so se nekatere eki-
pe že grele s čajem. Še uvrstitve: v A in 
C kategoriji sta ekipi zasedli prvo me-
sto, ekipe, ki so tekmovale v kategoriji 
Č, E in G2, so zasedle drugo mesto in 
ekipi, ki sta tekmovali v kategoriji F in 
G1, pa tretje mesto. Bravo!

Kot že rečeno, smo v novembru obi-
skali Unško koliševko. Planinsko polje 
tokrat ni bilo prekrito s srebrno barvo 
ampak odeto v zeleno. Z avtomobili 
smo se zapeljali po gozdni  cesti vse 
do obrobja Unške koliševke, udorni-
ce, ki je z več kot stodvajsetimi metri 
globine in dvesto metri premera pra-
va »velikanka«. Nastala je z udorom 
stropa velike podzemne dvorane, ki 
jo je ustvarila reka Rak na svoji poti 

od Rakovega Škocjana do Planinskega 
polja. Nad nami oblačno nebo, pod 
nami pa megleno morje, ki nam je 
zakrivalo njeno dno, strma ostenja 
in pobočja pa tudi utrdbe in rove, ki 
so bile del sistema tako imenovanega 
Alpskega zidu, zgrajenih med obema 
vojnama v strogi tajnosti z žulji itali-
janskih delavcev in vojakov. 

V krogu smo se pozdravili… očka 
v  jamarski opravi je bil za otroke 
»prava paša za oči«. Neučakani smo 
si nadeli čelade, poiskali svetilke in se 
spustili po stezici do vhoda v podze-
mni labirint vojaških rovov z več iz-
hodi, ki so nas pripeljali do ostankov 
vojašnice, bunkerjev, še posebno smo 
bili previdni pri izhodu, ki se konča 
kar sredi prepadne stene udornice. 
Prehod med etažami so nam omo-
gočile spolzke stopnice, katere so na 
nekaterih mestih lepo zasigane z ma-
limi ponvicami. Ugasnili smo lučke 
in poslušali tišino… no, ni bilo ravno 
prijetno. Ko smo se vračali na plano, 
smo na steni zagledali malega pajkca, 
ki si je tu našel zavetišče. 

Uf, lepo je bilo priti na svetlo iz te-
mnih rovov. Megla je »izpuhtela«, z 
roba smo lahko videli dno udornice. 
Še dvig čez visoke stopnice po strmi 
stezici in že smo bili pri avtomobilih. 
Poslovili smo se, vklopljeni avtomobil-
ski brisalci pa so brisali vetrobransko 
steklo in še zadnje tesnobne občutke. 

Za MO PD Borovnica Tatjana 
Pečlin, foto: Andrej Debevec

Avtomobile smo parkirali na prelazu Prevala. 
V krogu smo se pozdravili in zaploskali dvema nagra-

jenima družinama, ki sta se največkrat udeležili naših 
pohodov.  Sto let je že, kar se je končala prva svetovna 
vojna. V spomin na  generala Borojevića,  poveljnika so-
ške armade, so na izhodišču postavili spomenik.  V dva-
najstih ofenzivah so se v Posočju spopadli avstro-ogrska 
in italijanska vojska. Enajsta pa se je odvijala prav na Ška-
brijelu, ki je edini ostal v rokah braniteljev, medtem ko 
sta Sabotin in Sveta gora padla. Gospod Roman nam je 
še dodatno opisal, kaj vse so morali mladi vojaki pretrpeti 
na teh pobočjih, preden so našli svoj mir… le peščica jih 
je preživela. 

Po poti miru, mimo vojaških ostalin, jarkov, kavern, 
smo se vzpeli na Mali vrh oziroma Veliki hrib ter nato 

nadaljevali proti vrhu. Ustavili smo se  na razgledišču, 
od koder  je čudovit pogled na dolino in oba solkanska 
mostova. Najbolj izstopa legendarni kamniti, čez katerega 
teče bohinjska proga.  Z otroki smo se splazili skozi ohra-
njeno topovsko kaverno in na svetlo pogledali v enem od 
jarkov. Čakal nas je še krajši del do vrha. Po malici smo se 
vzpeli na dvanajst metrov visok razgledni stolp. Sabotin, 
Sveta gora, za katero se je razprostirala veriga zasneže-
nih gora, na vzhodu so se razkrivala pobočja Trnovskega 
gozda nad Vipavsko dolino, na jugu pa smo zaznali obrise 
Črnih hribov in morje, ki se je lesketalo v daljavi. 

Vračali smo se mimo Madžarske piramide, ki so jo Ma-
džari postavili takoj po koncu prve svetovne vojne v spo-
min na svoje padle prijatelje. Golih pobočij ni več….kot 
bi drevesa in grmičevje hoteli prekriti grozno preteklost. 

Veseli december v Vrtcu Borovnica

Škabrijel, hrib smrti in junaštvaV novembru kar dve muhi na en mah
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Županova beseda 

Odločno smo 
krenili v novo 
leto

Spoštovane občanke in 
občani, staro leto se je 
poslovilo in lahko rečem, 
da smo odločno krenili 
v novo leto, saj nas čaka 
veliko dela, ker imamo 
visoko zastavljene cilje.  
V občini se bo letos veliko 
gradilo, odprtih imamo 
namreč veliko gradbenih 
projektov, za katere 
uspešno urejamo potrebno 
dokumentacijo, da bomo 
spomladi začeli z gradnjo.  

Če naštejem glavne projek-
te, so to gradnja poslovilne 
vežice na Vrzdencu, večna-
menske športne dvorane v 
Žažarju, mostu pri Metre-
lu, kjer trenutno še čakamo 
pravnomočnost gradbenega 
dovoljenja. V času do začet-
ka gradnje pripravljamo vso 
potrebno dokumentacijo in 
razpise, da se bo, ko bo vre-
me to dopuščalo, lahko za-
čela gradnja. Poleg tega nas 
čaka tudi gradnja prizidka 
k otroškem vrtcu Marjetica, 
ki je nujna, saj trenutno en 
oddelek deluje v telovadnici 
in je prostorska stiska eno-
stavno prevelika. Sicer so to 
lepe skrbi, ker pomeni, da je 
nataliteta v občini v porastu, 
se pravi, da se mladi odločajo, 
da v domačem kraju ustvari-
jo družino. S tem skrbimo, da 
naši kraji ostanejo živi, hkra-
ti pa je to tudi dokaz o dobri 
kakovosti življenja. Na občini 
smo seveda dolžni poskrbeti 
za to, da mladim in njihovim 
družinam omogočimo var-
stvo otrok, zato je gradnja 
prizidka oziroma širitev vrtca 
šla v proces pridobivanja do-
kumentacije in sredstev brez 
vsakršnega oklevanja.

Na področju gradnje ka-
nalizacije v Žažarju trenutno 
čakamo prenose zemljišč in 
vpis v zemljiško knjigo. Žal so 
ti postopki dolgotrajni, a mo-
ramo se držati zakona, saj se 
dandanes nič več ne sme de-
lati brez ustrezne dokumen-
tacije. Tu so pravila zelo jasna 
in za vsak evro, ki smo ga ali 
ga še bomo investirali v in-
frastrukturo, moramo imeti 
vso dokumentacijsko urejeno. 
Računam, da bomo do jese-
ni uspeli pridobiti gradbeno 
dovoljenje in izvajalce preko 
razpisa, da bomo jeseni lahko 
začeli z gradnjo kanalizacije 
in vse dodatne infrastruktu-
re od vodovoda, meteornih 
kanalov, javne razsvetljave do 
optičnega omrežja v Žažarju. 
Med manjše projekte, ki jih 
bomo letos izpeljali, štejem 
predelavo čistilne naprave v 
Podolnici v črpališče in ume-
stitev tlačnega voda ter ploč-

nika do Zaklanca. Računam, 
da bomo to uredili preko po-
letja ali najkasneje do jeseni. 

Urejali bomo tudi ceste. V 
ta namen so bili opravljeni 
določeni geodetski posnetki. 
V Horjulu želimo urediti ploč-
nike in prehode za pešce, vse 
to seveda za varno pot naših 
otrok v šolo in domov. Var-
nost najmlajših mora biti naša 
največja prioriteta. Urejala se 
bo tudi cesta na Koreno do 
Laparije, kar je trenutno naj-
bolj problematični odsek. Na 
zadnji seji občinskega sveta 
smo obravnavali tudi odme-
ro komunalnega prispevka v 
naši občini. Svetnikom smo 
predstavili trenutno stanje in 
načrt, kako bomo to izvajali 
v prihodnje. Gremo v sodob-
nejši pristop. Naš načrt je, da 
se bo komunalni prispevek za 
novogradnje zmanjšal. S tem 
želimo pomagati mladim, ki 
želijo graditi in si tu ustva-
riti družine in jih ne želimo 
preobremenjevati z visokim 
komunalnim prispevkom. 
Poudariti pa želim tudi to, da 
imate vsi lastniki nelegalno 
zgrajenih hiš ali objektov, ki 
ste jih postavili med letoma 
1968 do 1998 sedaj možnost, 
da ob minimalnih stroških 
uredite status svoje nepre-
mičnine. Podlaga za to, da 
nudimo poseben popust pri 
urejanju projektov za nelegal-
ne nepremičnine je zakon, ki 
je bil sprejet lansko leto, po 
katerem se vsi objekti, tudi 
tisti na kmetijskih površinah, 
lahko pod določenimi pogoji 
legalizirajo. Zavedamo se, da 
je tu potreben kompromis, če 
želimo to urediti. Upam, da 
bomo na naslednji seji lahko 
potrdili 50% popust na ko-
munalni prispevek za vse, ki 
boste pristopili k legalizaciji 
svojih nepremičnin. Ni ve-
liko občin, ki bi se trudile in 
pomagale občanom, da lega-
lizacijo uredijo. Naš načrt za 
naslednji dve leti je, da omo-
gočimo karseda hitro uredi-
tev teh zadev v naši občini. 

Župan Janko Prebil  

Obvestilo 

Vpis v 1. razred 
Osnovne šole Horjul
Spoštovani starši! 
Vabimo vas k vpisu vašega otroka v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 
2019/2020. V skladu z Zakonom o osnovni šoli poteka v Sloveniji februarja 
vpis otrok v 1. razred osnovne šole. 
Vpis je obvezen za vse otroke, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 
let, torej letos za otroke, rojene leta 2013. 
Vpis v 1. razred Osnovne šole Horjul za šolsko leto 
2019/2020 bo potekal od 4. do 22. februarja. 
Za vse bodoče prvošolce in njihove starše/skrbnike bomo v torek, 19. 
februarja, ob 17. uri pripravili ustvarjalno delavnico. 
SOČASNO z delavnico bo v sosednjem prostoru (učilnici) potekal VPIS, ki se 
ga boste lahko udeležili starši skupaj z otroki, tako da boste delavnico za 
kratek čas zapustili in se zatem vrnili k ustvarjanju. 
Za tiste, ki se vpisa 19. februarja ne boste mogli udeležiti, bo potekal vpis 
po individualnem dogovoru. 
Za vpis v 1. razred boste ob koncu januarja prejeli tudi vabilo po pošti.

Vabljeni!

 Kot veleva tradicija, so jih 
v znak dobrodošlice pričakali 
vroč čaj in domač aperitiv ter 
pecivo. Po pozdravu župana 
Janka Prebila in recitalu dra-
matika Toneta Kuntnerja so 
pohodniki krenili z Vrzdenca 
čez Žažar vse do Vrhnike.

 Pot jih je najprej vodila 
mimo Vidmarjeve hiše, kjer se 
je rodila in nato v mladosti ži-
vela Cankarjeva mama. Žal se 
tokrat še ni videlo navzven, da 
gre za stavbo s takšnim zgodo-
vinskim pomenom. A kmalu 
bo tudi to urejeno. Na občini 

Horjul so zagotovili, da bodo 
letos poleg obnove poslovilne 
vežice poskrbeli tudi za obelež-
je v spomin Cankarjeve mame. 
Župan Janko Prebil: “Verjetno 
je bilo pred dobrimi stotimi leti 
na Vrzdencu marsikaj drugače, 
pa čeprav še dandanes stojijo 
nekatere hiše tam, kjer so še 
danes, tako da je bil pogled 
precej drugačen. Morda je bila 
le cerkev podobna kot danes, 
no, danes pa se lahko zahvali-
mo tudi Evgenu Simonišku, da 

je cerkev in njena okolica tako 
lepo urejena.”

Z recitalom je praznično 
vzdušje pričaral Tone Kun-
tner, ki se je s Cankarjevimi 
besedami dotaknil državnega 
praznika. “Jaz sem navezan na 
Cankarja, Cankar pa name,” je 
v šali dejal, “že nekaj časa viken-
daško živim v Horjulu in sem 
povezan tudi z Vrzdencem. 
Cankarja pa imam rad, saj je on 
povedal vse. Od malega živim 
s Cankarjem. Nikoli ga nisem 
doživljal kot literaturo, saj je 
pisal iz arene življenja in to se 
tudi vidi. Te stvari so žive in so 
aktualne in celo še bolj tragič-
ne in boleče danes kot takrat, 
ko jih je napisal.” Pohodniki 
so po poti spoznavali lepote in 
posebnosti Vrzdenca. Še pred 
odhodom, medtem ko so se 
zbirali, so si ogledali obnovlje-
ne poslikave in oltarje v notra-
njosti cerkve svetega Kancijana. 
V stari mežnariji so lahko vsaj 
za trenutek obudili tiste stare 
čase ob ogledu starih pred-
metov v hiši. Na 14 kilometrov 
dolgo pot so se odpravili v dol-
gi koloni, na čelu pa je ponosno 
plapolala slovenska trobojnica, 
kot se za državni praznik spo-
dobi.  Na polovici poti so se v 
Žažarju okrepčali z domačimi 
dobrotami ter nato nadaljevali 
pot preko Mavsarije vse do Ra-
spotja, kjer so v lepem, jasnem 
vremenu občudovali čudovit 
razgled na Vrhniko, kjer se je 
tudi končal tokratni tradicio-
nalni pohod, ki so ga organizi-
riali Društvo ljubiteljev narave 
in običajev Notranjske Vrhni-
ka, Planinsko društvo Horjul, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
OZVVS Vrhnika - Borovnica, 
PDV Sever Ljubljana – odbor 
Vrhnika, Občina Vrhnika, Ob-
čina Horjul, KS Ligojna, KS 
Stara Vrhnika ter Zavod Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika.  

Besedilo in foto: Peter Kavčič

Tradicionalni pohod po 
poteh Cankarjeve matere

V mrzlem, a čudovitem decembrskem jutru, 
ko je večina še uživala v toplih domovih, se je 
veliko število pohodnikov zbralo pred cerkvico 
svetega Kancijana na Vrzdencu.

Nova čistilna naprava pome-
ni ohranjanja naravne dedišči-
ne in skrb za ohranjanje čistih 
vodotokov. Naslednji korak je 
razgradnja in odstranitev sta-
re čistilne naprave, ki ne služi 
svojemu namenu. Pred ruše-
njem je bilo treba izčrpati vso 
blato, ki so ga odpeljali v CČN 
Ljubljana. Sledil je odklop vseh 
infrastrukturnih priključkov 
ter še uporabne tehnološke 

opreme in naprav. Rušenje je 
potekalo decembra pred pra-
zniki. Porušilo se je vse objek-
te do kote približno –1 meter. 
Degradirano območje se je na 
koncu humusiralo. Sedaj je edi-
ni objekt na tem mestu razbre-
menilni bazen za novo čistilno 
napravo, ki čaka le še ograditev 
z žičnato ograjo.

Peter Kavčič

Stara v razgradnjo, 
nova dobila 
uporabno dovoljenje
Nova čistilna naprava je pridobila 
uporabno dovoljenje, hkrati je občina 
razgradila staro. 
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Kdaj ste začeli s kariero v Metrelu, na kakšnem delov-
nem mestu, kaj je bilo takrat drugače kot danes? 

Leta 69, ko sem končal osnovno šolo, je bila to-
varna v Horjulu del Iskre, v zadnjem letu osnov-
ne šole nas je obiskala vodja kadrovske službe, 
gospa Komelj in nam ponudila štipendije za 
srednjo šolo. Ker me je tehnika zanimala, sem 
se odločil za srednjo strojno šolo, ki sem jo nato 
končal in se vpisal še na strojno fakulteto. Kot 
mladi inženir sem začel v oddelku za konstruk-
cijo orodij in pripomočkov oziroma naprav. Na-
prave za avtomatizacijo so mi bile izziv. Lahko 
tudi povem, da je naprava, ki jo skonstruiraš, 
na nek način tvoja za vedno in to mi še vedno 
prinaša veselje. Kmalu sem postal član vodilne 
ekipe. Bil sem odgovoren za proizvodnjo in teh-
nologijo. V tovarni je bila takrat tehnologija na 
nizkem nivoju, imeli pa smo veliko pridnih in 
sposobnih delavcev, kar je bil vsekakor pomem-
ben dejavnik pri nadaljnjem razvoju in uspehu. 
Investicije v posodobitve so nam bile izziv. Že 
pred letom 1990 smo dogradili prostore za po-
trebe razvojnega oddelka in računovodstva, ki 
sta bila prej izven tovarne. Obnovili smo galva-
niko, lakirnico in kupili nekaj strojne opreme. 

Veliko dela so opravili kar zaposleni delavci, saj 
so obvladali razna obrtniška dela, kot so zidar-
stvo, tesarstvo, inštalaterstvo. Vodenje takih 
projektov je bil svojevrsten izziv. Proti letu 90 
so se nad tovarno začeli zbirati temni oblaki, 
saj smo istočasno izgubili vzhodnonemški in 
jugoslovanski trg. No, uspešno in za zaposlene 
prijetno obdobje pa se je začelo po letu 1993 z 
odcepitvijo od sistema Iskra, razvojem sodob-
nih merilnih instrumentov in prvim začetkom 
prodaje mehanskega programa v tujino. Leta 
2000 smo postavili novo tovarno in leto kasneje 
ustanovili hčerinsko podjetje Metrel Mehanika, 
kjer sem nato deloval do mojega zadnjega dneva 
zaposlitve oziroma poslovne poti. 
Strojništvo ima v horjulski dolini bogato in dol-
goletno tradicijo. Instrumenti, ki smo jih izde-
lovali, so bili vgrajeni v ohišja, izdelana v lastni 
tovarni. Na razpolago so nam bili horjulski ko-
vinarji. Z razvojem tehnologije so se kapacitete 
povečale in smo začeli s trženjem naših izdelkov 
zunaj tovarne, torej neposredno na trgu.  Začet-
ki so bili v Iskri, Vega, podjetje, ki je izdelovalo 
grafoskope, je bilo velik in pomemben kupec. 
Nato pa smo začeli prodajati tudi kupcem izven 
Iskre. Znani smo postali po tem, da vse naredi-

mo znotraj podjetja, kakovosti izdelkov in široki 
paleti tehnologij izdelave. Najbolj konkurenčni 
smo v obdelavi pločevine, struženju, rezkanju 
in površinski zaščiti ter montaži. Razvili smo 
celovito ponudbo kovinskih izdelkov, izdelanih 
v manjših in srednjih serijah. To seveda ne bi 
bilo možno brez najsodobnejše tehnologije, ki jo 
imamo v tovarni in jo nenehno posodabljamo. 
Želim poudariti, da noben stroj brez človeka ni 
vreden nič. Tudi najsodobnejši roboti potrebu-
jejo podporo strokovnjakov, da lahko služijo in 
upravičijo svojo investicijo in namen. Za razvoj 
podjetja je ključnega pomena, da ta premore do-
bre, pridne kadre s konkurenčnim znanjem, ki ga 
je treba nenehno dopolnjevati. Ko se ozrem na-
zaj, ugotovim, da je imela tovarna vedno stalno 
odgovorne in sposobne delavce, ki so sprejemali 
odgovornosti. Kot delavne in odgovorne nas je 
sprejel tudi trg, kar se je izkazalo kot osnova za 
nenehno rast podjetja. Danes Metrel Mehanika 
zaposluje 185 delavcev. 
  
S čim je po vašem mnenju podjetje Metrel Mehanika 
naredilo največji napredek, kaj je ključ do takšnega 
uspeha? 

Delno sem odgovoril sicer že v predhodnem 
vprašanju, a vseeno lahko rečem, da je bil ključ-
ni trenutek usmeritev na najzahtevnejši zaho-
dni trg in vlaganje v visoke računalniško vodene 
CNC-tehnologije obdelav. S prodorom na nem-
ški in švicarski trg smo postali trdnejši, poslovno 
tveganje pa razpršili. Ključna je bila tudi razpr-
šitev ponudbe na različne branže. Naši kupci so 
tako proizvajalci strojev medicinske opreme in 
tiskarske opreme, ki zahtevajo visoko kakovost 
sestavnih delov. Vrednost takšnih produktov je 
na trgu višja, pri vsem skupaj pa kar  3/4  proi-
zvodov izvozimo na tuje trge. Ponosen sem tudi 
na to, da smo dobavitelj uličnega pohištva za 
naše glavno mesto. 
  
Kako je bilo voditi podjetje v času največje rasti, kaj je 
to prinašalo za zaposlene in za vas kot direktorja? 

Visoka poslovna tveganja nas niso nikoli zani-
mala, naša poslovna strategija je bila stalna in 
postopna rast. Le tako lahko izpopolniš proizvo-
dnjo, usposobiš zaposlene in zgradiš zaupanje 
kupcev. Naša omejitev so tudi kapacitete, ki jih 
premoremo. K sreči postajajo poklici v tehniki 
in strojništvu ponovno priljubljeni. Imamo kar 
nekaj štipendistov iz naše bližnje okolice, kar je 
tudi osnova za naš optimizem. Kot pomembno 
dejstvo, ki priča o naših pravilnih odločitvah in 
dobri strategiji, štejem tudi to, da podjetje Me-

trel Mehanika ni imelo niti eno leto izgube, vse 
investicije, ki so seveda pomembne za razvoj, pa 
smo financirali iz lastnih sredstev. 
  
Kje vidite možnosti razvoja in poslovne priložnosti 
za naprej, torej sedaj, ko niste več vpeti v vodenje 
podjetja? 

Najprej bo treba rešiti prostorsko stisko za nada-
ljevanje razvoja. Poslovno gledano pa mora Me-
trel Mehanika nenehno razvijati konkurenčnost 
z vpeljevanjem najsodobnejših tehnologij ter 
zadržati obstoječe kupce in vsako leto pridobiti 
kakšnega novega.  Najpomembnejši za razvoj je 
pravi kader, ki svoje znanje nenehno dopolnjuje. 
Kompetentni delavci so nujno potrebni na vseh 
nivojih v podjetju, vsi skupaj pa morajo navzven 
delovati kot zaupanja vreden kolektiv. Vsak od 
zaposlenih je še kako pomemben in nosi svojo 
odgovornost. Nenazadnje je pomembno, da je 
matično podjetje Metrel tudi uspešno in je tako 
Metrel Mehanika prijazno okolje. 
  
Kje po vašem mnenju prežijo največje nevarnosti, ki 
prežijo na uspešno delovanje podjetja? 

Tu moram poudariti, da je celoten Metrel zdra-
vo podjetje na trdnih temeljih. Kot tako je spo-
sobno preživeti tudi krize na trgu. Garancija za 
uspeh pa so ljudje! Torej zaposleni v podjetju s 
tisto pravo pripadnostjo podjetju, ki se zavedajo, 
da je od njih samih odvisno, kako uspešno bo 
podjetje. Vsak zaposleni sestavlja pomemben del 
celote Metrela, ki je do sedaj delal dobro. Le na 
tak način bo podjetje uspešno nadaljevalo to pot. 
  
Kakšne načrte imate sedaj, ko se je težko privaditi, da 
nimate več vsakodnevnih obveznosti s podjetjem? 

Služba mi je morda kar malce preveč zlezla pod 
kožo. Vse se enkrat začne in enkrat konča. Se-
daj bo več časa za družino in domače, ki so bili 
včasih zaradi moje službe prikrajšani. Upam, da 
nama bo z ženo uspelo videti še kak nov konec 
sveta na potovanjih, kar nama predstavlja svoje-
vrstno veselje. Lepa pa je tudi horjulska dolina, 
ki je zame še precej neraziskana. Upam tudi, da 
si bom sedaj vzel več časa za vožnjo z motorjem 
in se odpravil tudi na kakšno malo daljše mo-
toristično potovanje. Sodelavcem sem hvaležen, 
imel sem srečo, da sem bil z vami. Čuvajte Me-
trel! 

  Besedilo: Peter Kavčič 
Foto: arhiv Metrel Mehanika 
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Vljudno vabljeni!

Večer slovenskih popevk

Čez Šuštarski most Rada bi 
znova poletela 

Zelena dežela

z glasbeniki iz Horjula in okolice

Peter Janša, nekdanji direktor Metrel Mehanika 

Čuvajte Metrel
 

Peter Janša je človek, ki je s svojim delom pustil velik pečat v 
horjulski dolini. Kot mladi strojnik je svojo poslovno kariero začel 

tam, kjer je bila nekoč Iskrina tovarna. S svojim metodičnim in 
strojniško natančnim načinom dela, predvsem pa ob tem, da je 
v svojem delu vedno našel tako veselje kot izziv, je nato krmaril 

podjetje Metrel Mehanika vse do svoje upokojitve. Zapušča 
mesto direktorja in v zasluženem pokoju obrača nov list v knjigi 

svoje življenjske zgodbe. Z njim smo se pogovarjali za domačo 
mizo na Lesnem Brdu in v prijetnem klepetu nam je zaupal 

svoj pogled na opravljeno delo in razkril, kaj so bili tisti ključni 
elementi zgodbe o uspehu, 

po kateri je danes Horjul znan po svetu. 
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Z njo smo se pogovarjali ob dnevu brezplačne 
pravne pomoči, ki jo je izvajala pod okriljem Od-
vetniške zbornice Slovenije v svoji novi pisarni 
v Horjulu. 
 
Novembra lani ste odprli svojo odvetniško pisarno, 
kar je za občino Horjul in celotno zaledje velika prido-
bitev. Kdaj in kje vas lahko občani najdejo? 
Uradnih ur pisarna ne bo imela, saj bom zaradi 
sestankov in obravnav na sodiščih večkrat od-
sotna. Ne bi rada navajala uradnih ur, ki se jih 
ne bom mogla držati v celoti. Želela bi si, da se 
stranke na sestanek naročijo, in sicer po telefonu, 
041 266 760 ali 08 205 44 11, ali e-pošti (petra@
odvetnica-janzelj.si). Seveda pa lahko stranke 
pridejo direktno v pisarno kadarkoli med 8. in 16. 
uro in preprosto potrkajo na moja vrata. Če bom 
v pisarni, bom vsakega z veseljem sprejela. Pisar-
na je na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul. 
  
Koliko časa se že ukvarjate s to dejavnostjo, ali gre 
za odvetniško pisarno splošnega značaja ali ste bolj 
specializirani za točno določena področja? 
V pravosodju delam že od leta 2009. Veliko veči-
no tega obdobja sem delo opravljala v odvetni-
ških pisarnah v Ljubljani. Odvetniško priprav-
ništvo sem opravila v  dveh manjših odvetniških 
pisarnah zelo uglednih odvetnikov. V tem času 
sem opravljala tudi prostovoljno pripravništvo 
na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem 
pravosodnem izpitu sem delo opravljala na 
gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v 
Ljubljani kot strokovna sodelavka, nato pa še 
v Odvetniški zbornici Slovenije, prav tako kot 
strokovna sodelavka. Ko sem delo opravljala 
izven odvetništva, sem spoznala, da odvetni-
ški poklic pogrešam. Neposredni stik z ljudmi 
je namreč tisto, kar me najbolj veseli, zato sem 
se hitro vrnila v odvetništvo. Delo sem najprej 
opravljala kot odvetniška kandidatka v zelo ugle-
dni srednje veliki odvetniški pisarni, nato pa sem 
postala odvetnica in sem delo tam nadaljeva-
la. Ukvarjam se z različnimi pravnimi področji, 
saj se nisem želela preveč specializirati. Le na 
sodišču sem se ukvarjala izključno z gospodar-
skim pravom. Moja želja je bila, da bom nekoč 
odprla svojo odvetniško pisarno splošnega zna-
čaja, za kar je seveda potrebno raznoliko znanje. 
Pomembno se mi zdi, da lahko odvetnik stranki 
ponudi celostno storitev in jo torej zastopa na 
vseh potrebnih pravnih področjih. 
  
Od kod odločitev, da ustanovite odvetniško pisarno v 
domačem kraju? 
Za samostojno pot sem se odločila zato, ker sem 
sčasoma prerasla okvirje tujih pravil in zapovedi 
in sem se zato osamosvojila. Želela sem vso svo-
jo energijo usmeriti v to, da bom stranki nudila 
najbolj kakovostno storitev na način, ki ga bova 
izbrali skupaj. Pri pregledu trga odvetnikov me 
je presenetila ugotovitev, da v Občini Horjul ni 
nobenega odvetnika, čeprav je to občina, ki je 
nadpovprečno podjetniško naravnana in ima 
več tisoč prebivalcev. Zaradi tega sem se odloči-
la, da odvetniško pisarno odprem v Horjulu, da 
bom lahko nudila pravne storitve tudi občanom 

in občankam ter podjetjem, ki poslujejo v Ob-
čini Horjul.  
  
Kako lahko pomagate ljudem, ki potrebujejo pravno 
pomoč, s kakšnimi vprašanji ali težavami se lahko 
obrnejo na vas? 
Kot že rečeno, imam širok spekter pravnega 
znanja, zato lahko strankam nudim pomoč na 
različnih pravnih področjih, kot so: pogodbe-
no pravo, dedno pravo, nepremičninsko pravo, 
družinsko pravo, odškodninsko pravo, delovno 
in socialno pravo, gospodarsko pravo, upravno 
pravo, pravo prekrškov in kazensko pravo. Stran-
ke lahko k meni pridejo zgolj po pravni nasvet 
ali pravno mnenje, lahko se name obrnejo za-
radi sestave različnih pogodb, dopisov, vlog ali 
pa zaradi zastopanja pred sodiščem in drugi-
mi državnimi organi. V primeru, da se stranka 
name obrne v zadevi, s katero se ne ukvarjam, ji 
vedno pomagam izbrati dobrega odvetnika, ki se 
s takimi zadevami ukvarja. Poleg tega se lahko 
stranke name obrnejo tudi v primeru, ko želijo 
spor rešiti na miren način, saj sem tudi media-
torka na listi mediatorjev pri Odvetniški zbor-
nici Slovenije. 
  
Kako uspešni ste pri svojem delu, imate kakšna 
priporočila? 
Odvetniška zbornica Slovenije zaenkrat še ne 
izvaja meritev uspeha odvetnikov oziroma ne 
zagotavlja neke platforme, na podlagi katere bi 
lahko stranke ocenjevale odvetnike. Ocenjeva-
nje odvetnikov s strani strank se mi zdi nujno 
potrebno, saj odvetnika ne odlikujeta le strokov-
nost in časovna učinkovitost, ampak tudi spo-
štljivost in prijaznost. Odnos med odvetnikom 
in stranko je odnos zaupanja in spoštovanja in 
to je moje glavno vodilo pri delu. Za uspeh sicer 
štejem vsako zadevo, v kateri je bila stranka za-
dovoljna z mojim zastopanjem, in teh je veliko, 
saj se vsaki stranki v celoti posvetim. Strank, ki 
sem jih uspešno zastopala, ne smem našteva-
ti zaradi zaupnosti razmerja med odvetnikom 
in stranko. Tudi zanimivih primerov, v katerih 
sem uspela, ne želim naštevati, saj sem takrat 
delala pod okriljem drugih odvetnikov. Lahko 
pa navedem nekaj, na kar sem zelo ponosna in 
odraža mojo zavzetost in učinkovitost pri delu 
ter moj čut za ljudi in pravičnost. Pred časom je 
Odvetniška zbornica Slovenije zvišala vpisnino 
v imenik odvetnikov na 9.000 evrov. Tako visoko 
vpisnino bi lahko plačali le redki odvetniški kan-
didati. Grozilo nam je torej, da še dolgo ne bomo 
postali odvetniki, čeprav smo že izpolnjevali po-
goje za vpis v imenik odvetnikov. Takrat sem se v 
vlogi predsednice zbora odvetniških kandidatov 
v imenu vseh odvetniških kandidatov borila za 
znižanje vpisnine tako, da sem se postavila po 
robu svoji lastni zbornici odvetnikov, kar se je 
zdelo popolnoma noro, vendar na koncu nam 
je uspelo znižati vpisnino na predhodni znesek. 
Zadeva je bila medijsko zelo odmevna in iz te 
izkušnje sem se veliko naučila. 
  
Česa se najbolj veselite, ko začenjate poslovno pot v 
domačem kraju? 

Veselim se novih izzivov, ki mi jih prinaša samo-
stojno opravljanje odvetniškega poklica. Veselim 
se tudi tega, da bom lokalna odvetnica. To je po 
mojem mnenju velik privilegij. 
  
Ali je to, da delujete v domačem kraju, prednost ali 
slabost? 
Menim, da je delo v domačem kraju velika pred-
nost, saj bodo odnosi z mojimi strankami bolj 
pristni. Morda bom res vedela veliko o tem, kaj 
se občanom in občankam ter lokalnim podje-
tjem dogaja v njihovem zasebnem ali poslovnem 
življenju, vendar ti podatki nikoli ne bodo šli ven 
iz moje pisarne. To je pravilo, ki se ga sveto dr-
žim. Imam pa še eno pravilo, ki se mi zdi zelo 
pomembno, in sicer da ljudi ne obsojam, saj se 
zavedam, da nisem živela istega življenja, kot so 
ga oni. 
  
V čem ste boljši od odvetnikov v naši bližnji okolici, 
kaj je vaša prednost? 
Moja prednost pred drugimi odvetniki v okolici 
je ravno v tem, da tudi sama živim v tem okolju. 
Moj pristop do strank bo zato bolj naraven in ne 
bo terjal prevelikih prilagoditev. Verjamem, da 
mi bodo ljudje zato lažje zaupali. Poleg tega spa-
dam v novo generacijo odvetnikov, ki smo mladi, 
delavni, zagreti, se med sabo veliko povezuje-

mo in posvetujemo in smo odprti za različne 
novosti v odvetniškem poklicu. Moja prednost 
je tudi v tem, da sem na začetku svoje samostoj-
ne poti, zato se bom strankam lahko posvečala 
v večji meri kot odvetniki, ki so že polno zasede-
ni. Prednost vidim tudi v tem, da sem mediatorka, 
kar pomeni, da lahko vodim postopke mirnega 
reševanja sporov in na ta način strankam poma-
gam, da same pridejo do rešitve spora. Tudi sicer 
je mirno reševanje sporov nekaj, v kar verjamem. 
Stranke vedno spodbujam, da razmišljajo tudi o 
tej možnosti. Mediacija kot postopek mirnega 
reševanja sporov ima v našem pravnem sistemu 
po mojem mnenju še veliko neizkoriščenega po-
tenciala, saj ljudje o njej nimajo dovolj informacij. 
Ta postopek je bistveno cenejši, bistveno krajši 
in bistveno bolj produktiven kot postopek pred 
sodiščem. Stranke v mediaciji lahko vplivajo na 
izid postopka in v postopku tudi sicer aktivno 
sodelujejo. Posledično so stranke, ki v mediaciji 
sklenejo sporazum, s tem vedno bolj zadovoljne, 
saj so vsebino določile same in ne tretja oseba, 
kot je to v primeru sodbe sodišča. 

Besedilo: Peter Kavčič, 
foto: Boštjan Sivka 

 Na 21 kilometrov dolgo pot, 
ki je vodila iz Žažarja preko 
Korene in Polhovega Gradca 
do najvišje točke, Grmade, 
nato pa še do zaključne toč-
ke, Topol pri Medvodah, se je 

letos podalo 10 pohodnikov. 
Vremenske razmere, sonce 
in nekaj stopinj nad ničlo so 
bili idealni za pohod, za še 
boljše počutje pa niso manj-
kali niti domači priboljški. Za 

vztrajne in hitre pohodnike 
pa je Miklavž na kmetiji pri 
Dobnikarjevih na Topolu pu-
stil darilo – bogato obloženo 
mizo domačih dobrot. Hvala 
Miklavžu za okusno darilo, 
pohodniki pa so obljubili, da 
se bodo tudi prihodnje leto 
znova podali  na pohod. 

ŠD Žažar, Mj 

21 km tudi letos 
uspešno prehojenih

Športno društvo Žažar je tudi letos, že 11. 
zapored, organiziralo tradicionalni nedeljski 
Miklavžev pohod. 

Intervju: odvetnica Petra Janželj 

Pravna pomoč 
odslej na voljo 
tudi v Horjulu 

 

Pravna pomoč je v večjih mestih in občinah dandanes nekaj povsem 
samoumevnega. A še do lanskega leta v Horjulu ni bilo tako. Kdor je 

potreboval nasvet, pomoč ali mediatorstvo, se je moral obrniti na 
odvetnike v Ljubljani ali naši okolici. Od prvega novembra 2018 pa je 

pravna pomoč na voljo tudi v občini Horjul. Odvetnica Petra Janželj 
je domačinka, ki se lahko pohvali z desetletjem uspešnega delovanja 
v pravosodju. S svojo zavzetostjo za stranke in uspešnim reševanjem 

pravnih zadev predstavlja pomemben korak naprej 
v razvoju naše občine. 
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Ki so prijezdili na svojih štiri-
nožnih prijateljih ali pa so jih ti 
pripeljali na vozovih in lepo ne-
govanih zapravljivčkih. Vseka-
kor je to tradicionalni dogodek, 
ki nas spomni na tiste čase, ko 
je bil konj nepogrešljiva doma-
ča žival. Naši predniki si brez 
pomoči teh živali niso predsta-
vljali življenja, tako nekako kot 
bi dandanes vse delo opravljali 
brez traktorjev ali pa če za vsa-
kodnevne opravke ne bi mogli 
uporabljati avtomobilov. 

 Zbrane obiskovalce blago-
slova konj na god svetega Šte-

fana 26. decembra lani je poz-
dravil tudi župan Janko Prebil, 
za katerega je bila to ena od 
prvih uradnih slovesnosti po 

ponovni izvolitvi na župansko 
mesto. V svojem uvodnem 
pozdravu in nagovoru se je 
spomnil, kako je bil konj nekoč 

nepogrešljiv na kmetijah. “Brez 
njegove pomoči ni bilo napred-
ka, konj je bil pomemben de-
javnik, ki je človeku olajšal delo 
na polju, v gozdu, pri prevozih 
blaga in ljudi. Morda si mladi 
danes ne morejo več predsta-
vljati, kako je to nekoč izgleda-
lo, nekoliko starejši pa se tega 
še vedno dobro spomnimo. 
Danes kmet požene traktor 
v gozd, včasih pa je bilo treba 
vstati ob dveh ponoči, konju 
položiti v jasli seno ali deteljo, 
da je bil lahko zjutraj  pripra-
vljen na delo na polju ali gozdu. 
Poleti so morala biti opravljena 
vsa dela do vročega opoldneva, 
drugače so živali preveč trpele 
zaradi vročine in nadležnega 
mrčesa. No, danes konji pred-
stavljajo dodano ponudbo na 
kmetijah. Predvsem za jahanje 
ali športna tekmovanja ali pa 
preprosto za obuditev nostal-
gije. Še vedno je lepo pogledati 
konjsko vprego in se zapeljati 
na prijeten izlet z zapravljivčk-

om.” Ob tem je župan vse nav-
zoče spomnil tudi na praznični 
dan, saj smo praznovali že 27. 
dan samostojnosti in enotnosti 
odkar smo se Slovenci odločili, 
da želimo svojo samostojno dr-
žavo: “Na ta dan smo Slovenci 
pokazali največjo enotnost v 
vsej svoji zgodovini. Zato vsem 
skupaj izrekam iskrene čestit-
ke ob tem prazniku. Naj nam 
bo ta praznični čas tudi spod-
buda, da ob tem, ko se staro 
leto poslavlja, najdemo pot do 
sočloveka, stopimo skupaj in 
težave ali nesoglasja rešujemo 
s sodelovanjem in dobro voljo. 
Le tako bomo na koncu zares 
uspešni.” Temu voščilu se je 

pridružil tudi horjulski župnik 
in vrhniški dekan Janez Smre-
kar, ki je konje in njihove go-
spodarje tudi blagoslovil. 

Blagoslov konj je tudi lepa 
priložnost za druženje ob to-
plem čaju ali kuhanem vinu, 
ki se v mrazu vedno prileže. 
Ob takšnih priložnostih lahko 
otroci spoznajo del naše prete-
klosti in izročila ter si od blizu 
ogledajo te plemenite živali. 
Lepo število obiskovalcev priča 
o tem, da naši kraji to potrebu-
jejo in da imamo še vedno radi 
živali, ki so tako močno zazna-
movale našo preteklost. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

 VABILO

Rdeči križ Horjul vabi na 

izdelovanje 
bioloških izdelkov
(gel za lajšanje prehladov; magnezijeva šumečka; olje za učvrstitev las; 
navadna bazna krema za kožo), ki bo v ponedeljek, 18. februarja, 
ob 17. uri v sobi Rdečega križa v stari občini (Slovenska cesta 
7, Horjul). Delavnico bo vodila ga. Darja Rojec, predsednica slovenskega 
društva Europa Donna. Izdelali boste 4 izdelke, ki ostanejo vaša last. Cena 
delavnice je 25 evrov. Prijave: 051 353 036. 

---
Rdeči križ Horjul še vedno izvaja meritve holesterola, krvnega 
sladkorja v krvi in krvnega tlaka. 
Meritve potekajo vsako prvo sredo v mesecu od 8.30 do 10. ure v 
prostorih Rdečega križa Horjul (Slovenska cesta 7). 

Vljudno vabljeni!

Prevoz mu je vsakokrat nudil 
Boštjan Grdadolnik z Vrzden-
ca, katerega kočijo sta vlekla 

elegantna vranca Edi in Bajk. 
Kot je dejal Boštjan, je to bila 
nepozabna izkušnja, še posebej, 

ker je vozil tako pomembnega 
gosta, ki je razveselil na stoti-
ne otroških src. Ob dogodku je 
nastal tudi krajši video zapis, ki 
si ga lahko ogledate na spodnji 
povezavi.

Gašper Tominc, 
foto: Facebook

 Občina Horjul je predlog 
podprla ter financirala okra-
sne luči. Na dan pred božičem 
se je zbrala skorajda vsa vaška 
mladina in postavila smreko 
ter jo okrasila z lučkami. Vsi 
sodelujoči so se nato peš ude-
ležili polnočnice v farni cerkvi 
v Horjulu. Med potjo je padla 
odločitev, da organiziramo 
silvestrovanje na prostem in 
to kar pri novoletni smreki. 
Glede na to, da takega dogod-

ka na Koreni ni bilo že več kot 
10 let, je bil odziv nad vsemi 
pričakovanji. Vsakdo je s se-
boj prinesel kaj za pod zob in 
tudi kaj za nazdraviti. Ob la-
stnem ognjemetu, pogovorih 
o načrtih za prihajajoče leto, 
prigrizku in dobri kapljici je 
čas kar prehitro mineval. Tisti 
najbolj zagnani so vztrajali do 
jutra ob finskih pečeh izpod 
rok fantov gasilske enote Ko-
reno. Zahvaljujemo se gospo-

du županu Janku Prebilu za 
posluh in finančno pomoč pri 
postavitvi novoletne smreke 
ter vsem vaščanom vasi Kore-
no, ki so kakorkoli pripomogli 
k temu nepozabnemu dogod-
ku. Za v bodoče si želimo, da 
bi se tekom leta zvrstilo še več 
podobnih dogodkov na Kore-
ni, ki bi povezali staro in mla-
do.Ob tej priložnosti želimo 
vsem občanom Občine Horjul 
zdravja, sreče ter medsebojne-
ga razumevanja, pa bo šlo. 

Svetnik iz vasi Koreno 
Bogdan Marolt 

Praznični zbor vaščanov

Blagoslov konj na sončno štefanovo

Dedek Mraz v prestolnico 
z vrzdenškimi konji

V dneh pred iztekajočim se letom je prestolnico 
večkrat obiskal Dedek Mraz s svojim spremstvom, 
pri čemer se je od mestne hiše do osrednjega 
prizorišča na Kongresnem trgu peljal s kočijo. 

Na Koreni silvestrovali 
pod novoletno smreko

V dneh pred božičem so se vaščani Korene 
domislili, da bi na začetku vasi postavili 
novoletno smreko.

Na lepo in sončno 
decembrsko 

popoldne se je pred 
gasilskim domom na 

Vrzdencu zbralo veliko 
ljubiteljev konj.

VO Vrzdenec je v soboto 29. 
decembra organiziral praznični zbor 
vaščanov. 

Prav posebej smo letos med nas povabili naše 
najmlajše vaščane, saj jim je KUD Dolomiti Do-
brova pričaralo pravi pravljični večer z lutkovno 

predstavo Gosenica in odmev. Nato je sledila 
velika nagradna igra Tombola s privlačnimi na-
gradami za vse nastopajoče. Po končani priredi-
tvi smo se ob kozarčku kuhanega vina, domačih 
dobrotah, najmlajši pa ob slastnih pečenih pa-
lačinkah še dolgo v noč pogovarjali o letu, ki se 
poslavlja, ter kovali načrte za leto, ki prihaja. 

  VO Vrzdenec
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Povsem prenovljena sejna 
dvorana je sedaj modernejša in 
svetlejša, sprejme pa tudi večje 
število gostov. Posebna zani-
mivost je tudi stena, na kateri s 
foto tapetami čebelarji predsta-
vljajo svoje čebelnjake in tako 
sestavljajo vizualno satje iz slik 
čebelnjakov.  

 Po uvodnem nagovoru 
predsednika Janka Prebila so 
se z minuto molka poklonili 
dvema preminulima članoma, 

nato pa je sledilo poročilo o 
delu v lanskem letu in pred-
stavitev načrtov za tekoče 
leto. Ob tem so bili čebelarji 
poučeni tudi o pomenu eko-
loške pridelave medu, saj so 
prav čebele pokazatelj, kako je 
neko območje obremenjeno s 
škodljivimi snovmi. Tudi zato 
so poudarili, kako pomembna 
je obvezna redna analiza pri-
delanega medu. Predsednik je 
tudi pozval vse čebelarje, da 

vsak od njih prispeva kilogram 
medu za osnovno šolo in vrtec 
ob dnevu slovenskega tradicio-
nalnega zajtrka, saj gre za naše 
otroke oziroma vnuke. Čebe-
larje je o nevarnostih in bole-
znih čebel podučila veterinar-
ka, ki je s svojim predavanjem 
predstavila, kako lahko ohra-
nimo čebelje družine zdrave 
in s tem tudi najboljši donos 
medu po posameznih panjih. 
Vodstvo čebelarskega društva 
je ob koncu vsem čebelarjem 
zaželelo uspešno in zdravo leto. 
Naj medi! 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Mažoretne skupine, pevci, 
igralci in folkloristi so namreč 
prvič na tej prireditvi z tradici-
jo prikazali svoje točke v pov-
sem prenovljeni dvorani. 

 26. decembra so kot prve 
stopile na oder članice mažo-
retne in twirling skupine. De-
kleta različnih starosti so po-
kazala, da ni naključje, da se v 

njihovih vrstah lahko pohvalijo 
tudi z mednarodnimi uspehi s 
tekmovanj, saj so navdušile z 
eleganco in sinhrono koreo-
grafijo. Folklorna skupina Klas, 
ki sodi v sam slovenski vrh in 
ki si bo leto 2018 zapomnilo 
kot leto velikih uspehov, se je 
predstavila s svojim folklor-
nim repertoarjem in dokazano 

najboljšimi tovrstnimi plesi v 
Sloveniji. Občinstvo se je za-
bavalo tudi ob hudomušni igri, 
ki je kljub temu, da smo zunaj 
pogrešali sneg pričarala nekaj 
božično – novoletnega vzdušja. 

Kot vedno pa so s svojim pe-
tjem dodali tisti svečani pečat 
tudi pevci mešanega pevskega 
zbora Horjul pod vodstvom 
zborovodje Dušana Ješelnika. 

Društva, ki delujejo v prosve-
tnem domu Horjul, že eno leto 

uporabljajo prenovljene prosto-
re (severni del), saj je bila konec 
leta 2017 zaključena prenova, 
ki je zajemala vse prostore ra-
zen dvorane. V lanskem letu, 
torej  novembra 2018 pa bila 
končana prenova dvorane pro-
svetnega doma. Ta zajema nova 
senčila, zavese v dvorani in na 
odru, ozvočenje, razsvetljava, 
oder ki se ga lahko po potrebi 
podaljša, novi so tudi opaž in 
strop, za svež izgled pa poskr-

bijo tudi na novo prepleskane 
stene. Župan, Janko Prebil je ob 
slovesnosti poudaril kako po-
membno in veliko delo je bilo 
opravljeno z obnovo, ki je za-
gotovilo, da bo ob dobrem delu 
v Prosvetni dom prišlo še več 
mladih. ‘V lepo urejenih pro-
storih vsak še toliko raje vadi, 
pa naj bo to ples, igra ali petje. 
Pomembno je, da se vsi člani 
skupin in društev med vajami 
počutijo dobro, da radi hodijo 

na vaje. Sedaj, ko lahko nasto-
pajo v dvorani ki je tako lepo 
urejena in opremljena s sodob-
nim ozvočenjem in osvetlitvijo 
pa je tudi nastopanje pred pu-
bliko še toliko boljše. Tudi tako 
se bo lahko tradicija kulturnih 
dejavnosti v prosvetnem domu 
nadaljevala še mnogo let’ je 
svojem razmišljanju še dodal 
župan Prebil. 

  Besedilo in foto: 
Peter Kavčič 

Vabilo

 

Ob Prešernovem prazniku Vas vabimo na 

razstavo umetniških 
del Krištofa Zupeta. 
Odprtje bo v petek, 8. februarja, ob 18. uri 
v OŠ Horjul. 

Z glasbeno točko bo nastopil Inti Pucihar z marimbo. 
Program bo povezoval g. Matko Zdešar. 
Razstavo bo odprl prim. dr. Matjaž Lunaček. 
Razstava bo odprta še 9. in 10. februarja  od 10. do 18. ure. 

Vabljeni!

 »Že pred meseci sem nabral deset škatel 
mahu, da me ne bi slučajno prehitel 
sneg,« je dejal Lojze, ki jaslice postavlja 
že od otroštva. »Po smrti matere je hiša 

ostala prazna in ves osrednji prostor okoli 
peči lahko izkoristim za jaslice.« Te se 
razprostirajo na več kvadratnih metrih, 
kjer ima osrednje mesto sveta družina. 

