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Na Dobrovi tudi 
Slovenska plesna liga
Plesna šola Urška je 14. septembra organizirala ples-
ni dogodek za vse navdušence nad standardnimi in 
latinskoameriškimi plesi.

Predstavilo se je več kot 60 plesnih parov vseh starost-
nih kategorĳ iz Slovenĳe in Hrvaške. To je bil prvi to-
vrsten plesni turnir v domačem okolišu. Hkrati pa so 
potekale kvalifikacĳe za Pokal Slovenĳe, saj so plesni
pari zbirali tudi kvalifikacĳske in rating točke.

Besedilo in foto: Špela Arh 

OK fit center vabi
Letošnji dnevi odprtih vrat so v začetku septembra v OK fit
center znova zvabili tiste, ki uživajo v skupinskih vadbah in 
fitnesu ter tako poskrbĳo za aktivne jesensko-zimske dneve.
Kot vsako leto doslej so v centru tudi v letošnji sezoni za svoje 
člane pripravili nekaj novosti. Na urniku je prvič body com-
bat, vadba, ki združuje lastnosti različnih borilnih veščin. Po 
uspešni spomladanski predstavitvi bodo lahko člani obisko-
vali vadbo metabolic effect, ki temelji na znanosti hormonske-
ga metabolizma. Vadba traja "samo" 30 minut, zato je primer-
na tudi za tiste, ki se pogosto izgovarjajo na pomanjkanje časa 
za šport. V OK fit centru so hkrati dodatno okrepili ponudbo
t. i. funkcionalnih vadb (bootcamp, TRX, HIIT), saj tako nare-
kujejo smernice v fitnesu.
"Nenehno se trudimo, da bi v program OK fit centra vpelja-
li novosti in našim članom ponudili večjo izbiro vadb ter jih 
tako dodatno motivirali. Želimo okrepiti zavest, da je ob da-
našnjem hitrem in zato nemalokrat stresnem tempu življenja 
redna telesna dejavnost nujna za vzdrževanje zdravja," je po-
vedala vodja centra Katarina Oven in dodala, da se sicer glede 
na opažanja v naših krajih vse več ljudi aktivno, redno ukvarja 
s športom. 
Ob že uveljavljenih vadbah (programi Les Mills, TNZ, pilates, 
zumba, OK cycling) se v centru vse bolj posvečajo tudi mlaj-
šim generacĳam. V vadbenem programu FitKO otroci od 3. do
6. leta skozi igro spoznavajo osnovne športne prvine, medtem 
ko se bodo najstniki po novem lahko zabavali na urah zumbe, 
ki je prilagojena prav njim. Seveda niso pozabili niti na tiste 
v zrelejših letih. Obiskovalci fitnesa bodo svoje treninge po-
pestrili z nekaj novimi rekviziti, za boljše spremljanje napred-
ka pa v OK fit centru odslej obiskovalcem ponujajo natančno
meritev telesne sestave. Znova vabĳo k vpisu vse, ki se želĳo
naučiti prvih plesnih korakov ali pa osvežiti plesno znanje. 
V naslednjih dneh bo OK fit center praznoval svoj 5. rojstni
dan. Ob tej priložnosti bodo obudili spomine na prejšnje sezo-
ne, za svoje zveste člane pa so pripravili različne ugodnosti.

Na praznični dan se je na baliniš-
ču pri Pograjskem domu v orga-
nizacĳi Balinarskega kluba Blaga-
jana odvĳal 22. balinarski turnir.
Udeležilo se ga je šestnajst ekip 
iz okolice Ljubljane, nekaj tudi iz 
širše Slovenĳe.
Zbrani so tekmovanje začeli z 
uradnim delom. V samem začet-
ku so se, ob nagovoru domačega 
predsednika balinarskega kluba 
Janeza Kovačiča, z minuto molka 
spomnili preminulega Francĳa
Setnikarja, ustanovitelja bali-
narskega kluba ter dolgoletnega 
predsednika. Nato je Kovačič 

pozdravil vse udeležence ter jim 
zaželel veliko športne sreče in do-
brega počutja v Polhovem Gradcu. 
Odprtja se je udeležil tudi župan 
Franc Setnikar, ki je tekmovalcem 
zaželel srečo pri metih ter jih po-
spremil z besedami: "Važno je so-
delovati in ne zmagati." Poleg tega 
jih je povabil, da se v polhograjske 
konce še vrnejo ob kakšni drugi 
priložnosti. Tekmovalci so se še 
seznanili s pravili, ki jih je podala 
sodnica Jelka Vrhovec, nato pa so 
se podali metom naproti. 
Lepo sončno in sveže vreme je 
prispevalo k sproščenemu in po-

zitivnemu vzdušju na igrišču in 
ob njem. Na balinišču se je zvrsti-
lo 16 mešanih trojic, ki so preiz-
kusile svojo natančnost, taktiko in 
igro. Povsem profesionalno, z zbi-
janjem in bližanjem, so se neka-
teri tekmovalci lotili igre. Zmago 
si je že drugič zapored prislužila 
ekipa Bičevje iz Ljubljane, drugo-
uvrščena je bila ekipa Dragomer, 
bron pa si je pribalinala ekipa 
Radne z Brezovice. Le za nekaj 
centimetrov je odličje ušlo iz rok 
ekipi Hermes iz Ljubljane, ki se je 
morala zadovoljiti s četrtim me-
stom. Domači ekipi, ki sicer igra 

v 2. slovenski ligi, se redno, dva-
krat na teden srečuje na treningih 
ter se udeležuje turnirjev drugih 
ekip, se tokrat ni uspelo uvrstiti 
med najboljše, uvrstila se je med 
prvih osem ekip. 
Po končanem tekmovalnem delu 
sta sledila razglasitev rezultatov 
ter prĳetno druženje ob osvežilni
pĳači in okusnem golažu, ki ga je
za vse udeležence skuhala Irena 
Mrežar. Tej se organizator zahva-
ljuje in prav tako vsem drugim, ki 
so prispevali delček k uspešno iz-
peljanemu dogodku. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv 

Na turnirju je sodelovalo več kot 300 mladih košarkarjev iz 
krajev širom Evrope. Tekmovale so ekipe: Pionirji U-14 (99/

00) - Pingvini Ljubljana A, Pingvini Ljubljana B, Janče, ŠD Šent-
vid Ljubljana, PBC 64 (SRB), Actavis Leskovac (SRB), Beko Beo-
grad (SRB), Pink Panter Kumanovo (MAK); Kadeti U-16 (97/98) 
- Pingvini Ljubljana, Elektro Gorenjska prodaja, Janče, Grosup-
lje, Sani Bistrica, Ilirĳa Ljubljana, Beko Beograd (SRB); Mladinci
U-18 (95/96) - Pingvini Ljubljana, Elektro Gorenjska prodaja, Jan-
če, Vrhnika, BC Lorgues (FRA), Beko Beograd (SRB). 
Napete športne dvoboje si je v športni dvorani Dobrova ogledalo 
več kot tisoč ljudi, še enkrat toliko gledalcev pa je (tudi iz 900 km 
oddaljenih domov) turnir spremljalo prek neposrednih prenosov 
vseh predtekmovalnih in finalnih tekem, in sicer prek spletne
strani KK Pingvini. Prenos sta omogočila David Horvat in pro-
gram Talk Fusion.   
Po dveh dneh trdih in razburljivih bojev so lahko razglasili tudi 
zmagovalne ekipe: U-18 Janče, U-16 Grosuplje in U-14 Pingvi-
ni Ljubljana.                              Besedilo in foto: Špela Arh

Dobrova se je znova odela v mednarodne barve. Prva peterka turnirja

Brez poškodb ni šlo. Za oskrbo pa je bilo dobro poskrbljeno. Turnir je odprl tudi župan, ki je vsem ekipam zaželel uspeh.

Pingvini so bili tako dobri, da so imeli med igro čas tudi za po-
stranske dejavnosti.

Športna dvorana Dobrova, odeta v razkošne plesne 
obleke

Mednarodni turnir "Dobrova 2013"

Dobrova znova odeta v mednarodne barve
Da je Dobrova športni kraj, smo pisali že velikokrat. Prav v času evropskega prvenstva v Slovenĳi je košar-
kaški klub Pingvini organiziral mednarodni turnir, poimenovan "Dobrova 2013". 

22. balinarski turnir – memorial Francĳu Setnikarju
Polhov Gradec, 15. avgust – Na balinišču pri Pograjskem domu je Balinarski klub Blagajana pripravil 22. turnir v 
balinanju, ki so ga letos poimenovali memorial Francĳu Setnikarju.
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Pes je kot človekov najboljši prĳatelj postal del raz-
ličnih lastnikovih dejavnosti, tako službenih kot 
prostočasnih. Za službene dejavnosti se ve, kaj je 
naloga psov, saj jo razni pravilniki in prakse toč-
no določajo. Službeni psi običajno dočakajo konec 
delovne dobe in potem postanejo psi s "civilnimi" 
zadolžitvami. Nekateri psi pa imajo vse od začetka 
status človekovega spremljevalca in družabnika 
brez posebnih zadolžitev. Le bogatĳo lastnikovo
življenje, kar je najlepše darilo bitja drugemu. Se-
veda le, če lastnik za svojega psa tudi dobro skrbi. 
Še pred leti je bila zgodba kmečkega psa, priveza-
nega na kratko verigo, nekaj običajnega, mestnih 
psov ob nogah sprehajalcev pa je bilo bore malo. 
Danes je slika obratna. Nov način življenja, ki ljudi 
vse bolj utesnjuje, pospešen tempo in hlastanje za 
dobrinami so v ljudeh prebudili nujo po iskanju 
stika z naravo. Ena od oblik je tudi lastništvo psa. 
Psi imajo kljub dolgi zgodovini udomačitve še ved-
no svoje naravne nagone. In prav je tako. Vendar jih 
je človek v tej zgodovini priredil svojim potrebam 
in vzrejal pasme, ki so imele določene namene. Ne-
katere pasme so služile za čuvanje živine, druge za 
vleko mlekarskih in mesarskih vozičkov, spet tretje 
za iztrebljanje malih škodljivcev, obrambo, boj in 
lov, pa tudi za tako imenovane službene namene. 
Le malo je pasem, namenjenih zgolj ljubkovanju in 
poležavanju po kavčih, ki jih je ustvarila aristokra-
cĳa. Seveda se ves čas pojavljajo tudi mešančki, ki
bolj ali manj prevzemajo lastnosti svojih staršev. 
Težava, ki se pojavlja dandanašnji, je ta, da dolo-
čen, vse širši krog lastnikov ne upošteva pasem-
skih lastnosti psov in svoje štirinožne spremljeval-
ce izbira na podlagi nerealnih želja in všečnosti, 
manj pa razmišljajo o tem, kako se bo pes v danem 
okolju počutil. Ali bo lahko izživel svojo pasjo 
dušo ali pa bosta skupaj z lastnikom na silo iskala 
oblike sprostitve, ki ne spadajo v okolje, v katerem 
bivata. Vodoljubnemu psu ne omogočiti čofotanja 
in plavanja, vlečnega psa mučiti po največjih vroči-
nah, lovskemu psu ne dovoliti slediti dišečih sledi 
divjadi in športnemu ne privoščiti rednih trenin-
gov agilityja ali kaj podobnega, verjetno ni prava 
rešitev. 
A takih nepravih rešitev pri sprehajalcih opazimo 
nešteto. In ravno ti sprehajalci psov, predvsem ti-
sti, ki svojim psom ne ponudĳo (dovolj pogosto)
druge oblike rekreacĳe, imajo običajno največ te-
žav z okoljem in souporabniki prostora. 

Pes ima gromozansko željo ustreči lastniku. Seve-
da če je ta lastnik tudi vodja tropa, najsi bo ta se-
stavljen samo iz njĳu dveh ali pa gre za številčnejši
trop. Dober vodnik je sposoben v urbanem okolju 
ob motnjah prometa voditi nekaj deset psov peš, s 
konja ali kolesa, da tečejo za njim in ne predstav-
ljajo nobene motnje za druge, prav tako so povsem 
vodljivi tudi v naravi. Slabi vodniki pa niso sposo-
bni voditi enega samega, četudi majhnega psička. 
Bral sem članek dekleta, ki pravi, da ljubi psa, ker 
ji ni nikoli do konca podrejen, in da psa usmerjajo 
nagoni drugače kot pamet človeka. Pa bi morala 
pomisliti, da imamo lastniki psov glavo ne samo 
za nošenje klobukov, temveč zato, da pamet v njej 
uporabimo in se znamo prilagoditi in usmerjati 
pasje nagone. Kako to znati, pa nam pove kopica 
literature in množica pasjih šol. Seveda pa je treba 
znati izbrati pravo in ne kakšno, ki jo vodĳo ljudje,
katerim predstavljajo psi le bitja za crkljanje ali iz-
življanje, sami pa ne poznajo odgovornega vode-
nja psov. 
Prosto spuščanje psov po mestu, poljih, travnikih 
in gozdu zagotovo ne spada v poglavje odgovor-
nega vodenja psov. Odgovorno ni ne do psa, še 
manj do drugih uporabnikov prostora, predvsem 
pa ne do živali, ki jim to okolje predstavlja dom. 
Obnašanje vodnikov in njihovih psov v naseljih 
natančno urejajo predpisi, v naravnem okolju pa 
marsikateri lastnik psa misli, da ti ne veljajo več. 
Zelo sebično obnašanje. Podobno kot obnašanje 
gobarjev, ko ob prvem vzniklem jurčku napadejo 
goščave in z brskanjem in vpitjem preženejo vse, 
kar je živega, da v paniki išče novih zavetĳ, tam pa
žival spet prežene nov gobar, običajno že pred svi-
tom, in povrhu še spuščen pes, naj bo last spreha-
jalca ali pa nemarnega lastnika, ki ga zvečer spusti 
z verige, da "se zlavfa". 
Običajno očitki lastnikov psov, ki opravičujejo ne-
odgovorno vodenje psa, letĳo na kmete, lastnike
površin in lovce, ki upravljajo z divjadjo. Na dru-
ge naravovarstvenike, recimo ornitologe, se prav 
na glas ne hudujejo, čeprav ne verjamem, da ti z 
veseljem gledajo, ko jim psi šarĳo po gnezdiščih
ali preganjajo ptice pri počitku. Kot da ne bi imele 
prostoživeče živali dovolj naravnih sovražnikov v 
že tako preveč utesnjenem prostoru. 
Kmetje naj bi nepravilno ravnali z zemljo, lovci pa 
naj bi divjad plašili s pobĳanjem in pokanjem. Naj
to razumem, da če nekdo po našem mnenju dela 

napačno, lahko napake počnemo tudi mi? Če kmet 
ne obdeluje polja, kot si zamišljamo mi, naj mu po-
vršine ponečedi še naš pes in mogoče še tja zanese 
jajčeca pasje trakulje, kot je bil primer pred leti, ko 
se je na Polhograjski Grmadi zaradi psov pohod-
nikov s pasjo trakuljo okužila populacĳa gamsov?
Če ne poznamo vloge lovcev in njihovega vpliva 
na populacĳe divjadi, naj sedaj brejo srno preganja
še naš pes ali pa uniči še komaj poleženega mladi-
ča? Ko bo požrl zajčjega mladiča, bomo, če to sploh 
opazimo, prepričani, da je pojedel miško, in vse bo 
v redu? 

Nimam navade kritizirati stvari, ki jih ne poznam. 
A za kinologĳo mislim, da se vsaj toliko spoznam
nanjo, da se kot dolgoletni vodnik in lastnik psov 
zavedam odgovornosti, ki jih lastništvo psa prina-
ša. Do psa in drugih. Samo eno ne gre! 
Tudi ne bi rad, da ta kritika leti na odgovorne vod-
nike psov. Pa saj ti sami vedo, kako je treba. Zato 
pa jih videvam na tečajih in na terenu. Z veseljem 
se pogovorim z vodnikom psa, kadar se vidi, da 
se oba odgovorno obnašata do okolice. Kinologi 
radi debatiramo in sprašujemo o psih. In lepo se 
po pogovoru poslovimo in gremo svojo pot. In 
nikoli nikomur nisem rekel, da mora biti pes v 
naravnem okolju na vrvici, če je vodljiv in se od 
lastnika ne oddaljuje. Vsakogar pa prĳazno opom-
nim na obnašanje do divjadi in na to, da nekateri, 
sicer redki posamezniki med lovci znajo reagirati 
prepotentno in nezakonito. Takim seveda ni mesta 
v organizacĳi, ki ima orožje! Običajno taki nimajo
svojih psov, razen kakšnega verigarja, in zaslužĳo
obsojanje. Neupravičeno pa je pavšalno obsojanje 
lovcev vsepovprek, kot se rado dogaja! 
Resda naša zakonodaja zaenkrat in k sreči še dovo-
ljuje proste sprehode v naravi. A taista zakonodaja, 
če že zdrava pamet in obzirnost ne, zapoveduje, 
da se ne sme delati škode na pridelku in v naravi. 
In pridelek je tudi trava na travniku, ki jo na spre-

hodih pohodimo, tudi pridelki na polju, ki jih psi, 
ko se povaljajo v igri, polomĳo. Zato in zaradi iz-
trebkov, ki jih psi po nekaj minutah letanja pustĳo
na kmetĳski površini, kmetje običajno negodujejo
nad sprehajalci psov. Pa zaradi posameznih ni raz-
loga za hudovanje. Ko to postane običaj skupine, 
ki redno zlorablja področje, bo pa malokateri kmet 
ostal mirne krvi. In ko se ta razvada preseli še na 
področje divjadi, bodo tudi lovci upravičeno raz-
burjeni. 
Kot vodnik lovskih psov, da, lovec sem, kar povem 
s ponosom, se vedno oziram na letni čas in vre-
menske okoliščine, ko na lovu uporabljam svoje 
pse. V globlji snežni odeji in v času poleganj mla-
dičev noben pes ne sme prosto letati po lovišču! 
Tudi sicer so sprčeni le takrat, ko opravljajo svojo 
nalogo, za katero so izšolani in imajo opravljene 
izpite. Pravilno vzgojen lovski pes ne preganja 
divjadi kar tako, temveč načrtno lovi samo tisto 
divjad, za katero je izučen, z namenom, da jo lovec 
upleni. Pleni pa zato in toliko, kolikor mu država, 
torej vsi mi, naložimo, da je treba. Tu le še pojas-
nilo, da ob pravilnem ravnanju lovca divjad strel 
doživlja kot naravni pojav, grom, in ga ne povezuje 
s človekom. 
Čim lovski pes ni na delu, mora biti ravno tako pod 
nadzorom. Moji so oprčeni, sprostitvene aktivnosti 
pa izvajamo nadzorovano na pokošenem travniku 
ali dvorišču. In tudi te aktivnosti potekajo delovno. 
Aportiranje, izvajanje vaj poslušnosti, nagrajevanje 
z vodeno igro in priboljški so minimalne aktivno-
sti, ki jih mora vsak vodnik psa izvajati redno, da 
sprosti nakopičeno energĳo pravilno hranjenega
psa. In psi v tem uživajo. 
V kolikor psom ne privoščimo teh aktivnosti in se 
omejimo le na crkljanje in sprehode, na katerih jih 
izpuščamo, je velika verjetnost, da bo pes sproščal 
svojo energĳo in nagon na krajših ali daljših po-
begih in norenju tam, kjer drugim upravičeno ne 
bo povšeči. Tu različna stališča sprehajalcev psov 
nimajo teže. Svoboda se neha tam, kjer posega v 
svobodo drugega. Če za tem stojĳo še predpisi in
zdrava pamet, izgovorov za prosto spuščanje psov 
več ni! 
Danes obstaja nešteto oblik pasjih športov, v ka-
terih se psi z vodniki lahko sproščajo, se družĳo
in učĳo. Le malo volje potrebujemo, treba se je do-
govoriti za prostor in se organizirati. S kulturnimi 
kužki pod ustreznim nadzorom vodnikov tudi 
skupni sprehodi v naravnem okolju ne bodo pro-
blem. 

Marĳan Likar, Lovska družina Dobrova

Ingver naš 
vsakdanji
Glede na svoje blagodejne učinke ing-
ver v domovini Azĳi slovi kot zdravi-
lo stotih bolezni. V starem Rimu so ga 
uporabljali tudi v lepotnih salonih. V 
srednjem veku je bil v Evropi tako pri-
ljubljen, da so zdravniki in moralisti 
svarili: "Vino, poper, cimet in ingver 
kvarĳo kri mladim dekletom." Pri-
ljubljenost se je kljub temu širila, tudi 
med Angleže in Skandinavce, ki iz ing-
verja varĳo pivo. Pri nas pa ga doslej
nismo uporabljali na veliko. 
 
Sveže korenike ingverja so nam na policah 
trgovin z zelenjavo na voljo vse leto, po ceni 
okoli 4 evre na kilogram, kar je ugodno, saj 
po navadi potrebujemo le nekaj gramov ing-
verja naenkrat. Korenike ni treba shranjevati 
v hladilniku; podobno kot krompir bo čez čas 
napravila zelen brst ali dva, če jo postavimo 
v vodo, pa se bodo razvile koreninice. Brst 
lahko vsadimo v lonček ali na vrt in zrasla bo 
čudovito cvetoča večletna lončnica oziroma 
dišavnica. Zraste do višine 50 cm in oblikuje 
do 20 cm dolge korenike. 
Ingver uporabljamo v kulinariki, kozmetiki in 

kot naravno zdravilno sredstvo. Še posebno 
dobrodošel je za vse, ki jih muči vsakodnevna 
slabost. Lahko ga pripravimo kot čaj ali pa na-
rezanega na kocke kandiramo kot bonbone. Ti 
so nam lahko vseskozi na voljo na potovanju, 
ob pohodih, športnih dejavnostih ali pri vsak-
danjih opravilih; kot osvežitev in vir novih 
moči, ob bolečinah v grlu in žrelu, kot pomoč 
pri slabosti (tudi potovalni), na splošno pa 
kot preventivno in kurativno zdravilo. Okus 
ingverja je blago pekoč in osvežilen. Njegov 
vonj spominja na limono, limeto ali limonino 
meliso. Tudi kombinacĳe teh arom so okusne
in dišeče. 
Ingver je močan antioksidant. Vrača nam živ-
ljenjsko moč, pri redni uporabi pa jo ohranja, 
znižuje holesterol in čisti jetra. Najopaznejše 
in najučinkovitejše lastnosti ingverja so proti-
bolečinsko in protivnetno delovanje, zniževa-
nje telesne temperature in blagodejni učinek 
na želodčno sluznico – v nasprotju s sintetično 
pridobljenimi farmacevtskimi izdelki ne dra-
ži in ne razjeda želodca. Ingver slabih stran-
skih učinkov nima, priporoča se le primeren 
dnevni odmerek (pri sveži koreniki do 10 g), 
saj lahko večji odmerek povzroči zaspanost in 
prebavne težave. 
Ingver uporabljamo tudi v obliki mazila; z 
rahlim vtiranjem ga nanesemo na obolele pre-
dele telesa, ob masaži pa ga lahko razredčimo 
s kokosovim maslom ter si poleg zdravja za-
gotovimo še užitek. 

 Sebastjan Vehar

Zdravilni ingver po 4 mesecih Po 10 mesecih, ko se začne perje sušiti, so kore-
nike tako velike.

OŠ Polhov Gradec 

Moji prvi dnevi na 
predmetni stopnji
 
Za domačo nalogo smo dobili, da moramo 
napisati spis, kako se počutimo na predmetni 
stopnji. Kar težko je začeti pisati takoj po po-
čitnicah, saj se nam še nič ne ljubi. Ampak po-
čitnic je konec in šola je zopet pred nami. Ko je 
prišla zadnja nedelja pred šolo, sem bila z živci 
že čisto pri koncu. Vse me je skrbelo. V Šentjo-
štu je bilo vse bolj enostavno, malo otrok, malo 
učiteljic, malo učilnic in majhna šola. V Polho-
vem Gradcu pa je veliko otrok, veliko učiteljic, 
veliko učilnic in velika šola. Ko smo prvi dan 
prišli v šolo, smo spoznali svojo razredničarko 
ter izvolili novega predsednika in izbrali redi-
telja. Za vsak predmet smo šli v novo učilnico, 
kjer so nam učitelji povedali pravila razreda in 
kaj se bomo učili. Ko smo končali s poukom, pa 
smo odšli v avlo in počakali na prvi avtobus. 
Všeč mi je, da se vsak dan v šolo in iz šole vo-
zim z avtobusom, da gremo ob vsakem odmo-
ru v drugo učilnico, da imam vsako uro drugo 
učiteljico in imamo veliko manj naloge kot v 
Šentjoštu. Spoznala sem tudi veliko novih so-
šolk in sošolcev. V razredu nas je enaindvajset. 
Nekaj sem jih poznala že od prej, saj smo bili 
skupaj v Zrečah. Dobili smo kar nekaj novih 
predmetov. Če pomislim, kakšne občutke sem 
imela dva dni pred šolo, se kar zasmejem, saj je 
veliko bolje, kot sem si mislila, da bo. Vem pa 
tudi, da me čaka še veliko težkega. Ampak če 
se bom trudila, bo verjetno kar dobro. 

Jerca Demšar, 6. b 
  
V ponedeljek me je zjutraj zbudila glasna glas-
ba mojega telefona. Nisem mogla verjeti, da je 
že konec počitnic. Moja prĳateljica Sara, ki je
prespala pri meni, si je mislila isto. Počasi sva 
si šli oprat zobe. Nato sva se oblekli, počesali 
lase in odšli na postajo. Ko sem prišla v šolo, 
se mi je zdela popolnoma drugačna. Zanima-
lo me je, ali dobimo v razred učence s Črne-
ga Vrha ali iz Šentjošta. Dobili smo sošolce iz 
Šentjošta. Na hodnik nas je prišla iskat naša 

razredničarka Živa Zalokar. Prvo in drugo 
uro smo se pogovarjali o bontonu … Določili 
smo, kdo bo predsednik in podpredsednik, 
ter dežurne učence. Ostale ure smo imeli kot 
vsak šolski dan. Izvedeli smo, kdo nas ima za 
kakšen predmet, koliko ocen bomo približno 
dobili … Drugi šolski dan je bil malo manj za-
nimiv, saj smo imeli že domačo nalogo, pisali 
smo zapise … V sredo smo odšli v arboretum. 
Tam smo hodili po raznih poteh. Šli smo čez 
dva parka. V arboretumu naj bi bilo celo več 
kot 4.000 različnih dreves in grmov. Četrtek 
je bil podoben torku. Najbolj mi je všeč ŠPO, 
ne maram pa naravoslovja. Upam, da bomo 
pri gospodinjstvu veliko kuhali, pri športu pa 
malo tekli.  Saša Bleiweis, 6. b 
  
Moje počitnice 
Počitnice prekratke so bile, 
saj s prĳateljicami lepo smo se imele.
Na morje smo odšli, 
kjer teden smo bili. 
Na morju preživeli smo 
veselo z vso družinico. 
Zraven šli so teta, stric, 
brat povedal je en vic. 
Šli smo v mesto 
po veliko presto. 
Šli smo na sladoled 
in kupili smo jih pet. 
Imeli smo se lepo. 
Ko v vodo smo skočili, 
vedeli smo, 
da počitnic ne bomo pozabili. 
Nastja Dolenec, 7. b

Odnos vodnikov psov do okolice
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Dars izbira izvajalca pasivne 
protihrupne zaščite
Direkcĳa RS za ceste je konec avgusta objavila jav-
no naročilo, s katerim bo izbrala izvajalca, ki bo ob 
štirih avtocestnih odsekih prebivalce najbolj izpo-
stavljenih hiš zaščitil s pasivno protihrupno zaščito 
oziroma menjavo oken. V javno naročilo je vključen 
tudi avtocestni odsek med Brezovico in Vrhniko.

Ponudniki so lahko do 16. septembra oddali svoje ponudbe za 
postavitev pasivne protihrupne zaščite na avtocestnih odsekih 
Malence–Šmarje - Sap–Grosuplje, Imovica 1, Brezovica–Vrhnika 
in Malence–Šmarje - Sap. Na teh območjih je poleg postavitve 
protihrupnih ograj predvidena še izvedba pasivne protihrupne 
zaščite za preobremenjena nadstropja posameznih objektov, za katere predvideni ukrepi aktivne zaščite (protihrupnih ograj) 

ne zagotavljajo, da obremenitve s hrupom ne bi presegle mejnih 
vrednosti. Takih objektov je v Občini Log - Dragomer 14, v njih pa 
bo izbrani izvajalec zamenjal 84 oken. Okna bodo menjavali tudi 
v Občini Vrhnika – tam bodo prebivalce pred hrupom zaščitili z 
novimi okni v 15 objektih.  
Direkcĳo najprej čaka pregled prejetih ponudb in nato izbira po-
nudnika. Če bo šlo tudi pri izbiri izvajalca pasivne zaščite tako 
hitro kot pri izbiri postavljavca protihrupnih ograj, kjer v enem 
letu in pol še vedno niso izbrali izvajalca, bodo prebivalci najbolj 
izpostavljenih hiš še dolgo čakali na nova okna. 

V. E. 
Foto: V. E. 

Obnovljeni del Dragomerške ceste je širši, opremljen s pločniki, 
na novo pa je položen tudi asfalt. Komunalno podjetje Vrhni-
ka, Energetika Ljubljana in Elektro Ljubljana so namreč na za-
četku poletja začeli popolno obnovo dela Dragomerške ceste. 
Vanjo so položili plinovodne cevi, zamenjali dotrajano vodo-
vodno omrežje, vzpostavili ločen fekalni in meteorni sistem, 
posodobili javno razsvetljavo ter zamenjali visokonapetostni 
električni kabel. Obnova je sicer potekala nekoliko dlje, kot je 
bilo predvideno. Zakaj, nam je pojasnil Jože Turk, predstavnik 
izvajalca, Komunalnega podjetja Vrhnika: "Malo se je zavleklo 

zaradi dodatnih del. Najprej se je gradnja razširila na cesto na 
Laze, ker smo jo potrebovali zaradi povezave. To se na začetku 
ni uskladilo, zato je projektant moral nekatere stvari popravi-
ti." Dodal je, da se je gradnja nekoliko zamaknila tudi zaradi 
obojestranske gradnje robnikov, česar sprva niso predvideli: 
"Robniki so na obeh straneh, cesta je zaključena praktično na 
posestnih mejah. Robnikov je precej, namerili smo jih okoli 500 
metrov." Povedal je tudi, da so v cesto vgradili okoli 200 metrov 
vodovodnih cevi, okoli 250 metrov fekalnih in meteornih vodov 
ter okoli pol kilometra javne razsvetljave, ki so jo napeljali tudi 
na Laze ter na del Dragomerške ceste, ki sicer ni bil vključen v 
popolno obnovo. Tam so položili le plinovodne cevi in novo 
javno razsvetljavo.  
Na Dragomerški cesti bo komunalno podjetje še zarisalo talne 
oznake in postavilo table. Ta dela bodo izvedli nekoliko pozne-
je, saj občina zaradi razširitve ceste proučuje predlog okoliških 
stanovalcev, da bi na tem območju poleg obstoječe omejitve hi-
trosti na 30 km/h postavili talne ovire. 
Kot smo poročali v prejšnji številki Našega časopisa, je razširi-
tev Dragomerške ceste med poletjem sprožila kar burno pole-
miko, a se je ta že polegla. "Nazadnje je bil sklenjen kompromis; 
nekako so se stvari pomirile in zadeva se bo zaključila tako, da 
bo v obojestransko korist," je pojasnil Turk. 

  V. E. , Foto: V. E.  VRHNIKA, 4. OKTOBER, OB 19. uri

Občina Log - Dragomer 
Za uspešno organizacĳo prireditve "Športfejst 2013"

izrekam

zahvalo
Nogometnemu klubu Dragomer, vsem športnim in drugim 

društvom v Občini Log - Dragomer, vsem sodelujočim 
v tekmovalnem in demonstrativnem programu ter pri 

organizacĳi prireditve.  
Mladen Sumina, 

župan Občine Log - Dragomer

Direkcĳa RS za ceste je sredi poletja končno izbrala izvajalca
gradnje kolesarskih stez in pločnikov na odseku med Lukovico 
in križiščem za Osnovno šolo Log - Dragomer. Pogodbo o grad-
nji 1,6-kilometrskega odseka, vredno več kot 1,4 milĳona evrov,
so podpisali s Komunalnim podjetjem Ljubljana. To je konec av-
gusta že začelo graditi. Dela trenutno potekajo na Lukovici, kjer 
na desni strani cestišča v smeri Vrhnike gradĳo hodnik za pešce,
sočasno pa tudi v križišču v Dragomerju. "Ob desni strani ceste 
je vzdolž celotnega odseka predvidena ureditev pločnika v širi-
ni 1,9 m skupaj s cestno razsvetljavo, ob levi pa mešana površina 
za traktorje, kolesarje in pešce v širini 3 m. Od državne ceste bo 
ločena z jekleno varnostno ograjo," je pojasnila Helena Petrina iz 
službe za odnose z javnostmi. 
Na odseku, ki se trenutno gradi, bodo preuredili dve križišči. 
Kako ju bodo uredili, je pojasnila Petrinova: "Na križiščih K7 
(Lukovica, Notranje Gorice) in K8 (Dragomer) se bodo uredi-
le površine za pešce in kolesarje z ustreznimi prehodi znotraj 
križišč. V okviru ureditve križišča K8 so predvidene še rekon-

strukcĳa obstoječega para avtobusnih postajališč, izvedba leve-
ga zavĳalnega pasu za smer Dragomer, cestna razsvetljava ter
semaforizacĳa križišča."
Na Lukovici je cesta zaradi gradnje že polovično zaprta, promet 
pa je urejen izmenično enosmerno. Takšna ureditev je predvide-
na ves čas trajanja gradbenih del, in sicer najprej na desni, po-
tem pa še na levi strani državne ceste. "Rok za izvedbo del je 20. 
december 2014. Izvajalec bo dela izvajal do zimskega obdobja, 
vse dokler bodo to dopuščale vremenske razmere. Dela se bodo 
nadaljevala spomladi, ko bodo vremenski pogoji spet ugodni," 
je dodala predstavnica službe za odnose z javnostmi. Pozneje je 
v načrtu še gradnja pločnikov med osnovno šolo in Jordanovim 
kotom. Kdaj se bo gradnja začela, še ni znano, saj je trenutno iz-
delan le idejni projekt. 
Kot so nam še pojasnili na direkcĳi, je projekt izgradnje kolesar-
ske povezave Vrhnika–Brezovica eden izmed projektov, s kate-
rimi želĳo poskrbeti za prometno varnost: "Prioriteta Evropske
unĳe, ki sofinancira izgradnjo cestne infrastrukture, ter ne na-

zadnje tudi direkcĳe za ceste je zagotoviti prometno varnost za
vse udeležence v prometu, predvsem pa se posebna pozornost 
namenja šibkejšim udeležencem v prometu. Slednje je prioriteta 
tudi v preostalih članicah EU. Menimo, da je varnost na prvem 
mestu, zato sta gradnja in vlaganje v tovrstne projekte tudi go-
spodarsko upravičena." 