Dodal je še na desetine lučk, vodne 
elemente, pastirce, ovčke … »Potke sem 
naredil z mivko, ki sem jo prinesel z enega 
svojih pohodov na Polhograjsko Grmado.« 
Lojzetove jaslice so vsako leto drugačne, 
nadgradnja tistih iz preteklega leta, saj 
doda nove figure, lučke in druge elemente. 
»To je nikoli končana zgodba: lahko bi kar 
kupoval in kupoval …« Če vas zamika, da 
bi si jih ogledali, samo poglejte, če je pred 
hišo parkiran njegov modri peugeot, kar 
pomeni, da je nekje v bližini, sicer pa se 
dogovorite z njim po telefonu (031 458 839) 
in vam jih bo rade volje pokazal. Kot pravi, 
so otroci nad njimi zelo navdušeni. 

Gašper Tominc (foto: GT)

Čebelarji začeli leto v prenovljenih prostorih

Tradicionalni novoletni koncert v prenovljenem domu 

Lojze tudi tokrat postavil jaslice

Na občnem zboru čebelarskega društva Polhov 
Gradec - Dolomiti so se čebelarji iz naših in 
sosednjih krajev prvič srečali v prenovljenih 
prostorih hiše medu v Polhovem Gradcu. 

Vrzdenec, 24. december – 
Lojze Bogataj z Vrzdenca je 
tudi letos na svoji domačiji 
Šinkov’c postavil velike jaslice, 
ki med domačini pritegnejo 
kar nekaj pozornosti.

Za vse nastopajoče je bil tokratni tradicionalni 
novoletni koncert nekaj posebnega. 
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V cerkvici z obzidjem, ki tudi 
v zimskem času v soju žarome-
tov mirno stoji nad horjulsko 
dolino, je najprej obiskovalce 
pozdravil župnik Janez Smre-
kar, ki je tudi daroval sveto 
mašo, ki so jo polepšali s svojim 
petjem prav pevci mešanega 
pevskega zbora. 

Po končani sveti maši je 
zbrane najprej nagovoril župan 
Janko Prebil in povedal nekaj 
spodbudnih besed. ‘Verjamem 
in upam, da Slovenci še zna-
mo ‘stopiti odločno skupaj’ - to 

dokažimo tudi na volitvah, ko 
imamo možnost odločanja. 
Zato bodimo optimist kot ta-
krat, ko smo glasovali za samo-
stojno državo. V zadnjih 500 
letih so ljudje tu preživeli veliko 
težkih preizkušenj, slabe letine, 
vojne, turške vpade, bolezni in 
nadvlado tuje gospode. Stoletja 
so slovenski narod izkoriščali 
tujci kot delovno silo. Mlade 
fante so rekrutirali v tujo voj-
sko, veliko se jih nikoli ni vr-
nilo domov. Ampak Slovenci 
smo preživeli in obstali na tem 

koščku zemlje. Kot je zapisal 
naš rojak Ivan Cankar, in nas 
spominja, da imamo vse, gore, 
prekmurske ravnine, dolenjske 
griče in morje. Ob tem pa ne 
smemo pozabiti, da živimo v 
čistem okolju, kar smo dolžni 
ohraniti za naslednje rodove.’’ 

Po pozdravu župana so s svo-
jim božično – novoletnim kon-
certom začeli tudi pevci, ki so 
do zadnjega kotička napolnili 
cerkveni kor. Pod vodstvom 
zborovodje Dušana Ješelnika 
so zapeli božične pesmi in se 
izkazali s svojim ubrani petjem. 
Na klaviaturah jih je spremljala 
Petra Nagode. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

V petek, 11. 1. 2019, so se tisti 
učenci od 4.-7 razreda OŠ Hor-
jul, ki so najzvestejši obisko-
valci knjižnice, ob 18h zbrali v 
šolski knjižnici, da bi preživeli 
večer, kot so ga preživljali naši 
dedki in babice. 

Lani smo praznovali leto 
obujanja kulturne dediščine, 
zato je prav, da se spomnimo, 
kaj dobrega so nam zapustili 
naši predniki. Poleg tega so se 
mi nekateri učenci že večkrat 
potožili, da doma s starši veli-
kokrat preživljajo večere tako, 
da preganjajo dolgčas vsak 
pred svojim ekranom. 

Včasih so ljudje ob večerih 
skupaj delali, ustvarjali, poje-
dli večerjo in si pripovedovali 
zgodbe – izmišljene ali resnič-

ne, domače ali pa tiste, ki so jih 
slišali v sosednji vasi. Tudi mi 
smo tokrat večer preživeli po-
dobno. 

Pri vhodu v knjižnico sem 
otrokom za dobrodošlico, kot 
je bila včasih navada, ponudila 

koščke kruha v peharju. 
Predstavila sem jim različne 

tehnike izdelovanja oblek in 
pokazala nekaj vezenih, tkanih, 
kvačkanih in polstenih oblačil – 
izdelkov mojih prednic. Učen-
ci so nato s tehniko vezenja na 
pripravljene lesene ploščice 
izvezli različne vzorce in si za 
spomin na noč v knjižnici na-
redili obeske za ključe. Posebej 
samostojni in hitri so bili pri 
tem delu fantje. 

Večerjo smo si skuhali v go-

spodinjski učilnici, kar je bilo 
učencem zelo všeč. Kuhali smo 
sladki mlečni močnik, narastek 
iz prosene kaše s suhimi sliva-
mi, za sladico pa še čežano z 
jabolki. Absolutni zmagovalec 
med jedmi je bil mlečni moč-

nik in vsi smo se strinjali, da 
bi se ta stara jed, ki je bila po-
leg kaše najbolj razširjena jed 
večinskega mestnega in pode-
želskega prebivalstva do začet-
ka oziroma sredine 20. stoletja, 
lahko večkrat znašla na naših 
jedilnikih. Ker je bil zelo nasi-
ten, smo si proseno kašo pustili 
za zajtrk. 

Po pospravljanju kuhinje 
smo večer seveda še podalj-
šali. Ko so bili že varno zaviti 
v spalne vreče, sem učencem 

povedala zgodbo o uspešno 
zglajenem prepiru med možem 
in ženo, prebrala še eno pravlji-
co, potem pa so prvi učenci že 
počasi zaspali. Nekaj jih je še 
uživalo v samostojnem branju, 
kmalu pa je tudi te vzela noč v 

knjižnici, ki je bila seveda krat-
ka, a čisto posebna. Ne zgodi 
se prav pogosto, da človek hodi 
z naglavno lučko po šoli sredi 
noči in potem zaspi med knji-
gami… 

Ta »starinski« večer nam 
je bil zelo všeč, nekateri pa 
imaj(m)o že nove ideje, kako 
preživeti naslednjo noč v knji-
žnici.

Z učenci sva se družili 
Polona Končar in Natalija 

Kogovšek

Kot v časih naših dedkov in babic

Božični koncert MePZ Horjul

Tradicionalni božično-novoletni koncert, ki so ga 
v soboto 29. decembra pripravili pri Razvojnem 
društvu Urh, so tokrat nastopili le pevci 
mešanega pevskega zbora Horjul. 

Vse to pa ne bi bilo mogo-
če brez številnih sponzor-
jev, ki so darovali dobitke in 
nakazali denarna sredstva, 
to so: Dr. Gorkič, KSS, Krili, 
DOGET, Alpina, Trgovina 
Šušteršic, Mavrica trgovi-
na, Frizerstvo Lasek, PKD 
Rožnik&co., Kvader, Metrel  
d.o.o., Metrel mehanika d.d., 
Pr Škofu, Frizerski studio MS, 
Imo, F. Leskovec, Gostilna 
Grič, Peter Kavčič – Lesar-
stvo, POK, Avtoličarstvo Ivan 
Škof, Larita, Ventus, Omega 
Air, LPP, Planinsko društvo 
Horjul, Mladinska knjiga, Ve-
sper d.o.o., GMT, Avto Rožnik 
d.o.o., Gabrovšek transport 
d.o.o., Levček, Kara, Kocka, 
Berzo, Anvina, Breza, Huliot, 
Andrej Kozjek, Kovinske kon-

strukcije Marko Zdešar s.p., 
NLB, Molek, Aktanta, Tele-
kom, Spar, Tiv Mont, Bioteh-
niška fakulteta, Avtoličarstvo 
Janez Trček, JANIG, KRKA, 
ANIKS, Ljubljanske mlekar-
ne, Petrol Horjul, B-Forma, JP 
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., 
Modrijan, Fortrade, Pigo, Bu-
tan plin, Lekarna Ljubljana, 
Biroform dns, Kartografija, 
Sanitel, Pan-goslar, Kovro 
d.o.o., Sberbank, družina Tr-
stenjak, Smučišče Šentjošt, 
Pr Kozinc, Mizarstvo Proles 
Prosen, Gemcom, Frizerski 
studio Aktris.

Vsem sponzorjem se iskre-
no zahvaljujemo! 

 
 Učenci devetih razredov z 

razredničarkama

Zahvala 
sponzorjem 

novoletnega 
plesa

14. decembra lani smo v OŠ Horjul 
organizirali novoletni ples z bogatim 
srečelovom. Ples je bil uspešen in z zbranimi 
sredstvi bomo  učenci 9. razredov lahko 
pokrili stroške valete.
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Že nekaj dni pred tem smo 
se na ta dogodek pripravljali s 
pogovori, pripravo programa, 
da bo vse nared, ko bodo z 
nami. Otroci so se tega večera 
zelo veselili, v zanimivem in 
sproščenem vzdušju so otroci 

svojim očetom  pokazali, kaj 
počnejo v vrtcu, medtem ko so 
oni v službi. Čez čas so sodelo-
vali v ustvarjalni delavnici, kjer 
so okrasili cvetlični lonček in 
posejali božično žito. Ko smo 
vse materiale za raziskovanje 

in učenje pospravili na svoje 
mesto, smo očete povabili v 
gledališče pri Čebelah, kjer so 
si ogledali dramatizacijo Pod 
medvedovim dežnikom. Večer 
z očeti se je zaključil s sprošče-
nim druženjem. Vsem očetom 
se zahvaljujemo za obisk, se pa 
že veselimo naslednjega. 

Tjaša Janša

Poslanstvo vrtca je ustvariti 
primerno, varno in zdravo okolje za 
otrokov celostni razvoj. 

Otrokovo prvo in najpomembnejše okolje 
je družina, zato je sodelovanje in povezovanje 
med družino in vrtcem pomembna plat kako-
vosti predšolske vzgoje in ustvarjanja najprimer-
nejšega okolja za otrokov razvoj. Starše v vrtcu 
Horjul k soustvarjanju našega okolja vabimo na 
različne načine. Decembra smo skupaj ustvarjali 
na novoletnih ustvarjalnih delavnicah. V skupi-
ni Čmrlji so naši najmlajši izdelovali božičke iz 
lesenih palic in barvali kartonaste zvezdice. Go-
senice so izdelale jelenčka s kraguljčki. Pri Mra-
vljah so otroci skupaj z mamicami in očki izde-
lovali knjižna kazala. Pikapolonice so izdelovale  
novoletne voščilnice. Murni so sejali božično 
žito. Metulji so izdelovali okraske za novoletno 
smrečico, angelčke iz papirja ter bunkice z ble-
ščicami. Otroci  in starši so z velikim veseljem 
v igrivem vzdušju ustvarjali. Kadar prideta ma-
mica in očka na obisk v vrtec, pa res ni kar tako! 
Izdelke so otroci odnesli domov, staršem pa se 
ob tej priložnosti zahvaljujemo za sodelovanje in 
vam želimo vse dobro v prihajajočem letu. 

  Barbara Popit

Zadnje vesti o Jožetu 
Maroltu iz Horjula, ki je sedaj 
že več let predan tekač na 
dolge proge, so bile tiste z 
ljubljanskega maratona. 

Novembra se je udeležil polmaratona v Palma-
novi, kjer je bil v svoji skupini drugi, a se je kljub 
dobri uvrstitvi počutil nekoliko opeharjenega. 

»Z Italijanom sva pritekla hkrati skozi ciljno 
črto, ne morem pa se znebiti slabega občutka, da 

je šlo za kuhinjo, ker mi ni delal čip. Tudi sicer je 
bilo potrebno za tek v Palmanovi ogromno neke 
papirologije, zaradi česar mi prav tako ni ostal v 
lepem spominu.« No, nič kaj lep spomin ga veže 
tudi na 21-kilometrski tek v Crikvenici na začet-
ku decembra. »Iz žepa mi je padel gel in sem ga 
mislil na hitro pobrati, pa me je samo naenkrat 
spodneslo ter že v naslednjem trenutku sem pri-
stal na tleh. 

Na srečo ni bilo huje, zato sem se hitro pobral 
in pretekel ciljno črto kot drugi v svoji skupini 
oziroma kot 10. v skupnem seštevku.« 

Tik pred koncem leta se je udeležil še 10,5 kilo-
metrov dolgega teka v Dolskem, kjer je bil drugi v 
generalnem seštevku in prvi v svoji skupini. »Tri-
deset let mlajši ‘ubežnik’ me je prehitel za osem 
sekund. Kaj pa vem, mogoče, če bi stisnil zobe, bi 
ga pa celo premagal.« 

Prva polovica januarja, ki ni premogla trohice 
snega, temperature pa so bile včasih prej podob-
ne pomladanskim kot zimskim, mu je šla zelo 
na roko: »To so zelo dobri pogoji za treniranje. 
Pripravljam se namreč na maraton v Barceloni, 
10. marca.« 

Kot še pravi sogovornik, ki trenira pod vod-
stvom Romana Kejžerja in teče v vrhunskih su-
pergah Mizuno, do takrat ne bo odtekel nobene-
ga tekmovalnega teka, v načrtu so samo priprave. 

Jože s trenerjem Romanom Kejžarjem

Jože se pripravlja 
na maraton v Barceloni

Vabilo

Pregled 
gasilskih 
aparatov
Gasilski dom Horjul, 
nedelja, 3. februar, 
med 8. in 12. uro.

Vabljeni! 
PGD Horjul

Večer z očeti pri Čebelah

Ustvarjalne delavnice 
v vrtcu Horjul

Zahvala sponzorjem
Za vso nesebično pomoč pri mojih 
športnih podvigih se zahvaljujem 
sledečim: Žarek upanja, Fortrade, 
Kovinos, Berzo slaščičarna, As 
Marolt, Tajma, Prosports BMC, 
Kvader in maserki Lauri. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat: 
velik hvala!

Jože

S svojim petjem in igra-
njem na instrumente so nam 
ga popestrili tudi koledniki 
iz osnovne šole Horjul pod 
vodstvom gospe Natalije Rus. 

Prinesli so nam dobro voljo in 
nam s petjem zaželeli srečo, 
mi pa smo jih z navdušenjem 
poslušali. Seveda pa so otroci 
z iskricami v očeh čakali obisk 

Dedka Mraza. Zares je prišel. 
Bil je čisto pravi, prijazen in 
vesel. Povedal nam je veliko 
lepega, nas obdaril z darili, 
za zahvalo pa smo mu zapeli 
nekaj pesmi. Vse leto se bomo 
trudili, da bomo prijazni eden 
do drugega in komaj čakali, da 
nas zopet obišče. 

E. M. 

Praznični čas, koledniki in Dedek Mraz
V tednu od 17. do 21. decembra je v vrtcu ob 
izdelovanju novoletnih okraskov, voščilnic, 
okraševanju smrečice, glasbi in plesu vladalo 
praznično vzdušje. 

V torek, 4. decembra, smo v skupino Čebele 
povabili svoje očete, ki so z nami preživeli del 

popoldneva.
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Občina Dobrova - Polhov 
Gradec je povabila ponudnike 
turističnih doživetij in tiste, 
ki k temu stremijo in turizem 
podpirajo. 

Da je bilo predavanje res ne-
kaj posebnega, sta poskrbela 
predavatelja Mateja Gruden, 
dolgoletna turistična novinar-
ka Dela, zdaj urednica turi-
stične revije Lipov list, preda-
vateljica o trendih v turizmu 
in nosilka predmeta Turizem 
doživetij v Visoki šoli za trajno-
stni turizem Erudio, in Andrej 
Pompe, ki je za zelo doživetim 
in interaktivnim predavanjem 
Mateje pokazal, da ga res boga-
tijo tridesetletne izkušnje s po-
dročja vodenja ustvarjalnosti 
ter spodbujanja inovativnosti 
in trženja v turizmu. 

Kot projektni in kreativni 
vodja je deloval pri projek-
tih Slovenija – moja dežela (I 
feel Slovenia), znamka Bled in 
mnogih drugih. 

Je zelo priljubljen predavatelj 
v podjetjih, na fakulteti in kon-
gresih ter neumoren motivator, 
moderator, svetovalec in pisec 
člankov ter knjig. 

  
Slovenija kot prva zelena 
destinacija 

Svetovni dan turizma se sep-
tembra l. 2016 za promocijo 
slovenskega turizma ne bi mo-
gel zaključiti uspešneje – Slove-
nija je postala prva zelena de-
stinacija na svetu, ocenjena po 
novih standardih trajnostnega 
turizma fundacije Green De-
stinations. Slovenija je uspešno 
izpolnila 96 od 100 kriterijev, ki 
ocenjujejo naslednja področja: 

lokacijsko obnašanje, naravo in 
pokrajino, okolje in podnebje, 
kulturo in tradicijo, socialno 
kulturo in poslovanje turistič-
nih podjetij. 

Naša prestolnica Ljubljana 
pa se je že drugič uvrstila med 
sto najbolj trajnostnih lokacij, 
predvsem zaradi mehkega pre-
hoda v trajnostno mobilnost v 
centru Ljubljane. 

Pridružilo se ji je še 16 slo-
venskih občin, združenih pod 
blagovno znamko Slovenia 
Green. Pol leta kasneje je bil 
tudi velik dan za našo občino. 
12. junija 2017 je v Mariboru 
potekal prvi Zeleni dan slo-
venskega turizma, kjer je ob-
čina Dobrova - Polhov Gradec 
prejela bronasti znak Slovenia 
Green destination, saj s svojim 
zelenim zaledjem in številnimi 
planinskimi in kolesarskimi 
potmi res ponuja zeleno doži-
vetje trajnostnega turizma. 

  
Trendi v turizmu kažejo na 
poudarek doživetja 

Mateja je v prvi uri predava-
nja poudarila doživetje turiz-
ma, ki naj obiskovalca preseneti 
z idejo, naj bo lokalna izkušnja 
in gostu interaktivni izziv, da se 
potrudi, sodeluje, ne le opazuje! 
Lokalno, ‘’Slocally’’ ali ‘’Experi-
ence Slovenia with locals”, je 
tudi ključ do uspeha, torej gra-
dimo turizem na zgodbi grofa 
Blagaja, Polhovega doživljajske-
ga parka  in lokalnih speciali-
tet, ne na čevapčičih. Zanimiv 
je podatek o tem, kaj si gostje 
zapomnijo: le 10 odstotkov sli-
šanega, 30 % prebranega, 50 % 
videnega in 90 % tistega, kar so 

sami počeli. Pa naj bo to lička-
nje koruze, košnja brega prvič 
v življenju, iskanje zaklada na 
domačiji z otroki, idej je veli-
ko, treba je najti take, ki najbolj 
ustrezajo lokalnemu prostoru.

Desezonalizacija pomeni 
ustvarjanje obiska in doživetij 
izven glavne sezone

Kranjski Gori je odlično 
uspelo, tudi Bled ponuja po-
letno kopanje, čolnarjenje, je-
senski golf in zimsko smučišče. 
Naši kraji imajo eno smučišče 
na Šentjoštu, žal še nobenega 
pravega poletnega kopališča 
z dovolj toplo vodo. To bi bilo 
zelo primerno in potrebno 
urediti, saj bi le s pomočjo ob-
voznega kanala dovodne vode, 
ogrevane s soncem, in izkopa-
nim bazenom naravne oblike 
in izvedbe poleg glavne struge 
»naše Gradaščice« dobili doži-
vljajski letni park, pa naj bo to 
pri gostilni Pograjski dom ali 
termah Briše ali na Dobrovi, 
seveda v dogovoru z lastniki 

zemljišč. Najmanjši problem bi 
verjetno bil ravno pri Pograj-
skem domu, saj je rekreacijski 
prireditveni prostor v lasti ob-
čine. 

Naslednja ideja, ki bi lahko 
zaživela, je manjše eko smuči-
šče (izven sezone bi se napra-
ve umaknilo) na Setnici pod 
Grmado, naravni tereni pri 
cerkvici sv. Uršule so idealne-
ga naklona za do tri vlečnice, 
poleg je tudi znano gostišče, 
dostop je asfaltiran, gre tudi za 
izhodišče za planinske poti za 
najbolj obiskan vrh Polhograj-
skih dolomitov.

Kreativni turizem vključuje 
sodelovanje turistov

Preživeti dan s pastirji krav 
ali koz na kmetiji Orešnik ali v 
sirarni sodelovati pri pripravi 
sira, mleka … Doživetje zago-
tovljeno! Glas ljudstva je vedno 
pomembnejši – ne le pri mili-
jonarju, tudi spletna aplikacija 
Tripadvisor (www.tripadvisor.
com) zelo nazorno pokaže 

slike iskane lokacije, gostinsko 
ponudbo, prenočišča in dožive-
tja (things to do). 

Posebej obiskana so na tej 
strani mnenja uporabnikov – 
reviews. Stara Ljubljana ima 
6.700 mnenj obiskovalcev, ki so 
grafično podkrepljena z zvezdi-
cami 1–5, Polhov Gradec pa le 
tri … Ne bi bilo slabo, če bi za-
vedni lokalni obiskovalci malo 
pokomentirali in pohvalili ali 
pa vsaj opisali naše turistične 
točke in ponudnike. 

Blagayev kruh mladosti in 
Zadnja Trobčeva večerja 

Po prvem delu predavanja je 
sledila pogostitev z lokalnimi 
dobrotami iz cule Blagajeve de-
žele (kruh Alenke Oblak, kozji 
sir Sirarstva Orešnik, domače 
klobase Antona Kreka, čokola-
da Hiše medu Božnar) ter so-
kovi, kar nas je odobrovoljilo in 
razpletla se je živahna razpra-
va med udeleženci. Z obiskom 
predavanja in debato nas je po-
častil tudi župan, v prvem delu 

še zadržan. Na koncu smo bolj 
aktivno sodelovali tudi slušate-
lji, ki smo predlagali ideje, reci-
mo za blagovno znamko kruh 
mladosti iz krušne peči, kar pa 
je že zaščiteno ime, tako da bi 
morda poskusili ime Blagayev 
kruh mladosti. 

Patentirana imena in zaščite 
so vidni na spletni strani ura-
da za intelektualno lastnino 
(www.uil-sipo.si). Bolj bizarna 
ideja je ta, da naj se trži priredi-
tev Zadnja Trobčeva večerja, ki 
bi lahko postala pravi hit med 
milenijci, torej mladimi turisti, 
rojenimi okoli l. 2000, saj bi 
združevala nekaj grozljivke in 
nekaj legende na podlagi tra-
gične osebnosti davno premi-
nulega serijskega morilca iz na-
ših krajev Metoda Trobca … Za 
tako intenzivno interaktivno 
doživetje bi bili gostje pripra-
vljeni plačati bistveno več, kot 
je vrednost večerje na mizi, da 
ne govorimo o tem, kako bi to 
završalo po socialnih omrežjih 
in brezplačno privabilo nove 
goste. Ideja za kreativni turi-
zem, skupno žganjekuho, na 
primer izdelavo močeradovca, 
ki je menda bil tu nekdaj lo-
kalna specialiteta, saj žganje 
curlja po živem močeradu, 
kar ustvarja dodatno aromo 
in jakost, je bila med slušatelji 
sprejeta z veliko smeha in odo-
bravanja.

Oba predavatelja sta prine-
sla obilo dobre volje in pristne 
ustvarjalne energije, hkrati pa 
nas povabila k dodelavi in pisni 
formulaciji naših turističnih 
idej in produktov, saj sta se 
pripravljena osebno posvetiti 
izbranemu projektu in mu po-
magati do uresničitve! Hvala 
obema in tudi občini za tako 
kakovosten dogodek!

 Sebastjan Vehar

V zimskih mesecih pa se 
odvija Zimska turistična pa-
trulja, kjer se za visoko mesto 
poteguje tudi občina Dobrova 
- Polhov Gradec. 

Akcija, s katero na Radiu Si 
promovirajo odlične turistične 

produkte in pakete, ki ponuja-
jo najboljše, kar premorejo ra-
znolike slovenske pokrajine vse 

od Prekmurja do Primorske, je 
trajala celo leto 2018. Tekmo-
vanje je potekalo na način, da 

je tujejezična ekipa radia iskala 
in v radijski oddaji predstavlja-
la skrite turistične dragulje, ki 

ostajajo nepoznani številnim 
tujim turistom, ki obiščejo 
Slovenijo. S tem so jih ne le se-
znanili z mnogimi odličnimi 
lokacijami, pač pa tudi s čudo-
vitimi izkušnjami in doživetji 
v naši deželi, ki so nujne, da bi 
turisti dobili globlje občutke o 
bogati tradiciji države, vključno 
s kuhinjo, kulturo in drugim. 

Lani so uspeli predstaviti kar 
18 izjemnih turističnih pake-
tov z vseh koncev Slovenije. Te 
je preizkusilo 18 parov tujcev, 
ki v Sloveniji živijo, delajo ali 
študirajo, svoje izkušnje pa so 
delili v radijski oddaji v angle-
škem jeziku in na spletni stra-
ni www.sloveniashiddengems.
si, kjer so vsi turistični paketi 
predstavljeni v sliki in besedi, 
slišati pa je mogoče tudi vse 
radijske reportaže. 

Med dobitnice priznanj 
Slovenia’s hidden games se je 
uvrstil tudi turistični produkt 
Blagajeva dežela, ki sta ga do-

živela, okusila in nazadnje še 
ocenila in opisala dva tuja tu-
rista. Sredi decembra sta obči-
no Dobrova - Polhov Gradec 
obiskala tudi dva študenta iz 
Kolumbije in Helsinkov, ki so-
delujeta v tekmovanju Zimska 
turistična patrulja. 

Iz časopisnega prispevka je 
bilo razbrati, da sta bila navdu-
šena nad prijaznimi domačini 
in kulinariko ter presenečena 
nad pokrajino in razgledi, ne-
kaj pripomb pa sta imela nad 
cestnimi oznakami, visokimi 
cenami nastanitev ter dogaja-
njem v kraju, ki ga med tednom 
res ni veliko. 

Kljub vsemu sta občino kot 
zanimivo ponudnico turistič-
nih doživetij zelo visoko oce-
nila, kar ji daje možnost za po-
novno lepo uvrstitev. 

Nadja Prosen Verbič
Vir: arhiv zavoda 

Polhograjska graščina

Blagajeva dežela  vse bolj priljubljena 
med tujimi gosti

Trendi, inovativnost in ustvarjalnost v turizmu
V četrtek, 10. januarja, je ob 15. uri 
v Polhograjski graščini 25 prisotnih 

prisluhnilo predavanju na temo Trendi, 
inovativnost in ustvarjalnost v turizmu. 

Blagajeva dežela se 
vse pogosteje pojavlja 
na vrhu lestvic najbolj 
priljubljenih turističnih 
produktov in doživetij, 
posebej med tujimi 
gosti. Tako je 5. 
decembra v Velenju 
potekala prireditev 
Radia SI s podelitvijo 
priznanj finalistom 
akcije Slovenia’s 
hidden gems, med 
katere je bil uvrščen 
tudi turistični produkt 
Blagajeva dežela.
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Na podlagi določil Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- ZLV 

UPB3, 45/08, 83/2012 in 68/17) ter 
55. člena Poslovnika občinskega 

sveta občine Dobrova- Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 31/2012), Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE 

KANDIDATOV ZA ČLANE
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE DOBROVA- POLHOV 
GRADEC

I.  
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja zbira predloge 
za predsednika, namestnika predse-
dnika, člane in namestnike občin-
ske volilne komisije občine Dobrova 
- Polhov Gradec.

Imenovani predsednik, namestnik 
predsednika, člani in namestniki 
občinske volilne komisije občine 
Dobrova - Polhov Gradec bodo ime-
novani za novo štiriletno obdobje.  

II.
Na podlagi 33., 108.  in 109. člena 

Zakona o lokalnih volitvah volitve 
v občinske svete, v četrtne svete in 
volitve župana vodijo in izvajajo  ob-
činske volilne komisije.

Glede na 38. člen ZLV občinsko 
volilno komisijo, ki ima štiriletni 
mandat, imenuje občinski svet. V 
skladu s 35. členom ZLV  sestavlja-
jo OVK predsednik in trije člani ter 
njihovi namestniki.

Predsednik in njegov namestnik 
se imenujeta izmed sodnikov ali iz-
med drugih diplomiranih pravnikov, 
ostali člani OVK in njihovi name-
stniki pa se imenujejo po predlogih 
političnih strank, drugih organizacij 
občanov v občini in občanov.

41. člena ZLV določa, da občinska 
volilna komisija: 
- skrbi za zakonitost volitev v občin-

ski svet;
- potrjuje posamične kandidature 

oziroma liste kandidatov in sesta-
vlja sezname kandidatov oziroma 
list kandidatov;

- določa volišča;
- imenuje volilna odbore;
- ugotavlja rezultate glasovanja in 

razglasi, kateri člani občinskega 

sveta so izvoljeni ter daje poročila 
o izidu volitev;

- opravlja in vodi neposredno teh-
nično delo v zvezi z volitvami;

- opravlja druge naloge, ki jih določa 
ta zakon.

III.
Pisne predloge za člane OVK 

predlagatelji predložijo Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Stara cesta 13, 1356 Dobro-
va.  V predlogu za člana OVK mora 
predlagatelj  posredovati naslednje 
podatke o kandidatu:

1. ime in priimek;
2. rojstne podatke;
3. podatke o izobrazbi;
4. podatke o prebivališču;
5. izjavo kandidata o pristanku na 

kandidaturo;
6. kratko obrazložitev predloga.
Komisija bo upoštevala kot pravo-

časne tiste predloge, ki bodo prispeli 
do vključno 19. februarja 2019.

Ana Malovrh l.r.
predsednica Komisije za manda-

tna vprašanja,        
volitve in imenovanja

Praznični čas so nekateri 
izkoristili tudi za počenja-
nje neumnosti. 

To je včasih sicer otroško 
prikupno, a ko gre za pov-
zročitev družbene škode, 
gre za povsem neodgovor-
no ravnanje. 

Tudi pri uporabi piroteh-
nike je tako. 

V decembrskih dneh se je 
takšnega ravnanja najverje-
tneje poslužil nekdo v Brez-
ju pri Dobrovi ter uničil 
smetnjak za pasje iztrebke, 

ki je bil nameščen pri mo-
stu čez Horjulko ob glavni 
cesti. 

Domačini, ki so predstav-
nike občine obvestili glede 
uničenega smetnjaka, so 
hkrati prosili za namestitev 
novega ter za dodatna dva, 
saj ugotavljajo, da je dnev-
nih sprehajalcev s psi vse 
več. 

Občina pri tem opozar-
ja, da so smetnjaki za pasje 
iztrebke namenjeni zgolj 
temu in niso prostor za 

opravljanje preizkusov in 
eksplozij ali česa podob-
nega, kar je celo kaznivo 
dejanje. 

Vsak smetnjak namreč 
pomeni dodaten strošek, 

zato je tako pri nameščanju 
kot pri uporabi potrebno 
ravnati preudarno in odgo-
vorno. 

Nadja Prosen Verbič

Plesni klub Briljantina je na-
mreč tu izvedel že 17. Memo-

rial Primoža Bizilja. Tradicio-
nalno tekmovanje Briljantina 

organizira v spomin na enega 
prvih Rock'n'Roll plesalcev v 

Sloveniji, Primoža Bizilja, in kot 
promocijo obeh plesnih zvrsti. 

V dveh dneh se je na plesnem 
parketu zavrtelo skoraj 1000 
plesalcev iz 15 držav, ki so tek-
movali v 3 kategorijah v Boogie 
Woogiju in štirih kategorijah v 
Rock'n'Rollu. 

Med omenjenimi so najbolj-
še izbrali že v soboto zvečer, 
v nedeljo pa so se zvrstile še 
ženske in mladinske formacije 
ter člani CDS, Slovenija Open, 
kjer so nastopili člani s klasično 
akrobatiko in mlajši mladinci. 

Dogodka so se udeležili šte-
vilni visoki gosti s sveta plesa, 
ki so držali pesti in spodbujali 
svoje favorite. 

Za svoje nastope, trud in 
delo je plesalcem čestital tudi 
župan Franc Setnikar, ki je 
vsem zbranim v imenu občine 
Dobrova – Polhov Gradec izre-
kel prijetno dobrodošlico, člane 

ocenjevalne komisije in druge 
vidne predstavnike pa pogo-
stil z dobrotami iz Cule dobrot 
Blagajeve dežele. 

Odlično organizirana prire-
ditev je bila za Slovenijo uspe-
šna tudi po tekmovalni plati, 
saj so zabeležili kar nekaj vr-
hunskih uvrstitev. 

Posebej veseli pa smo bili, ko 
je na najvišjo stopničko zaslu-
ženo stopila naša občanka Gaja 
Malovrh s svojim soplesalcem 
Jako Južničem. 

Ta dva sta v kategoriji 
Rock'n'Roll-Contact Style za-
sedla drugo mesto, postala pa 
sta tudi skupna zmagovalca 
svetovnega pokala, za kar jima 
iskreno čestitamo. 

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

V dvorani Kulturnega doma Ja-
koba Trobca so lokalna društva s 
pesmijo in besedo počastili državni 
praznik ter se posebej spomnili veli-
kega Slovenca Ivana Cankarja.

S pesmi so našo deželo v prvem 
delu počastili Mešani pevski zbor 
Gregor Rihar, Jutranji cerkveni pev-
ski zbor, ženski pevski zbor Danica 
ter Briške cvetke, ki so tudi tokrat 
prinesle poseben žar in luč med ob-
činstvo. 

Te je med nastopi nagovorila tudi 
črtica Zaklenjena kamrica iz Can-
karjevega dela Podobe iz sanj, ki jo 
je doživeto prebral Roman Vučajnk. 
Še nekaj drugih del iz njegove bogate 
literarne zakladnice ustvarjanja ter 
pisanja je kasneje nanizal in navedel 
povezovalec večera Simon Purger, ki 
je poudaril bistvo mnogih Cankarje-
vih del, in to je življenje preprostega 
človeka. Zatem pa se je občinstvo za 
nekaj časa preselilo več kot sto let 
nazaj ter pokukalo v izbico na Rožni-
ku. Ravno tedaj sta k Ivanu Cankarju 
na obisk prišla njegov bratranec Izi-
dor Cankar ter prijatelj Hinko Smre-
kar. Po moško so ob skodelici kave 
poklepetali o življenju na Rožniku 
in tem kako je bilo na Dunaju, rekli 
so nekaj krepkih na račun politike 

ter ustavili misli pri pisanju in mo-
tivih zanj, pri tem seveda niso mogli 
mimo lepot pisanja, pa tudi tistih 
ženskih lepot, ki so včasih navdih za 
ustvarjanje. Tako so trije člani dram-
ske skupine Neptun na hudomušen 
in zanimiv način predstavili utrinek 
iz Cankarjevega življenja. Igri pa je 
ponovno sledila pesem predvsem 
prazničnih in domoljubnih pesmi v 
izvedbi Mladinskega in otroškega ter 
dekliškega pevskega zbora Višajčki, 
za tem so jih nekaj lepo zapele člani-
ce vokalne zasedbe Svetlice, ki pa so 
se jim v venčku pridružili tudi člani 
Moškega pevskega zbora TD Briše. 

Prireditev pa ni obšla prazničnih 
voščil, ki sta jih zbranim v dvorani 
javno izrekla tudi župan Franc Setni-
kar ter polhograjski župnik Bogdan 
Oražem, ki je blagoslovu prislonil še 
svoj piskrček ter navzočim prebral 
unikatno črtico iz zakladnice njego-
ve bogate domišljije. 

Tako je poskrbel, da so obiskovalci 
na svoje domove odšli ne le napol-
njeni z duhom kulture, pač pa tudi 
nasmejanih obrazov in vedrih misli. 

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

Cvet najboljših (levo spodaj Jaka in Gaja) skupaj z organizatorji dogodka.

Na najvišji stopnički naša občanka Gaja Malovrh
V športni dvorani na Dobrovi se 
je 8. in 9. decembra 2018 zbrala 
svetovna elita v Rock'n'Rollu in 
Boogie Woogiju. 

Smetnjak za pasje iztrebke ni za petarde
Dovoljeno uporabo pirotehničnih izdelkov 
je nekdo grdo zlorabil ter moč eksplozije 
preizkusil v smetnjaku za pasje iztrebke, 
nameščenem v Brezju. 

Pesem miru

Tradicionalna proslava Pesem miru v Polhovem 
Gradcu je tudi letos potekala na Štefanovo, 
26. decembra. 
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Vsega lepega v bližajočih 
prazničnih dneh je zbranim 
občanom zaželel župan Franc 
Setnikar. Čestital jim je ob 
državnem prazniku ter se jim 
zahvalil za sodelovanje in so-
oblikovanje lokalnih skupno-
sti in društev. Nekatera so s 
pesmijo in plesom popestrila 
tudi tokratno prireditev ter 
obiskovalce z izbranim progra-
mom popeljala v praznične dni. 
Plesalke iz plesnega društva 
Panorama so zaplesale na rit-
me praznične pesmi, uspešna 
mlada plesalka Naja Kovačič je 
s svojo točko pokazala svoj ta-
lent in si zaslužila aplavz, prav 
tako kot fantje iz zasedbe KPD 

Ivan Cankar Šentjošt, ki so s 
svojimi instrumenti navdušili 
občinstvo, članice Ženskega 
pevskega KD Črni Vrh pa med 
drugim vsem zbranim v pesmi 
zaželele, naj bo mini vse, kar je 

slabo, kar je dobrega, pa maksi 
naj bo. Sicer pa je kar nekaj le-
pih, srčnih misli in odlomkov 

iz poezije različnih slovenskih 
avtorjev skozi celoten večer 
natrosila prijetna povezovalka 
Bernarda Žarn. Vse te bi lahko 
strnili v želji, ki jo je med dru-
gim izrekla: “V teh decembr-
skih dneh je med nami polno 
želja in ne glede na to, kako zelo 
različni smo si, si vsi želimo 
miru v duši, zdravja v telesu in 
ljubezni v srcu.” Praznične be-
sede in želje je letos dodal tudi 

glasbeni gost Marko Vozelj, ki 
je obudil spomine na leta, ko 
se je prav v tej občini začenjala 
njegova glasbena pot. Z neka-
terimi svojimi romantičnimi 
pesmimi je raznežil občinstvo 
ter jih pripravil, da so skupaj 
z njim in vsemi nastopajočimi 
zapeli ter se zazibali v melodi-
jah njegovih najbolj znanih, ki 
so odzvanjale še ves večer. Po 
koncu prijetnega prazničnega 

programa je sledilo še druženje 
ob pogostitvi, ki ga je spremljal 
opomin povezovalke: “Hvala 
za zares prelep večer. In takih 
v življenju ni na pretek. Zato so 
toliko bolj dragoceni in k srcu 
vzeti. Zato štejejo. In nas grejo. 
Tudi v hladnejših in manj prija-
znih dneh in nočeh.” 

Fotografije in besedilo: 
Nadja Prosen Verbič

10. decembra je župan Franc 
Setnikar v decembrska oblačila 
odeti športni dvorani na 
Dobrovi gostil starejše občane. 

V pozdravnem nagovoru se jim je med dru-
gim zahvalil za ponovno zaupanje ter dejal, da 
se bodo potrudili, da se bodo tudi starejši v ob-
čini dobro počutili, saj so izredno pomembni 
pri soustvarjanju družbenega okolja. 

Zaželel jim je prijetno popoldne ter vsega le-
pega v prihajajočem letu. V nadaljevanju kul-
turnega programa je dramska skupina Neptun 
skupaj s prof. dr. Petrom Mikšo z igro in besedo 
predstavila utrinke iz življenja svetovnega alpi-

nista in Polhograjca Pavla Kozjeka. Občinstvo 
je spoznalo njegova otroška leta, dr. Mikša pa je 
predstavil nekatere pomembne vzpone, zaslu-
ge in nagrade, ki jih je Kozjek osvojil in prejel 
v svojem prekratkem življenju, ter lastnosti in 
dogodke, ki so oblikovale in zaznamovale tega 
velikega človeka. 

Kulturni program se je zaključil z božičnimi 
pesmimi otroškega in mladinskega pevskega 
zbora KD Črni Vrh, praznično srečanje starej-
ših pa s pogostitvijo in dobro kapljico, ki so jo 
spremljala le še lepa praznična voščila.

Besedilo in fotografiji: 
Nadja Prosen Verbič

Podelitev barjanca je spod-
buda za vse, da pomagajo dru-
gim in se zavedajo svoje druž-
bene odgovornosti. Biti marljiv 
ter pošten obrtnik in podjetnik 
je posebnega pomena za obr-
tništvo in širšo družbeno sku-
pnost, kajti podjetniški uspeh 
je tesno povezan s širšo druž-
beno skupnostjo. Prav je, da je 
pomoč sočloveku in družbena 
odgovornost podjetja za večino 
izmed obrtnikov in podjetni-
kov pomemben del vsakdana. 
Za podelitev priznanja barja-
nec se upoštevajo merila, kot so 
urejenost obratovalnice, ugled 
obrtnika, dolgoletni staž od 10 
let naprej in aktivno delovanje 
v širši skupnosti.

Priznanja so prejeli: Marko 
Istenič, Istenič avtoser-
vis, družba za storitve, trgovi-
no in posredovanje, d.o.o., iz 
Vnanjih Goric, Igor Zupančič, 
Zaključna dela v gradbeni-
štvu Igor Zupančič s.p., iz 
Škofljice in Leopold Oblak, 
Splošno kovaštvo Oblak 
Leopold s.p., iz Šentjošta nad 
Horjulom. Ker je slednji občan 
Občine Dobrova - Polhov Gra-

dec, je prav, da o njem napiše-
mo nekaj več besed. 

Gospod Leopold Oblak je 
po poklicu kovač. Po poroki se 
je dodatno izučil še za strugarja 
in obdelovalca kovin. Ko je leta 
1967 zaprosil za popoldansko 
obrt, mu je referent na takratni 
občini predlagal dejavnost ko-
vaštva, v kateri uspešno posluje 
in iz leta v leto razvija nove pro-
izvode. V času, ko je bil vajenec, 
ga je mojster poučil o splošnem 
kovaštvu, podkovanju konj, iz-
delovanju plugov in varjenju 
železa brez varilnih aparatov. 
Leta 1980 je popoldansko obrt 
zamenjal za redno in postal 
samostojni podjetnik, ki je z 
inovativnimi izdelki osvojil 
evropski trg. Skupaj s še štiri-
mi sodelavci v svojem podjetju 
izdeluje izdelke za gozdarstvo, 
ki so plod lastnega razvoja. Ne-
kateri izdelki so tudi patentno 
zaščiteni v evropskem prosto-
ru. V svoji 56 let dolgi poslovni 
karieri ni razvijal le lastnega 
podjetja, bil je pobudnik za po-
stavitev še dveh proizvodnih 
obratov v Šentjoštu, ki sta po-
nudila zaposlitev 40 lokalnim 

prebivalcem. Za potrebe trže-
nja lastnih izdelkov na tujih tr-
gih je leta 1986 odprl podjetje 
tudi v sosednji Avstriji. Vstop 
Slovenije v Evropsko unijo je 
poenostavil trgovanje z drža-
vami srednje Evrope in tako 
potrebe po dodatnem podje-
tju ni bilo več. Leopold pa ni 
bil aktiven le v svojem podje-
tju. Da bi se njegovo podjetje v 
podeželski vasi na zahodnem 
delu Polhograjskega hribovja 
lahko razvijalo, je bil pobudnik 
za razvoj infrastrukture v kraju. 
Aktivno se je vključil v projekte 
in izvedbo pri gradnji cest, ele-
ktrifikacijo vasi, izgradnji vo-
dovoda, telefonije, pošte, šole 
in vrtca. Izdelal je tudi prvo 
vlečnico za razvoj smučanja 
in smučišča v Šentjoštu. Vrsto 
let je bil tudi predsednik vaške 
skupnosti Šentjošt in član kra-
jevne skupnosti Horjul. Njego-
va prizadevanja so prepoznali 
tudi v širšem okolju in tako je 
postal prvi župan občine Do-
brova - Horjul - Polhov Gradec 
v samostojni Sloveniji. Leopold 
je že 40 let aktiven član pevske-
ga zbora v Šentjoštu, v mlajših 
letih je sodeloval tudi v števil-
nih drugih društvih v kraju. 
Leopold Oblak je aktiven član 
sekcije kovinarjev in vzoren 
član območne obrtno-podje-
tniške zbornice Ljubljana Vič. 

Mag. Peter Grabner, 
sekretar OOZ Ljubljana Vič

Podelili priznanja barjanec

Sredi decembra smo v območni obrtno-
podjetniški zbornici Ljubljana Vič praznovali 
deseto obletnico odprtja nove poslovne 
stavbe in že desetič po vrsti trem članom, 
najzaslužnejšim obrtnikom in podjetnikom 
podelili priznanje barjanec.

Župan voščil starejšim

Občinska prireditev v znamenju plesa, pesmi in poezije
Praznično okrašena športna dvorana na Dobrovi 

je v petek, 21. decembra, gostila občinsko 
prireditev v počastitev dneva samostojnosti in 

enotnosti ter prednovoletni sprejem župana 
občine Dobrova - Polhov Gradec. 
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Tudi letos so bili otroci iz 
občine Dobrova - Polhov 
Gradec pridni, zato jim je 
občina v dar poklonila dve 
gledališki predstavi. 

V Polhov Gradec in na Dobrovo je 
povabila Miškino Gledališče. 

 Najprej so 9. decembra otroci v 
dvorani kulturnega doma Jakoba 
Trobca v Polhovem Gradcu palčku 
Božu pomagali, da je bil tudi zadnji je-
lenček Rudi pripravljen za polet okoli 
sveta. Temu je namreč zaradi preveč 
sladkarij in nič telovadbe zrasel velik 
trebušček. Prav tako so z otroškimi 
iskricami, ščepcem prijateljstva in ne-
kaj iznajdljivosti poskrbeli za čarobni 

prah za letenje. Konec predstave Rudi 
in praznične kremšnite je bil srečen in 
jelenčki so bili pripravljeni za obisk ter 
obdarovanje otrok. Dobrovski otroci 
pa so 26. decembra v plesni dvorani 
na Dobrovi poskrbeli, da se je babica 
Zima še pravi čas vrnila s počitnic in 
poskrbela za pravo čarobnost praznič-
nih dni. Težko si je namreč predsta-
vljati praznovanje božiča v pomladnih 
dneh. Babica Zima se je sicer želela 
odpraviti na počitnice, vendar so otro-
ci skupaj z miško in pujsom uspeli še 
pravi čas pripraviti pravo praznično 
vzdušje, da se je vrnila. Miški in pra-
šičku so priskočili na pomoč pri okra-
sitvi jelke, skupaj so zamesili potico 
in zapeli ter zaplesali na nekaj veselih 
zimskih pesmic. S tem pa so zanetili 

toplino in veselje v srčkih vseh, ki so 
jo ponesli tudi v svoje domove. 

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

Popravek
V zadnji številki Našega časopi-
sa, 466, je pri članku Dalmati-
nova biblija v Suhem Dolu? 
izpadel podpis avtorja. Avtor 
omenjenega članka je Tone 
Košir. 

Uredništvo Našega časopisa

Polhov doživljajski park 
Vabljeni v Polhov doživljajski park, 
kjer boste polhu pomagali najti novi 
dom in se naučili veliko zanimivih 
reči o njegovih prijateljih. Vsak dan 
med 10. in 16. uro. Vstopnice 
lahko kupite v graščini. V prime-
ru slabega vremena imamo zaprto.  
Odpiralne čase preverite na: spletni 
strani  http://www.grad-polhovgra-
dec.si/polhov-dozivljajski-park ali 
http://visitpolhovgradec.si/priredi-
tve,  na FB strani Polhograjska gra-
ščina ter na Instagram profilu Polho-
grajska graščina. 
  
Voden ogled dvorske cerkve
V nedeljo, 3. februarja, od 14. do 
16. ure vabljeni na brezplačno vo-
denje po dvorski cerkvi sv. Petra, ki 
velja za eno najlepših cerkva pozne 
gotike pri nas. V notranjosti si lahko 
ogledate lesen strop, ki z okrasom 
posnema gotsko obokanje, renesanč-
no oblikovana kamnita baldahina ter 
reliefno okrašene empore, na katerih 
je ob obredih sedela gosposka. Vodil 
bo vodnik Marjan Malovrh. 
  
Mozartovi družinski dnevi 
 V nedeljo, 24. februarja ob 17. uri 
vljudno vabljeni na že 199. Mozar-
tove družinske dneve, festival lju-
biteljev klasične glasbe, ki ga za vas 
organizira KUD Serafin. 
  
Poroka v romantični Polhograjski 
graščini, le korak iz Ljubljane
Se želita poročiti v grajskem parku, 
ki ga obdajajo okoliški hribi, v zele-
nem okolju, stran od mestnega vrve-
ža in gneče? Vabimo vaju, da svojo 
ljubezen potrdita v objemu Polho-
grajske graščine. Možen je dogovor 
za cerkveni obred v  župnijski cerkvi 
Marijinega rojstva ali v znameniti 
gotski cerkvi sv. Petra v Dvoru. Ter-
mini porok se usklajujejo glede na 
prvo prijavo para za posamezno so-
boto. Pokličita nas, veseli bomo vaji-

nega obiska. Uradne ure za poroke 
začnemo v februarju, ob sredah od 
12. do 18. ure (obvezna je predhodna 
najava). 
  
Čaj z grofom Blagajem
 Čajanke izvajamo ob petkih popol-
dan. Obvezna je predhodna najava. 
  
GRAJSKA knjižnica Polhov Gradec 
Vrata grajske knjižnice so odprta 
vsak četrtek od 17. do 19.  ure in 
v soboto od 10. do 12. ure.  Va-
bljeni, da si v knjižnici izberete 
knjigo za krajšanje dolgih zim-
skih večerov.  
V knjižnici velja članarina Mestne 
knjižnice Ljubljana, zato vabljeni 
tudi vsi člani MKL, ki obiskujete 
ostale enote. V knjižnici je na voljo 
veliko literature, ki je priporočena za 
domača branja (za osnovne in sre-
dnje šole) in bralne značke, zato va-
bljeni tudi šolarji in dijaki. Članarine 
za mlade do 18. leta ni. 
  