  V. E.  
Foto: V. E. 

Prihodnje leto naj bi bila pot v šolo varnejša
Delavci Komunalnega podjetja Ljubljana od konca avgusta pospešeno gradĳo kolesarske poti in pločnike
ob regionalni cesti v Občini Log - Dragomer. Urejati so jih začeli na Lukovici in v križišču v Dragomerju, 
zaključili pa naj bi jih pred Osnovno šolo Log - Dragomer, in sicer do konca prihodnjega leta. 

Občina Log - Dragomer ima po po-
datkih Statističnega urada Slovenĳe
3.660 prebivalcev in je ena izmed 110 
občin z manj kot 5.000 prebivalci. 
Občina ni zadolžena in je ena izmed 
redkih, ki bi se bila skozi prispevke 
občanov iz dohodnine sposobna fi-
nancirati sama. Po konceptu reorga-
nizacĳe občin, ki so ga pripravili v
vladni koalicĳi, naj bi bilo absolutno

merilo za delovanje občin število pre-
bivalcev. "Vse občine, ki imajo manj 
kot 5.000 prebivalcev, bi se med sabo 
združevale tako, da bi imela v novem 
sistemu vsaka najmanj 5.000 pre-
bivalcev. To združevanje bi opravili 
čim bolj skladno z voljo ljudi, torej v 
skladu z voljo lokalnega prebivalstva. 
Eden od načinov bi bil gotovo ta, da 
bi se med sabo povezale tiste občine, 

ki so že bile enotne in so se potem 
druge od njih začele odcepljati. Tako 
bi dobili sistem, kot je bil pred dro-
bitvĳo," pojasnjujejo na ministrstvu
za notranje zadeve. Kot poudarjajo, 
je končni rezultat reforme približno 
120 občin, ki naj bi bile bistveno moč-
nejše. 
Obetajo pa se tudi spremembe pri fi-
nanciranju občin. Po novem naj bi jim 
država namenila kar nekaj odstotkov 
manj denarja; namesto 54 odstotkov 
pobrane dohodnine le še 50 odstot-
kov. Slovenski župani so na nogah, 
nekateri zaradi izbrisa njihovih ob-
čin, drugi zaradi manj denarja. 
Log-dragomerški župan pravi, da 
Slovenĳa ne gre v pravo smer. Sumi-
na rešitev vidi drugje, svoje predloge 
pa je strnil v nekaj alinejah. 
"Stroške je treba zmanjševati na vseh po-
dročjih družbenega delovanja. To naj ve-

lja tako za državno kot za lokalno samo-
upravo. Osnova za delovanje občine naj 
bi bila njena finančna samozadostnost,

ki naj bi se izkazovala skozi neposredne 
lastne davke." Po mnenju Sumine bi 
bilo tako treba popolnoma spremeni-
ti dosedanji sistem financiranja.
"Poseči bi bilo treba v različna nadome-
stila in honorarje funkcionarjev ter jih 
znižati. Župani manjših občin bi morali 
svojo funkcĳo opravljati kot neprofesio-
nalni župani. Županom in drugim funk-
cionarjem pa bi morali omejiti tudi število 
mandatov, podobno kot je to urejeno pri 
predsedniški funkcĳi." Sicer pa Sumina 
pravi, da bi funkcionarske stolčke 
morali zasedati ljudje, ki si želĳo na-
predka občine. "Ustvariti je treba pogo-
je, da bodo v organe prišli tisti, ki želĳo
kaj prispevati in ne samo črpati." Župan 
nam je še povedal, da morajo ljudje 
svojo usodo vzeti v svoje roke, saj če 
se stvari ne bodo spremenile, nas bo 
vladni vlak pripeljal do katastrofe. 

V. E.

Izbris občin 

Rešitev bi morala biti drugačna
V začetku septembra je minister za notranje zadeve Gregor Vi-
rant predstavil projekt reorganizacĳe občin. Po pripravljenem
predlogu občine naj ne bi smele imeti manj kot 5.000 prebivalcev. 
Ukinili naj bi skoraj polovico slovenskih občin, na seznamu je 
tudi Log - Dragomer. Župan Mladen Sumina pravi, da število 
prebivalcev ne bi smelo biti edino merilo za "izbris" občin.

Dela na Dragomerški cesti tik pred zaključkom
Delavci Komunalnega podjetja Vrhnika so septembra na delu Dragomerške ceste položili asfalt in tako skoraj 
zaključili prenovo. Manjkajo le še signalizacĳa in talne oznake, kakšne bodo te, pa bodo odločili na občini.
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Prvošolci OŠ Log - Dragomer
Naš časopis vsako leto obišče tudi prvošolce in jih s fotografskim objektivom ovekoveči na svojih straneh. Tokrat smo obiskali prvošolce razredov a in b na matični 
šoli OŠ Log - Dragomer ter razreda c na podružnični šoli Bevke. 

Letos sprejeti vsi otroci
Občina Log - Dragomer je z dozidavo pri-
zidka v Dragomerju, ki so ga odprli ok-
tobra 2010, za nekaj let rešila prostorsko 
stisko. Tudi letos so v vrtec sprejeli vse 
log-dragomerške otroke, ki so izpolnje-
vali starostni pogoj za sprejem.
Vloge za sprejem otrok so v vrtcu tako kot prejš-
nja leta sprejemali do konca februarja. Kot so nam 
pojasnili, je pravočasno prispelo 53 vlog, v vrtec 
pa so sprejeli 27 novincev in osem otrok iz Za-
sebnega vrtca Zvezdica, ki jih v enoto sprejmejo 
prednostno. Pozneje so dvoji starši odklonili vpis 
svojega otroka, tako da sta trenutno v Dragomerju 
prosti še dve mesti v kombiniranem oddelku 2–4 
let, in sicer za otroka, rojena leta 2010 ali 2011. Na 
čakalnem seznamu je še pet otrok iz Loga - Drago-
merja, ki pa 1. septembra niso izpolnjevali pogoja 
starosti 11 mesecev. Izvedeli smo še, da je v Vrtec 
Log - Dragomer trenutno vpisanih 165 otrok. 
V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo vlog za vpis le-
tos razmeroma malo; leta 2009 je Vrtec Log - Dra-
gomer prejel kar 107 vlog, naslednje leto 79, leta 
2011 jih je bilo 85 in lani 80. 
Drugače pa je v sosednjih občinah, kjer je priselje-
vanje terjalo visok davek. Stiska staršev je velika 

predvsem v sosednji Občini Brezovica, kjer so le-
tos na novo sprejeli 121 otrok, odklonili pa so jih 
skoraj dvakrat toliko. Podobno je tudi na Škofljici
in Igu, kjer pa bo težav s prostorsko stisko že letos 
konec, saj naj bi novembra odprli nov centralni vr-
tec z 12 oddelki. 
V Občini Vrhnika so prostorsko stisko rešili lani, 
ko so obnovili stavbo na Poštni 1, z odpiranjem 
oddelkov prostorske težave za zdaj uspešno rešu-
jejo tudi v Borovnici, a najverjetneje dolgo ne bo 
tako. Po novem letu bo prostor v vrtcu potrebo-
valo kar nekaj otrok, počasi pa se polni tudi nova 
stanovanjska soseska Ob Borovniščici, kjer je svoj 
novi dom dobilo kar nekaj mladih družin.

V. E.  
Foto: V. E.  

Vrtec na Logu kaže nekoliko lepšo, predvsem 
pa varnejšo podobo. Delavci so delno obnovili 
fasado, ki je na nekaterih mestih ogrožala var-
nost otrok. "Obnova je zajemala odstranitev fa-
sade na tistih delih, kjer je odstopala, in vnovič-
no zapolnitev. Celotna fasada se je impregnirala. 
Delna sanacĳa pa je stala 13.000 evrov," je po-
jasnil Martin Martinčič iz občinske uprave. Za 
večjo varnost so poskrbeli tudi z obnovo obeh 
stopnišč, ki so ju prebrusili in tako preprečili 
drsenje.  
Kaj vse so še obnovili, pa je povedala pomoč-
nica ravnateljice Jožica Zorc: "V eni od igralnic 
so prebrusili in prelakirali parket. Igralnico so 
prebelili in zamenjali pohištvo." Parket so obno-
vili tudi v drugi igralnici, jo prav tako prebelili 
in vanjo napeljali vodo. V garderobi so položili 
nov linolej in pobarvali leseno stensko oblogo. 
Prebelili so še garderobo, razdelilno kuhinjo in 
stopnišče. 
Na dvorišču vrtca pa znova teče voda. Kot je 
pojasnila Zorčeva, so v sklopu obnovitvenih del 
popravili vodovodno napeljavo na igrišču. De-

lovno je bilo tudi v kleti, kjer so sanirali kanali-
zacĳo. Kot so povedali na občini, se je namreč iz-
kazalo, da je glavna vertikalna cev v zelo slabem 
stanju, zato so jo izvajalci položili na novo. 
Pomočnica ravnateljice nam je še zaupala, da bo 
treba v prihodnje urediti tudi sanitarĳe za otro-
ke in zaposlene ter zamenjati okna in pohištvo 
v drugi igralnici. Predvsem pa si želĳo, da bi se
preselili v nov vrtec. 

Obnavljali tudi v Dragomerju 
Poleti je bilo pestro tudi v dragomerški enoti, 
kjer so obnovili še zadnjo igralnico. S tem pa se 
dela niso zaključila, saj bo treba tudi v tej enoti 
še obnavljati: "Celovite prenove je potrebna ku-
hinja, vključno s sanitarĳami za osebje, zamenja-
ti je treba notranja vrata, na vrata v igralnicah 
pa montirati zaščito za prste. Obnoviti bi morali 
sanitarĳe za strokovne delavke ter zamenjati še
nekaj stenskih oblog v garderobah in dveh igral-
nicah," nam je načrte predstavila Zorčeva. 

V. E. , foto: V. E.  
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1. A, razrednik: Tanja Špehar 
2. učitelj: Tatjana Möscha, Miha Mihevc 
Vita Blažić, Nikolas Hönn, Jon Jeraj, Izabela Kodba, Luna Ko-
lar, Julĳa Košir, Živa Kupljen, Aron Lederer, Ana Lorber, Mark
Mladenović, Klara Plevnik, Mĳa Podvratnik, Anže Ratkič Oberč,
Nina Rozman, Eva Smrtnik, Andraž Strgulec, Žiga Švigelj, Do-
men Trček, Ožbej Urbančič, Andraž Velušček, Zala Žveglič 

1. B , razrednik: Fabĳana Štih
2. učitelj: Lidĳa Maček Mihačič
Nika Bedekovič, Martin Brajer, Jaka Černetič, Špela Gerbec, Gaja 
Gorup, Valentina Kavčnik, Ažbe Kelvišar, Ažbe Kogovšek, Žiga 
Kramar, Anže Kržič, Taja Levec, Lovro Mikuš, Pia Neubauer, Mar-
tin Novak, Lucĳa Pajk, Nikolas Polak Špacapan, Arian Rrustemi,
Alex Slabanja, Alja Šivic, Mĳa Šivic, Domen Vršič

Podružnična šola Bevke 
1. C, razrednik: Sonja Herič 
Gal Aljančič, Rahela Bograf, Ema Božič, Loti Dolinar, David 
Keršmanc, Erik Korče, David Meglič, Živa Nia Mele, Tĳan Nart-
nik, Erik Spasevski, Žan Trpin Dolinar, Živa Vehar, Tjaša Zorc 

Tečaj klekljanja
Tečaj klekljanja se bo znova začel 
v torek, 8. oktobra 2013, ob 15.30 
v domu upokojencev, Pot na Fer-
janko št. 4.

Vabimo klekljarice z znanjem 
pa tudi začetnice. O priboru za 
klekljanje (za začetnice) se bomo 
dogovorili na tečaju. Tečaj je brez-
plačen. S seboj prinesite le dobro 
voljo!

Društvo upokojencev Log

Loški vrtec je delno obnovljen
Obnova vrtca na Logu je potekala v poletnih mesecih. Zaposleni, otroci in starši 
so se nove podobe vrtca razveselili, a kljub temu upajo, da bo občina naredila še 
korak dlje in na Logu zgradila nov vrtec.

V šolske klopi sedlo 
55 prvošolcev
V ponedeljek, 2. septembra, je šolski zvonec 
v Osnovni šoli Log - Dragomer prvič za-
zvonil za 42 prvošolcev in v podružnici v 
Bevkah za 13 prvošolcev. Novince je sprejela 
ravnateljica Mihaela Mrzlikar. Učenci prve 
triade so zanje pripravili program, nato pa 
so prvošolci skupaj s starši odšli v svoje nove 
razrede. V šolske klopi pa so se v ponedeljek 
vrnili starejši učenci. Kot nam je pojasnila 
ravnateljica, bo letos v matični šoli delova-
lo 18 oddelkov, obiskovala pa jih bosta 402 
učenca. V podružnici bo 5 oddelkov, ki jih bo 
obiskovalo 65 otrok. 
Število učencev na log-dragomerški osnovni 
šoli se iz leta v leto nekoliko povečuje. Lani 
je šolo obiskovalo 458 učencev, letos pa devet 
več. Številka naj bi bila še nekoliko višja pri-
hodnje leto, ko na šoli pričakujejo številčno 
generacĳo. Kot je povedala ravnateljica, se
prostorska stiska že nakazuje, naslednje leto 
namreč pričakujejo okoli petdeset prvošol-
cev, za katere pa glede na velikost učilnic v 
dveh oddelkih ne bo dovolj prostora. Prihod-
nje leto se bo morda povečalo tudi število 
oddelkov na predmetni stopnji; znova lahko 
pričakujejo tri oddelke.  

  V. E. 
Foto: V. E.
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Prireditev se je tako kot prejš-
nja leta začela v jutranjih urah, 
ko so pohodniki Planinskega 
društva Rega krenili na Ključ, 
za njimi pa ste se lahko skupaj 
z DU Log odpravili na krajši 
družinski pohod po mejah ob-
čine. V hrib so zapeljali tudi 
gorski kolesarji, ki so se prav 

tako podali na pot po mejah 
Občine Log - Dragomer. Kot 
nam je zaupal Simon Strgar iz 
Športnega društva Log, je turo 
letos prekolesarilo šest kolesar-
jev, strmine pa so premagovali 
okoli sedem ur. 
Dopoldne je bilo pestro tudi v 
obeh športnih parkih. V Dra-
gomerju so se na balinišču, ob-
sĳanem s soncem, udarili bali-
narji iz 14 ekip. Dragomerški 
balinarji so v sklopu Športfejsta 
priredili že 3. memorialni tur-
nir Slavka Vindišarja. Že dru-
gič zapored je zmagala ekipa s 
Primorskega, BŠD Cesta, ki je v 
finalu premagala sosede z Bre-
zovice, BK Radna. Tretja je bila 
ekipa Šiške, četrti pa so bili do-
mači balinarji. Več pa je pove-
dal Branko Šefran: "Prireditev 
je odprl Mladen Sumina, pri-
pravili smo tudi krajši kulturni 
program. Dragomerški trio je 
pod vodstvom naše umetni-
ce Lilĳane zapel dve pesmi v
spomin Slavku Vindišarju. Na 
prireditvi je, ob velikem števi-
lu gledalcev, vladalo prĳetno
vzdušje." 
  
REZULTATI 3. MEMORIAL-
NEGA TURNIRJA SLAVKA 

VINDIŠARJA: 
Četrtfinale 
CESTA : BLAGAJANA   9:8 
DRAGOMER 2 : KOLEKTOR 
IDRĲA   6:2
RADNA : DRAGOMER 1   8:6 
JAMA : ŠIŠKA   0:13 
Polfinale 
CESTA : ŠIŠKA   10:4 

DRAGOMER 2 : RADNA   6:7 
Tekma za 3. mesto 
ŠIŠKA : DRAGOMER 2   10:5 
Finalna tekma za 1. mesto 
CESTA : RADNA   13:2 
Na drugem koncu športnega 
parka, na oranžnem pesku, pa 
so se medtem potili tenisači. Ig-
ralci iz Občine Log - Dragomer, 
z Vrhnike in iz Borovnice so se 
pomerili na teniškem turnir-
ju dvojic, ki se ga je udeležilo 
dvajset parov. V napeti končni-
ci sta na domačem terenu sla-
vila Dragomerčana, ki sta bila 
boljša od Borovničanov. 
  
REZULTATI TENIŠKEGA 
TURNIRJA DVOJIC: 
1. mesto: Josip Kovačevič/Janez 
Gaberščik (Občina Log - Dra-
gomer) 
2. mesto: Petrič/Petrič (Borov-
nica) 
3. mesto: Aljoša Seljak/Jošt Ple-
stenjak 
  
Finale 
Josip Kovačevič/Janez Gaber-
ščik – Petrič/Petrič   6:4, 2:6, 11:9 
Tekma za 3. mesto 
Aljoša Seljak/Jošt Plestenjak/
Jože Grdadolnik/Matjaž Ličer   
9:6 

  
V Športnem parku Log pa so 
derbĳi potekali na nogometni
zelenici in plezalni steni. Na 
tej se je v soboto odvilo držav-
no prvenstvo v balvanskem 
plezanju za kadete in kadeti-
nje, mladince in mladinke ter 
člane in članice. Naslednji dan 

pa so gledalci lahko navĳali
še za mlajše plezalce. Tudi to-
krat so se v steni odvili napeti 
boji, gledalci pa so pri plezanju 
lahko opazovali tako najmlajše 
plezalne upe kot zelo izkušene 
plezalce. Državno prvenstvo se 
je na Log vrnilo po treh letih 
premora, v vmesnem obdobju 
so namreč korenjaki tu orga-
nizirali odmevne tekme sveto-
vnega prvenstva. Tudi tokrat 
so upravičili svoj sloves. Na 
tekmovanje, ki je potekalo dva 
dni, se je prĳavilo več kot 200
tekmovalcev. 
  
REZULTATI DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA V BALVAN-
SKEM PLEZANJU: 
Člani: 
1. Sergej Epih  
2. Dominik Fon  
3. Jakob Šparovec  
   
Članice: 
1. Mateja Hohkraut  
2. Katja Kadič  
3. Tjaša Kalan  
  
Mladinci: 
1. Dominik Fon  
2. Anže Varga  
3. Klemen Dretnik  

  
Mladinke: 
1. Katja Kadič  
2. Anja Šerbinek  
3. Ajda Remškar  
Kadeti:  
1. Anže Peharc – SUPERFINA-
LE  
2. Milan Preskar – SUPERFI-
NALE  
3. Jure Primc  
Kadetinje:  
1. Julĳa Kruder  
2. Tjaša Kalan  
3. Veronika Meke  
Starejši dečki: 
Miha Hajna 
Zan Sudar 
Matic Kotar 
Starejše deklice: 
Janja Garnbret 
Larisa Fabjan 
Brina Pirc 
Mlajši dečki: 
Maks Bogolin 
Kilian Čop 
Klemen Novak 
Mlajše deklice: 
Vita Lukan 
Janja Oblak 
Alja Zalar 

Cicibani: 
Lan Möscha 
Rok Kralj 
Gal Leskovar 
  
Cicibanke: 
Erna Sefić
Liza Novak 
Anja Balantič 
  
Za okroglim usnjem pa so se 
na zelenici ves dan podili no-
gometaši. Zjutraj so izpeljali tri 
otroške nogometne turnirje, za 
zaključek pa še ekshibicĳsko
tekmo med domačimi veterani 
Dragomerja in veterani Olimpi-
je. "Tokrat je Olimpĳa prišla z
izjemno zvenečo zasedbo biv-
ših reprezentantov z Erminom 
Šiljakom na čelu (član uprave 
domačega kluba). Družbo so 
mu delali Rudonja, Gliha, Pro-
tega, Prelogar, Bajraktarević, 
Pate in drugi bivši asi sloven-
skega nogometa. Ravno Šiljak 
je dokazal, zakaj je še vedno 
eden najboljših strelcev sloven-
ske reprezentance, saj je zabil 
dvakrat in Olimpĳo popeljal
do lepega vodstva. No, domači 
asi se niso predali in so se upi-
rali tako dolgo, da so naposled 
prek Mercine, Mitiča in Teska 
povedli in do konca zadržali 
pozitiven rezultat," je tekmo 
opisal predsednik NK Drago-
mer Aleš Sumina.  
  
REZULTATI NOGOMETNIH 
TEKEM: 

Mlajši dečki 
Dragomer : MNC Vrhnika - Bo-
rovnica skupaj   8:1 

U-11 
Dragomer : Arne Tabor 69   6:3 

  
U-10 
Dragomer : Borovnica   0:0 
Dragomer : Logatec   6:2 
Dragomer : ŠD Dren   2:2 
Logatec : ŠD Dren   1:2 
ŠD Dren : Borovnica   1:1 
Logatec : Borovnica   1:1 
  
Veterani 
Dragomer : Olimpĳa  3:2
Strelci za Dragomer: Mitić, 
Mercina in Tesko 
Strelec za Olimpĳo: Šiljak (2)  
  
Popoldne so se v loškem 
športnem parku na atraktiv-
ni tekmi udarili še košarkar-
ji. Ekipa Ernesta Novaka je 
bila prepričljivejša in je ekipo 
Marka Mavriča ugnala za 19 
točk. Končni rezultat pa je bil 
68:49. Ves dan je bilo živahno 
tudi na žabjem koncu. Ples-
no-navĳaška skupina Žabice
je na svoji stojnici novačila 
novince, ki so jih vpisovali v 
svoje programe, pridružili pa 

ste se jim lahko tudi na cheer 
športnih, cheerleading in che-
erdance delavnicah, na katerih 
ste z njimi izdelovali pompone, 
se učili novih plesnih korakov, 
akrobacĳ in dvigov. Žabice so
se predstavile tudi s svojim šov 
programom, na košarkarskem 
igrišču pa se je odvilo vrato-
lomno tekmovanje v partner-
skih dvigih, ki so ga posvetili 
mami žabi – Mili Gerbec.  
  
REZULTATI MEMORIALA 
MILI GERBEC: 
1. mesto: Lina Kogoj in Matjaž 
Gerbec 
2. mesto: Lucĳa Jeršin in Alfi
Šnuderl 
3. mesto: Ingrid Sever in Miha 
Gerbec 
V Športnem parku Log ste se 
lahko udeležili joge v naravnem 
okolju, predstavili so se gasilci, 
spoznali pa ste tudi novo fitnes
vadbo v TC centru, bokwo, ki 
je obnorela svet. Tako kot prejš-
nja leta tudi tokrat v večernih 
urah ni manjkalo glasbe; obis-
kovalce Športnega parka Log je 
zabaval ansambel Toplar, orga-
nizatorji pa so pripravili draž-
bo za košarkarski dres s pod-
pisi slovenskih reprezentantov. 
  
Aleš Sumina iz NK Dragomer, 
ki je letos prevzel organizacĳo
Športfejsta, je bil s to po za-
ključku prireditve izjemno za-
dovoljen. Kot nam je povedal, 
se je v pestrem športnem pro-
gramu tudi tokrat našlo za vsak 
okus nekaj. Obisk športnih do-
godkov je bil dober, malo je bil 
razočaran le nad večernim de-
lom, na katerem so pričakovali 
nekoliko več ljudi.  

  Foto: V. E., A. G. 

Športni praznik Občine Log - Dragomer – 7. september 

Športfejst 
je bil obsĳan s soncem
Tradicionalna športno-zabavna prireditev Občine Log - Dragomer je tudi letos v 
oba športna parka privabila veliko rekreativnih športnikov, za katere so organi-
zatorji pripravili pestro paleto športov. Znova so svoje moči združila društva, ki 
delujejo v občini, taktirko pa je tokrat prevzel NK Dragomer. 



NAS CASOPIS 408/30.9.2013 C M Y K 36

36 30. september 2013
elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si Občina Log - Dragomer 

"Da bo paradižnik gi-
gantski, je kazalo ves čas 
rasti rastline. Vrh se je 
celo polomil, vendar je 
rastlina oblikovala dru-
gega. Oporna palica je 
bila kmalu spet preniz-
ka. Rastlina je pridelala 
še štiri plodove in vsak 
od teh je imel več kot 
600 gramov. Paradižnik 
sem pridelala skupaj z 
možem Mirom," nam 
je pojasnila Katarina 
Rojc iz Lukovice. Orja-
ški paradižnik je tehtal 
kar 1.282 gramov in je 

pristal kje drugje kot v skledi za večerjo. Katarina je semena 
shranila za prihodnje leto in se nadeja novih orjakov.  

Gašper Tominc, foto: arhiv Katarine Rojc

Občina Log - Dragomer je 
znova, že tretjič, izbrala izva-
jalca sanacĳe plazu Pod Lov-
rencem. A pogodbe ni pod-
pisala še z nikomer. Kot so 
poudarili na občini, plazu ne 
bodo sanirali, če jim denarja 
ne bo odobrilo ministrstvo za 
kmetĳstvo in okolje. Občina
se namreč zaradi pomanjka-
nja lastnih virov zadnja leta 
trudi, da bi pridobila državna 

sredstva. 
Stanje je resno, so nam pojas-
nili na občini, saj sta še ved-
no potencialno ogrožena dva 
objekta in občinska cesta. V 
nevarnosti je predvsem spod-
nji objekt, ki ga ogroža plitvi 
in globoki plaz, medtem ko 
zgornji objekt ogroža pred-
vsem drsina, ki ima odlomni 
rob na sredini dvorišča. "Za-
radi znatnih premikov pla-

zine obstaja velika verjetnost 
zdrsa gmote plazu, posledič-
no pa seveda tudi ogroženosti 
objekta. Ogrožena so življe-
nja ljudi, ki prebivajo v obeh 
nepremičninah, saj se lahko 
zgodi zdrs celotnega objekta, 
kar na mestu ugotavljajo tudi 
strokovnjaki, ki so pripravljali 
projektno dokumentacĳo sa-
nacĳe plazu," so povedali na
občinski upravi. Še več, stanje 
se ob vsakem izdatnejšem de-
ževju poslabša. "S projektan-
tom smo si ogledali trenutno 
stanje plazu in od zadnjega 
ogleda, ki smo ga izvedli pred 
pol leta, so vidne dodatne raz-
poke na terenu,"  je dodal Jure 
Jančič iz občinske uprave. 
Občina je izvajalca sanacĳe
izbrala, zdaj znova čaka na 
odločbo o odobritvi sredstev. 
Če bodo tokrat uspešni, bo 
izbrani izvajalec zgradil sko-
raj sto metrov dolgo kamnito 
zložbo oziroma škarpo, del 
sanacĳe pa bo tudi postavitev
armiranobetonskih pilotov. 
Vrednost sanacĳe je 117 tisoč
evrov brez DDV.           V. E. 
Foto: PGD Dragomer - Lukovica

Plaz Pod Lovrencem se je sprožil septembra 2010 (foto: PGD 
Dragomer - Lukovica, september 2010).

Odpeljali smo se do Spodnje 
Krme (870 m), kjer je bilo naše 
izhodišče. Nato pa smo se po-
dali na pot do Zgornje Krme, 
pastirskega stana "Prgarca" 
(1.763 m), naprej do Konjske-
ga sedla (2.020 m) in prečno 
po melišču do koče Planika 
(2.401 m). Medtem smo ob-
čudovali sončni vzhod nad 
zeleno dolino Krme, strme 
stene in ostenja Debele peči, 
Vrtače in Vernerja ter kamni-
to ravnico razpotja na Malem 
polju. Spremljalo nas je cin-

gljanje zvoncev pašnih krav; 
vajene pohodnikov so pri njih 
prosile za priboljške, ti pa so 
jih šaljivo odganjali. Uživali 
smo idilo sončnega vremena, 

v razgledu na vršace in v sami 
hoji vse do koče Planika. Nato 
pa nam je prĳal počitek. Pa
vendar se je vreme hitro spre-
minjalo in Triglav se je ovil v 
gosto sivo meglo. 
V soboto smo se po navodi-
lih vodnikov Aleša in Jožeta 
opremili s plezalnim pasom 
in samovarovalnim komple-
tom. Zgodaj zjutraj smo s Pla-
nike odrinili na Triglav (2.864 
m). Za novince v naši skupini 
je bila grebenska pot ob je-
klenicah in klinih prav vzne-

mirljiva. Pri Aljaževem stolpu 
je sledil krst treh planink in 
planinca. Bili so srečni, da so 
osvojili vrh Triglava. Še zani-
mivost: od nekega planinca 

smo izvedeli za pobeglo žogo 
s Triglava, kjer so snemali ma-
skoto Lipka, ki je za evropsko 
prvenstvo s svojo ekipo od-
igral košarko. Med vzponom 
smo se z ekipo tudi srečali. 
Zadovoljni smo se podali po 
znani pohodniški trasi mimo 
koče na Doliču (2.151 m), do 
Hribaric, kjer smo se iz oči v 
oči srečali s kozorogi, mimo 
jezera Ledvice (1.831m), do 
Koče pri Triglavskih jezerih 
(1.685 m), čez Prode in Plani-
ne Ovčarĳa do Dednega polja
in naprej do Planine pri jezeru 
(1.453 m). Tukaj nas je priča-
kala druga skupina (z izho-
diščem čez Komarčo) in tretja 
skupina (s Planine Blato) z 
mladima planinkama Natali-
jo in Katjo ter psom Brzĳem.
Večerno druženje je oskrbnik 
Ivo popestril z igranjem na 
harmoniko in s čudovitim 
glasom zapel nekaj pesmi. 
Tudi druženje z mladimi, ki 
so bili z nami, je bilo pestro in 
zanimivo. 
Nedeljsko jutro je bilo v zna-
menju oblačnosti z dežjem. 
Sestopili smo do Planine Bla-
to. Iz Stare Fužine smo se z 
avtobusom odpeljali domov, 
do športnega parka na Logu. 
Pričakali so nas preostali člani 
društva in pripravili odlično 
hrano. Ob zvokih Tonetove 
harmonike smo veselo zaple-
sali in zapeli. Naš glavni do-
nator Pizzeria Siciliana (g. To-
maž Mrak) je Miši, Polonci in 
Petru podelil pohvale za prvi 
vzpon na Triglav. 
Vodniki Sašo, Aleš in Jože so 
odlično poskrbeli za vodenje, 
varnost, celotno gorsko opre-
mo in obilo dobre volje. Bili 
smo nagrajeni s sončnim vre-
menom, ki nas vedno znova 
vabi v gore, med cvetlice in v 
živalski svet. Resnično, bilo je 
enkratno.             

Lili 
Vsem donatorjem se zahva-
ljujemo za pomoč pri orga-
nizacĳi in uresničitvi naših
ciljev.

Ta svojim strankam ponuja ugodno fotokopi-
ranje, darilni program, unikatna darila, aran-
žiranje, darilne bone, delovne zvezke in učbe-
nike ter še in še. Prilagajamo se željam strank, 
v mesecu oktobru pa bo mogoče kupiti tudi 
sveče za prihajajoči praznik pokojnih. Spre-
jemamo tudi že naročila za ikebane, nekaj pa 
jih bo mogoče kupiti že narejenih. Za vas smo 
odprti vsak dan od 8. do 19. ure, ob sobotah od 
8. do 12. ure. 
Kontakt: 01/620 43 98, Papirnica pod gradom, 
Pod gradom 20, Brezovica (zraven gostilne 
Ponvica). Veselimo se vašega obiska.

Naše društvo je poletne mesece izkori-
stilo za delno prenovo svojega doma. To 
nalogo je upravni odbor na spomladan-
ski seji zaupal komisĳi za upravljanje
doma, ki ji predseduje Avgust Krstnik. 
Dela so potekala julĳa in avgusta. Celo-
stno se je obnovila soba, v kateri pote-
kajo društvene dejavnosti, obnovili so 
predprostor in vetrolov ter uredili nove 
sanitarĳe za potrebe društva. Delno se je
obnovila tudi fasada. Ob zaključku del 
smo organizirali prostovoljno delovno 
akcĳo. Počistili smo notranjost doma,
uredili okolico, popravili in pobarvali 
okna in vrata, celo dotrajane strešnike 

smo zamenjali. Prenovo smo financira-
li iz sredstev, ki jih je društvo za ta na-
men privarčevalo v preteklih letih. Do 
zdaj smo dom uporabljali predvsem za 
sestanke upravnega odbora društva, v 
njem so imele Spominčice pevske vaje in 
klekljarice svoja srečanja. Martina Tom-
še je podarila čipke,  Helena Likar, vodja 
klekljaric, pa je poskrbela, da sobo dru-
štva krasĳo lepe zavese z idrĳsko čipko.
Društvo upokojencev Log je že zdaj 
zelo dejavno. Prostovoljke poskrbĳo za
najstarejše člane društva, organiziramo 
izlete, martinovanje, krompirjev piknik, 
novoletno srečanje, družinski pohod v 

okviru Športfejsta in tedenske pohode 
Hitrih polžkov. Organiziramo tudi ra-
čunalniški tečaj in plesne vaje. 
Naš prenovljeni dom je zdaj primeren 
še za dodatne dejavnosti. Upravni od-
bor društva je sklenil, da bo dom vsaj 
enkrat na teden odprt za vse člane dru-
štva. Želimo popestriti dolge zimske 
večere – z bralnimi urami, partĳo šaha,
kartanjem, ročnimi deli ali le s prĳaznim
klepetom. 
Zahvaljujem se vsem, ki s svojim pros-
tovoljnim delom omogočate uspešno 
delovanje društva. 

Branka Brecelj, predsednica DU Log

Plaz Pod Lovrencem: sanacĳa je nujna
Plaz Pod Lovrencem v Dragomerju se je sprožil pred tremi leti, ko so Slovenĳo
prizadele katastrofalne poplave. Stanje na plazu se je v zadnjih letih še po-
slabšalo, nevarnost še vedno preti dvema objektoma. Občina je pristojno mi-
nistrstvo že večkrat opozorila na kritično stanje, a ji do danes še ni odobrilo 
denarja.

15. marca smo na 
Lukovici pri Brezovici 
odprli 
Papirnico pod gradom

Regin 
18. tradicionalni pohod na Triglav 
V petek, 30. avgusta, je bila rana ura zlata ura za tradicionalni pohod na Tri-
glav. Prvi skupini PD Rega sta se pridružila mlada planinca Polonca in Peter. 

Prenova doma Društva upokojencev LogParadižnik, težak več kot 
kilogram 
V pretekli številki Našega časopisa smo pisali o ve-
likem paradižniku, ki je zrasel na vrtu Škrljevih v 
Lukovici, a po objavi se je kmalu oglasila njihova 
sokrajanka, ki je pridelala še večjega. 
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O (ne)transparentnosti projekta 
kanalizacĳe
V prejšnji številki NČ sem v svojem prispevku 
"Koliko bo občane stala kanalizacĳa" postavil
javno vprašanje, kdo so ponudniki, ki se na 
javni razpis za izgradnjo kanalizacĳe niso javi-
li in s katerimi se občina namerava "direktno 
pogajati". O neposrednih pogajanjih je namreč 
dne 5. 8. 2013 pisala novinarka NČ Vesna Erja-
vec (na spletni strani Občine Log - Dragomer in 
ne v Našem časopisu, kot sem pomotoma za-
pisal v prispevku). Na postavljeno vprašanje o 
teh ponudnikih g. župan v svojem "odgovoru" 
ni odgovoril. Tako še vedno ni znano, kdo so 
ponudniki, ki se na javni razpis niso javili in s 
katerimi se občina namerava oz. se je že nepo-
sredno pogajala, in zakaj se ti novi ponudniki 
niso javili že na prvi, javni razpis.
 
G. župan v svojem odgovoru navaja, da je glav-
ni razlog za to, da se na javni razpis ni prĳavil
nihče, zahteva po bančnih garancĳah. Postavlja
se vprašanje, ali so ti ponudniki, ki se na javni 
razpis niso javili, pred začetkom pogajanj iz-
ročili ustrezne bančne garancĳe. V skladu s 1.
točko 29. člena Zakona o javnem naročanju, na 
katero se g. župan sklicuje, se namreč vsebina 
javnega naročila tudi v fazi pogajanj bistveno 
ne sme spremeniti. To pomeni, da veljajo raz-
pisni pogoji, vključno z zahtevanimi bančnimi 

garancĳami, tudi za te "nove" ponudnike. V
nasprotnem primeru bo celoten razpisni po-
stopek nezakonit. Poraja se utemeljen dvom o 
sposobnosti takih ponudnikov za uspešno do-
končanje projekta, saj bi se sicer lahko prĳavili
že na javni razpis in že takrat ponudili ustrezne 
garancĳe. Glede na to, da je postopek s pogaja-
nji že končan, ne vemo pa, kdo so ti ponudni-
ki, je takšno ravnanje  v nasprotju z 8. členom 
Zakona o javnem naročanju, ki pravi, da mora 
biti ponudnik izbran 
na pregleden način, 
postopki naročanja pa 
javni. 
Nadalje g. župan na-
vaja, da "ni bilo no-
bene možnosti, da 
bi odprti postopek 
ponavljali". Zakon 
o javnem naročanju 
namreč nudi vsaj še 
3 preglednejše nači-
ne izbire ponudnika 
kot so pogajanja brez 
predhodne objave. Re-
zultat netransparentne izbire ponudnika pa je 
običajno negospodarna poraba javnih sredstev, 
kar na koncu uporabniki storitev občutimo ob 
tanjših denarnicah, med občani pa se poraja 
neprĳeten občutek, bolje rečeno sum, da gre
morda tudi za sistemsko korupcĳo. Obstaja

možnost, da se je zahteva po visokih bančnih 
garancĳah v javnem razpisu pojavila zato, da se
nihče ne bi javil na javni razpis. To pa omogoča 
netransparentno pogajanje brez predhodne ob-
jave, pri katerem uprava sama poišče izvajalca 
in mu ponudi posel. 
G. župan trdi, da so finančne podlage za pro-
jekt izgradnje kanalizacĳe, ki naj bi se končal
do konca leta 2014 in je vreden 8 mio. evrov, v 
proračunu občine. Ker občinski proračun letno 

znaša manj kot 3 mio. 
evrov, od katerih je 
manj kot 1/3 na voljo 
za investicĳe, evrop-
skih in državnih sred-
stev pa še nimamo za-
gotovljenih, se račun 
ne izide. 
Ker me g. župan ome-
nja kot člana nadzor-
nega odbora občine, 
naj pojasnim vlogo 
tega organa, to je nad-
zor smotrnosti porabe 

proračunskega denar-
ja in opozarjanje na nepravilnosti. Dolžnost 
občinske uprave pa je, da nadzornemu odbo-
ru dopusti vpogled v vso potrebno dokumen-
tacĳo.
Županovi očitki o razdiralnosti so povsem ne-
utemeljeni in na meji žaljivega. O etiki in mo-

rali pa bi vsekakor veljalo razpravljati ob drugi 
priložnosti in ne v odgovoru v zvezi s stroški 
izgradnje kanalizacĳe.

Ivan Klenovšek, Dragomer

O (ne)transparentnosti projekta 
kanalizacĳe – odgovor na pismo 
občana    
Naslov prispevka g. Klenovška je nov, vse-
bina pa se nadaljuje iz prispevka objavljenega 
v prejšnji številki NČ z naslovom »Koliko bo 
občane stala kanalizacĳa«.  Priznava, da vir
njegovih napačnih informacĳ ni bil NČ zato bi
uredništvo in bralci bili lahko deležni opraviči-
la. Verjetno je tudi ugotovil, da je razpis bil ob-
javljen na predpisan način, kajti tega vprašanja 
ne ponavlja. Postavlja nova vprašanja, dileme, 
sumničenja in špekulira. V glavnem so naša po-
jasnila dana že v prejšnji številki NČ. Kot član 
nadzornega odbora je g. Klenovšek doslej pre-
jemal vse relevantne informacĳe in jih bo pre-
jemal tudi v bodoče. Nadzorni odbor je v tem 
mandatu imel že dvajset rednih sej in veliko 
nadzorov, v operativno delo občinskega sve-
ta, župana in občinske uprave pa se, skladno s 
predpisi, nima pravice vtikati, dokler določeni 
postopki niso zaključeni. 

Mladen Sumina, župan
Uredništvo Našega časopisa s tem odgovorom 
zaključuje polemiko.
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September v DU Log
Naše društvo se vsakega septembra udeleži Športfejsta in to 
pot smo šli na Ferjanko preko Dragomerja. Udeležba je bila 
kar številčna, saj nas je pohod opravilo 58. Na Ferjanki smo se 
malo okrepčali, nakar smo se spustili do našega doma Pot na 
Ferjanko 4 in si ogledali novo pridobitev: prenovljene prostore 
in zunanjost. Po ogledu smo se podali na prireditveni prostor in 

zaužili odlično malico. Naj ob tej priložnosti pohvalimo vse, ki 
so kakorkoli prispevali k prenovi. Člane društva pa pozivamo, 
naj predlagajo dejavnosti, ki bi se lahko odvĳale v prenovljenih
prostorih. 
V torek, 17. septembra, smo pred domom PGD Log priredili že 
5. krompirjev piknik. Vreme nam je bilo naklonjeno. Piknika se 
je udeležilo približno 80 ljudi. Poleg glavne jedi – praženega 
krompirja – smo se lahko najedli grozdja, sliv, slaščic in čevap-

čičev kot priloge. Ob tem smo se lahko prĳavili za izlet na Koz-
jansko, ki bo v sredo, 25. septembra. Kaj si bomo ogledali, smo 
opisali v vabilu, ki ste ga člani že dobili na dom. 
Ob opisu naše dejavnosti bi na koncu spomnil člane, da se v 
sredo, 2. oktobra, ob 9.00 v gasilnem domu na Logu začnejo me-
ritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja. 

Jože Štemberger 
Fotografije: Zlatko Verbič in Jani Šušteršič   

Hitri polžki z Loga
Pero je čez poletje nekako zastalo, tako 
da se je nabralo obilo lepih pohodnih 
tur, ki bi jih želeli podrobneje opisati. 
Pohodniška skupina DU Log nadaljuje 
tedenske pohode. Letos smo prehodili že 
37 rednih in tri izredne ture. Julĳa in av-
gusta smo osvojili sedem dvatisočakov 
in tri dvainpoltisočake.
 
Da ne bo ostalo pri številkah, jih kar naštejmo: 
Veliki vrh in Velika Zelenica nad Robanovim 
kotom, Peca, Debela peč in Brda, Mala Tičarica 
in Velika Zelnarica, Palec, Visoki Obir v Avstrĳi,
Lučki Dedec, Prisojnik, Jalovec z Vršiča ter Tur-
ska gora in Skuta čez Žmavcarje. Zadnje tri ture 
so bile primerne le za tri ali štiri kondicĳsko bo-
lje pripravljene pohodnike, saj je bilo treba pre-

magati približno 2.000 metrov višinske razlike, 
pohod pa je trajal od 10 do 11 ur. Te ture seveda 
zahtevajo dodaten napor zaradi obvezne opre-
me za samovarovanje. 
V povprečju se odpravljamo na ture z višinsko 
razliko od 500 do 1.000 metrov in s časom hoje 
od 3 do 7 ur, saj je to dovolj za našo starostno 
skupino. Naš Franci, najstarejši udeleženec, šte-
je že več kot 84 let. Osmega avgusta smo se od-
ločili, da osvojimo Palec, visok 2.026 metrov. Ta 
zahteva kar nekaj pazljivosti in proti vrhu malo 
plezanja. Na sedelcu smo si nadeli čelade in 
krenili proti cilju. Franci je v plezanju užival in 
se na vrhu veselil, da je osvojil zahteven dva-
tisočak. Na vrhu smo se kot po navadi skupaj 
fotografirali, pa tudi malica se je prilegla. Klub
sončnemu vremenu je veter na vrhu pokazal 
svojo moč, tako da so se nekateri dodatno ob-
težili s kamenjem. Ob sestopu je bila potrebna 
dodatna previdnost zaradi strmega in kruš-
ljivega terena. Na tej poti smo bili nagrajeni z 
številnimi planikami in svišči. Dan je bil dolg, 

zato smo zavili še do izvira Završnice. Med po-
tjo smo opazovali številno čredo konj in krav. 
Pri koči na izviru Završnice so nam postregli z 
dobrimi štrukeljci. Privoščili smo si daljši poči-
tek, nato pa smo se vrnili na Ljubelj, kjer so nas 
čakali naši jekleni konjički. V spominu nam je 
ostal krasen sončen dan s številnimi priložnost-
mi za občudovanje planik. 
Vsekakor se radi spominjamo pohoda na Tri-
glavska jezera. Čeprav je to klasična tura, ved-
no postreže s čim novim in zanimivim. Za 1. 
avgust smo razpisali Triglavska jezera in Malo 
Tičarico, visoko 2.071 m. Zjutraj se je zbralo 
deset pohodnikov, ravno prav za dva avtomo-
bila. Zapeljali smo se do Planine Blato, kjer je 
bilo naše izhodišče. Po slabi uri hoda nam je na 
Planini pri jezeru zadišala kavica, Marjetkin bo-
rovničev zavitek pa nam je dal dodatnih moči. 
Po kratkem predahu smo se opravili naprej, na 
Planino Dedno polje in Planino Ovčarĳa, saj nas
je ta dan čakala še dolga pot. Na razpotju smo 
krenili v smeri proti Štapcem in nato skrenili 

desno na Malo Tičarico. Kmalu so se pojavile 
prve planike in črne murke, ki so širile duh po 
čokoladi, pa tudi kranjska lilĳa se je ob poti na-
stavljala pogledu. Trĳe naši res hitri polžki so
pospešili proti vrhu Tičarice, saj so se odločili, 
da pot podaljšajo in osvojĳo še Veliko Tičarico,
Veliko Zelnarico in Prehodavce. To jim je tudi 
uspelo.   
Sledil je spust čez Štapce po nezahtevni "lojtr-
ci" do Koče pri Triglavskih jezerih. Med potjo 
nas je spremljal vonj alpskih nageljnov. Pri koči 
smo imeli daljši odmor za lenarjenje, saj smo 
počakali tri naše pohodnike (Branko, Sonjo in 
Janĳa), da se vrnejo s Prehodavcev in priključĳo
skupini. Pot jih je vodila ob vseh Triglavskih je-
zerih, tako da je bil vloženi trud poplačan. 
Sledila je skupinska fotografija pri koči, nato pa
nas je podaljšani korak vodil nazaj proti Planini 
Dedno polje, kjer so nas premamili kislo mleko 
in žganci. Po poti, ki se je deloma vila med rož-
natimi rododendroni, smo prispeli do Planine 
pri jezeru, kjer nam je sonce že naznanjalo, da 
bo kmalu zašlo. Že rahlo utrujeni smo ob kle-
petu prišli na Planino Blato, kjer smo bili pustili 
avtomobile. Veseli, da je za nami prekrasen dan, 
smo si v Bohinjski Bistrici privoščili sladoled. 
Običajno že zvečer po pohodu pripravimo krat-
ko fotoreportažo in jo posredujemo po e-pošti, 
kar razveseli vsakega pohodnika. Kadar čas 
dopušča, pa pripravimo predstavitev fotografij
v powerpointu z glasbeno podlago. Pogled na 
prehojeno pot je pravi užitek, ko se glasba in 
slike zlĳejo v celoto. Za Triglavska jezera smo
si seveda vzeli čas in oblikovali tako predsta-
vitev. 
Veliko lepih tur in varen korak želim vsem po-
hodnikom. 

Besedilo in fotografije: Zlatko Verbič  

Trĳe hitri polžki na Veliki Tičarici; spodaj jezero
Ledvička

Skupinska na vrhu Palca Hitri polžki pri Koči pri Triglavskih jezerih

DU Log na Športfejstu Krompirjev piknik Krompirjev piknik
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Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 

OBJAVLJA RAZPIS ZA 
SOORGANIZACIJO SILVESTROVANJA NA VRHNIKI.

Vse nadaljnje informacije so objavljene na spletni strani 
www.zavod-cankar.si . 

AVTOPRALNICA IN
VULKANIZERSTVO ŽAGAR

Organizatorja prireditve sta Levček bar in Kavarnica Nauportus.

9.990 €*

·  dvopodročna 
klimatska 
naprava

·  5 vrat
·  6 zračnih blazin

Cool ali hot?
www.peugeot.si

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 
novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

*Cena velja za model peugeot 208 Active 1,2 VTi, 5 vrat in opcijo avtomatska dvopodročna klimatska naprava in ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane 
garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov. *Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

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

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 8/29/13   2:55 PM

RAČUNOVODSKE STORITVE

V okviru Regĳske štipendĳske sheme se razpi-
sujejo kadrovske štipendĳe, ki jih podeljujejo 
delodajalci s sedežem v eni izmed  šestind-
vajsetih občin osrednjeslovenske regĳe in so 
delno sofinancirane iz sredstev EU.  Letos 
triindvajset delodajalcev ponuja priložnost 

za 48 štipendĳ v različnih izobraževalnih pro-
gramih. 
Osnovna višina štipendĳe znaša 15 % mini-
malne plače v RS za dĳake, 28 % minimalne 
plače v RS za dodiplomske študente ter 34 % 
minimalne plače v RS za podiplomske študen-

te. Štipendistom pripada k osnovni štipendĳi 
tudi dodatek za uspeh in dodatek za izobra-
ževanje zunaj stalnega prebivališča. Povpre-
čna štipendĳa v letu 2012/2013 je znašala 230 
evrov, višina najvišje podeljene štipendĳe za 
dĳake je bila 280 evrov, za študente pa skoraj 

400 evrov.
Seznam aktualnih 
razpisanih štipendĳ 
je objavljen na splet-
ni strani Regionalne 
razvojne agencĳe 
Ljubljana urbana 
regĳa (www.rralur.
si), kjer je dostopen 
tudi obrazec vloge 
za prĳavo. Prĳave 
z dokazili morajo 
kandidati poslati v 
označeni kuverti na 
naslov: RRA LUR, 
Tehnološki park 19, 
1000 Ljubljana. Rok 
za oddajo vlog je 11. 

oktober 2013. 
Dodatne informacĳe: mag. Liljana Drevenšek 
(vodja projekta), e-naslov:   liljana.drevense-
k@ljubljana.si, Meta Koprivšek Tomažič (po-
dročna svetovalka), e-naslov:  meta.koprivsek-
tomazic@ljubljana.si . Tel.: 01 306 19 05 

Nudimo celovite računovodske storitve za s.p. - je, d.o.o. - je, društva, kmete »pavšaliste« 
in ostale.

Cena storitev je po dogovoru, glede na obseg mesečnih dokumentov.  

Računovodstvo, Aleš Šmon s.p., Zalarjeva c. 1a, 1353 Borovnica

Kontakt: Nataša 031/329533

Na voljo 48 kadrovskih štipendĳ in zaposlitev 
po  končanem šolanju

Projekt Regĳske štipendĳske sheme Ljubljanske urbane regĳe je sofinanciran iz sredstev Evrop-
ske unĳe, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
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Območje Policĳske postaje Vrhnika
Policiste Policĳske postaje Vrhnika je v začetku
avgusta v Borovnico poklical zaskrbljeni občan, 
ki je med zemeljskimi deli naletel na skrito večjo 
količino streliva, menda še iz časa druge sveto-
vne vojne, točneje 1200 kosov nabojev za puško, 
kar bi zadostovalo za izvedbo manjše vojaške 
ofenzive ali ljudske vstaje. A kot kaže, so jih ne-
znani aktivisti skrivali tako dolgo, da je bilo voj-
ne konec prej, kot pa bi utegnili slehernega od 
njih sprožiti. Najdbo so do uničenja shranili pi-
rotehniki oddelka Civilne zaščite Novo mesto.
V obsežni policĳski akcĳi so vrhniški policisti
skupaj s kolegi iz PP Ljubljana Vič na mejnih 
območjih policĳskih postaj odkrili in zatrli 21
skrivnih nasadov prepovedane opojne indĳske
zeli, ki se pri nas kljub krizi očitno še vedno 
dobro prodaja. Črni trg tako ni dočakal konč-
nih produktov iz več kot 400-ih sadik konoplje. 
Ali bodo porcĳo pravne države dočakali nepo-
klicani kmetovalci in trgovci, pa bo znano šele 
po koncu zbiranja obvestil o storilcih opisanega 
kaznivega dejanja.
So pa možje zakona že končali kariero idealista, 
ki si je v napačni vnemi po vzpostavljanju no-
vega družbenega reda, temelječem na skupni 
lastnini, prisvojil zaupano mu Citroen Xsaro. 
Vozilo so izsledili v prestolnici in jo vrnili pra-
vičnemu lastniku, osumljenec pa bo svoje ideje 
lahko razlagal dežurnemu sodniku. Tam pa bi 
se znal kmalu znajti tudi zaenkrat še neznani ro-
komavh, ki je izpred hiše na Logu speljal kolo z 
motorjem znamke Piaggio Ciao, črne barve. Za 
njim še poizvedujejo.
Avgusta so policisti obravnavali šest prometnih 
nesreč, v katerih jo je večinoma skupila plastika 
in pločevina, v enem primeru pa so udeleženci 
žal utrpeli tudi lažje telesne poškodbe.
Kdo ve koliko nesreč pa je bilo preprečenih, ko 
so se policisti pred začetkom šolskega leta inten-

zivno lotili preventivnega dela v okolici osnov-
nih šol, vrtcev in šolskih poti. Poostren nadzor 
prometa je žal že hitro ponudil nič kaj blestečo 
sliko, saj so morali udeležencem izreči več opo-
zoril, nekaterim pa je do živega prišla šele kon-
kretna globa. V največ primerih kršitev imajo 
vozniki še vedno pretežko nogo, nekateri pome-
na varnosti (zase in za otroke) v cestnem pro-
metu ne znajo povezati z uporabo varnostnega 
pasu in otroških sedežev, spet drugi strah pred 
volanom in brisalci preganjajo s kozarčkom ruj-
nega ali kratkega, nemalo pa jih ima toliko za 
povedati, da mobilni telefon še med vožnjo ne 
morejo pustiti pri miru. 

Območje Policĳske postaje Ljubljana
Vič
Malce več dela so imeli tokrat policisti Policĳske
postaje Ljubljana Vič, ki so v občinah Horjul in 
Dobrova – Polhov Gradec zabeležili devet kaz-
nivih dejanj.
V Podsmreki se je nek dolgoprstnež sukal okrog 
osebnega vozila in skušal na vsak način zlesti 
vanj. Nazadnje je le obupal in se verjetno lotil 
pametnejšega dela, npr. štetja korakov. Spet dru-

gim lepljivoprstim z istega konca pa se je poš-
teno delo tako zelo zagabilo, da signalizacĳe za
»delo na cesti« še ponoči ne morejo gledati. V 
temo je poniknila z njimi vred. Med tatiči pa so 
tudi takšni, ki verjamejo, da se bo prah okrog 
njihovih nečednih dejanj prej polegel, če si bodo 
pomagali z odsesovalno napravo. V Stranski vasi 
so nato izsledili eno, ki se ni preveč upirala in se 
je prilegala roparskemu prtljažniku, v katerem 
so jo domnevno odpeljali nekam, kjer se precej 
praši. Zasebna lastnina pred nepridipravi ni bila 
varna niti za zaklenjenimi vrati. V Zaklancu so 
vlomili v kar dve hiši, da so v eni našli, kar so 
iskali – več kosov zlatnine za svojo vedno praz-
no malho. Taisti ali vsaj njihovi stanovski kolegi 
so se s tujo zlatnino kinčali tudi v hiši v Gabrju. 
Manj uspeha pa je imela posebna skupina ne po-
sebno uspešnih vlomilcev, ki so se trudili vsto-
piti v zaklenjeno hišo v Šentjoštu nad Horjulom, 
potem pa se iz same togote ob neuspehu znesli 
nad nič hudega slutečim telefonskim kablom, ki 
je le opravljal svoje delo in se brigal zase. Vse na-
štete še iščejo, pravočasen klic vestne občanke iz 
Dobrove pa je že zapečatil zločinsko kariero vlo-
milske skupine treh romunskih državljanov, ki 
so se očitno mislili z dvajset tisočakov vrednim 
čolnom njenega soseda podati v obratni smeri, 
kot so k nam priveslali Jazonovi argonavti. Ne-
sojene pomorščake so zgrabili možje postave in 
jih varno pospremili na sodišče v nadaljnji po-
stopek. Hja, ga ni alarma čez dobrega soseda! 
Policiste so ta mesec obvestili tudi o najdbi dveh 
ukradenih registrskih tablic, ki so jih nato posre-
dovali na upravno enoto.
Zaradi kršitev javnega reda in miru so mora-
li možje v modrem posredovati kar petkrat. V 
Stranski vasi so mirili razgrete strasti med so-
sedoma, pri čemer so enemu od kršiteljev v roke 
stisnili plačilni nalog. Zaradi nasprotujočih si 
izjav vpletenih v podobni dogodek v Polhovem 

Gradcu pa so tam le sestavili uradni zaznamek 
o neuvedbi postopka. Epiloga zaenkrat nista do-
bila niti domnevni spor med možem in ženo v 
Podolnici, niti incident med očetom in sinom v 
Horjulu, saj policisti še zbirajo obvestila. Je pa 
zato plačilni nalog zaradi kršitve Javnega reda 
in miru »kasiral« sin, ki je prav glasno prišel 
navzkriž s svojim očetom v Osredku pri Polho-
vem Gradcu. Precej mirneje pa se je iztekel ne-
sporazum glede delitve zemljišč, kjer so občane 
policisti napotili na zasebno tožbo.
Med drugim je prišlo v Brezjah do prometne 
nesreče, kjer jo je povzročitelj prav »junaško« 
pobrisal s kraja dogodka. »Junaka« še iščejo. Iz-
ven Korene nad Horjulom pa je prišlo do prav 
tragičnega dogodka, ko je za sedaj še neznano 
osebno vozilo v ovinku z lučmi zaslepilo po 
klancu navzdol vozečega kolesarja, zaradi česar 
je ta zapeljal s ceste, s kolesom zadel ob večji 
kamen in nato treščil ob skalnato steno. Zaradi 
hudih telesnih poškodb so ga z reševalnim vozi-
lom odpeljali na Urgentni blok Kliničnega cen-
tra v Ljubljani. Ceste ta poletni mesec niso bile 
nič kaj prĳazne niti do gozdnega življa, kar nam
priča nesreča s povoženjem divjadi v Šujici.

Zbral in uredil: Damjan Debevec

• Črna kronika avgust 2013 • Črna kronika avgust 2013 •

Pri spletnem nakupovanju moramo biti zelo 
previdni. Pri  takem nakupovanju potrošnik in 
trgovec nista v neposrednem stiku, potrošnik 
pa si izdelkov pred nakupom ne more ogledati, 
zato zanj veljajo posebne pravice. Pred naku-
pom morate imeti na voljo informacĳe o proda-
jalcu, lastnostih izdelka, ceni, o možnih načinih 
plačila, načinu in stroških dostave, o pravici do 
odstopa od nakupa, jamstvu. Vse te informa-
cĳe vam mora prodajalec posredovati pisno,
najkasneje ob dostavi izdelka. Ko ste v spletni 
trgovini naročili izdelek, vam mora trgovec na 
vaš  e-naslov poslati potrdilo o prejemu naro-
čila. V potrditveni e-pošti morajo biti tudi po-

datki o trgovcu, naročenem izdelku, naslovu, 
kamor potrošnik lahko pošlje ugovor, servisu,  
jamstvu, pogojih za odstop od pogodbe, zapi-
san mora biti tudi podatek o pravici potrošni-
ka do odstopa od pogodbe oziroma pisno ob-
vestilo, da te pravice nima. Trgovec vam mora 
naročeno blago dostaviti v dogovorjenem roku. 
Če roka ni, pa najkasneje v 30 dneh od naro-
čila. Če trgovec ugotovi, da naročenega blaga 
nima, vas mora o tem nemudoma obvestiti in 
vam vrniti vsa opravljena plačila. Izdelek lah-
ko vrnete v roku 14 dni, čeprav nima napake, 
trgovec pa vam mora najkasneje v 30 dneh po 
prejemu sporočila o odstopu vrniti vsa plačila. 

To pravico ima potrošnik zato, ker pred na-
kupom izdelka le-tega ne more pregledati. So 
pa pravice potrošnika enake tako pri spletnem 
nakupu kot pri nakupu z vozičkom, če ima iz-
delek stvarne napake. Potrošnik lahko zahteva 
vrnitev kupnine ali zamenjavo ali popravilo 
izdelka ali ustrezno znižanje cene. Odgovor-
nost prodajalca traja dve leti. Najkasneje v 
roku dveh mesecev po odkritju napake morate 
obvestiti prodajalca, in sicer osebno ali pisno. 
V Slovenĳi je za določene izdelke predpisano
obvezno jamstvo. Če se izdelek pokvari, lahko 
potrošnik zahteva brezplačno odpravo napake. 
Če napake ni mogoče popraviti v 45-dnevnem 

roku, lahko potrošnik zahteva zamenjavo izdel-
ka. Če ta zahtevek ni izpolnjen, lahko potrošnik 
zahteva vrnitev kupnine.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pravnica svetuje
Sabina z Loga sprašuje: Kakšne so pravice potrošnikov pri nakupu prek spleta?

Foto: IT Foto: AP

1. Odobritev pravnega posla ni potrebna:
ZKZ taksativno določa primere, ko odobritev 
pravnega posla ni potrebna, v teh primerih 
upravna enota izda potrdilo. Odobritev ni po-
trebna, če gre za pridobitev kmetĳskega zemljiš-
ča, gozda ali kmetĳe:
- v okviru kmetĳskih prostorsko ureditvenih

operacĳ;
- med zakoncema oziroma zunajzakonskima 

partnerjema, lastnikom in njegovim zakoni-
tim dedičem, razen če gre za promet z zaščite-
no kmetĳo, ki ni v skladu z 18. členom ZKZ;

- med solastnikoma, kadar je kmetĳsko zemljiš-
če, gozd ali kmetĳa v lasti dveh solastnikov;

- na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživlja-
nju;

- na podlagi darila za primer smrti in izročilne 
pogodbe, razen če gre za promet z zaščiteno 
kmetĳo, ki ni v skladu z 18. členom ZKZ;

- če gre za kmetĳsko zemljišče ali gozd, na ka-
terem stoji objekt (stavbišče in funkcionalno 
zemljišče), zgrajen v skladu z veljavnim pros-
torskim aktom in s predpisi o graditvi objek-
tov.

2. Darilna pogodba
Predpisan je krog upravičencev, s katerimi lah-
ko lastnik sklene darilno pogodbo, katere pred-
met so kmetĳska zemljišča, gozdovi ali kmetĳa,
in sicer z:
- zakoncem oz. zunajzakonskim partnerjem, 

otroki oz. posvojenci, starši oz. posvojitelji, 
brati/sestrami, nečaki/nečakinjami in vnuki/
vnukinjami;

- zetom, snaho oz. zunajzakonskim partnerjem 
otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetĳe;

- nosilcem kmetĳe, ki je nosilec kmetĳe v skla-
du z zakonom, ki ureja kmetĳstvo, in je prido-
bil sredstva iz programa razvoja podeželja kot 
mladi prevzemnik kmetĳe, če od prevzema
kmetĳe ni minilo več kot pet let;

- lokalno skupnostjo ali državo.
Predmet prodaje po tem zakonu in pogodbe s 

prevzemnikom kmetĳe (3. alinea zg.) je lahko
le cel lastninski ali solastninski delež kmetĳ-
skega zemljišča, gozda ali kmetĳe.

3. Postopek odobritve pravnega posla
V vseh preostalih primerih se vodi upravni po-
stopek odobritve pravnega posla. ZKZ predpi-
suje, da se pravni posel za pridobitev lastninske 
pravice na kmetĳskih zemljiščih, gozdovih ali
kmetĳah ne odobri:
- če niso izpolnjeni pogoji iz 18. člena ZKZ (gle-

de zaščitene kmetĳe);
- če promet ni potekal po postopku in na način, 

določen s tem zakonom; 
- če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev 

(predkupna pravica po ZKZ oz. ZG);
- če bi se s prometom fizično delile parcele zem-

ljišča, ki je bilo urejeno s komasacĳo.
Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pra-
vnega posla z odločbo. 
Pridobitelj nepremičnin (kupec, obdarjenec ...), 
vloži pri Upravni enoti Vrhnika vlogo za odo-
britev pravnega posla oziroma vlogo za izdajo 
potrdila, da odobritev pravnega posla ni potreb-

na (obrazci vlog so na  voljo v sprejemni pisarni 
UE Vrhnika in objavljeni na enotnem državnem 
portalu e-uprave: h�p://e-uprava.gov.si/storit-
ve).
Vlogo za odobritev pravnega posla se v primeru 
prodaje oz. nakupa vloži najpozneje v šestdese-
tih dneh po poteku roka predpisano objavljene 
ponudbe (postopek ponudbe zapisan v točki 4). 
Po določilu ZKZ je treba vlogi priložiti sklenje-
no pogodbo o pravnem poslu. Postopek se re-
šuje glede na posebnost zadeve, v skrajšanem 
ali posebnem ugotovitvenem postopku ter po 
vrstnem redu, kot jih stranke vlagajo.

4. Postopek ponudbe 
Lastnik, ki namerava prodati kmetĳsko zem-
ljišče, gozd ali kmetĳo, mora ponudbo izročiti
upravni enoti na območju, kjer leži nepremič-
nina. Upravna enota mora ponudbo objaviti na 
oglasni deski in na enotnem državnem portalu 
e-uprave ter jo posreduje pristojni občini, da jo 
objavi na svoji oglasni deski. Rok za sprejem po-
nudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba 
objavljena na oglasni deski upravne enote.
Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano kmetĳsko
zemljišče, gozd ali kmetĳo, mora dati pisno izja-
vo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno 
s povratnico (zaradi dokazovanja) prodajalcu in 
upravni enoti (upravni enoti lahko vroči nepo-
sredno).
Če ni glede kmetĳskega zemljišča, gozda ali
kmetĳe z drugimi zakoni določeno drugače,
uveljavljajo predkupno pravico predkupni 
upravičenci po določenem vrstnem redu, nave-
denem v šestih točkah:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, 

meji na zemljišče, ki je naprodaj; 
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drugi kmet; 
5. kmetĳska organizacĳa ali samostojni podjet-

nik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmeti-
ja potrebna za opravljanje kmetĳske oziroma
gozdarske dejavnosti;

6. Sklad kmetĳskih zemljišč in gozdov RS za
RS.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na 
isto mesto, pravico do nakupa določi po nasled-
njem vrstnem redu:
• kmet, ki mu kmetĳska dejavnost pomeni edi-

no ali glavno dejavnost;
• kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
• kmet, ki ga določi prodajalec.
Kmetĳska dejavnost se šteje za edino in glavno
dejavnost, če pridelki oziroma sredstva, prido-
bljena iz te dejavnosti, pomenĳo tej osebi pogla-
vitni vir za preživljanje.
Pri nakupu gozdov se glede predkupne pravi-
ce upoštevajo določila ZG. Posamezna določila 
urejajo predkupno pravico za varovalne gozdo-
ve, gozdove s posebnim pomenom in gozdove 
v kompleksu, večjem od 30 ha (RS oz. pravna 
oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti RS; lokal-
na skupnost; lastnik, katerega zemljišče meji na 
gozd, ki se prodaja). Če uveljavljata RS ali lokal-
na skupnost predkupno pravico, objava ponud-
be na oglasni deski upravne enote in e-upravi 

Promet s kmetĳskimi zemljišči, gozdovi,
kmetĳami
Promet s kmetĳskimi zemljišči, gozdovi in kmetĳami je urejen v III. poglavju Za-
kona o kmetĳskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 71/11 – ZKZ-UPB2, in 58/12
– ZKZ-D). Pri gozdovih se upošteva tudi Zakon o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 
30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 112/06 – odl US, 115/06, 
110/07, 8/10 – ZSKT-B, 106/10 in 63/13). Za promet s kmetĳskimi zemljišči, gozdovi
ali kmetĳami po tem zakonu šteje pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli
med živimi in v drugih primerih, ki jih določa zakon. Pravni posel odobri upravna 
enota oz. v posameznih primerih izda potrdilo, da odobritev pravnega posla ni 
potrebna.
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ni potrebna.
Predkupno pravico za  druge gozdove pa ima 
lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se 
prodaja. Če ta predkupne pravice ne uveljavi, 
ima predkupno pravico drugi lastnik, kate-
rega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja. Za 
postopke in roke prodaje gozdov, uveljavljanje 
prednostne pravice in pogoje za menjavo goz-
dov se smiselno uporabljajo določbe ZKZ, če z 
ZG ni urejeno drugače. 