URE PRAVLJIC - Obisk pisateljice in 
pravljičarke VIDE KOKALJ 
Z urami pravljic nadaljujemo v 
četrtek, 28. februarja ob 16.30. 
Na tokratno uro pravljic ste lepo 
vabljeni prav vsi ljubitelji pravljic, ne 
glede na starost! Pripovedovala bo 
pisateljica Vida Kokalj, ki je del mla-
dosti preživela v Polhovem Grad-
cu. Na uri pravljic otroci prejmete 
dnevnik pravljic, na katerem zbirate 
žige. Ob zaključku najbolj pridne 
čaka lepo presenečenje. 

Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na 
voljo: 
T: 031 776 259 
E: info@grad-polhovgradec.si 
www.grad-polhovgradec.si    www.visitpol-
hovgradec.si
Spremljajte nas tudi na FB in Instagram 
profilu Polhograjska graščina 

Pripravile:  
Julija Buh, Ana Oblak, Nina Slana 

Dogodki in novosti februarju

Najkrajši mesec v letu je tu. 
Mesec, ko obeležujemo Prešernov dan (8. februar), in 

mednarodni dan materinega jezika (21. februar).  Vabljeni, da se v 
graščini udeležite različnih dogodkov, ki jih pripravljamo za vas. 

Vabilo 

NA PREDSTAVITEV DELOVANJA 

AVTOMATSKEGA 
DEFIBRILATORJA AED

 
Kavarna Bambi je pri svoji stavbi v Srednji vasi pri Polhovem Gradcu 13 
namestila defibrilator. Defibrilator je  nameščen na javno dostopnem 
mestu v rumeni omarici,  na  lesenih garažnih vratih objekta, ob par-
kirišču kavarne Bambi. 
Kavarna Bambi vas vabi na predavanje o pomenu 
in uporabi avtomatskega defibrilatorja AED z infor-
macijami o temeljnih postopkih oživljanja z njegovo 
uporabo. 

Predstavitev bo izvedena s strani pooblašče-
ne organizacije v prostorih Kavarne Bambi, 
Srednja vas pri Polhovem Gradcu 13, Polhov 
Gradec dne 15.2.2019, ob 17. uri. 

Pri zastoju srca je znanje temeljnih postopkov oživljanja neprecenljivo, 
saj lahko z njim srce, ki je zastalo, vnovič poženemo v tek in ga z upo-
rabo avtomatskega defibrilatorja tudi povrnemo v normalni ritem in s 
tem človeku rešimo življenje. Zato vabljeni k udeležbi, kjer boste imeli 
možnost aktivno sodelovati.   

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 
041 233 775. 

  
Vljudno vabljeni!

Vabilo 

VABLJENI NA DELAVNICE 

ZDRAVJE 
NA VSAKEM KORAKU
9. delavnica – praktičen prikaz zdrave hrane in 
pokušina 

Vabimo vas, da se 31. januarja, ob 18. uri v avli 
Osnovne šole Polhov Gradec udeležite 9. delavnice 
Zdravje na vsakem koraku, ki jo bo izvedel Robert Mr-
zel. Kuharski mojster bo pripravil odlične recepte ter 

praktične nasvete pri pripravi jedi iz zelenjave. Predsta-
vil bo, kako zdravo in hitro pripraviti preproste zelenjav-
ne jedi, ki bodo očarale z neverjetnimi okusi. 

  
10. delavnica – pomen dobre komunikacije in 
psihofizično zdravje 

Vabimo vas, da se 11. februarja, ob 18. uri v Špor-
tni dvorani Dobrova udeležite 10. delavnice Zdravje 
na vsakem koraku, na katerem bomo gostili dr. Sanelo 
Banović. Psihološko zdravje je umetnost in mistika ter 
pomemben del zdrave strukture osebnosti. Ljudi je od 
nekdaj zanimalo, kako se povezujeta telesno in dušev-
no, saj se vse znane tradicionalne medicine v svojem 
jedru ukvarjajo prav s tem vprašanjem. Dober odnos 
do sebe in drugih vpliva na naše življenje, še posebej na 
zdravje. Osebnostni in socialni potenciali so potrebni 
za vzdrževanje psihološkega zdravja in uspešno reševa-
nje problemov.

Vabilo 

VABILO NA ZAKLJUČNO DELAVNICO 

ZDRAVJE NA VSAKEM KORAKU
Vabimo vas na zaključno delavnico Zdravje na vsakem koraku, ki bo 
v soboto, 23. februarja, ob 10. uri v Polhovem Gradcu. 
Tokrat bo predavanje o demenci. Gre za napredujočo bolezen možganov, ki postopoma 
oslabi vrsto višjih miselnih funkcij. Težave se začnejo s kratkoročnim spominom, zaznavo, 
prepoznavo, presojanjem, orientacijo, govorom in izvršilnimi funkcijami, odvisno od pre-
dela možganov, kjer se propad nevronov začne. Kljub temu da za bolezen še ne poznamo 
učinkovitega zdravila, lahko s pravočasno diagnozo lažje načrtujemo in organiziramo 
vsakdan osebe z demenco ter sprejmemo vrsto pomembnih odločitev za prihodnost.

Poskrbljeno bo tudi za otroke: 
10.00–12.00: XXXL spomin, XXXL Človek ne jezi se, XXXL kocke, XXXL 4 v vrsto, mirni koti-
ček (pobarvanke in ustvarjanje), Med dvema ognjema, štafetne igre 
10.30–11.15: predstava klovna Jaka
11.20–11.35: minute za ples
11.40–12.00: bingo in igre
Otroci, s seboj obvezno prinesite (športne) copate.

Po zaključku delavnic bo sledila podelitev priznanj stalnim udeležencem delavnic Zdravje 
na vsakem koraku, temu pa še pogostitev.

 Vljudno vabljeni! 

Otroci poskrbeli za praznike
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V sredo, 5. decembra, je 
otroke iz Dobrove in njene 
okolice obiskal Miklavž v 
spremstvu angelčkov in naga-
jivih parkljev. 

Pred Miklavževim priho-
dom so si otroci skupaj s starši 
lahko ogledali lutkovno pred-

stavo Gosenica in odmev, ki jo 
je pripravila lutkovna skupina 
Kulturnega društva Dolomi-
ti. Nato je otroke s prihodom 
razveselil še Miklavž, ki jim je 
razdelil darila, najbolj nagajive 
pa so prestrašili parklji. 

Seveda so se otroci najbolj 
razveselili daril. Miklavž je 

nato odhitel naprej, saj ga je 
čakalo še veliko pridnih otrok.

Hvala vsem sponzorjem: 
Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, Krajevna skupnost 
Dobrova, LAVANDA, Marjan 
Žvokelj s.p., Podolnica, ATTA 
PEKLAJ d.o.o., Gabrje, Ele-
ktroinštalacije Pavel Sečnik 
s.p., Dobrova, PLEVNIK in-
ženiring in proizvodnja d.o.o., 
Podsmreka, KONSTRUKCI-
JE KOGOVŠEK - inženiring, 
proizvodnja, storitve d.o.o., 
Dobrova, TAPRO trgovina 
d.o.o., Ljubljana,  BIZJAN 
ORODJARSTVO, proizvo-
dnja in storitve, d.o.o., Šuji-
ca, GRAFIK INVEST d.o.o., 
Ljubljana,  EUROGARDEN 
d.o.o., Podsmreka, GRAIN 
d.o.o., Ljubljana, SISTEM 
PLUS d.o.o., Ljubljana,  Lekar-
na Dobrova - Matija Centrih, 
INSURA d.o.o., Dobrova, Ga-
lanterija Češnovar Franci s.p., 
Razori. 

Krajevna skupnost 
Dobrova

Društvo upokojencev Do-
brova – sekcija nordijska hoja 
se dobivamo enkrat tedensko 
ne glede na vreme. 

Jesenski del smo pričeli 6. 
septembra, ko smo prehodili 
PST od Brda do Kosez (lju-
bljanska občina), nadaljevali 
smo po naši občini, obiskali 
pa smo tudi Horjulsko dolino, 
kjer smo si ogledali živalski 
vrt na Vrzdencu. Leto 2018 

smo zaključili 1. decembra s 
pohodom od Izole do Strunja-
na. Najprej smo se ustavili na 
jutranji kavi v Kopru. Hodili 
smo do Izole – Belvedera, kjer 
smo začeli pohod med oljkami 
nad morjem. Ogledali smo si  
Križ nad klifom, obiskali cer-
kev ter po dobro varovani poti 
prispeli v Strunjan. Po enour-
nem odmoru smo se okrep-
čali z dobrotami, ki so jih 

pripravile naše nordijke. Nato 
smo pot nadaljevali v Sečo pri 
Portorožu, kjer smo si ogledali 
vrt kaktusov (1600 vrst, nekaj 
starih preko 100 let). Dan smo 
zaključili z dobrim kosilom in 
avtobusnim ogledom novole-
tno razsvetljenega mesta Ko-
per s Čudolandijo. 

Vodja nordijcev 
Tone Tomšič

Na Slovenskem je bila »hiša« 
osrednji prostor podeželskih 
domačij, središče vsakodnev-
nega dogajanja. 

Ob dolgih zimskih večerih 
so v njej opravljali razna dela, 
namenjena je bila tudi počit-
ku, predvsem pa je bila pro-
stor srečevanj in druženja – z 
družino, sosedi in znanci. Prav 
hišo je za osrednji prostor jaslic 
na Dobrovi izbral jasličar Fran-
ci Prek s Šujice, ki je tokrat že 
tretjič postavil jaslice na oder 
pri župnijskem domu. Redni 
obiskovalci so zagotovo pre-
poznali nekatere elemente, ki 
so krasili že lanske jaslice, saj 
gre vsako leto za nadgradnjo 

prejšnjih. Ne manjkajo krušna 
peč, bogkov kot, lesena miza s 
stoli … Med slikami, ki visijo v 
hiši, je zagotovo zanimiva av-
tentična fotografija Francijevih 
prednikov, Marije in Jakoba 
Preka s Šujice, po domače An-
žonovih, ki je nastala ob koncu 
prve svetovne vojne. Ostale tri 
nabožne slike pa so bile rešene 
pred skorajšnjim uničenjem, saj 
so bile najdene v smetnjaku v 
Ljubljani. Zdaj so novo življenje 
našle v jaslicah na Dobrovi. Na-
mesto pete ljudske pesmi kot 
nekoč, pa so se po hiši razle-
gale praznične melodije dana-
šnjega časa. Skozi okno hiše se 
pogled odpre na veličastne ja-

slice, ki jih krasi približno dve-
sto figur od nepogrešljive svete 
družine do pastircev in živali. 
Prizorišče jaslic je tudi tokrat 
slovensko podeželje s cerkvi-
co (kopija gabrske cerkvice sv. 
Janeza Krstnika) na vrhu griča 
in križevim potom. Vse makete 
so Francijevo ročno delo. Samo 
postavljanje jaslic je potekalo 
štiri tedne, ko je Franci Prek za 
načrtovanje, izdelavo in posta-
vljanje porabil okrog pet ur na 
dan. Da jaslice izgledajo tako 
veličastno, se je treba zahvaliti 
tudi tistim posameznikom, ki 
so nabrali mah in pomagali pri 
postavitvi – brez pomoči Ma-
rije Lampret, Jane Žvokelj, Ju-
lije Urbančič, Milana Božiča in 
Filipa Božnarja zagotovo ne bi 
šlo. Francija pa najbolj veseli, da 
si vse več ljudi prihaja ogledo-
vat njegovo mojstrovino, skoraj 
ni dneva, ko si je ne bi kdo na 
novo prišel ogledat, predvsem 
pa veseli dejstvo, da se glas o ja-
slicah širi vse dlje. Letos si jih je 
ogledal tudi ljubljanski pomo-
žni škof dr. Anton Jamnik. Vsi, 
ki si še niste uspeli ogledati 
jaslic, imate še dovolj časa, na 
ogled bodo namreč do svečni-
ce, 2. februarja. 

Mitja Prek

Jasličar Franci Prek ob jaslicah. Foto: Ted Estes

27. december 2018, župnijska cerkev na Do-
brovi - Ob času, ko naj bi se vse malo umirilo, 
člani MePZ Dobrova že vrsto let z veseljem in 
zanesenostjo pripravljamo božični koncert, s ka-
terim svojim družinam, prijateljem, sokrajanom 
in znancem zaželimo vsega dobrega, ki nam ga 
lahko natrosi božični čas. Ta koncert se je zgodil 
v letu, ko smo z zborom spomladi obeležili 40 let 
rednega delovanja. Pod vodstvom Boruta Doli-
narja zbor deluje 27 let in v veliki večini se ima-
mo prav njegovemu trudu zahvaliti, da ohranja-
mo to tradicijo. Čudovite božične pesmi je tudi 
tokrat v celoto povezala Mojca Kucler Dolinar. 
Letošnji že 23. božični koncert smo obogatili s 

spremljavo starih dobro poznanih božičnih pe-
smi s tolkalisti Godbe Dobrova-Polhov Gradec. 
V goste pa smo povabili Be Geesus a capella go-
spel zbor, ki je poskrbel tudi za malo modernejše 
ritme, in glasbeno družino Paulič iz Obirskega, 
ki so nam božične skladbe predstavili z opre-
kljem, citrami, kontrabasom, kitaro in s harfa-
ma. Letošnji božični koncert si bomo zagotovo 
zapomnili po veliki pestrosti programa. 

Naklonjenost lepi pesmi je v mirno noč po-
vezovala poslušalce in nastopajoče ob prijetnem 
druženju po koncertu, ko je bilo lahko še dolgo 
slišati lepo slovensko pesem. 

Magdalena Tehovnik, foto Janez Dolinar

Mešani pevski zbor Dobrova ob spremljavi domačih tolkalistov.

Od Izole do Strunjana

Jaslice na Dobrovi vsako leto 
privabijo več obiskovalcev

23. božični koncert MePZ Dobrova

Miklavž je obiskal pridne
otroke iz KS Dobrova
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Želeli smo povezati temo le-
tošnjega šolskega parlamenta 
– šolstvo in šolski sistemi z de-
javnostjo otrok v smislu, da bi 
razmišljali o šolskem sistemu, 
prednostih in slabostih, ki jih 
čutijo, zato smo v goste povabi-
li Društvo za boljši svet, ki nam 
je prineslo nekatere odgovore 
na vprašanja naših radovednih 
učencev. Obiskali so nas na-
mreč člani, prostovoljci, ki so 
nam z igrano predstavo Šolski 
vrtiljak predstavili položaj šol-
stva po svetu.

Šolska ura je bila posveče-
na temu, da se seznanimo z 
zgodovino in začetki šolstva 
nasploh ter z različnimi mo-
deli šolanja po svetu. Zanimivi 
predstavi so sledile delavni-
ce v razredih, kjer so učenci 
spoznavali posebnosti različ-
nih modelov šolanja po svetu, 
predvsem v predelih sveta, kjer 
šolstvu ni namenjenih veliko 
sredstev, nekje v Afriki morajo 
pred poukom najprej poskrbeti 
za to, da imajo pitno vodo. 

S kanglicami hodijo v naj-
bližjo mlako po oporečno vodo, 
ki ji potem dodajo sredstvo, ki 
loči pesek od vode, da dobi-
jo pitno vodo. To je le ena od 
težav, s katerimi se srečujejo 
nekateri otroci v šolah po svetu.

Protiutež tem težavam smo 
lahko spoznali, ko smo si ogle-
dali prispevek o modelu šolstva 
na Finskem, ki je v veliki meri 
prilagojen učencem in njiho-
vim potrebam. Pri tem ni v 
ospredju tekmovalnost, temveč 
je poudarek na tem, da se pri 

vsakem otroku iščejo njegova 
močna področja, tudi s pomo-
čjo raziskovalnega dela. 

Vse naštete dejavnosti so 
nam pokazale, da je šolstvo po 
svetu resnično »vrtiljak«, ki se 
vrti v različne strani, vendar 
nazadnje le najde smer, kjer je 
znanje temeljna vrednota, ki 
omogoča otrokom boljšo pri-
hodnost.

Urška Žagar

Elektrotehniška delavnica v OŠ 
Polhov Gradec

V petek, 11. januarja, smo 
imeli učenci tehniški dan in 
smo se udeležili elektrotehni-
ških delavnic; nekatere so iz-
vedli tudi zunanji strokovnjaki. 

Učenci smo se razdelili v šti-
ri skupine. Prva skupina se je 
udeležila delavnice, ki jo je iz-
vedel naš bivši učenec Kristjan 
Bleiweis, ki je študent računal-
ništva. Naslov njegove delavni-
ce je bil Sadna baterija. Drugo 
delavnico je vodila učiteljica 
Mirjam Kogovšek, ki nam je 
predstavila odboj v vodi (laser). 
Učitelj Jure Kramar je izvedel 
delavnico z naslovom Magne-
tni odboj. O brezžičnem pri-
žiganju žarnice nas je poučila 
gospa Natalija Sedej. Spajkanje 
pa nam je pokazal gospod An-
drej Malovrh iz podjetja Me-
trel. Naša učiteljica za tehniko 
in tehnologijo Nastja Mihovec 
je z nami sestavljala robote z 
Lego Mindstormom. Na kon-
cu smo se vsi učenci pomerili 
v kvizu, ki je pokazal, kaj smo 
se ta dan novega naučili. Bil je 

zelo zabaven, napet in hkrati 
težek. Bil pa je tudi pokazatelj, 
kako se lahko na eksperimen-

talni način naučimo zelo veliko. 
Tovrstna oblika pouka je zopet 
pokazala, da je medgeneracij-

sko sodelovanje poučno, prije-
tno in zabavno. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste poskrbeli, da so 

naše glave bogatejše za novo 
znanje o elektrotehniki. 

Nejc Jug, 7. a

Poleg okraskov, ki smo jih iz-
delali v vrtcu, so otroci prinesli 
okraske tudi od doma. Skupaj 
smo občudovali njihove barve, 
oblike, izdelavo ter simboliko, 
saj so na neki način ti okraski 
povezali vrtec in naše družine. 
Pod našo smrečico smo po-
sneli skupinsko praznično fo-
tografijo, s katero smo okrasili 
voščilnico ter vanjo zapisali 
lepe želje. Z voščilnico smo se 
odpravili na pošto, kjer nas je 
prijazno sprejela mamica ene-
ga izmed naših otrok ter opre-
mila naše pismo z znamkami. 
Gotovo vas zanima, kam smo 
poslali pismo. Pismo je odšlo 

na pot v daljno Ameriko. Med 
naše Sovice smo namreč jese-
ni sprejeli dečka, ki se je k nam 
priselil iz Amerike, zato smo 
pisali pismo njegovi babici in 
dedku. Voščila bosta gotovo 
vesela, mi pa smo priložnost 
izkoristili tudi za pogovor o 
tem, kako pismo potuje od na-
slovnika do pošiljatelja.

Ker je mesec december tudi 
čas, ko nas obiščejo trije dobri 
možje, smo temeljito pospra-
vili igralnico, za vsak primer, 
če se bo kateri od njih slučaj-
no oglasil tudi v vrtcu. Prvi je 
mimo naših oken prišel Mi-
klavž ter nam v družinskem 

kotičku pustil darilo, ki smo ga 
po naključju odkrili šele sredi 
dopoldneva. Koliko veselja in 
navdušenja je bilo! Še posebno, 
ker je Miklavž natančno vedel, 
o čem smo se pogovarjali no-
vembra (dinozavri), zato nam 
je prinesel knjigo o dinozavrih. 

Vsak dan smo ob prazničnih 
pogrinjkih in soju svečk imeli 
svečani zajtrk in kosilo. Pri-
pravili smo adventne venčke s 
svečkami za namizno dekora-
cijo, izdelali novoletne voščil-
nice ter snežne krogle iz ste-
klenih kozarcev. Naučili smo 
se nekaj božičnih in zimskih 
pesmic tako v slovenskem kot 
tudi v angleškem jeziku. Sle-
dila je peka piškotov za naše 
babice in dedke, ki so nas obi-
skali ob dnevu odprtih vrat. 

Skupaj smo izdelovali novole-
tne smrečice, s katerimi smo 
okrasili igralnico in gardero-
bo. Tako kot vsak mesec smo 
poskrbeli tudi za okrasitev šol-
ske jedilnice, kjer so naši ku-
harji vedno znova presenečeni 
nad našimi idejami. V dvorani 
kulturnega doma smo si ogle-
dali predstavo ter se razveselili 
obiska Dedka Mraza, ki nam 
je prinesel veliko vrečo daril. 
Učenke OŠ in knjižničarka so 
nas povabile na obisk v knji-
žnico, kjer so nam s pomočjo 
japonskega gledališča kamiši-
baj predstavile nekaj zimsko-
-božičnih zgodb. Po progra-
mu smo jih povabili na čaj in 
piškote v našo igralnico, kjer 
so nam učenke pripovedovale, 
kako jim je vrtec ostal v lepem 
spominu. Na kratkem obisku 
smo gostili učence prvega ra-
zreda. Za zaključek praznič-
nega decembra smo pripra-
vili srečelov, kjer so si otroci 
preko žreba izmenjali drobna 
darilca. Nismo pa pozabili niti 
na našega vrstnika, ki je zara-
di bolezni moral ostati doma, 
narisali smo mu risbice ter mu 
jih posredovali. V tednu pred 
počitnicami smo imeli plaval-
ni tečaj v Logatcu. Kljub temu 
da smo imeli zaradi tega na 
voljo manj časa za praznične 
dejavnosti, smo vseeno našli 
čas tudi za pravljice, pogovor 
in crkljanje. 

D. L. 

Obeležili 
mednarodni 
dan gora
Društvo Lep je dan se je tudi letos odzvalo na 
vabilo Alpske konvencije in pripravilo srečanje, 
s katerim smo tudi v Polhovem Gradcu 
praznovali mednarodni dan gora. 

V četrtek, 6. decembra, smo 
se v okviru festivala Brati gore, 
ki povezuje gore in kulturo, 
srečali v Polhograjski graščini. 
V prvem delu srečanja je bil z 
nami dr. Peter Mikša, ki nam 
je predstavil svoje delo Triglav 
in Jakob Aljaž, za katerega je 
pred kratkim prejel tudi Zlato 
hruško. V drugem delu sreča-
nja pa se nam je pridružil Stane 
Dvanajščak, predsednik Pla-
ninskega društva Blagajana, ki 
nam je podal nekaj praktičnih 
nasvetov za varno pot v hribe. 
Ogledali smo si tudi planinsko 
opremo in se naučili, kako jo 
pravilno spraviti v nahrbtnik. 

Hvala vsem, ki ste bili z nami. 

Društvo Lep je dan

GODBA
DOBROVA
POLHOV
GRADEC
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Vrtec Dobrova 

Praznični čas pri Sovicah

V veseli december smo vstopili z okrasitvijo 
naše igralnice in postavitvijo novoletne 
smrečice, ki nam je pričarala čarobno vzdušje. 

Iz OŠ Polhov Gradec

Šolski vrtiljak Društva za boljši svet v OŠ Polhov Gradec
V ponedeljek, 7. januarja, se je šolski dan v OŠ 
Polhov Gradec začel nekoliko drugače. 
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Dakar je obdržal le ime, v 
resnici pa je duh epske dirke 
ostal v Afriki, kjer sem bil 
tudi sam 12 let del tekmoval-
ne karavane in so po opravlje-
ni dirkaški preizkušnji fantje 
postajali možje, kot je nekoč 
zapisal novinar, ki je dirko 
spremljal na celotni trasi. 
Moje spomine na omenjene 
dogodivščine vsako leto v tem 
obdobju obudijo posamezni 
novinarji, ki me med drugim 
tudi vprašajo o izkušnjah v 
Afriki v primerjavi z južnoa-
meriškimi. 

Spoznanje, ki sem ga doži-
vel v Afriki in je name nare-
dilo velik vtis, je , da sem na 
brezpotjih nepredstavljivih 
razsežnosti srečal presenetlji-
vo veliko zadovoljnih ljudi, ki 
so bili v vsakem trenutku pri-
pravljeni pomagati. Običajno 
vrednost njihovega celotnega 
premoženja ni presegla vre-
dnosti goriva v naših dirkal-
nih vozilih. Za povprečnega 
Evropejca je tako vedenje 
nekaj nevsakdanjega, zato 
sem se v nekaj pogovorih z 
njimi dotaknil tudi te teme. 
Odgovor je bil vsakič zelo 
kratek, saj mi je bilo vsakič 
povedano, da se pač veselijo 
tega, kar imajo in česar so de-
ležni, in ne objokujejo tistega, 
česar nimajo in bi radi imeli 

ali dosegli. Ravno tako pa si 
postavljajo cilje za boljše ži-
vljenje v prihodnosti, vendar 
so ti postavljeni razumsko 
in na temelju izkušenj vrste 
generacij. Zelo preprosto in 
enostavno. Verjetno bi nekaj 
podobnega lahko slišali tudi v 
svoji bližini med preprostimi 
in kmečko razmišljujočimi 
ljudmi, vendar takrat mogo-
če še nisem bil zrel za tako 
spoznanje. 

Občasno, ko srečam ljudi, 
ki ne dvignejo pogleda, so ne-
zadovoljni in jezni na ves svet, 
se vprašam, če si mogoče kro-
nično ne postavljajo previso-
kih ciljev, ki jih ne zmorejo 
dosegati in ne najdejo vzroka 
za zadovoljstvo kljub izobilju 
dobrin, s katerimi so obkro-
ženi. Spoštovani, predlagam, 
da se vsi skupaj potrudimo 
in si v prihodnje zastavljamo 
take cilje, ki nas bodo vodili v 
še boljšo prihodnost in bodo 
istočasno dosegljivi. Le tako 
bomo skupaj ustvarili pogoje 
za večjo stopnjo zadovoljstva 
v naši prijazni skupnosti. 

Naj vas prijazno spomnim, 
da bodo vrata moje pisarne za 
vas še naprej odprta, posebej 
pa bom vesel dobronamer-
nosti v vsakem pomenu te 
besede. 

Želim vam vse dobro. 
Miran Stanovnik, župan

Županova beseda 

Dokončanje ciljev
Spoštovane soobčanke in 
soobčani, verjamem, da ste po 
prijetno preživetih praznikih 
že vsi trdno v resničnem 
vsakdanu. Ne morem mimo tega, 
da ne bi omenil pred nekaj dnevi 
končane dirke Dakar 2019, ki se 
je letos dogajala v južnoameriški 
državi Peru. 

Na Občinski upravi so nam 
pojasnili,,  da je izvajalec v po-
sameznih etažah objekta na 
predhodno položene elektro in 
strojne talne instalacije položil 
betonske estrihe. “V predelne 
knauf stene in spuščen strop 
na mansardi so se vgrajevale 
potrebne instalacije, ki so nuj-
ne pred nadaljnjo dokončanje 
predelnih sten in stropa v man-
sardi,”  je povedal Branko Sam-
bolič iz Občinske uprave. Dela 
so konec leta potekala tudi 
zunaj, kjer so z bagrom pripra-
vili teren za temelje dvigala ter 
določili točno lokacijo za vse 
potrebne preboje zunanjih kle-
tnih sten za razvod trase za po-
trebe priključevanja instalacij. 

“V nadaljevanju se planira 
nadaljevanje izvedba sestave 

predelnih sten in sestave stro-
pov v mansardi z vgrajevanjem 
potrebne termoizolacije, ki bo 
pogojevala izvedbo zapiranja 
sestava sten in stropov,”  na 
Občini pravijo, da naj bi nato 
v posameznih etažah izvedli 
spuščene strope, zaključne tla-
ke ter položili talno in stensko 
keramiko v sanitarijah, končali 
montažne predelne stene, nato 
pa še vgradili notranja vrata in 
okenske police,. 

Dela v notranjosti pa naj bi se 
zaključila z beljenjem. 

Zunaj bodo vlili temelje za 
dvigalo, izvedli razvod kanali-
zacije in vodovoda ter uredili 
okolico. 

V. L., foto: OU

V večnamenskem prostoru osnovne 
šole se je sredi decembra na ustanovni seji 
sestal novoizvoljeni občinski svet. Seja se 
je tako kot že trikrat prej (dva mandata 
Mladena Sumine in en mandat Mirana 
Stanovnika) začela v ustaljenem ritmu 
s pridihom svečanosti. Jernej Lavrenčič, 
predsednik občinske volilne komisije, je 
predstavil volilne rezultate. Nato pa je 
vajeti v svoje roke dobila prav v ta namen 
imenovana posebna tričlanska mandatna 
komisija pod vodstvom svetnika Gregorja 
Stanišiča. Ta je pregledala potrdila o izvo-
litvi 

Članov sveta in župana ter prispele pri-
tožbe. Prejeli so eno, kar se je zgodilo prvič 
v zgodovini občine, pritožil pa se je Do-
men Cukjati, ki je v svoji pritožbi utemelje-
val nepravilnosti, ki naj bi se zgodile med 
kampanjo župana Stanovnika. Kot smo 

lahko izvedeli po konkretnem odmoru, ki 
ga je zahtevala komisija, da se je lahko se-
znanila s pritožbo in o njej razpravljala, se 
komisija ni izjasnila o upravičenosti pritož-
be, .je pa vsak izmed trojice, med njimi tudi 
Domen Cukjati, predstavil svoj pogled na 
dano situacijo.  Cukjati je svetnikom pred-
stavil vsebino pritožbe. Tako smo lahko 
slišali, da naj bi bila občinska publikacija 
Informator izdana zaradi propagiranja žu-
pana, v njem pa naj bi bile navedene tudi 
neresnice. Drugi očitek se je nanašal na ob-
činski jumbo plakat, na katerem je občima 
občane pozvala k sto odstotni udeležbi na 
volitvah, tudi v tem primeru naj bi župan 
zlorabil občinska sredstva za lastno pro-
pagando. Težavo pa je videl tudi v ne se-
znanitvi javnosti oz. strank in list z anketo 
Nina medie s čimer naj bi bil župan, ki je 
kot zaposlen na občini poznal rezultate, v 

prednosti pred protikandidati.
V precej polemični svetniški razpravi so 

ti razmišljali v smeri, da niso kompetentni 
za razpravljanje o vsebini in upravičenosti 
pritožbe in se spraševali kakšni so postop-
ki če pritožbo sprejmejo oz. Jo zavrnejo. 
Slišali pa smo lahko tudi Stanovnika, ki je 
dejal, da lahko njegov protikandidat izko-
risti druge pravne možnosti,  med njimi je 
naštel kazensko ovadbo Komisiji za pre-
prečevanje korupcije.

Na koncu je občinski svet pritožbo za-
vrnil in potrdil štiriletni mandat župana 
Mirana Stanovnika.  Potrdili pa so tudi 
svoje mandate. V novi sestavi bo sedem 
starih obrazov, pet novincev in en povra-
tnik. Tudi tokrat prevladujejo moški, teh je 
devet in štiri ženske, pisana pa je prav tako 
sestava po listah in strankah.

Sledila je zaprisega župana in čisto na 
koncu še ustanovitev Komisije za man-
datna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Sestavljena je iz 
petih svetnikov, Gregor Stanišič, Domen 
Cukjati, Andrej Jerman - Blažič, Blaž Ru-
pnik in Igor Rojec.

V. L.

V ambulanti 
s polnim delovnim 
časom nov zdravnik
Delovni čas Splošne ambulante Log – 
Dragomer je od začetka lanskega decembra 
spremenjen in deluje s polnim delovnim 
časom vse dni v tednu.

To pa ni edina novost, v ambulanti od konca lanskega leta 
dela nov zdravnik dr. Igor Tasić.

Zdravstvene storitve so od konca lanskega leta še bolj dosto-
pne, vsakodnevna prisotnost zdravnika bo mnogim prebival-
cem občine Log - Dragomer olajšala življenje ter poskrbela za 
večjo kvaliteto bivanja. Ambulanta ostaja na isti lokaciji kot do 
sedaj,  V ponedeljek, četrtek in petek zdravnika lahko obiščete 
dopoldan , v torek in sredo pa popoldan. Naročanje na pregled, 
recepti, napotnice na telefonsko številko: 08 205 88 00 ali 
narocanje.tasic@zd-vrhnika.si 

Ambulanta še vedno sprejema nove paciente, prav tako ste 
dobrodošli tudi vsi pacienti dr.Ane Švigelj. Za zdravnika se 
opredelite tako, da se osebno oglasite v ambulanti, kjer podpi-
šete izjavo, s seboj pa morate prinesti tudi kartico zdravstve-
nega zavarovanja. Več o zdravniku Igorju Tasiću si boste lahko 
prebrali v prihodnji številki Našega časopisa. (vl)

V Stari šoli delajo dalje
Trenutno je živahno predvsem v 

notranjosti objekta, kjer so delavci  
položili estrihe, v predelne stene in 

spuščene mansardne strope pa so vgradili 
potrebne instalacije.

Občinski svet je sestavljen

A na tokratni ustanovni seji Občinskega sveta je šlo vse 
prej kot gladko. Medtem, ko so novoizvoljeni svetniki in 

svetnice na seji potrdili svoje mandate, pa se je zapletlo še 
pred potrjevanjem mandata župana. Zaradi domnevnih 

nepravilnosti v kampanji župana je pritožbo vložil drugo 
uvrščeni na volitvah,  Domen Cukjati. 
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Aprila smo v Našem časopi-
su zaprosili občane tudi za sta-
re fotografije. S projektom smo 
seznanili podžupana in žu-
pana. ŠK Vodni viri smo letos 
ponovno prijavili na državnih 
razpis. V prijavi smo zapisali, 
da bomo s člani ŠK raziskovati 
vodne vire v naši občini, zapi-
sovali zgodbe o vodnjakih, jih 
javno objavili v tiskanih in ele-
ktronskih medijih, predlagali 
oblikovanje informativne table 
za označevanje nekdanjih in še 
uporabljanih vodovodov, vo-
dnjakov in korit. Načrtujemo 
tudi organizacijo medgenera-
cijskih ogledov predstavljenih 
in posebej označenih vodnih 
virov. Sestavni del projekta je 
tudi januarja Izpeljano pre-
davanje mag. Boruta Juvanca 
Voda in vodnjaki – zibelka ži-
vljenja in del naše dediščine.  

Vodni viri v naši občini 
Naša občina je bogata, saj 

»ima brezoviška župnija prav 
mnogo studencev, toda večina 
jih je ob vznožju hribovja, ki se 
razprostira na severu župnije. 
Vsled tega imajo največ studen-
cev vasi Brezovica, Podlukovec, 
Dragomer in Log (Zgodovina 
brezoviške župnije (J. Novak, 
1907). 

Ljudje so si gradili ljudje vo-
dnjake, v katerih so zajemali 
pozemno vodo, na območjih, 
kjer podzemnih voda ni bilo, pa 
so si gradili vodnjake, v katerih 
so zbirali deževnico (kapnica). 
Vprašanje je, ali se vsi dovolj za-
vedamo pomembnosti in pred-
nosti zajetij, ki jih imamo in bi 
lahko zanje tudi bolje skrbeli, 
tako z vidika kulturne dedišči-
ne kot z vidika oskrbe z vodo. 
Nekatera zajetja podzemnih 

voda bi namreč v času izrednih 
razmer zagotovila preskrbo s 
pitno vodo velikemu številu lju-
di. Eno večjih zajetij predstavlja 
v nadaljevanju g. Gerbec. 

Doslej smo zapisali dve zgod-
bi lastnikov oziroma uporabni-
kov o tem, kako so si zagotovili 
dostop do vode: o zbiralniku in 
vodovodu ob Cesti na Polane v 
Dragomeru in o vodnjaku na 
Barju na Lukovici. Prvo nam je 
pripovedoval g. Miha Gerbec, 
drugo pa gospod Ivan Armič, 
ki je v času, ko smo ga intervju-
vali, dopolnil 90 let. 

  
Zgodba o zbiralniku ob cesti 
na Polane 

G. Miha Gerbec je pripove-
doval o stricu, lastniku studen-
ca, o očetu in uporabnikih ter o 
uporabi studenca od časa tride-
setih let prejšnjega stoletja. Za 

zbiranje vode, ki se pojavlja na 
površini vzhodno od Ceste ob 
Gozdu (domačini jo poimenu-
jejo Lipenski grič), so Gerbčevi 
predniki najprej uporabljali kar 
lesen sod. Po vojni ga je oče 
g. Mihe Gerbca nadomestil s 
1000 litrskim zbiralnikom. V 
novo zgrajeni rezervoar jim 
je vodo črpal tako imenovani 
oven, mehanska črpalka. Vodo 
so ljudje naprej nosili z vedri, 
tisti bolj oddaljeni so vedra no-
sili na glavi. Oven se je pogosto 
zamašil zaradi nevestnega od-
metavanja smeti novih prise-
ljencev.

Prvi vodovod iz tega zajetja je 
imel lesene cevi. Leta 1965 so 
se Dragomerčani in Lukovča-
ni odločili, da bodo iz lastnih 
sredstev obnovili vodovod: za-

OPN pri izdelovalcu 
dopolnitev 
okoljskega poročila
Izdelava občinskega prostorskega načrta 
se nadaljuje. Kot so nam pojasnili na 
občini je bila dokumentacija predana 
izdelovalcu dopolnitve Okoljskega 
poročila, AD svetovanju.

 Mednarodnemu projektu, ki se ukvarja 
s trajnostno mobilnostjo, njeno implemen-
tacijo v okolje in načini kako jo približati 
uporabnikom. V letošnjem letu naj bi na 
občini izoblikovali ukrepe za dosego prej 
omenjenih ciljev ter skupaj z ostalimi pri-
ključenimi institucijami pregledali mo-
žnosti skupnega nastopa v projektih ter 
možnosti sofinanciranja z EU sredstvi. 

Zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, 
ki so posledica mobilnosti je ena izmed 
prioritet, ki jih podpira tudi Evropa. V želji, 
da bi iz fosilno bazirane ekonomije prešli 
v brezogljično družbo prihodnosti so se 
različni strateški partnerji, podjetja, razi-
skovalne institucije in občine združili pod 
taktirko SRIP ACS+ - Strateško razvojnega 
inovacijskega partnerstva na področju mo-
bilnosti in podpisale Zavezo o sodelovanju 

v mednarodnem mobilnostnem projektu 
EDISON. Projektu in njegovim aktivnim 
članom se je z decembrom 2018 pridružila 
tudi Občina Log - Dragomer, ki bo v na-
daljevanju sodelovala pri ustvarjanju bolj 
trajnostnega jutri. Kot so nam pojasnili na 
občini projekt neposredno odgovarja na 
ključne strateške izzive in usmeritve EU 
v zvezi z zeleno mobilnostjo ter zagota-
vlja konkurenčnost države kot tudi EU na 
področju trajnostne mobilnosti.  Zaradi 
natančno zastavljenih ciljev, ki pripomo-
rejo k prepoznavnosti države in širše re-
gije, kot ene izmed vodilnih na področju 
trajnostne oz. zelene mobilnosti, je projekt 
podprt tudi s strani Vlade Republike Slo-
venije. S projektom EDISON je Slovenija 
nosilec strateško pomembnega evropskega 
projekta, s katerim bo z ostalimi partnerji 
konkurirala za evropska sredstva iz per-
spektive 2020 – 2025. 

EDISON je mednarodni projekt, ki se 
ukvarja s trajnostno mobilnostjo, njeno 

implementacijo v okolje in načini kako traj-
nostno mobilnost približati uporabnikom 
(EDISON – Eco Driving Innovative SOlu-
tions and Networking). Znotraj EDISO-
Na – delujejo pomembni projekti razvoja 
novih tehnologij, izdelkov in storitev, ki so 
usmerjeni k zeleni mobilnosti  prav tako 
se izvajajo tudi demonstracijski projekti, s 
katerimi bodo partnerji in občine predelali 
vse možne načine uvajanja in uveljavljanja 
zelene mobilnosti v vsakodnevno rabo (e-
-avtobusi, e-car sharing, e-kolesa in druge 
digitalno povezane intermodalne oblike 
zelenega prometa). “Omeniti velja, da ima-
jo partnerji namen vzpostaviti Inovativen 
center zelene mobilnosti, s podružnicami 
širše v regiji, izven naših meja. Center bo 
omogočal mreženje, kreiranje novih idej, 
razvoj novih rešitev, izobraževanje, preiz-
kušanje in demonstracijo novih tehnologij, 
ki bodo v nadaljevanju preizkušena tudi v 
praks,” so še dodali na občini. 

V. L

O študijskem krožku 
Vodni viri v občini

Obvestilo

VPIS OTROK V OŠ LOG - 
DRAGOMER,  
ENOTA VRTEC LOG - DRAGOMER
 
Spoštovani!  

Starše/skrbnike obveščamo, da poteka vpis v OŠ Log 
- Dragomer, enota vrtec Log - Dragomer, za šolsko 
leto 2019/20. Vloge sprejemamo najkasneje do 28. 2. 
2019 za sprejem otrok s 1. 9. 2019. Vlog, ki bodo prispele 
po tem datumu, komisija ne bo obravnavala.  

Vloge za vpis otrok v vrtec so na voljo na spletni strani 
vrtca: http://www.osld.si/vrtec/index.php/dokumenti-
-obrazci/cat_view/2-obrazci-vloge. Nove vloge mora-
jo vložiti tudi starši, katerih otroci so bili v preteklem 
šolskem letu odklonjeni in so uvrščeni na čakalni se-
znam. Prav tako morajo nove vloge vložiti tisti starši, ki 
so oddali vloge za sprejem v šolskem letu 2018/19 po 28. 
2. 2018 in otroci niso bili sprejeti. Komisija za sprejem 
otrok bo vloge obravnavala aprila na podlagi Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 107/10 in 29/17). 

Dokument je objavljen tudi na spletni strani vrtca: 
http://www.osld.si/vrtec/index.php/dokumenti-obraz-

ci/cat_view/4-pravilniki-predpisi. 

Ravnateljica mag. Mihaela Mrzlikar

Pred tem je prostorski na-
črtovalec Urbi d. o. o.  izdelal 
nov dopolnjen osnutek OPN, 
glede na nove pobude in ra-
zvojne potrebe občine. Kaj 
vse bo še treba storiti pred 
sprejemom dokumenta, pa v 
naslednjih vrsticah.

 Pred desetletjem je občina 
začela z izdelavo Občinskega 
prostorskega načrta (opn), ta-
krat z izdelovalcem Kaliopo, 
ki je postopek pripeljala do 
faze dopolnjenega osnutka in 
javne razgrnitve, nato pa so 
se dve leti nazaj na občinski 
upravi, kot so nam takrat po-
jasnili, odločili, da pripravo 
OPN zaradi sprememb za-
konodaje, novih strokovnih 
podlag ter novih pripomb, 
vrnejo en korak nazaj ter 
poiščejo novega izdelovalca. 
Na razpisu so takrat izbrali 
najcenejšega ponudnika Urbi 
d. o. o., ki ga do cilja čaka še 
precej dolga pot. Prostorski 
načrtovalec je izdelal nov 
dopolnjen osnutek Občin-
skega prostorskega načrta, 
dokumentacija pa je bila pre-
dana izdelovalcu dopolnitve 
Okoljskega poročila. “Vezano 
na nov dopolnjen osnutek je 

bil pripravljen tudi Elaborat 
posegov na kmetijska zemlji-
šča, ki je bil poslan v mnenje 
Ministrstvu za kmetijstvo,” je 
pojasnila Rebeka Skalja Kure. 

V nadaljevanju bo dopol-
njeno Okoljsko poročilo Ob-
čina skupaj z dopolnjenim 
osnutkom poslala na  Mini-
strstvo za okolje in prostor 
(MOP),  ki bo pripravilo mne-
nje o ustreznosti. Nato pa bo 
sledila druga javna razgrnitev 
obeh omenjenih dokumentov. 
Kot so pojasnili na Občini bo 
javnost o razgrnitvi obvešče-
na,  imela pa bo možnost po-
dajanja mnenj in pripomb, do 
katerih bodo s strani občine 
zavzeta stališča. 

“Ob upoštevanju stališč 
bo občina pripravila predlog 
OPN in ga poslala pristojnim 
nosilcem urejanja prostora v 
2. mnenje. Na podlagi mnenj 
bo občina zaprosila MOP 
za odločbo o sprejemljivo-
sti vplivov izvedbe OPN na 
okolje. Po pridobljenem po-
zitivnem mnenju gre OPN 
v obravnavo na sejo Občin-
skega sveta,” še dodajajo na 
občini. 

V.L.

Občina se je pridružila Edison
Konec lanskega leta je 
občina Log - Dragomer 
pristopila k projektu Edison.

Društvo DVIG je, v skladu s svojim 
srednjeročnim programom dela in programom 
ŠK Vodni viri v občini Log Dragomer, januarja 
2018 v Našem časopisu objavilo povabilo 
občanom, da nam povedo zgodbe o vodnjakih 
in vodnih virih v naši občini. 

Miha Gerbec

Zbiralnik ob cesti na Polane
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menjali stare lesene vodovodne 
cevi, uredili 5000 l zbiralnik 
vode, in to potem, ko so ugoto-
vili, da občina Vrhnika prošnji 
vaščanov, da bi financirala ob-
novo vodovoda, ne bo ugodila. 
Ložani pa so se tudi odločili, 
da obnove vodovodov ne bodo 
skupne akcije vseh treh naselij. 
Dragomerčani in Lukovčani so 
ustanovili gradbeni odbor, raz-
delili naloge in v dobrem letu 
končali z obnovo. V akciji je 
sodelovalo skupno 17 vaščanov, 
»graditeljev vodovoda«. Svoje 
obveznosti so opredelili v Pra-
vilniku (v arhivu DVIG-a): vsak 
je moral oddelati najmanj 130 
ur in plačati skupno 70.000 din, 
manjkajoče delovne ure so mo-
rali graditelji plačati. ZB Dra-
gomer Lukovica je prispevala 
600.000, Kmetijska zadruga pa 
je plačala s cementom v vre-
dnosti 200.000, ker graditelji 
niso imeli žiro računa. Pravil-
nik je tudi določil, da se vodari-
na ne plačuje, da stroške popra-
vila plača  vsak, ki je priključen 
na vodovod, da moraj uporab-
niki v primerih pomanjkanja 
vode z njo varčevati, sicer bodo 
vodo zapirali ter da morajo vsa-
ko leto očistiti zbiralnik vode 
in cevi. Lastniku zemljišča, na 
katerem je stal novi 5000 litrski 
zbiralnik, je vsak graditelj pla-
čal odškodnino. 

Vodo so dajali uporabniki 
redno pregledovati Zavodu za 
zdravstveno varstvo. Analize 
so pokazale, da je neoporečna. 
To je zelo zdrava voda in njena 
temperature je ves čas 10 do 11 
stopinj Celzija. 

Okolico studenca so Gerb-
čevi redno čistili in vzdrževali, 
odvečna voda je odtekala po 
naravni poti. 

Danes vodo iz tega zajetja še 

vedno uporablja okrog 20 hiš, 
večina v naselju, nekaj pa tudi 
na Barju. Poleg tega si mnogi 
krajani natakajo vodo v posode, 
nekateri pridejo peš, spet drugi 
z avtomobili, in jo uporabljajo 
za pitje. 

Ko se je Dragomer večal, je 
bilo potrebno urediti ceste, žal 
pa je ta napredek prekinil na-
ravno pot potoka in ga vklenil 
v cevi. Potrebno je stalno čišče-
nje in vzdrževanje studenca in 
okolice. Ostaja pa problem od-
toka odvečne vode. Voda za-
staja v okolici izvira in ne more 
odteči po previsoko položenih 
ceveh. Zemljišče okrog izvira 
je zato razmočeno, v vodi pa se 
razmnožujejo komarji! 

Nekdaj je voda iz tega zaje-
tja napajala tudi korito pri ka-
pelici poleg gostilne Pri Rusu. 
Tončka Bravhar je v intervjuju 
za revijo Pogovori z občani 
povedala “Gostilna pri Rusu 
je bila tukaj, kjer je sedaj Fridl, 
ki je podrl staro hišo in nare-
dil novo. Tu, kjer je pa Siciljana, 

so bile pa Rusove štale. Tam je 
bilo narejeno veliko korito, da 
so prevozniki, ki so vozili v Trst, 
tam napojili živali, ker je voda 
stalno tekla. Pa tudi mi smo 
hodili tja po vodo, pa smo jo na 
glavi domov nosili. Gostilna pa 
je tudi nekaj zaslužila. Vsak je 
noter prišel, malo popil in po-
jedel”. 

Iz časov največjega pomanj-
kanja vode v Dragomeru, ko so 
bile višje ležeče novozgrajene 
hiše dnevno brez vode tudi 
več kot 12 ur (v sedemdesetih 
letih),  sta zanimivi pripovedi 
priseljenih Dragomerčanov:  

“Poleti smo dobili obisk so-
rodnikov iz Anglije z dvema 
malčkoma, starima 5 in 7 let. 
Ko smo ju po 25 letih vprašali, 
ali se spominjata obiskov pri 
nas iz otroštva- sta povedala, 
da je njun najlepši spomin s 
teh počitnic nočno umivanje. 
Doma sta morala ob 20h že v 
posteljo, tukaj pa sta lahko be-
dela do 22h in če do takrat voda 
ni prišla, ju je mamica peljala k 

vodnjaku, da sta se lahko umi-
la”. 

» V času gradnje hiše Pod 
Lovrencem nisem dobil so-
glasja sosedov za priklop na 
tedanji vodovod, saj zajetje Pod 
Lovrencem ni zadostovalo niti 
za že priklopljene uporabni-
ke. Zato sem vodo za gradnjo 
jemal pri koritu in jo vozil na 
gradbišče«.

 
Družbeni in 
ekonomski  pomen tega 
vodnega vira za občino in 
občane 

Vodnega vira ne ogroža one-
snaženost, zaradi izdatnosti 
zajetja pa bi lahko zagotavljal 
oskrbo z vodo velikemu števi-
lu krajanov.  »Podzemna voda 
priteka po tektonsko zdroblje-
ni coni v dolomitskem pesku iz 
razpokanega dolomita (spodnji 
trias), ki se pojavlja na površini 
vzhodno od Ceste ob gozdu. 
Minimalna izdatnost zajetja je 
okoli 1 l/sekundo, kar bi zado-

stovalo za 600 ljudi ob porabi 
150 l/dan po osebi. V izrednih 
razmerah bi zadostovala za pri-
bližno 1500 ljudi ob porabi 50 l/
dan po osebi. Kakovost vode je 
bila večkrat preiskana (Zavod 
za zdravstveno varstvo Ljublja-
na) in je bila skladna s tedanjim 
pravilnikom o pitni vodi. (Zvo-
ne Mencej)”.

Zgodba o vodnjaku na Lukovici 
Ivan Armič je pripovedoval, 

kako je oče poleg njihove hiše 
na Barju leta 1932 zgradil 6 m 
globok vodnjak, vkopan v glino. 
Zemljo so iz jame vlekli ročno, 
z vedrom. To ni vodnjak s talno 
vodo, v njem se zbira kapnica, 
ki jim je dolga leta služila za 
kuhanje, napajanje živine, za 
pranje. Vodnjak je tako vodo-
tesen, da talna vode ne more 

vdreti vanj. Če je v vodnjaku 
zmanjkalo vode, so jo dobi-
li “pri Kuharju” v Podplešivici, 
kjer so imeli studenčnico, ki so 
jo domov pripeljali s cisterno. 

Vodnjak so redno čistili, na-
zadnje pred 10 leti. Dokler je 
živela žena, so vodo iz vodnja-
ka uporabljali za zalivanje rož 
in vrta tudi potem, ko so dobili 
vodovod, Sedaj se vodnjak bolj 
malo uporablja.

Izvedeli smo tudi zanimi-
vost: Ko je g. Armič leta 1956 
gradil sedanjo hišo, so v zemlji 
naleteli na pilote, ki so jih zabili 
v zemljo v času gradnje železni-
ce. Na pilotih je stala majhna 
baraka, krita s slamo, ki so jo 
uporabljali kot šupo za sušenje 
šote. To je kupil Armičev stari 
oče, malo pred letom 1900.

Nika Gams

Na svoji domačiji v Radni v 
lično preurejenem nekdanjem 
kmetijskem objektu nas je pri-
jazno gostila Marija Veršič, po 
domače Tomažinova Minka. 

Najprej je vse prisotne in 
njihove rodoslovne in ljubitelj-
ske zgodovinarske dejavnosti 
predstavil Miha Rus. Potem 

je besedo prevzel Robert, ki je 
predstavil svoje prevode ma-
trikule za brezoviško župnijo 
in vicedomskih urbarjev. S pre-
vajanjem slednjih dokumentov 
se ukvarja že 10 let in letos bo 
verjetno izdal knjigo, ki bo za-
gotovo zanimivo čtivo.  

Robert se je poleg tega lju-
biteljskega rodoslovno-zgodo-
vinarskega početja ukvarjal 
tudi s preučevanjem predvsem 
svoje rodbine po očetovi strani, 
namreč Fajtov iz Radne. Od-
kril je, da izvirajo Bokavški od 
Kocjana v Kozarjah. Pri tem 
so mu bili v veliko pomoč ar-
hivski dokumenti s te domači-
je, ki so v celoti ohranjeni. Vsi 
prisotni smo se strinjali, kako 
dragoceni so vsi dokumenti za 
krajevno zgodovino: žal pa se 

pri svojem ljubiteljskem delu 
srečujemo z mnogimi primeri 
nemarnega ravnanja z drago-
cenimi arhivskimi dokumen-
ti in fotografijami. Prav zato 
vljudno prosimo vse, ki bi bili 
pripravljeni stare fotografije in 
dokumente odstopiti za kratek 
čas, da se skenirajo in vam jih 
potem nemudoma vrnemo, da 
se oglasite Mihu na miha.ciril.
rus@gmail.com ali pa ga pre-
prosto pokličete na 031485757. 

Beseda je potem stekla v 
sproščenem pogovoru o raz-
ličnih vidikih našega delova-
nja: rodovniki, stare fotografije, 
arhivski dokumenti ... Spoznali 
smo, da je veliko zgodovine 
ohranjene tudi v ustnem izro-
čilu (primer ustnega izročila 
pri Tomažinovih, namreč da 

so domači v času turških vpa-
dov nalašč razmetali po kmeti-
ji, da bi Turki mislili, češ tukaj 
smo pa že bili). 

Beseda se je dotaknila tudi 
nekaterih večjih projektov v 
občini, npr. gradnje nove tr-
govine na Potokarjevem svetu, 
kjer so v preteklosti bili izpri-
čani ostanki rimske opekarne. 
Še vedno je pri oranju najti 
ostanke rimske opeke, o čemer 
priča tudi Minka Veršič, kadar 
z možem Heinzem delata na 
Tomažinovih njivah. 

Martin Rupnik, ki je pobu-
dnik in urednik FB-skupine 
»Stare fotografije Dragomerja, 
Loga in okolice«, se je v za-
dnjem času ukvarjal predvsem 
z zgodovino svoje rodbine po 
očetu, torej z Mežnarjevimi z 

Loga (Petkovšek, še prej Rem-
škar). Marjan in Marija Z. sta 
neumorna pri krajevni zgodo-
vini Loga, ki jo skrbno beležijo 
v glasilu Kosec. Marjan je pri-
nesel s seboj tudi zbirko svojih 
fotografij v mapi, ki smo si jo z 
zanimanjem pogledali. 

Minka načrtuje izdajo po-
sodobljene izdaje svoje zelo 
zanimive knjige »Srce za zapa-
hi«, Miha pa svoje rodoslovno 
raziskovanje rodbine Rusovih 
povezuje z genetskim rodo-
slovjem, s katerim se zadnji čas 
intenzivno srečuje kot prevaja-
lec-prostovoljec za izraelskega 
rodoslovnega velikana My He-
ritage.

 Na srečanju smo se več-
krat spomnili tudi pokojnih 
Franceta Tomšiča, po domače 
Žvižgovca, in Dolinarja iz Ko-
zarij, po domače Kocjanovega 
ata. Oba sta za časa svojega 
življenja veljala za nedvomna 
poznavalca ljudi in sorodstve-
nih povezav med Ljubljano in 
Vrhniko, da hribovskega zaled-
ja, Barja in podkrimskih vasi 
niti ne omenjamo. S svojim de-
lom skušamo nadaljevati njuno 
živo zanimanje za ljudi. 

Zahvaljujemo se Minki za 
narezek in šampanjec, ki smo 
ga odprli v čast nove pobude, in 

Robijevi mami, ki je prispevala 
slastno potico. 

Domenili smo se, da bi se do-
bivali najmanj na pol leta. Do-
govor velja, da se dobimo pred 
poletjem (npr. konec maja) 
pri Marjanu na Logu. Marjan 
ima prikladen, na novo urejen 
prostor z zanimivo rodoslovno 
knjižno zbirko, kjer bomo lah-
ko spet izmenjali veliko svojih 
zgodovinskih izsledkov. Upa-
mo, da se nam na naslednjem 
sestanku pridruži še kdo iz No-
tranjih oz. Vnanjih Goric 

Sekcija ima od tega sestanka 
naprej delovno ime »Moostal_
Lukawitz« ali slovensko »Za-
blate-Lukovec«, ker je lukoviški 
grad prav tako pomemben za 
drugi del naše župnije.

 Na predvečer praznika treh 
modrih z vzhoda, ki so iskali 
novorojenega kralja, smo se 
spominjali mnogih pred nami 
in razmišljali o sedanjem rodu. 
Povezovanje v mejah bivšega 
vikariata Moostalensis, kakor 
se je ob ustanovitvi leta 1703 
imenovala brezoviška župnija, 
je koristna sinergija, da zariše-
mo celovito sliko tega zgodo-
vinsko zanimivega področja. 

Miha Rus

Srečanje razširjene rodoslovne sekcije Zablate-Lukovec

Tokrat smo se 
rodoslovci iz bivše 

velike brezoviške 
župnije 5. januarja pod 
večer dobili v razširjeni 

sestavi Minka Veršič, 
Marija Zupančič, Marjan 

Gregorčič, Miha Rus, 
Robert Bokavšek in 

Martin Rupnik. 

Nekdanje korito pr’ Rus, Emilija Erbežnik, akvarel, 2018

Ivan Armič pri vodnjaku na Lukovici



28. januar 2019 38
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Log - Dragomer

 V sedmem pravljičnem letu 
delovanja študijskega krož-
ka (ŠK), ki ga vodi Alenka, so 
člani prebrali 15 slovenskih 
avtorjev in spoznavali nove re-
gionalne posebnosti literarnih 
praks.

Dogajanje v krožku so obo-
gatili s srečanjem in pogovo-
rom z dvema ustvarjalcema 
Dušanom Šarotarjem in Feri-
jem Lainščkom v Prekmurju in 
z nepozabnim literarnim veče-
rom s pesnico Silvano Paletti. V 
Našem časopisu ste lahko vse 
leto spremljali članke Dragice 
Krašovec o prebranih avtorjih. 
Verjamemo, da je tudi v vas 
zbudila željo po branju. K slo-
venski besedni ustvarjalnosti 
so prispevali tudi naši najmlajši. 
V ŠK Od pravljice do lutke 
so ustvarili tri literarnolikovna 
dela: Žalostni medved Bruno, 
Prijateljstvo in Vtisi s predsta-
ve Groznovilca. Na delavnicah 
so najmlajši pod vodstvom 
mentorice Vesne Kučan razvi-
jali svoje govorne spretnosti, ki 
so ključnega pomena za njihov 
intelektualni in čustveni razvoj. 
Likovne in ročne spretnosti so 
otroci razvijali z izdelovanjem 
lutk in ilustriranjem svojih 
pripovedi. Letos smo lahko 
program tega ŠK še obogatili, 
saj smo uspeli pridobiti zanj 
na javnih razpisih občinska in 
nacionalna sredstva. Organizi-
rali smo predavanje dr. Dragice 
Haramija za starše in učitelje o 
pomenu branja in obisk zna-
nega slovenskega pravljičarja 
Jožeta Pernačiča. 
Oba bralna ŠK sta posvečena 
slovenskemu jeziku, ki pred-
stavlja edino sestavino naše 
kulturne dediščine, ki nas 
povezuje. Slovenski kulturni 
dediščini smo ob izteku evrop-
skega leta kulturne dediščine 
namenili posebno pozornost in 
ob tem spoznali, kako nas po-
gled v preteklost lahko razdva-
ja in česa nas uči (predavanje 
dr. Verene Perko) ali pa krepi 
našo nacionalno zavest in po-

nos (ŠK Slovenska stavbna 
dediščina).  Z obema ŠK pri-
spevamo kamenčke v mozaik 
bralnih in pisnih spretnosti, ki 
imajo v slovenskih in evropskih 
dokumentih osrednjo vlogo. 

Tudi objavljanje življenjskih 
zgodb naših sovaščanov v re-
viji Pogovori z občani je naš 
prispevek k prepoznavanju in 

ohranjanju lokalne dediščine, 
pa tudi k razvijanju bralne kul-
ture. 

Verjamemo, da vsak od nas 
rad prebira o življenju svojih 
sovaščanov in ob tem obuja 
spomine na nekdanja druženja. 
V lanski številki ste spoznali 
Franca Rusa, Mirana Zorca in 

Nejca Sajeta. Učenje tujih 
jezikov sodi med naše najsta-
rejše dejavnosti. Največji dose-
žek v lanskem letu je bil izdaja 
brošure We did it our way, v 
kateri so študentje angleščine 
objavili svoje vtise s študijske-
ga potovanja po Škotski. Uče-
nje računalništva je bilo najbolj 

množično obiskano, vodi ga 
mentor Marko Gerbec. Udele-
žilo se ga je preko 50 starejših, 
organizirali smo ga s sodelo-
vanjem obeh društev upoko-
jencev in ob finančni podpori 
občine.Izpeljali smo tudi zelo 
kakovosten tečaj fotografije 
pod vodstvom svetovno zna-

nega fotografa Nejca Sajeta. 
Naše projekte smo predstavljali 
na mednarodnih, nacionalnih 
in občinskih prireditvah. 

Posebej smo letos počastili 
Milko Erbežnik kot dobi-
tnico nacionalnega priznanja 
za promocijo učenja in znanja 
odraslih. 

Na Večeru z Milko, zbralo se 
nas je več kot 50, smo pokazali 
video s podelitve priznanj. Ob 

pogovoru z njo, vodil ga je Da-
rijan Novak, smo se spominjali 
vsega, kar je Milka storila za 
posameznike, društva in naše 
vsakdanje okolje. 

Zahvaljujemo se dragomer-
škim gasilcem za pomoč pri 
organizaciji dogodka.

Več o našem delu si boste 
lahko kmalu prebrali na naši 
spletni strani iold.si 

Olga Drofenik 

Obvestilo

Obvestila za študente 
univerze za tretje življenjsko 
obdobje DVIG
 Spoštovani študentje, februarja vas vabimo na naslednje dogodke.
Pogovori z Darjo Rojec, srečanje bo v ponedeljek, 4. februarja, ob 
11.00 v sobi upokojencev v Dragomerju. 
Od pravljice do lutke, delavnica za otroke 4–8 let, ponedeljek, 11. 
februarja ob 17.30 v pisarni v Toscani v Dragomerju. Otroci bodo nadaljevali 
z izdelovanjem lutk – marionet in vadili igranje pravljice Pod medvedovim 
dežnikom. Vodi Vesna Kučan. 
Bralni krožek, ob sredah, 6. in 20. februarja ob 18.00 v sobi upokojencev 
v Dragomerju. Vodi Alenka Logar Pleško. 
Tečaj angleščine I, vodi Milojka Babšek: vsako sredo ob 11.00 v pisarni 
v Toscani v Dragomerju. 
Tečaj francoščine, vodi Tatjana Merc vsak torek ob 9.30. 
Na tečajih angleščina I in francoščina je še nekaj prostih mest. Vabimo, da se 
nam pridružite. Pokličite Olgo 041 775 771. 

Veselimo se druženja in učenja z vami! 
Nika Gams, predsednica

K tokratni že tretji zapore-
dni izvedbi so znova pristopili 
številni ročni obrtniki. Ti so na 
ogled postavili svoje umetelne 
izdelke, predstavili pa sta se 
tudi domači društvi DVIG in 
KUD Kosec. 

Izbira je bila ponovno velika, 
stojnice so se šibile pod vso ra-
znovrstnostjo, ki so jo ponudili 
obiskovalcem. Žal pa teh ni 

bilo toliko, kot bi si želeli orga-
nizatorji. 

Kot nam je povedala pred-
sednica KUD Kosec Anica 
Vengust, bi marsikdo med stoj-
nicami našel kaj zanimivega 
zase: »Na stojnicah so postregli 
s pisano paleto ponudbe, od ze-
lenjave do izdelkov iz tekstila in 
nakita, ki bi lahko bili prekra-
sna izbira za praznično obda-

rovanje.« Veliko pozornosti je 
bil deležen tudi okusen projekt 
četrtošolcev OŠ Log - Drago-
mer.  Ta je plod samoiniciativ-

nega sodelovanja petih otrok, 
ljubiteljev peke, ki že nekaj me-
secev pečejo slastne piškote in 
s svojim okusnim eksperimen-

tiranjem razveseljujejo vse oko-
li sebe. Sicer pa je tržnica plod 
skupnega sodelovanja med 
društvi in občino. »Praznična 

tržnica je tradicionalna, za kar 
se gre ob članih KUD Kosec 
zahvaliti  predvsem občini Log 
- Dragomer ter PD  Rega, s ka-
terimi jo organiziramo,« je še 
povedala Vengustova. 

Praznično ponudbo so obo-
gatili še s prihodom Dedka 
Mraza in prijetnim kulturnim 
programom. 

Za dobro vzdušje sta skrbeli 
osnovnošolska mladinska pev-
ska skupina pod mentorstvom 
Mojce Lorbek in pevska skupi-
na  KUD Kosec Mladi po srcu 
pod vodstvom Iztoka Urbanca.   

V. L. 

Z dvema bralnima študijskima krožkoma (ŠK) »tkemo slovensko besedno ustvarjalnost«, je zapisala mentorica Alenka.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Dvig 

Bogato študijsko leto
Ko se ozremo v preteklo leto, smo ponosni 

na delo naših mentorjev in študentov, tistih 
najmlajših in najstarejših. Na kratko vam jih 

predstavljamo.

Pestra ponudba praznične tržnice
V loškem športnem parku so tik pred božično-

novoletnimi prazniki organizirali praznično 
tržnico, ki jo je tradicionalno pripravila Občina 
Log - Dragomer v sodelovanju s KUD Kosec in 

planinskim društvom REGA. 
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Preden so otroci prisluhnili 
pravljici smo se pogovarjali o 
tem, če doma radi pospravlja-
jo in če je njihova soba čista in 
urejena. Po krajšem pogovoru 
sem začela s pripovedovanjem 
pravljice z naslovom Saj to ni 

džungla. Naslov je zelo zani-
miv in nosi v sebi sporočilo, 
katero se nam na prvi pogled in 
na začetku pravljice še ne raz-
krije. Slikanica je delo pisatelji-
ce, psihologinje in mame treh 
otrok Susanne Isern, ki svojo 

strast do pisanja uspešno pre-
pleta s psihologijo. Slikanico 
bogato krasijo podobe izjemne 
ilustratorke Rocio Bonilla, ki 
je ilustrirala veliko knjig, med 
katerimi jih je kar nekaj preve-
denih tudi v slovenščino.  

Tokrat nam je vsebina knjige 
z naslovom Saj to ni džungla 
predstavila deklico z imenom 
Pavla, ki se je nekega dne odlo-
čila, da bo na vse želje, prošnje 
in zahteve staršev odgovorila z 
besedico “ne”. To je bilo strašno 

zabavno, saj je lahko počela, kar 
je hotela! Vendar pa se je njena 
soba zaradi nereda in umaza-
nije počasi začela spreminjati 
v pravo džunglo. To pa Pavli ni 
bilo niti malo všeč. Pravljica je 
otroke popeljala v džunglo in 
tudi ven iz nje, pri tem pa so 
neznansko uživali. 

Po pravljici je sledil še ustvar-
jalni del. Tokrat so otroci iz 
barvastega papirja, ki je imel 
že izrezane elemente, izdelo-
vali živopisanega tropskega 

ptiča po imenu tukan. Otroci 
so lepili pisalne sestavne dele 
na papir, zraven pa dorisovali 
ostale džungelske živali in ra-
stje, s katerimi so se srečali te-
kom pripovedovanja. 

Med ustvarjalnim delom 
smo se pogovarjali o džungel-
skih pticah, o pticah, ki prebi-
vajo v naših krajih, o pomemb-
nosti  tega, da ptice pozimi 
hranimo in s čim jih lahko hra-
nimo. Pogovarjali smo se tudi o 
tem, kako se imenujejo in kako 

izgledajo tiste ptice, ki jih naj-
pogosteje opazimo na ptičjih 
krmilnicah v urbanem okolju. 

Na pravljičnih uricah na 
Logu se bomo še naprej družili 
vsak prvi četrtek v mesecu, po 
novem ob 18. uri. Termini za 
prihodnja srečanja: četrtek, 7. 
februar, četrtek, 7. marec in če-
trtek, 4. april, ob 18. uri.  

Lepo povabljeni vsi otroci 
med 4. in 9. letom starosti. 

Pravljični pozdrav, 
Nika Škvarč

Vabilo 

VABLJENI NA OBČNI ZBOR
Vabim na 4. zbor članov Društva DVIG – UTŽO, 
v torek, 19. februarja, ob 18.30   
v osnovni šoli Log - Dragomer, v kemijski 
učilnici. 

  
Sprejemali bomo poročilo 2018 in program društva 2019, srečanje pa 
obogatili s kulturnim programom. Gradivo z dnevnim redom in lokacijo 
bomo objavili na spletni strani iold.si in ga članom poslali po pošti (ele-
ktronski ali klasični).

Vabljeni člani, donatorji in naši podporniki. 
Nika  Gams, predsednica

KUD Kosec izpostavlja
 

Miciki je treba moža
Sobota, 2. februar, ob 19. uri v gasilskem domu na Logu 
V  gasilskem  domu  na Logu se bo odvijala gledališka predstava skupine 
ŠOTA, KD Borovnica.  Vdovec Matevž Goričan je bogat kmet. Pri delu na 
kmetiji mu pomagajo gospodinja, dekla in hlapec. Poleg običajnega dela 
na kmetiji ga skrbi še za njegovo edinko. Njegova Micika je dobro dekle, ki 
pa jo pestijo bolezni.  Ob skrbi za njeno zdravje očka kar malo pozabi na hče-
rino druženje s sosedovim Janezom. Micika pa ne pozabi, ampak le še bolj 
hrepeni po dragem Janezu. Na kmetih je bila navada, da se za hčer poišče 
ženina s primernim premoženjem  in zato so  poiskali ženitvene posrednike. 
O ljubezni niso premišljevali. Janez je seveda premišljeval o svoji ljubljeni 
Miciki in  ker mu ni preostalo drugega, je uporabil zvijačo … 

  

Bela jelka
Torek, 12. februar, ob 18. uri v OŠ Log - Dragomer 
O beli jelki, ponovno odkriti lepotici, bo predaval Stane Benedetič. Slove-
nija je dežela gozdov, zato so ljudje od nekdaj živeli v pristnem sožitju z 
gozdom, dokler se to ni spremenilo zaradi urbanega, modernega, hitrega 
in ekonomsko pogojenega sveta.  V zadnjih letih pa moderna vrhunska 
znanost odkriva in dokazuje, da imajo tradicionalne stare navade sožitja z 
gozdom izjemne vplive na kakovost življenja  ljudi. Na enostaven način bo-
ste spoznali razloge, zakaj je treba staro slovensko tradicijo ohraniti za nas 
in naše naslednike. Mnogi boste lahko prvič poskusili lesni jelkin čaj, ki so 
ga od nekdaj pili naši predniki, danes pa je ta privilegij dostopen le redkim 
poznavalcem. Predavanje bo za poslušalce brezplačno. 

  

Ali lahko preprečimo propadanje spomina
Sreda, 20. februar, ob 18. uri v OŠ Log - Dragomer 
Predavanje in pogovor s spec. klin. psih. neuropsih. Vali Tretnjak 

- Bolje razumeti delovanje spomina.
 -  Vpliv staranja na spomin in kognitivne sposobnosti.
 -  Obnoviti zavest o pomenu naših možganov. 
-  Razviti realna pričakovanja in zadovoljstvo s seboj.

Vabljeni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Gledališko skupino  in glasbeni ansambel za 
otroke smo že imeli, pa nekako nista zažive-
la. Kljub temu se nismo vdali in sadovi naših 
prizadevanj so tu. Posrečilo se nam je stopiti v 
stik z glasbenikom Matejem Avšičem z Brezo-
vice,  nam znanim »igralcem« Jožetom Čamer-
nikom in fotografskim mojstrom Janezom Tar-
manom, ki ga tudi že poznamo, kajti pred leti 
smo gostili fotografsko razstavo njegovih del.

Vsi, ki ste kadarkoli igrali kakšen inStru-
ment ali se ga učite ravno zdaj, ste ne glede na 
starost vljudno vabljeni, da se nam pridružite 
pri ustanavljanju ansambla – orkestra. Ta bo na 
območju občine Log - Dragomer začel s svojim 
delovanjem januarja 2019.  Druženje ob glasbi 
je zelo prijetno, koncerti, ki jih bomo skupaj 
izvajali, nas bogatijo in povezujejo ter so nam 
v izziv in sprostitev. Prijave sprejemamo do 
30. januarja na: glasbenicenter.liberta@

gmail.com ali 031 471 690.  Dogovorili se 
bomo za prvo srečanje. Resnično vabljeni prav 
vsi, ki imate radi glasbo.  Mlade, malo starejše 
in starejše pa vabimo k vključitvi v gledališko 
skupino pod mentorstvom Jožeta Ča-
mernika. Starost ni omejena, vsakega člana 
bomo veseli. Vsi, ki si želite razvijati igralske 
veščine, ste vabljeni, da se nam pridružite. 
Zabavno bo! Prijavite se lahko po telefonu ali 
e-pošti: 041 812 603, joze.camernik@siol.net.   
KUD Kosec z novim letom vabi tudi k vpisu 
na osnovni tečaj fotografije. Z nami boste 
spoznali osnove, fotografiranje s telefonom, 
najboljšim fotoaparatom, ki ga imate vedno ob 
sebi, pa tudi poglobljene tehnike z najmoder-
nejšimi digitalnimi fotoaparati. Tečaj bo pote-
kal tako v učilnici kot na prostem, kjer bomo na 
zabaven in praktičen način izvedeli, kako ujeti 
selfi za največ všečkov ali pokrajino spraviti na 
fotografijo za razstavo. Pridružite se nam, pri-
jave so odprte: janez.tarman@gmail.com, 
+38640128083. Prvi uvodni tečaj bo 13. fe-
bruarja. Za uro in datum se dogovorimo.
Vabljeni k vpisu!                                                      KUD Kosec 

Prebrali smo njen roman 
Krst nad Triglavom, humorno 
in ironično parodijo na Pre-
šernov Krst pri Savici. Roman 
je izjemno zabavna pripoved 
o petdesetletnem Janku Pre-
tnarju, Ljubljančanu, ki ima 
vikend v Bohinju. Po poklicu je 
ekonomist, zaposlen kot trgo-
vski referent v podjetju v Lju-
bljani. Močno si prizadeva za 

napredovanje v službi, kar pa 
mu nikakor ne uspe. Ima ženo, 
dva odrasla otroka, hči študi-
ra v Ameriki, sin je poročen 
in ima dva otroka. Ob koncih 
tedna zahaja Janko z ženo na 
vikend v Bohinj. Ima malega 
kužka, mešančka, rad hodi na 
lov in gobari. Nekega sobotne-
ga jutra se odpravi v gozd po 
gobe, oblečen v karirasto sraj-
co, s kužkom in košaro. Janko 
se ne vrne tiste sobote, ni ga 
dan, ni ga dva dni, teden, me-
sec. Iščejo ga vsepovprek in po 
neuspešnem iskanju prenehajo. 
Čez dva meseca se eden od do-
mačinov odpravi na sprehod 
ob jezeru in tam zagleda zane-
marjenega, razmršenega, shuj-
šanega človeka. Prikazal se je 
Janko, ki se je vrnil od neznano 
kod. Vsi so presenečeni, Janka 
vsi sprašujejo, kje je bil. Njego-
vi odgovori so redkobesedni, 
vendar je vse, kar spregovori, v 
verzih v stilu Prešernovega Kr-
sta pri Savici. Nekateri njegovi 
odgovori so modri, drugi sar-
kastični, tretji cinični. Nihče od 
njegovih bližnjih ne more izve-
deti od njega, kje je bil in kaj je 
počel v času odsotnosti. Odgo-

vora ne izve žena in ravno tako 
ne policija. Slednja se preneha 
ukvarjati z njim in ga prepusti 
zdravstvu. Janko pristane na 
psihiatrični kliniki, kjer posku-
šajo z vsemi možnimi metoda-
mi vzpostaviti normalen dialog 
z njim. Janko pa vztrajno govo-
ri samo v verzih Prešernovega 
Krsta pri Savici. V verzih pove 
marsikatero cinično na račun 
psihiatrov na kliniki, o razme-
rah v Sloveniji, o Slovencih, le 
o svoji dvomesečni odsotnosti 
ne pove nič. Zabavamo se še ob 
življenjskih zgodbah dveh psi-
hiatrov in razmerah na kliniki, 
seveda vse v verzih Prešernove-
ga epa. Zgodba se zaključi ... ne 
bom vam povedala, kako, pri-
poročam vam, da jo preberete. 
Zelo se boste zabavali ob bra-
nju, ne morem vas prikrajšati 
za užitke in radovednost.  

Ivanka Urbanc

Prva letošnja pravljična urica
Takoj po novoletnih praznikih, v četrtek, 
3. januarja 2019, je v prostorih OŠ Log - 
Dragomer potekala že četrta pravljična urica, s 
katero smo z otroki pogumno zakorakali v leto 
2019. 

KUD Kosec v letu 2019 odpira nove sekcije 

Vabljeni k vpisu
Želja po ustanovitvi glasbenega 
ansambla, gledališke skupine in 
fotografskega tečaja je v nas tlela 
že nekaj let. 

DVIG – bralni krožek 

Mojca Kumerdej: 
Krst nad Triglavom

Na prvem decembrskem srečanju smo bralci 
spoznali Mojco Kumerdej (1964, Ljubljana), mlado 
pisateljico, nagrajenko Prešernovega sklada, 
dobitnico kristala Vilenica in drugih nagrad za 
literarno ustvarjanje. 
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 Tokrat so v goste povabili pev-
sko skupino Cintare. Obiskovalce 
prazničnega koncerta je v čarobno 
vzdušje zasneženega sobotnega ve-
čera ponesla magična osvetlitev s 
svečkami, ki je vodila vse od vznož-
ja pa do cerkvice. “Sam pogled na 
osvetljeno pot in pogled proti Lju-
bljani je bil občudovanja vreden, 
kljub slabo ogreti cerkvi pa so nas 
in naša srca ogrele pevke ljudskih 
pesmi Cintare,” nam je povedala 
predsednica Kosca Anica Vengust. 
Da so odlične ljudske pevke nasto-
pile v občini, ni naključje, saj je ena 
od 12 pevk domačinka Vali Glavič 
Tretnjak, ki se je skupaj z ostalimi 
enajstimi z veseljem odzvala na po-

vabilo Kosca. Izvedeli smo še, da so 
na prost termin Cintar čakali kar 
tri leta, saj njihovo petje odmeva 
po celi Sloveniji. Pevska skupina 
Cintare iz Ljubljane je vokalna sku-
pina 12 pevk ljudskih pesmi, ki so s 
svojim delovanjem začela leta 2003. 
Pevke so si ime nadele po zdravil-
ni roži – tavžentroži, ki se ljudsko 
imenuje tudi cintara (centaurium 
erythraea). 

Sporočilo o njeni zdravilni moči 
seže daleč v preteklost in se iz roda 
v rod, tako kot izročilo ljudske pe-
smi, prenaša dalje. Pevke so pele iz-
virne ljudske pesmi vseh slovenskih 
pokrajin. V drugem delu se jim je 
pridružila še tamburaška skupina 

AT hoc in skupaj so zapeli venček 
belokranjskih ljudskih pesmi.  Obi-
skovalce so na stolih čakali listki s 
pesmico Se tičice lepo pojo, ki je v 
zaključku zadonela iz grl vseh pri-
sotnih. “Polni vtisov smo se vračali  
v gasilski dom na Logu, kjer smo se 
skupaj  poveselili in peli slovenske 
pesmi. 

Še enkrat hvala Cintaram in 
tamburaški skupini za gostovanje 
in nepozaben večer. Hvala tudi žu-
pniji Brezovica in gasilskemu domu 
Log, da so nam nudili prostore,” je 
zaključila predsednica kulturnega 
društva. Posnetek koncerta si lahko 
ogledate na Facebook strani KUD 
Kosec,  veseli bodo tudi všečkov in 
deljenj njihove strani. 

  V. L.

Vabilo 

6. LOŽANSKA SEMENJAVA
 

V četrtek, 21. februarja, med 17. in 19. uro, OŠ Log 
Dragomer, učilnica št. 10. 

Menjali bomo semena, posušena zelišča in začimbe, knjige o vrtnarstvu in vrtnar-
jenju, marmelade in vloženine, zelene nasvete in nasmehe. 
Za več informacij pobrskajte na spletni strani www.zelemenjava.si ali pošljite mail 
na premus.mojca@gmail.com . 

Vljudno vabljeni, denar pustite doma!

 »Čas, v katerega smo stopili, 
je čas, ko se lahko učimo iz zgo-
dovine,« je v uvodniku zapisala 
predsednica društva Anica 
Vengust. »Spomin je nekaj 
najdragocenejšega, kar ljudje 

nosimo s seboj v svojem življe-
nju. In v tem spominu imamo 
vtisnjeno spoznanje, da so nove 
stvari, nova obdobja in novi 
izzivi rojeni prav v kriznem 
obdobju, v času umiranja in 

rušenja.« Nekaj vsebine so vse-
kakor zaznamovali lanskoletni 
jubileji. Ob 100. obletnici konca 
prve svetovne vojne objavljamo 
članek, v katerem smo obudili 
spomin na to obdobje tragedi-
je v naši zgodovini in se pose-
bej spomnili prebivalcev tega 
območja, ki so v vojni izgubili 
življenje. 10. obletnica društva 
KUD Kosec pa nas je spodbu-
dila, da smo dokumentirali vse 
večje in ključne dogodke, ki jih 
je do sedaj organiziralo naše 
društvo in so nam in obisko-
valcem pustili lepe spomine.

Želimo tudi ohraniti dedi-
ščino prebivalcev, ki živijo v 
naših krajih že mnogo  gene-
racij. Zato  smo se seznanili s 
kmetijami na tem območju in 
njihovimi imeni, po katerih jih 
poznajo staroselci. 

Predstavili smo kmetijo, ki se 
ji je po domače reklo pr’ Vrbič 
in je bila ena najstarejših kmetij 
na tem območju. 

Pisali smo še o vodnih virih 
na območju občine, nekaj več 
prostora pa smo v tej številki 

namenili delovanju zeliščne 
sekcije društva. »Trudimo se, 
da bi ohranili čim več krajev-
nih dragocenosti ljudskega 
izročila,« je za konec zapisala 
predsednica društva. 

»Premalo se zavedamo, da 
imamo še zelo malo časa za 
zbiranje tega znanja, saj so za-
dnji predstavniki starosvetne 
slovenske vasi danes stari  80, 
90 let in več. 

Samo tisti, ki so še mlatili s 
cepci, pasli krave na skupnem 
vaškem pašniku in želi žito sku-
paj s sosedi …, le oni še poznajo 
nepisana pravila življenja, s ka-
terimi smo Slovenci previharili 
težko zgodovino, a se ohranili 
kot narod.« 

Ana Mrzlikar

Čas beži, spomini ostajajo

PD Rega 
z lučkami 
na Debelem 
hribu
V soboto, 29. decembra, smo se 
udeležili tradicionalnega pohoda 
z lučkami na Debeli hrib. Pred 
gasilskim domom Dragomer se je 
zbralo več kot 190 pohodnikov. 

Pozdravila nas je predsednica PD Rega 
Log ga. Andreja Schwarzmann ter nam za-
želela lepe želje v novem letu 2019. Skupina 
pohodnikov, članov društva in starši otrok 
so krenili iz Dragomerja mimo cerkve sv. Lo-
vrenca na Debeli hrib, kjer smo imeli pri Žabi 
postanek, mlajši otroci pa so odšli na krajši 
pohod po Dragomerju. Vreme nam je bilo na-
klonjeno. Snega letos ni bilo. Le žareče rdeče 
in zvezdnato nebo je pričaralo čudovit pohod 
z lučkami, laternami in baklami. Nočnega po-
hoda se je udeležil tudi župan občine Miran 
Stanovnik. Vrnili smo se v gasilski dom, kjer 
so otroci navdušeno spremljali igrico, ki jo je 
pripravila skupina starejših članov MO Rega 
Log. Najbolj pa so se razveselili obiska Ded-
ka Mraza z darili, ki jih je društvo dobilo od 
donatorjev. Sledilo je prijetno druženje ob to-
plem čaju in prigrizku, ki so ga pripravili člani 
PD Rega. Dogodka se je udeležilo 300 ljudi. 

Srečno 2019 vsem! 
  Lili 

Cintare ogrele srca obiskovalcev

KUD Kosec je znova, že tradicionalno, s 
koncertom v cerkvi sv. Janeza Krstnika poskrbel 
za odličen uvod v božično-novoletne praznike.

Tik pred lanskim božičem je izšla nova številka 
revije društva KUD Kosec z imenom Čas beži, 
spomini ostajajo, ki je namenjena in jo brezplačno 
prejmejo vsi prebivalci občine Log - Dragomer.
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Seveda smo se takoj poveza-
le s kom drugim kot z našim 
dežurnim komikom Jocem 
Čamernikom. Saj veste, on 
ima prakso v gledališču, sestro 
Andrejo z Joe Cockerjem in 
navezo z znanim humoristom 
Janezom Cankarjem. Prvo 
silvestrovanje je bilo tik pred 
vrati, zato je bila organizaci-
ja bliskovita. Prvi je pripravil 
vstopnice in obvestila, živo 
glasbo, ob kratkih kavicah v 
Sici smo se dogovorili, kdo bo 
še kaj kupil. Iz megle smo se 
odpeljali še na sončen Kras po 
teran in panceto in se nekaj ur 
pred začetkom zbrali v gasilcu 
ter praznično okrasili mize. 

Na silvestrski večer smo v 
“takmašnih” oblekah pričakali 
prve udeležence, to se ve, tudi 
tokrat so bili to dekleta in fan-
tje iz Rege. Oni vedno pridejo 
prvi in oddidejo zadnji, naj se 
ve: kdor zna, zna! Dvorana je 
do 20. ure zaživela, Andreja 
in njen Danijel sta zaigrala 
prve komade in nas zabavala 
do prihoda komikov s kmeti-
je. Med nastopom smo izve-
deli marsikaj: 
-  zakaj imamo v naselju tri 

poštarje – da  otroci niso v 
žlahti, 

-  kaj se govori v Sici, 
-  kako poteka delo na njivi, v 

štali … 

-  da je šel  Joc že po 4. razre-
du osnovne šole v vojsko … 

In še marsikaj nas je do solz 
nasmejalo v naslednji uri. 

Po obilni večerji smo zaple-
sali, malo pokramljali in že 
je Andreja začela odštevanje 
pred polnočjo! Šampanjci  so 
se pripravljali na poooookkkk! 
Stopili smo v 2019. Na deseti-
ne objemov in najlepših želja 
se je radostno izmenjevalo 
vsevprek  in to je bil zadosten 
razlog, da smo  sklenili, da 
naslednje silvestrovo v Drago-
merju bo in to že 2. tradicio-
nalno. Morda se nam pridruži 
še kakšen sosed, ki je tokrat 
najdaljšo noč preživel doma ...

Srečno vsem!
Inka 

Predstavila nam je svoje 
delo. Društvo Ambasador-
ji nasmeha je prvo slovensko 
društvo za terapijo s pomočjo 
živali. Izvajajo aktivnosti in te-
rapije s pomočjo živali in rišejo 
nasmehe na obraze tistih, ki to 
najbolj potrebujejo. 

Preganjajo strah pred psi, 
izobražujejo mladino na ki-
nološkem področju in izvajajo 

bralne urice. Gospa Sonja s 
psom Arijem v skupinah izvaja 
različne aktivnosti. 

Vsak oddelek od 1. do 3. ra-
zreda bo obiskala enkrat v tem 
šolskem letu. V šolo je začela 
prihajati ob ponedeljkih, enkrat 
na mesec. Prvo srečanje se je 
odvilo oktobra, ko sta obiskala 
skupino 1. b-razreda. K nam, v 
1. a, sta prišla novembra. De-

cembra sta obiskala 1. c in 2. c 
na podružnični šoli v Bevkah. 
Vsi obiski so bili zelo uspešni. 

V prvi polovici leta 2019 bo-
sta obiskala še pet oddelkov. V 
ponedeljek, 19. novembra, sta 
obiskala nas. Učiteljici in učen-
ci 1. a razreda smo bili nav-
dušeni nad vsem, kar sta nam 
pokazala. 

Tudi dve učenki, ki sta se 
pred njunim obiskom bali psov, 
sta ga lepo sprejeli in tudi po-
božali. 

Zapisala učiteljica 
Klavdija Turk Suka

Zabavno 
silvestrovanje

Ko je  jeseni padlo listje in so se dnevi začeli 
krajšati, je s strani balinark padla pobuda, da 

bi v naselju organizirali silvestrovanje.

Tako velikega dogodka nam 
ne bi uspelo organizirati brez 

pomoči naših gasilcev, ki lepo 
uredijo dvorano in skrbijo za 

prometno varnost vseh obi-
skovalcev.  Člani in članice 
PGD Log, še enkrat hvala za 
vso vašo skrb in trud.

KUD Kosec

V ponedeljek, 17. decembra, je bil že 
4. tradicionalni predbožični balinarski 
turnir med ekipo Kranjci in žensko 
ekipo Dragomerja. 

Članicam niti trema ni odvzela veselja, da se s 
Kranjci, ki so prvaki v 2. medobčinski ligi, ne bi 
pomerile v ne prav prijetnih decembrskih tem-
peraturah. Zakaj? Ker je ekipa Kranjcev prijetna, 
zabavna  in zato se z njimi rade srečamo na bali-
nišču. Zbrali smo se malo pred 16. uro in najbolj 
zagnani so se lotili odmetavanja snega z igrišča. 
Bilo ga je le za vzorec, toda vseeno je bilo treba  
kuglam dati pravo peščeno osnovo. Šef Franci je 
z vročim kuhančkom poskrbel, da smo imeli v 
rokah pravi občutek. Ko je na bližjem zvoniku 
odbilo štirikrat, smo začeli. Igrali smo trojke in 
določili čas igranja, 60 minut. Sama igra je bila 

zabavna, prijateljska in vseh komentarjev med 
igro dobre volje in smeha ne bi imelo smisla 
ponavljati. Z eno besedo, bilo je spet enkratno, 
krasno vzdušje je bilo tudi po tekmi v gostišču 
ob dobri pojedini in kapljici. Ob koncu druže-
nja smo Dragomerčanke okitile nasprotnike s 
kravatami, ker smo vedele, da jih v igri ne bomo 
pustile na kravati  (to pomeni rezultat 13 : 0). Za-
želeli  smo si vse dobro v letu 2019 in se dogovo-
rili za revanš  v Dragomerju,  ki bo marca v čast 
mučenikov. Takrat pa ... bomo videli! 

Inka 

OŠ Log - Dragomer 

Sonja in Ari 
obiskujeta našo šolo

Predbožični balinarski turnir 

Tokrat pri Kranjcu na Vrhniki

Septembra 2018 smo imele učiteljice razredne 
stopnje sestanek z vodnico Sonjo Tomšič, am-
basadorko nasmeha, ki nas v tem šolskem letu 
obiskuje s svojim psom Arijem. 

Hvala, PGD Log!

Miklavževanja v gasilskem domu Log se vsako 
leto udeleži več kot 160 otrok in še enkrat toliko 
njihovih staršev. 

Članice in člani BŠD Dragomer vam 
želimo veselo, zdravo in uspešno leto 

2019!
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Poznorimski zaporni sistem Claustra Alpium Iuliarum je bil na ozemlju današnje 
Slovenije verjetno največji rimskodobni arhitekturni podvig. Zaporni sistem, ki je bil 
del vojne krajine na ozkem prehodnem območju jugovzhodnih Alp, je deloval v času 
poznorimskega imperija, od druge polovice 3. do začetka 5. stoletja. Državljanske 
vojne in vdori ljudstev prek meja imperija so prisilili rimske vojaške stratege v 
reformo vojaškega sistema. Dotlej le na zunanjih mejah branjeni imperij so začeli 
utrjevati tudi v notranjosti. Vojska se je razdelila na mobilne in stacionarne mejne 
enote ter na regionalne enote, ki so bile razporejene v notranjosti imperija in 
nastanjene na vseh pomembnejših strateških točkah ob glavnih cestnih povezavah. 

V poznorimskem obdobju se je pomen vrh
niškega prostora znova povečal. Že leta 270, 
v času vpada barbarskih plemen Alamanov in 
Jutungov, je bil nekje v Verdu zakopan novčni 
zaklad. Območje je postalo strateško izredno 
pomembno v času Claustre Alpium Iuliarum, 
za obrambo prehodov proti Italiji zgrajenega 
sistema zapornih zidov, utrdb, stražarnic in 
opazovalnih stolpov med Kvarnerjem in Zilj
sko dolino. Pri Vrhniki je glavna rimska cesta 
od Emone proti Akvileji prečkala prvi in naj
bolj izpostavljen niz osrednjega dela alpskih 
zapor, vstop v branjeni prostor pa sta zapirala 
utrdba na Gradišču (Hrib) in stolp Turnovšče. 
Sistem prvega niza zidov, ki zapira oba preho
da z Ljubljanskega barja na Logaško planoto, 
t. i. Ajdovski zid, podkvasto oklepa Vrhniko 
in je ohranjen v dolžini skoraj 8 km, s čimer 
pomeni najdaljši dokumentiran zid celotnega 
zapornega sistema. Ostankom dober me
ter  debelega zidu z vsaj 35 prepoznavnimi 
kvadratnimi stolpi z okoli 5 m dolgimi strani
cami, nanizanimi na medsebojnih razdaljah 
okoli 100 m, je mogoče slediti od Tisovca nad 
železniško postajo Verd prek pobočij Ljubljan

Strateška lega je vrhniški prostor zaznamovala z večtisočletno kontinuirano 
poselitvijo in posledično izjemno bogato in raznoliko kulturno dediščino.  Naravni 
prehodi so skozi zgodovino nudili komunikacijsko vez med severnim Jadranom 
in Podonavjem. Številna ljudstva, ki so prehajala prek njenega ozemlja ali se tu 
naselila, so izoblikovala današnjo podobo kraja in njenih prebivalcev.

št.28
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www.mojaljubljanica.si
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Poznorimsko obdobje

skega in Bukovega vrha, Raskovca in Strmice 
ter prek Zaplane do vrha Špika, kjer se vidni 
sledovi končajo. 

Utrdbo na Hribu označuje značilen petkoten 
tloris z okroglimi vogalnimi stolpi in pravokot
nimi stolpi na ravnih delih obzidja, debelega 
okoli 2,3 m. Skromne najdbe nakazujejo, da so 
jo skupaj z nad njo locirano utrjeno opazoval
nico Turnovšče (11,5 x 11,5 m) morda zgradili ob 
koncu 3. stoletja, v uporabi pa sta obe verjetno 
ostali še celotno 4. stoletje. Posamezne najdbe, 
kot npr. značilna ost kopja s svinčeno obtežilno 
oblogo (plumbata), novci iz 3. in 4. stoletja ter 
fibule, izvirajo tudi z območja starega nasel
binskega jedra na obeh bregovih Ljubljanice. 

Poleg Emone, v kateri je bila glede na obnovit
vena dela na obzidju ter najdbe vojaške noše 
in delov orožja verjetno vsaj občasno nastan
jena posadka, po pomembnosti v širši okolici 
izstopa še poznorimski kastel na Golem nad 
Igom, ki ga označuje izreden razgled. O takrat
nem pomenu vodnega transporta v premikih 
vojske in oskrbi enot govorijo tudi nekatere 

Železna sekira iz Ljubljanice, 4. stoletje
(foto: Matevž Paternoster)

PROgRAm

8. 2. – 5. 5. 2019
Občasna razstava
ALPSKI ZID – 
RUPNIKOVA LINIJA

8.2. - Kulturni praznik
PROST VSTOP

10:00  11:00 DELAVNICA ZA OTROKE – 
RIMSKI ZAPORNI ZID
Spoznali boste vsakdanje življenje Rimljanov, 
značilnosti vrhniškega prostora in gradnje 
rimskega zapornega zidu. Kje so postavi
li rimski vojaki zaporni zid okoli takratne
ga Navporta in kje je stala vojaška utrdba? 
Delavnica je brezplačna.

11:00 VODENJE PO STALNI RAZSTAVI 
MOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnos
tno kraško zaledje, številne arheološke na
jdbe iz njene struge ter zgodovino razvoja 
Vrhnike, na katero je imela reka velik vpliv.  
Zaradi velikega zanimanja za brezplačna 
vodenja, obvezne prijave do četrtka, dan pred 
vodenjem na info@mojaljubljanica.si.

17:00 VODENJE PO OBČASNI RAZSTAVI 
ALPSKI ZID – RUPNIKOVA LINIJA
V sklopu projekta Ljubljanica, reka, ki pov-
ezuje, odpiramo novo občasno razstavo o 
rapalski meji, ki bo na ogled do začetka maja 
2019. Prvemu brezplačnemu vodenju se lah
ko pridružite s predhodno prijavo, do četrtka 
dan pred vodenjem na info@mojaljubljanica.
si.

25. in 26. 2. - Zimske počitnice

8:00 – 15:00 ZIMSKA POČITNIŠKA DNEVA NA 
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA
V začetku zimskih počitnic na razstavi Moja 
Ljubljanica pripravljamo program za otroke 
od 7. do 10. leta. Program bomo izvajali v pros
torih razstave Moja Ljubljanica med 8. in 15. 
uro. 
Prijave na počitniška dneva sprejemamo do 
srede, 20. 2. 2019, na info@mojaljubljanica.si. 
Cena: 8€/otroka na dan in doplačilo za kosilo. 
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G27 claustra foto Lanisce   1   31.8.2016   16:27:24

najdbe iz struge Ljubljanice, kot so fibule s 
čebulastimi zaključki kot znamenja vojaških in 
uradniških funkcij, kovinski deli pasnih garni
tur, izdelanih v značilnem vojaškem slogu, ter 
bojne sekire in osti kopij germanskega izvora. 

Naselbine in utrdbe na območju Navporta so 
bile zapuščene najpozneje v prvi polovici 5. 
stoletja, prebivalci pa so se deloma prese
lili v varnejše naselbine severnojadranske
ga prostora, deloma pa umaknili v odročne 
višinske naselbine v hriboviti okolici (npr. Pol
hograjska gora).

Avtorja: dr. Andrej Gaspari, Irena Šinkovec

Foto: Jure Kusetič

28 casopis februar.indd   2 21/01/2019   12:17:18



28. januar 2019 43
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siSkupne strani

Prosim te, da se predstaviš ter na kratko opišeš svoje 
otroštvo. Kot fant z vasi, kot si omenil ob priložnosti. 