5. Krajinski park Ljubljansko barje
Na območju Upravne enote Vrhnika ležĳo po-
samezne nepremičnine v zavarovanem območ-
ju Krajinskega parka Ljubljansko barje (območju 
ohranjanja narave), in sicer na podlagi Uredbe o 
Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list 
RS, št. 112/08). 
Zakon o ohranjanju narave, v nadaljevanju ZON 
(Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 
– ZDru-1, 32/08 – odl. US in 8/10 – ZSKZ-B), kot 
enega izmed ukrepov varstva naravnih vrednot 
določa  zakonito predkupno pravico države pri 
nakupu zemljišč na zavarovanih območjih – ne 
glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo 
predkupno pravico na kmetĳskih, gozdnih in
vodnih zemljiščih. Skladno s predpisi, ki ureja-
jo državno upravo, predkupno pravico države 
uveljavlja Agencĳa RS za okolje, v nadaljevanju
ARSO (obrazec ponudbe in podrobnejša infor-
macĳa: h�p://www.arso.gov.si/ – narava – pred-
kupna pravica – navodilo). 

Zaradi navedenega statusa zemljišč morajo 
lastniki zemljišč o nameravani prodaji najprej 
s ponudbo obvestiti predkupnega upravičenca 
(državo) in upravljavca zavarovanega območja 
(poslati na naslov MKO - ARSO, Vojkova 1 B, 
1000 Ljubljana, ter v vednost Javnemu zavodu 
Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška c. 
380, 1357 Notranje Gorice).
Država sporoči prodajalcu, da ne uveljavlja 
predkupne pravice s posebno izjavo na hrbtni 
strani obrazca ponudbe (oz. v primeru, da uve-
ljavlja prednostno predkupno pravico poda pis-
no sporočilo).  Odgovor na ponudbo (oz. izjavo) 
se posreduje upravni enoti ob vloženi ponudbi 
za prodajo po določilih ZKZ.
Za vsak pravni posel, ki se nanaša na zemljišča, 
ki ležĳo v zavarovanem območju (tudi za stavb-
na zemljišča), je v ZON predpisano, da upravna 
enota izda soglasje na predlog pridobitelja ne-
premičnine.
Soglasje ni potrebno, če gre za pridobitev last-
ninske pravice na podlagi dedovanja in s pra-
vnim poslom, ki se sklepa med lastnikom in 
državo oziroma lokalno skupnostjo, na katere 
območju leži nepremičnina, ki se prodaja – v ta-
kih primerih izda upravna enota potrdilo. 
Odločbo o soglasju se ne izda (soglasje se zavr-
ne):
- če pridobitelj nepremičnine ne da izjave, da 

soglaša z varstvenimi režimi in razvojnimi 
usmeritvami  na zavarovanem območju (po  
prej navedeni uredbi), ter

- če niso bile upoštevane določbe o predkupni 
pravici – če gre za prodajo. Predkupna pra-
vica se nanaša samo na kmetĳska, gozdna in
vodna zemljišča, ne pa tudi na stavbna zem-
ljišča.

6. Zaščitena kmetĳa
Poseben primer je odtujitev zemljišč od zaščite-
ne kmetĳe. V ZKZ je določeno, da se zaščitena
kmetĳa   v prometu ne sme deliti, razen v taksa-
tivno primerih, navedenih v šestih alineah: 
- če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena 

kmetĳa, ali nastaja nova zaščitena kmetĳa;
- če se na tak način povečuje ali zaokrožuje dru-

ga kmetĳa oziroma se povečuje ali zaokrožu-
je kmetĳsko zemljišče, ki je v lasti kmetĳske
organizacĳe ali samostojnega podjetnika po-
sameznika;

- če se odtujĳo stavbna zemljišča;
- če se odtujĳo zemljišča, ki se jih po predpisih

o dedovanju kmetĳskih gospodarstev sme na-
kloniti z oporoko; 

- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni 
kmetĳi RS oziroma občina ter

- če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski 
delež na zaščiteni kmetĳi v korist solastnika,
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, po-
tomca, posvojenca ali njegovega potomca 
tako, da zaščitena kmetĳa še naprej izpolnjuje
pogoje po predpisih o dedovanju kmetĳskih
gospodarstev.

4. alineja napotuje upravni organ na uporabo 

Zakona o dedovanju kmetĳskih gospodarstev
(Uradni list RS, št 70/95 in 54/99 – odl. US in 
30/13), kjer je med drugim zapisano, da se šteje, 
da gospodarska sposobnost zaščitene kmetĳe ni
znatno prizadeta, če so predmet volila – oziro-
ma odtujitve/delitve v primeru prometa: 
- gozdna zemljišča oziroma kmetĳska zemljišča

z boniteto, nižjo od 40, pri čemer posamezna 
odtujitev ne presega 2 %, vse odtujitve skupaj 
pa ne presegajo 10 % skupnih kmetĳskih (in
gozdnih) površin.

Ob upoštevanju določil ZKZ, ZG in ZON je ove-
ritev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu 
(pogodbi)  mogoča le na podlagi odločbe o odo-
britvi pravnega posla, ki jo izda upravna enota, 
oziroma potrdila, da odobritev pravnega posla 
ni potrebna, ter za zemljišča na zavarovanem 
območju tudi na podlagi soglasja po določilih 
ZON. 

Upravna enota Vrhnika

Vabilo na

RAZSTAVO
Kam z gradbenimi odpadki?

Vabimo vas na razstavo »Kam z gradbenimi odpadki?« 

Na ogled bo v Zbirnem centru, Pot na Tojnice 40, 
na Vrhniki, 

poleg naše upravne stavbe 
od 15. do 19. oktobra 2013 

Osrednji dogodek v okviru razstave pa bo 
v sredo, 16. oktobra 2013, od 14. do 17. ure, 

ko vam bo g. Mirko Šprinzer  (strokovnjak s področja 
gradbeništva) predstavil pravilno ravnanje z gradbenimi 
odpadki. Ogledali si boste lahko tudi predstavitev mletja 
gradbenih odpadkov na specialnem mobilnem drobilcu.

Pridružite se nam in poskrbite, da bodo vaši gradbeni 
odpadki vedno pravilno odloženi, naše okolje pa lepo in 

zdravo. 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 
in direktorica mag. Brigita Šen Kreže
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Navodila za oddajanje gradbenih odpadkov na Zbir-
nem centru Vrhnika:
Povzročitelji lahko manjše količine gradbenih odpadkov pri-
peljejo na Zbirni center Vrhnika in jih brezplačno odložĳo na
za to pripravljen prostor. Količina takih odpadkov pa ne sme 
presegati 3500 kg na leto/gospodinjstvo.
Gospodinjstvo, ki želi pripeljati gradbene odpadke na Zbirni 
center Vrhnika, mora pri vhodu predložiti dokazilo o zadnji 
plačani položnici za komunalne storitve, ki jih obračunava JP 
KPV, d.o.o., šele nato odpadke lahko brezplačno odloži. Ko se 
na podlagi evidence ugotovi, da je posamezno gospodinjstvo 
preseglo dovoljeno količino brezplačno odloženih odpadkov, 
vse nadaljnje odlaganje gradbenih odpadkov zaračunamo po 
veljavnem ceniku JP KPV, d.o.o. 

Gradbeni odpadki - lasten dovoz na zbirni center
Odložite jih po navodilu sprejemalca odpadkov. Med gradbene 
odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacĳ in popravil v
gospodinjstvu (opeka, omet, strešniki (ne azbest!), kosi betona, 
cement, keramične ploščice, …) ki jih opravljate sami. Če vam 
gradbena dela opravljajo obrtniki ali podjetja, jih s pogodbo za-
vežite, da vam po končanih delih gradbene odpadke odstrani-
jo.

Gradbeni odpadki - Najem 5-kubičnega zabojnika in 
odvoz s kontejnerskim vozilom   
Postopek: 
 Pokličite na JP KPV, d. o. o., na tel. št. 750 29 59 (Rupnik) ali 

750 29 68 (Kogovšek)
 Najem 5-kubičnega zabojnika znaša 0,9014 €/dan

 Prevoz zabojnika stane 42 €/uro
 Prevzem do 3500 kg gradbenih odpadkov na leto je brez-

plačen
 Cena za odlaganje gradbenih odpadkov (ki presegajo 3500 

kg) je 21,6992 €/m3 brez DDV-ja

Azbest 
Navodila za oddajanje azbesta na Zbirnem centru Vrhnika: od-
ložite ga po navodilu sprejemalca odpadkov. Gradbeni materi-
al, ki vsebuje azbest – predvsem salonitno kritino – je treba na-
ložiti na palete in oviti z embalažno folĳo. Če pripeljete manjše
količine (do 10 kosov), jih lahko odložite na poseben prostor, 
predpisano skladanje in ovĳanje pa opravĳo zaposleni na Zbir-
nem centru Vrhnika.

Odlaganje azbesta se plačuje po veljavnem ceniku JP KPV, 
d.o.o.:  

Embaliran (zavit v folĳo) na paletah  0,1480 €/kg brez DDV-ja
Neembaliran (neovit v folĳo) 0,1583 €/kg brez DDV-ja

Zbirni center za ravnanje z odpadki Vrhnika je prostor, urejen 
in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst 
ločenih frakcĳ, na katerem povzročitelji komunalnih odpadkov
iz občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika izvajalcu javne 
službe prepuščajo ločeno zbrane frakcĳe in kosovne odpadke.
Namenjen je zbiranju in prepuščanju v obdelavo tistih odpad-
kov, ki jih občani zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo 
oddati v zabojnike, ki so namenjene rednemu zbiranju in od-
vozu odpadkov (zeleni in črni zabojniki).

Gradbeni odpadki so eden največjih odpadnih 
tokov v Slovenĳi. Veliko teh odpad-

kov konča na črnih odlagališčih, kjer obremenjujejo naravo, tla, 
vodo in zdravje ljudi. S pravilnim pristopom, pripravo na ruše-
nje in selektivnim rušenjem pa lahko pridobimo ločene gradbe-
ne odpadke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali predelati. 
Namen mobilne razstave je predstaviti možnosti uporabe pre-
delanih gradbenih odpadkov in opozoriti na problematiko div-
jih odlagališč. Mobilna razstava, s katero želimo širši javnosti 
predstaviti tudi projekt ReBirth, bo prihodnji mesec na ogled v 
prostorih Cankarjevega doma na Vrhniki in na Zbirnem centru 
Vrhnika, JP KPV, d. o. o. Od tod pa bo razstava potovala naprej 
po slovenskih občinah in tehničnih šolah. 
Na razstavi se bodo obiskovalci lahko seznanili s problemati-
ko divjih odlagališč, dobili informacĳe o pravilnem ravnanju z
gradbenimi odpadki in zanimive informacĳe o tem, kaj se doga-
ja s pravilno zbranimi in oddanimi gradbenimi odpadki in kako 
postanejo nov gradbeni proizvod.
* Ali ste vedeli, da je v Slovenĳi evidentiranih več kot 10 700

divjih odlagališč in da predstavljajo gradbeni odpadki kar 2/3 
neustrezno odvrženih odpadkov?

* Ali ste vedeli, da lahko v večini občin oddate manjše količi-
ne gradbenih odpadkov za to namenjenim zbirnim centrom 
brezplačno?

* Ali ste vedeli, da so gradbeni odpadki odlična surovina za 
proizvodnjo agregatov, to je zrnatih materialov, ki se upo-
rabljajo pri gradnji, in da jih lahko uporabljamo za nasipe, 

zasipe, pravilno zbrane in predelane pa tudi za proizvode z 
višjimi varnostnimi zahtevami, kot so npr. betoni?

Na razstavi si boste lahko ogledali izdelke iz recikliranih gradbe-
nih odpadkov in dva filma o recikliranju gradbenih in industrĳ-
skih odpadkov, ki jih najdete tudi na spletni strani h�p://www.
re-birth.eu/prikaz-uporabe-odpadkov/. Hkrati pa vas vabimo, 
izpolnite vprašalnik in sodelujete v nagradni igri.
Mobilna razstava je nastala v okviru evropskega projekta Re-
Birth – Promocĳa recikliranja industrĳskih in gradbenih od-
padkov in njihove uporabe v gradbeništvu, ki ga sofinancirata
Evropska komisĳa (program LIFE+) in Ministrstvo za kmetĳstvo
in okolje Republike Slovenĳe.

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

Gradbeni odpadki
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Ob 30 letnici podjetja Kemis 

vas vabimo na 

Dan odprtih vrat.
Sobota, 26.10.2013, 

od 9-ih do 12-ih

Pot na Tojnice 42, Sinja Gorica

Dobrodošli
 

Kemis d.o.o.

Novice Krajinskega parka 
Ljubljansko barje
25. septembra bomo v sodelovanju z barjan-
skimi občinami in številnimi domačini z Ljub-
ljanskega barja v Mestnem muzeju Ljubljana 
postavili na ogled življenje na Ljubljanskem 
barju nekoč. Prek črno-belih fotografij se bomo
sprehodili skozi življenje Morostarjev, Ižancev, 
Coklarjev …
27. septembra vse zvedave vabimo na Noč raz-
iskovalcev 2013. Namen projekta je mladim 
predstaviti delo raziskovalcev. Z nami boste 
lahko odkrivali zaklade Ljubljanskega barja 
kar na sedežih naslednjih raziskovalnih usta-
nov: Zemljepisni muzej – GIAM ZRC SAZU, 
Mestni muzej Ljubljana, Naravoslovnotehni-
ška fakulteta, Botanični vrt Ljubljana. Gre za 
sklop brezplačnih predstavitev in delavnic, ki 
bodo  potekale od 16. do 20. uroe Ker je število 
mest omejeno, so predhodne objave obvezne. 
Več informacĳ in predhodne prĳave na: info-
@ljubljanskobarje.si in telefon: 08 205 2350.
5. oktobra od 9.00  do 14.30 bo na trgu pred 
Mestnim muzejem Ljubljana Festival barjan-
skih občin, ki se bodo predstavile s svojo tu-
ristično in gostinsko ponudbo ter etnološko 
dediščino. 

12. oktobra vabljeni na zadnje strokovno vode-
nje po Ljubljanskem barju, na katerem bomo z 
Janezom Drašlerjem spoznali značilnosti kme-
tĳstva na Ljubljanskem barju. Omejeno število
mest! Obvezne prĳave na:  info@ljubljansko-
barje.si in telefon: 08 205 2350.

Festival barjanskih občin 5. 10. 2013 
na Trgu Francoske revolucĳe
V Mestnem muzeju Ljubljana so  letos postavili 
na ogled najstarejše leseno kolo z osjo na svetu. 
Gre za 5150 let staro podvozje koliščarskega 
voza, izkopano na obrobju Ljubljanskega bar-
ja pri Verdu. Razstava je zastavljena tako, da 
ponuja  priložnost, da si v muzeju ogledamo 
arheološke najdbe, spoznamo pa tudi prostor, 
od koder  predmeti izvirajo. Ljubljansko barje 
je  okoli 150 kvadratnih kilometrov velika moč-
virna ravnica  južno od glavnega mesta, kjer so 
doslej  pod površjem našli  ostanke okoli  štiri-
desetih koliščarskih naselĳ, starih od 6600 do
4500 let.
Dandanes je zaradi ohranjene narave in mo-
zaične kulturne krajine območje  zavarovano 
kot krajinski park. V parku  v sedmih občinah 
živi  dvanajst tisoč prebivalcev, katerih živ-
ljenje je še vedno tesno povezano z barjansko 
ravnico in tamkajšnjimi tradicĳami. Še bolj tra-

dicionalno pa je bilo bivanje na Ljubljanskem 
barju v desetletjih pred drugo svetovno vojno. 
O tem pričajo  zanimive  fotografije, ki so jih
med  domačini zbrali sodelavci Krajinskega 
parka Ljubljansko barje. Izbor teh fotografij si
lahko ogledamo na spremljevalni razstavi v 
prostorih Mestnega muzeja od začetka do kon-
ca oktobra. Prek črno belih fotografij se bomo
sprehodili skozi življenje Morostarjev, Ižancev,  
Sukarjev in Coklarjev …  In odkrivali, kako je 
človek na barjanski ravnici živel nekoč, ko so 
bili čolni še pomembno prevozno sredstvo po 
Ljubljanici, ko so še kopali šoto in izsuševalne 
jarke na roko.
Zdajšnji utrip življenja v občinah Ljubljanske-
ga barja  pa bodo Barjani  Ljubljančanom in  
drugim obiskovalcem predstavili  v soboto, 5. 
oktobra 2013, na Festivalu  barjanskih občin na 
Trgu francoske revolucĳe. Od 9. ure naprej se
bodo na odru vrstili nastopi glasbenih  in ples-
nih skupin, kulturnih društev in drugih lokal-
nih ustvarjalcev, medtem ko bo na  stojnicah na 
ogled in v pokušino  turistična in kulinarična 
ponudba območja.
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Skrb za zdravo prehranjevanje in zdravje na-
ših zob je nadvse pomembno področje našega 
življenja, še zlasti je to jasno vidno v sodobnem 
času, prepolnem hitre prehrane, hitrega življenj-
skega tempa in pomanjkanja časa za  kakovost-
no življenje, kakršnega si želimo. 
Zato je podpora sistematične preventive na po-
dročju zobne higiene, ki ga izvajamo v o okvi-
ru Zdravstvenega doma Vrhnika, še toliko po-
membnejša in potrebna. Naš načrt preventive 
zajame širok starostni razpon otrok, saj s progra-
mom začenjamo že v vrtcu, kjer otroke in starše 
poučimo o pomenu in pravilnemu načinu skrbi 
za zobe. Otrokom nazorno pokažemo, kako te-
meljito očistimo zobe, s katerimi pripomočki to 
najlažje dosežemo, spodbujamo k samostojnosti 
otrok tudi na tem področju in hkrati opozorimo 
starše o potrebi vsakodnevna kontrole ustne 
higiene pri otrocih kar tja do desetega,dvanaj-
stega leta starosti. Nekoliko starejši otroci, šo-
larji do petega razreda osnovne šole, vsako leto 
tekmujejo v tekmovanju za čiste zobe. S soglas-
jem njihovih staršev učencem približno enkrat 
na mesec pregledamo zobe in ocenimo njihovo 
čistost. Stopnjo čistosti izražamo s simboli zaj-
čka, polžka in črvička, posebno bleščeči zobje pa 
dobĳo ob zajčku še sonček.  V letih opazovanja
zob, spremljanja napredka in pripravljenosti so-
delovanja učencev oz. njihovih staršev v akcĳi
opažam izreden pomen podpore doma pri tej 
akcĳi ter tudi angažiranje učiteljev razrednikov,
ki otroke opozarjajo na čiščenje zob ter staršem 
nudĳo povratno informacĳo o čistosti zob nji-
hovih otrok. Navsezadnje je pomembna celo-
stna naravnanost šole k ozaveščanju o pomenu 
higiene. Seveda pa se strinjamo, da je temeljna 
podpora družine. Vzgoja z vzgledom, spodbu-
janje in opominjanje in vsakodnevna kontrola 
čiščenja, redni obiski pri zobozdravniku, pravil-
na tehnika čiščenja in uporaba ustreznih pripo-
močkov so neprecenljive vrednosti.
Samo tekmovanje ima za skrbne učence tudi pri-
jeten zaključek. Vsako leto se najboljši razred 
vsake od šol in vrtcev, ki tekmujejo (OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška 
Vrhnika, OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, OŠ 
Log - Dragomer, Župnĳski vrtec in Vrtec Rosika
v Bevkah) udeleži nagradne zaključne priredit-
ve v Ljubljani. Na prireditvi se zberejo najboljši 
tekmovalci iz  vse Slovenĳe, še posebno uspeš-
nim podelĳo tudi nagrade. To častno mesto je
letos uspelo osvojiti petemu razredu OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika in jim v imenu vseh, ki so se 
za uspeh trudili, čestitam. 

Ob začetku prireditve je zbrane nagovoril vodja 
prireditve g. Matej Leskošek, dr. dent. med., in 
pozval k besedi tudi naslednje prisotne goste: 
direktorja Stomatološke sekcĳe Ljubljana, pred-
stavnika Mestne občine Ljubljana, tekmovalcem 
pa je čestital tudi predsednik Republike Slove-
nĳe g. Borut Pahor. Govorniki so poudarili po-
membnost tovrstnega tekmovanja in  predstavili 
konkretne rezultate oz. izboljšanje na področju 
ustne higiene in manjše pojavnosti kariesa na 
otroških zobeh na ravni Slovenĳe. Govorili so o
vse večji težavi sponzoriranja prireditve in tudi 
prevoza šolarjev na tekmovanje. 
Po razglasitvi zmagovalcev in razdelitvi nagrad 
je sledil zabavnejši del prireditve za otroke. Le-
tos, ob jubilejni obletnici, 30-letnici tekmovanja, 
so otroke razveselili Čuki s svojim razigranim 
programom. Otroke so navdušili s svojimi pes-
mimi in plesom. Kako so bili otroci zadovoljni 
in nasmejani in tudi ponosni, da so se take pri-
reditve lahko udeležili, ker so pridno umiva-
li svoje zobe! Zagotovo se jim bo tak dogodek 
vtisnil v spomin in jim dal novo voljo za čiščenje 
zobkov. Morda jim bo s svojim navdušenjem 
uspelo spodbuditi k še temeljitejšemu umivanju 
zob tudi svoje vrstnike, ki jim je do udeležbe na 
prireditvi morda  zmanjkal le kakšen zajček.
Vsem, ki se z nami trudite pri izvedbi samega 
tekmovanja in prireditve, se v imenu Zdravstve-
nega doma Vrhnika najlepše zahvaljujem.                                                             

Posebna zahvala velja: Občini Vrhnika, Obči-
ni Borovnica, Občini Log - Dragomer, podjetju 
Aktanta, d. o. o., in gospodu Andražu Drašler-
ju.

Zdenka Suhadolnik 

Bili smo naj razred
Vas zanima zakaj je naš razred 5. A bil najboljši v 
regĳi v tekmovanju za čiste zobe? Poglejte si našo
kratko zgodbo. Prvi, drugi, tretji in celo četrti 
razred nismo ravno blesteli v tem tekmovanju. 
Na zaključno prireditev je vsako leto odhajalo le 

malo otrok iz našega razreda. Morda dva ali tri-
je. V petem razredu pa je nepričakovano prišlo 
do preobrata. Vsi smo se poboljšali in razred je 
zablestel. Začeli smo dobivati zajčke s sončkom, 
namesto črvov in polžev. Tako se je dogajalo 
še nekaj mesecev. S sestro za zobno preventivo 
in učiteljico smo se dogovorili, da prinesemo 
v šolo rezervne zobne ščetke ter si tam umĳe-
mo zobe takoj, ko pridemo v šolo. Proti koncu 
tekmovanja pa nam je zobozdravniška sestra 
Zdenka sporočila veselo novico: »Čestitam! Ste 
kandidati za zaključno prireditev!« Vsi smo bili 
neizmerno veseli in presenečeni, da tja odhaja  
ves razred. Vsi smo dobesedno ponoreli, saj se 
prvič, od kar hodimo v šolo, zaključne priredit-
ve lahko veseli  ves razred.
Ne smemo pa pozabiti, da ne skrbimo za zobe 
samo zaradi prireditve ali nagrade, ampak za-
radi nas. K našemu uspehu sta pripomogli raz-
redničarka ga. Tinkara Kristan in vsem otrokom 
dobro znana preventivna sestra ga. Zdenka Su-
hadolnik, ki sta nas spodbujali. »Hvala!« 
5. A razred pa vam še enkrat polaga na srce: 
»Umivajte si zobe in skrbite za ustno higieno!« 

Nik Božnik

Obisk gospe Zdenke
Učilnica se vsako jutro odpre okoli 8.15. Vsi 
učenci pred vrati že čakamo, da čim prej pride-
mo v razred. Gruča učencev se rine pri vratih. 
Do prihoda učiteljice se zabavamo in vreščimo, 

čeprav smo vsi še zelo zaspani. Skoraj vsak 
mesec k nam v  razred pride gospa  Zdenka, ki 
nam pregleda zobe. Nekega dne, ko so otroci na 
hodniku zopet zagledali gospo Zdenko, so hitro 
pritekli v razred in vsem oznanili njen prihod. 
Takrat se vsi učenci iz razreda zapodimo k umi-
valniku umivat zobe, saj imamo zobne ščetke 
kar v šoli. Tudi tisti otroci, ki pridejo v šolo kas-
neje, si takoj začnejo umivati zobe, čeprav še niti 
torbe niso odložili. Tako imamo vsi umite zobe, 
ko se začne pouk. V razredu je napeto vzdušje, 
ko vsi pričakujemo gospo Zdenko. Mine nekaj 
časa in v razredu je napetost še večja, nato pa na 
vrata nekdo potrka. Vrata se odprejo in v raz-
red vstopi Zdenka s svojo veliko črno aktovko. 
Iz nje vzame neko temno tekočino in vsi učenci 
smo že v koloni eden za drugim. Zdenka vsake-
mu posebej da dve kapljici tekočine v usta. Nato 
si jo speremo. Potem spet čakamo v koloni, a še 
posebno živčni, saj nas čaka pregled;upamo, da 
čim bolj čistih zob. Ob prvem Zdenkinem pri-
hodu so bili rezultati dokaj slabi, a pri nasled-
njih obiskih so se rezultati tako izboljšali, da je 
bila gospa  Zdenka neizmerno navdušena. Zato 
smo si prislužili tudi nepozabno predstavitev za 
najboljši razred. Jaz si ne umivam zob le zaradi 
gospe Zdenke, ampak tudi zato, ker kot starejša 
gospa NE želim imeti umetnih zob. Še naprej si 
bom pridno umivala zobe,  čeprav Zdenka ne bo 
več hodila k nam.

Eva Božič

Trideset let tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani
Že v vrtcu začenjamo s sistematičnim pristopom preventivne vzgoje otrok in njihovih staršev v smeri povečanja zavedanja pomena skrbi za ustno higieno. Delo se 
nadaljuje na razredni stopnji osnovne šole, kjer pa imajo učenci možnost sodelovati v tekmovanju za čiste zobe. Z letošnjim šolskim letom mineva že trideseto leto 
tekmovanja, ki smo ga svečano obeležili z zaključno prireditvĳo v športni dvorani Kodeljevo.

V okviru zdravstveno-preventivnega centra vsako pomlad in jesen organiziramo

Test hoje na 2 km, 
zato vabimo vse, da se nam pridružite

v Borovnici v petek, 11. oktobra 2013, od 16. ure do 17.30 
pri gasilskem domu v Brezovici pri Borovnici 
ali
na Vrhniki v soboto, 12. oktobra 2013, od 8.30 do 10. ure
pri gasilskem domu na Stari Vrhniki
ali 
na Logu - Dragomerju v soboto, 12. oktobra 2013 
od 11. ure do 12.30 
pri osnovni šoli Log – Dragomer.

Na  podlagi hitre hoje, kot jo zmorete in pri tem ne ogrožate svojega zdravja, Vam bomo določili 
Vašo telesno zmogljivost. Test hoje je pretežno namenjen starostni skupini od 20 do 65 let. Za 
izvajanje testa potrebujete le primerno športno obutev! Naredite nekaj zase in se nam pridružite! 
Prireditev bo v vsakem vremenu.

ZD Vrhnika – Zdravstveno-preventivni center
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Rdeči križ Vrhnika

Svetovni dan prve 
pomoči – 11. september
Nekaj dejstev glede prve pomoči: Pogost 
vzrok smrti je nepravilno nudenje prve 
pomoči. Znanje prve pomoči je treba obna-
vljati. Hitra in pravilna prva pomoč rešuje 
življenja. Obvladovanje prve pomoči sodi v 
splošno izobrazbo in usposobljenost.

Rdeči križ z izvajanjem tečajev in izpitov iz 
prve pomoči dviguje raven znanja prve po-
moči tako med mladimi kot tudi med gene-
racĳami v zrelem in poznem obdobju. Na tak 
način vpliva na zmanjšanje predsodkov do 
dajanja prve pomoči in hkrati dviguje samo-
zavest uporabnikov o pomenu samega znanja. 
Izvajalci tečajev in izpitov iz prve pomoči so 
zdravstveni delavci, ki opravĳo usposabljanje 
in izpit ter pridobĳo licenco predavatelja Stro-
kovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa 
Slovenĳe. Licenco morajo obnavljati vsake tri 
leta. Na tak način se seznanĳo z novostmi na 
področju sprememb doktrine prve pomoči.

Na Rdečem križu Vrhnika izvajamo oz. nudi-
mo naslednje tečaje prve pomoči:
–  tečaj in izpit prve pomoči za bodoče vozni-

ke motornih vozil
– osnovni program prve pomoči za delovne 

organizacĳe
– obnovitveni program prve pomoči za delo-

vne organizacĳe
– 70-urni tečaj in izpit prve pomoči za bolni-

čarje
– dopolnilno usposabljanje bolničarjev
– tečaj temeljnih postopkov oživljanja za lai-

ke
– tečaj o uporabi defibrilatorja
Za vse dodatne informacĳe smo vam na voljo 
po telefonu: 01-7502-447.

Tečaj prve pomoči za voznike 
motornih vozil
Bodoči vozniki! Vabimo vas na tečaj in izpit 
iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Te-

čaje organiziramo enkrat na mesec, po potrebi 
tudi večkrat, na Poštni ulici 7B z začetkom ob 
17. uri. Nudimo brezplačno izposojo literatu-
re. Prĳave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. 
ure, ob sredah do 17. ure v pisarni OZ RK Vrh-
nika, Poštna ulica 7B,  po telefonu 7502-447 ali 
na e-naslov: vrhnika.ozrk@rks.si

Tečaj prve pomoči za gospodarske in 
negospodarske družbe
Vsak delodajalec je na podlagi 20. člena Zako-
na o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. 
l. RS, št. 43/2011) in Pravilnika o organizacĳi, 
materialu in opremi za prvo pomoč na delo-
vnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/2006) dolžan 
zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki 
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni 
vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvaja-
nje prve pomoči.  Če iz ocene tveganja izhaja 
večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, 
mora delodajalec zagotoviti na vsakih  dvajset 
delavcev delavca, usposobljenega za izvajanje 
prve pomoči. Tečaj se mora obnavljati vsakih 
pet  let. Država je pooblastila Rdeči križ Slove-
nĳe, kot edino organizacĳo, za izvajanje pro-
grama usposabljanja prve pomoči. Predavate-
lji so zdravniki in medicinske sestre, ki imajo 
potrjeno licenco za predavatelja RK. Udeleže-
nec po opravljenem tečaju prejme potrdilo, s 
katerim izkazuje usposobljenost nudenja prve 
pomoči organom pregona in inšpekcĳam.Za 
dodatne informacĳe oz. naročilo tečaja smo 
vam na voljo v pisarni RK Vrhnika, Poštna 
ulica 7B,  vsak dan od 8. do 14. ure ali  po tele-
fonu 01-7502-447.

Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako? Redno si merimo krvni tlak, redno si 
merimo krvni sladkor in nadzorujemo hole-
sterol in trigliceride. Kje in kdaj? Na Območ-
nem združenju Rdečega križa Vrhnika, Poštna 
ulica 7B, vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. 
ure. Za merjenje krvnega sladkorja, holestero-
la in trigliceridov, morate biti obvezno tešči!

OZ RK VRHNIKA

za otroke iz socialno ogroženih družin ob-
čin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Koncert bo v večnamenski dvorani 
osnovne šole A. M. Slomška
v nedeljo, 6. oktobra 2013, ob 19. uri.

Koncert prireja 
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRI-
ŽA VRHNIKA s podporo LIONS KLUBA 
Vrhnika – Notranjska, ter v sodelovanju 
z OBČINO Vrhnika, ZAVODOM IVANA 
CANKARJA za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika in SAZASOM Ljubljana.

Na koncertu bodo sodelovali: orkester SIM-
FONIKA   z  MePZ MAVRICA Vrhnika, 
Klapa MALI GRAD Kamnik, ŽPZ PETROL 
Ljubljana ŽPZ TONJA Borovnica,  vokalna 

skupina DIVERSA ter znani solisti: Darja 
Švajger, Eva Hren,  Matjaž Mrak.

Moderatorki: Monika Tavčar, Joži Rupar.  

Prodaja vstopnic: na sedežu Območnega 
združenja RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, na 
TIC Vrhnika, na  www.MOJEKARTE.si in 
eno uro pred začetkom prireditve v Slom-
škovi šoli. Cena vstopnic je 10,00  evrov za 
odrasle in 5,00  evrov  za otroke.

S koncertom bomo obeležili:
– častitljivo obletnico delovanja Rdečega 

križa na Vrhniki (po neuradnih podatkih 
se letos piše že 76 let delovanja)

– in 14.  obletnico delovanja Lions kluba 
Vrhnika - Notranjska. 

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA
Saša Staparski Dobravec, dr. med., specialist-
ka radiologinja
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, trebušna sli-
navka, ledvice, vranica), sečnega mehurja, pro-
state in testisov, ščitnice, vratnih žil.

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
Marko Hudnik, dr. med., specialist kardiolog
Poleg kardioloških pregledov in snemanja EKG 
opravljamo tudi ultrazvočni pregled srca (eho-
kardiografija). Preiskava je neboleča in varna za 
preiskovanca  in zdravnika. Potrebna je skoraj 
pri vseh srčnih obolenjih.
Dr. Hudnik jo priporoča tudi športnikom, pred-
vsem zaradi izključitve pomembne prirojene 
srčne napake, ki je pri veliki telesni aktivnosti 
lahko usodna.

DERMATOLOGĲA
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., specialist 
dermatovenerologĳe
Na voljo je dermatološko svetovanje s področja 
vseh kožnih bolezni in alergĳ ter dermatosko-
pĳa.

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., specialistka 
ginekologĳe, onkologinja
Ginekološki pregledi in svetovanje, ginekološki 
UZ, ginekološko-onkološko svetovanje,
preventivni pregledi dojk.

Robert Likar, dr. med., spec. ginekologĳe in 
porodništva
Svetuje in odgovarja na vaša vprašanja v  pove-
zavi z:
• načrtovanjem nosečnosti in morebitnih težav 

z zanositvĳo, zdravljenjem neplodnosti
• pomočjo pri vodenju nosečnosti, porodnim 

načrtom
• možnostmi lajšanja porodne bolečine
• drugim mnenjem glede ginekoloških težav, 

vrsti in možnosti operacĳ
• razlago različnih načinov operacĳ pri uhaja-

nju urina, zdrsu rodil in  drugih ginekoloških 
težavah.

V kratkem bomo delo nadgradili še na nekaterih 
drugih področjih, o čemer vas bomo pravočasno 
obvestili.

Zdravstveni center za preventivo, 
zdravstveno svetovanje in izobraževanje

Primož Rus, dr. med.

Odprtje novega rekreacĳskega centra Chuck mal
Na stičišču Brezovice in Ljubljane, na Tržaški 330 (pri hotelu G), je odprl 
vrata nov rekreacĳski center Chuck Mal. To je  neprofitni zavod, katere-
ga ime namiguje, da je njegov namen pretrgati dnevno rutino in ljudem 
podariti trenutek zase, za svoje telo in dušo.
V rednem programu center ponuja različne športne vadbe, jogo in me-
ditacĳo, med vikendom pa bodo čas krajšale najrazličnejše delavnice, iz-
obraževanja in drugi zanimivi dogodki. Prostor ni namenjen le telesnim 
aktivnostim, ampak spodbuja tudi preprosto druženje. Prav zato so v 
centru Chuck Mal posebej naredili t. i. dnevno sobo – za dodatnih pet 
minut po vadbi samo zase, za klepet ali druženje ob namiznih igrah.
Ustanoviteljica Mina Zupančič pravi: »Nismo le še en rekreacĳski cen-
ter, namen projekta je večji. Želimo obrniti razmišljanje ljudi v pozitivno 
smer, jih premakniti iz apatĳe v akcĳo, jih povezati kot skupnost in jim 

nuditi prostor, kjer se lahko (zdravo) družĳo.«
Za dodatne informacĳe so vam v centru Chuck Mal na voljo na info@chuckmal.si ali na 040 
221 527 (Mina), vedno pa jih lahko tudi obiščete in se kar na mestu samem seznanite z njiho-
vimi programi in ekipo.                                                                                                  Nina Bečaj

daj si vetra

Vabljeni na brezplačno predstavitveno delav-
nico Premagovanje vsakodnevnih napetosti in 
zbiranje energĳe, ki bo v ponedeljek, 7. okto-
ber 2013, od 18.45 do 20.15 v Osnovni šoli Iva-
na Cankarja Vrhnika, Lošca 1, Vrhnika.

Več informacĳ in prĳave:
Polona Božič, polona.bozic@gmail.com, 041 
905 059.

Delavnice Premagovanje vsakodnevnih na-
petosti in zbiranje energĳe so delavnice, na 
katerih s pomočjo gibalno-dihalnih tehnik 

sproščamo stres in negativne občutke. Udele-
ženci izvajajo tudi posebne energĳske tehnike 
za samozdravljenje, kot so: magične kretnje po 
Carlosu Castanedi, osnove tai chĳa in qi gon-
ga, kreativne vizualizacĳe in vodene medita-
cĳe ter različne dihalne tehnike (rebirthing, 
rekapitulacĳa, dihanje po čakrah …).
Redne tedenske delavnice, ki potekajo v sklo-
pu društva Magičnost gibanja, bodo vsak 
ponedeljek od 18.45 do 20.15, so namenjene 
sproščanju napetosti ter zbiranju energĳe, ki jo 
potrebujemo za zdravo in umirjeno življenje.

Premagovanje vsakodnevnih napetosti in 
zbiranje energĳe

KONCERT

»Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin«



NAS CASOPIS 408/30.9.2013 C M Y K 43

4330. september 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Kultura  Vrhnika - Cankarjevo mesto

Vrhnika, 17. september – V osrednjem kul-
turnem hramu Cankarjevega mesta je odprla 
vrata slikarska razstava Borovničanke Mihaele 
Maraž »Pogled na barje s strani«. Kot je pojas-
nila, gre naslov pripisati dejstvu, da v naglici 
življenja barje največkrat opazuje kar iz avta 
– lahko bi rekli »iz strani«. A barje med nje-
nimi motivi vendarle ni prevladujoče. V avli 
Cankarjevega doma boste odkrili še druge kra-
jinske motive, pa tudi živalski svet – predvsem 
konji – ji ni tuj. 

Maraževa je rada risala že od otroštva, dodat-
nega olja na ogenj je prilila pedagoška fakul-
teta. Toda kasneje ji je za likovno ustvarjanje 
primanjkovalo časa, ponovno ga je odkrila 
pred leti. Razstavljala je marsikje po Slovenĳi,
stalno razstavo pa ima v borovniški gostilni 
Godec. 

Razstava v Cankarjevem domu bo odprta do 
23. oktobra. 

Gašper Tominc, foto: GT

Alen Beganović razstavlja
V prejšnji številki Našega časopisa smo pisali, da je Gostišče 
Močilnik ponovno odprlo vrata za Kavarno Močilnik. To vodi 
Dejan Marinčič, ki je napovedal, da bo v prostorih kavarne 
omogočil slikarske razstave mladih vrhniških umetnikov.
Sredi septembra je tako bilo odprta prva slikarska razstava 
v kavarni, in sicer mladega, 20-letnega Vrhničana Alena Be-
ganoviča. Mladi slikar je samouk in slika predvsem v akrilni 
tehniki. Kot mlad umetnik, ki je poln življenja in idej, uporab-
lja predvsem žive in svetle barve. Osnovno šolo je končal na 
Vrhniki, v Ljubljani pa srednjo ekonomsko šolo. S slikanjem se 
ukvarja od malih nog, tako da resnično postaja pravi slikarski 
umetnik. V Osnovni šoli Ivana Cankarja je bil med nadarje-
nimi učenci. Razstavljal je že v klubu Zakon in Nuportusu, 
načrtuje pa razstavo tudi v Ljubljani. Kot sam pravi, je naslikal 
že okoli  šestdeset slik,  na katerih izraža svojo mladostniško 
naravo in čustva. Zavzema se tudi, da bi se mladi čim več 
ukvarjali z umetnostjo na različne načine, ne pa se podrejali 
raznim opojnim substancam, ki so  pogubne za današnjo mla-
do generacĳo. Sama razstava bo odprta do sredine oktobra.

Simon Seljak

Mladi umetnik Alen s svojo sliko Mešani občutki

Delavnice neprekinjeno potekajo vsak zadnji teden v avgustu že od leta 1997. Sprva 
so bile v Kuclarjevem kamnolomu, kasneje pa so delavnico zaradi lažje organizacĳe

preselili v Kamnolom Lesno Brdo podjetja Mineral. Slednje tako že leta omogoča tako 
prostor  in primerne kose kamna. Kot so povedali v Javnem skladu RS za kulturne de-
javnosti, je poudarek na kiparskem pristopu in pridobivanju kamnoseških veščin. »Ob 
strokovni pomoči mentorice udeleženci klešejo od jutra do poznega večera.« Tudi letos se 
je v mentorski vlogi znašla Alenka Vidrgar, akademska kiparka specialistka. 
Kot rečeno, je letos na delavnici sodelovalo šest Slovencev: Liljana Kovačič z Iga, Tatjana 
Bolčič, Nivea Kofol, Darja Fabjančič in Franc Solina iz Ljubljane ter Zvone Šibelja iz Nove 
Gorice. Rosa Ditz je prihajala iz Avstrĳe. Udeleženci so lahko delali bodisi po predlogah
(navadno so to plodovi narave, školjke, polžje hišice) bodisi so si izbrali lastni motiv. 

Gašper Tominc, foto JSKD

Likovniki od vsepovsod so v točno od-
merjenem času ustvarjali dela, ki jih je 
strokovna žirĳa ocenila in nagradila. Ta 
temeljni koncept prireditve, ki so jo ta-
krat prvič poimenovali Ex-tempore (iz 
latinščine ex tempore: iz časa, v času), 
ostaja vse do danes. Je edina tovrstna li-
kovna  prireditev tekmovalnega značaja 
v organizacĳi Obalnih galerĳ Piran, ki se
je udeležujejo profesionalni in ljubitelj-
ski likovniki ter keramičarji iz več kot 
desetih držav.
Na letošnjem Ex-temporu Piran 2013 je 
strokovna žirĳa (Giuliana Carbi, Dejan
Mehmedovič, Andrej Medved in Maj-
da Božeglav Japelj) v ožji izbor izbrala 

tudi sliko z naslovom Kons.5, delo mla-
de umetnice Klavdĳe Jeršinovec iz Sinje

Gorice. Vsa izbrana dela bodo na ogled 
do konca septembra v Mestni galerĳi

Piran. Klavdĳa Jeršinovec je
diplomirana oblikovalka tek-
stilĳ in oblačil, trenutno pa
študentka magistrskega študi-
ja kostumografije na Akademi-
ji za gledališče, radio, film in
televizĳo. Oktobra bo v sklopu
festivala Borštnikovo srečanje 
v Mariboru sodelovala tudi na 
skupinski razstavi študentov 
kostumografije, kjer bodo na
ogled kostumografske skice 
različnih gledaliških predstav. 
(gt)

Mihaela Maraž, avtorica raz-
stave

Odprtje razstave so popestrili Štinglci Avtorici je pri srcu krajinska motivika, pa tudi konji se radi znaj-
dejo na njenih platnih.

Filmski abonma v Kinu Bevke 
Od jeseni do pomladi bomo v ponovno oživljenem Kinu Bev-
ke zavrteli filme, ki so pustili pečat v prejšnjih letih, uspešnice
za mlado in staro, dobre filme, ki lahko privabĳo ljudi z raz-
ličnimi okusi in željami. Filmi bodo na sporedu vsako prvo in 
tretjo nedeljo v mesecu, abonmajski program pa ponuja pred-
vsem družinske filme, nekaj animiranih uspešnic, film za naj-
stniško generacĳo in kakovostne filme za odraslo občinstvo.
V oktobru bomo filmska projektorja zagnali z brezčasno moj-
strovino Stevena Spielberga E.T. – Vesoljček (6+, ameriški film
s podnapisi), ki je dvajset let po nastanku dobila prenovljeno 
različico z dodanimi novimi prizori, dodatno računalniško 
obdelanimi posebnimi  učinki in digitalnim zvokom. Ker se 
tudi bevški kino po skoraj dvajsetih letih ponovno prebuja, se 
bomo ob tej priložnosti spomnili, kako je bilo v Kinu Bevke 
včasih. Anketa med udeleženci tradicionalnega, že enajstega 
teka Bevke je pokazala, da si ljudje radi ogledajo filme z zgo-
dovinsko tematiko in biografske filme o velikih osebnostih.
Zato bo v drugem oktobrskem terminu na ogled prav tako 
Spielbergov Lincoln, ki ga je mojstrsko upodobil Daniel Day-
Lewis in zanj dobil tudi oskarja. Otroci so si zaželeli Krudove, 
sinhronizirano animirano pustolovščino o prvi sodobni druži-
ni na svetu, ki se poda na potovanje svojega življenja. Ob tem 

se bomo skupaj z otroki po-
govarjali, kako nastane ani-
mirani film in kdo junakom
v risankah posodi svoj glas. V 
Bevkah in njihovi okolici svoj 
prosti čas preživlja tudi veliko 
mladih, zato moramo v kinu 
poskrbeti tudi za njihov okus. 
Duša je film, posnet po novi
zgodbi avtorice priljubljene 
serĳe Somrak, o dušah, ki so se
naselile v ume ljudi in Zemljo 
spremenile v čist, varen in mi-
ren svet – a za nepredstavljivo 
ceno: večina človeške rase je 
izbrisana. Kdo ne bi poznal 

knjige Veliki Gatsby in filmske upodobitve Roberta Redforda,
ki ga po štirih desetletjih v prenovljeni vizualno bogati in bleš-
čeči 3D tehniki zamenja Leonardo DiCaprio in nalogo opravi 
z odliko. Konec koledarskega leta bomo dočakali v pravljič-
nem vzdušju družinske avanture Čarobno srebro (7+, norve-
ški film s podnapisi), ki je postala najbolj gledani film leta na
Norveškem. Zasnežena zimska pripoved o ljudstvu modrih in 
rdečih palčkov je eden najbolj čarobnih evropskih mladinskih 
filmov. Odlikujeta ga igra in režĳa, ki uspe prepričljivo pri-
čarati pravljičnost, kakršno poznamo iz ljudskih pripovedk. 
Prepričajte se tudi sami in nas obiščite v Kinu Bevke!

Razstava v Cankarjevem domu 

Mihaelin pogled s strani

Sedemnajsta kiparska delavnica Kamen
Lesno Brdo, 26.–30. avgust – V kamnolomu Lesno Brdo je tudi letos potekala kiparska delavnica Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, tokrat že  sedemnajsta po vrsti. Letos se je je udeležilo sedem udeležencev, 
od tega ena celo iz Avstrĳe.

Sinjegoričanka Klavdĳa v ožjem izboru piranskega Ex-tempora
Pred oseminštiridesetimi leti je skupina piranskih likovnikov, idejni oče je bil Pavle Zamar Zappa, prvič v 
slikovitem Piranu z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino organizirala poseben slikarski dogodek. 

6. 10., E.T. vesoljček, Steven Spielberg, 120' 
20. 10.,  Lincoln, Steven Spielberg, 150'
3. 11.,  Krudovi, Kirk De Micco in Chris Sanders, sinhro-

nizirano, 98'
17. 11.,  Duša, Andrew Niccol, 127'
1. 12.,  Veliki Gatsby, Baz Luhrmann, 142'
15. 12.,  Čarobno srebro, Katarina Launing in Roar Uthaug, 

7+ s podnapisi, 84'
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Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki 

Do 23. oktobra 2013 bo v avli 
na ogled slikarska razstava Mihaele Maraž:
POGLED NA BARJE S STRANI.

1. oktobra 2013 ob 19. uri bo v Galerĳi 
odprta skupinska slikarska razstava
Akvarelisti:
POTOVANJA
V svobodi akvarela.
Razstavo je pripravil JSKD, Območna izposta-
va Vrhnika, na ogled bo do 20. oktobra 2013.

Od 1. do 13. oktobra 2013 bo v avli
postavljena mobilna razstava KAM Z GRAD-
BENIMI ODPADKI,

ki jo je pripravila Gospodarska  zbornica Slo-
venĳe, 
Služba za varstvo okolja, partner projekta Re-
Birth.

V torek, 22. oktobra 2013, ob 18. uri
Vas skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika
vljudno vabimo na odprtje razstave
TONE LAPAJNE
1933–2011.
Razstava v spomin umetniku Barja in prĳatelju 
Vrhnike
v Galerĳi bo odprta do 10. novembra 2013.

V četrtek, 24. oktobra 2013, ob 18. uri

Vas vljudno vabimo na odprtje razstave
Turističnega društva Blagajana Vrhnika
POGLED NA DOMAČI KRAJ SKOZI FOTO-
GRAFSKI OBJEKTIV,
Koledar 2014.
Fotografska razstava bo odprta do 20. novem-
bra 2013.

Vse razstave si je mogoče ogledati 
od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure,
ob nedeljah od 10. do 12. ure
in ob drugih prireditvah v Cankarjevem 
domu na Vrhniki.

Vabljeni!

Bruc…bruc…

Brucovanje!
Vsi sveže zapečeni študenti in študentke, PO-
ZOR! Slovo od dĳaškega življenja je treba kon-
kretno obeležiti z norim YU-GO BRUCOVA-
NJEM!! Kje? V Klubu Zakon. Kdaj? V petek, 18. 
8., od 21.-ih naprej.

Širom sveta
Pripravite osebne izkaznice, potne liste, vize; 
spakirajte kovčke in odpotujte z nami. Tokrat 
gremo v Trinidad in Tobago s Sonjo Ravbar. Do-
bimo se v sred, 17.oktobra 2013, ob 18.00 v čital-
nici Cankarjeve knjižnice na Vrhniki.
V klubu Zakon si lahko pogledate tudi razstavo 
fotografij Sonje Ravbar, vstop je prost, razstava 
pa bo na voljo še v oktobru.

Si študent ali študentka?

Občni zbor 2013/2014
Upravni odbor Kluba vrhniških študentov na 
podlagi 51. člena statuta Kluba vrhniških štu-
dentov (v nadaljevanju KVŠ) razpisuje občni 
zbor KVŠ, ki bo v torek, 15. 10., ob 20.00 v pros-
torih KVŠ na Tržaški cesti 11, Vrhnika.

Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sprememba pravnih aktov KVŠ
4. Finančno poročilo v mandatu Hane Troha
5. Poročilo upravnega odbora v mandatu Hane 

Troha
6. Poročilo nadzorne komisĳe

7. Poročilo disciplinske komisĳe
8. Predstavitev kandidatov za organe KVŠ
9. Volitve v organe KVŠ
10. Volitve za svetnika zveze ŠKIS in sveta 

ŠOLS
11. Častno članstvo
12. Razno

Kandidacĳski postopek za člane organov KVŠ
Na podlagi 8. člena volilnega pravilnika KVŠ 
upravni odbor razpisuje volitve za naslednje 
funkcĳe v organih KVŠ; upravni odbor: pred-
sednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 5. član
Nadzorna komisĳa: trĳe člani. Disciplinska ko-
misĳa: trĳe člani. Kandidat za posamezno funk-
cĳo mora najkasneje do 10. 10. 2013 na KVŠ, 
Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika, poslati priporočeno 
pošiljko s pripisom »za nadzorno komisĳo – ne 
odpiraj«. Kandidat mora v svojo kandidaturo 
vključiti ime in priimek kandidata, naziv funkci-
je, za katero kandidira, rojstne podatke, naslov 
stalnega prebivališča, telefonsko številko, letnik 
in smer študĳa ter originalno potrdilo o statusu 
študenta za tekoče študĳsko leto (2013/2014), 
podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funk-
cĳe v izvršnih odborih političnih strank oz. nji-
hovih podmladkov, vizĳo delovanja v klubu in 
življenjepis ter lastnoročni podpis kandidata.

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n •  K l u b 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE
Bistra pri Vrhniki, telefon: 01/750 66 70, www.
tms.si, info@tms.si
Gostujoča razstava: GOTO 1982, razvoj ra-
čunalniške kulture na Slovenskem, ki so jo 
pripravili v Muzeju novejše zgodovine Slo-
venĳe skupaj z Računalniškim muzejem in v 
sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenĳe, 
muzejem Peek&Poke z Reke, zavodom Ar-
nes in nekaterimi posamezniki. Na ogled bo 
do 30. 6. 2014.
Nova občasna razstava: S TEHNIKO DO 
ZDRAVJA, Prispevek slovenskih znanstve-
nikov k razvoju medicine
Z razstavo  želimo javnosti na poljuden na-
čin približati dosežke slovenskih znanstveni-
kov, ki so bili dolga leta na nekaterih podro-
čjih biomedicinske tehnike med vodilnimi v 
svetu. Predstavljeni so najvidnejši znanstve-
niki in njihovi dosežki ter kaj je posamezno 
odkritje pomenilo v svetovnem merilu. Na 
ogled bo do 3. 12. 2013.
Občasna razstava Tvigi in Vid iz Bistre: 
Volk v Slovenĳi 
Z razstavo želimo predstaviti odnos do vol-
ka v preteklosti in osvetliti problematiko vol-
kov dandanes. Na ogled bo do 3. 12. 2013.
Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, 
ribiška, elektro, tekstilna, kmetĳska in pro-
metna ter žitni mlin in kovačĳa na vodni po-
gon, rekonstruiran obrat furnirnice in žaga 
venecĳanka; gozdna učna pot v gozdu nad 
Bistro; Tomos – razvojna dejavnost sloven-
ske industrĳe motornih koles; mlinarstvo, 
kolarstvo, podkovsko kovaštvo, pekarstvo, 
tekstilĳe nekoč in danes.
petek, 4. 10., ob 12.00 Voden ogled muzejskih 
zbirk za upokojence
sobota, 5. 10., ob 9.30 Delavnica peke kruha v 
krušni peči (obvezne prĳave)
nedelja, 6. 10., od 15.00 Prikaz tiskanja na ti-
skarski stroj Tigel in ročnega stavljenja
sobota, 12. 10., ob 10.00 Voden ogled za slepe 
in slabovidne (obvezne prĳave)
nedelja, 13. 10., od 14.00 Z igro do dediščine 
v TMS (14.00–15.00 in 16.30–18.00: Kostko 
– delavnica za otroke, 15.30: Odkrivanje mu-
zejskih zbirk za mlade obiskovalce)
od to, 15.10., do pe, 18.10., od 9.00 do 13.00 
ter v ne, 20.10., od 11.00 do 18.00: 
Dnevi fizike (v sodelovanju s Fakulteto za 
matematiko in fiziko (Univerza v Ljubljani), 
Pedagoško fakulteto (Univerza v Ljubljani) 
in Fakulteto za naravoslovje in matematiko 
(Univerza v Mariboru))
ne, 20. 10., ob 15.00 Poljudno polurno preda-
vanje prof. dr. Franja Pernuša: Avtomatska 
analiza medicinskih slik 
sobota, 26. 10., ob 9.30 Delavnica izdelovanja 
intarzĳe (obvezne prĳave)
nedelja, 27. 10., ob 15.00 Ukročena elektrika, 
predstavitev poizkusov Nikole Tesle
Za delavnice so potrebne prĳave po telefonu 
01/750 66 72, 041/957 146 ali prek elektronske 
pošte: programi@tms.si.
Odprto: od torka do petka od 8.00 do 16.00, 
sobota od 9.00 do 17.00, nedelja in prazniki 
od 10.00 do 18.00, ponedeljek zaprto.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE – MUZEJ 
POŠTE IN TELEKOMUNIKACĲ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, 
www.tms.si, muzejpt@tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina 
telekomunikacĳ, razstava Telegrafistke in 
telefonistke in predstavitev zgodovine Pol-
hograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazni-
ki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote 
in ponedeljki zaprto.
petki ob 15.00:  Voden ogled za upokojence 
(znižana vstopnina za upokojence)
nedelja, 6. 10., ob 15.00  Voden ogled muzej-
skih zbirk
sreda, 9.10.,  od 10.00 Svetovni dan 
pošte (ob 15.00: voden ogled in Naredimo 
svoj žig – delavnica za otroke- v okviru akcĳe 
Z igro do dediščine), prost vstop 
četrtek, 10. 10., in nedelja, 13. 10., ob 15.00: 
Voden ogled za družine (v okviru akcĳe Z 
igro do dediščine)
od torka, 29.10., do četrtka, 31.10., od 10.00 
do 13.00 Počitniške delavnice za otroke (iz-
delovanje poštne kape, poštnega roga in 
štampiljk, barvanje pobarvank). Prĳave niso 
potrebne.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Sobota, 12. oktobra 2013, ob 16. uri

Ela Peroci
MUCA COPATARICA

Lutkovna pravljica, 
Lutkovno gledališče fru-fru
Priredba in režĳa: Irena Rajh
Oblikovanje lutk: Marina Hrovatin
Scenografija: Irena Mrhar
Glasbena spremljava: Marjan Kunaver
Igra: Irena Rajh

Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otro-
kom odnese copate. Otroci sklenejo poiskati 
mucin dom in svoje copatke. V gozdu pa sreča-
jo mnogo živali, ki tudi poznajo muco. S skup-
nimi močmi najdejo njeno hišico. Kdo ve, ali bo 
muca otrokom vrnila njihove copatke!?
Lutkovna pravljica »pripovedujejo« lutke ob 
živo izvajani glasbi in otroških pesmicah.  

Predstava traja 30 minut; 2+

Vljudno vabljeni!

Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Petek, 11. oktobra 2013, ob 19.30 
William Shakespeare
UKROČENA TRMOGLAVKA
The Taming of the Shrew
Komedĳa, Mestno gledališče ljubljansko

Režĳa: Anja Suša
Tri avtorske  različice Katarininega monologa: 
Ivana Sajko, Maja Pelević, Simona Semenič
Igrajo:
Katarina: Matej Puc
Petruccio: Primož Pirnat
Bianka: Jurĳ Drevenšek
Lucentio, Krojač: Jaka Lah
Baptista, Vincentio: Jožef Ropoša
Gremio: Gregor Gruden
Hortensio: Gaber K. Trseglav
Tranio, Grumio, Vdova: Jure Kopušar k. g.

V Padovi živi bogat plemič Baptista, ki ima dve 
za možitev godni hčerki. Starejša Katarina slovi 
po vzkipljivosti in kljubovalnosti, mlajša Bianka 
pa velja za milo in pohlevno. Pred vrati se tare 
snubcev, ki se vsi potegujejo za mlajšo, medtem 
ko se starejše zaradi njenega težavnega značaja 
raje izogibajo. Baptista vztraja, da mora v za-

kon najprej oddati Katarino. To namero uresni-
či, ko v mesto prispe temperamentni in nepred-
vidljivi plemič Petruccio iz Verone. Ta Katarino 
zasnubi, se z njo poroči in doseže nemogoče: 
zloglasno trmoglavko preobrazi v ženo, ki 
odslej slovi po krotkosti in ubogljivosti …
Predstava traja 1 uro in 35 minut in nima odmora.
 
Ponedeljek, 21. oktobra ob 20. uri

Lado Bizovičar vas bo znova nasmejal do solz 
v komedĳi:
SLOVENSKA MUZKA OD A DO Ž

ŠPAS TEATER MENGEŠ
Scenarĳ: Lado Bizovičar in Jure Karas
Avtor glasbenih aranžmajev: Gašper Konec
Igrajo: Lado Bizovičar, Gašper Konec, Miha 
Debevec

Eden in edini, neponovljivi Lado Bizovičar se 
vrača na naš oder z izjemno zabavno glasbeno 
predstavo. Združil je moči z odličnimi glasbe-
niki in ustvaril parodĳo na slovensko glasbo, 
ob kateri se vam bo ježila koža, usta raztegnila 
do ušes, mogoče pa pade tudi kaka solzica ... 
Od smeha, seveda! Zaradi izrednega zanima-
nja vam svetujemo, da si vstopnice zagotovite 
čim prej! 

Vljudno vabljeni!
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Do 23. 10. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Mihaela Maraž

POGLED NA BARJE S STRANI
Slikarska razstava  

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Od 30. 9.
do 13. 10. 2013,

vstop prost.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE;
SLUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA, PARTNER PROJEKTA ReBirth

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KAM Z GRADBENIMI ODPADKI

Mobilna razstava
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
1. 10. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA

Akvarelisti
POTOVANJA

V svobodi akvarela
Skupinska slikarska razstava bo odprta do 20. oktobra 2013.

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
3. 10. 2013,
ob 17. uri.

Vstop prost.

OBČINA VRHNIKA 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

NOV KULTURNI CENTER S KNJIŽNICO NA VRHNIKI
Predstavitev umestitve programov v nekdanjo šivalnico IUV 

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
3. 10. 2013,
ob 20. uri.
(102 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

DVOJINA
Romantična drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
5. 10. 2013,

ob 19.30 uri.
Vstopnina: 8 

evrov.

KUD JANEZ JALEN, NOTRANJE GORICE
Andrej Rozman Roza

ANA MIGR€NA
Komedija

Režija: Gojmir Lešnjak Gojc
Igrajo: Manca Zore, Jure Rajšp, Matevž Vidmar, Maja Bahar, Milan Vidmar, Mojca Novak, Janez 

Remškar, Lucija Alič, Klavdija Japelj, Matija Rogelj, 
Pia Čibej Vida

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
6. 10. 2013,
ob 20. uri.
(92 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ADRIA BLUES
Drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
10. 10. 2013,

ob 20. uri.
(105 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SMRT V LEDU
Triler (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
11. 10. 2013,
ob 19.30 uri.
Vstopnina: 15 

evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Mestno gledališče ljubljansko
William Shakespeare

UKROČENA TRMOGLAVKA
Komedija 

Režija: Anja Suša
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
12. 10. 2013,

ob 16. uri.
Vstopnina: 5 

evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

Lutkovno gledališče FRU FRU
Ela Peroci

MUCA COPATARICA
Lutkovna predstava

Režija: Irena Rajh Kunaver
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Program prireditev za oktober 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

SREDA,
16. 10. 2013,

ob 20. uri.
(135 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

OSAMLJENI JEZDEC
Akcijska pustolovska komedija (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
17. 10. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VRHNIKA CANKARJEVA KNJIŽNICA 
VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
VEČER KARLA GRABELJŠKA-GABRA

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
19. 10. 2013,

ob 17. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

TAD JONES IN ISKANJE IZGUBLJENEGA MESTA
Animirana sinhronizirana družinska pustolovščina(5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
20. 10. 2013,

ob 17. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

TAD JONES IN ISKANJE IZGUBLJENEGA MESTA
Animirana sinhronizirana družinska pustolovščina(5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
21. 10. 2013
ob 20. uri.

Vstopnina: 18 
evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER MENGEŠ 
Lado Bizovičar, Jure Karas 

SLOVENSKA MUSKA OD A DO Ž
Komedija

Režija: Lado Bizovičar
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
22. 10. 2013,

ob 18. uri.
Vstop prost.

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

TONE LAPAJNE
1933 – 2011

Razstava v spomin umetniku Barja in prijatelju Vrhnike
bo odprta do 10. novembra 2013.

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
23. 10. 2013,

ob 19. uri.
Vstop prost.

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

SMUČANJE Z NAJVIŠJIH VRHOV SEDMIH KONTINENTOV
Potopisni večer z Davom Karničarjem

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
24. 10. 2013,

ob 18. uri.
Vstop prost.

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

POGLED NA DOMAČI KRAJ SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
Koledar 2014

Fotografska razstava bo odprta do 20. novembra 2013.
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
24. 10. 2013,

ob 20. uri.
(126 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

WOLVERINE
Akcijska domišljijska pustolovščina(15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVED:
NEDELJA, 

10. 11. 2013,
ob 19. uri.

Vstopnina: 9 
evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD CHOPINOV ZLATI PRSTAN

100 srčnih koncertov
KONCERT MANCE IN BENJAMINA IZMAJLOVA

Manca Izmajlova – glas, Benjamin Izmajlov – violina
Predstavitev pesmi iz albumov Slovanska duša in Slovensko srce 

in druge najlepše svetovne in slovenske melodije
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

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

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

Sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

Nakup vstopnic prek spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:

www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Te besede je Ivan Rob vrgel v obraz 
okupatorskim vojakom, ko so ga leta 
1943 zajeli na Dolenjskem blizu Šent-
jerneja. Besede so prihajale iz ponos-
ne zavesti slovenskega človeka, izob-
raženca, udeleženca osvobodilnega 
boja. Izrekel jih je v italĳanščini. »Che
per la patria muor, vissuto e assai.«
Osupli in presenečeni so se zdrzni-
li in se zavedeli, da pred njimi stoji 
vojak bojujočega se naroda, katerega 
moralni zmagi bosta sledili še politič-
na in vojaška. To niso bile besede ra-
zočaranca in fatalista, ampak besede 
ponosnega svobodnega človeka pred 
licem nasilne smrti. 
(Besede so vzete iz italĳanske zgodbe, ki
je bila v vseh berilih o bratih Badier, ki sta 
bila ustreljena sredi 19. stoletja ob bojih 
za osvoboditev Italĳe.)