Tale fant z vasi mi zveni simpatično. V resnici 
sem z vasi. Prihajam iz vasi Preserje, ki leži med 
Domžalami in Kamnikom. Tam živim že od 
otroštva. Izhajam iz družine, ki je po mamini 
strani kmečka, po očetovi pa meščanska. Oče 
je delal kot predstojnik inštituta za slovensko 
narodopisje na ZRC SAZU, mami kot višja 
medicinska sestra na Onkološkem inštitutu. 
Otroštvo sem imel zelo lepo. Živel sem v veli-
ki družini, imam tri sestre. Jaz sem najmlajši. 
Posledice takšne družinske konstalacije so me 
zelo zaznamovale, bil sem razvajen, precej raz-
vajen, dejansko nefunkcionalen … Kar me je še 
v mladosti zelo zaznamovalo, je bil šport. Z dva-
najstimi leti sem prevozil veliki Maraton Franja. 
Tega se dobro in živo spomnim. To je bil res velik 
podvig. 200 kilometrov v enem dnevu. Od doma 
iz Preserij s kolesom v Tacen, odpeljal Franjo in 
nazaj domov. Verjetno sem še danes najmlajši 
udeleženec Maratona Franja. Potem sem imel 
do 18. leta kar intenzivno kolesarsko tekmoval-
no kariero ter spotoma zaključil gimnazijo. Dir-
kal sem v kolesarskem klubu Rog Ljubljana. Bil 
sem tudi državni prvak, to je bilo še v Jugoslaviji. 
Izkusil sem ta izjemno garaški šport. Dirka Trst 
- Pordenone, kjer me je skurilo, je bila kaplja čez 
rob in moje slovo od kolesarstva. Po koncu dirke 
sem bil tako izčrpan, da nisem mogel eno uro 
popiti nič tekočine, tri ure nič pojesti. Po tisti 
dirki sem sklenil, da si takšnega mučenja ne že-
lim v življenju in zaključil z vrhunskim športom 
ter izživel otroške sanje. Študirat sem šel trženje 
in tržno komuniciranje na Fakulteti za družbe-
ne vede. Študija nisem zaključil, ker mi je padla 
motivacija po dveh letnikih študija. Zdel se mi je 
precej neuporaben. Potem sem ustanovil svoje 
podjetje, skupaj z dvema prijateljema z Vrhnike. 
Naredili smo še danes delujoči projekt Snežni 
telefon. Enaindvajset slovenskih smučarskih sre-
dišč smo informacijsko združili na enem mestu. 
Nudili smo zelo ažurne, vsaj 3 x na dan osvežene 
aktualne informacije o razmerah na smučiščih. 
Življenjska pot me je nato vodila v poslovno izo-
braževanje. Še danes opravljam delo poslovnega 
trenerja. 

Ali nam lahko še kaj poveš o svojem odnosu človek–
narava?

V otroštvu sem bil zelo svoboden. Veliko časa 
sem bil zunaj, v naravi, ob reki Kamniški Bistri-
ci, v gozdu, na kolesu, na nogometnem igrišču 
na koncu ulice. Mene niso prav dosti vzgajali. 
Oče je pisal knjige, mami je »gor držala« veliko 
družino in sočasno opravljala zahtevno službo 
z mnogo dežurstvi na Onkološkem inštitutu. V 
družini smo imeli navado, da smo pogosto ho-
dili v hribe. Oče je raziskoval življenje in navade 
ljudi v visokogorju. Večkrat sem se mu pridružil 
pri službenih arheoloških izkopavanjih. Oče je 
kopal po zemlji, jaz pa kopljem po sebi. Zelo me 
privlači polno in funkcionalno človekovo življe-
nje, biti v ravnotežju tudi pod močnimi pritiski.

Kakšen je tvoj koncept gibanja, dela, koncept rasti za 
telo, za um in čustva? 

Ja, šport me je v mladosti precej zaznamoval. 
Kolesarji smo se v času zime kondicijsko pripra-
vljali s hojo in tekom v gore. Rogovci smo tekli iz 
Stahovice na Veliko planino. Ta ena debela ura 
teka navkreber je bila zame vedno pekel. Še da-
nes se jasno spominjam, kako sem med tekom 
ves čas razmišljal, kako moja telesna konstitucija 
ni za tek, kdaj bo že konec neznosne psihofizične 
napetosti, kako mi je zoprno. V tistih časih se 
v Rogu s psihološko pripravo kolesarjev nismo 
ukvarjali. Skratka, do teka sem imel psihofizičen 
odpor. Danes hodim in tečem skozi napore dru-
gače. Spremenil sem pristop in razvil dodatne 
navade. Koncept za sočasen razvoj telesa in uma 
je nov pristop, lahko rečemo inovativna metoda, 
s katero se naučimo tudi v stresnih situacijah in 
pod močnim pritiskom odlično »šofirati« svoje 
mišljenje, čustvovanje in motivacijo, vse dokler 
ne dosežemo cilja. 

Kolikor te poznam, si zelo pozoren na zaznave čutov, 
telesa … Lahko o tem poveš kaj več?

Pri vsaki človekovi aktivnosti smo obdani z na-
šimi zaznavami iz čutil, iz zunanjega in notra-
njega okolja. Predstavljajmo si, da vozimo avto 
v za nas nepriljubljenih pogojih, npr. ob poledici 
ali na zelo spolzkem mokrem cestišču. Kako 
bomo v za nas nepriljubljenih pogojih doživeli 
zdrsavanje koles? Ob telesnem fizično čutnem in 
slušnem zaznavanju zdrsavanja koles bomo so-
časno deležni določenih misli ter čustveno tele-
snih občutkov, lahko tudi spominov ali asociacij 
... Kakšni procesi mišljenja, čustvovanja potekajo 
takrat? Kako spretno in učinkovito znamo po-
leg obvladovanja vozila »šofirati« oziroma vodi-
ti svoje mišljenje, čustvovanje, motivacijo? Ali 
znamo nemudoma zmanjšati čustveno telesno 
pretirano napetost? Ali imamo razvito zelo hitro 
budnost samoopazovanja? Še bolj pomembno je, 
ali znamo korigirati naše miselne slabosti? In to 
še v fazi namere po dejanju in ne šele po izvr-
ševanju potratnega vedenja. Govorim o mikro-
popravkih lastnega vedenja v stotinkah sekunde, 
sočasno, hkrati, ko delujemo, ne o minutah ali 
urah po izvedeni aktivnosti.

Torej lahko tudi ob tem primeru spoznamo dve vrsti 
orodja, dve vrsti razmišljanja. Hitrejši in počasnejši?

Nobelov nagrajenec Kahneman je v svoji sve-
tovni knjižni uspešnici Thinking, fast and slow, 
opisal lastnosti počasnega in hitrega mišljenja. 
Človek je mogočen preplet mnogih raznovrstnih  
funkcionalnosti. Pomembno je, da bolje razume-
mo svoje orodje, mišljenje, lastnosti počasnega 
oziroma hitrega mišljenja. Ključna človekova 
prednost je, da zna misliti svoje misli. To je me-
takognicija. Da lahko samoopazujemo sebe, kaj 
in kako mislimo. Zelo pomembno je tudi ka-
kšne so naše navade uporabe mišljenja. Mene 
vseskozi zanima, kako navade našega mišljenja, 
zaznavanja, odločanja, izkoristiti na najboljši 

možni način, da delujemo kakovostno, s čim 
manj porabljene energije in da hkrati dosežemo 
visok učinek. Da dosežemo cilj in na poti do cilja 
polno, uravnoteženo in kakovostno živimo. To 
ne pomeni samo pri delu. Zanima me mojstr-
stvo pri izvajanju kakršnekoli aktivnosti, pa naj 
bo to vrhunska forma za vodenje sodelavcev, 
petje, igranje inštrumenta, 100 % posluh svojega 
sogovornika, polno doživetje teka, narave, kole-
sarjenja, hoje skozi gozd ali po gorah. Mene zelo 
motivira, ko vidim pri uporabnikih Zlate pentlje 
ustvarjene dodatne ali nadgrajene obstoječe na-
vade mišljenja, napredek in izboljšave sposobno-
sti komuniciranja, učenja, pomnenja, izostritve 
zaznav čutil.

Svojo metodo si poimenoval Zlata pentlja. Lahko na 
kratko poveš, kaj je zate »zlata pentlja«? Kako bi to 
predstavil? Mnogi tega še ne poznajo.

Obstaja rek: »Spremeni navade in spremenil boš 
svojo usodo.« Zlata pentlja je metoda, s katero 
ustvarimo dodatne navade reagiranja, preso-
janja, mišljenja, odločanja tudi v stresnih situ-
acijah. Na primer 100 % posluh ali če rečemo 
kakovostno poslušanje je zelo zahteven proces. 
Še posebej, če smo pod pritiskom, časovnim 
ali zaradi obilice nalog ali če smo vznemirjeni. 
Če poslušanje gledamo z vidika nevroznanosti, 
lahko rečemo, da gre za vojno v možganih. Do-
gaja se mnogo sočasnih, intenzivnih in prekri-
vajočih procesov. Poteka borba med njimi, želijo 
si prodreti v našo zavest. Če ti procesi tečejo 
urejeno, organizirano in pretočno, doživljamo 
sproščenost v glavi in imamo lažje 100 % posluh 
za sogovornika. Neurejeno, preveč intenzivno 
in nepretočno odvijanje procesov pa doživljamo 
kot napetost, borbo, nejasnost ali enostavno nez-
brano poslušanje. Zlata pentlja je trening ureje-
nega in pretočnega odvijanja procesov mišljenja, 
čustvovanja in odločanja. Gre za povsem nov 
pristop h kultiviranju človekovega mišljenja, saj 
vadba poteka med hojo ali tekom. 

Sodeloval si že s številnimi podjetniki. Morda lahko 
poveš, kako sodeluješ s podjetniki? Kako skušaš 
vplesti Zlato pentljo v njihovo delo in življenje? 

Ko komuniciram s podjetniki, jim rečem: »Spre-
meni svoje navade reagiranja na stres in spreme-
nil boš svojo poslovno uspešnost.« Danes ljudje 

v poslovnem svetu doživljamo stalno vojno v 
možganih. Tudi, ko nam uspe imeti urejeno in 
pretočno dogajanje v svoji glavi, smo zelo veli-
ko, praktično neprestano, v stiku s sodelavci, 
poslovnimi partnerji, poslovnim okoljem, od 
koder pride do nas mnogo sunkov, pretiranosti, 
premočnih čustev, preveč intenzivnih dražlja-
jev. Velika večina ljudi v poslovnem svetu se še 
ni ustrezno prilagodila zelo hitro spreminjajo-
čemu, kompleksnemu in sunkovitemu poslovne-
mu okolju. Novi dobi, informacijski dobi. Večina 
ljudi danes opravlja delovne naloge z občutkom 
vojne v možganih, pogosto čutijo nemir, nape-
tost in viharje v glavah. Informacije tečejo sem 
ter tja kot ognjemeti. Zato podjetnike treniram, 
da z Zlato pentljo ustvarijo dodatne navade, to 
so navade avtomatskega urejanja, organizirano-
sti in pretočnosti procesov čustvovanja, mišlje-
nja in odločanja. Govorim o treniranju korek-
tivnih avtomatizmov. Mišljenje je prepočasno, 
potrebno je imeti avtomatizirane mikropoprav-
ke. Dodatne mikrokorekcijske navade. Vzemimo 
primer izgube ravnotežja pri hoji. Če bi ljudje 
pri hoji razmišljali, da smo izgubili ravnotežje in 
šele nato naredili popravek izgube ravnotežja, bi 
bili zaradi prepočasnega mišljenja in ukrepanja 
vseskozi na tleh. Zato treniramo podjetnike, da 
preveč intenzivne, kompleksne dražljaje in ne-
primerna čustva iz zunanjega okolja znajo takoj, 
ko pridejo v stik z njimi, avtomatsko izravnati. 
Podjetniki zato z novo ustvarjenimi navadami in 
avtomatizmi preverjanja prožnosti čustvovanja 
in pretočnosti mišljenja dosežejo visoko kakovo-
stno in učinkovito izvajanje delovnih nalog brez 
povečanja izgorelosti. Izboljša se jim tudi spo-
sobnost kakovostnega in sodelovalnega komu-
niciranja s sodelavci, čeprav imajo na ramenih v 
danem trenutku 150 kilogramsko obremenitev 
zaradi nakopičenih nerešenih zadev.

Torej je treba sebe zelo dobro opazovati in regulirati, 
da lahko opazimo in reguliramo druge? Da lahko 
potem skupaj  oblikujemo kakovostne taktične in tudi 
strateške odločitve? 

Tako je. Omenil si, da je potrebno sebe dobro 
opazovati in regulirati. Regulirati v tem konte-
kstu pomeni moderirati. Kdor si s treningom 
ustvari dodatne navade moderiranja samega 
sebe, svojega mišljenja, čustvovanja, motiva-
cije, svoje impulzivnosti, napetosti, silovitosti, 

Intervju z Ambrožem Cevcem

»Ustvari 
dodatne navade 

in spremenil 
boš usodo«

Pogovarjali smo se z Ambrožem Cevcem, 
nekoč ustanoviteljem Snežnega telefona, 

zdaj pa je trener 
stoodstotnega posluha. 

>>
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bo znal zelo dobro moderirati in sodelovati z 
drugimi. Sodelovati dobro z drugimi, pomeni 
izkoristiti, vključiti njihova znanja v procese od-
ločanja oziroma izvajanja aktivnosti. V praksi vi-
dim v podjetjih še vedno premalo kakovostnega 
sodelovanja v timih in iskanja najvišjih rešitev. 
Ogromno izgubljamo, ker kompetentni člani 
timov skupaj ne ustvarijo zadosti visoke ravni 
sodelovanja. Mnogo predolgo časa se še oklepa-
mo ponavljajočih potratnih mišljenj in čustvo-
vanj. Sam pri razvoju podjetnikov poleg treninga 
Zlate pentlje, ki ustvarja visoko kakovost trenu-
tnih odločitev in sposobnost moderacije samega 
sebe, uporabljam tudi metodo verige, razvito na 
univerzi Stanford. Metoda veriga vsebuje proto-
kole za zagotavljanje visoke kakovosti taktičnih 
in strateških odločitev. In zelo kakovostne odlo-
čitve sprejemajo tisti timi, ki so sposobni sproti 
odstranjevati upore, motnje in potratnosti pri 
procesih odločanja. Dva pogosta upora oziroma 
motilca sta na primer pretirana tekmovalnost 
ali obrambno napadalna stanja članov tima. 
Zreli timi se soočijo in lotijo tudi odstranjeva-
nja tovrstnih uporov, velika večina podjetij pa 
se še vedno vrti kot maček okoli vrele kaše in 
raje delajo prepogoste kadrovske reorganizacije 
upajoč, da bo prišlo do tako opevane kemije med 
člani novo sestavljenih timov. Kemijo v timih se 
načrtno zgradi, a vsak od članov tima mora po-
skrebeti za svojo prožnost in pretočnost uma 
na individualnem nivoju. Kemija tima se prične 
s kemijo vsakega člana tima na individualnem 
nivoju. Zares učinkovito sodelovanje v timih 
poteka ob odsotnosti uporov in ob prisotnosti 
primerne pretočnosti mišljenja ter prožnosti 
čustvovanja članov tima. In seveda ob še nekaj 
drugih izpolnjenih pogojih.

Ključen je torej trening na individualnem nivoju? Kje 
treniraš ti?

Ključen je trening koristnih avtomatizmov in 
navad na individualnem nivoju. Trening avto-
matizmov in dodatnih navad, s katerimi bomo 
sposobni izvajati delovne naloge z mirom v gla-
vah, prožno, pretočno tudi v stresnih, sunkovi-
tih in negotovih situacijah. V vedno hitrejšem, 
nestabilnem in negotovem okolju, je potrebno 
v vedno krajšem času, kakovostneje opraviti 
več nalog. Skratka, biti je potrebno ne potraten. 
Procesni časi naših aktivnosti, našega mišljenja, 
odločitev bodo morali biti popolnoma optimizi-
rani za to, da bomo v času, ki ga imamo na raz-
polago, najbolj kakovostno in količinsko opravili 
svoje delovne aktivnosti. Osebno treniram Zlato 
pentljo 5x na teden zjutraj, ko tečem. Blizu doma 
imam zelo lepo gozdno cesto speljano do vrha 
Rašice, čudovita pot. Tam opravljam ta trening, 
psihofizičen trening. Sam treniram med tekom, 
nekateri raje trenirajo med hojo. 

Lahko v tej povezavi govoriva tudi o zelenem delu ali 
o zelenem delovnem mestu? 

Zeleno delovno mesto je, kar se mojih aktivnosti 
tiče, v resnici zeleno. To se pravi, da se nahajam 
v zelenem, naravnem okolju in v takšnem okolju 
opravljam svoje delo. Kar precej mojih strank in 

uporabnikov Zlate pentlje iz poslovnega podro-
čja želi vaditi z menoj v naravi. In kar nekaj svo-
jih uporabnikov peljem po gozdni trasi, po kateri 
tudi sam treniram. Zeleno delo zame pomeni 
nepotratnost. V smislu, da ne proizvajam nepo-
trebne obremenitve za naravo, zase in za druge. 
Vsi, skupaj s sodelavci, smo ekosistem. Zeleno 
opravljati delo zame pomeni, da sodelujemo na 
delovnem mestu na način, da nismo potratni. Da 
čas, ki nam je na razpolago, izrazito kakovostno 
in učinkovito uporabimo. Da pogoje in opremo 
podjetja uporabljamo tako, da je izkoristek na 
najvišji možni ravni. To je za mene zeleno delo. 
Z ravno pravo mero vložene človeške energije 
naredimo maksimalen rezultat. In zato je dobra 
plat zelenega dela to, Marko, da povečujemo iz-
koristek samega sebe na delovnem mestu. 

Imaš torej veliko izkušenj na poslovnem in športnem 
področju. Bil si tudi trener, podpornik, spremljevalec 
Blaža Kavčiča, ki je bil zelo uspešen v tenisu. Ali lahko 
kaj poveš o tej izkušnji?

Z Blažem sva sodelovala štiri leta. Poudarjam, da 
je bil Blaž tisti, ki je prebijal led v moškem profe-
sionalnem slovenskem tenisu. Bil je prvi Slove-
nec, ki se je uvrstil na lestvico 100 najboljših pro-
fesionalnih teniških igralcev na svetu. Kakšna je 
bila izkušnja delati v profesionalni teniški ekipi? 
Zelo zanimivo je bilo v garderobah in na igriščih 
opazovati velikane tenisa, Rogerja Federerja, No-
vaka Đokovića, Andya Murraya, Rafaela Nadala, 
kako funkcionirajo, kako te ekipe delajo. Živo se 
spomnim trenutkov v Wimbeldonu, ko sem dve 
nadstropji prehodil z ramo ob rami ob Federer-
ju. Ob njem sem čutil, kot sevanje, intenzivno 
skladnost gibanja telesa. Popolna sinhronost v 
gibanju. Maestro sinhronega gibanja.

Tvoji načrti za prihodnost?

Moj načrt za prihodnost je, da naučim čim več 
ljudi pravilno trenirati Zlato pentljo in da bodo 
posledično učinkoviteje dosegali cilje brez izgu-
be življenjskega ravnotežja.

Tudi na tekalni stezi?

Tudi na tekalni stezi. Na tekalni stezi najhitreje 
in kakovostno naučimo tehniko treninga Zlate 
pentlje. Samostojno vadbo pa uporabniki izva-
jajo kjerkoli, pri hoji ali teku, v gozdu, v hribih, 
po mestnih ulicah. Nekateri uporabniki Zlate 
pentlje z velikim zadovoljstvom trenirajo tudi 
na supih, zelo izkušeni pa tudi med vožnjo.

Kako bi izkušnjo procesa iskanja Zlate pentlje skrčil v 
eno besedo?

Raz-ločevanje. 

Imaš še kakšno sporočilo za bralce Našega časopisa?

Ustvari dodatne navade in spremenil boš usodo.

Mag. Marko Gabrovšek

>>

Veljavnost 
osebnih 
dokumentov 
V prihodnjih mesecih bo potekla veljavnost večjemu 
številu potnih listov in osebnih  izkaznic.

Predlagamo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen dokument za potovanje in če 
je veljaven. Da bi zamenjava osebnih dokumentov potekala tekoče, brez čakalnih vrst in v 
zadovoljstvo državljank in državljanov Republike Slovenije kot uporabnikov storitev, obve-
ščamo, da pravočasno oziroma tudi pred datumom poteka veljavnosti dokumentov vložite 
vlogo za izdajo nove osebne izkaznice in/ali novega potnega lista..

Vlogo za izdajo nove osebne izkaznice ali potnega lista lahko vložite na katerikoli 
upravni enoti ali krajevnem uradu drugih upravnih enot v Republiki Sloveniji.

Vlogo za izdajo osebnega dokumenta lahko vložite zgolj osebno, za mladoletnega otro-
ka pa vlogo vloži zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč, 
da se podpiše. Vlogi mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oziroma stari 
potni list in primerna fotografija ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-
-fotograf (slika v digitalni obliki). Ob vložitvi vloge se lahko odločite za vročitev izdelanega 
dokumenta na upravi enoti ali na domu s priporočeno pošto.  Rok za izdelavo doku-
mentov je štiri delovne dni od prejema vloge, ob povečanju števila vlog pa se rok izdelave 
ustrezno podaljša.

Upravna enota Vrhnika

Cena osebne izkaznice

OSEBA VELJAVNOST CENA

Po dopolnjenem 70. letu starosti trajna 18,86  evra

Polnoletna oseba 10 let 18,86  evra

Otrok, star od 3 do 18 let 5 let 14,26  evra

Otrok, ki še ni dopolnil starosti treh let 3 leta 12,46 evra

Cena potnega lista

OSEBA VELJAVNOST CENA

Polnoletna oseba 10 let 46,10 evra

Otrok, star od 3 do 18 let 5 let 39,30 evra

Otrok, ki še ni dopolnil starosti treh  let 3 leta 35,20 evra

Vabilo 

Vabljeni na delavnico
Novosti GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) s praktičnimi primeri – evidenca dejavnosti 
obdelave
Predstavitev ključnih novosti GDPR in kako izdelati enega od ključnih dokumentov – evidenco 
dejavnosti obdelave. 

1. Pravna podlaga – kratek vpogled
2. Kako  se lotiti izdelave evidence dejavnosti obdelave – kaj storiti poprej
3. Kaj konkretno je evidenca dejavnosti obdelave
4. Izdelava praktičnega primera
5. Vprašanja udeležencev

Delavnica bo 30. 1. 2019 ob 9. uri  in bo trajala  štiri ure. 

Cena znaša 79 evrov, cena za člane naše zbornice pa 35 evrov. Predavateljica bo Mirjam Drnovšek.
Telefon: 01/200-52-50; info@ooz-ljvic.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana  Vič

Vljudno vabljeni!

Merjenje krvnega tlaka, 
sladkorja, holesterola 
in trigliceridov
Kako? 
Redno si merimo krvni tlak, krvni sladkor in 
nadzorujemo holesterol in trigliceride.

Kje in kdaj? 
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrh-

nika, Poštna ulica 7B, vsak prvi torek v mesecu 
od 8. do 10. ure.

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

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike 
motornih vozil

Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil. 

Tečaje organiziramo enkrat mesečno, po po-
trebi tudi večkrat, nudimo brezplačno izposojo 
literature. 

Prijave sprejemamo vsak dan od 8. do 14. ure, 
v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, na 
telefon 7502-447 ali 

na email: rk.vrhnika@siol.net 

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A
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Zunaj še vse spi, 
zemlja počiva, v 
rastlinjaku pa je 
lahko že pestro. 
Mišo Pušenjak, 

našo stalno 
sodelavko pri reviji, 

smo vprašali, kaj 
že lahko sadimo 

v rastlinjaku v 
prvih mesecih 
leta oz. kakšne 

temperature 
niso prenizke za 

nekatere rastline. 

»Prednost rastlinjaka je, da 
lahko spomladi v njem zelo 
hitro pričnemo z delom,« piše 
Miša. »Vendar pa se zavedajte, 
da sam rastlinjak ni zaščita 
pred mrazom. Zaščita je zrak, 
ki se segreje s pomočjo sonca, 
ponoči pa le počasi ohlaja, ker 
to preprečuje folija ali steklo. 
Večji volumen zraka je, dalj 
časa ostaja rastlinjak toplejši 
kot okolica, manjši kot je, prej 
se ohladi. Če podnevi ni sonca, 
je v neogrevanem rastlinjaku 
ponoči hitro enako hladno 
kakor zunaj. Ker je vreme v 
Sloveniji lahko zelo pestro in 
različno, morate znati sami 
presoditi, kaj lahko sejete in sa-
dite v neogrevanem rastlinjaku, 

kaj pa ne,« razloži. V nadaljeva-
nju sledi nekaj njenih nasvetov 
in predlogov.

Vzgajamo sadike in 
nakaljujemo krompir

Februarja v rastlinjaku vzga-
jamo sadike. Posejemo lahko 
letne sorte solate, zeleno, li-
stnati peteršilj, drobnjak, čebu-
lo iz semena, stoletno čebulo 
za sadike, por, blitvo, nadze-

mno kolerabico, cvetačo, bro-
koli, zgodnje sorte zelja in tudi 
endivijo. V setvene plošče po-
sejemo papriko in jajčevec, ki 
ju boste kasneje pikirali. Prav 
tako lahko posejete seme bučk, 
lubenic in melon ter kumar. 
Slednje samo, če jih boste tudi 
kasneje sadili v rastlinjak. Šele 
proti koncu meseca posejte 
tudi prvi paradižnik za sadike; 
tudi tega samo za kasnejšo pri-

delavo v rastlinjaku. Ne poza-
bite na nakaljevanje zgodnjega 
krompirja.  Po navadi se vsem 
v marcu mudi s sajenjem. Ven-
dar nenakaljen krompir v mrzli 
zemlji, ki še nima 8 oC, pogosto 
ne vzkali enakomerno. Če je 
nakaljen, pa ga lahko sadimo 
zelo zgodaj. Pri tem pazite, da 
nakaljevanje poteka v svetlem, 
ne pretoplem prostoru: od 10 
do 15 oC je idealno za naka-

ljevanje. Po navadi so takšne 
temperature v neogrevanem 
rastlinjaku, a paziti morate, da 
gomolji v primeru zelo mrzlih 
noči ne zmrznejo. 

Tudi na sadike prvih cvetlic ne 
pozabimo

Vsi, ki imate veselje z vzgojo 
lastnih sadik, lahko posejete 
tudi prve cvetlice – enoletnice. 
Številne bodo kasneje krasile 
vaše gredice, ne pozabite pa, da 
so zelo koristne tako na vrtu 
kakor na visokih gredah. Ne 
pozabite na kapucinke, žame-
tnice in ognjič, a prav pridejo 
prav vse, ki dišijo in medijo. 

Nekatere vrtnine lahko 
sejemo že  neposredno na 
gredo

V rastlinjakih na gredice, 
lahko tudi v neogrevanih, pro-

ti koncu meseca posejete prvi 
peteršilj in korenček. Še vedno 
pa sejete rukolo, letno solato 
(lahko sadite tudi sadike, če so 
v trgovinah že na voljo), azijske 
listnate rastline, zimski tolščak, 
motovilec, če ga potrebujete, 
špinačo, tudi prvo blitvo, grah 
in bob. 

Med sadike solate posejte 
mesečno redkvico, ki bo prije-
tna osvežitev na mizi. Posadite 
ali posejete lahko čebulček oz. 
čebulo in sadike pora. 

Prav tako lahko proti koncu 
meseca že posadite zgodnji 
krompir. A ne pozabite, da 
lahko tudi v rastlinjaku zmr-
zne, zato imejte pripravljeno 
agrokopreno, po možnosti celo 
v več plasteh, da ga boste po 
potrebi pokrili. 

Biobrazda

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Delo v rastlinjaku v februarju 

Ko je dovolj toplo, se sadike bolje počutijo zunaj na soncu, toploljubne pa zvečer prenesemo spet na toplo. Krompir nakaljujemo v svetlem in hladnem prostoru.

Za vse ljubitelje 
sonaravnega vrtnarjenja

NOVA 

ŠTEVILKA 

že v prodaji

DARILO

Če se ob besedi »psihološki« 
prestrašite, jo vzemite kot iz-
raz za težave, ki prizadevajo 
vaše čustveno stanje. KVT 
lahko pomaga, kadar imate 
komaj kakšne težave ter živite 
brezskrbno in udobno življe-
nje ali pa dolgotrajno trpite 
za neprijetnimi psihološkimi 
simptomi.  

Kognitivno-vedenjska tera-
pija je torej psihoterapevtska 
smer, katere cilj je pomagati 
ljudem, da premagajo svoje 
čustvene težave.
– Kognitivno pomeni spo-

znavne procese, kot je 
mišljenje. Izraz »kognitiv-
no« se nanaša na vse, kar 
se dogaja v vašemu umu, 
vključno s sanjami, spomi-
ni, podobami, mislimi in 
pozornostjo.

– Vedenje se nanaša na vse, 
kar počnete. To vključuje 
vse, kar rečete, kako skuša-
te reševati težave, kako rav-
nate. Vedenje se nanaša na 

dejanja  in nadejanja, npr: 
če se raje ugriznete v jezik, 
namesto da bi povedali, kar 
vam leži na duši, je to še 
zmeraj vedenje, pa čeprav 
nečesa niste storili.

– Terapija je izraz, s katerim 
opisujemo sistematičen 
pristop k boju s težavami, 
boleznijo ali neregularnim 
stanjem.

Središčni koncept v KVT 
je, da se počutite tako, kot 
razmišljate. KVT torej deluje 
po načelu, da lahko srečnej-
še in ustvarjalneje živite, če 
razmišljate na zdrav način. 
Osredotoča na to, kako ljudje 
razmišljamo in ravnamo in 
tako dobimo predstavo, kako 
nas način razmišljanja o do-
godkih vodi do tega, kako se 
počutimo. Tako se lahko nau-
čimo prepoznavati negativne 
miselne vzorce in izvajamo 
nadzor nad svojo pozorno-
stjo. Mnoge učinkovite KVT 
tehnike se zdijo kot vsakdanja 

zdrava pamet, saj ima nekaj 
zelo enostavnih ter jasnih na-
čel ter predstavlja predvsem 
razumen in praktičen način 
pomoči pri premagovanju te-
žav. Vendar pa se človeška bitja 
ne ravnamo zmeraj po razu-
mnih načelih in večina ljudi 
ugotavlja, da je včasih prepro-
ste rešitve zelo težko prenesti 
v prakso. 

Znanstveno preizkušena 
metoda

Učinkovitost pri različnih 
psiholoških  težavah je razi-
skana obširneje kot katerikoli 
drug psihoterapevtski pristop. 
Več študij ugotavlja, da je pri 

zdravljenju anksioznosti in 
depresije KVT učinkovitejša 
kot zdravljenje z zdravili. 

Od  težav k ciljem
Bistvena lastnost KVT je, da 

vam ponuja orodja, s katerimi 
razvijete osredotočen pristop. 
Cilj je, premakniti se od opre-
deljenih čustvenih in vedenj-
skih  težav proti svojim ciljem: 
kako bi se radi počutili in vedli. 
Zato je KVT ciljem usmerjen, 
sistematičen in v razreševanje  
težav usmerjen pristop k ču-
stvenim težavam.

Ana Podlipnik, mag. 
psihosocialnega svetovanja 

(KVT)

Če potrebujete osebo, ki vam bo poma-
gala poiskati in zgraditi nove možnosti 
v medsebojnih odnosih, potrebujete 
spodbudno besedo, nasvet ali imate 
vprašanje, lahko stopite v stik z mano. 

Ana Podlipnik, mag. psihosocialnega 
svetovanja, 
ana@motivacijainsvetovanje.si, 
www.motivacijainsvetovanje.si; 
tel: 040 126 826.

Kognitivno-vedenjska 
terapija (KVT)
KVT postaja zmeraj bolj priljubljena kot 
učinkovit in dolgoročen način zdravljenja 
mnogih različnih vrst psiholoških težav. 
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Pridružite se 
aktivnim in uživajte 
v zdravju v Centru za 
krepitev zdravja 
v Zdravstvenemu domu 
Vrhnika

Kronične nenalezljive bolezni so po definiciji 
Svetovne zdravstvene organizacije bolezni, ki 
so doživljenjske, torej so neozdravljive in lahko 
različno hitro napredujejo celo do smrti. Mednje 
uvrščamo bolezni srca in ožilja, rakava obolenja, 
sladkorno bolezen in kronične pljučne bolezni. 
Kronične bolezni se običajno razvijajo daljše 
časovno obdobje, simptomi pa so na začetku 
blagi, netipični in bolnikom ne povzročajo ve-
čjih težav. Sčasoma se stopnjujejo, zato bolnike 
prepoznamo in jih začnemo zdraviti šele, ko 
bolezen že  zelo napreduje. Uspeh zdravljenja 
kroničnih nenalezljivih bolezni je v večji meri 
odvisen od hitrega začetka zdravljenja ter od so-
delovanja bolnika v samem procesu zdravljenja. 
Dandanes poznamo različne metode, s katerimi 
lahko ocenimo tveganje za nastanek določenih 

kroničnih bolezni in tako tudi hitreje ukrepamo. 
Največ, kar lahko sami storimo, je, da se izogne-
mo najpogostejšim dejavnikom tveganja in se že 
zgodaj naučimo, kako spremeniti naš življenjski 
slog. Z zdravim načinom življenja ter bivanjem 
v zdravem okolju lahko zmanjšamo tveganje za 
nastanek naštetih kroničnih nenalezljivih bole-
zni oziroma upočasnimo njihovo napredovanje. 

V Centru za krepitev zdravja Zdravstve-
nega doma Vrhnika vam je na voljo 18 različ-
nih brezplačnih praktičnih delavnic, na katerih 
vas za to strokovno usposobljeno osebje nauči,  
seznani in svetuje, kako oblikovati vedenjske 
vzorce za zdrav način življenja in spreminjati 
zdravju škodljiv življenjski slog. Ker se zavedamo 
edinstvenosti vsakega posameznika in dejstva, 
da vsakemu posamezniku kljubujejo drugačne 
težave, želje in potrebe, k vam pristopamo po-
samezno. 

V Centru za krepitev zdravja so Vam na 
voljo  naslednje delavnice:
– Živim zdravo
– Ali sem fit?
– Tehnike sproščanja
– Zvišan krvni tlak
– Zvišane maščobe v krvi
– Zvišan krvni sladkor
– Sladkorna bolezen tipa 2
– Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše
– Zdravo jem
– Gibam se
– Zdravo hujšanje

– S sladkorno boleznijo skozi življenje
– Skupinsko ali individualno svetovanje za opu-

ščanje kajenja
– Individualno svetovanje za opuščanje tvegane-

ga in škodljivega pitja alkohola
– Spoprijemanje s stresom
– Podpora pri spoprijemanju z depresijo
– Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

V Centru za krepitev zdravja vam poleg ce-
lostne obravnave in strukturiranih delavnic, 
na katerih boste dobili strokovne informacije, 
veščine in podporo za dolgotrajno spremembo 
življenjskih navad, nudimo tudi:

– individualno obravnavo ter strokovno sve-
tovanje in podporo, prilagojeno specifičnim 
zdravstvenim težavam (osteoporoza, gastritis, 
bolezni ščitnice …)

– psihološko obravnavo
–  izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lo-

kalnem okolju
– izvajanje promocije zdravja na delovnem 

mestu za delovne organizacije
– Svitovo kontaktno točko
– skupinske vadbe
– vadbe, prilagojene specifičnim zdravstve-

nim stanjem
– dodatne vsebine (čuječnost, samopregledo-

vanje dojk, trening za možgane …)

Naj bo ena izmed vaših novoletnih zaobljub 
sprememba načina življenja. Zato vas vabimo, 
da se nam pridružite na delavnicah v Centru za 
krepitev zdravja Vrhnika. 

Za datume delavnic oziroma informacije nas 
lahko  pokličete na tel.: 01/755 51 57 ali 031/338-
426 oz. nam pišete na elektronsko pošto:  ckz@
zd-vrhnika.si 

Tečaj priprave na porod 
in starševstvo v marcu 
2019
»Vsaka mama je prava mama, dana na srečo in 
na veselje. Prava. In ena sama.  Za vse življenje.« 
(Tone Pavček)

V Zdravstvenem domu Vrhnika v marcu 2019 
pripravljamo tečaj priprave na porod in starše-
vstvo. Priprava obsega pet srečanj, na katerih 
boste dobili informacije o poteku nosečnosti, te-
lesnih spremembah, načinih reševanja različnih 
manjših težav, ki se pojavijo v nosečnosti, telesni 
vadbi v nosečnosti,  porodu, dojenju, negi novo-
rojenčka, rokovanju z novorojenčkom.

Več o poteku in vsebini posameznih srečanj 
dobite na prvem uvodnem srečanju.

Tečaj poteka v Grabeljškovi dvorani Kulturne-
ga centra na Vrhniki (prvo nadstropje – knjižni-
ca) od 16.30 do 18.30. 

PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO V MARCU

11. 3 .2019
12. 3. 2019
13. 3. 2019
18. 3. 2019
19. 3. 2019

N A Š E  Z D R A V J E

KS Podlipa (gasilski dom Podlipa), patronažna sestra 
Biljana Petković (051/390-921), 3. sreda v 
mesecu: 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5. in 19. 6. od  
9.00 do 10.00  

KS Stara Vrhnika (Krajevna skupnost Stara Vrhnika, 
patronažna sestra Biljana Petković (051/390-
921), 3. torek v mesecu: 19. 2., 19. 3., 16. 4., 21. 
5. in 18. 6. od 9.00 do 10.00     

KS Dragomer (Društvo upokojencev Dragomer) patronažna 
sestra Petra Šest Pleško (051/390-922), 2. torek 
v mesecu: 12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5. in 11. 6. od 
9.00 do 10.00. 

Blatna Brezovica (v prostorih krajevne skupnosti 
patronažna sestra  Monika Trček  (051/652-811)
2. sreda v mesecu: 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5. in 12. 
6. od 9.00 do 10.00

Sinja Gorica (gasilski dom) patronažna sestra Maja 
Srećković (051/390-926), 2. torek v mesecu:
12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5. in 11. 6. od 9.00 do 
10.00  

Breg - Pako(Gasilski dom Breg - Pako – prizidek) 
patronažna sestra Klara Sadar (051/390-929) 
2. sreda v mesecu: 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5. in 12. 
6. od 9.00 do 10.00

KS Drenov Grič (gasilski dom) patronažna sestra 
Veronika Logar  (051/390-925), 3. četrtek v 
mesecu: 17. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5. in 20. 6. od 
9.00 do 10.00

KS Log (v prostorih splošna ambulante dr. Ane Švigelj,  prvo 
nadstropje dializnega centra) patronažna sestra Katja 
Krvina (051/390-923), 1. sreda v mesecu:
6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5. in 5. 6. od  9.00 do 10.00

KS Velika Ligojna (v stari šoli v Ligojni), patronažna 
sestra Monika Trček (051/652-811) 1. torek v 
mesecu: 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5 in 4. 6. od 9.00 do 
10.00

KS Verd (gasilski dom) patronažna sestra Mojca 
Černelč (051/390-927), 2. torek v mesecu:
12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5. in 11. 6. od 9.00 do 
10.00

Vljudno vabljeni mlajši in starejši!

Brezplačne posvetovalnice staršem ob 
prihodu novega člana v družino. 

Namen in cilj: za boljšo pripravo na dojenje, spre-
mljanje in pomoč pri dojenju otrok, dojenje po 
enem letu, kako je s skupnim spanjem otrok in 
staršev, kako ob bolezni, kako ob težavah …  Do-
brodošli vsi starši in tisti, ki se na starševstvo šele 
pripravljate!
Kdaj in kje? Vsak prvi torek v mesecu od 
12.00 do 13.00 v Malavašičevem kotičku 
Cankarjeve knjižnice  Vrhnika. 
Naslednja srečanja bodo: 5. 2., 5. 3., 2. 4., 
7. 5. in 4. 6.
Posvetovalnice bo vodila patronažna sestra Ka-
tja Krvina, dipl. babica, IBCLC svetovalka za 
dojenje. Za informacije in naročanje jo lahko 
pokličete na tel. št. 051/390-923.

Aktualno iz Zdravstvenega doma Vrhnika

Patronažna služba

Posvetovalnice v lokalni skupnosti: 
februar, marec, maj, junij 2019
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja 
aktivno zdravstveno in socialno varovanje, posameznika, družine in 
skupnosti. Izvaja se na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. 
Z izvajanjem posvetovalnic v lokalni skupnosti dodatno prispevamo k 
vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo in k krepitvi 
zdravja v lokalni skupnosti. V okviru posvetovalnic izvajamo individualna 
svetovanja, usmeritve v sklopu zdravstva, merjenje vitalnih funkcij,...
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Vsak človek je v svojem temelju bitje 
odnosov. V nas, v naši srčiki, je vroje-
no hrepenenje po bližini, povezanosti,  
spoštovanju, ljubljenosti, hotenosti in 
želenosti. Ko enkrat zapustimo svojo 
primarno družino, nas težnja, ki je v 
nas, pelje naprej. Spoznamo nekoga, 
ki postane naš partner, žena ali mož, 
imamo otroke in si tako ustvarimo 
družino.
Odnos je veliko več kot pravljična 
podoba iz pravljic, filmov in je veliko 
več kot zaljubljenost. Zaljubljenost ali 
romantika je uvod v partnerski od-
nos in traja nekaj časa. Nato naravno 
pride streznitev, sestop v realnost, ko 
partnerja bolj jasno vidimo in se zave-
mo, da ne bo mogel izpolniti vseh na-
ših hrepenenj. Temu sledi boj za moč 
in veliko parov se v tem boju za moč 
zatakne. Če pa vemo, da iz teh kon-
fliktov obstaja pot naprej, potem je to 
lahko za nas vzpodbuda, da vztraja-
mo. Sledijo še druge faze, ki jih ime-
nujemo zavestni zakon ali zavestni 

odnos. Tukaj pridemo do točke, ko je 
treba reči: »Da, odločim se za to ose-
bo, odločim se za odnos, odločim se 
za ljubezen.« Potem se začne delo na 
odnosu in na sebi, ki lahko pripelje do 
zrele ljubezni.
Kateri so najpogostejši izzivi v 
partnerskem odnosu? Kaj je naj-
večkrat razlog za težave v odno-
su?
Največkrat so razlogi za težave v par-
tnerskem odnosu nerazrešene stiske 
iz otroštva, nerazrešena hrepenenja. 
Če smo bili kot otrok zanemarjeni, 
neslišani, neupoštevani, če nas starši 
niso znali začutiti v otroških potre-
bah, so v naši psihi nastale čustvene 
rane. In namen partnerskega odnosa 
je tudi v tem, da v njem razrešujemo 
otroške rane in da si partnerja ob 
tem stojita ob strani ter se ozaveščata, 
kako se drug ob drugemu počutita.
Kako se kažejo naše rane in ka-
kšna vedenja uporabljamo? Ve-

likokrat se kažejo v fazi boja za pre-
vlado. Takrat, ko izgine občutek za-
ljubljenosti, nas pri partnerju začne 
motiti cela kopica stvari. Ozadje pa je, 
da partner z nekim svojim vedenjem 
pritiska na naše nerazrešene stvari. 
Skratka, če partner nekaj reče, naredi 
in mi začutimo, da nas to zelo zaboli 
ali zelo iztiri ter da se zelo intenzivno 
odzovemo, takrat je velika verjetnost, 
da je na delu nek občutek, ki ima ko-
renine v našem otroštvu. Zato je smi-
selno pogledati, kaj je v ozadju in si to 
ozavestiti. Velikokrat zaradi bolečine, 
ki se pojavi v nas ob partnerjevem ve-
denju, potem rečemo, npr. »Ti si kri-
va, nehaj vpiti. Če se boš nehala jeziti, 
potem bo mir.« A to ni rešitev. Včasih 
je lažje pokazati s prstom na drugega. 
Dejstvo pa je, da smo za svoja čustva 
odgovorni sami. Treba se je naučiti, 
da vsak partner prevzame odgovor-
nost za svoje doživljanje in da najde 
tudi novo vedenje.
Na začetku sem omenila, da lahko 
partnerski odnos tudi izboljšamo, če 
vemo, kako. Kaj pa lahko naredi-
mo? Ogromno stvari lahko naredi-
mo. Treba je prebrati kakšno knjigo, 
obiskati predavanje, da si pridobimo 
nekaj teoretičnega znanja. Krasno je, 
če sta oba partnerja pripravljena na 
delo za boljši odnos. Malenkost, ki jo 
lahko naredimo vsak dan večkrat, je, 

da partnerju kaj lepega povemo, da se 
zahvalimo za nekaj, kar je naredil. Da 
se zavedamo, da stvari niso samou-
mevne. V bistvu gre za take preproste 
stvari, ki jih lahko naredimo že danes.

Med obljubiti in narediti je velika 
razlika. Včasih partner na zakon-
ski terapiji reče, da je pripravljen 
narediti vse, da bi se zakon ohra-
nil. Nato pa na njegovo izjavo 
»pripravljen sem narediti vse« 
pridejo testiranja, koliko volje je 
pripete na njegovo obljubo … Eno 
je reči, obljubiti, nadaljevanje pa je to 
uresničevati. Dobivati uvide v svoje 
vedenje, ki slabo vplivajo na odnos in 
jih presegati. Da, to pa je izziv.

Zakonska terapija je lahko prostor, 
v katerem se učita prisluhniti eden 
drugemu, zares slišati in tudi izraziti 
svoj pogled na določen izziv ter sli-
šati in razumeti partnerjev pogled. 
Terapevti odnosov znajo upoštevati 
mnenje enega in drugega ter ustvar-
jati novo skupno mnenje, nov sku-
pni pogled. Na partnerski terapiji se 
učimo tudi tega. Partnerska terapija 
lahko deluje le do mere, do katere sta 
zakonca oz. vsak izmed njiju resnično 
pripravljena delati na spremembi 
lastnih miselnih in čustvenih pro-

cesov. In kar je zelo pomembno, da 
sta pripravljena delati na spremem-
bi lastnih vedenj, obnašanj. To pa je 
vsekakor lažje ob podpori strokovno 
usposobljene osebe, kot je partnerski, 
zakonski terapevt. Če torej potrebuje-
te ali si želite podporo pri uresničeva-
nju boljših odnosov, me pokličite!

V teh časih, ko je statistika ločitev 
tako velika, se je res vredno potruditi 
in ne prehitro vreči puške v koruzo. 
Treba je vedeti, da če enih stvari pri 
sebi nisem razrešil-a, ko grem v nov 
odnos, bo moje nezavedno pritegnilo 
podobnega partnerja. Ko bo roman-
tika minila, se bodo konflikti začeli 
ponavljati. Zato je smiselno odločiti 
se za eno osebo in vztrajati, delati na 
sebi in na odnosu. Moje izkušnje in 
izkušnje parov, ki jih poznam, potrju-
jejo, da je mogoče ogromno narediti, 
da se lahko z zavestnim delom na od-
nosu odpre takšna globina v odnosu, 
takšna bližina, takšno zaupanje, ki je 
res nekaj zelo izpolnjujočega, nekaj, 
čemur bi lahko rekli zrela partnerska 
ljubezen.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in družinskih 

študijev, zakonska in družinska 
terapija

Urška svetuje

Izzivi v partnerskih, zakonskih 
odnosih in zakonska terapija

Partnerski in zakonski odnos je za 
marsikoga pomembno polje osebne 
izpolnitve. V življenju pa velikokrat lahko 
opažamo, da nas zakonski in partnerski 
odnosi ne izpolnjujejo. Vzpodbudno pri 
tem je, da zakonski, partnerski odnos lahko 
izboljšamo, le vedeti moramo, kako.

Glavni vzrok bolezni je zapacanost 
telesa, predvsem črevesja, zaradi ne-
pravilnega prehranjevanja, pomanjka-
nja gibanja, stresa in škodljivih razvad. 
Skoraj polovica bolezni pripada srčno-
-žilni problematiki, ki  je skupaj z ra-
kom glavnina smrti in različnih oblik 
disfunkcionalnosti.

Medicina  razvršča pet glavnih bo-
lezni, povezanih s srcem in ožiljem: 
povišan krvni tlak, koronarna srčna 
bolezen, bolezen možganskega žilja, 
periferna žilna bolezen in kronična 
bolezen ledvic. Vsem pa je izvorni  
vzrok arterijska hipertenzija. Kako 
lahko zmanjšamo tveganje za bolezni 
srca in ožilja? Največ lahko naredimo 
z vsakodnevno skrbjo zase! 

Najboljši način za vzdrževanje zdra-
vega srčno-žilnega sistema in drugih 
funkcij na fizičnem nivoju je zdrav 
slog, način, stil življenja in redno či-
ščenje telesa. In tukaj  je joga neverje-
ten prispevek. V nasprotnem primeru 
smo že kar zgodaj v življenju podvrže-
ni naravnemu procesu entropije.  Joga 
tako kot tudi drugo tradicionalno 
znanje o človeku temelji na celostnem 
življenju, saj življenje je celostno.  Red 
in samodisciplina sta temeljna kamna 
za ustvarjanje zdravja na vseh nivojih: 
fizičnem, čustvenem, mentalnem, du-
hovnem in družbenem. 

Najpomembnejši je torej generalni 
slog življenja posameznika, vendar 
lahko tudi s specifičnimi jogijskimi 

telesnimi vajami v kombinaciji s pra-
vilnim dihanjem  preprečujemo srč-
no-žilne bolezni ali omilimo njihov  
razvoj. Pravilno dihanje je izjemno 
pomembno! Ritem diha je  neposre-
dno povezan z našim psiho-mental-
nim stanjem in s tem s srčnim utri-
pom ter stanjem srca. Številni zunanji 
dražljaji sodobnega življenja sprožajo 
v človeku neprestan čustven in men-
talni stres. 

To se odraža tudi na vse bolj kaotič-
nem stanju srca in ožilja. Z zavestnim 
uravnavanjem diha ter sproščanjem 
telesa in uma lahko uravnavamo 
živčevje, da deluje uravnovešeno in 
to stanje prenaša tudi na srčno-žilni 
sistem. Ko je potrebno, smo aktivni 
in   kar najbolj učinkoviti, ko je čas 
za počitek, sprostitev pa z zavestnim 
dihanjem živčni sistem in srčni ritem 
umirimo. 

Tudi  pri tem ima joga neprecenljiv 
način, kako sprostiti vsakodnevne pri-
tiske časa. Joga nidra, zavestno spanje, 
zavestno sproščanje, je način, kako 
se lahko v kratkem času  obnovimo 
in pozitivno vplivamo tudi na stanje 
srca. S to tehniko in podobnimi, ki jih 
vnesemo v vsakdanje življenje, lahko 
popolnoma   spremenimo tudi svoje 
telesno, energetsko, čustveno in men-
talno stanje. 

Na stanje srca  torej ne moremo 
gledati samo  s fizičnega vidika, am-
pak tudi z energetskega in mentalno-

-emocionalnega. Na stanje srca  zelo 
vplivajo misli in čustva. 

Če je človek obremenjen z negativ-
nimi mislimi – živi v strahu, nevo-
ščljivosti, obsojanju, se jezi, se predaja 
žalosti, depresiji, škodoželjnosti, obre-
kovanju –, se pretok življenjske ener-
gije v srcu zmanjšuje. To potegne za 
seboj še mnoge druge  zaplete, saj ima 
srčni energijski center pomembno 
vlogo pri soustvarjanju naše  energij-

ske matrice. Razširjenost in drama-
tičnost bolezni srca  ter ožilja je samo 
odraz tega, kar se človeku dogaja tudi 
na emocionalnem nivoju.  Ljudje izgu-
bljamo stik s seboj, z drugimi, z naravo. 
Preganja nas kroničen občutek nelju-
bljenosti, nepozornosti in ogroženo-
sti. Ključna je ljubezen. Ko občutimo 
ljubezen, imamo odprto srce, prana v 
obilju teče skozi naš energijski sistem. 
Takrat se célo naše telo zdravi, saj se 

preko stanja, ki ga sproža občutje lju-
bezni, izločajo tudi zdravilni hormo-
ni. To stanje zavesti, ki je značilno za 
srčno čakro, je izjemno pomembno za 
ohranjanje zdravega srca in za zdrav-
je celotnega bitja.  V svojem srčnem 
centru,  če je le-ta miren, sproščen in 
odprt,  lahko v resnici ustvarjamo svo-
je zdravje in srečo.

Dr. Danilo Kosi – Dayalpuri

Joga za zdravo srce
Zdravje je temeljna kategorija življenja. Vsi želimo biti 
zdravi, a kaj, ko se s telesom nenehno nekaj dogaja  in 

tako so bolezni stalnica naših življenj. 
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Vrhnika se je Ivanu Cankarju 
spoštljivo priklanjala preko ce-
lega leta, vrhunec pa je jubilej-
no leto doživelo 10. decembra, 
ko je v osrednjem vrhniškem 
kulturnem hramu potekala dr-
žavna proslava v čast Cankarju. 
Zbrala se je ves slovenski vrh, 
politični in siceršnji, zbrane pa 
je nagovoril predsednik države 
Borut Pahor. Dan kasneje, na 
dan pisateljeve smrti, pa se je 

začelo »bedenje« oziroma Pov-
sod je luč, kot se je imenoval 
projekt. Od enajste ure in dva-
najst minut pa do naslednjega 
dne do 19. ure in 18 minut so 
namreč neprestano potekale 
različne prireditve, povezane 
s Cankarjem – da tudi ponoči. 
Verjetno se sprašujete zakaj take 
neobičajne ure? Tatjana Oblak 
Milčinski, koordinatorka do-
godkov, je pojasnila, da časa 

11:12 in 19:18 tvorita letnico 
Cankarjeve smrti. 

Gašper Tominc, 
Simon Seljak, foto: GT in SS

Dogajalo se je tudi v Bevkah, 
kjer je potekal pohod Močvir-
skih škratov, nekoliko kasne-
je pa je oživel vrhniški hram 
kulture. V avli Cankarjevega 
doma so odprli razstavo čipk 
in izvedli recital. Razstavo čipk 
so pripravile klekljarice Društva 
upokojencev Vrhnika, recital 
pa Turistično društvo Blagaja-
na Vrhnika in mladi recitatorji 
osnovne šole A. M. Slomška 
Vrhnika. Sekcijo klekljaric vodi 
Ivica Česnik, sodelujejo pa še 
Anka Bizjan, Majda Caserman, 
Metka Krašovec, Meta Mi-
klavčič, Anica Nartnik, Marija 
Obradović, Jožica Rode, Erika 
Slatner in Jelka Šantelj. Skupaj 
so pripravile razstavo klekljar-
skih del, katerih osrednja nit je 
bil Ivan Cankar: skodelica kave, 
krizanteme, Cankarjevi brki in 
portreti. Za glasbeno spremljavo 
dogodka sta poskrbela harmo-
nikaš Tone Stanovnik in pianist 
Smiljan Ogorelec. Celotno pri-

Povsod je luč

Točno ob 11:12 so začeli bralci iz TD Blagajana, pa tudi novoizvoljeni župan Daniel Cukjati ter tedaj še 
aktualni župan Stojan Jakin, brati Cankarjeva dela pred Cankarjevim spomenikom. Mraz ki je rezal v kosti so 

preganjali s toplim čajem.  Eden izmed razstavljenih panojev

Polna avla ob prireditvi Štirje letni časi – odprtje razstave čipk in recital.

Cankarjeva knjižnica in OŠ Antona Martina Slomška sta v knjižnici pripravili razstavo »Ivan Cankar skozi 
čas«. Grabeljškova dvorana je oživela s Cankarjevimi življenjepisi in fotografskim materialom, ki odkrivajo 

tančice njegovega življenja.

Dopoldne je potekalo v OŠ Ivana Cankarja tekmovanje za Cankarjeva 
priznanja, popoldne pa so branje Cankarjevih del pripravili in izvedli 
tudi v Razstavišču Moja Ljubljanica v Kulturnem centru na Vrhniki. 

Cankarjevo prozo sta brali dve voditeljici razstavišča Moja Ljubljanica. 

Preko celega dneva je bila odprta Cankarjeva spominska hiša. Ta dan jo 
je obiskalo preko 150 obiskovalcev. Na fotografiji je znameniti vrhniški 

turistični vodič, ki se rad poistoveti s Cankarjem in hkrati tudi naš 
borovniški dopisnik Damjan Debevec.

Zvečer je v mali dvorani Cankarjevega doma potekalo premierno predvajanje nove radijske igre Jakob Ruda, 
režiserja Vrhničana Jožeta Valentiča. Predvajanje je potekalo v sodelovanju z RTVSLO Radio Slovenija, večer 
pa je bil »začinjen« še s pogovorom z literarnim zgodovinarjem Igorjem Grdino, ki ga je vodila dramaturginja 

Vilma Štritof.  

11. decembra lani je minilo sto let od smrti 
Ivana Cankarja, našega rojaka in največjega 
slovenskega pesnika. 
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reditev pa povezovala Mirjam 
Suhadolnik in Matjaž Žirovnik 
z nekaj Cankarjevimi besedili. 

Več kot 24-urno dogajanje se 
je zaključilo s koncertom Glas-
bene šole Vrhnika. Predstavili 
so se štirje orkestri, ki delujejo 
v okviru glasbene šole: pihalni 
orkester pod vodstvom Metke 
Pupis, godalni orkester, ki ga 
vodi Urša Kržič, harmonikarski 
orkester z vodjo Miho Pavčkom 
in simfonični orkester pod di-
rigentsko palico Nastje Cajhen 
Rode. Slednjemu sta se na odru 
pridružila še solista Nejka Mazi 
Šorn in Nino Koritnik. 

Koncert se je zaključil točno 
ob 19.18 uri, ki ponazarja leto 
Cankarjeve smrti. 

Koroški Slovenci (Slovenska prosvetna zveza) so se pokloni Cankarju z dramskim recitalom Brezčasnost Ivana 
Cankarja, ki ga je interpretiral Aleksander Tolmaier (na fotografiji). V nadaljevanju večera je v veliki dvorani 

Cankarjevega doma potekalo še predvajanje dokumentarno igranega filma »Cankar«.

Popoldne je v Cankarjevi knjižnici pod mentorstvom Milene Oblak Erznožnik potekala otroška likovna delav-
nica, na kateri so mladi ustvarjali na temo Ivana Cankarja (na fotografiji). 

Dogajanje je kasneje popestrila še Barbara Jurjevčič, ki je predstavila svoje stenske poslikave v knjižnici, 
hkrati pa so lahko najmlajši prisluhnili še pravljici.

Po 24. uri in pa do jutranjih ur je potekalo branje Cankarjevih del v Cankarjevi knjižnici.  
Okoli 20 bralcev je bralo in se pogovarjalo o njegovi zapuščini. Druženje je bilo veselo in prijetno, 

tako da se je peta ura zjutraj hitro približala, ko so se podali v svoje domove. 
Prišli pa do spoznanja, da je še vedno povsod luč… 

Predzadnja prireditev v okviru »Povsod je luč« je bil še pogovor z lutko Ivana Cankarja Vrhnika (Turistično 
društvo Blagajana) v Grabeljškovi dvorani knjižnice. 

Simfonični orkester GŠ Vrhnika

Jutro so v Cankarjevi knjižnici začeli z branjem Cankarjeve Erotike, ki je doživela ponatis v letu 2018, kasneje 
pa je potekala še predstavitev slikanice o Ivanu Cankarju »O človeku ki je iskal srečo«, avtorice Zdenke Obal. 

V sredo, 12. decembra, so dopoldne veliko dvorano Cankarjevega doma zasedli osnovnošolci. Ogledali so si 
film: Tisoč bridkih ur za eno uro veselja – Ivan Cankar (na fotografiji). Hkrati je ta dan potekal še voden ogled 

razstave Moja Ljubljanica, prav tako je na stežaj odprla svoja vrata Cankarjeva spominska hiša na Klancu. Koncert se je zaključil točno ob 19.18 uri
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Novoletni koncert, ki je postal 
stalnica njihovega tradicional-
nega pozdrava v novo leto. Tudi 
letos so pripravili štiri nastope, 
in to dvakrat v soboto, 5. januar-
ja, v veliki dvorani Cankarjevega 

doma na Vrhniki in prav tako 
dvakrat v soboto, 12. januarja, v 
Slovenski filharmoniji Ljubljana. 

Vsi štirje koncerti so bili iz-
vedeni pred polnimi dvoranami 
njihovih oboževalcev, ki res vsa-

ko leto z nestrpnostjo in rado-
vednostjo pričakujejo glasbeno 
programsko izvedbo. 

Na Vrhniki sta bila tako oder 
in dvorana dvakrat popolnoma 
zasedena. Na odru je bilo  več 
kot 150 glasbenih izvajalcev, v 
dvorani pa  več kot 300 zvestih 
poslušalcev. 

Kot gostje so nastopili: Meša-
ni pevski zbor Mavrica Vrhnika, 

Mešani pevski zbor dr. Franči-
šek Lampe Črni Vrh, solistka na 
klarinetu Milena Keser in otroci 
pevci Mlada Mavrica Vrhnika. 

Dirigiral je neutrudni Mar-
ko Fabiani, ki sta mu pomagali 
zborovodkinji Darinka Fabiani 
in Katja Belec Felc. Koncert je 
povezovala Sonja Rejc. 

Glasbeniki so nas očarali in 
presenetili s popolnoma novim 

programom. Zapeli in zaigrali 
so skladbe znanih svetovnih 
avtorjev: J. Bramhsa (Madžar-
ski ples št. 4), J. Straussa ml. (Na 
lepi modri Donavi), B. Smeta-
ne (Prodana nevesta – Zbor iz 
1. dejanja), L. van Beethowna 
(Simfonija št. 9) in D. Lovreglia 
(Traviata) ter še in še. 

Dvorana je onemela ob spo-
minu na večnega Oliverja Dra-
gojevića ob znani Skalinadi 
ter jo pozdravila z ogromnim 
aplavzom. V

 ečina skladb je priredil diri-
gent Marko Fabiani in tudi on 
prejel velik aplavz. Na koncu 
koncerta so sledili še trije do-
datki, ki so k petju pritegnili tudi 
vse v dvorani. 

Tako so vsi prisotni res ve-
ličastno in glasbeno vstopili v 
novo leto 2019. Vendar pa tudi 
vsi z mislijo, kaj bomo slišali na 

njihovem tradicionalnem novo-
letnem koncertu  prihodnje leto.

Simon Seljak
Sponzorji: 
kmetija Prinčič Dobrovo, Carniola čoko-
lada, d. o. o., Ljubljana, Mateja Ferkolj, 
s. p., Ljubljana, Fortrade, d. o. o., Dvig, 
d. o. o., Cvetje darila Karmen, Avtohiša 
Seliškar, d. o. o., Gostilna Pri Kranjcu, 
Termotom, d. o. o., Epilog, d. o. o.,  Lj, 
Gut&Pet, d. o. o., Symphony Retail AI,  
d. o. o., Brezovica, Schwarz,  d. o. o., 
Studio Zenit, Marko Jelovšek, DG 69, d. 
o. o., Alexbar Advise Aleš Ogrin, s. p., 
Pekarna Baškovč, BMC Podlipa, NLB, d. 
d.,  Ljubljana, Gutnik,  d. o. o., Avtovleka 
Stanislav Čepon, s. p.  
Sponzorji: Sitelm, d. o. o., Lj ., Menard 
RA Logatec, Elektromonter, d. o. o., Breg 
pri Borovnici, S-CON Lj, ISA Inštitut, d. 
o. o., Lj., Štirn, d. o. o., P&Rom, d. o. o., 
PRO-SAF, d. o. o., EMB-PAPST Slovenija, 
d. o. o., Ključavničarstvo KUNC, d. o. o.

Palčke za sladoled in nabodala, 
vžigalice, listi in vejice z dreves, 
želodi, storži in še kaj spada v 
zaboj za bioodpadke. 

Če pa preskoči iskrica v glavi, iz njih nastanejo 
hiše, skednji, kozolci, klopi, mize, vozovi, gugal-
nice, ograje, drevesa, cvetice in drugi predmeti, 
ki jih imamo okrog hiš.

Tak preblisk se je zgodil Nadi in Lari, ki sta na 6 
m2 naredili maketo vasi s cerkvijo na hribu. Med 
objekti se po travnikih vijejo potke, ki nas pripe-
ljejo do posamezne hiše. Tudi vrtovi so vmes in 
njive s koruzo. Okrog hiš in vrtov so lične ograje. 
Prava umetnija, ki je bila osrednji dogodek raz-
stave ročnih del, ki je bila 8. in 9. decembra 2018 
v gasilskem domu na Drenovem Griču.

Vendar je bilo umetnikov več. Na stenah so bile 
slike, ki sta jih naredili Marta in Staša. Marta je z 
uporabo raznobarvne barjanske zemlje ustvarila 
čudovite motive iz narave, med katerimi  izstopa 
slika s soncem nad pokrajino in motiv s križanim. 
Staša je na platnu v olju prikazala konje in volka, ki 
tuli v luno. Poseben prostor so imeli spretni Stan-
kini prsti. Težko je opisati, kaj vse zmore ustvariti 

iz različnih materialov. Osrednji dogodek so ja-
slice iz ličkanja. Iz papirja so ustvarjeni različni 
aranžmaji cvetic, od sončnic do makov. Izdelkov 
iz čipk je cela vrsta, od prtičkov do okraskov na 
vejah v obliki angelčkov, zvončkov in zvezd. Zani-
miv je komplet večjih in manjših košar iz ličkanja. 
Poseben čar so stekleni pladnji, v katere so vdelani 
raznobarvni listi. Seveda to ni vse, kar je prikazala 
prizadevna Stanka.

To so glavni poudarki z razstave, ki so zavze-
mali približno polovico razstavljenih del. Marija, 
Nada, Blažka, Darka in Marjeta so razstavile raz-
lične klekljane in kvačkane izdelke, prte, jaslice, 
vaze, svečnike, voščilnice, rože ... Skupina POŠ 
Drenov Grič - Lesno Brdo je z uporabo različnih 
materialov izdelala razglednice, mila, okraske in 
darilne vrečke. Živopisane so bile  voščilnice, ki 
jih je izdelala Darka, Vesna je predstavila izdelke 
iz sivke in njeno uporabnost. Kakšen je ročno iz-
delan album za slike je predstavila Diana, Dunja 
pa je prikazala razna oblačilca za otroke. 

Razstava je pokazala, koliko različnih talentov 
je med nami, in naj bo obenem spodbuda za  pri-
hodnje leto tistim, ki svoje stvaritve shranjujejo 
le v domačih predalih. 

Miro Metljak 

Krajevna skupnost 
Podlipa - Smrečje

in
Kulturno umetniško društvo 

Podlipa - Smrečje

vas v petek, 22. februarja 2019, ob 18. uri
vljudno vabita na 

kulturni večer in ogled razstave

MOJA JE PESEM!
ob 100-letnici rojstva pesnice in pisateljice

MARIJE BRENČIČ JELEN
(1919–2000)

v gasilskem domu Podlipa - Smrečje.

Razstava bo na ogled še v
soboto, 23. 2. od 17. do 19. ure
nedeljo, 24. 2. od 9. do 11. ure

Vstop prost!

V kulturnem programu bodo sodelovali Cerkveni otroški in mešani 
pevski zbor Podlipa, recitatorji…

Razstavo so pripravili: Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Polna oder in dvorana

Vrhnika, 5. januar 2019 – Orkester Simfonika 
Vrhnika je s svojimi gosti prečudovito in delovno 

vstopil v novo leto 2019; izvedel je že 31. 

Razstava ročnih del na Drenovem Griču



K U L T U R A 28. januar 2019 51
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Kulturni klub Orfej v Sinji Gorici

Čarobni koncert 

Razstava se je začela z uvo-
dnim delom gospoda Zoriča. 
Priča smo bili pogovoru med 
mentorjem in učenkami izbir-
nega predmeta Gledališki klub. 
Svoje misli in pogled na svet so 
izražali preko Cankarjevih ci-
tatov.

Ko je bilo uvodne predstavi-
tve konec, nas je gospod Zorič 
povabil,  naj si ogledamo raz-
stavljene slike, ki so prikazovale 
Klanec, kjer je Cankar odraščal, 
njegovo rojstno hišo ter njegove 
portrete. Slike so bile naslika-
ne v štirih različnih načinih: 
impresionistično, ekspresioni-
stično, z uporabo kolaža ter s 
potezami kemičnega svinčnika.

Obiskovalci razstave smo lah-
ko opazovali učence likovnega 
snovanja pri slikanju podob, ki 
jih je videl Cankar.

Uspelo mi je intervjuvati go-
spoda Zoriča o razstavi, Can-
karju in samemu mentorstvu.

Zakaj ste se odločili prav 
za te motive?

Spomnim se, ko sem šele za-
čel poučevati na Vrhniki in je 
še nisem poznal preveč dobro. 
Cankarjev klanec sem si vedno 

predstavljal kot nek nedosegljiv 
hrib. Nekoč sem skupaj z učenci 
odšel na izlet do Cankarjeve roj-
stne hiše in doletelo me je veliko 
presenečenje! Začetek klanca je 
bil še nekako strm, a kaj kmalu 
sem ugotovil, da hrib ni bil prav 
nič posebnega.

Hotel sem, da učenci slikajo 
nekaj, kar dobro poznajo. Can-
kar pa zato, ker je letos Cankar-
jevo leto.

Kaj ste hoteli izraziti z 
uporabo štirih različnih 
načinov slikanja?

Tehnike zahtevajo čutenje in 
ne videnje. Material ali tehni-
ka ne dopuščata, da bi naslikal 
to, kar vidiš. Tako, na primer, 
z uporabo časopisnega papirja 
ne moreš narediti dejanskega 
motiva. Lahko pa to narediš po 
svoje. V umetnosti ni nič prav 
in narobe. Je subjektivna.

Impresionizem in ekspresi-
onizem pa zato, ker je Cankar 
živel ravno na prelomu teh dveh 
obdobij.

Pri čečkanju s kulijem pa je 
gostota črt tista, ki odloča o 
svetlobi in senci.

Kaj je bil največji izziv, s 
katerim ste se soočili?

Premalo časa. V tako malem 
številu ur sem moral učence 
pripraviti do tega, da so začeli 
razmišljati drugače. Da niso 
razmišljali o tem, kaj je prav in 
kaj narobe, temveč o tem, kako 
se bodo izrazili.

Kaj pa Ivan Cankar? Mi-
slite, da si zasluži naslov 

največjega slovenskega pi-
satelja?

Cankar je bil res prerok. Še 
vedno družba ceni učitelje, ki so 
pridni, ubogljivi, take, ki slepo 
sledijo navodilom, receptom in 
se ne vprašujejo niti zakaj niti 
kaj pa če … Tisti pa, ki dnevno 
iščejo odgovore na številne za-
kaje, ki pogosto najdejo tudi od-
govor na vprašanje kako, tisti pa 
ostajajo prezrti ali celo nezaže-

leni. Motivirani ali celo stimu-
lirani? Niti v sanjah. Še »hvala« 
ali pa »to si pa dobro naredil« 
sta izginila iz besedišča.

Pogovorila sem se tudi z Eri-
ko Čepin, katere slike so bile 
razstavljene med drugimi: »S 
slikami sem zadovoljna. Težko 
je bilo izbrati prave barve, pri 
kolažu pa najti časopis z dovolj 
različnimi barvami. Kaj pa si 

mislim o Cankarju? Napisal je 
veliko črtic, a jezik je malce ne-
razumljiv. Še vedno pa menim, 
da je največji slovenski pisatelj.«

Vse slike bodo razstavljene do 
31. 1. 2019.

Tjaša Velkavrh, 9. razred, 
OŠ Ivana Cankarja 

Vrhnika

V petek, 11. 1. 2019,  je bil v 
Kulturnem klubu Orfej, ki je v 
Sinji Gorici na Vrhniki, čaroben 
koncert z naslovom Večer 
ljubezni do sebe in sveta. 

Pevka Branka Božič je občinstvo osvojila 
s svojim glasom, sporočili za srce in dušo ter 
odprtostjo. Spremljevalna glasba izpod prstov 
pianista Miha Klemenca je prijetno polnila pro-
stor in skupaj z Brankinim glasom ustvarjala 

čudovite vibracije, ki so šle od srca do srca. Ko 
je Branka k petju povabila občinstvo, se je le-to 
z veseljem odzvalo. Pravzaprav je občinstvo pri 
petju sodelovalo kar  ves večer, pri nekaterih od 
pesmi celo z ritmično spremljavo. Tako so prav 
vsi prisotni soustvarili nepozaben večer. Večer, 
ki je srca navzočih prebudil, da so vibrirala v 
ljubezni. Hvala Kulturnemu klubu Orfej, da je 
to omogočil.

Barbara Buh, članica Športno-
kulturnega društva Orfej Sinja Gorica

FEBRUAR 
 KULTURNI klub ORFEJ

TEMA FEBRUARJA JE LJUBEZEN. NA DELAVNICI, DRUŽENJU SE BOMO V PRVEM DELU LAHKOTNO 
DOTAKNILI RAZMIŠLJANJA: KAKO V TEM TRENUTKU RAZUMEMO LJUBEZEN IN KAJ NAM POMENI 
LJUBEZEN? V DRUGEM DELU BO MEDITACIJA Z NAMERO “MOJE TELO JE ČUDOVITA KREACIJA 
LJUBEZNI ~ ZAVEDAM SE TUDI SVOJE VPETOSTI V ŽIVLJENJE OKOLI SEBE.” (PO KREACIJI KNJIGE 
SVETLOBNI VODNIK 2019, ANA KOLENC)

PET, 8.2. ob 19.30

PET, 15.2. ob 19’h

SRE, 13.2. ob 18.30
KAJ MI PREKO MOJIH IZZIVOV
SPOROČA MOJA DUŠA?

TA REZIJANSKI PLES

NAMESTO VSTOPNINE PROSTOVOLJNI PRISPEVKI! HVALA!
VLJUDNO VABLJENI V SINJO GORICO 87, 400m naprej od LIDLA, KONTAKT: 031382717(Klemen), 040937316(Rada), FB/Klub Orfej

“ČAS ZAME”, VEČER, KI GA PODARIŠ SEBI

VABLJENI NA PREDAVANJE, NA KATEREM BOMO DOBILI VPOGLEDE, DA IMAJO TUDI IZBRUHI 
JEZE, SOVRAŠTVA, STRAHU, PA PREPIRI, TEŽAVE V ODNOSIH S PARTNERJEM, OTROKI, STARŠI, 
NAJRAZLIČNEJŠE BOLEZNI IN POŠKODBE, TEŽAVE Z ALKOHOLOM IN DRUGIM ODVISNOSTMI, 
NEUSPEHI V POSLU, DEPRESIJA IN BREZVOLJNOST, SPRAŠEVANJE, ZAKAJ SPLOH ŽIVIM ITD. 
GLOBOK SMISEL. DA JE V OZADJU VSEH TEH DOGODKOV, MISLI, OBČUTKOV … NAŠA DUŠA, KI 
NAM ŽELI SPOROČITI, DA JE ČAS ZA TEMELJITO SPREMEMBO ŽIVLJENJA, ZA STOPANJE PO POTI 
SRCA ®. Z VAMI BO SVETOVALKA IN VODJA DELAVNIC MILENA MATKO S SODELAVCEM JERNEJEM 
ZORCEM  (VEČ INFORMACIJ NA WWW.MILENAMATKO.COM).

SOB, 16.2. ob 16’h
KOMPOSTNI KROG ŽALOVANJA
STARODAVNI RITUAL ZA MOŠKE IN ŽENSKE KI LJUBIJO, ŽALUJEJO, ČUTIJO IN ŽIVIJO ŽIVLJENJE. 
V KROGU GRADIMO VAREN PROSTOR KJER OBČUTIMO POVEZANOST Z SKUPNOSTJO, NARAVNIM 
IN SAKRALNIM SVETOM KATERIM PREDAJAMO KOLEKTIVNO ŽALOVANJE ZA ZEMLJO, RANJENO 
DRUŽBO TER NAŠE RAZNOVRSTNE LASTNE IZGUBE SRCA IN DUŠE. S TEM PA SE VRAČA SPOSOBNOST 
ČUTENJA PRISTNEGA VESELJA IN LJUBEZNI, HVALEŽNOSTI TER POVEZANOSTI Z SOČLOVEKOM IN 
ŽIVLJENJEM SAMIM. OBVEZNE PRIJAVE: HISAAKASE@GMAIL.COM (DO 13.2.19)
VEČ INFORMACIJ O RITUALU : WWW.HISAAKASE.COM

PLES, KI JE PO SVOJI ZGRADBI NAJBOLJ PODOBEN MEDITERANSKEMU PLESNEMU IZROČILU, 
PRENAŠA SKRIVNOSTI PRETEKLOSTI IN JIH VPENJA V ŽIVLJENSKI RITEM SEDANJOSTI. PLESALCA 
PLEŠETA V PARU, VENDAR SE NIKOLI NE DOTAKNETA. PLESAJE DRUG OB DRUGEM MENJAVATA 
POLOŽAJE IN ORISUJETA SKLENJENE KROGE. SEVEDA JE PLES ZA VSE - MLAJŠE IN STAREJŠE, PA 
TUDI ZA OTROKE. DOGODEK VODI KLEMEN FRANK.   

Odprtje razstave 100 slik na Vrhniki
V ponedeljek, 7. 1. 2019, so v Cankarjevi 

knjižnici na Vrhniki ob šestih zvečer odprli 
razstavo z naslovom 100 slik na Vrhniki. 

Na razstavi je bilo razstavljenih kar  sto slik 
osmošolcev in devetošolcev iz Osnovne 

šole Ivana Cankarja pod mentorstvom 
učitelja likovne umetnosti, gospoda 

Jureta Zoriča.
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Vrhnika, 17. december 2018 
– Na Cankarjevi Vrhniki 

je  bil koncert Rondo 
hrepenenja, ki je predstavil 
zaključno prireditev Cankar 

v glasbi. 

Projekt so omogočili JSKD – Ob-
močna izpostava Vrhnika, Zavod Ivana 
Cankarja in Občina Vrhnika. Kulturni 
dogodek je bil namenjen predstavitvi 
zbirke skladb za zbore in samospeve 
Tomaža Habeta na besedilo Ivana 
Cankarja in obenem predstavitev teh 
skladb v glasbeni obliki koncerta Ron-
do hrepenenja. 

Notne zbirke je na besedila znanih 
del Ivana Cankarja priredil v 15 sklad-
bah na Vrhniki rojen glasbenik, skla-

datelj in dirigent Tomaž Habe. Sedaj 
redno ustvarja in deluje v Domžalah. 
Vseh 15 skladb so poslušalcem v veliki 
dvorani Cankarjevega doma predsta-
vili Mešani pevski zbor Akademije za 
glasbo Univerze Ljubljana z dirigent-

ko Alenko Podpečan, Vokalna skupi-
na Ivana Cankarja Ljubljana pod vod-
stvom umetniškega vodja Toma Varla 
in baritonist Jaka Mihelač ter pianist 
Urban Stanič. 

Glasbeni večer so popestrili še 
predstavniki vrhniškega projekta, ki 
so nagovorili prisotne in predstavili 
zanimive značilnosti izdelave le-te-
ga. Na Vrhniki rojeni skladatelj, velik 
poznavalec rojaka Ivana Cankarja, 
se je zahvalil vsem organizatorjem, 
predvsem pa nastopajočim za izvir-
ne nastope in glasbene predstavitve 
s Cankarjevimi besedili. Tako imamo 
po zaslugi Tomaža Habeta Cankarjeva 
besedila uglasbena za zbore in samo-
speve. Resnično prelepo zaključevanje 
Cankarjevega leta 2018.

Simon Seljak

Staro leto so zaključili 
tudi člani vrhniškega 

Big Banda, ki so v veliki 
dvorani Cankarjevega 

doma izvedli Novoletni 
koncert, in sicer v 

soboto, 8. decembra, 
pod vodstvom dirigenta 

Matjaža Lenarčiča. 

V novo leto so nas glasbeni-
ki popeljali s popolnoma novim 
programom, ki je temeljil na 
znanem ameriškim svingu. Za 
veselo razpoloženje je poskrbel 
Miha Brajnik s svojimi sme-
šnicami in zgodbami iz našega 
vsakdana, kar je popestrilo pre-
lep glasbeni večer.

Simon Seljak

Vabilo

Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti OI Vrhnika, 
ZIC Vrhnika, KD Borovnica

VABLJENI NA 

FOLKLORNI VEČER 
OB 40. OBLETNICI FOLKLORE V 
BOROVNICI IN LIGOJNI 

BRŽ NA PLES
Območno srečanje folklornih skupin JSKD OI 
Vrhnika in OI Cerknica                                                                                       
v nedeljo, 3. februarja 2019, ob 18. uri 
v Cankarjevem domu Vrhnika.

Vstop je prost.

Nastopajo:
Folklorna skupina
Kulturno-umetniško društvo Ligojna 
– OI Vrhnika

Folklorna skupina BI
Kulturno društvo Borovnica – 
OI Vrhnika

Folklorna skupina Rak Rakek 
Kulturno društvo Rak Rakek – 
OI Cerknica

Folklorna skupina Šumnik 
Kulturno društvo Borovnica – 
OI Vrhnika
in gosti.  

Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki bo, tako kot prejšnja leta, zaprt za posame-
zne obiskovalce zaradi neogrevanih prostorov od 4. 12. 2018 do 28. 2. 2019.  

V vmesnem času bo izjemoma odprt za slovenski kulturni 
praznik, 8. 2. 2019, med 9.00 in 17.00. 

Skupine se za obisk naročite preko telefona, 01 750 66 72, ali elektronske pošte pro-
grami@tms.si.  V tem času vas vabimo v Polhov Gradec na ogled Muzeja pošte in 
telekomunikacij.

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 17.00, sobote, nedelje in prazniki*: od 9.00 do 19.00, ponedeljki: 
zaprto. Prazniki*: 8. februar., 24. december in 31. december: od 9.00 do 17.00, 
1. november, 25. december, 1. januar: zaprto. Zadnji vstop v muzej je  eno uro pred zaprtjem muzeja. 
Od 1. 1. do 28. 2. je odprto le za vnaprej napovedane skupine, z izjemo kulturnega praznika, 8. 2.

Občasne razstave

Znanje brez meja
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in soustvar-
janja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet, in tiste, ki jih je zaneslo k nam od 
drugod. Razstava je podaljšana in bo po 1. 3. in 8. 2. na ogled do 21. 4. 2019. 

Martin Sever, oče prvega slovenskega kombija 
Predstavljeno je raznovrstno delo s področja tehnike inženirja Martina Severja, avtorja prvega 
serijskega kombiniranega vozila v Sloveniji in prvih IMV-jevih prikolic. Razstava je podaljšana in 
bo bo po 1. 3. in 8. 2. na ogled do 12. 5. 2019.

Spored prireditev

Petek, 8. 2., od 9.00 do 17.00: PREŠERNOV DAN V TMS 
(prost vstop)

10.00–10.45: Potep po poteh znanstvenikov, vodenje za družine po razstavi Znanje brez meja

11.00–12.00: vodenje po elektrozbirki in predstavitev nove razstave Pozor, elektrika! 

14.00–15.30: vodenje po stalnih muzejskih zbirkah in kratka predstavitev zgodovine Bistre

17.00–18.30: vodenje po stalnih muzejskih zbirkah in kratka predstavitev zgodovine Bistre

Ves program bo na ta dan v celoti brezplačen. Muzej bo odprt od 9.00 do 17.00. Več informacij: 
www.tms.si, 01 750 66 70. 
Oglejte si tudi program Muzeja pošte in telekomunikacij.

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), ponedeljek, 24. 12. 
in 31. 12: 10.00–13.00; 25. 12., 26. 12., 1. in 2. 1.: zaprto

Občasne razstave

Cankar, ne jezi se! 
O Cankarju se lahko seznanite tudi na malo drugačen način. Sedaj tudi skozi družabne igre, ki so jih 
ob Cankarjevem letu zasnovali študenti Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo (NTF UL). Na 
odprtju razstave v torek, 5. februarja 2019, ob 17.00 boste lahko igre tudi preizkusili! Razstava bo na 
ogled od 5. 2. do 3. 3. 2019. 

Spored prireditev

Nedelja, 3. 2., ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk

Torek, 5. 2., ob 17.00: odprtje občasne razstave Cankar, ne jezi se!

Petek, 8. 2., od 9.00 do 17.00: PREŠERNOV DAN V MPT (prost vstop)

10.00–11.00: voden ogled muzejskih zbirk in spoznavanje zgodovine Polhograjske graščine

15.00–16.00: voden ogled muzejskih zbirk in spoznavanje zgodovine Polhograjske graščine

Ves program bo ta dan v celoti brezplačen. Muzej bo odprt od 10.00  do 16.00. Več informacij: www.tms.
si, 01 750 66 70. Oglejte si tudi program Tehniškega muzeja Slovenije.

Nedelja, 10. 2., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine

Nedelja, 17. 2., ob 15.00: voden ogled za seniorje

Od torka, 26. 2., do petka, 1. 3., in v nedeljo, 3. 3., med 10.00 in 13.00: praznične 
delavnice za otroke
Izdelovali bomo voščilnice, poštne rogove in štampiljke.  Cena posamezne delavnice: 1,50 €.  Prijave niso 
potrebne.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Februar v TMS

Tomaž Habe in resnično njegov 
Ivan Cankar

Vsi nastopajoči na koncertu Rondo hrepenenja

Koncert Rondo hrepenenja

Novoletni koncert Big Banda
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ZELENA KNJIGA – komična drama / Green 
Book / režija: Peter Farrelly / scenarij: Nick 
Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly 
/ ZDA / 130’ 
V filmu, posnetem po resnični zgodbi, postane neotesani »vun-
bacitelj« italijanskega  izvora voznik afroameriškega klasičnega 
pianista na turneji po ameriškem jugu šestdesetih let. Humorja 
polna Zelena knjiga, v kateri blestita Viggo Mortensen in Ma-
hershala Ali, je očarala festivalska občinstva ter prejela pet 
nominacij za zlati globus 2019.
Da bi se lažje znašla na poti med institucijami, ki so bile takrat 
na ameriškem jugu varne za temnopolte, ju vodi Zelena knjiga. 
Ko se na poti od koncerta do koncerta spopadata z rasizmom in  
drugimi grožnjami, sta prisiljena za preživetje in uspeh pozabiti 
tudi na medsebojne razlike. 

MOŽ IZ OZADJA – drama / Vice / režija in sce-
narij: Adam McKay / ZDA / 132’
Zgodba o Dicku Cheneyju, ki je v Bushevi administraciji postal 
eden od najvplivnejših ameriških podpredsednikov, posledice 
njegovih odločitev pa so vidne še dandanes. Mož iz ozadja 
raziskuje zgodbo o Dicku Cheneyju (Christian Bale), nezah-
tevnem birokratu, dobrem znancu washingtonske politične 
scene, ki je v vlogi podpredsednika Georgeu W. Bushu (Sam 
Rockwell) potihem postal najvplivnejši človek na svetu. Ko se je 
iz vodstvenega položaja pri naftnem konglomeratu Halliburton 
preselil v Belo hišo, je preoblikoval ne le ZDA, ampak  ves svet, 
posledice njegovih odločitev pa so vidne še dandanes.

NAJLJUBŠA – Komična drama / The Favourite 
/ režija: Yorgos Lanthimos / scenarij: Deborah 
Davis, Tony McNamara / Velika Britanija / 120’
Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v sočno opolzki, 
duhovito posodobljeni  različici angleške kostumske drame 
pod taktirko grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa. Začetek 
osemnajstega stoletja. Anglija je v vojni s Francijo, na dvoru 
pa prirejajo gosje dirke in se bašejo s sadovi kolonialnega im-
perializma. Kraljica Ana ni v najboljši koži – daje jo putika, 
stare in nove bolečine podžigajo njeno muhavost. Njena tesna 
prijateljica lady Sarah zato vse pogosteje jemlje vladanje v 
svoje roke. Potem pa na dvor prispe nova služabnica, padla 
aristokratinja Abigail, ki se skuša prikupiti kraljici, da bi se znova 

povzpela po družbeni lestvici. Medtem ko se Sarah zavzeto po-
sveča vojaškim strategijam, Abigail zasede njen prostor ob vse 
bolj krhki kraljici. Zdaj ji nobena ženska, noben moški, nobena 
politika in noben zajec ne bodo več stali na poti.

LEPI FANT – Drama / Beautiful Boy / režija: 
Felix van Groeningen / scenarij: Luke Da-
vies , Felix van Groeningen / ZDA / 120’
Osemnajstletni Nicolas Sheff je bil priden dijak, urednik šolske-
ga časopisa, igralec v šolski predstavi, član vaterpolske ekipe, 
strasten bralec in nadarjen umetnik, ki bi jeseni moral začeti 
študirati. Pri dvanajstih letih je začel eksperimentirati z dro-
gami, a ko je prvič poskusil metamfetamin, se mu je življenje 
postavilo na glavo. Iz najstnika, ki je občasno preizkušal droge, 
je postal popoln odvisnik.

IGRAM, SEM – drama / Igram, sem / režija in 
scenarij: Miroslav Mandić / Slovenija, Bosna 
in Hercegovina / 105’
Triptih o tem, kaj pomeni biti igralec ter o mejah med igralcem 
in likom. Medtem ko se pripravlja na vlogo tatice, začne mla-
da igralka krasti tudi v resničnem življenju, vse bolj »filmski« 
pa postaja tudi njen odnos do mladega natakarja, ki je vanjo 
zaljubljen … Med raziskovanjem za vlogo klošarja se igralec 
potika po zavetiščih in navezuje stike z resničnimi brezdomci. 
Svoboda življenjskega sloga ga povsem prevzame … Igralec 
v televizijski žajfnici obsesivno zasleduje soigralko, ona pa mu 
dopoveduje, da dogajanje pred kamero nima nič z njunim za-
sebnim življenjem …

V SENCI DREVESA – Črna komedija / Undir 
trenu / režija: Hafsteinn Gunnar Sigurdsson 
/ scenarij: Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, Hul-
dar Breiðfjörð / Islandija, Francija, Poljska, 
Danska, Nemčija / 89’
Črna komična drama prikaže, kako lahko manjši konflikti po-
stanejo prava krvava vojna, ko paranoja in strah zamenjata 
človečnost. Film V senci drevesa je islandski kandidat za tujeje-
zičnega oskarja. Agnes iz stanovanja vrže Atlija in mu ne dovoli 
več videvati hčerke Ase. Zato se preseli nazaj k svojim staršem. 
Ti pa so vpleteni v spor s sosedi, ki trdijo, da veliko drevo na 
vrtu meče nezaželeno senco na njihovo parcelo. Dogodki, ki 

se pojavljajo v senci drevesa, bodo počasi ušli izpod nadzora. 

PTICE JEZER, NJIHOVA VRNITEV – Dokumen-
tarni film / Ptice jezer, njihova vrnitev / režija 
in scenarij: Matej Vranič / Slovenija / 54’
Film odstira osupljive podrobnosti iz življenja ptic v enoletnem 
obdobju. Z veje, ki se razteza nad potokom, vodomec bliskovito 
strmoglavi v vodo. Že čez nekaj trenutkov spet sedi na njej, 
v kljunu pa ima ribico, ki se zdi mnogo prevelika za njegovo 
velikost. Ribji orel, v teh krajih izjemno redek gost, zbuja med 
pticami radovednost, pa tudi strah. A orla zanimajo le ribe že 
kmalu ena od njih konča svoje življenje v njegovih krempljih. 
Kragulj, ki si po dolgi zimi želi svežega zalogaja, se silovito po-

žene proti mlakaricam, ki nič hudega sluteče plavajo ob obrežju. 
Vse to se dogaja le lučaj od industrijskega mesta Velenje, na 
kraju, kjer pred dvema desetletjema življenja skoraj ni bilo več. 

Aktualne informacije o dogajanju v kinu najdete na spletni 
strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Na spletni 
strani se lahko prijavite tudi na e-novice. Zaradi dinamičnosti 
ponudbe filmskih naslovov so mogoče spremembe v programu, 
zato spremljajte naše objave v prej omenjenih glasilih.

Kino Vrhnika

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
Cankarjev dom Vrhnika

PROSPOT, d. o. o., producent: Jurij Franko

NEDELJA, 17. februarja 
2018, ob 18. uri

BRILJANTINA
Muzikal

Igrajo: Sandy – Saša Lešnjek 
/ Maša Medved, Danny –  
Luka Markus Štajer / Matjaž 
Kumelj, Rizzo – Mariša Ja-
godič / Nas-tja Vodenik, 
Liza (Frenchy) – Rahela 
Horvat Toš / Nastja Vode-
nik, Marty – Ana Ferme 
/ Katja Škofic / Tadeja Pa-
vlič , Džen (Jan) – Perrine 
Šmarčan / Maja Šalamon, 
Kenickie – Tim Lončar / 
Luka Cvetičanin, Eugene – 
Janez Hočevar – Rifle / Goj-
mir Lešnjak – Gojc in drugi.

Briljantina (v originalu 
Grease) je zgodba o odrašča-

nju najstnikov konec petde-
setih let.  Pripoveduje o mla-
dih ljudeh,  katerih skupna 
želja je želja po prijateljstvu 
in ljubezni. Osrednja lika 
muzikala sta neotesan in 
predrzen fant Danny ter 
pridno, lepo vzgojeno dekle 
Sandy. Muzikal Briljantina, 
ki  so ga z velikim uspehom 
uprizorili v gledališčih ši-
rom sveta, sta leta 1970 na-
pisala Jim Jacobs in Warren 
Casey. K svetovnemu uspe-
hu muzikala je pripomogel 
tudi film iz leta 1978, v kate-
rem sta glavni vlogi odigrala 
takrat mlad in uspešen igra-
lec John Travolta in pevka 
avstralskega rodu Olivia 
Newton John. Slovensko 
različico Briljantine je, tako 
kot najuspešnejši slovenski 
muzikal Mamma Mia!, na 
oder postavil producent Jurij 
Franko v sodelovanju z isto 
kreativno ekipo.

Vljudno vabljeni!

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

 Razstavo je pripravila Nataša 
Bregant Možina, koordinatorka 
JSKD Območna izpostava Vrh-
nika. Na omenjeni razpis so se 
prijavili tudi vrhniški osnov-
nošolci, in sicer Osnovna šola 
Antona Martina Slomška in 
učenci POŠ Drenov Grič – OŠ 
Ivana Cankarja. Likovna dela 
so mladi vrhniški umetniki 
ustvarjali v razredih I. triade ob 

poslušanju radijske igre Zakaj 
ima fižolček bel trebušček. Na 
likovni razpis se je sicer pri-
javilo 30 osnovnih šol iz širše 
ljubljanske regije. Razstavo 
so tako že videli v Hiši sonca 
Logatec, v Galeriji Družina 
Ljubljana, na RTV Slovenija 
in v Muzeju Stična. Na vrhni-
ški območni razstavi so svoje 
umetnine na ogled postavili vsi 

osnovnošolci, ki so se prijavili 
na razpis. Iz POŠ Drenov Grič 
(mentorica Katarina Lenarčič): 
Jure Žitko, Lovro Jakob, Filip 
Karel Ažman, Klara Mihelič, 
Zala Janša, Zala Keršmanec, Taj 
Temnikar in Lana Gašpirc. IZ 
OŠ A. M. Slomška pa naslednji 
učenci - pod vodstvom Alen-
ke Košak Mencin: Val Filipič, 
Nuša Bratina, Rok Lukančič in 
Ria Rodaljevič; Urška Zamejc 
je vodila: Anjo Sajko in Ajdo 
Tomc Šest; učenci Mark Golob, 
Jaka Dovjak in Beti Žust pa pod 
vodstvom Evelin Škof.

 Darja Čiča pa je ustvarjala z 
učenci: Neli Kržič, Nina Don-

čič, Eva Plestenjak, Erika Primc 
in Ula Samotorčan; učenci Ja-
kub Latič in Tija Ivanovič pa 
so slikal pod vodstvom Maje 
Zalokar. Za regijsko razstavo so 
izbrali dela od Sare Koprivec, 
Eme Jurjevčič, Line Kebe Tešar, 
Ivane Hajdukovič in Nikoline 
Avrič. Vsi razstavljavci in ude-
leženci ter mentorji likovnega 
natečaja so prejeli posebna 
priznanja, saj so si to zaslužili s 
prelepimi in umetniškimi stva-
ritvami. Otvoritev razstave pa 
je popestril Otroški pevski zbor 
Mlada Mavrica pod vodstvom 
Darinke Fabiani.  

Simon Seljak

V objemu zvoka in slike

Vrhnika, 15. januar – V avli Cankarjevega 
doma je bila otvoritev likovne razstave »V 

objemu zvoka in slike«, pripravljena ob 
regijskem natečaju osrednje Slovenije in 

Radia ARS za šolsko leto 2017/2018.
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Vabilo 

KS Podlipa - Smrečje in KUD Podlipa - 
Smrečje prirejata 
v petek 22. 2. 2019 ob 18. uri 
kulturni večer in ogled razstave 

»Moja je pesem!« 
ob 100-letnici pesnice in pisateljice 
Marije Brenčič Jelen v gasilskem 
domu Podlipa-Smrečje.

Razstavo so pripravili: Muzejsko društvo Vrhnika, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Vljudno vabljeni.

Vabilo

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Orkester Slovenske vojske

Vas vljudno vabita na

KONCERT OB PRAZNIKU KULTURE,

ki bo v petek, 1. februarja 2019, ob 19.30  
v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki, 
Tržaška cesta 25.

Občina Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Vljudno vabljeni.

Do 10. februarja 2019 
bo v galeriji na ogled  dokumentarna razstava 

PESEM JE MOJA!
ob 100-letnici rojstva pesnice in pisateljice Marije Brenčič - Jelen (1919–2000)

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Muzejsko društvo Vrhnika in Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Do 17. februarja 2019 
bo v avli  na ogled razstava JSKD OI Vrhnika

V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE.
Regijska razstava izbranih del mladih likovnih ustvarjalcev osrednje Slovenije.

V torek, 12. februarja 2019
ob 18. uri Vas Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

vabi na odprtje slikarske razstave 

PETAR LAZAREVIČ IN SKUPINA AKVARELISTOV.
Razstava v galeriji bo na ogled do 10. marca 2019.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure (ob delovnih dneh) in ob nedeljah od 10. do 12. ure ter ob drugih prireditvah. 
Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka v prostorih Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, 

si je mogoče ogledati ob predhodni najavi (TIC Vrhnika) 
in vsak delovni ponedeljek od 10. do 12. ure.

Vljudno vabljeni!

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu

Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorat za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost 
in Občine Vrhnika.

• Beremo s tačkami – program R.E.A.D. 
Reading Education Assistance Dogs. Osnovni namen programa je po-
magati otrokom pri izboljšavi govornih in komunikacijskih spretnosti 
ter pri osvajanju in utrjevanju bralnih veščin s pomočjo neobičajnega 
poslušalca – terapevtskega psa. V sodelovanju z društvom Tačke po-
magačke. Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com. 

• Druženje s psom in knjigo
V družbi prijazne jazbečarke boste izvedeli marsikaj o kužkih, njihovih na-
vadah, negi, lahko se boste z njo poigrali in ji celo kaj prebrali. Druženje, ki 
je namenjeno izboljšanju bralnih veščin ob hkratnem spoznavanju psov, bo 
6. februarja 2019 ter vsako nadaljnjo drugo sredo v mesecu. V sodelovanju 
z društvom Tačke pomagačke. Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.  

• Plesi v krogu
Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi ponotranjeni. Plešemo v krogu. 
Primerni so za vse generacije, tudi za starejše. Za ples ne potrebujemo 
partnerja. Enostavni koraki in čudovita glasba. Plesi v nas spodbujajo 
radost in veselje do življenja in  počutimo se mlajši in bolj gibki, v glo-
bljem stiku s seboj in  bližnjimi. Plese vodi Darja Bažec. Srčno vabljeni 
vsak četrtek ob 9.15 v Grabeljškovo dvorano. Informacije in prijave na 
tel.: 01 750 9441, GSM: 031 682 230, Darja Bažec.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

PONEDELJEK, 4. februarja 2019, ob 19.30 

ČAKALNICA
Smrtno resna komedija
SITI TEATER LJUBLJANA

Ideja in režija: Dejan Batoćanin in Uroš Fürst
Scenografija: Urša Vidic
Kostumografija: Andrej Vrhovnik
Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar

Rifle in Lado se znajdeta na koncu predora, v 
čakalnici za odhod v onstranstvo. 

V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev in 
medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. 
Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta naša 
junaka prisiljena razgaliti svoji komedijantski duši. 
Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier 
in dveh osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno 
povezani. Na odru se o tako smrtno resnih stvareh še 
nikoli ni govorilo tako drzno in »za crknit« smešno. 
Napet fantazijski večer, poln presenečenj in smeha, 
ki si ga boste zapomnili do konca – in še dlje! 

Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki 
nikakor ne počivata v miru. 

Predstava traja 1 uro in 20 minut, brez odmora.