Kdo je bil Ivan Rob?
Bil je mlad moški, ki mu ni bilo dano 
doživeti zrelih moških let. Ni bil po-
litik, le eden mnogih med mladimi. 
Njegovo delo je poezĳa, njegova be-
seda stih. Ivanovi starši so bili doma 
v Kredu, vasici na Kobariškem. Mati 
in oče sta jo zgodaj zapustila in odšla 
v svet za kruhom. S seboj v svet sta 
odnesla značilno domotožje gorjan-
cev in ga v dediščino zapustila tudi 

Ivanu.
Ivanova mati je bila šivilja. Ko je ta-
kega dela zmanjkalo, pa je bila dekla 
v Trstu, kjer je po končani vojaščini 
ostal strežnik na ladji tudi Ivanov 
oče. Poročila sta se in tam se jima je 
17. avgusta 1908 rodil sin Ivan.
Ivan na Trst ni ohranil nobenih spo-
minov. Starši so ga ponovno vodili v 
Kred. Tako je spoznal tamkajšnji gor-
ski svet in njegove prebivalce in vse 
življenje ohranil s srcu sladek spomin 
na ponižne gorske vasi, na dobre lju-
di, na vodico, na gmajne, gozdove, 
poseke in hribe.
Gotovo prav v obiskih z materjo pri 
sorodnikih koreninita Ivanova nave-
zanost na mater in materina naveza-
nost na sina. 
Iz Trsta so se kmalu preselili v Šem-
peter, kjer so si kupili hišico. Oče se 
je upokojil. V Šempetru je Ivan 1914. 
leta začel hoditi v šolo, toda že na-
slednje leto je morala družina, kot 
tisoči drugih, oditi v begunstvo na 
Gorenjsko, v Rupo pri Kranju, po-
zneje pa na Primskovo, kjer je začel 
obiskovati redno osnovno šolo. Leta 
1919/1920 je obiskoval kranjsko gim-
nazĳo. Preden pa je bilo leto končano,
so Robovi odšli iz begunstva. Šempe-
ter je bil porušen. Čeprav je v tem 

kraju preživel le zgodnje otroštvo, se 
mu je globoko vtisnil v srce. Naselili 
so se pri mamini sestri v Kredu. Zdaj 
je ta svet še močneje prevzel Ivana. V 
Kred se je pozneje vračal na počitni-
ce.
Klasično gimnazĳo je obiskoval v
Ljubljani, stanoval je v srednješol-
skem internatu lazaristov.
»V tem času je Ivan veliko bral. Na 
splošno je bil veder, šaljiv in hudo-
mušen, njegov dovtip je bil duhovit, 
rajši je bil satirično zaostren in odre-
zav kakor hudomušen. Bil je oster 
opazovalec in mislec. Vsako naspro-
tnikovo napako je v polemiki najbolje 
uporabil. Hudobe pa v njem ni bilo. 
Njegov smeh je bil bolj zmeren, sme-
jal se je bolj znotraj kot na zunaj. Če je 
katero dobro pogodil, se je zasmejal 
bolj z očmi kakor z usti in glasom in 
obraz mu je nekam zasĳal. O sebi ni
govoril. Notranja doživetja je hranil 
zase.« Tako o njem sošolec Tone Ja-
nežič.
Prvi zapisi njegovih lirskih pesmi se-
gajo prav v gimnazĳska leta. Skrival
jih je v notese. Takrat se ni pojavljaj 
ne v internih dĳaških listih ne v dru-
štvih.
Ko je nastopil, je nastopil samostojno. 
V internatu je začel izdajati list Ščipa-

vec. Izšla je samo ena številka. To je 
bila humoristično satirična zbirka v 
prozi in verzih na osebe in vzgojne 
razmere v dĳaškem domu.
ŠČIPAVEC je vzbudil veliko smeha 
pri vseh. List so zaplenili, kaznovali 
ga pa niso.
Počitnice je preživljal deloma v Ljub-
ljani, deloma pri prĳateljih na Gorenj-
skem, na Primorsko, ki je bila takrat 
pod fašizmom, se ni vračal. 
Po gimnazĳi se je septembra 1929 od-
ločil za študĳ slavistike. Stanovanje
je dobil v akademskem domu, kjer je 
imel tudi brezplačno hrano. V prvih 
akademskih letih se je že trgal iz ob-
močja nekdanje verske pripadnosti. 
Izključili so ga iz doma, poiskal si je  

zasebno stanovanje; stanoval je zdaj 
tu zdaj tam, šlo pa je na tesno tudi pri 
denarju. Takrat je pisal v liste in časo-
pise. Tudi študiral ni čisto resno. Leta 
1933 je pisal mami: »Odkar sem Vam 
pisal, se res ni nič posebnega zgodilo, 
vsaj z menoj ne. Malo sem študiral, 
malo lenaril, malo lumpal in malo 
stradal. To je vse.«
Leta 1933 je dobil stanovanje pri dru-
žini časnikarja Terseglava. Dobro se 
je razumel z njegovim sinom, bil je 
kot član družine. Nikoli niso zahte-
vali plačila za hrano in stanovanje. V 
tako urejenih razmerah je spet lahko 
študiral in opravljal izpite. Zaradi 
različnih značajev je prihajal v kon-
flikt z očetom Terseglavom. Pretehtal
je tedanje uspehe in načrte in se od-
ločil, da se bo posvetil zgolj književ-
nemu delu (leta 1937). Odšel je od 
Terseglavovih in zaživel negotovo 
pot svobodnega književnika. Odloči-
tev je bila precej tvegana, toda saj ga 
je že do tedaj življenje odnašalo zdaj 
sem zdaj tja.
Rob, ki so ga otroštvo in mladost, voj-
ne krvave zarje in fašistična hudodel-
stva nad ožjo domovino, internatska 
vzgoja, dĳaška revščina in odrinje-
nost potiskali v črnogledost, si je s 
humorjem, smehom, zbadljivostjo in 
pikanjem pomagal prek vsega tega.
V akademskem listu Ščipavec, ime 
mu je dal po dĳaškem listu, je objav-
ljaj verze in prozo. Objavljaj je tudi v 

»Kdor umre za domovino, je živel dovolj«



NAS CASOPIS 408/ 30.9.2013 C M Y K 46

46 30. september 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siKultura Vrhnika - Cankarjevo mesto

Napovednik za 
oktober
Ure pravljic
Ko v deželo zapiha jesen, se v 
knjižnico vrnejo pravljice.  Z njimi 
se vrnejo malčki - bralčki, živžav in 
pisane risbice. V sredo, 2. oktobra 
2013, ob 17. uri vabim vse zaljub-
ljene v pravljice, da se mi pridru-
žite v naši pravljični sobi (od 4 do 
9 let). Med pravljico se starši lahko 
zadržite v čitalnici in se po otroke 
vrnete med 17.45 in 18.00.
Pravljičarka Zlatka Brezovar

Predavanje gospe Mimi Zajc 
o pravicah ljudi
Kaj morate vedeti o pravicah, ki 
jih imate, pa jih ne poznate? Pre-
davateljica vas bo seznanila z 
najpomembnejšimi pravicami (in 
dolžnostmi), ki jih imate, ko vla-
gate prošnjo za otroški dodatek 
ali urejate drugo pravico, ki vam 
jo priznava država; seznanila vas 
bo s pravicami, ki jih imate, ko se 
pokvari izdelek, ki ste ga kupili, 
pa ga nihče noče zamenjati; s pra-
vicami, ki jih imate kot bolnik, in 
ko se srečate s podobnimi vsako-
dnevnimi težavami. Zavedati se 
moramo, da se pravicam, ki nam 
sicer pripadajo, pa jih ne zahteva-
mo, odrekamo. Po predavanju, ki 
bo v sredo, 2. 10. 2013, ob 18.00 
v čitalnici Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika, si bomo izmenjali izkuš-
nje in komentarje ter odgovorili na 
vprašanja, ki vas zanimajo.

Katja Krvina: Predavanje o 
dojenju
V našem industrĳsko razvitem
svetu, kjer so mlečni nadomestki 
večinoma široko sprejeti in kjer iz 
vseh koncev prihajajo vrste raz-
ličnih informacĳ, so ženske včasih
zmedene in niso več v pravem sti-
ku s sabo in  svojim otrokom ter 
imajo pri vzpostavljanju dojenja 
veliko težav. 
Lepo vabljene vse bodoče in doječe 
matere ter vse, ki jih zanima doje-
nje, v četrtek, 3. 10. 2013, ob 18.00 
v čitalnico Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.

Pravljične urice v Podlipi
Otroke od  četrtega leta vabimo na 
pravljične urice v poslopje stare 
šole v Podlipi. Starši, otroke pri-
peljete vsak ponedeljek do 17.30 
in se ponje vrnete med 18.15 in 
18.30. Prĳave in več informacĳ na
št.: 041 363 755 ali sonja.zakelj@g-

mail.com. Pravljične urice bodo 
organizirane v sodelovanju s KS 
Podlipa - Smrečje. Prvo srečanje 
s potapljanjem v svet pravljic in 
ustvarjanja bo v ponedeljek, 7. 
10. 2013, ob 17.30 v poslopju stare 
šole v Podlipi. 
Otroci lahko s seboj prinesejo po-
čitniško fotografijo!

Beljakovine za življenje in 
smrt
Društvo Kneipp in Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika vabita na pre-
davanje z naslovom Beljakovine 

za življenje in 
smrt, ki ga bo 
vodil dr. Iztok 
Ostan. Pre-
davanje bo v 
sredo, 9. 10. 
2013, ob 18.00 
v čitalnici Can-
karjeve knjiž-
nice Vrhnika. 
Na predavanju 
bomo izvedeli 
o prehranskem 

pomenu beljakovin, o fizioloških
težavah, ki jih povzročajo v pre-
snovi,  zvedeli bomo o prednostih 
in pomanjkljivostih vegetarĳan-
stva, se seznanili z izbiro različnih 
kombinacĳ beljakovinskih živil in
izbiro kakovostnih beljakovinskih 
prehranskih dodatkov. 

Vabilo na knjižno čajanko
Z veseljem sporočam, da z okto-
brom nadaljujemo že osmo se-
zono Knjižnih čajank. Na njih se 
srečujemo ljubitelji lepih knjig in 
kakovostnega branja. Od maja, ko 
smo zaključili prejšnjo sezono, je 
minilo kar nekaj časa in prepriča-
na sem, da tako kot jaz tudi »čajan-
karice« že komaj čakate, de se spet 
snidemo. Vabim vas na mladinski 

oddelek Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika v četrtek, 17. oktobra 2013, 
ob 9. uri. Ob čaju, pecivu in pri-
jetnem druženju vam želim pred-
staviti jesensko bero novosti knjig 
za otroke, mladostnike in odrasle. 
Čajanka nosi naslov Biserna Čebe-
lica. Prisrčno vabljeni stari in novi 
člani!

Zlata Brezovar

Spominski večer partizana 
in pisatelja Karla Grabeljška 
Gabra
V sodelovanju z Združenjem bor-
cev za vrednote NOB Vrhnika in 
Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika 
prirejamo Spominski večer par-

tizana in 
p i s a t e l j a 
Karla Gra-
b e l j š k a 
Gabra v 
četrtek, 17. 
10. 2013, 
ob 18.00 v 
mali dvo-
rani Can-
karjevega 
doma na 

Vrhniki. Sodelovali bodo: Janez 
Kikelj, učenci dramskega krožka 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika pod 
mentorstvom Ljubice Jelovšek in 
Glasbena šola Vrhnika. Večer bo 
vodila Mirjam Suhadolnik.
Vabljeni!

Potopisno predavanje: Barve 
Trinidada in Tobaga
Sonja Ravbar je sedem mesecev 
živela na skrajno južnem delu Ka-
ribskih otokov, tik nad Venezuelo 
v državi Trinidad in Tobago. Nje-
no življenje ni bilo življenje turista, 
pač pa osebe, ki se je morala v čim 
hitrejšem času zliti z okolico in za-
živeti njihovo življenje.

Pravi, da so jo barve, kultura in ne-
verjetno živ svet prav hitro poteg-
nili vase ... Vendar pa se je morala 
naučit tudi nekaj njihovih pravil. 
Kar naenkrat je postala "Trini", ker 
so jo zares sprejeli medse. Preda-
vanje bo v četrtek, 17. 10., v čital-
nici Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  
Fotografska razstava Sonje Ravbar 
je do 17. 10. 2013 na ogled v pros-
torih Kluba Zakon vsak dan od 17. 
do 22. ure.
Vstop je prost.

Medgeneracĳsko sodelovanje
– SIMBIOZA – bo od 21. do 
25. oktobra tretjič povezalo 
Slovenĳo
Simbioza je odprla prĳave na brez-
plačne delavnice spoznavanja z 
osnovami uporabe računalnika in 
mobilne telefonĳe. Projekt je 8. ju-
lĳa 2013 odprl vrata seniorjem, ki
se želĳo  seznaniti z računalnikom
in mobilno telefonĳo, ter vsem, ki
se bi radi preizkusili v vlogi men-
torja brezplačnih delavnic računal-
niškega opismenjevanja. Prĳave
za udeležence in prostovoljce na 
delavnicah, ki bodo v tednu od 21. 
do 25. oktobra 2013 po vsej Slove-
nĳi, so mogoče prek spletnega me-
sta www.simbioza.eu, brezplačne 
telefonske številke 040 940 888 in 
vpisnih točk po Slovenĳi.
Na Vrhniki bo Simbioza potekala 
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, OŠ 
Ivana Cankarja in v OŠ Antona 
Martina Somška.

Lokalni sponzorji projekta:

drugih časopisih – Modri ptici, Jutru, 
Akademskem listu 1551 pod psevdo-
nimi Pičirad, Lipe Petjaln, Juan Roba-
nez.
Izobraženci in študentje so doživljali 
čas tridesetih  let razočarani in zaskrb-
ljeni za usodo slovenskega naroda.
Nova državna tvorba, ki je nastala po 
prvi svetovni vojni, ni prinesla tiste-
ga, kar so pričakovali. Primorska je 
ostala pod fašizmom, začel pa se je 
tudi centralistični pritisk.
Študentje so se na svojevrsten način 
udeleževali demonstracĳ. Rob prav
izvirno. Ob univerzi je bil del ozem-
lja, na katerega policisti niso smeli. 
Tam se je ob demonstracĳah znašel
Ivan s skupino svojih prĳateljev. Z ve-
likim lokom in puščicami so, ko je po-
veljnik prĳezdil mimo, streljali konja
v trebuh. Konj se je splašil, prizor je 
bil tako smešen, da so se smejali tudi 
policisti. Seveda so demonstrante fo-
tografirali in jim potem za  fotografijo
povrnili s pendreki. Tako je o Robu 
napisal pisatelj Igor Torkar v Desetih 
bratih.
V akademskem glasu (leta 1933) pa 
tudi drugih časopisih je objavljal 

PARODĲE na besedila različnih slo-
venskih pesnikov: Prešerna, Slomška, 
Gregorčiča, Stritarja, Levstika.
Rob je v lahkotnih verzih v neprisilje-
nih kiticah in v neiskanih domislicah 
našel popolno skladnost med pleme-
nito mislĳo in sproščeno duhovitostjo.
V Družinskem tedniku je priobčil 
najobsežnejše delo, ki mu je takoj po 
natisu v knjigi leta 1938 prineslo pri-
znanje – Travestĳo Jurčičevega Dese-
tega brata.
Delo je izhajalo v nadaljevanjih od 
11. do 52. številke letnika 1938. Prvi 
slovenski roman (leta 1866) mu je bil  
podlaga za travestĳo. Oblikovno ga je
preoblikoval v verze, ljudi in dogod-
ke pa prenesel v sodobnost, v svoj 
čas. Kmečko grajsko (meščansko) 
romantiko z realističnimi potezami 
je zamenjal s študentsko meščanskim 
svetom tedanjega časa.
Osebe in dogodki izpovedujejo novi 
čas. Travestĳa je tako tesno povezana
s časom svojega nastanka, da le zelo 
nadrobno poznavanje tistih let odpira 
vse skrite smisle, ki jih je poet vnesel 
v svoje delo.
Prenos v sodobnost je neprisiljen in 

popoln. Smeh in posmeh veljata člo-
veškim značajem in družbenim po-
javom. Jurčičev roman mu postaja ob 
njegovem načinu oblikovanja zrcalo, 
ki kaže spakovanje in naravni izraz 
ljudi in dogodkov dvajsetega stoletja. 
Kritika je bila dobra.
Leta 1940 je odšel v Maribor, kjer je 
urejal Toti list – humoristični tednik. 
Pri njem je sodeloval še pred priho-
dom v Maribor. Delo je bilo pisano, 
saj je poleg objavljanja proze in ver-
zov dajal pobude za karikature in 
ilustracĳe.
Iz Maribora je pobegnil leta 1941. Za-
tekel se je k Terseglavovim, zatem pa 
v Iški Vintgar. Ljubljanski gozdovni-
ki, njihov član je bil tudi Ivan Rob, so 
počitnice preživljali v naravi v Iškem 
Vintgarju. Tam so si zgradili tudi 
kočo, ki pa so jim jo Italĳani zažgali,
da ne bi nudila strehe sumljivim lju-
dem. 
Bilo je poletje po razsulu države, za-
čel pa se je tudi že organiziran upor. 
Leta 1941 je še pisal materi v Šempe-
ter: »Vem, da te že močno skrbi, kje je 
tvoj sin, kako se počuti in kaj se godi 
z njim v teh zmedenih in žalostnih 

časih. Pa bodi brez skrbi. Saj veš, da 
imamo, kar nas je Robovih, pri vsej 
smoli, ki nas spremlja skozi življe-
nje, vendarle nekoliko sreče in da se 
nam končno vse dobro izteče.« Žal se 
mu ni. 8. julĳa 1942 je Rob odšel na
osvobojeno ozemlje na Dolenjsko. 
Tam je sodeloval v gledališki skupini 
Agi�eater, preživel roško ofenzivo in
se priključil Cankarjevi brigadi. Rob 
je dobil novo nalogo. V okolici Šent-
jerneja, v Zloganju nad Škocjanom, je 
vsak dan poslušal radio in sestavljal 
na tri, štiri dni poročila ter jih pošiljal 
v tehniko, kjer so jih razmnoževali in 
pošiljali naprej. Tam so ga 22. 1. 1943 
zajeli in odpeljali v Novo mesto, nato 
pa v Ljubljano. Ustrelili so ga skupaj 
z osmerico partizanov pri Veliki Li-
gojni blizu Vrhnike. leta 1955 so jih 
prekopali in prenesli v grobnico par-
tizanov na Vrhniki. 
Po Ivanu Robu nosita ime trg in 
osnovna šola v Šempetru pri Gorici, 
na Vrhniki pa ulica – Robova ulica od 
križišča pri sv. Lenartu proti Ligojni, 
v Ljubljani pa Ulica Ivana Roba na 
Viču. Izbrana dela Ivana Roba je zelo 
skrbno in s pretanjenim čutom uredil 

profesor slavist Viktor Smolej. Izšlo je 
leta 1965. 
Parodĳa:  porogljiv posnetek resnega
leposlovnega dela, ohranjena sta ob-
lika in slog izvirnika, vsebina pa se 
sprevrača v smešno. 
Travestĳa:  predelava resnega lepos-
lovnega dela v smešno. 

Dora Šemrov
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NJE.INDUSTRĲA.OBRT.
BELLEGHEM, S. van: Voditelj dialogov
BELŠAK, D.: Meso s tradicĳo in okusom
COLLINS, S.: Moj pes
DAVIDSON, C.: Moja mačka
DOLŽAN Eržen, T.: Poslikano kmečko pohištvo 
v zbirki Gorenjskega muzeja 
FIRST, M.: Trideset obrazov slovenske kulinari-
ke 
KLEMENČIČ, V.: Pogled v ozadje
OSTAN, I.: Prĳateljem najboljše!
PAPLER, D.: Osnove uporabe lesne biomase 
RIFEL, V.: Nega in podiranje dreves v zahtevnih 
situacĳah
SIMIČ, S.: Tradicionalna plovila Istre 
SZŐKE, C.: Ilustrirani atlas vozil 

7 UMETNOST.ARHITEKTURA.FOTOGRAFĲA.
GLASBA.ŠPORT.
1D : Where we are (eng)
ALEXANDRAKIS, J.: Quilting on the go! (eng)
A BEGINNER'S guide to drawing
BISHOP, C.: Umetni pekli
BOJAN Adamič : (1912-1995)
CIBIC, J.: Za naše gospodarstvo in kulturo
CREATIVE paper cu�ing
ČELIK, M.: Pod skupno streho

Novitete prejšnjih mesecev lahko prebirate na na-
ših straneh na svetovnem spletu: h�p://www.ckv.
si in na www.mojaobcina.si/vrhnika. 

Izbor: Niko Nikolčič
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Tokratne novičke so malo drugačne kot po navadi, saj boste bralci lahko 
videli, da so »dvodelne«. V prvem delu bomo na kratko povzeli doga-
janje v času od  13. avgusta do 17. septembra, torej od oddaje  novičk za 
avgustovsko številko Našega časopisa, do oddaje Novičk za septembr-
sko številko ter predstavili načrte za prvo polovico oktobra. V drugem 
delu pa bomo, kot smo napovedali v prejšnji številki, na kratko pred-
stavili videnje našega člana Komisĳe za uskladitev pripomb k predlogu
sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Vrhnika, Boruta Feferja, o delu te komisĳe in o zelo obširnem odgovoru
na »nekaj stavkov« iz novičk meseca  julĳa,  ki naj ne bi popolnoma
ustrezali. 
Pa začnimo s prvim delom. Zadnji torek v avgustu smo se sestali člani 
delovne skupine,  ki jo je za operativno delo v  povezavi s pripravo spre-
memb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrhni-
ka imenoval Izvršni odbor zveze. Osrednji del sestanka je bil namenjen 
pregledu pripravljenega delovnega gradiva in dogovoru o predstavitvi 
tega gradiva komisĳi, ki jo je imenoval župan.
Prvi torek v septembru je bila na našo pobudo sklicana seja navedene 
komisĳe. Komisĳi, ki ji predseduje mag. Matej Černetič, vodja Oddelka
za družbene dejavnosti in gospodarstvo, in v kateri sta člana Boštjan 
Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, in Borut Fefer, pod-
predsednik Športne zveze Vrhnika,  sta se pridružila tudi župan Stojan 
Jakin ter predsednik Odbora za družbene dejavnosti Leon Marjan Mo-
žina. S strani Športne zveze Vrhnika  sta bili v vlogi poročevalk na seji 
prisotni še članici delovne skupine Vida Mihelčič in Irena Oblak. Več o 
dogovorih s te seje bomo zapisali po potrditvi zapisnika seje. 
Za vse, ki so kakor koli povezani s športom,  je zagotovo zanimiva no-
vica, da je konec avgusta Strokovni svet RS za šport potrdil osnutek 
Nacionalnega programa športa. Dokument bo deležen še razprav ter  
popravkov  in dopolnitev, sprejet pa naj bi bil do marca 2014.  Pred-
log prenaša več pooblastil na civilno športno področje, tako pri pripravi 
strateških in operativnih dokumentov kot na ravni odločanja o razdelje-
vanju sredstev. 
Do oddaje prispevka nam je uspelo izvedeti, naj bi Občinski svet na seji, 
ki bo predvidoma zadnji četrtek v septembru, obravnaval tudi Letni 
program športa za leto 2014. Z gradivom zaenkrat še nismo seznanjeni, 
bomo pa naše člane pravočasno obvestili o datumu javnega razpisa, ki 
bo pripravljen na podlagi omenjenega dokumenta. 
Na tej seji bodo člani Občinskega sveta med drugim odločili tudi o tem, 
ali bomo imeli športniki v svetu javnega zavoda za kulturo, šport in tu-
rizem predstavnika, ki bo zastopal naše interese. 
V začetku oktobra skupaj z Olimpĳskim komitejem Slovenĳe – Združe-
njem športnih zvez in z obema osnovnima šolama načrtujemo izvedbo 
Mini olimpĳade, sredi oktobra pa bomo že tradicionalno skupaj z našimi
člani sodelovali pri vseslovenski akcĳi Slovenski dan športa – dan odpr-
tih vrat, ki jo pripravljata OKS-ZŠZ in Društvo športnih novinarjev.
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnjujemo z ak-
tualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe o do-
godkih v vaših društvih in klubih. 

Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred telovadnico 
Partizan na voljo  oglasni pano. 
Za vse informacĳe nas pokličite na telefon 041 820 764 ali nam pišite na
e-naslov sportnazvezavrhnika@gmail.com.
Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pritličju poslovnega dela 
telovadnice Partizan.

Športna zveza Vrhnika

V nadaljevanju pa dopolnilo k članku Športne novičke, 
objavljenemu v Našem časopisu 3. 7. 2013.
V odgovoru na Športne novičke – julĳ 2013 je g. Boštjan Koprivec zapi-
sal, kako je delovala Komisĳa za uskladitev pripomb na predlog pravil-
nika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v
Občini Vrhnika, ki jo sestavljamo: Matej Černetič – predstavnik Občine 
Vrhnika, kot predsednik, Boštjan Koprivec – predstavnik Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika, kot član, in Borut Fefer – predstavnik Športne zveze 
Vrhnika, kot član.
Zapis g. Koprivca sledi vsem dogodkom, ki so se zgodili po imenovanju 
komisĳe, tudi datumsko je vse korektno zabeleženo.
Moram pa ga popraviti oziroma dopolniti v nekaterih zapisih – trdit-
vah. Glede na dogovor, da naj bi delovna skupina pri športni zvezi, ki 
deluje izključno amatersko, dopolnitve in spremembe pravilnika pri-
pravila čim hitreje, smo potrebovali še dodatne podatke iz razpisa za 
finančna sredstva za leto 2013,  za katere sem zaprosil g. Koprivca kot
člana komisĳe. Ni me opozoril, da bi moral za pridobitev teh podatkov
uradno zaprositi na sestanku komisĳe, sporočil mi je samo, da so v do-
kumentacĳi, za katero smo zaprosili, tudi osebni podatki, kot npr.: ime
in priimek tekmovalcev in da morajo te osebne podatke zakriti. Dogo-
vorila pa sva se tudi, da zavod zvezi posreduje dokumentacĳo sedmih
od devetnajstih nečlanov Športne zveze Vrhnika.  V članku g. Koprivca 
so ta društva poimensko navedena. Športna zveza je poprosila za do-
kumentacĳo samo nekatera društva, ki so člani zveze, ne pa vseh tri-
indvajsetih članov, ki so se prĳavili na razpis, zato je povsem mogoče, da
društva, pri katerih je g. Koprivec preverjal zaprosilo po dokumentacĳi,
tega zaprosila niso prejela.
Lahko zapišem še, da je Športna zveza Vrhnika v obdobju priprave do-
polnitev oziroma priprave novega pravilnika delovala v dobro vse za-
interesirane javnosti. Želela je, da bi ta pravilnik čim hitreje dobil do-
končno vsebino, ki bi čim pravičneje razdelila že tako skromna sredstva 
za šport na Vrhniki.
Kar pa  zadeva zavajanje javnosti, kot je zapisal g. Koprivec, lahko mirno 
zapišem, da vsi datumi, objavljeni v Novičkah Športne zveze Vrhnika, 
držĳo. Prosim pa, da mi konkretno sporočite, kateri datum ne drži, da
bomo te trditve lahko preverili. In nazadnje, g. Koprivec je zapisal, da 
je minilo že dve leti, odkar je Zavod Ivana Cankarja Vrhnika  pripravil 
predlog spremembe tega pravilnika, moram pa ga opomniti, da bi bil po 
vsej verjetnosti ta pravilnik že oblikovan in sprejet, če bi dobili odgovore 
na naša vprašanja.
Kaj vse pa je delovni skupini Športne zveze Vrhnika s pomočjo občinske 
komisĳe in g. Koprivca – ZIC uspelo narediti, pa si boste lahko prebrali 
v naslednjih Novičkah.
Hvala vsem, ki ste kakor koli konstruktivno sodelovali pri pripravi gra-
diva.
        Zapisal Borut Fefer, član občinske komisĳe in delovne skupine pri

Športni zvezi Vrhnika

Novičke 
Športne zveze Vrhnika

Odgovor na zapis 
Športne zveze
V prejšnjem odgovoru sem zelo natančno 
opisal kronologĳo dogodkov, zato ne bom
bralcev ponovno obremenjeval z datumi in 
dogodki. Kdor je dobro prebral oba prispev-
ka, si je lahko sam ustvaril sliko in ugotovil 
kateri datumi držĳo in kateri ne. Objektivni
bralec je lahko tudi sprevidel, da so bili do-
ločeni sklepi sprejeti na komisĳi in da sem
njihove zahteve izpolnil ter da so bile dolo-
čene zahteve podane mimo komisĳe. Katerih
zahteve pa sem tudi izpolnil, kljub temu, da 
mi jih ni naložila komisĳa. Želel sem osvetliti
zgolj to, da se s tovrstnimi obvodi zmanjšu-
je težo organu, ki ga je imenoval g. župan. 
Sam sem se imel zgolj za člana komisĳe, ki
bo izpolnil vse, kar se bomo na sestankih do-
govorili. Zato sem 6. 6. 2013 apeliral na pred-
sednika komisĳe, da določa tempo. Obenem
pa vseeno izpolnil tudi tiste zahteve, ki jih 
ni sprejela komisĳa. Zavoljo dobrega med-
sebojnega sodelovanja in v dobrobit vseh, ki 
se prĳavljajo na razpis. V kolikor ne bi bil iz-
zvan, o vsem navedenem ne bi bilo potrebno 
zapisati niti besede. 
Na žalost se moram zato vsaj kdaj pa kdaj 
odzvati, da lahko kritičen bralec dojame, da 
stvari niso zgolj črno – bele. Ker pa imam 
prvič premalo časa in drugič ne verjamem v 
tovrstno razčiščevanje, se na marsikaj niti ne 
odzovem. Lahko bi kot odziv na to, da me je 
potrebno »opomniti, da bi bil po vsej verjet-
nosti ta pravilnik že oblikovan in sprejet, če 
bi dobili odgovore na naša vprašanja«, npr. 
na dolgo in široko napisal celotno kronolo-
gĳo postopka oblikovanja predloga spre-
memb pravilnika in v katerega smo vključili 
predloge sprememb društev (od tega kdo se 
je odzval, kakšni so bili predlogi in do tega 
katera (če sploh katera) vprašanja smo dobili 
naknadno tudi od tistih, ki na začetku niso 
podali niti enega predloga za spremembo), 
ter bi demantirala opomnik. Sicer si lahko 
brez težav naložimo še to delo, a menim, da 
to ne pripomore h konstruktivnosti oblikova-
nja predloga pravilnika oz. k pravičnejši po-
razdelitvi sredstev. Kar bi moralo biti bistvo 
prizadevanja komisĳe. Zato ne verjamem, da
obtoževanje zavoda, na katerega se včasih 
moramo odzvati, k temu cilju kaj pripomore. 
Svojo energĳo sem do sedaj in jo bom tudi v
naprej raje usmerjal v dobrobit vseh društev 
ter občank in občanov. 

Boštjan Koprivec, 
direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika

Uredništvo s tem zaključuje polemiko.

Letos smo nadaljevali z dobrim programom ter 
ga še dodatno obogatili z različnimi ročnimi in 
športnimi delavnicami. Ustvarjalne delavnice 
so bile zaradi idej animatorjev pestre, zanimi-
ve in prilagojene vsem starostnim skupinam 
osnovnošolcev. S pomočjo športnih animator-

jev, športnih in  drugih društev ter organizacĳ
pa smo pripravil zanimive športne in družabne 
delavnice, kolesarske in kopalne izlete.
Učili smo se nogometa, floorballa, košarke,
odbojke, akrobatike, badmintona, namiznega 
tenisa, balinanja, pikada, izvedli tedenske te-

čaje rolanja in tenisa. S pomočjo animatorjev 
smo  pripravili jezikovni tečaj španščine. Spo-
znali smo delo policistov in gasilcev, organizi-
rali smo Poletni vklop ima talent, tekmovanje 
v peki, mister in miss vklopa. Izvedli smo dva 
kolesarska izleta, kjer smo spoznavali zname-
nitosti Vrhnike in Barja ter obiskali Živalski vrt 
Ljubljana.

Obiskali smo Občino Vrhnika in  druge javne 
ustanove ter nekatera podjetja. Tradicionalno 
smo ob četrtkih organizirali kopanje. Letos smo  
odšli tudi na dva zanimiva izleta, in sicer smo 

se po kopanju v slo-
venskem morju ogle-
dali svetovno znane 
Škocjanske jame, dru-
gič pa smo se odpravili 
v Ptujske Toplice. Pred 
kopanjem smo si ogle-
dali arheološke izkopa-

nine in na terenu spoznali delo arheologov.
Da je bil letošnji program resnično zanimiv,  
priča podatek, da je bilo na vklop vpisanih  več 
kot tristo vrhniških otrok in da se je vklopa  
vsak dan udeležilo  osemdeset osnovnošolskih 
otrok. Da smo na ZIC-u lahko vse to izvedli, 
se moramo zahvaliti vsem animatorjem, ki so s 
svojimi idejami bogatili program, ter ŠD SENT, 
Centru za socialno delo Vrhnika, Lokalni akcĳ-
ski skupini, športnemu društvu VLR Vilĳem,
Teniški šoli Teniškega kluba Vrhnika, Športne-
mu klubu 2002, TVD Partizan Borovnica, NK 
Vrhnika, Športnemu društvu Vučko, Košarkar-
skemu klubu Vrhnika, društvu upokojencev, 
Društvu invalidov Vrhnika, Policĳski postaji
Vrhnika, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Vrhnika,  gostilnama pri Kranjcu in Turšič, Mi-
nistrstvu za obrambo ter navsezadnje Osnovni 
šoli Ivana Cankarja Vrhnika, ki nam je ponov-
no velikodušno odstopila šolske prostore, ter 
Občini Vrhnika in Fundacĳi za šport, ki sta fi-
nančno podprli program in otrokom omogočili 
brezplačne počitnice.
Na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika želimo 
vsem vklopovcem uspešno šolsko leto in po-
novno snidenje prihodnje leto.

Daniel Cukjati, strokovni sodelavec za šport 

Poletni vklop – športne počitnice 2013
V petek, 23. 8. 2013, so se  končale že šeste športne počitnice Poletni vklop, ki smo 
jih izvedli na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika (ZIC). To je obenem že  sedemnaj-
sti Poletni vklop, odkar je s projektom začel Center za socialno delo Vrhnika. 
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Spoštovani 
starši 
predšolskih 
otrok in 
prvošolcev!
Počitnice, dopusti in poletje 
so minili. Prišel je zopet čas 
organiziranih popoldan-
skih športnih dejavnosti za 
najmlajše. Tudi letos vas 
vabiva, da se nama pridru-
žite vsak torek na telovadbi 
predšolskih otrok in prvo-
šolcev v telovadnici Parti-
zan. V prvi skupini otrok 
boste starši, stari starši, tete 
in strici, družinski prĳatelji
otroka imeli  priložnost  ka-
kovostno in organizirano 
preživeti čas z otrokom. 

Skozi igro, športne aktivno-
sti boste otroka spremljali 
in na tak način spremljali 
otrokov napredek in krepili 
zdrav odnos z njim. V dru-
gi skupini otrok pa bodo 
otroci samostojno preživeli 
svoj prosti čas v skupini 
vrstnikov, kjer se bodo na-
učili športnega sodelovanja, 
razvĳali svoje športne spo-
sobnosti in krepili telesno 
moč in vzdržljivost.
Prvič se bomo srečali v TO-
REK, 1. 10. 2013, v telovad-
nici Partizan.
Športen pozdrav.              
 Miša in Tamara

VAJE ZA HRBTENICO: vsak ponedeljek od  18.30 
do 19.30 in 19.30 do 20.30 ter vsako sredo od 17.30 
do 18.30 in 18.30 do 19.30. Vadba je primerna za ose-
be vseh starosti, ki so že imeli bolečine v hrbtenici oz. 
želĳo bolečine preventivno preprečiti. Vaj vodi višja
fizioterapevtka gospa Marĳa Murn. Inf. po telefonu
7551 628 (ob pon. od 14. do 19. ure, od torka  naprej 
od 7. do 14. ure). Začetek v ponedeljek, 30. 9. 2013.

AEROBIKA: v ponedeljek STEP od 20.30 do 21.30,  
v sredo TNZ-STEP, od 20.30 do 21.30, vodi Jana Ko-
govšek V primeru večjega zanimanja bo aerobika 
tudi v ob nedeljah zvečer! Začetek v ponedeljek, 23. 
9. 2013.

PILATES je umirjena vadba,  pri kateri je poudarek 
na pravilni okrepitvi našega centra – trebušno-hrb-
tnega mišičnega steznika. Redna vadba pilates vidno 
oblikuje naše telo, poveča gibljivost in koordinacĳo,
preprečuje/odpravlja bolečine v hrbtenici ter nas 
sprosti. Delamo v osnovni in zahtevnejši težavnostni 
stopnji. Vadba poteka v toplem prostoru v majhnih 
skupinah z individualnim pristopom. Vadba bo v če-
trtek ob 19.30 do 20.30 v učilnici 2, vodi Ana Sajko, 
joga in pilates inštruktor; ana.smrtnik@gmail.com; 
070 866 383. Prva informativna vadba  bo 26. 9.
DINAMIČNA JOGA je intenzivnejša vadba joge 
za povečanje gibljivosti, moči, zmanjšanje stresa in 
sprostitev. Na vadbi bomo izvajali različne vaje joge 
(asane) v zaporedjih skupaj z jogĳskim dihanjem
(pranajama), začeli in končali bomo s sproščanjem. 
Joga je primerna za vse starosti  za ženske  in moške. 
Vadba poteka v toplem prostoru v majhnih skupi-
nah z individualnim pristopom. Vadba bo v četrtek, 
20.35 do 21.45 v učilnicia 2, vodi Ana Sajko, inštruk-
torica joge in pilatesa; ana.smrtnik@gmail.com; 070 
866 383. Prva informativna vadba bo 26. 9.
KUNDALINI JOGA: torek od 20.00 do 21.30  "Tako 
kot se vse reke stekajo  v isti ocean, vsaka joga spod-
buja dviganje kundalini energĳe, kreativnega člove-
škega potenciala. In Kundalini joga ponuja najhitrej-
ši način za doseganje uravnoteženosti med telesom, 
umom in duhom." Yogi Bhajan. Kundalini joga gradi 
močnejši imunski in živčni sistem in močno deluje 
na delovanje žlez ter limfnega sistema. Na vadbi 
bomo izvajali različne krĳe oz. programe vaj, od ka-
terih ima vsaka svoj namen in lahko deluje za stimu-

lacĳo in krepitev kakšnega organa, sistema, skupine
mišic ali energĳe in energetskih komponent. Kun-
dalini joga je primerna za vse starosti za ženske in 
moške. Vadba poteka v toplem prostoru (učilnica 2) 
v majhnih skupinah. Vabljeni na brezplačno prvo 
izkušnjo s kundalini jogo. Vodi: Sat Pavan Kaur, 
Petra Smrtnik, inštruktorica joge, učiteljica kundali-
ni joge in učiteljica shakti dancea ali joge plesa ter 
svetovalka za naravno načrtovanje družine po simp-
totermalni metodi Sensiplan. Inf. na: info@bit-je.si, 
gsm: 031 377 232 in www.bit-je.si;  vadba že poteka, 
pridružite se!
GIMNASTIČNE IN AEROBNE VAJE ZA MOŠKE 
vodi profesorica športne vzgoje – specialistka za 
fitnes, vaje za moč, gibljivost, spretnost, z manjšimi
utežmi in elastiko; primerno za vse starosti, tudi 40 
let in več zaradi individualne prilagoditve težavno-
sti, pripomore tudi k preprečevanju nastanka osteo-
poroze; torek od 20.00 do 21.00; četrtek od 20.00 do 
21.00; vodi Valentina Rebec, začetek v torek,  1. 10. 
2013.

GIMNASTIČNE IN AEROBNE VAJE ZA ŽENSKE 
vodi profesorica športne vzgoje – specialistka za 
fitnes, vaje za moč, gibljivost, spretnost, z manjšimi
utežmi in elastiko; primerno za vse starosti, tudi 40 
in več let zaradi individualne prilagoditve težavno-
sti, pripomore tudi k preprečevanju nastanka osteo-
poroze; torek od 19.00 do 20.00; četrtek od 19.00 do 

20.00; vodi Valentina Rebec, pričetek v torek,  1. 10. 
2013.

ORIENTALSKI TREBUŠNI PLESI: Trebušni ples je 
ples čustvene ženske, ki prepleta svojo skrivnostnost, 
igrivost in ženstvenost prek nežnega valovanja telesa 
in rok do energičnega tresenja z boki. V prejšnjih le-
tih je na Vrhniki čare orientalskega plesa spoznavalo 
že  več kot dvesto deklet in žena. Skupino bo vodila 
Mateja Matjašič »Elin« iz PLESNEGA MESTA in, če 
boste želele, boste z njo lahko tudi nastopile na raz-
nih prireditvah ali pa se lahko odločite tudi za tek-
movanja. Predstavitev programa z brezplačno vajo 
bo  v petek, 4. 10. 2013, v telovadnici na Tržaški 2, 
ob 16.00 za učenke OŠ - začetni ob 17.00 za učenke - 
nadaljevalni, ob 18.00 za odrasle - začetni in ob 19.00 
za odrasle - nadaljevalni. Info: 510 84 84, 031 333 303; 
www.plesnomesto.si.

TEHNIKE SPROŠČANJA IN VADBA ZA VEČJO 
GIBLJIVOST TELESA  ponedeljek,  1. skupina od 
18.30 do 19.40 in 2. skupina od 19.45 do 21.00 v učil-
nici 2, OŠ Ivana Cankarja, Tržaška 2.
 Vsi si želimo zdravo telo, prav tako duha.
 Glede na hiter tempo  življenja pa smo vedno bolj 
v stresu. Veliko je poškodb in bolezni, fizičnih  in
psihičnih, ker smo se predali neutrudnemu hitenju 
in ne znamo sestopiti iz uničujočega kolesja.  
NA VADBI se bomo naučili uporabnih tehnik za 
obnavljanje, sprostitev in stalen pritok energĳe iz 
starodavne joge, chi gonga, tibetanskih pomlaje-
valnih vaj, shiatsu vadbe, se naučili pravilno dihati 
– PRANAJAMA, umirjali um v meditacĳi, hkra-
ti pa okrepili in pomladili telo z vadbo raztezanja 
za gibkost. VADBA JE PRIMERNA ZA VSE LJUDI 
VSEH STAROSTI IN RAZLIČNIH FIZIČNIH SPO-
SOBNOSTI.
Vadba se je začela v ponedeljek, 9. 9. 2013. Vabljeni 
do 30. 9., ko bomo dokončno oblikovali skupine. 
Pridite v udobnih oblačilih, potrebujete še ležalko. 
Toplo vabljeni in dobrodošli! Vladimira, info: vla-
dimira23@gmail.com, 040 43 00 66.

Informacĳe: 01 7506 876 od 7. do 14. ure, popoldne
01 7506 878.
Inf. o cenah vadbe dobite  pri izvajalcih (kjer je na-
slov) ali vinko.bizjak@guest.arnes.si

Rekreacĳa za občane v šoli na Tržaški 2

SPLOŠNA TELOVAD-
BA ZA PREDŠOLSKE 
OTROKE IN PRVO-
ŠOLCE 
ZAČETEK? OKTOBER 
2013 
KDAJ? vsak TOREK 
KJE? TELOVADNICA 
PARTIZAN NA VRH-
NIKI 
KDO? 
• OTROCI stari od 2 do 

4 let (od 16.30 do 17.15 
ure) skupaj s starši!

• OTROCI stari od 4 do 6 
let (od 17.15 do 18. ure
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Nočni tek sam po sebi ni novost, je 
pa novost dejstvo, da so organiza-
torji letos združili moči in pripra-
vili serĳo nočnih tekov, del katerih
je bil tudi vrhniški. Tek je štel  za 
posamezno  in skupno serĳo noč-
nih tekov Slovenĳe, ki so se  kon-
čali dobrih štirinajst dni kasneje z 
nočnim tekom v Ljubljani. 
Glede na novost se je na Vrhniki 
prĳavilo zelo veliko tekmoval-
cev – kar 355, ki so se podali na 
pet- ali desetkilometrsko traso. 
Le-ta je potekala po Stari cest, na-
redila »pentljo« pod Hribom in 
se vračala nazaj po pločniku ob 
Tržaški cesti. Trasa je bila dolga 

2,5 kilometra, kar pomeni, da so 
jo udeleženci maratona pretekli 
dvakrat ali štirikrat. »Naš cilj je, 
da tek postane tradicionalen. Ne 
vidim razloga, da ne bi, kajti lo-
kalna skupnost ga je sprejela zelo 
dobro,« je tik pred začetkom teka 
dejal Malovrh. Častni pokrovitelj 
teka je bil župan Stojan Jakin, ki 
je obljubil pomoč v okviru raz-
položljivih finančnih sredstvih in
izrazil navdušenje nad številom 
prĳavljenih.
In kdo je bil najhitrejši? Na deset-
kilometrski trasi je ciljno črto prvi 
pretekel Urban Jereb s časom 30 
minut in 9 sekund, med ženskami 

pa Brina Melanšek s časom 39 mi-
nut in 10 sekund. Na krajši trasi je 
slavil Bor Grdadolnik (15:39), med 
ženskami pa Maruša Mišmaš s ča-
som 16 minut. 
Nočni tek je bil vrhunec dogajanja 

tistega dne, ob tem pa so potekale 
še druge spremljajoče prireditve. 
Od popoldneva  naprej je v vrhni-
škem Športnem parku praznoval-
deseto obletnico delovanja Teka-
ški forum. Obiskovalci so se lahko 
sprehodili po bazarju, si na stojni-
cah ogledali ponudbo sponzorjev 
prireditve in lokalnih društev. Na 
stadionu so potekali otroški teki, 
nekdanja olimpĳka Maja Benedi-
čič je predstavila osnove nordĳske
hoje in športne navdušence pope-
ljala na Planino, tik pred osrednjo 
večerno prireditvĳo pa je potekal
še dobrodelni tek Anina zvezdica 
na 2,5 km – zbrali so  več kot 130 
kilogramov hrane. 
Kot so sporočili iz ŠD Agonĳa, sta
jim številčna udeležba in zanima-
nje gledalcev ob celotni trasi dala 
dodatno motivacĳo za še boljšo
organizacĳo v  prihodnjem letu.

Gašper Tominc, foto: GT

Pohod Bevke–Krim
V nedeljo, 15. 9., se je enajst pohodnikov udeležilo tradicionalnega po-
hoda iz Športnega parka Bevke po ravnici Ljubljanskega barja preko 
Stare Ljubljanice vse do Podpeči in se nato mimo Svete Ane povzpeli 
do vrha Krima. Pohodniki so porabili dobre štiri ure časa. Vzdušje je 
kazalo, da bo marsikdo od njih večkrat ubral pod noge do Krima in 
osvojil Krimkota! Naredite nekaj dobrega za vaše počutje in se jim pri-
družite tudi vi! To je najboljši antigripin oz. preventivna zaščita pred 
zimskimi prehladi in virusi!                                               ŠD Bevke 

Na štartu se je zbralo  več kot 350 tekačev in tekačic. Urban Jereb, zmagovalec na 10 km.

Deklice do 18 let:
1. Ajda Koščak (Vrh.)
2. Nika Ogorevc (Vrh.)
3. Tara Kukec (Vrh.)

Fantje do 18 let:
1. Jošt Plestenjak (Sinja 

Gorica)
2. Rok Ogorevc (Vrh.)
3. Tadej Janevski (Vrh.)

Ženske:
1. Joži Malavašič (Vrh.)
2. Nina Gantar (Vrh.)
3. Majda Gostiša (Vrh.)

Člani do 40 let:
1. Jole Kovačevič (Drago-

mer)
2. Damir Bezjak (Vrh.)
3. Peter Kavčič (Vrh.)

Člani od 40 do 50 let:
1. Iztok Škof (Horjul)
2. Matjaž Stare (Vrh.)
3. Grega Kukec (Vrh.)

Člani nad 50 let:
1. Ronko Gostiša (Vrh.)
2. Jurĳ Janež (Horjul)
3. Anton Pristavec (Borov-

nica)
Največ tenisačev je nasto-
palo pri članih do starosti 
40 let, in  sicer 48. Med nji-
mi je bil  tudi zmagovalec 

pri dečkih, 12-letni Jošt 
Plestenjak, ki se je uvrstil 
med  šestnajst najboljših 
tenisačev. Prav mladi Jošt 
je eden izmed najobetav-
nejših mladih vrhniških 
tenisačev, seveda, če bo 
nadaljeval treniranje tenisa 
s tako zagnanostjo kot se-
daj. V tej kategorĳi so igrali
res vrhunski tenis. Lanski 
zmagovalec Jole Kovačevič 
je ubranil naslov in zma-
go odnesel v Dragomer. 

Pohvalna je tudi kar do-
bra udeležba tenisačev iz 
Borovnice, ki so obljubili 
še nadaljnjo, bolj številčno 
udeležbo. 
Na koncu so se številni 
tenisači zahvalili za vrhun-
sko organizacĳo, ki velja:
Teniškemu klubu Vrhnika, 
Raletu Brajkoviču, Zavodu 
Ivana Cankarja Vrhnika in 
seveda Našemu časopisu.

Simon Seljak

Klub letalcev Vrhnika –  ekipni dr-
žavni prvak

Primož Suša 
– ponovno državni 
prvak
Med kataklizmično viharnim za-
četkom in rekordno vročim koncem 
julĳa je bilo nebo nad dolino Soče
obarvano še nekoliko bolj, kot je  po 
navadi v poletnih mesecih. Po po-
nedeljkovem prehodu hladne fronte 
so se razvile odlične vremenske raz-
mere za letenje. Devetdeset jadralnih 
padalcev iz več evropskih držav je 
zvabila tekmovalna vročica odprte-
ga državnega prvenstva Slovenĳe in
Hrvaške v preletih.
Kamp Gabrje pri Tolminu je od 28. julĳa do 2.
avgusta postal središče jadralnega padalstva 
Slovenĳe, Hrvaške in okolice. Vremenska na-
poved je odločila, da se je prvi tekmovalni 
dan začel na vzletišču Lĳak nad Novo Go-
rico, štirje pa na Kobali nad Tolminom. Tek-
movanje v preletih si najlažje predstavljamo 
kot zračno regato, kjer morajo tekmovalci 
čim hitreje preleteti zaporedje obratnih točk, 
ki jih po GPS-koordinatah vnaprej določi 
tekmovalna komisĳa. Na letošnjem držav-
nem prvenstvu so vremenske razmere omo-
gočale naloge z velikimi razdaljami; piloti so 
na dan preleteli tudi  sto kilometrov. Tekmo-
vanje je posebej začinila odločitev tekmoval-
ne komisĳe, da udeležencem na eni od tekem
postavi
obratno točko nad Triglav in pristanek ob 
Bohinjsko jezero. Tako je lahko marsikateri
pilot prvič občudoval osupljivo panoramo 
Julĳskih Alp. Tekmovalna konkurenca je bila
zelo močna, za uspeh pa je bilo na vseh dir-
kah potrebno hitro in preudarno letenje.
Na tekmovanju so sodelovali tudi članki Klu-
ba letalcev Vrhnika, ki so ekipno že osmič 
zapored osvojili naslov državnih prvakov, 
njihov član Primož Suša pa se je še tretjič 
okronal z naslovom državnega prvaka. 

Rezultati skupno:
1. Primož Suša
2. Dušan Oroš
3. Marko Hrgetič
Rezultati sport class:
1. Aljaž Valič
2. Dušan Durković
3. Urban Valič
Rezultati fun class:
1. Dušan Durkovič
2. Simon Konavec
3. Peter Kocjan
Rezultati ekipno:
1. KL Vrhnika
2. DJP Metulj Rimske toplice
3. DJP Kovk Ajdovščina
Rezultati dekleta:
1. Mojca Pišek
2. Tanika Virtovšek
3. Ivana Brozič

Pripravil: Mohor Prevc

Ponoči po ulicah Vrhnike

Množična udeležba 
nočnega teka
Vrhnika, 24. avgust – Nočni tek je zvabil na ulice Vrhnike toli-
ko ljudi,  kot jih le malo tovrstnih športnih dogodkov. Na teku 
je namreč sodelovalo kar 355 udeležencev iz  vse Slovenĳe, ki
so  na ulicah imeli bučno podporo navĳačev. Kot je dejal Leon
Malovrh iz ŠD Agonĳa, ki je bil glavni organizator priredit-
ve, ima tek dobre možnosti, da postane tradicionalen. 

Ob koncu fotografija vseh dobitnikov pokala V prestižni kategorĳi do 40 let je zmaga
odšla v Dragomer Joletu Kovačeviču (v 
sredini), levo je Damir Bezjak (2. mesto) 
in desno Peter Kavčič (3. mesto).

Zmagovalec med fanti, Jošt Plestenjak, je 
visoko dvignil zasluženi pokal.

Moški nad 50 let: Jurĳ Janež (2. mesto),
Ronko Gostiša (1. mesto) in Anton Prista-
vec (3. mesto)

V kategorĳi od 40 let do 50 let (od leve):
Rale Brajkovič, Matjaž Stare (2. mesto), Iz-
tok Škof (1. mesto), Grega Kukec (3. mesto) 
in Uroš Jereb

Osmi teniški turnir Naš časopis

Prestižna zmaga v Dragomer
Konec avgusta je na teniških igriščih Teniškega 
kluba Vrhnika potekal že  osmi  turnir Našega 
časopisa. Letos se je turnirja udeležilo rekordno 
število: 121 tenisačev iz občin Vrhnika, Horjul, 
Borovnica in Log - Dragomer. 
Sam turnir je potekal tri dni,  obiskalo pa ga je tudi veliko 
gledalcev. »Direktor« turnirja Rale Brajkovič je poskrbel 
za prĳetno, veselo in tudi tekmovalno vzdušje. Tako lah-
ko s ponosom ocenim, da je to eden boljših, če ne najbo-
lje organiziranih turnirjev daleč naokoli. Vsi tekmovalci 
so prejeli spominske majice, prvi trĳe najboljši po posa-
meznih kategorĳah pa zaslužene pokale. Tudi  kakovost
turnirja se izboljšuje iz leta v leto, saj so finalna srečanja
prinesla resnično vrhunski tenis. Tako se je 121 tenisačev 
pomerilo v šestih starostnih kategorĳah. Vrstni red prvih
treh v posameznih kategorĳah pa je bil naslednji:
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ŠIVANJE – USTVARJANJE
Ustvarjanje niso samo veliki projekti. Ustvarjanje se lahko za-
čne tudi s šivom.

Začeli bomo na začetku – z iglo in nitjo v roki. Zaključili bomo 
pred šivalnim strojem – z izdelkom po vaših željah. 
Vabljeni otroci, najstniki, študenti, mlade mamice in mame, 
babice in bodoče žene- ali možje… Delo bo potekalo v majh-
nih skupinah.
Šivalni stroj lahko prinesete s seboj, če nimate lastnega šival-
nega stroja, vam ga bomo posodili mi.
Dobivali se bomo vsako soboto: 10.00 – 11.30
Začetek: 12. oktober 2013
Prĳave: www.ekolaskar.com/podjetje vivian - 040 462 373
Akontacĳa: 20 €

MOJ OTROK IMA ROJSTNI DAN - 
ROJSTNODNEVNE  ZABAVE  ZA OTROKE
Bi radi  svojemu otroku pripravili praznovanje s prĳatelji?
Ste v stiski s prostorom?
Želite, da bi bilo praznovanje nekaj posebnega?
Pripeljite ga na kmetĳo… Tukaj je lepo, je drugače, je doma-
če…

Organiziramo namesto vas:
-  program in animacĳo – družabne igre, kot smo se jih igrali 

včasih …
-  ustvarjalne delavnice (izdelovanje skupnega darila za slav-

ljenca )
-  sladki prigrizek
Podrobnosti: www.ekolaskar.com/
podjetje Vivian - 040 462 373
Praznoval bo na ekološki kmetĳi Pr' Laškarju.

FOLKrola
-  učenje ljudskih plesnih korakov - v povezavi z družabnimi 

igrami
-  učenje ljudskih pesmic in ugank
Začetek – oktober 2013
Podrobnosti: www.ekolaskar.com/ 
podjetjeVivian-040 462 373

Včasih je luštno b'lo, danes je tud' tako!

Sonce je poskrbelo za dobro 
razpoloženje in z veseljem smo 
zaploskali vsakemu, ki je pri-

šel na cilj. Skupaj je tekmovalo 
69 tekačev, pripravili pa smo 3 
dolžine prog, ki so bile razde-

ljene glede na starost tekmo-
valcev. Najkrajša je merila 250 
metrov, najdaljša pa dobrih 
5 kilometrov. Vsi tekmovalci 
so prejeli spominsko majico, 
okrepčilo in malico, najhitrej-
ši pa tudi medalje in pokale. 
Imeli smo kar 18 kategorĳ, vse
z namenom, da čim pravičneje 
določimo otroške kategorĳe.
Vsi rezultati bodo objavljeni 

na spletni strani KS Podlipa-
Smrečje. Tam boste našli tudi 
kakšno fotografijo iz dogodka.
Tukaj bi posebej omenili le naj-
hitrejše: 250 metrov je najhitre-
je pretekel Nejc Malavašič, s 
kilometrsko progo je najhitreje 
opravil Danĳel Sotošek, petki-
lometrsko črto pa je prvi pre-
čkal Luka Kramarič. 
Posebna zahvala gre Francu 
Jurci, ki je traso zarisal, ozna-
čil in potem tudi pretekel. 
Prav tako ne bi šlo brez Go-
stilne Jurca, ki je poskrbela za 
okrepčila in malico. Seveda so 
tu še gasilci, ki so poskrbeli za 
varovanje, fotograf Lado in pa 
naši sponzorji: BMC, Gradbe-
ništvo Novak, Salkon, Kovin-
ski izdelki Urban Bradeško 
s.p., Avtotapetništvo Železnik, 
Ribogojnica Slabe in Matej Seč-
nik s.p.
Po teku je sledil še turnir v 
ročnem nogometu, z glasbo pa 
nas je razvajal DJ Johan. Se vi-
dimo prihodnje leto! (BT)

Start najmlajših »Domači« Franci v akcĳi
Trebušne plesalke skupine 
Sonuno pod žarometi
Letošnje poletje je bilo za plesno skupino trebušnih 
plesalk Sonuno zelo dinamično in uspešno, polno 
raznovrstnih nastopov. 
Vrhunec poletja je prireditev Logaškega poletja, v okviru 
katerega je plesna skupina trebušnih plesalk Sonuno pod 
vodstvom Ane Mužič iz Plesnega mesta pripravila samosto-
jen večer orientalskega plesa, na katerem so se predstavile s 
skupinskimi in solo plesi. Da je bil večer še pestrejši in po-
poln, so pripomogle gostje ATS skupina Mance Pavli, plesalke 
iz Plesnega mesta Ljubljana, Urška Bucalo, Valentina Jelen in 
Anja Kos.
Po odzivu obiskovalcev, ki jih je bilo zelo veliko, je večer orien-
talskega plesa odlično uspel in presegel pričakovanja. Uspeh 
večera ni bil pod vprašajem, saj so vse članice plesne skupine 
SONUNO z dušo in srcem predane orientalskim plesom in so 
se tako obiskovalcem predstavile v svojem polnem oriental-
skem sĳu, kar so obiskovalci navdušeno pozdravili. Večer je
prevevala pozitivna energĳa, ki je eden ključnih  dejavnikov
pri orientalskih plesih, poleg prepoznavanja čutne ženstveno-
sti, igrivosti in skrivnosti Orienta, ki se izraža prek nežnega 
valovanja celotnega telesa in rok.
Da je večer uspel v popolnosti, se za vso skrb in priprave za-
hvaljujemo Adeli Čerigoj, Nini Veršič in Vesni Meze ter vsem 
nastopajočim. Veselimo se že ponovnih srečanj z vami, drago 
občinstvo.

Trebušne plesalke Sonuno    

Letošnja udeležba je bila številna in je  
bila velik organizacĳski zalogaj. Na tem
mestu se želimo posebej zahvaliti Zavo-
du Ivana Cankarja za vso organizacĳsko
in materialno podporo.
Z njihovo pomočjo smo omogočili eki-
pam iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, 
Hrvaške in Srbĳe, da so se namestile v
športnih dvoranah A. M. Slomška  in 
TVD Partizan ter  dobile zajtrk in večerjo 
v Osnovni šoli Ivana Cankarja ter kosilo 
na Osnovni šoli A. M. Slomška.
Tuje ekipe so si z vodniki ogledale Can-
karjevo hišo in izvire Ljubljanice ter tako 
spoznale del naše zgodovine in okolice. 
Vsi udeleženci so pohvalili gostoljubnost 
organizatorjev turnirja ter zagotovili ude-
ležbo prihodnje leto.
Poleg tujih ekip je sodelovalo še pet do-
mačih klubov. Tako je na turnirju nastopi-

lo približno  štirideset ekip v kategorĳah:
U-10 (starost 10 let), U-11, U-12 in U-14.
Rezultati turnirja so:
U-10: 1. mesto Rukometna škola Vučići, 
Zagreb, HRVAŠKA; 2. mesto Rukometni 
klub Čelik, Nikšič, ČRNA GORA; 3. me-
sto DRŠ Vrhnika
U-11: 1. DRŠ Vrhnika; 2. RK Adriatran-
sport, Logatec; 3. RŠ Vučići HRVAŠKA
U-12: 1. ŽRK Knežepoljka, Kozarska Du-
bica, BIH: 2. RK Adriatransport Logatec; 
3. RŠ Vučići HRVAŠKA, 4. DRŠ Vrhnika
U-14: 1. DRŠ Vrhnika; 2. ŽRK Knežepolj-
ka BIH; 3. RŠ Vučići HRVAŠKA
Vrhniška dekleta so se tekmovalno do-
bro izkazala, saj so osvojila prvo mesto 
v dveh kategorĳah in  tako pokazala, da
se v vrhniškem klubu dela strokovno in 
uspešno.
Za organizacĳo turnirja se želimo zahva-

liti predvsem trenerjema Sendy ter Petru 
in starejšim igralkam DRŠ Vrhnika, ki 
so poskrbele za goste nasprotnih ekip in 
skrbele, da je dogodek  potekal na viso-
kem nivoju brez zapletov in v zadovolj-
stvo gostov.
Prav tako  velja zahvala Gostišču Mo-
stiček za ugodna in dobra kosila vsem 
nastopajočim, OŠ Ivana Cankarja za pri-
pravo zajtrkov in večerĳ ter OŠ A. M.
Slomška za uporabo jedilnice.

TEKMOVALNA SEZONO 2013/14
Priprave na tekmovalno sezono 2013/14 
so potekale od začetka avgusta, ko je bil 
trening  namenjen pridobivanju kondici-
je. Treningi so potekali dvakrat na dan.
Sredi avgusta je bila večina deklet na pri-
pravah v Fari ob Kolpi, kjer so treningom 
rokometa dodale tudi kopanje v reki Kol-
pi.
Letos bomo v republiških ligah nastopali 
z ekipami mlajših deklic A in dveh ekip 
mlajši deklic B, starejših deklic A in B ter 
ekipo kadetinj.
Vljudno vabimo navĳače, da se udeležĳo
vsaj domačih tekem in podprejo dekleta 
pri njihovih tekmovalnih ciljih.

Za DRŠ Vrhnika, Robert Cvelbar

Prvaki se vozĳo na avtobusu!
Fantje, ki trenirajo pod vodstvom Iztoka Grudna, so aktualni pr-
vaki zimske lige. Njihovo  fotografijo in zapis, da je za vse nove
člane prvi mesec na Drenovem Griču BREZPLAČEN, ste morda  
opazili že sami. Njihova  fotografija se vozi na vrhničanu in vabi
vse, da se nam pridružĳo pri naših treningih v zdravem okolju.

Prvi uspešen turnir za najmlajše
Dečki, ki letos hodĳo v drugi razred, so letos začeli s tekmovanjem
v MNZ Ljubljana. K odločitvi, da v našem klubu začenjajo s tek-
movanjem že pri osmih letih, nas je prepričala odločitev MNZ-ja, 
da se rezultatov ne beleži, saj želimo otroke najprej  kakovostno 
gibalno izobraziti in šele nato  napotiti na tekmovanja, kjer  sta po 
našem mnenju v ospredju zabava in spoznavanje timskega duha 
in ne rezultat. Na Drenu se zavedamo, da je rezultat posledica 
dobrega dela in naši rezultati se kažejo v vseh selekcĳah in po-
sameznikih, ki so nekoč igrali na Drenu. Fantje, ki so nastopili, so 

se na tekmi zelo zabavali in prikazali nekaj izredno lepih podaj in 
»driblingov« ter izgubili le s starejšimi fanti iz Slovana.

V ekipi ne obstaja »jaz«, smo samo »mi«
Trener Jan Zaletel in otroci letnika 2005 so imeli prvi uradni tur-
nir v soboto, 14. 9., v Ljubljani na igrišču Svobode. Igrišče je bilo 
težko za igro, a našim fantom ni delalo težav, saj so prikazali da-
leč boljšo igro od  drugih nasprotnikov in si tako zaslužili prvo 
mesto. Dečki so pokazali borbeno igro z veliko kombinatorike za 
svoja leta in za prvi turnir. Čaka jih še veliko dela, a zametki do-
brega in kakovostnega dela so že vidni. Tudi trenerjevo navodilo 
pred tekmo, da v ekipi obstaja samo beseda »mi« in ne obstaja 
»jaz«, je zelo delovalo. Saj se mi zabavamo, mi se veselimo, mi 
zmagujemo …

Poudarek na zabavi in raznolikosti
Na turnirju v Dragomerju, so dečki, ki jih vodi Anže Valentinčič, 
dosegli lep rezultat. Fantje trenirajo že od 12. avgusta in je mo-
goče opaziti, kateri dečki trenirajo od začetka priprav. Treningi 
so zelo zanimivi in raznoliki, tako da otroci napredujejo v vseh 
gibalnih spretnostih, ki so pomembne za vse športe in predvsem 
za nogomet. Vsi, ki obiskujejo četrti razred osnovne šole, ste vab-
ljeni, da se pridrzžite pri zabavnih in zanimivih treningih.

Tri tekme – tri zmage
Prvaki zimske lige so novo sezono  začeli s tremi zmagami in so že 
zasedli vrh prvenstvene lestvice, kjer se pričakuje, da jo bodo tudi 
zaključili, saj ima ekipa neverjetno individualno tehniko, ki jo je 
trener Iztok pretvoril v izredno  homogeno in povezano celoto. 
Fantje igrajo zelo »gledljiv« in všečen nogomet z veliko posestjo 
žoge in veliko golov, saj so jih letos zadeli že sedemnajst. Njihovi 
treningi potekajo ob torkih, sredah in petkih na Drenovem Griču, 
kamor ste vabljeni vsi, ki hodite v peti razred osnovne šole.

* MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD * MNC Dren * MNC VD *

Dekliške rokometne novice

Mednarodni Harpaston cup 2013.
Dekliška rokometna šola Vrhnika in Občina Vrhnika sta v okviru 
vrhniških Arogonavtskih dni organizirala  četrti Mednarodni turnir 
v rokometu: HARPASTON CUP 2013, ki je potekal od petka, 14., do 
nedelje, 16. junĳa 2013.

Tek Podlipa 2013
Člani ŠD Lipa in Gostilna Jurca smo ponovno orga-
nizirali tek po Podlipi, in sicer v soboto, 7. septembra. 
Tek je bil tretji po vrsti, na katerem je sodelovalo ve-
liko otrok iz domače vasi, nenazadnje je tek pravza-
prav tudi njim namenjen. 
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Taekwondo klub Vrhnika
Taekwondo – šport, ki ga v svetu trenira  več kot 53 
milĳonov ljudi. WTF (World Teakwondo federation)
je tudi ena največjih organizacĳ na svetu, poleg Zdru-
ženih narodov in Nogometne zveze (FIFA). 
Primeren je za vse starosti, mladi se poleg osnov naučĳo tudi
reda in discipline, starejši pa v tem športu lahko najdejo pravi na-
čin rekreacĳe, saj je vadba prilagojena posamezniku in vpliva na
bistvene telesne funkcĳe. Pri tem športu se vadĳo udarci z rokami
in nogami, vaje pa se izvajajo  posamezno ali v paru, pri čemer se 
uporabljajo različni rekviziti,  zaradi česar je trening zanimivej-

ši in učinkovitejši. Taekwondo ima kot šport natančno določena 
pravila, tekmovanja  potekajo na državnem,  celinskem, sveto-
vnem in olimpĳskem nivoju. Večina mladih se preizkusi tudi na
tekmovanjih, kar jim da dodatno motivacĳo in s tem taekwondo
postane velik del njihovega življenja.
Teakwondo klub Vrhnika deluje na Osnovni šoli Ivan Cankar 
(stara Mrakova) že dve leti. Trenirajo mladi od prvega do četrtega 
razreda, med katerimi je veliko obetavnih tekmovalcev, ki so že 
osvojili medalje na državnem prvenstvu. Trenira jih Jure Pantar, 
izkušen tekmovalec, član državne članske reprezentance. Letos 
na svetovnem prvenstvu v Mehiki mu žal ni uspelo, je pa osvojil 
zlato medaljo na prestižnem US Open v Las Vegasu, bronasto na 
G-turnirju v Bahrainu in bronasto na A-turnirju na Schwedisch 
Open v Trellerborgu. Poleg Jureta je v klubski tekmovalni ekipi 

tudi Anita Kaltak, članica mladinske državne reprezentance, ki je 
letos v Bahrainu osvojila srebrno medaljo v svoji kategorĳi, sedaj
pa se pripravlja za nastop na mladinskem evropskem prvenstvu 
na Portugalskem, kamor bodo odpotovali konec septembra.
V klubu daje velik poudarek  namenjajo pripravi tekmovalcev in 
doseganju vrhunskih rezultatov. Treninge starejših skupin vodi 
Dušan Pantar, ki se s taekwondojem ukvarja od prvega dne tega 
športa na Slovenskem (od leta 1978). Več let je bil trener državne 
reprezentance, lani pa je vodil slovensko ekipo na Olimpĳskih
igrah v Londonu. Starejši tekmovalci vadĳo šestkrat na teden, po-
gosto tudi dvakrat na dan na različnih lokacĳah. Vadba za vse 
zainteresirane nove člane se bo začela v Telovadnici Partizan 
Vrhnika 1. oktobra ob 19.30. Ob tej priložnosti vas vabimo, da 
se nam pridružite.

Vadite ga lahko zgolj rekreativno ali trenirate kor vrhunski šport.

Primeren za vse starosti.

Treninge vodita Dušan Pantar, olimpijski trener (LONDON 2012)
in Jure Pantar, �lan Slovenske reprezentance.

TAEKWONDO
Člani kluba so tudi Dušan Pantar, trener, Nuša Rajhar, tekmoval-
ka, Jure Pantar, sparing, in Jakob Slavec, vodja reprezentance, ki se 
je udeležila olimpĳskih iger v Londonu.

Hip hop – plesni 
virus
Začetek kulture, gibanja, plesa hiphop 
je v revnih ameriških četrtih, kjer so se 
družili mladi Afro- in Latinskoame-
ričani. Vrteli so glasbo, drug drugemu 
kazali nove plesne figure, dodali so tudi
gimnastične elemente in si izmišljeva-
li takšne in drugačne trike na glasbo. 
Tekmovali so, kdo je boljši. Tako je na-
stajal ples, bolje rečeno je nastajalo več 
plesnih zvrsti in najbolj razpoznaven 
je hiphop, ki je kot virus osvojil mla-
dino po svetu in tudi pri nas. Zagotovo 
bo hiphop tudi v tem šolskem letu No1. 
plesna zvrst v Slovenĳi. Pa spoznajmo
nekaj ljudi iz Plesnega mesta, ki jih je 
okužil hiphop.

Maruša Podobnik, glavna trenerka in koreo-
grafinja za hiphop in Street v Plesnem mestu
ali od cici plesne rekreacĳe do vrhunske ple-
salke, trenerke svetovnih prvakinj, do moža, 
ki ga je očarala s plesom, do družine in do 
plesnega poklica.