Vljudno vabljeni!
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Do 17. 2. 2019
Vstop prost.
JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI; OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE
Regijska razstava izbranih del mladih likovnih ustvarjalcev osrednje 
Slovenije
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 10. 3. 2019
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA,  MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

TA PESEM JE MOJA!
Dokumentarna razstava ob 100-letnici rojstva pesnice in pisateljice Marije 
Brenčič – Jelen (1919-2000)
Galerija Cankarjevega doma na Vrhnika

ČETRTEK, 31. 1. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: BOJEVNICA
Komična drama, Islandija, Francija, Ukrajina

ČETRTEK, 31. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TISTI ČAS LETA
Komedija, Danska

PETEK, 1. 2. 2019, ob 19.30.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA, ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE

KONCERT OB PRAZNIKU 
KULTURE 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 2. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3
Animirana pustolovščina, SINHRO, ZDA, 6+

SOBOTA, 2. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VEDRINA
Triler, ZDA

SOBOTA, 2. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZELENA KNJIGA
Komična drama, ZDA

NEDELJA 3. 2. 2019, ob 18. uri.
Vstop prost.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

BRŽ NA PLES
Območno srečanje odraslih folklornih skupin
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 10. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BOHEMIAN RAPSODY
Biografska glasbena drama, ZDA, Velika Britanija

TOREK, 12. 2. 2019, ob 18. uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

PETAR LAZAREVIČ IN SKUPINA 
AKVARELISTOV
Odprtje razstave, Galerija Cankarjevega doma na Vrhnika

SREDA, 13. 2. 2019, ob 9. uri.
Vstop prost.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRH-NIKA

MLADI ODER
Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 14. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

O LJUDEH IN VASEH
Dokumentarni film, Francija

PETEK, 15. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEGO FILM 2 3D
Animirana akcijska pustolovščina, Danska, Kanada, Norveška, Avstralija, 
ZDA, 7+

PETEK, 15. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

METULJ
Drama, 133 min, Češka, Španija, ZDA

SOBOTA, 16. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3 
3D
Animirana pustolovščina, SINHRO, ZDA, 6+

SOBOTA, 16. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

IGRAM, SEM
Drama, Slovenija, Bosna in Hercegovina

SOBOTA, 16. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEPI FANT
Drama, ZDA

NEDELJA 17. 2. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 34,90 €
PROSPOT d.o.o.

BRILJANTINA
Muzikal
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 21. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAFARNAUM
Drama, Libanon, ZDA

PETEK, 22. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA 3D
Animirana družinska komedija, SINHRO, Francija, 6+

PONEDELJEK, 4. 2. 2019, ob 19.30.
Vstopnina: 18 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, SiTi TEATER LJUBLJANA

Nejc Gazvoda: ČAKALNICA
Smrtno resna komedija 
Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 5. 2. 2019, ob 17.30.
Vstop prost.
PLESNA ŠOLA 5KA

PLESNA PRODUKCIJA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 6. 2. 2019, ob 19.30.
Vstop je prost. 
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA, OSNOVNA ŠOLA 
IVANA CANKARJA, GLASBENA ŠOLA VRHNIKA

JUTRI BOM LJUBILA 
Literarni večer treh priznanih pesnic: Saše Pavček, Maje Vidmar in Alje Adam.
Grabeljškova dvorana Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

ČETRTEK 7. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VRHUNEC
Glasbena drama/grozljivka, Francija

PETEK, 8. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V 
AKCIJI
Animirana družinska komedija, brez dialogov, Češka, 4+

PETEK, 8. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEGO FILM 2
Animirana akcijska pustolovščina, Danska, Kanada, Norveška, Avstralija, 
ZDA, 7+

PETEK, 8. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEDENO MAŠČEVANJE
Akcijski triler, Velika Britanija, Norveška, ZDA, Kanada

SOBOTA, 9. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3 
3D
Animirana pustolovščina, SINHRO, ZDA, 6+

SOBOTA, 9. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PTICE JEZER, NJIHOVA VRNITEV
Dokumentarni film, pripovedovanje v slovenščini, Slovenija 6+

SOBOTA, 9. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOŽ IZ OZADJA
Biografska drama, ZDA

NEDELJA, 10. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3 
Animirana pustolovščina, SINHRO, ZDA, 6+

NEDELJA, 10. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAJLJUBŠA
Biografska komična drama, Irska, Velika Britanija, ZDA

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

PETEK, 22. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SREČEN SMRTNI DAN 2
Grozljivka, ZDA

SOBOTA, 23. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ELIOT REŠUJE BOŽIČ
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, Kanada, 6+

SOBOTA, 23. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SUPER FUZBALISTIČNI
Športna komedija, Španija, 7+

SOBOTA, 23. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEPI FANT
Drama, ZDA

NEDELJA, 24. 2. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ELIOT REŠUJE BOŽIČ
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, Kanada, 6+

NEDELJA, 24. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAJLJUBŠA 
Biografska komična drama, Irska, Velika Britanija

NEDELJA, 24. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOŽ IZ OZADJA
Biografska drama, ZDA

SREDA, 27. 2. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA
Animirana družinska komedija, SINHRONIZIRANO, 6+, Franci-ja

ČETRTEK, 28. 2. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: 3 DNEVI Z 
ROMY SCHNEIDER
Nemčija, Francija, Avstrija

ČETRTEK 28. 2. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

V SENCI DREVESA
Črna komedija, Islandija, Francija, Poljska, Danska, Nemčija

Predprodaja vstopnic za prireditve Turistični 
informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška 
cesta 9
Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.
si Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure, sobota: 
od 8. do 14. ure  in pol ure pred predstavo 
na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika. 
Vse kinopredstave potekajo v veliki dvorani. 
Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.
si. Dodatne informacije o prireditvah in 
morebitne spremembe: www.zavod-cankar.
si, www.vrhnika.si Pridržujemo si pravico do 
spremembe programa.

Program prireditev 
za konec januarja in 
februar 2019
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Predstavitev Občine Log 
- Dragomer, KUD KOSEC
Tudi v Občini Log – Dragomer so se 
odzvali vabilu k predstavitvi v prosto-
rih Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 
Gre za projekt, s katerim smo v Can-
karjevi knjižnici Vrhnika začeli v letu 
2015. Občina Vrhnika se je predsta-
vljala v obdobju od leta 2015 do leta 
2017, Občina Borovnica pa v sezoni 
2017/2018. Projekt Predstavitev kra-
jevnih skupnosti Občine Vrhnika v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika je bil v 
letu 2016 nagrajen kot najboljši projekt 
splošnih knjižnic. Nastal pa je v želji 
po poglobljenem sodelovanju z lokal-
nim okoljem, v katerem deluje naša 
knjižnica. V projektu smo spoznali 
marsikaterega umetnika, športnika, 
podjetnika, spoznali smo naravno in 
kulturno dediščino in še marsikaj. Zato 
smo s projektom nadaljevali. Občina 
Borovnica se je predstavljala s temat-
skimi razstavami: o dr. Marji Boršnik, 
o košarki, o gasilstvu, ... 
Letos smo k sodelovanju povabili Ob-
čino Log - Dragomer. V februarju in 
marcu 2019 vas vabimo k ogledu raz-
stave, ki jo pripravlja Kulturno-ume-
tniško društvo Kosec (v nadaljevanju 
KUD Kosec), ki je bilo v letu 2008 
ustanovljeno za občane, ki pogrešajo 
kulturo, in za tiste, ki bi radi sedenje 
pred  televizijskim ekranom zamenjali 
z druženjem in ustvarjanjem na kultur-
nem področju. Svoje uspehe, izdelke in 
dosežke radi pokažejo na ogled  dru-
gim občanom ob primernih priložno-
stih. Ime  Kulturno-umetniško društvo 
Kosec je nastalo iz naslova barjanskih 
travnikov, kjer v mejicah in nizkem 
grmičevju kaj hitro lahko opazimo ali 
slišimo najznačilnejše barjanske vrste 
ptic. Kosec, veliki škurh, prepelica, slo-
ka, veliki skovik, repaljščica, kobiličar in 
pepelasti lunj pa so tiste ptice, ki sodijo 
na sezname najbolj ogroženih v evrop-
skem in svetovnem merilu, a jih na 
Ljubljanskem barju še lahko srečamo 
dokaj pogosto. KUD  Kosec organizira 
kulturne prireditve, razstave, izobra-
ževanja, sodeluje v  medgeneracijskem 
sožitju. Društvo vsako leto izdaja svo-
je letno  glasilo KOSEC pod imenom 
ČAS BEŽI, SPOMINI OSTAJAJO, ki 
je med občani zelo dobro sprejeto. V 
društvu deluje  deset sekcij: klekljarska 
sekcija, likovna sekcija, ročne spretnosti 
– ustvarjalne delavnice, odbor za ohra-
njanje kulturne dediščine, zeliščna sek-
cija, folklorna skupina in pevska skupi-
na  Mladi po srcu. Gledališka sekcija, 
fotografska in glasbena skupina pa so v 
ustanavljanju. Od leta 2012 je vodenje 
društva prevzela Anica Vengust. Naša 
knjižnica skupaj z društvom organizira 
pravljične urice v Občini Log - Dra-
gomer, zato se gospe Anici Vengust 
prisrčno zahvaljujem za dosedanje do-
bro sodelovanje in se veselim novega. 
Razstavo društva KUD Kosec, Sekcije 
za ročna dela – ustvarjalne delavnice 
si boste lahko ogledali do konca marca 
2019 v prostorih Cankarjeve knjižnice 

Vrhnika. Odprtje razstave bo v pone-
deljek, 4. 2. 2019, ob 18.00 v Cankarje-
vem salonu. 
Vljudno vabljeni. 

Sonja Žakelj, direktorica 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika 

Pravljične urice v 
Cankarjevi knjižnici
Vrhnika – Mladinski oddelek Can-
karjeve knjižnice, sreda ob 17.00
Borovnica – Krajevna knjižnica dr. 
M. Borštnik Borovnica, ponedeljek 
ob 17.00
Log - Dragomer, OŠLD, kemijski 
razred, vsak prvi četrtek v mesecu 
ob 18.00
Podlipa – šola, ponedeljek ob 17.30
Zaplana – gasilski dom Zaplana, vsa-
ka tretja sreda v mesecu 17.30 

Delavnica učenja 
Freestyle za najstnike, 
Vrhnika
Delavnica bo v ponedeljek, 4. 2. 2019, 
od 16.30 do 18.00 v Grabeljškovi 
dvorani ali Malavašičem kotičku 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Obve-
zne prijave na: 
www.lazjeucenje.si/prijavnica 

Delavnica Freestyle 
učenja
Delavnice so namenjene osnovnošol-
skim učencem, potekale bodo vsak če-
trtek 14.30-15.15 (2.-6. R) in 15.30-16.15 
(7.-9.R). Cena delavnice za 4 šol. ure/1 
mesec: 45€ za nove in 40€/učenca, ki 
je že bil na delavnicah; z obravnavo 
tudi njegove učne snovi, ki jo prinese 
s sabo, da se na konkretnem primeru 
nauči nove tehnike učenja. Obvezne 
prijave in več informacij Mojca Stoj-
kovič http://www.lazjeucenje.si/prijav-
nica/031314641. Grabeljškova dvorana 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 

Predavanje dr. Janka 
Kosa: Ivan Cankar, 
krščanstvo in Cerkev
Društvo Nauportus viva vabi na pre-
davanje akademika dr. Janka Kosa. Z 
najvidnejšim slovenskim literarnim 
zgodovinarjem bomo nadaljevali 
Cankarjevo leto in proslavili slovenski 
kulturni praznik. Dogodek bo v torek, 
5. 2. 2019, ob 19.00 v Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Tečaj ročnih del
Vabljeni na tečaj ročnih del, kjer vas bo 
Sena Oman naučila pletenja, kvačkanja, 
oblikovanja z volno. Prvo srečanje bo 
v torek, 5. 2. 2019, ob 17.00 v Malava-
šičevem kotičku. Cena za pet srečanj: 
10 evrov. Prijave Maja Artenjak (041 
833 238). 

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Enkrat mesečno brezplačno in zaupno 
informiranje ter svetovanje odraslim 
pri odločitvah za izobraževanje in 
učenje v Malavašičevem kotičku ali v 
računalniški učilnici Kemis.
8.00 – 9.00 skupinsko: ugotavljanje uč-
nega tipa in učnega stila in
9.00 – 11.00: individualno svetovanje 
in informiranje.
Dodatne informacije in prijava na tel.: 
01 510 22 70. Prva sreda v februarju (6. 
2., 8.00–11.00) 

Predavanje Marka 
Močnika Slovenci kot 
narod
»France Prešeren si je prizadeval za 
narodno prebujenje Slovencev, ki je v 
veliki meri uspelo. Pa smo Slovenci res 
tisočleten narod? Razjasnili bomo, kdaj 
se neko ljudstvo preoblikuje v narod 
in kaj za to potrebuje. Smo res izza 
Karpatov? So cankarjanska kolena iz 
testa še vedno aktualna? Pokramljali 
bomo tudi o tem, ali smo res športen 
narod, narod herojev ali narod hlapcev 
in o tem, kaj je pristno slovenskega,« 
Marko Močnik, profesor zgodovine in 
filozofije. Vljudno vabljeni v sredo, 6. 2. 
2019, ob 17.00 v Grabeljškovo dvorano. 

Literarni večer 
slovenskih pesnic: 
Jutri bom ljubila
V okviru počastitve slovenskega kul-
turnega praznika prirejamo literarni 
večer treh priznanih pesnic: Saše Pav-
ček, Maje Vidmar in Alje Adam, 
in sicer v sredo, 6. 2. ob 19.30 v Gra-
beljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Je že čas, da se peta beseda 
znova seli na križišče pomenov? Kjer 
je že bila in od koder je utonila v pet-
desetih odtenkih. Je že čas, da verzi po-
božajo prepih naših ušes? In kdo bi to 
bolje znal kot naše gostje. Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika, Osnovna šola Ivana 
Cankarja Vrhnika, Glasbena šola Vrh-
nika in Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
vas vabimo, da skupaj prisluhnemo 
»mehkobi drugačne besede« in  tako 
dostojno pozdravimo prihajajoči pra-
znik. 

Brezplačno predavanje 
o financah: Za narodov 
blagor
Cankarjeva knjižnica Vrhnika v so-
delovanju s podjetjem Elementum 
vabi na drugo predavanje o oseb-
nih financah in upravljanju osebnega 
premoženja. Ob kavi in piškotih bodo 
predstavljeni praktični primeri o tej, 
za marsikoga nezanimivi, vendar zelo 
pomembni temi. Predavanje bo brez-
plačno. Vljudno vabljeni v Grabelj-
škovo dvorano v četrtek, 14. 2. 2019, 
ob 17.00. Po samem predavanju boste 
lahko še dodatno postavili vprašanja 
na omenjeno temo. 

Delavnica Kako do 
višjega zavedanja
Procese odločanja vodi naša podzavest. 
Odgovorna je za 95 % naših odločitev. 
Pogosto jih vodijo motivi, ki temeljijo 
na strahu iz tega ali prejšnjih življenj. 
Na tej delavnici bomo proučili univer-
zalne zakone, izvajali vaje s partnerji, 
raziskovali bomo tehnike za prepozna-
vanje disfunkcije ... Cena: 13 €/osebo, 
za partnerja brezplačno. Več informacij 
na 040 90 66 90 ali Kimspirational.slo-
ve@gmail.com. Vabljeni v petek, 15. 2. 
2019, ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano. 

Predavanje Atopijski 
dermatisti in 
naturopatske rešitve
Vabljeni na predavanje naturopatinje 
Erike Brajnik, predsednice Združenja 
naturopatov Slovenije in predstavnice 
za Evropo v izvršnem odboru WNF. 
Naturopatijo je študirala v Italiji, po-
dročja, ki jih še posebej obvlada, pa so 
iridologija – branje očesne šarenice, 
refleksologija in kitajska tradicionalna 
medicina. Dela v svoji kliniki v Ajdo-
vščini ter piše članke in knjige. V so-
delovanju z Društvom Kneipp Vrhnika 
vas vabimo v sredo, 20. 2. 2019, ob 17.00 
v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve 
knjižnica Vrhnika. 

Razstave v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika
Predstavitev Občine Log - Drago-
mer, KUD Kosec – Vljudno vabljeni 
na odprtje razstave društva KUD Ko-
sec, ki deluje že od leta 2008 v pone-
deljek, 4. 2. 2019, ob 18.00. Sekcija za 
ročna dela – ustvarjalne delavnice se 
bo v prostorih knjižnice predstavljala 
v februarju in marcu 2019.
Ivanova skodelica – Vabljeni na 
ogled Ivanove skodelice, ki je nastala 
v sodelovanju z akad. kiparjem, mag. 
Bojanom Mavsarjem, in neformalne 
rokodelske skupine Kvakvačkaš. 
100 slik na Vrhniki – avtorji učenci 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika – Raz-

stavljajo učenci osmih in devetih ra-
zredov, ki so v Cankarjevem letu pri 
rednih urah likovne umetnosti slikali 
podobe klanca, Cankarjeve hiše in 
portrete Ivana Cankarja. Ustvarjali so 
v umetniških smereh, ki so bile mo-
derne za časa Ivana Cankarja v našem 
prostoru. Njihov mentor je bil učitelj 
likovne umetnosti Jure Zorič. Na ogled 
razstave vabljeni do konca aprila 2019. 
Nina Sikirić  je mlada Vrhničanka. 
V prostem času rada ustvarja, riše 
in piše bloge (https://nimamasiblog.
wordpress.com/ in https://www.fa-
cebook.com/nimamasiblog/, 20. 9. 
2018). Zase pravi, da je »umetnica, ki 
se rada uči o življenju in vesolju.« V 
letošnjem »Cankarjevem letu 2018« 
je ustvarila portret Ivana Cankarja 
s skodelico kave, kateri pa je spre-
menila zaključek zgodbe po svoje. 

Razstava Cankarjevih por-
tretov 
 V vrtcu Najdihojca v Ljubljani, v skupi-
ni predšolskih otok (5–6 let), so otroci 
narisali/dorisali polovico Cankarjevega 
portreta s svinčnikom. Do konca junija 
2019 vas vabimo na ogled razstave, ki je 
nastala pod mentorstvom vzgojiteljice 
Monike Pene.

Stalne razstave v 
prostorih Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika: 
Lesene zverinice Igorja Pavlovčiča, 
Mobili

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

Vir: www.casnik.si 

Obratovalni čas
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
tel: 755 31 14; 051 620 066;
fax: 01 755 38 33

ponedeljek - petek: 9:00 - 19:00

sobota:  7:30 - 12:30

Krajevna knjižnica dr. M. Boršnik Borovnica
tel: 754 61 45

ponedeljek, četrtek: 14:00 - 19:00

torek, sreda in petek: 8:15 - 13:00
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Mlajše selekcije delajo nemo-
teno  v dvoranah in telovadni-
cah, starejši pa kljub zimi že od 

začetka januarja pridno treni-
rajo na igrišču z umetno travo. 
Prav v teh zimskih mesecih se 

že kaže, kako nujna je bila ta 
pridobitev, saj fantje vidno na-
predujejo in izboljšujejo svoje 
nogometno znanje pod stro-
kovnim vodstvom trenerjev. 

V tem času je na OŠ Ivana 
Cankarja potekala redna letna 
skupščina NK Dren Vrhnika 
za leto 2017. Na skupščini so 
pregledali in potrdili zapisnik 
z redne letne skupščine za leto 
2016, predstavili in potrdili po-

ročila o delu upravnega odbora, 
pregledali finančno poročilo in 
poročilo nadzornega odbora. 
Sprejeli so tudi odstopni izjavi 
člana upravnega odbora Jana 
Zaletela in člana nadzornega 
odbora Tomaža Jelovška. Z vo-
litvami nadomestnih članov v 
upravni in nadzorni odbor sta 
bila sprejeta in potrjena članica 
upravnega odbora Tadeja Poro-
pat in član nadzornega odbora 
Saša Videnović. 

V klubu so se odločiti za 
spremembo lokacije letošnjih 
klubskih priprav, ki bodo v Ča-
težu. Za selekcije U-15, U-17 in 
U-19 bodo potekale v času od 
nedelje, 3. 3. 2019, do sre-
de, 6. 3. 2019., za selekcije U-9, 
U-10, U-11, U-12 in U-13 pa v 
času od nedelje, 10. 3 .2019, 
do srede, 13. 3. 2019.

Pri menjavi lokacije so uspeli 
v primerjavi s prejšnjim letom 
zagotoviti nižjo ceno, pri če-
mer bodo ostali pogoji za delo 
vsaj enako dobri, kot je bilo to 
doslej.

Ohranili bodo dobro prakso 
minulih let, zato se bodo na 
priprave odpravili zjutraj in že 
prvi dan izpeljali dnevni pro-
gram v celoti. Tako kot vedno 
doslej so v načrtu tudi letos 
pripravljalne tekme z vrstniki 
iz domačih in tujih klubov. No-
gometne priprave so pomem-
ben del sezone in v klubu želijo, 
da bi se jih udeležilo kar največ 
mladih nogometašev.

Program dela želijo izpolniti 
v celoti, zato je nujna zadostna 
prisotnost vsake selekcije oz. 
starostne skupine. Vodja no-
gometne šole Uroš Bučan je 

v pogovoru ob začetku dela s 
fanti po zasluženih novoletnih 
počitnicah povedal nekaj besed 
o delu v selekcijah in ciljih za 
drugi del tekmovalne sezone 
2018/2019:  »V januarju smo 
začeli z delom. Vse ekipe so že 
v polnem pogonu. Mlajši dela-
jo v dvoranah, kadeti, mladinci, 
U-15 in U-13 pa zunaj, na novo 
pridobljenem igrišču z ume-
tno travo. Fantje so motivira-
ni, v vseh ekipah je prisotnost 
na treningih 100-odstotna, če 

upoštevam tudi tiste, ki zaradi 
bolezni in zdravniškega opra-
vičila ne trenirajo. Vsi hodijo 
radi na treninge, kar je zelo 
pomembno. Vsem ekipam od 
U-13 naprej se je pridružil kak 
novi igralec, kar je dokaz, da se 
naše dobro delo ceni in opazi 
v naši okolici. Pred nami je še 
drugi del zimskega presto-
pnega roka, ki traja do sredine 
februarja. Ker dobro delamo 
in so naši rezultati tudi vsem 
vidni, nekatere naše fante že 
snubijo v druge klube. Tu bi 
opozoril na to, da se starši v 
takšnih primerih obrnejo na 
nas, na vodstvo kluba, da se o 
teh zadevah skupaj pogovori-
mo. Mi bomo svetovali tako, 
kot bo potrebno, in vedno tako, 
da bo najboljše za naše igralce 
in za njihov nogometni razvoj. 
V klubu delamo dobro, trenerji 
so dobri, sami pogoji za trenin-
ge pa se tudi izboljšujejo. Zato 
poudarjam, da ni potrebno za-
puščati naše ekipe v zimskem 
prestopnem roku. 

Pred nami so tudi priprave, 
na katere se odpravlja velika 
večina naših igralcev. Prav na 
pripravah sta v ospredju homo-
genost ekipe in taktična pripra-
va. Vse skupaj bo potekalo tudi 
na naravni travi. Priprave so 
pomembne za uspešen razvoj 
in uspešen drugi del tekmo-
valne sezone. Tekmovalni cilji 
so visoki, a realni. Z ekipo U-15 
je naš cilj še vedno obstanek v 
prvi državni ligi U-15 zahod. S 
kadeti in mladinci pa napada-
mo prvo mesto v prvi MNZ 
ligi, kjer malenkost zaostajamo 
za Trbovljami, kar nas lahko 
pripelje v kvalifikacije za na-
stopanje v drugi državni ligi v 
naslednji sezoni. Želja je, fantje 
si to želijo! Strokovno vodstvo 
bo pa naredilo vse, da doseže-
mo ta cilj.«
Besedilo in foto: Peter Kavčič

Hvala!
V mesecu novembru smo zaključili s prvo fazo, prvim delom izdelave igrišča 

za umetno travo. Na ta način smo vsaj delno rešili infrastrukturni primanjkljaj 
zunanjih vadbenih površin za vadbo otrok in mladih NK Dren Vrhnika. 

Vedeti je potrebno, da je bil prispevek Vrhničanov in vrhniških podjetij v tem 
projektu izjemen. Zato se na tem mestu najprej zahvaljujem NK Dren Vrhnika, z 
g. Andrejem Šego ter g. Matevžem Kustecem na čelu. 

Nogometni klub je namreč poleg projektov, prispeval tudi dobršen del finančnih 
sredstev za izgradnjo igrišča. 

Zahvaliti se jim je potrebno tudi zato, ker so pripravili dokumentacijo za 
kandidiranje na razpis NZS, ki je prispevala 20.000 € za izgradnjo igrišča. S pomočjo 
g. Janka Skodlarja, ki se mu prav tako zahvaljujem za njegov prispevek, so pripravili 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot tudi dokumentacijo za 
prijavo na razpis Fundacije za šport, kjer smo uspeli pridobiti dobrih 30.000 €. 

Zagotovili so tudi nadzor s strani g. Tomaža Kavčiča, ki je s svojim znanjem 
prispeval k strokovni izvedbi igrišča. Zahvaliti se je potrebno tudi takratnemu 
strokovnemu sodelavcu, g Danielu Cukjatiju, ki je bedel nad investicijo. 

Nenazadnje pa gre velika zahvala tudi domačinu, izvajalcu g. Metodu 
Keršmancu, direktorju podjetja MKeršmanc d.o.o., ki je najprej ponudil izjemno 
ugodno ceno pri samem razpisu, nato pa profesionalno izvedel vsa gradbena dela. 
Vrhnika je resnično lahko ponosna na take osebe, društva in podjetja, ki prispevajo 
k napredku kraja in skrbijo za razvoj mladih športnikov. 

Hvala vsem in slehernemu, ki je pomagal pri tej pomembni pridobitvi v športnem 
parku.

Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika

Treningi na umetni travi in priprave 
so pogoj za dobre rezultate

Nogometaši NK Dren – Vrhnika, največjega 
športnega kolektiva v občini, so med božično-
novoletnimi počitnicami izkoristili za zaslužen 
počitek. Novo leto pa prinaša nove izzive in 
veliko dela, ki že poteka tudi na umetni travi, 
ki je tako zelo pomembna pridobitev za naše 
mlade nogometaše. 
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V četrtek 7. 12. 2018, je v 
Gostišču Bajc potekala volilna 

skupščina za izvolitev članov 
organov Športne zveze Vrhnika. 

Ob predložitvi 17 pooblastil 
članic je bilo prav toliko 

upravičenih za oddajo svojega 
glasu kandidatom za člane 

organov Športne zveze Vrhnika.

 Po imenovanju delovnega predsedstva skup-
ščine in volilne komisije je predsednik pri pre-
gledu zapisnika predhodne skupščine dodal 
popravke k finančnemu poročilu za leto 2017, 
ki so bili potrjeni z večino glasov. Pred razre-
šnico starim članom organov je predsednik 
ŠZV podal mandatno poročilo o štiriletnem 
delu. Izpostavil je izvedbo prireditev Športnika 
leta, Zevsov dan športa in Mini olimpijado. Še 
posebej je  poudaril odlično obiskano in zelo 
odmevno prireditev Športni utrinek na Vrhni-
ki, posvečeno dobitniku treh zlatih medalj na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v alpskem 
smučanju, Vrhničanu Štefanu Hadalinu. Po-
ročilo je v imenu Nadzornega odbora podal g. 
Sebastian Zalar. Po izglasovani razrešnici do-
sedanjim članov organov ŠZV so sledile volitve 
novih članov organov ŠZV.

Za predsednika zveze je ponovno kandidi-
ral sedanji predsednik mag. Gvido Mravljak, 
ki ni imel protikandidata. Izvoljen je bil s 16 

veljavnimi glasovi. Za podpredsednika je bil 
tokrat edini kandidat Aljoša Seljak, ki je bil 
prav tako izvoljen. Za člane IO ŠZV pa je kan-
didiralo  enajst kandidatov, izmed katerih so 
dobili največj glasov: Biljana Nagode, Matic 
Vidic, Gašper Stržinar, Gorazd Petrov-
čič in Iztok Zajc. Za tri mesta v nadzornem 
odboru so kandidirali štirje kandidati, izmed 
katerih so bili izvoljeni Rok Mušič, Marjan 
Sigulin in Sebastian Zalar. Za disciplinsko 
razsodišče so kandidirali Miha Bogataj, Ma-
teja Korče in Andrej Smrekar, ki so bili vsi 
trije izvoljeni.

Skupščini je kot povabljeni gost prisostvoval 
g. Leon Marjan Možina kot predstavnik Obči-
ne Vrhnika. Proti koncu skupščine se je še kot 
gost pridružil g. Daniel Cukjati, novo izvoljeni 
župan Občine Vrhnika.

Vsem članom organov ŠZV, ki so bili dejavni 
v prejšnjem mandatu in se niso udeležili tokra-
tnih volitev, bi se želeli zahvaliti za njihovo do-
sedanje delo za napredek športa v naši občini. 
Želimo si ohraniti stkane vezi in vas vabimo za 
sodelovanje tudi še vnaprej.

Zahvalili bi se tudi vsem kandidatom, ki to-
krat niso bili izvoljeni, da so bili pripravljeni de-
lovati za šport na nivoju naše zveze. Vse vas in 
druge funkcionarje članic vabimo, da se nam 
pridružite pri našem delu, bodisi s članstvom 
v strokovnih komisijah bodisi neposredno pri 
naših različnih aktivnostih.

Športna zveza Vrhnike

Med njimi smo tudi smučarji 
iz Smučarskega društva Vrhni-
ka, ki smo že sredi smučarske 
sezone in zato v polnem zago-

nu. 
S prihodom decembra in 

tako časom pričakovanja, dru-
ženja in obdarovanja je prišla 

tudi nova smučarska sezona. 
Uradno smo jo  začeli s tradici-
onalnim smučarskim sejmom 
rabljene opreme, ki je letos 
potekal v petek, 30. 11., in so-
boto, 1. 12. 2018, prvič na novi 
lokaciji. S Sodnijskega trga smo 
se zaradi prostorske stiske pre-

selili v gasilski dom na Vrhniki. 
Hkrati s sejmom so se učitelji 
smučanja tretje stopnje izobra-
ževali in obnavljali svoje znanje 
na predsezonskem licenčnem 
seminarju na Rogli prvi te-
den decembra. Sredi meseca, 
natančneje 15. 12. 2018, smo  
organizirali prvi avtobusni iz-
let v avstrijski Nassfeld oz. slo-
venske Mokrine. Vreme je bilo 
odlično, snežne razmere tudi, 
prav tako pa ni manjkalo niti 
dobre volje. V četrtek, 20. 12. 
2018, je bil pod okriljem OO 
ZUTS SD Vrhnika organizi-
ran nočni licenčni seminar za 
učitelje smučanja prve in druge 
stopnje. Potekal je na smučišču 
Rudno pri Železnikih, kjer so 
učitelji in učiteljice znanje ob-

navljali v treh skupinah, ki so 
jih vodili Filip Todorovič, Ma-
rio Blagojevič in Maša Eržen. 
December smo sklenili s štiri-
dnevnim počitniškim smučar-
skim tečajem na Krvavcu, ki je 
potekal od 26. do 29. 12. Z uči-
teljema Aljažem in Matevžem 
ter učiteljico Mašo se je tokrat 
učilo smučati 14 otrok iz različ-
nih držav, tako da smo se poleg 
smučanja učili še druge jezike – 
angleščino, slovenščino, slova-
ščino, ruščino in ukrajinščino 
– ter postali prava mednarodna 
smučarska šola! 

V januarju 2019 je potekala 
tudi prva tekma. Na Rudnem je  
bil slalom za mlajše in starejše 
dečke in deklice ter mladince 
in mladinke. Vsem tekmoval-

cem iskreno čestitamo in jim 
želimo še več uspehov na na-
slednji tekmi, ki bo predvido-
ma 26. 1. 2019 na Cerknem. 

Poleg tekem bosta v nadalje-
vanju januarja še dva dogodka 
– smučarski izlet na Katschberg 
ter premostitveni modul. Takoj 
v začetku februarja  bo najprej 
kadrovski tečaj za naziv uči-
telj 2 alpskega smučanja, nato 
ponovni izlet v avstrijski Bad 
Kleinkircheim, 8. februarja, in 
konec meseca še počitniški 
tečaj smučanja za najmlajše. 
Poleg uspešno izvedenih vseh 
dogodkov si vsi želimo tudi ka-
kšne pošiljke snega, ki bi pobe-
lila domače bregove!

Za Smučarsko društvo 
Vrhnika, Maša Eržen

Pojdimo smučat
Smučarski izlet v Bad Kleinkircheim – 9. 2. 2019 – Smučarsko društvo Vrhnika or-

ganizira smučarski izlet v avstrijski Bad Kleinkircheim v soboto, 9. februarja 2019. Odhod  bo 
izpred Športnega parka Vrhnika. V ceno sta vključena karta in prevoz. Člani SD Vrhnika s 
plačano članarino imajo pet evrov  popusta ob udeležbi. Cene in  druge informacije o odhodih 
si lahko ogledate na spletni strani www.sd-vrhnika.si  ali pokličete 031 436 608, Aljaž Kužnik.

Počitniški tečaj smučanja na Krvavcu – V času zimskih počitnic bo Smučarsko društvo 
Vrhnika tudi letos organiziralo večdnevni tečaj smučanja na smučišču Krvavec, ki je namenjen 
vsem otrokom od 4. do 15. leta starosti. Med zimskimi počitnicami bodo tečaji potekali od 
ponedeljka do petka, 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Cene in  druge informacije o odhodih si lahko 
ogledate na spletni strani www.sd-vrhnika.si  ali pokličete 031 436 608, Aljaž Kužnik. 

Šola smučanja ob sobotah – Smučarsko društvo Vrhnika bo vsako soboto organiziralo 
šolo smučanja za začetnike in tiste, ki bi svoje znanje radi še izboljšali.  Potekali bodo na raz-
ličnih slovenskih smučiščih glede na vremenske in snežne razmere. Vsako soboto se bomo 
zabavali in uživali ter se vmes še naučili kakšnega novega smučarskega koraka. Za vse infor-
macije pokličite 031 436 608 (Aljaž Kužnik) ali pa si oglejte našo spletno stran sd-vrhnika.si, 
kjer bodo sproti objavljene vse informacije.

Vadba s Smučarskim društvom Vrhnika – Smučarko društvo Vrhnika organizira suhe 
treninge oz. vadbo za otroke vsak torek od 19. do 20. ure v telovadnici Partizan. Namenjena je 
fizični pripravi otrok na bližajočo smučarsko sezono. Vadba je namenjena tako predšolskim 
kot tudi osnovnošolskim otrokom. Vse dodatne informacije na www.sd-vrhnika.si oziroma 
031 667 167 ali e-naslov: masa.erzen@sd-vrhnika.si.

Volilna skupščina
Športne zveze Vrhnika

Zima – zaenkrat bolj kot ne še zelena

Medtem ko se naši sosedje borijo s snežnimi 
pošiljkami in obilico snega, ga v naših krajih še 
kar ni in mnogi ga že nestrpno pričakujejo. 
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Da bi bila čim bolj polna 
odličnih rezultatov, bo tre-
ba dobro trenirati, ohranjati 
zdravje in se izogibati morebi-
tnim poškodbam. V treninge 
bo treba vlagati še več truda. 
Kako dobro gre našim mladim 
športnikom, so prikazali na 
letošnjem prvem novoletnem 
nastopu, ki je bil namenjen 
predvsem njihovim staršem 
in sorodnikom. Dogodek je 
bil v torek, 11. decembra, v te-
lovadnici OŠ Antona Martina 
Slomška. Svoje na novo pri-
dobljeno znanje in predvsem 
pogum so najprej prikazali 
najmlajši akrobati začetniki in 
poželi enega večjih aplavzov. 
Njim so sledili še trije nastopi 
starejših akrobatov, ki svoje 
znanje vztrajno nadgrajujejo 
že kar nekaj let. Navdušili so 
s svojimi skoki na mali prožni 

ponjavi. Tudi med nastopi rit-
mičark so najbolj segle v srce 
gledalcev najmlajše začetnice, 
ki prednosti ritmične gimna-
stike spoznavajo šele od jese-
ni. Za njihov nastop in veselje 
na vadbi skrbita Meta in Anja. 
Ritmičarke mlajše deklice so 
prikazale svoje sestave, s ka-
terimi bodo tekmovale letos. 
Te sestave so brez rekvizita, 
nekoliko starejše deklice pa 
bodo tekmovale že z rekvizi-
tom, in sicer s kolebnico. Svojo 
skupinsko vajo z obročem so 
prikazale še kadetinje, nastopil 
pa je  tudi netekmovalni par z 
obročem. Navdušili sta posa-
meznici kadetinji. Vsaka s svojo 
vajo z obročem sta pokazali ne-
verjetno hitro pridobljeno zna-
nje, trenirati sta namreč začeli 
šele to sezono. Posameznice 
so nastopile vsaka z eno svojo 

tekmovalno vajo, navdušile pa 
so z eleganco, gibljivostvo, bli-
skajočimi se dresi in energično 
glasbo. Kot vedno smo po kon-
čanih nastopih razdelili daril-
ca in si zaželeli lep božič in vse 
lepo v novem letu. 

Počitnice se še niso začele, 
zato smo že naslednji dan na-
daljevali s treningi. Najbolj v 
pričakovanju novih izzivov je 
bila peščica ritmičark, ki jih je 
že 15. In 16. decembra čakal 
mednarodni turnir, Christmas 
Cup, v Zagrebu. V eni najmlaj-
ših kategorij je sploh prvič s 
svojo vajo brez rekvizita tek-
movala Brina Kordež Čebela 
in osvojila odlično šesto mesto. 
Naša Katja Rovan je navdušila 
gledalce in sodnice, saj je svojo 
sestavo brez rekvizita izvedla 
brez napake in zasluženo zma-
gala. Živa Mezeg je tekmovala 

z dvema sestavama. Z vajo z 
žogo je zasedla deveto mesto, s 
kiji pa je bila šesta. Glede na to, 
da je s kiji letos debitantka, lah-
ko od nje pričakujemo še večje 
uspehe. Ana Baretič je za vajo s 
kiji osvojila srebro, s svojo novo 
energično sestavo z žogo pa je 
zasedla šesto mesto.

Dekleta so si med prazni-
ki lahko malo oddahnila, se 
odpočila, že v januarju pa jih 
čakajo nova tekmovanja, izzivi 
in nabiranje tekmovalnih izku-
šenj. 

Na prav vse pa smo trenerji, 
trenerke in vaditelji  ter vadite-
ljice izjemno ponosni! 

Tudi v januarju nas čaka 
strokovni seminar, kjer bomo 
nadgradili svoje znanje in ga 
še z večjim veseljem predajali 
mladim športnikom in špor-
tnicam. 

Gimnastično društvo 
Vrhnika, Barbara Šinigoj

Gimnastično društvo Vrhnika

Leto smo zaključili vrhunsko!

Leto 2018 je za nami in ob njegovem izteku smo si 
vsi zaželeli uspešno nadaljevanje sezone.

V sredo, 19. decembra 
2018, je v športni 
dvorani OŠ osmih talcev 
potekal izpit za mojstre 
karateja. 

Naš učenec oziroma kandi-
dat Martin Podlipec je po pri-
kazanih elementih za črni pas, 
šolskih in mojstrskih katah ter 
prostem boju trikrat po eno 
minuto z odlično demonstraci-
jo opravil izpit ter si tako prido-
bil naziv SHO-DAN (1. DAN) 
oziroma mojster karateja! 

Za omenjeno uspešno opra-
vljen izpit bi mu rad čestital v 
svojem imenu in v imenu Ka-
rate kluba Logatec!

Akademija Pantera,
Boris Peček, 

mojster karateja, 
5. dan

Martin Podlipec, 
mojster karateja
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Letos imamo srečo, da nam 
narava še ni namenila večje po-
šiljke snega in pretiranega mra-

za. Zato smo lahko hodili  ves 
december in januar. Niti med 
prazniki nismo želeli počivati. 

Ravno prazniki nas prikrajšajo 
za gibanje na prostem; veliko je 
drugih obveznosti, praznovanj, 
povsod piškoti, potice in kuha-
no vino. Zunaj pa megla, veter, 
vlaga in mraz. Takrat bi tudi mi 
lahko počivali doma na toplem, 

pa vendar smo postavili dobro 
počutje pred vse drugo in re-
dno hodili na Barje in v Star 
maln, se razgibavali in delali 
vaje za moč. Mraza nismo več 
čutili, imeli smo se prijetno in 
po vadbi smo se počutili vr-
hunsko. 

Naša učiteljica Barbara, Gi-
BArt, rekreacija, nas je motivi-
rala, da smo se gibali celo zadnji 
dan lanskega leta. Poskrbela je 
tudi za prijetno presenečenje in 
druženje ob gibanju. Sklicala je 
nordijske hodke iz obeh skupin, 
za manj zahtevne in zahtevnej-
še. Končno smo se vsi spozna-
li med seboj in se ob vadbi še 
nasmejali. Vsaka je predlagala 
in pokazala en sklop vaj za 
moč, nekatere pa smo naredili 

v paru, kar je bilo zabavno. To 
je eden od razlogov, da radi re-
dno hodimo na vadbo nordij-
ske hoje. 

Že takoj po novem letu smo 
imeli vadbo z dodatkom izo-
braževalnih vsebin. Z Zaplane 
smo šli po zaplaninskem delu 
Rupnikove linije po urejeni 
učni poti. Pot res ni dolga, teh-
nično zahtevna ali kondicijsko 
naporna, pa vendar je bila za-
nimivo doživetje.  Barbara nam 
je kazala markacije, vodila vaje 
za razgibavanje in moč, mi-
mogrede pa povedala še nekaj 
dejstev o sami Rupnikovi liniji. 
Večina nordijk je bila na tej poti 
prvič. Ob  vrnitvi smo se ogreli 
in naklepetali ob čaju, kavi in 
posladkih. 

V nadaljevanju leta nas čaka 
pestro dogajanje. Z GiBArt, 
rekreacijo bomo soorganizi-
rali delavnice, predstavitve in 
kratke tečaje nordijske hoje, 
zato spremljajte naše aktivno-
sti in se nam pridružite. Obeta 
se nam tudi razgibana pomlad, 
ko bomo šli na kar nekaj nordij-
skih izletov. Verjamemo, da vas 
bomo pritegnili v našo družbo. 
Pridružite se nam lahko kadar-
koli v skupino za manj zahtev-
ne ali v skupino za zahtevnejše. 
Naše aktivnosti spremljajte na 
strani FB ali na www.izzao-
vivnka.si. Dobrodošli vsi, ki ste 
si v novem letu zadali cilj, da 
boste zaživeli s polnimi pljuči. 

ŠK Izza ovivnka

Z leti  brez vadbe se bodo vaše prsi 
povesile, vaš podbradek se bo povesil, 
vaša koža se bo povesila in tudi vaše 
medenično dno se bo povesilo. 

 Pri vsaki vaji pilates skušamo  čim 
bolj obremeniti mišice medeničnega 
dna. Statistika navja, da je 30 % žensk, 
tudi moški niso izjeme, prepričanih, 
da pravilno stiska te mišice, ampak 
vaj ne izvajajo pravilno.

Ne glede na to, ali ste moški ali žen-
ska, ali ste rodili otroka ali ga nikoli 
ne boste, vsi moramo delati in izvajati 
vaje za krepitev mišic medeničnega 
dna. Četudi ni nikakršnih težav. 

Ker je gravitacija v kombinaciji s 
časom neusmiljena do vseh naših tkiv, 
lahko samo z rednim in pravilnim 
treningom odpravimo ali preprečimo 
nastanek težav. 

Naloge mišic medeničnega dna so: 
podpora pri delovanju sečnega me-
hurja in črevesja,  zadrževanje urina, 
blata in vetrov, zagotavljajo podporo 
danki med iztrebljanjem blata, po-
membno prispevajo k stabilnosti 
hrbtenice in medenice, pomembno je 
vzdrževanje pravilne lege medeničnih 
organov, kar še posebno velja za žen-
ske v času nosečnosti in po porodu. 
Za moške  in ženske pa so te mišice 
pomembne tudi za spolno doživljanje.

Vsaka preventiva je namreč mnogo 
lažja in tudi cenejša kot vse kurative, 

ki sledijo, če se težave že pojavijo.
Če želimo mišice medeničnega dna 

pravilno trenirati, jih moramo znati 
pravilno stisniti, aktivirati in narediti 
pravilno kontrakcijo teh mišic. Mag. 
Šćepanovićeva po literaturi povzema: 
stisk okoli medeničnih odprtin in dvig 
navznoter, v kranialni smeri (Kegel, 
1952)  in premik trtice (Bø et al., 2001). 
Če si to poskušamo predstavljati kot 
dvigalo, ki ga zapremo, stisnemo anus, 
presredek, nožnico, si predstavljamo, 
da zadržimo urin. Ob tem lahko začu-
timo rahel premik trtice naprej, hkra-

ti pa se zelo nežno napne spodnji del 
trebuha (tam je del globoke trebušne 
mišice, ki se za približno 20–30 od-
stotkov aktivira, ko pravilno stisnemo 
mišice medeničnega dna). Dvigalo 
bomo dvignili, ko bomo prišli do sto-
pnje treninga, to je sedaj samo, kako 
pravilno aktivirati oz. skrčiti te mišice, 
saj je krčenje pomemben del treninga 
v boju proti posledicam slabega delo-
vanja teh mišic.

Dandanes je v svetu vadb izredno  
priljubljen izraz funkcionalna vadba. 
Tudi mišice medeničnega dna imajo 
svojo! To je, da jih stisnete, ko kihnete.

Inštruktorica športne rekreacije 
pilates, Breda Štupica

Mala telovadnica OŠ Ivana Cankarja, 
Lošca 1:
torek in četrtek  od 19.00 do 20.00 ure, 
še nekaj prostih mest 
sreda od 17.00 do 18.00 ure  ure, zbira-
mo prijave, začetni pilates 
petek od 19.00 do 20.00 ure, začetni 
pilates 
Vadbeni Center, Pod Hruševco 44c, 
Vrhnika:
torek in petek od 8.30 do 9.30 

Tel. št.: 040 559 99,
Društvo Motivakcija 

V družbo vas vabijo inštruktorice 
športne rekreacije pilates: 

Ana, Natalija in Breda.

Pilates krepi mišice medeničnega dna 

Nordijci pozimi ne počivamo!

Vadba nordijske hoje v Športnem klubu Izza 
ovivnka nam daje zagon, da bomo že pomlad 
pričakali v dobri kondiciji. 

Mišice medeničnega dna ležijo na dnu medenice in 
potekajo od sramne kosti spredaj do trtice zadaj oz. 
segajo celo do kosti, na katerih sedimo.
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8. 12. 2018 – Pohod v 
neznano

Zadnji letošnji pohod po letnem  načrtu Ve-
selih Triglavcev, t. im. pohod v neznano, nas je 
popeljal v Žiri, na Mrzli vrh (987 m). Kljub slabi 
vremenski napovedi, dežju, se nismo dali. Ob 7. 
uri zjutraj se nas je 13 pohodnikov z avtobusom 
odpeljalo mimo Podlipe v Smrečje proti Žirem, 
kjer smo si najprej privoščili jutranjo kavo in 
manjši okrepčilni zajtrk. Pot nas je nato nekaj 
metrov vodila še po asfaltu, nato pa smo zavi-
li desno na makadamsko cesto, ki se nadaljuje 
vzporedno z reko Poljansko Soro vse do Ledi-
nice. Pešpot se je nadaljevala bolj strmo nav-
zgor skozi gozd vse do vrha. Medtem se je tudi 
vreme precej izboljšalo, zato smo bili med potjo 
deležni lepih razgledov na vrhove, kot so Blegoš, 
Črna prst, Porezen, Storžič … Še zadnji strm kla-
nec nas je  v soncu in vetru pospremil do koče 
Mrzl'k, kjer smo se pogreli in si privoščili malce 
daljši počitek z malico. 

Spust navzdol nas je vodil vse do Breznice na 
ogled domače pivovarne Racon. Lastnik nam je 
predstavil zgodbo o nastanku, seveda pa smo bili 
deležni tudi pokušine in nakupa različnih vrst 
piva, ki  jih tudi sicer prodajajo  v večjih trgovi-
nah pod imenom Crazy Duck. Čakal nas je še 
zadnji del poti v dolino, temu pa je sledilo pred-
novoletno druženje Pr Rožlet' s toplo malico in 
sladko-slanimi domačimi dobrotami. Domov 
smo se vrnili v poznih popoldanskih urah.

Zahvaljujemo se vsem pohodnikom za dobro 
voljo in udeležbo, vodji pohoda in njenim soor-
ganizatorjem ter vozniku Kenu in podjetju Jur-
-bus, d. o. o. Posebej pa hvala pohodnici Sandri, 
Marjanu ter domačinki Jani za vso gostoljubnost 
in prijetno pripravljeno presenečenje. 

Hkrati se ob koncu leta skupina Veselih Tri-

glavcev zahvaljuje vsem vam, ki ste delili trenut-
ke, se sprehodili z nami in predvsem širili pozi-
tivno energijo celotni ekipi. 

Besedilo: Branka Gutnik, 
fotografija: Jože Školc

13. 1. 2019 – Lintverni 
na Ratitovcu

Lintverni vsako leto počastimo spomin na 
dražgoško bitko. Največkrat je to pohod po Ško-
fjeloškem hribovju ali bližnji okolici. Odločitev 
je navadno odvisna od vremenskih razmer, ki se 
ponudijo v tem zimskem času. Za letošnji  po-
hod so bile razmere idealne. Snega praktično nič, 
sončno vreme pa je bilo pravi izziv za ponovitev 
smeri s Soriške planine  na Ratitovec. Vse je bilo 
spokojno, le smerokazi so nas zanimali in odloč-
no smo krenili proti Ratitovcu. Najprej smo se 
vzpenjali nekoliko navkreber. Le tu in tam je bila 
kakšna sramežljiva zaplata snega. Ko smo prišli 
iz gozda, se nam je ponudila čudovita panorama 
na vse strani. Pogledi na Bohinjske gore in celo-
tne Julijce, pa Karavanke prav tja do Kamniško-
-Savinjskih Alp in pogled proti Snežniku vse tja 
do Učke. Snega je bilo že nekaj več, vendar ni 
povzročal težav. Bolj nas je utrujal zglajen led. 
Kratek počitek in že smo nadaljevali proti Alte-
mavru. Led nas je vse bolj oviral in lepše se je 
bilo povzpeti čez sam vrh po suhi travi. Enkratni 
razgledi na vse strani. Fotografu je skoraj zmr-
znil telefon, nekaj posnetkov pa mu je vseeno 
uspelo narediti.

Kmalu smo se približali Krekovi koči, kjer je 
bilo že veliko obiskovalcev. Pokramljali smo 
ob čaju. Spominska slovesnost v Dražgošah se 
je medtem že končala. Tokrat smo se spustili 
preko Razorja, ki je bil zelo poledenel. Dereze so 
zelo pomagale pri spustu proti Prtovču, kjer nas 

je že čakal Bankir. Prešerno razpoloženi smo se 
odpeljali na zasluženo kosilo k Bencaku v Med-
vode. Sledil je še prevoz na Vrhniko in končal se 
je eden najlepših pohodov v zadnjem obdobju. 

Na letošnjem pohodu smo sodelovali Bankir, 
Betajnov’c, Cvele, Cvičkar, Duno, Ponca, Špilčk 
in Vezist.

Besedilo: Lintvern Vezist
Fotografija: Lintvern Ponca 

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT

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

Članarina Planinske 
zveze Slovenije

Upravni odbor Planinskega društva je na svoji 
29. seji 26. 11. 2018 sprejel višino članarine za leto 
2019, usklajeno s predlogom Planinske zveze Slo-
venije. Kot običajno vam ponujamo popust do 
31. marca 2019. Vsem članom bo z 31. 1. 2019 
poteklo zavarovanje, zato pohitite s plačilom čla-

narine, ki smo jo začeli sprejemati prvo delovno 
sredo v januarju 2019 na sedežu Planinskega 
društva Vrhnika, Tržaška 11, I. nadstropje, Vrh-
nika, vsako sredo od 19.00 do 20.00   in v Koči na 
Planini od torka do nedelje (ponedeljek zaprto) 
od 1. novembra do 31. marca: od 8.00 do 18.00 
in od 1. aprila do 31. oktobra od 8.00 do 20.00.

Od zadnjega javljanja imamo na-
slednje pokrovitelje, sponzorje in 

donatorje:
anonimni donatorji in Saje Sašo.

Ostali donatorji

Koča na Planini

Seznam ugodnosti za člane PZS

A B B1 S+Š P+O IN*

1. nezgodna smrt pri planinski dejavnosti O O O O O **
2. invalidnost pri planinski dejavnosti

3. stroški reševanja v tujini – ves svet O
4. stroške reševanja v gorah Evrope in 

Turčije O O O O
5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves 

svet O
6. zavarovanje odgovornosti v gorah 

Evrope in Turčije O O O O

7.

Zavarovanje prehodne oskrbe in 
zavarovanje za zlome, opekline, 
izgubo vida, sluha in smrti zaradi 
požara

O

8.
50 % za prenočevanje v planinskih 
kočah PZS, 30 % za sobe z od 1-6 
ležišč v kočah I. kategorije

O O O O O O

9.
popusti pri prenočevanju v planinskih 
kočah 13 planinskih organizacij Evrope 
in Kanadi

O O O O O O

10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 
Mladi planinec/Mlada planinka*** O

11. nakup edicij v Planinski založbi PZS 
(20 %) O O O O O O

12. Letna naročnina na Planinski vestnik 
(25 %) O O O O O O

13. popust pri nakupu opreme in storitev 
pri pogodbenih partnerjev PZS O O O O O O

Opombe (podrobnejša pojasnila najdete v poglavju o zavarovanju):
* V skladu z zakonskimi možnostmi. 
** Zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500 €.
*** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo članov P+O, plus 10 %.

Kategorije članstva:

Zavarovanja članov PZS

Prenočevanje v planinskih kočah

Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam na 
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13)

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA
ČLANARINA 2019 IN PRAVICE ČLANSTVA PZS

IN
8,00
7,00
B/D
6,60

A        člani

B        člani

B1      člani
S+Š     člani
P+O    člani

A B B1 S+Š P+O *
26,00
24,00

21,00
B/D

19,50
18,00

17,00
15,00

56,00

S+Š/D

7,00
6,00

5,60
P+O /D

54,00

51,00
A/D

13,80

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti,

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom 
ugodnosti,
polnoletna oseba: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,

*Za otroke, ki se bodo udeleževali šolskih izletov je članarina celo leto 4,00 EUR.

Članarina 2019 je bila potrjena na 3. seji UO PZS, 15. 11. 2018, popust za člane PD Vrhnika, ki bodo 
vplačali članarino do 31. marca 2019, pa na 29. redni seji Upravnega odbora PD Vrhnika dne 26. 

novembra 2018. Dodaten evro za namen izgradnje nove koče na Korošici prispevamo vsi člani, razen 
predšolski in osnovnošolski otroci (P+O članarina).

KATEGORIJE ČLANSTVA
ČLANARINA 2019 v EUR
ČLANARINA 2019 DO 31.3.2019

DRUŽINSKI POPUSTI 2019

IN      člani

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti,
predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik.
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost oz, je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti
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Storitve

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

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 zakon-
ske. Zato, če jih imate, pokliči-
te, rešila bom vašo težavo po 
zelo hitrem postopku. Tel.: 051 
251 489.

Nudim energijske tret-
maje in svetovanje za 
osebno in duhovno rast.                                       
Telefon: 051 346 179. 

Računovodske storitve in 
davčno svetovanje že od leta 
1999, Andreja Piskač s. p., Hor-
julska cesta 116, 1356 Dobrova. 
041 581 584 ali 040 904 859, 
andreja.piskac@telemach.net.

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom za 
matematiko, angleščino in 
slovenščino. Po izobrazbi sem 
univ. dipl. pedagoginja. Imam 
večletne izkušnje na področju 
poučevanja. Pri svojem delu 
sem uspešna. Lokacije pouče-
vanja: Vrhnika, Log - Drago-
mer, Horjul in Borovnica. Več 
informacij:  041 878 661. Lepo 
povabljeni.

Poučujem klavir in elek-
trične klaviature. Sem peda-
goginja s  petnajstletnimi iz-
kušnjami. Zagotavljam uspeh 
in zadovoljstvo udeležencev. 
Poučujem na Vrhniki. Eugenij, 
Sabina Mivšek s.p. Tičnica 24, 
Vrhnika. GSM: 041 878 661. 
Mail: sabina.mivsek@siol.net  
Lepo povabljeni. 

Sem družinska media-
torka. Nudim pomoč pri 
reševanju sporov. Mediacija je 
oblika alternativnega reševa-
nja sporov v zadovoljstvo vseh 
vpletenih, brez posredovanja 
sodišča. Povabljeni. 
Kontakt: 041 878 661

Si želite biti samozavestni, 
imeti boljšo samopodobo? Si 
želite obvladovati svoje misli, 
čustva? Si želite spremeniti 
stara prepričanja v takšna, ki 
bi vas podpirala? Si želite ime-
ti več energije, več časa? Pokli-
čite me na: 051 346 179.

Če vam po napornem urniku 
zmanjka časa ali pa vas 
napade bolezen, vam nudim 
pomoč pri hišnih opravilih, 
pospravljanju, čiščenju 
stanovanja ali hiše. 040 784 
718. Okolica Vrhnike.

Popravljam električno 
ročno orodje: vrtalne 
stroje, brusilke, žage ... 
Previjam rotorje, statorje. 
Elektromehanika Andrej 
Mesec, s. p., Ob progi 8, 
Vrhnika, GMS 051 220 192,  
elektromehanika.mesec@
gmail.com

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstveno 
fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici Vrh-
nike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 031 
332 321 (Sara).

Trajno vam odpravim strah, 
depresijo, tesnobo, paniko, ne-
spečnost, anksioznost, žalova-
nje, ljubosumje, jezo, stres ... z 
EFT-terapijo. www.eft.si, moj-
ca@eft.si ali tel.: 051-780-724, 
Mojca Nendl.

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstveno 
fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici 
Vrhnike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 
031 332 321 (Sara).

Starejši osebi nudim 
pomoč in družabništvo. 
Spremstvo do zdravnika, 
skupni nakupi, obiski 
sorodnikov, prijateljev. Morda 
izlet in sprehod v naravi. 
Nimate družbe za kavico, 
obisk gledališča ali razstave. 
Ste osamljeni in potrebujete 
pogovor.  Pokličite!   Tel.:  041 
81 77 33, Ljubljana, Brezovica, 
Podpeč, Vrhnika, Horjul …!

Imate radi lesene 
skulpture? Bi želeli darilo 
za sorodnike ali prijatelje? 
Izdelujem skulpture, jaslice, 
sklede, deske za piknike in 
drugo. Pokličite na številko 
01 75 65 802.

Psihosocialno svetovanje – 
Nudim strokovno pomoč pri 
reševanju vsakdanjih težav ali 
življenjskih dilem. Učinkovito 
vam lahko pomagam pri 
sprejemanju zavestnih 
odločitev za spremembo in 
osebnostno rast, kadar iščete 
odgovore na konkretna in 
aktualna življenjska vprašanja. 
Ana Podlipnik, 040 126 826. 
www.motivacijainsvetovanje.
si

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstveno 
fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici 
Vrhnike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 
031 332 321 (Sara).

Nepremičnine,   
gradnja

Na Dolu pri Borovnici pro-
dam zazidljivo parcelo v 
izmeri 1100 m2. Cena po do-
govoru. Telefon: 041 439 499.
 
V Horjulu oddam prostor v 
velikosti 40 m2, primeren za 
skladišče ali mirno poslovno 
dejavnost. Možnost najema 
dodatnega prostora za pisarno. 

Cena po dogovoru. Kontakt: 
041-692-666.

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

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

Prodamo zazidljivo parcelo 
na Drenovem Griču, 1.200,00 
m2, na mirni lokaciji, vsi pri-
ključki so na zemljišču. Vpi-
sano v ZK. Vabljeni na ogled.  
Tel. 041 404 329.

Oddam v najem ali 
prodam kmetijsko 
zemljišče, k. o. Verd, velikosti 
2385 m², barjanska zemlja. Tel. 
031 416 978.

Na Vrhniki kupimo stano-
vanje v bloku, velikosti pribli-
žno 70 m2, zemljiškoknjižno 
urejeno. Telefon: 031 702 418.

Prodam  zazidljivo parcelo 
na Plešivici, 570 m2, parc. št. 
2350/8, v neposredni bližini 
naslova Plešivica 41b. Vsi pri-
ključki so tik ob parceli. Vpi-
sano v ZK, brez plomb. Cena 
42.000 evrov. 070/422-110.

Kupiva hišo ali zazidljivo 
zemljišče (min 700 m2) na 
Vrhniki, možnost menjave za 
stanovanje v Ljubljani. Tel. št: 
041 331 095 ali 040 696 233.

Prodamo enodružinsko 
hišo na Zaplani, velikost 142 
m2, velikost zemljišča 973 m2, 
l. 2012, cena 220.000 evrov.  
Nepremičninska družba, d. o. 
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282, 
www.re-max.si.

Prodamo sončno parcelo v 
Žabnici pri Brezovici, velikost 
729 m2, od tega 401 m2 zazi-
dljive površine, cena 83 €/m2. 
Nepremičninska družba, d. o. 
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282, 
www.re-max.si.

Prodamo prenovljeno 
4-sobno mansardno sta-
novanje v Logatcu, velikost 
101,6 m2, l. 1980, prenovljeno 
l. 2017, cena: 124.000evrov€. 
Nepremičninska družba, d. o. 
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282, 
www.re-max.si.

Iščemo soinvestitorja za 
gradnjo dvostanovanjske hiše 
v Babni Gori pri Polhovem 
Gradcu na zemljišču, velikosti 
500 m2, z zdravilno energijsko 
točko. Vrednost investicije 
130.000 evrov. Nepremičnin-
ska družba, d. o. o., Štihova 16, 
LJ, 041 777 282, www.re-max.
si.

Oddam v najem ali prodam 
kmetijsko zemljišče, k.o.VERD, 
velikosti 2385m², barjanska ze-
mlja.  Tel. 031 416 978.

Kupim nepremičnino do 90 
tisoč evrov (Vrhnika z okolico). 
Tel.: 070 83 73 54. 

Prodam hišo na Logu pri 
Brezovici, 416 m2, parcela, 
878 m2 zemljišča, l. 1976, pre-
novljena 2013. Cena: 390.000 
evrov. Tel št.: 031 641 200. 

Oddam v najem ali pro-
dam kmetijsko zemljišče, k. 
o.VERD, velikosti 2385m², 
barjanska zemlja.  Tel. 031 416. 
978.

Vrhnika, samostojno, pri-
jetno manjšo hišo z vrtom, 
zgrajeno l. 1973, Z. K. urejeno, 
brez bremen, prodamo. Cena 
po dogovoru. Kličite prosim 
samo resni kupci.  Tel. 041 40 
59 59.

Prodam hišo na Logu pri 
Brezovici, 416 m2, parcela, 878 
m2 zemljišča, l. 1976, preno-
vljena l. 2013. Cena: 390.000 
evrov. Tel št.: 031 641 200.

Vrhnika, Jelovškova 6, 1360, 
39 m2, prostor za storitve, 
adaptiran l. 2016, 5 m2 ze-
mljišča, P/P, Poslovni prostor 
na Vrhniki(center), oddamo. 
Cena: 350 EUR/mesec in šti-
rimesečni avans, resni intere-
senti pokličite na 041 754 929.

Vrhnika, Jelovškova 6, 1360, 
39 m2, prostor za storitve, 
adaptiran l. 2016, 5 m2 ze-
mljišča, P/P,  Poslovni prostor 
na Vrhniki(center), oddamo. 
Cena: 350 EUR/mesec in šti-
rimesečni avans, resni intere-
senti pokličite na 041 754 929.

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 
informacije na št. 040 25 88 99.
 
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, 
mulčar, frezo, traktor, pri-
kolico in drugi stroj, tudi v 
okvari kupim (041 407 130).

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

Prodam kranjsko podolgova-
to repo. Kosmato ali oluplje-
no. 031 683 050.

Prodam hlevski gnoj. 
041321602.

Prodam obračalnik- 
zgrabljalnik sena Panonija  240 
in nakladalko sena  SIP  19 
z aluminijastimi stranicami. 
Oboje rabljeno in dobro 
ohranjeno. Tel. 041 223 393.

Prodam hlodovino – 
hrast. Tel.:  031 898 584 ali                 
01 750 47 18.

Kupim ali najamem 2, 3 … 
ha gozda v okolici Vrhnike na 
sončni legi in ne prestrmo za 
namene Gozdne šole Hosta. 
Marjetka Oblak, 031 481 014.

Hlevski gnoj, brez žaganja, 
prodam, možnost dostave 
Borovnica in okolica. 041 499-
424.

Sadike aronije, črnega ribe-
za ..., veliki grmi, ki že rodijo. 
Po dogovoru mogoč prevzem 
na relaciji Borovnica–Ljublja-
na. 041 499 424.

Nudimo dnevno sveža 
prepeličja jajčka – brez 
GSO.  Cena za 18 jajčk je 2,50 
evra. Možnost dostave po 
dogovoru.
Naročilo na št.: 041 645 558.

Prodam čebelje družine 
na petih  in sedmih satih. 
Vrhnika; tel.: 041 853 793.

Prodam traktorsko 
prikolico močnejše izdelave, 
ni kiper. Cena 300 evrov, 
Vrhnika. Tel.:  041 525 185.

Jagnjeta prodam.
Tel. 041 511 101

Odličen domači med pro-
dam. Od treh kilogramov na-
prej  dostavim  tudi na dom 
na območju Občine Vrhnika. 
Čebelarstvo Drašček, tel.: 041 
853 793.

Kupim rabljen traktor 
s pogonom na štiri kolesa, 
znamk Same, Deutz ali 
Univerzal.

Starine

Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare predme-
te 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.

Prodam voz zapravljivček in 
ročni voziček, do 200 kg nosil-
nosti (kripa ali ciza. Vse v do-
brem stanju. Tel. 041 411368, 
ogled mogoč na naslovu Franc 
Petkovšek, Drenov Grič 77, 
1360 Vrhnika.

Prodam stare predmete: 
posteljo, vhodna vrata (vse 
masiven les), kovance, značke, 
sklednike, posodo (kerami-
ka, metal), stare molitvenike, 
nabožne kipce ... Predmeti so 
izpred prve svetovne vojne, 
iz časa med njo in po njej. 
Info na št.: 040565548 ali 
041828455.

Ostalo

Prodam digitalni TV spre-
jemnik in anteno Big Star. 
Cena po dogovoru. Tel.: 041 
549 280
 
Prodam kvačkane prtičke 
iz belega garna ter gobeline 
oziroma slike v okvirju. Pro-
dam tudi električni pekač pre-
mera 50 cm.                                  
Telefon: 031 439 994.

Prodam voz gumar, hrasto-
vo 300 l kad in novo moško 
jakno velikosti XL. 
031 255 648

Za primerno ceno iščem 
prostor (okolica Vrhnike, Do-
brova, Horjul ali Polhov Gra-
dec) za postavitev jajcomata. 
Telefon: 031 550 914

 
Prodam nov pralni stroj, še 
v originalni embalaži, znamke 
Beko, WMB51021UY, cena 
200 evrov. Tel.: 051 24 89 22.

Poceni prodam gorilec za 
olje, Hansa, rabljen dve leti.             
041 807 941

Prodam češnjev hlod, dolži-
ne 3,5 metra, premera 110 cm. 
Tel.: 031 852 871. 

Prodam novo plastično 
okno, 100 X 120 cm, rabljen 
betonski mešalec in motor 
češki ČŽ, letnik 1970, 175 ccm. 
Tel: 031 841 510

Imam veliko zelo malo 
nošenih oblek, ki bi jih poce-
ni prodala. Obleke so zelo lepo 
ohranjene (plašči, kostimi …). 
Lokacija: Vrhnika. Tel.: 041 
666 953.

Kupim stare kovance, znač-
ke in razglednice.  Telefon: 070 
235 235.

Razno mizarsko orodje, 
ročno in električno, prodam. 
Tel.: 031 733 758

Prodam malo uporabljen 
otroški avtosedež Maxi 
Cosi za otroka s  težo 9–18 
kg. Cena 30 evrov. Pokličite 
na telefonsko številko 01 75 
65 802.

Mlada družina iz 
Podolnice kupi avto. Do 
100.000 prevoženih kilometrov, 
najraje od prvega lastnika. Če 
vam doma stoji avto, prosim 
poklicite 040 744 405.

Prodam rabljen otroški 
avtosedež Chicoo za težo 
otroka od 9 do 36 kg – cena 
10 evrov  in rabljen otroški 
avtosedež Concord od 15 do 
36 kg – cena 15 evrov ter belo 
otroško posteljico skupaj z 
jogijem 1,30 x 60 cm – cena 
80 evrov. Telefon: 041 840 714.

Prodam več aparatov GSM, 
znamke Nokia, starejši modeli. 
Prodam tudi adapterje in 
slušalke. Vse je lepo ohranjeno. 
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Cena ugodna ali po dogovoru. 
041 828 455.

Zelo ugodno prodam 
rabljeno prenosno 
masažno mizo. 041 828 455.

Prodam mestno kolo, 28 
col, znamke Esperia, z vsemi 
dokumenti, zelo malo rabljeno. 
Okvir iz aluminija, prestave 
Shimano. Kolo je kot novo. 
Cena po dogovoru. 041 828 
455.

Prodam kontejner 4 x 2 m, 
izoliran, primeren za čebele, 
skladišče ali vikend. 041 670 
726

Prodam gostinsko opremo: 
šank, korita, pulti, hladilnik, 
žar, štedilnik, friteza, plinski 
kovektomat, pica peč in peč za 
piščance. 041 670 726

Prodam 40 kom stolov. 
Železno ogrodje, sedalo leseno. 
Cena: 5,5 €. Miza: 12 €. 041 
670 726, Borovnica

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, z 
dvajsetletnimi izkušnjami, 
inštruiram kemijo za gimna-
zije, druge SŠ, osnovno šolo in 
pripravljam za maturo. ATO-
KEM. Zlatko Šorn.  s. p., e-po-
šta: zlatko.sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom. Po 
izobrazbi sem pedagoginja in 
imam veliko izkušenj ter zago-

tavljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179

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

Ima vaš osnovnošolec ali 
srednješolec težave pri ma-
tematiki? S svojim znanjem 
in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matemati-
ke lahko pomagam, da bodo te 
težave hitro mimo. Pokličite 
na 041 621 343. Slavica Peše-
vska.

Vrhunska keramika.
Odlična cena!

• Keramika na zalogi  
• Plačilo na obroke
• 3D izris podarimo
• Profesionalna izvedba

Ogromna izbira italijanskih ploščic

Firence d.o.o.
Tržaška cesta 3a (Bivsi DG)
1360 Vrhnika, Slovenija
T: 041 735 100

www.firencekeramika.si

Ploščice že od

9,90€

 
Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce in 
osnovnošolke. 040 524 640.

Turizem

Apartma na smučišču 
Krvavec oddam že za 
od 63,75 evra/nočitev 
(štiri odrasle osebe + dva 
otroka). Več na https://www.
nasmuciscu.si.

· izvedba strojnih inštalacij novogradenj · 
· adaptacije · vodovod · centralna ·

· toplotne črpalke · predelave kurilnic ·
· izvedba plinskih inštalacij ·

· pridobivanje vzpodbud iz Ekosklada ·

www.pavel-instalacije.com

bizjansp@gmail.com
+386 41 688 211
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NOVICE

Na 2,4 % vseh svetovnih obdelovalnih površin 
se prideluje bombaž. Za proizvodnjo se porabi 
kar 16 % letne porabe pesticidov in ogromne 
količine vode - za proizvodnjo 1 kg bombaža 
se porabi kar 10.000 litrov vode. Nizka cena 
tekstilnih izdelkov in razmah potrošništva sta 
pripeljala do točke, ko so tekstilni izdelki pos-
tali potrošni material. Pri tem je problematično, 
da za nizkimi cenami oblačil leži dolga veriga 
izkoriščanja ljudi in okolja. Poceni kupljen in le 
za kratko rabo namenjen tekstilni izdelek je 
problematičen tudi za zdravje potrošnika. Ve-
like količine kemikalij in pesticidov uporabljenih 
pri proizvodnji in obdelavi preko kože negativ-
no vplivajo na zdravje ljudi, preko spiranja pri 
pranju pa na okolje v katerem živimo. 
Dolgoročne rešitve za odpaden tekstil še nima-
mo. Na spletni strani Ekologov brez meja lahko 
zasledimo podatek, da Slovenci v povprečju na 
leto zavržemo 14 kilogramov tekstila. Veči-
na končna na odlagališčih, kjer pri anaerobni 
razgradnji naravnih vlaken nastaja toplogredni 
plin metan. Mladinski center Dravinjske do line 
je v Analizi snovnega toka zbranih tekstilnih 
izdelkov ugotovil, da so razlogi za to, da tekstil 
konča na odlagališčih:
- preslaba organiziranost zbiranja oblačil in 
tekstila, 
- nizka osveščenost prebivalcev, 
- nizka cena tekstila (novega in rabljenega), 
- pomanjkanje infrastrukture za sortiranje, 
dezinfekcijo in predelavo oblačil in tekstila. 

Tekstil se omenja kot material, ki ga je mogoče 
100% reciklirati, vendar le v primeru, da gre za 
enovrstne materiale. Večina današnjih oblačil 
pa je večvrstnih, torej iz mešanice različnih 
surovin (bombaž, elastan, sintetika ipd). Nji-
hovo recikliranje je tako oteženo. Bolj kot na 
recikliranje, je pri problematiki odpadnega tek-
stila pomembno poudarjati podaljšanje časa 
uporabe določenega izdelka. S tem je pov-
ezana tudi kvaliteta, ki v zadnjih letih močno 
pada. Z namenom ponovne uporabe, kroženja 
in podaljšanja uporabnosti oblačil in drugih 
stvari, se je v zadnjih letih tudi v Sloveni-
ji razširilo organiziranje izmenjav oblačil. Na 
Vrhniki izmenjave potekajo od leta 2016, šte-
vilo udeležencev vztrajno narašča. Organizirajo 
jo članice Skupine mamic Sončnice. Damjana 
Bergant, ena izmed soorganizatork, je pove-
dala, da izmenjave med posamezniki potekajo 
že po naravni poti. Mlade mamice si od nekdaj 
pomagajo in med seboj izmenjujejo oblačila, ki 
jih otroci hitro prerastejo. Po zgledu izmenjav 
oblačil na Ježici v Ljubljani, so želele razšir-
iti to prakso tudi na lokalno skupnost. Tako 
je bila leta 2016 organizirana prva izmenja-
va Podarim dobim, ki je potekala po konceptu 
prinesi in odnesi kolikor želiš. Od takrat je bilo 
tovrstnih izmenjav oblačil za otroke in odrasle 
izvedenih že šest. Prvih nekaj je potekalo v 
dvorani Župnijskega vrtca, od oktobra 2017 pa 
potekajo v prostorih razstavišča Moja Ljubljan-
ica. Kot pravi Bergantova, je bila pomembna 

En izmed ciljev razstavišča Moja Ljubljanica je ozaveščanje o okoljski 
problematiki. Med bolj perečimi, a morda manj znanimi, je problematika 
odpadnega oziroma zavrženega tekstila. Modna industrija spada med 
večje onesnaževalce okolja. Od proizvodnje bombaža, izdelave tekstila, do 
končnega razpada, se v okolje izpusti velike količine pesticidov in plinov, 
porabi se ogromna količina vode. Z izrabljanjem nizkih okoljskih standardov, 
standardov dela in delavskih pravic, se na račun čim ugodnejših in potrošnih 
oblačil, uveljavlja neokolonialno izkoriščanje držav tretjega sveta. 

št.24
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

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

PROgRAm
2. – 7. oktobra 2018, 10:00 – 18:00
Z IgRO DO DEDIŠČINE
V sklopu akcije Z igro do dediščine, ki bo 
potekala v prvem tednu oktobra, v Tednu 
otroka, na razstavi Moja Ljubljanica nudi-
mo družinam brezplačen vstop. Otroci se 
bodo lahko preizkusili v različnih igrah in 
na interaktiven način spoznavali z ded-
iščino. V muzejski trgovinici boste lahko 
kupili publikacijo Družinski vodič po raz-
stavi po znižani ceni.

sobota 13. oktobra 2018, 9:00 – 12:00
IZmENJAVA PODARIm DOBIm
Skupina mamic Sončnice v sodelovanju 
z razstavo Moja Ljubljanica in Cankarje-
vo knjižnico Vrhnika ponovno pripravlja 
izmenjavo Podarim dobim. Izmenjeva-
li bomo ohranjena sezonska oblačila za 
otroke in odrasle, knjige, otroško opre-
mo in igrače, uporabne ter okrasne pred-
mete. V primeru, da se izmenjave ne 
boste utegnili udeležiti, lahko stvari odd-
ate na blagajni razstavišča Moja Ljubljan-
ica od torka, 9. 10. do dneva dogodka 
med 10.00 in 18. uro.
Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

sobota 13. oktobra 2018, ob 11:00
OKTOBRSKO VODENJE PO RAZ-
STAVI mOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skriv-
nostno kraško zaledje, številne arheološke 
najdbe iz njene struge ter zgodovino raz-
voja Vrhnike, na katero je imela reka ve-
lik vpliv. Oglejte si več kot 300 najdb iz 
Potočnikove zbirke, repliko najstarejšega 
lesenega kolesa na svetu ter spoznaj-
te zgodovino preko številnih taktilov in 
zgodovinskih virov. 
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju 
brezplačno pridružite z nakupom vstop-
nice. Prijave sprejemamo do petka, dan 
pred vodenjem na info@mojaljubljanica.si. 

sobota 13. oktobra 2018, ob 9:30
DELAVNICA IZDELOVANJA mOZAIKA
Z osnovnošolskimi otroki bomo na krat-
ko raziskali obdobje rimske Vrhnike in 
spoznali prav posebno najdbo iz tega 
obdobja, grškega skarabeja – amulet. 
Nato pa se bodo v enourni delavnici pre-
izkusili v izdelovanja mozaika. Delavni-
ca bo potekala v prostorih razstavišča 
Moja Ljubljanica. Otroci se lahko delavnici 
pridružijo z nakupom vstopnice. Prijave 
sprejemamo do petka, 12. oktobra na 
info@mojaljubljanica.si. 

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

SKARABEJ Z VRHNIKE 
OBČASNA RAZSTAVA

Slog oblačenja in izbira oblačil sta načina 
komunikacije posameznika z družbo in del 
njegove lastne identitete. Vsak potrošnik ima 
volilno pravico, s katero se odloča, kakšno vrsto 
proizvodnje in potrošnje podpira. Ozaveščanje 
o problematiki je ključnega pomena, saj s tem 
širimo znanje o problematiki, ki je mnogokrat 
skrita vsakodnevnemu uporabniku. V okviru 
delovanja razstavišča se bomo še naprej trudili 
opozarjati na problematične teme in skupaj z 
vami iskali rešitve. Zato vas vabimo, da se v 
soboto, 13. oktobra, udeležite že tradicionalne 
izmenjave Podarim Dobim, kjer bomo izmenja-
vali oblačila za otroke in odrasle, igrače, razne 
pripomočke in knjige. 
V soboto, 10. novembra, pa nadaljujemo serijo 
izmenjav, ki uporabnikom omogočajo približa-
ti se življenju s čim manj odpadki. Takrat ne 
bomo izmenjevali oblačil, temveč naša razno-
lika znanja na področju zmanjševanja odpad-
kov v vsakodnevnem življenju - tokrat na temo 
decembrskih obdarovanj.

Avtorica: Helena Šneberger Mandelj

PROBLEmATIKA ZAVRŽENEgA TEKSTILA REŠITVE

ZAKLJUČEK

OKTOBER 2018

sprememba, ki jim je pomagala razširi ti glas 
o izmenjavah, vključitev lokalnih institucij. Pov-
ezale so se s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, tr-
govino Depo in Karitas Vrhnika, kjer z veseljem 
sprejmejo oblačila in pripomočke za družine. 
“Soorganizatorji stremimo k temu, da bi se 
izmenjevali le kvalitetni, ohranjeni kosi oblačil. 
Takšni namreč hitro najdejo svojega lastnika, 
so okolju in našim denarnicam bolj prijazni. S 
tem se prihrani veliko dela s prebiranjem in 
sortiranjem oblačil.” Slabo ohranjen in strgan 
tekstil prostovoljke odnesejo v zelene zabojni-
ke Tekstilnice, Zadruge dobrote. Veseli jih, da 
je takšnega tekstila z vsako izmenjavo manj.
Zaključila je z mislijo: “Na koncu izmenjave je 
trud poplačan, ko vidiš, da oblačila, ki so prej 
stala po omarah najdejo novega lastnika in se 
njihova uporabna doba še malo podaljša.”

Izmenjava oblačil, foto: Damjana Bergant

Utrip Miklavževega sejma

Vse na svetu mine, vse se 
spremeni,  

le spomin na tebe ostaja in živi, 
ker dom je prazen in molči.

ZAHVALA

JANEZ KERŠMANC
iz Bevk

(29. 2. 1928 – 17. 12. 2018)

Vsi domači se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem in 
prijateljem. Zahvala gre vsem prostovoljnim gasilcem, gospodu župniku Janezu 
Očkonu za opravljen obred in Nejcu za poslovilne besede, pevcem in Pogrebni 
službi Vrhovec. Hvala za darovano cvetje, sveče in maše. Hvala vsem, ki ste se 

prišli poslovit od našega ata in ga pospremili na zadnjo pot. 

Žalujoči: sinova Vinko in Zdravko z družinama, vnuki in 
pravnuki

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a nate spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA
Po dolgoletni bolezni nas je mnogo prezgodaj 
zapustila draga hčerka, sestra, svakinja in teta

JOŽICA KUCLER
(11. 3. 1979 – 22. 11. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, 
sošolcem in vsem neimenovanim za izrečeno sožalje. Hvala UKC - Nevrološki 
kliniki, Zavodu Prizma Ponikve za lepo skrb zadnji dve leti, Karitas Šentjošt. 

Zahvala župniku g. Janezu Smrekarju za lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni 
službi Lavanda, pogrebcem, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste jo v tako velikem 

številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: ati Pavel, mami Danica, bratje Janez, Peter, 
Matej in Rajko z družino

Nikdar te ne bom pozabila, 
spomini mi lepšajo dan. 

Te vedno ob sebi čutila, kot sem 
nekoč tvojo dlan.

Morda pa nekoč, morda pa 
nekje,

ponovno se srečava tudi midva.                                                                                                            
Gregor Avsenik

GABRIJEL POGAČNIK
(21. 3. 1967 – 12. 11. 2018)

ZAHVALA
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem, znancem od blizu 
in daleč, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Hvala vsem za srčne 

besede, tople objeme in izrečeno sožalje. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju 
Nevrokirurške klinike UKC in Onkološkega inštituta v Ljubljani, dr. Kušarju, patronažni 
s. Cilki, negovalki Špeli, Pogrebni službi Lavanda in gospodu župniku Oražmu za lep 

obred s sveto mašo ter Planinskemu društvu Blagajana za ganljive poslovilne besede. 
Hvala vsem, ki ste ga v njegovem življenju cenili, imeli radi in ga boste ohranili v 

trajnem spominu. Gabi, hvala, da si del življenja delil z nami.

Tvoja Irena, otroka Urška in Benjamin ter Vesna in 
Iztok z družinama

Polhov Gradec, november 2018

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Prevozi z gozdarsko prikolico

ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ
Priprava drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.matic.malovrh@gmail.com www.gozdarske-storitve.si

Trgovina 
DOTIK NARAVE 
Tržaška cesta 3

Velika izbira svežega sadja, zelenjave ter suhega sadja in 
oreščkov. 

- najboljši in najcenejši smoothie v mestu
- izdelava darilnih gajbic
- sveže sadje in zelenjava

Vse informacije ali naročila sprejemamo na tel st: 040 853 881. 

Vljudno vabljeni 
v zdravo 

in zdravju prijazno trgovino. 

Z vami že od leta 1973

www.zavod-cankar.si/nascasopis
Vrhnika, Borovnica, Horjul,

Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer
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Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal.

A v naših srcih
za vedno boš ostal!

Z globoko žalostjo v srcu sporočamo, da nas je 
nepričakovano in prerano zapustil dragi oče, 

dedek, pradedek, brat, stric in tast

MILAN JERŠIN st.
(7. 11. 1944 – 1. 1. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za 
darovano cvetje in sveče, izrečeno sožalje, za stiske rok, tople objeme, denarne darove 
in darove za svete maše. Najlepše se zahvaljujemo celotnemu osebju reševalne ekipe 
ZD Vrhnika, UKC in Nevrološki kliniki Ljubljana. Hvala gospodu župniku za lep obred z 
mašo, pevcem, trobentaču in celotni Pogrebni službi Vrhovec, Rdečemu križu Vrhnika, 

Karitas, ZŠAM Vrhnika in gospe Marinki za čustven govor. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, ga imeli radi in spoštovali.

Počivaj v miru, ata Milan!

Žalujoči: sin Milan z družino, hči Nataša z družino, 
brat Marjan z družino in  drugo sorodstvo

Ne jokajte na mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 70. letu starosti nas je po hudi bolezni 

zapustil brat in stric

JOŽE KOGOVŠEK,
Martinetov Jože iz Horjula
(4. 3. 1948 – 12. 12. 2018)

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
gospodu župniku Janezu Smrekarju in Pogrebni službi Lavanda. Posebna zahvala pa  
velja sosedu Branetu, Andreju Gabrovšku (Plunov) in Franciju Čeponu (Kalendrov) za 

vso nesebično pomoč v njegovih zadnjih mesecih življenja. Naj vam Bog povrne!

Žalujoči: sestra Mari in brat Janez z družinama

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

(S. Kosovel)

ZAHVALA
V 86. letu starosti je svojo življenjsko pot 

sklenil naš dragi mož, ati in ata

ANGEL BAJC
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečeno sožalje, darovane 
sveče in cvetje. Najlepše se zahvaljujemo socialni in patronažni službi za nego doma. 

Hvala gospodu duhovniku in Pogrebni službi Vrhovec za lepo opravljen obred ter 
pevcem Raskovec in trobentaču! Zahvala prav vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti.

Vsi njegovi
Drenov Grič, 28. november 2018

SPOMIN
je kot pesem, 

ki v srcih odzvanja,  
je kot roža, 

ki nenehno poganja. 

Naj lepi spomini na našo mamo, babico in 
prababico blažijo bolečino ob njenem slovesu. 

ANTONIJA ROZMAN 
(1923 – 2019)

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti na Vrzdencu. 

Vsi njeni

ZAHVALA
V 80. letu življenja nas je zapustil 

ANTON BERGLEZ
(20. 3. 1939 – 6. 12. 2018)

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter vsem, ki ste ga poznali, 
hvala za vso pomoč, izrečeno sožalje, stisk roke ter besede tolažbe. Posebna zahvala 
Zvezi združenj šoferjev in avtomehanikov Vrhnika ter Logatec, njenemu predsedniku 

Franju Čretniku in Zvezi vojnih veteranov Slovenije za organizacijo sprevoda in 
pripravljen govor. Počivaj v miru. 

Sin Vlado 

Bogastvo je imeti v življenju 
človeka,

na katerega lahko računaš, 
s katerim gledaš naprej 

in nazaj in deliš trenutke sreče.                                      

ZAHVALA
Od nas se je poslovil mož, oče in dedek

MIHA STRUŽNIK, 
upokojeni učitelj praktičnega pouka – 

avtomehanik
 (11. 11. 1941 – 9. 12. 2018)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom,  nekdanjim sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno 

sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala zdravnikom in osebju bolnišnice Sežana. 
Zahvala Pogrebni službi Vrhovec, govornici, pevcem in Pihalnemu orkestru Vrhnika. 

Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Vrhnika, december 2018

Ugasnila je luč življenja, se 
prižgala je luč spomina, ko ostaja 

v srcu tiha, skrita bolečina.

ZAHVALA
Zaspal je naš dragi

SILVESTER IGL
(1935 - 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, 
topel stisk rok in izrečene besede sočutja, darovano cvetje in sveče. Posebno zahvalo 
za izkazano skrb v času njegove bolezni izrekamo še osebni zdravici dr. Jasni Krmec 

Kupljen, sestri Renati Jeršin, in v zadnjih dneh njegovega življenja, dr. Mateji Lopuh iz 
projekta Metulj. Zahvala družini Rosnaky in Istenič ter pogrebni službi Vrhovec, ki so 

nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani. 

Pogrešali te bomo, tvoji najdražji

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,  

le daleč je …  
Saj smrti ni,  

je le svetloba večnosti.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil dragi mož, brat in 

bratranec

MARJAN ZRIMŠEK
(1949 – 2018)

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
sočutje in slovo na njegovi zadnji poti. Še posebej se zahvaljujem družini Imamović za 
nesebično pomoč ter Marjanovi osebni zdravnici dr. Mariji Rajšek. Hvala tudi pevcem, 

trobentaču in pogrebni službi. 
Pogrešala te bom. 

Marija z družino
Vrhnika, Dol pri Borovnici

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a nate spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice in 

prababice

IVANE RESMAN 
iz Borovnice,

roj. Suhadolnik
(7. 2. 1927 – 13. 12. 2018) 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje in darovane sveče. Posebna hvala tov. Ocepku za lep poslovilni govor. 

Hvala tudi pevcem, trobentaču in Pogrebni službi Pieta. 

Žalujoči: hčeri Jana in Jakica  ter sin Jože z družinami, 
vnuki in pravnuki

ZAHVALA

LADISLAV SODNIKAR
(20. 4. 1953 – 12. 12. 2018)

Iskrena zahvala vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje ter vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnjo pot. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

Hvala Pogrebni službi Pieta in pevcem. Najlepša hvala pa vsem, ki ste ga imeli radi 
in spoštovali. 

Žalujoči: brat Slavko ter  drugi sorodniki
Dragomer

PIETAPOGREBNA SLUŽBA

Franci Tršar s.p.
Gabrče 9, 1360 Vrhnika
e-pošta: franci.trsar@siol.net
pieta.trsar@gmail.com
www.pieta.si

24-urna dosegljivost

031 774 939 
051 371 177 
041 930 936

POGODBENI  IZVAJALEC  NA  POKOPALIŠČU  VRHNIKA

TEREZIJE
CVETKE GOVEKAR

rojene PETKOVŠEK
(2. 9. 1932 – 15. 12. 2018)

Hvala Bogu, hvala Mami, hvala Vam vsem. Ljuba Mami, počivaj v miru.

Sin: Jani z družino
Vrhnika, december 2018

ZAHVALA
Ob slovesu naše 

Mame Cvetke - Tete
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www.usluge-lavanda.si

V nas živi tisoče lepih spominov, 
ki ustvarjal si jih z nami. Dal si 

nam ljubezen in modrost, a zdaj 
pustil praznino.

V SLOVO

FRENK ŠKRBEC
23. 1. 1953–11. 1. 2019

Hvaležni za tvojo srčno toplino, neizmerno voljo, izjemen elan in da si z nami delil 
del svojih sanj. Še zadnjič smo se od tebe poslovili, tako kot si si želel, preprosto 
in mirno na valovih morja. Hvala Cvetki, Mariji, Mileni, Emi in društvu Hospic za 

vso podporo in sočutje ter  Primožu za pogum in opravljen poslovilni obred. Hvala 
tudi vsem za tolažilne besede in izrečeno sožalje. 

Za vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi njegovi 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, draga mama,
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob smrti drage žene, mame in prababice

FRANČIŠKE OGRIN, 
Toncove mame Francke

(1931–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam izrekli 
sožalje, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi 
negovalkama Vesni in Štefki, osebju Doma upokojencev Vrhnika za lep zadnji 
mesec njenega življenja. Še posebno pa hvala osebni zdravnici dr. Jasni Krmec 

Kupljen in sestri Renati Jeršin.

Vsi njeni 
Velika Ligojna, januar 2019

Dober, plemenit človek, ki je z 
nami živel,

nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil 

svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.

(Thomas Carlyle)

ZAHVALA

FRANC SMRTNIK
(1936 - 2019)

Po hudi bolezni nas je tiho zapustil naš dragi Ati in Ata Franc Smrtnik iz Vnanjih 
Goric. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in ostalim, ki ste nam 
stali ob strani in ga pospremili v njegov poslednji dom. Hvala zaposlenim v Domu 

starejših občanov Bokalce, za skrb in nego v zadnjih mesecih. Hvala pogrebni 
službi Pieta, gasilcem ter župnikoma g. Pojetu in g. Dularju in pevcem za lepo 

opravljen poslovilni obred. Hvala tudi dr. Rotarjevi za predhodno skrb in osebju na 
Infekcijski kliniki za lajšanje bolečin v zadnjih trenutkih.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem, spominu!

Vsi njegovi

V novembru nas je zapustil 

LUDVIK VELKOVRH
Robidovčev ata

1927 – 2018

Hvala vsem znancem, sosedom, lovcem in prijateljem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Hčerki Marija in Veronika, vnuki Andrej, Jernej in Miha 
ter pravnuki Stella, Manca, Maša in Kris

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je zapustila naša draga 

NADA ŠTIMEC
(18. 8. 1960 – 9. 1. 2019)

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, sodelavcem z Vrhnike, Ljubljane 
ter  drugih krajev, ki ste nam stali ob strani. Hvala za podarjeno cvetje in 

sveče, še posebno pa hvala sodelavcem iz Unichema, kakor tudi sodelavcem 
travmatološkega oddelka ter Kliničnega centra OS in SHPO. Hvala pevcem in 

trobentaču ter pogrebnima službama Vrhovec in Pieta. Še enkrat hvala vsem. 

Vsi njeni
Vrhnika, 14.  1.  2019

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 637 617

01/ 755 14 37

BREZPL AČNA 
DOSTAVA

na območju Ljubljane 
z okolico.

NUDIMO
VAM TUDI  ŽALNE 

ARANŽMAJE

OBVESTILO: 
Ne glede na izbranega pogodbenika za pokopališko 
dejavnost na Vrhniki, še vedno  izvajamo pogrebne 

dejavnosti od storitev na domu do prevoza pokojnika na 
pokopališče oz. v vežico. Od tam dalje pa je vse v domeni 

pogodbenika.

ZAHVALA
Na božično jutro je po težki bolezni za vedno 
zatisnil svoje oči naš mož, oče, tast, ata, brat 

in stric 

PAVEL VRHOVEC 
 (6. 1. 1943 – 25. 12. 2018)

Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na zadnji poti. Hvala za 
darovane maše in sveče. Hvala gospodu župniku za lep pogrebni obred. Hvala pevcem 

in Pogrebni službi Lavanda.  Hvala sosedovim za vso pomoč in tolažbo v najtežjih 
trenutkih.

Vsi njegovi

Povsod je luč, povsod 
eno samo življenje …

ZAHVALA
Ob izgubi mame, babice in prababice

MARIJE ZORMAN 
(21. 11. 1924 – 10. 12. 2018)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot 13. 12. 2018, hvala za 
izrečeno sožalje, cvetje in sveče. 

Vsi njeni
December 2018, Borovnica

Srce je omagalo,  
dih je zastal, 

a nate spomin bo vedno ostal!

ZAHVALA
Ob izgubi žene, mame, babice

MARIJE TOMINC
(30. 7. 1932 – 4. 12. 2018)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za 
izrečeno sožalje, za podarjeno cvetje in sveče. Hvala oskrbovalki Damjani za pomoč na 
domu, gospodu župniku za lepo opravljen obred s pogrebom in Pogrebni službi Pieta. 

Draga mama, počivaj v miru, hvala ti za vse!

Žalujoči: mož Franc, hči Marinka z možem 
Bojanom, vnukinja Nina z Emirjem, vnuk Erik z Evo

Ni res, da je odšla,
nikoli ne bo!

Zapisana v naša srca
z najlepšimi spomini

bo vsak naš korak
spremljala v tišini.

ZAHVALA
Poslovila se je naša draga mama, stara mama, 

prababica, sestra, tašča in teta

MARTINA LUŽAR
(1935–2018)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše in pozornost ob 
slovesu. Posebna zahvala Domu upokojencev Vrhnika za ves trud in skrb v zadnjih 

letih. Iskrena hvala gospodu župniku Šilarju za besede tolažbe, pevcem skupine 
Melina za občuteno zapete pesmi. Hvala Pogrebni službi Pieta za skrbno izpeljano 

organizacijo pogreba.

Vsi njeni
Borovnica, 7. 12. 2018
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ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon uredništva: 01 7506 638, telefon tajništva: 01 7506 630. elektronski naslov nascasopis@zavod-cankar.si. 
Celostna grafična podoba Našega časopisa: Studio OKUSI - Vrhnika, oblikovalec Jani Govekar. Grafična realizacija: Tomograf, Tomo Cesar, s. p., naklada 13 640 izvodov. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Anja Sedej. Cena zahvale: 68,72 evra. ISSN: 2536-4073

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 Zavoda Ivana Cankarja Vrhnike, se je glasilo: »Poletni oddih na dopu-
stu«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja zavod so prejeli: Mitja Brlan iz Laz 
pri Dragomerju, Mira Primec z Vrhnike in Zalka Mauri s Planine. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje 
do 12. februarja na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije izžrebani bodo prejeli praktične nagrade, ki jih 
poklanja Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike.

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Kandidatka
Direktor kandidatki za tajnico: »Upam, 
da niste klepetulja in poslovnih skriv-
nosti ne trosite okoli.« »Bodite brez 
skrbi. Lahko vam povem, da imam na 
banki več kot 10.000 eurov in to samo 
zato, ker sem znala molčati.«

Pripravljena
Prijateljici se pripravljata na zabavo v 
planinski koči. Planinska koča je pol-
na fantov. Ko se približata koči, ena 
izmed njiju reče: »Joj, saj ti nimaš pod 
plaščem sploh ničesar oblečenega!« 
Pa jo vpraša prva prijateljica: »Seveda 

ne. A si ti kdaj vstaviš vato v ušesa, ko 
greš na koncert?«

Jabolka
Dve prijateljici blondinki se pogovar-
jata: »Zdravnik mi je svetoval, da dva 
tedna živim le na jabolkih.« Pa pravi 
druga: »Kaj pa če padeš dol?«

Deljenje
Mali Janezek sedi v šolski klopi in pre-
bira športne novice. Opazi ga učitelji-
ca: »Janezek, takoj odloži novice in se 
prikaži pred tablo.«

Janezek vstane ter počasi pristopi do 
učiteljice. Ta na tablo na napiše 3:3 ter 
povpraša po rezultatu. »Neodločeno!« 
ji v športnem duhu odgovori Janezek.

Prestavitev
Mama pokliče hčerko blondinko:
»Tina, si prestavila uro tako, kot sem 
ti naročila?« »Sem, iz kuhinje sem jo 
prenesla v kopalnico.«

Skakanje
»Janezek, zakaj skačeš po učilnici!?« 
jezno kriči učiteljica. »Učitelca, pa saj 

ste rekli včeraj …« »Kaj sem rekla?«
»Da, če se dovolj potrudim, lahko pre-
skočim razred!«

Prehitro
Policaj ustavi avto, ki pridrvi dvesto, 
omejitev pa štirideset: »Vi, ali niste 
videli table z omejitvijo hitrosti?« Vo-
znik: »Kako neki! Pri tej brzini?«

Selitev
Sosedi se pogovarjata: »Kmalu bomo 
stanovali v lepšem okolju!« se je po-
hvalila prva. »In mi v mirnejšem oko-

lju!« je rekla druga.
»Ah, torej se boste tudi vi preselili?« 
»Ne, mi ostanemo tukaj!«

Kopališče
Janezek se vrne iz kopališča in pravi 
očetu: »Nobena punca se noče po-
govarjati z mano!« Oče: »Jutri vzemi 
krompir in ga daj v kopalke, boš videl, 
da se bodo kar lepile nate!« Ko se Ja-
nezek drugi dan vrne, pravi: »Danes 
je bilo še slabše, kar bežale so pred 
mano!« Oče ga pogleda: »Seveda, sine, 
krompir pride spredaj!«
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NEOMEJEN

ŽE OD20EUR/MESEC
V PAKETU NAJVEČ

PRENOS PODATKOV

Cena velja za obstoječe in prvih 30.000 novih naročnikov na Telemachove fiksne storitve ob sklenitvi naročniškega razmerja za mobilni paket Največ in dogovora za popust z vezavo 24 mesecev. Dopolnitev velja od vključno 15.1.2019 
in v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v gostovanju. Cene vključujejo DDV. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na 
telefonski številki 070 700 700.

Pooblaščeni prodajalec: MOLEK.SI d.o.o. – Vrhnika, Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika, Tel: 070 264 444
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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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Polnilec
    za avtomobil

Vikend
akcija!

6.90

PETEK IN
SOBOTA

V FEBRUARJU

USB polnilec +Class
za različne mobitele.

Moč: 2A

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

CAT S61

ŽE OD 28€ /MESEC

TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6
T: 01 755 71 61
M: 041 342 000
mega.phone@siol.net

Možnost nakupa na 24 obrokov!

(Cena velja ob podaljšanju ali sklenitvi novega naročniškega razmerja za 24 mesecev) 

▶ Vojaški standard 
odpornosti (IP-69) 

▶ Termo kamera
(od -50 do 400°C)

▶ Laserski merilec 
razdalje (do 8m)

▶ Podatki o temperaturi 
in vlažnosti zraka

▶ Detektor kakovosti 
zraka

▶ 64 GB / 4 GBram

▶ Baterija 4500 MiAh

▶ Dual sim
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