Kdaj pa je vas okužil HH virus?
Že zelo kmalu, ko se je hh kot tekmovalna disci-
plina pojavil v Slovenĳi … Zgodilo se je na hitro
in okužba je bila tako močna, da je kmalu po-
stala moja prva ljubezen in s tega mesta izrinil 
jazz balet.
Pri nas HH virus še nima protistrupa. Kakšni 
pa so svetovni trendi oziroma kateri virusi na-
padajo mladino? 
HH je pravzaprav preplet elementov različnih 
plesov. Znotraj skupnega poimenovanja hh je 
ogromno različnih stilov, ki se stalno spreminjajo, 
nadgrajujejo … HH vedno sledi trenutnim tren-
dom – kar je danes »IN« verjetno jutri ne bo več. 
Ravno zato je hh virus še vedno tako močan in 
vztraja že vrsto let. Nikoli nam ni dolgčas ;) …
Kdo so glasbene ikone, ki jim te dni s plesom 
sledĳo mladi plesalci, in na kakšne skladbe vi
najraje delate koreografije?
Trenutno sem še pod vtisom VMA 2013, zato 
bom izpostavila Justin Timberlake-a. Res super 
glasbenik in plesalec, njegovi nastopi vedno 
navdušĳo. Težko bi izpostavila izvajalca, na ka-
terega sama najraje koreografiram. Odvisno od
počutja. Če pa je koreografija del tekmovalne
točke, si najprej zamislim idejo, zgodbo, ki jo 

želim povedati, in nato izberem glasbo, ki se mi 
zdi primerna.
Kakšna je bila vaša pot od začetkov do glavne 
trenerke hh v Plesnemu mestu?
Začela sem plesati že v vrtcu in se po nekaj letih 
učenja osnov odločila za tekmovalni ples. Na 
začetku je bil to jazz, kasneje še hiphop in disko. 
Ko sem se želela preizkusiti še v vlogi trener-
ke, sta mi Marko in Anita iz Plesnega mesta, ki 
sta še vedno moja šefa, dala priložnost in začela 
sem s svojimi prvimi tečajniki. In čeprav je bilo 
to že pred  dvanajstimi leti, te iste punce, takrat-
ne tečajnice, še vedno plešejo. Skupaj so začele 
kot tečajnice, naredile avdicĳo za tekmovalno
skupino, vrsto let tekmovale (osvojile kar ne-
kaj naslovov, tudi naslov svetovnih prvakinj), 
nastopale, dandanes pa poučujejo ples in svoje 
znanje prenašajo na mlajše. Zrasle so v super-
plesalke, trenerke, pomočnice in predvsem v 
superosebe, ki se med sabo odlično razumejo. 
Našle so tudi prĳateljice za vedno; take vezi se
ne pretrgajo zlahka.
Lani ste s svojimi varovanci osvojili kar nekaj 
lepih naslovov doma  in v tujini, kaj pa vas 
čaka to jesen?
Ja, zelo hitro se bo začela sezona, saj nas že v 

Letošnje poletje so naši tekmovalci dosegli vrhunske rezultate 
v francoskem boksu  pa tudi v boju s palico. Najprej se je naša 
mladinska ekipa udeležila svetovnega mladinskega prvenstva 
v francoskem boksu (assault), ki je letos potekalo v Srbĳi – Kla-
dovu in je trajalo od 4. 7. 2013 do 10. 7. 2013 in kjer se je odlično 
izkazal prav naš član Domen Cigale, saj je dosegel tretje (3.) me-

sto. Športniki Savate kluba Vrhnika so se udeležili tudi članske-
ga Evropskega prvenstva v francoskem boksu (assault) in boju 
s palico (canne de combat). Evropsko prvenstvo je letos gostila 
Bolgarĳa od 20. 8. 13 do 22. 8. 2013 v zgodovinskem mestu Plov-
div in tudi to pot nas ni razočarala naša svetovna prvakinja v 

francoskem boksu (combat) in športnica Vrhnike, Nina Vehar, 
ki pa je dosegla nehvaležno drugo (2.) mesto.  v istem času je 
Plovdiv gostil tudi Evropsko prvenstvo v boju s palico (canne de 
combat) kjer je Blaž Rode dosegel v absolutni konkurenci solid-
no  peto  mesto.  Naši športniki pa se že pospešeno pripravljajo 
na jesenske tekme predvsem na World combat games, ki bodo 

potekale v Sankt Petersburgu od 18. do 26. oktobra v Rusĳi.
Vse mlade na Vrhniki vabimo, da se pridružĳo našim rednim
treningom.

Info: 051 223 878, 041 899 63 8.

Domen Cigale – tretje mesto Nina Vehar – drugo mesto

Nova mednarodna odličja za Savate klub Vrhnika
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31. 8. 2013 – Avgustovske akcĳe
markacistov
Medtem ko so mladi planinci uživali v prelepem 
objemu gora okoli Rudnega polja, ko smo drugi 
pohajkovali po malce višjih vršacih, nekateri pa 
čakali na ohladitve, so naši vrli in delavni mar-
kacisti opravili kar nekaj obnovitvenih del. Po-
leg košnje okoli stolpa, smernih tabel in  začetka 
poti nad Verdom proti Bistri so opravili večje 
delovne podvige.
Za vsa opravljena dela se jim iskreno zahvaljuje-
mo in čestitamo, saj bomo varneje hodili po na-
ših planinskih poteh.

Smerna tabla pod Storževim 
gričem
Kar nekajkrat je smerna tabla pod Storževim gri-
čem "dobila noge", a vedno smo jo našli v bližnji 
okolici.  Treba jo je bilo močneje in trdneje za-
betonirati in neki avgustovski sončni popoldan 

so naši vrli markacisti ob pomoči predsednika 
društva tablo trdno zasidrali – zabetonirali ob 
"tankovski cesti". Prepričani smo, da tokrat za 
dalj časa. 

Obnova brvi pod Lintvernom
V Starem malnu je spomladi, po petih letih upo-
rabe, popustila brv pred Lintvernom. Glede na 
to, da so se začeli dopusti in sledili pasje vroči 
dnevi, smo z delom začeli šele sredi avgusta po 
enodnevnem dežju. Pred tem smo seveda po-
trebovali soglasje lastnice parcele, gospe Mari-
je Sečnik, ki nam je z veseljem stopila naproti 
in nam tudi podarila drevo, premera 10 cm, za 
novo brv.

Gospe Marĳi se še enkrat lepo zahvaljujem v
imenu markacistov in PD Vrhnika. Prav tako  
velja zahvala Enisu Džajiću, najemniku koče v 
Starem malnu, ki nas je, kot že nekajkrat doslej, 
pogostil z obilno malico.
Besedilo: Tone Gutnik, načelnik markacĳske-
ga odseka PD Vrhnika
Fotografija: Miro Malneršič

Spremembe na trasi Vrhniške 
kurirske planinske poti
Vrhniško kurirsko planinsko pot (VKPP) na 
območju Loga smo po nekaj letih dogovarjanja 
vendarle uspeli spremeniti oz. preusmeriti ob 
pomoči Bogdana Seligerja, predsednika mar-
kacistov v MDO Notranjske, in Dušana Trčka, 
predsednika PD Rega - Log.
Stara trasa poti je potekala od Ferjanke skozi za-
selek Mole do trgovine in pošte na Logu. Nova 
pot poteka od Ferjanke, v večjem delu po goz-
du, mimo vrha Tičnice in Rosovš do vrhnjega 
dela vasi Log, mimo cerkvice sv. Janeza ter nekaj 
kmetĳ in do pokopališča ter trgovine in pošte
na Logu.

Za pomoč in sodelovanje se navedenima najlep-
še zahvaljujem.
Besedilo: Tone Gutnik, načelnik markacĳske-
ga odseka PD Vrhnika

3. in 4. 9. 2013 - Zimzeleni na 
dvodnevnem pohodu po Dolini 
Triglavskih jezer
Vsako leto planinska skupina Zimzeleni pri DU 
Vrhnika načrtuje v poletnem času dvodnevni 
pohod. Letos smo izbrali  Dolino Triglavskih je-
zer. Le zakaj? Željko Kozinc je nekoč zapisal:
»Smaragdna ogrlica sedmih triglavskih jezer, 
položena po osem kilometrov dolgi, ledeniško 
izdolbeni dolini visokogorskega krasa, je svet 
samote, ki se v soncu smehlja, v megli pa je gluh 
in neodziven. Sredi visokih gorskih grebenov, 
skalnih skladov, škrapelj in lašt, si triglavske 
vode iščejo in dolbejo podzemno ožilje. Kjer so 
kotanje zasute s kamnitim drobirjem in napla-
vino, se zbirajo jezerca. Ta se z zelenomodrimi 
očmi ozirajo nazaj h goram ….«
Kar dolgo smo čakali na ustrezno vreme, ne pre-
vroče in stabilno, da bi doživeli ta svet samote v 
smehljajih.
Iz Stare Fužine smo se 3. septembra odpeljali z 
dvema minibusoma do Planine Blato, od tam pa 
najprej do slikovite Planine pri jezeru, kjer smo 
se okrepčali. Nato smo občudovali Planino Ded-
no polje, ki leži v veliki kotanji z izvirom vode, 
in se vzpenjali po tipičnem kraškem svetu proti 
Planini Ovčarĳa.
Tam smo se razdelili.  Milan je popeljal  štirinajst 
»gamsov in gamsovk« proti Mali Tičarici, Sonja 
pa drugo polovico  prek Prodov skozi redek ma-
cesnov gozd do Koče pri Triglavskih jezerih. Pot 
je vseskozi zanimiva, saj se oko ustavlja na  pri-
tlikavih macesnih, ki rastejo kar iz škrapelj, na 
cvetočih  košutnikih, panonskem svišču, blazi-
nicah odcvetele velese, modrih zvončicah … Iz 
skalnih razpok pa kukajo sami čudeži narave, 
mnogo drobnega rastja, ki se bojuje za preživet-
je …
Pred nami je bila kar naenkrat Dolina s kočo in 
Dvojnim jezerom. Oni na mali Tičarici pa so jo 
imeli globoko pod seboj.
»Sanjska lepota! Srečna sem, da mi je bilo dano 
videti to gorsko lepoto. Nepozabno, čudovito. Je 
lahko še kaj lepšega?« in podobne izjave so kar 
vrele iz pohodnikov.
Pri koči smo čakali »gamse«, ki so se čez Štapce 
vračali  z Male Tičarice. 
»Je kot razgledni  balkon, pogled na Dolino je-
zer je čudovit in novo rožco smo odkrili – tri-
glavsko artičoko,« so pripovedovali navdušeno, 
ko so se vrnili. Takoj smo prepoznali odcvetelo 
rapontiko.
V koči so nas prĳazno sprejeli in lahko smo od-
ložili  težke nahrbtnike v sobe.

Nekaj najbolj radovednih se je sprehodilo še do 
naslednjega Velikega  jezera ali Jezera v Ledvi-
ci.
Večer je minil v prĳetnem klepetu. Oster gorski
zrak in rahla utrujenost ter udobne postelje so 
pripomogle, da smo se hitro pogreznili v prĳe-
ten spanec.
Naslednji dan nas je presenetila jutranja me-
gla, ki pa se je hitro dvignila in pozdravilo nas 
je sonce. Poslovili smo se od Tičaric, Zelnarice, 
Kopice in Velikega Špičja ter se usmerili proti 
Komni. 
Za hip smo se še ustavili nad jezerom, prisluh-
nili Sonji o nastanku te čudovite doline in sku-
šali s pogledi ujeti še enkrat  naravno lepoto, ki 
jo vsako leto obiskujejo in občudujejo množice 
pohodnikov. 
Dolina je osrednji del Triglavskega narodne-
ga parka, kjer ne smemo ničesar vzeti, utrgati, 
uničiti in pustiti.
Nato smo se spuščali in vzpenjali sredi prostra-

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekkotiček

No, pa poglejva, ali stoji naravnost.

oktobru čaka svetovno prvenstvo v hiphopu in 
Street dance showu. Mi smo s treningi začeli že 
avgusta na poletnem plesnem kampu v Izoli in 
nato v Ljubljani takoj nadaljevali s pripravami 
na prihajajoča tekmovanja.
Zakaj bi vi mladini priporočili HH in nasploh 
plesno udejstvovanje?
HH je ples, je glasba, stil in način življenja. Če 
hočeš biti kul – plešeš HH ;) … Na splošno je 
ples super, saj se na treningih zabavamo, druži-
mo, hkrati pa tudi rekreiramo, se učimo discipli-
ne oz. delovnih navad, pozitivnega odnosa do 
okolja in časa, v katerem živimo, in predvsem 
ekipnega duha. Plesno znanje lahko uporabimo 
marsikje; z njim lahko, na primer, očaramo svojo 
skrito simpatĳo. Jaz sem tako spoznala svojega
moža … Ples je prĳetno preživljanje otroštva,
mladosti, spremlja te  vse življenje. Lahko pa 
ti ples, tako kot meni, postane poklic in tako ti 
tvoja ljubezen do plesa zagotavlja eksistenco za 
življenje. A ni fino, če si zaradi plesa tam, kjer
želiš, s tistimi, s katerim želiš, delaš, tisto, kar 
imaš rad in najbolje znaš, ob tem pa si režeš svoj 
vsakdanji kruhek in zagotavljaš družini lepši 
jutri.

Marko Hren – ustanovitelj Plesnega 
mesta

Je tudi vas oplazil 
hiphop virus?
Ja in Ne. »Ja« – ker smo bili res med prvimi, 
ki smo ponudili hiphop mladini in še dan-
danes je v Plesnem mestu največ ravno ple-
salcev hiphopa  – vsaj kar zadeva mladino 
od osmih let naprej. »Ne« – pa kar zadeva 
plesanje. Sem pač zaljubljen v rokenrol, 
hiphop pa kot ples raje prepuščam mladini.
Plesno mesto je znano po tem, da znate dobro 
krmariti med plesom in šolo. Nekako ste dobe-
sedno povezali ples in šolo in nastal je plesni 
zvezek, kjer ima hiphop posebno mesto.
Takole se glasi naš pregovor: Šola in ples – obo-
je je pomembno: šola za boljši jutri in ples, da 
uživaš vsak trenutek. Da bi res povezali ples in 

šolo, smo izdelali plesni zvezek, na katerem lju-
bitelji plesa sedaj ples dobesedno nosĳo s seboj
v šolo. Narejenih je bilo 15.000 zvezkov, ki bodo 
plesnim zanesenjakom popestrili šolsko torbo in 
na njih je tudi nekaj tipičnih hiphop plesnih mo-
tivov. Pe tisoč zvezkov bomo meščani Plesnega 
mesta in tiskar Boštjan Rudolf poklonili Zvezi 
prĳateljev mladine – torej nismo poskrbeli le za 
tiste ki jim starši lahko omogočĳo plesne urice ni
plesne zvezke, temveč tudi za tiste, ki jih razme-
re v družini lahko za kaj prikrajšajo. Ponosni pa 
smo, da na  fotografijah nastopajo naši plesalci,
nekatera dekleta so tudi že plesne trenerke in 
tudi na fanta nismo pozabili. 
Ja, na eni  fotografiji je res par, ki pleše roken-
rol, ki plešeta eno akrobacĳo. Je bil torej vaš
virus rokenrola in ali vas »drži« še dandanes. 
Drži, mene je okužil rokenrol, čeprav sem bil 
prej latinskoameriški plesalec. S plesom je tako: 
ko pride »pravi, te okuži za celo življenje«. Ne-
katere generacĳe je okužil charleston, druge
twist, tržačan … vsi v Slovenĳi pa smo poleg
tega okuženi še s polko in valčkom. Vse pride 
ob svojem času in za vsakogar je nekje en pravi 
plesni virus in s plesom je vsem lepo.
Na Vrhniki je ples tako rekoč doma in letos de-
cembra pripravljate prav poseben dogodek.
Res je, Vrhnika je postala pravo središče plesa 
in imeli ste že tudi evropske in svetovne prvake 
(hiphop in rokenrol). V sodelovanju s svetovno 
zvezo  rokenrola bomo na Vrhniki pripravili 14. 
decembra Finale svetovnega pokala v  rokenro-
lu, hkrati pa bomo pripravili fantastičen show 
program. Naši gosteje bodo Rok n band, pova-
bili smo še reparja Zlatka, Čuke, Majči Bobnar 
itn. Skratka, pripravili bomo show, kot ga na 
Vrhniki še ni bilo, kaj več pa vam zaupamo v 
naslednji izdaji.

(nc, foto: ahiv Plesnega mesta)

Iz oktobrskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / vodnik

5. 10. DELOVNA AKCĲA 8.00 PLANINSKO DRUŠTVO

19. 10. SLEMENOVA ŠPICA 6.00 5–6 PRIMOŽ PEČLIN

23.  10. 
SMUČANJE Z NAJVIŠJIH 
VRHOV SEDMIH CELIN 
– FILM GOST: DAVO 
KARNIČAR

19.00 PLANINSKO DRUŠTVO

Delo je odlično opravljeno.

Slovo od Planine pri jezeru

Le kdo si je drznil odlomiti vrh panonskega 
svišča?

"Gamsi" na vrhu Tičarice

Smehljajoča, prĳazna, a tudi grožeča divjina
Doline Triglavskih jezer
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nih samot gorskega sveta proti Komni. Spet so 
nas spremljali pritlikavi in skrivenčeni macesni, 
kje pa kje zoreče jerebike, drobno alpsko cvetje 
in pogledi proti Travniku, pa Lanževici in pre-
valu Vratca. Le kdo bi vedel za vse vršace, ki so 
se razkazovali v svoji belini!
Planina V kalu je opuščena in zaraščena, vendar 
nas je spomnila, kako so včasih marljivi Bohinjci 
vsako ped trave izkoristili, da je živina prežive-
la dolge zime.
»Dom na Komni se že vidi!« je proti domu po-
kazal vodnik Milan, toda do tja je bilo še skoraj 
uro hoda.
V Domu na Komni smo se dobro podprli in 
odpočili, nato smo se  po že  nam znanih ovin-
kih  varno spustili do  Koče pri Savici. 
Na repu dolge kače so za varnost skrbeli Sonja, 
Jože, Joško, Janez in Frenk. 
Srečni, zadovoljni,  prepolni lepih doživetĳ in
prĳetno utrujeni smo se razveselili našega Ivana
in njegovega oranžnega busa, s katerim smo se 
odpeljali proti domu.
Zapis: Elica Brelih
Foto: Joža Miklavčič, Sonja Zalar Bizjak

17. 9. 2013 - Mladi planinci 
taborili na Rudnem polju
Mladinski odsek PD Vrhnika je letos organizi-
ral 49. planinski tabor, ki je potekal od 1. do 10. 
avgusta na Rudnem Polju na Pokljuki. Vodil ga 
je Tine Turšič. Udeležilo se ga je 67 mladih pla-
nincev, ki so si želeli osvajati vrhove, pridobiti 
novo planinsko znanje, spoznati nove prĳatelje
ali obuditi stara prĳateljstva in preživeti zadnjo
polovico počitnic čim bolj doživeto.
Prvi dan smo se razdelil v štiri skupine, ki so 
posamezno osvajale vrhove, primerne njihovi 
starosti in planinskemu znanju. Opravili smo 
naslednje ture: Planina Zajamniki, Ablanca, Vi-
ševnik, Jezerci, Debela Peč, Planina Zajavornik, 
Planina Konjščica, Triglav, bivakiranje na Plani-
ni Zgornja Grintovca, Blejska koča, Mrežce, Tošc 
in Uskovnica. Na kopanje smo krenili iz tabora 
prek Uskovnice do Bohinjskaga jezera. Preiz-
kusili smo se v orientacĳskem teku med mogoč-
nimi pokljuškimi smrekami in imeli olimpĳske

igre z disciplinami, primernimi okolju in danim 
vremenskim razmeram (vročina je terjala, da so 
morali biti tekmovalci vedno primerno hlajeni). 
Popoldnevi so bili v taboru namenjeni raznim 
športnim igram, risanju, pisanju taborne pošte, 
pantomimi in izdelovanju nakita iz perlic … Pre-
izkusili smo se v plezanju, gorska reševalca iz 
Bohinja pa sta nam predstavila delo in opremo 
gorskih reševalcev. S simulacĳo nesreče v gorah
sta nam  nazorno predstavila, kako poteka re-
ševalna akcĳa. Da smo se lažje vživeli v potek
akcĳe, sta reševalca dodelila otrokom razne na-
loge, ki jih je treba opraviti pri reševanju. Za po-
slastico sta naredila še žičnico.
Zadnji večer je postregel z obiskom krstne komi-
sĳe (v sestavi: rabelj Krokar, mežnar Češark in
župnik Fosil), ki je opravila obred planinskega 
krsta. Na njem so dobili naslednji udeleženci 
planinska imena: Neja Štirn – PUTKA, Barbara 
Zagorc – CEPETULJKA, Žiga Zajc – ZAJLA in Ja-
kob Jarc – JABI. To je bil kratek opis dogajanja v 
letošnjem taboru. 
Več o dogajanju  si  lahko  ogledate na fotografi-
jah na spletni strani društva. Predstavitev foto-
grafij in izid tabornega časopisa Markacĳe bosta
v prihodnjem mesecu (spremljajte nas na spletu, 
kjer bo naveden točen datum in kraj predstavit-
ve). Z mislimi pa smo že usmerjeni v leto 2014, 
ko bo jubilejni, 50. planinski tabor ter 50 let ob-
stoja Mladinskega odseka.
Dodal bom še nekaj svojih misli o taboru. Letos 
se mi je utrnila misel, da bi tabor lahko primerjal 
z državo, pa čeprav  je vsako leto le  deset dni 
(zanimiva primerjava: Slovenĳa je imela 10-
dnevno vojno, mi pa imamo že 49. leto zapored 
10-dnevno državo). Imamo vodstvo, zastavo, 
pošto in državljane, ki so v tem primeru mladi 
planinci. Napisanih pravil nimamo, pa je vseeno 
kolikor toliko red. Upoštevamo pa planinska na-
čela,  za katera menim, da so tudi univerzalna: 
spoštovanje sočloveka in narave, solidarnost, od-
govornost in skrb za skupno dobro, nesebičnost 
in sprejemanje kompromisov, ljubiti resnico in 
preganjati krivico. Meja te države je po navadi 
rdeč trak ali električni pastir. V prispodobi pa 
lahko rečem, da se meja spreminja iz dneva v 
dan. Saj mejo  pomeni še neosvojeni vrh, h kate-

remu stremimo. Ko je osvojen, se meja premakne 
do naslednjega vrha, ki ga želimo osvojiti. Toliko 
o primerjavi tabor – država.
Da smo varno osvajali vrhove, so poskrbeli pla-
ninski vodniki in spremljevalci Mladinskega 
odseka PD Vrhnika, da nismo bili lačni pa eko-
nom in kuharici.
Finančno in materialno so tabor sponzorirali: 
Avtoelektričarstvo Robi Trček, 
Kmetĳa Zalar, Kmetĳa Habe,
Naš časopis, Pekarna in kek-
sarna Adamič, Pralnica Rosa, 
Pro-saf, Štirn, d. o. o., Tomaž 
bar, Vesper, d. o. o., ZIC Vrhni-
ka, Tiskarna Somaru, Syncomp, 
Mizarstvo Kogovšek, Treking 
šport in Žito. Vsem sponzorjem 
se najlepše zahvaljujemo.
Še misel: »V gore hoditi je kot svo-
boda. Svoboda pa pomeni odgovor-
nost.« (Tine M.)

Za Mladinski odsek:  Tomaž 
Stržinar

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

 

  
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 

VAS VABI  

                                                                                        
 
na ogled  
filma: 
 
SMUČANJE Z  
NAJVIŠJIH VRHOV  
SEDMIH KONTINENTOV 
 
z uvodnim nagovorom  
alpinističnega smučarja 
Dava Karničarja  
in razgovorom z njim  
po končanem filmu.        
           Namen dogodka: 
Vse to se bo dogajalo              
23. oktobra 2013 od 19.00 dalje    Zbiranje prostovoljnih prispevkov  
v Veliki dvorani        za organizacijo jubilejnega  
Cankarjevega doma na Vrhniki    50. poletnega tabora  

Mladinskega odseka PD Vrhnika 
Vstop prost          
            

Vabljeni v čim večjem številu 
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Preizkusite
7-dnevni
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na www.bizi.si

GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418
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Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7-letno 
garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENARVEČ

model 2013
prevoženih 15.720 kmcee’d

9.990 EUR

p

9.990 EUR

TX VISION oprema
model 2013
prevoženih 24.100 km

23.990 EUR

Optima

23.990 EUR

prevoženih 24.100 km

vv

POPOLNA ODPRODAJA
TESTNIH IN MALO RABLJENIH VOZIL 
KIA 2013 Z NAJDALJŠO GARANCIJO

Preverite bogato ponudbo malo rabljenih vozil KIA z garancijo v naših salonih!

Avtotrade, d.o.o., Sinja Gorica 11, Vrhnika
01/7504-364 www.avtotrade.kia.si

www.facebook.com/KIASlovenija

01/7504-36401/7504-364

Kombinirane porabe goriva: 3,2 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 85 – 195 g/km.
MPC cene testnih in rabljenih vozil vsebujejo vse dane popuste in prihranke, strošek priprave vozila in barvo. Cena 9.990 EUR velja za cee'd 1.4 CVVT Urban, rabljeno vozilo 
iz posebne ponudbe. Cena 23.990 EUR velja za Optima 1.7 CRDi TX Vision, rabljeno vozilo iz posebne ponudbe. Vse ostale informacije o porabi goriva in emisijah CO2 so na 
voljo v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, na prodajnem mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garancije so na voljo v garancijski knjižici vozila oz. pri 
pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.
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POSEBNE CENE ZA 
DIJAKE IN ŠTUDENTE

AVTOŠOLAL
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PRVIH 10 UR PO 19€

PRIPELJI PRIJATELJA IN PODARIMO 
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PRIJAVE IN INFORMACIJE NA:
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Ni statusa? Ni panike!

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana.  Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z. 

Slika je simbolna.

080 20 60
www.m-vzajemna.si

Ni statusa? NI PANIKE!
* EKSTRA ugodnosti za mlade veljajo v času akcije Vzajemna Mladi oz. do 31.12.2013. Ponudba na www.kolektiva.si/respect se lahko v času akcije 
spreminja. Paket Vzajemna Mladi lahko sklenete do 31.12.2013.

SKENIRAJ STRAN Z 
APLIKACIJO LAYAR

Ni statusa? Ni panike!Ni statusa? Ni panike!

Slika je simbolna.

SFURAJ ...
NOV AVTO!:)

NAJBOLJ KREATIVEN

PAKET ZA MLADE
z najnižjo porabo denarja in bogato dodatno opremo.

ČAS ZA GAS… ZAVARUJ SE in prejmi:

POSLOVALNICA VRHNIKA
Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika
tel.: 01 75 73 910
e: gabrijela.hladnik@vzajemna.si

�������������
pon. 8:30 - 12:30 in 13:00 - 15:00
sre. 8:30 - 12:30 in 13:00 - 16:30
pet. 8:30 - 14:00

OBVEZNA OPREMA: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje 
z najnižjo premijo v Sloveniji

DODATNA OPREMA: Majica »Respect« / Bon za 15 EUR za vsa zavarovanja 
Vzajemne (z izjemo dopolnilnega zavarovanja) / EKSTRA ugodnosti za mlade 
na www.kolektiva.si/respect* / Sodelovanje v nagradnem natečaju »Sfuraj 
idejo za nov avto ŠKODA Citigo« / Brezplačna včlanitev v Vzajemna Klub / in 
ostale TOPŠIT ugodnosti

NAGRADNI NATEČAJ

2X ŠKODA Citigo

Oglas_Mladi_196x138_(09-09-2013).indd   1 18.9.2013   12:00:35

HIPOTEKARNA  POSOJILA ZA FIZIČNE OSEBE, D.O.O. 

IN S. P. Svetujemo pri financiranju novogradenj, na-

kupu nepremičnin, adaptacij in poplačilu posojil. 

UPOŠTEVAJO se VSI prihodki: potni stroški, malica, 

otroški dodatek, najemnine, kilometrine, š�pendije 

in drugo. Pokličite ali pišite na: MTR FINANCE, d.o.o., 

Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA.  Tel.: 051 311 672, 

E-naslov: mtrfinance1@gmail.com
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Mali oglasi
Oddamo 2,5-sobno pritlično stanovanje na Vrhniki, 84 m2, v celoti adaptirano l. 2010, v dvosta-
novanjski hiši (lasten vhod), z vsemi priključki – ločeni števci, v celoti opremljeno; najemnina: 400 
evrov/mesec. Naslov: AKVA, d. o. o., PE nepremičnine, Robova c. 6, Vrhnika; tel.: 01/750 61 00.
Ugodno oddam v najem prostor za obrtne dejavnosti, skladiščenje, pisarniške prostore, 200 m2, v 
Mali Ligojni. Tel.: 01 755 2294/040 250 473.
Na Dolu pri Borovnici oddam stanovanje (del hiše) nekadilskemu paru ali družini. Tel.: 041 299 
821.
Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo parcelo, veliko 1100 m2. Telefon: 041 649 011.
Kupimo zazidljivo parcelo, od 500 do 600 m2. Tel.: 041 441 961.
Prodam popolnoma obnovljeno dvosobno stanovanje v centru Vrhnike, v bloku, v drugem nad-
stropju, veliko 55m2. Parkirnih mest je dovolj. Cena je 80.000,00 evrov. Telefon: 031 255 621.
Zbiram stare gramofonske plošče in kasete narodnozabavnih ansamblov ter tudi  drugih izvajalcev. 
Kdor bi jih podaril ali prodal po simbolični ceni, naj me pokliče na št. 041/321-320. Pri večji količini 
dam v ceno računalnik ali računalniške komponente.
Tričlanska družina najame starejšo hišo na Vrhniki ali njeni bližnji okolici. Lahko tudi tako, ki je po-
trebna adaptacĳe. Telefon: 070 640 537
Kupim star mizarski ponk,voziček kripo ali lojtrnik,skrinjo in ostale stare predmete.Tel: 031878351
Prodam knjigo o ročnih delih s slikami iz leta 1802, v nemškem jeziku. Prav tako tudi prodam po 
polovični ceni 200 kom preje razne barve. Tel: 01 755 1018, Vrhnika
Podarite odvečne knjige, priročnike …? Pokličite, z veseljem pridem, jih odpeljem in ohranim. Po-
kličite na št. 030 996 225.
Na Vrhniki (Klis) oddam enosobno stanovanje v bloku,  drugo nadstropje. Stanovanje je v celoti 
opremljeno, svetlo, centralno ogrevano, z balkonom, v kleti shramba, skupna kolesarnica, parkirišče. 
Tel.: 051-232-499.

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega časopisa. 

Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 

ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 
 Naš časopis
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Vedežujem in rešujem vse vaše pro-
bleme v zelo hitrem času. Rešujem tudi zakonske 
probleme, zato pokličite, ne bom vam žal.
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Eurogarden d.o.o., Podsmreka 7b, 1356 Dobrova, tel. 01 24 25 135, PE Krško, tel. 07 49 88 385, www.eurogarden.si
Fotografije so simbolične, pridružujemo si do napak v oglasu.
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www.usluge-lavanda.si

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč daleč je …

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage mame, stare 

mame in prababice

FRANČIŠKE 
JANŠA, 

B'lkcove mame z Lesnega Brda
(1924–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, tople stiske rok, besede tolažbe, 
molitve, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. Poseb-
no zahvalo namenjamo gospodu župniku Blažu Gregorcu za 
lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Lavanda (Mar-
jan Žvokelj, s. p.) ter pevcem za poslovilne pesmi. Iskrena hvala 
tudi vsem tistim, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste še naprej ohranjali v spominu. 

Hčerka Nuša, sinova Peter in Janez z družinama, 
vnuki in pravnuka

Lesno Brdo, avgust 2013

Odšel si brez slovesa. 
S seboj si odnesel moje srce,
ker zdaj ne ve, kaj bi brez tebe.
Pogrešam najine pogovore
in sanjarjenja o družini.
Pogrešam tvoj smeh, tvoj dotik,
tvoj objem, tvoje poljube,
najine sprehode. 
Nikoli te ne bom pozabila 
in vedno te bom ljubila.
Tvoja Urška

ZAHVALA
Nepričakovano si nas za vedno zapustil.

SAŠO KUZMA
(18. 2. 1971 – 14. 8. 2013)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sošolcem, prĳa-
teljem ter znancem, nekdanjim sodelavcem, poslovnemu part-
nerju in Milesi, d. o. o., za izrečeno sožalje, sveče in cvetje. Hvala 
gospodu župniku Janezu Šilarju za lepo opravljen obred, pev-
cem, trobentaču in Pogrebni službi Pieta. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi
Dol pri Borovnici, september 2013
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So rožice zajokale,
ker te ni več,
si trpljenja se rešila,
odšla si daleč daleč preč.
   

ZAHVALA
V 59. letu nas je mnogo prezgodaj 

zapustila

MARJETKA 
TURŠIČ,  

roj. MOLJK
1953–2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče, predvsem pa za soču-
stvovanje z nami. Hvala gospodu župniku, Pogrebni službi Pieta, 
pevcem, trobentaču, Društvu Ajda, upokojencem in invalidom.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 88. letu nas je zapustila naša draga

žena, mama, nona in pranona

JULĲA
PANJTAR

1926–2013

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prĳate-
ljem, sosedom in znancem, ki ste jo spoštovali in imeli radi ter 
skupaj z njo prehodili njeno zadnjo pot. Hvala vsem, ki ste nam 
izrekli sožalje, tolažilne besede, darovali cvetje in sveče. Zahva-
ljujemo se tudi pevcem, gospodu župniku ter Pogrebni službi 
Vrhovec. 

Žalujoči: mož Stanko, sin Boris in hči Liljana z družinama
Vrhnika  september 2013

ZAHVALA
V 78. letu se je poslovil

IVAN GUZELJ st.
(1935–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. 
Prav tako hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

Zemlja vzame, kar je njeno,
kar ni njeno, ne more vzeti
in kar je resnično dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

ANA 
FRIDRICH

1931–2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom, znancem
za izrečeno sožalje, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala Mirjam Suhadolnik za lepe poslovilne besede. 
Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Vrhovec in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Živela sta skupaj in zapustila sta nas skupaj naša najdražja 
 

STANKA in CIRIL 
MOLEK

 

Hvala vama, 
da sta nas ljubeče popeljala v življenje in v nas pustila dragocene sledi. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in sosedom za vašo pomoč in podporo v najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki ste
darovali cvetje in sveče ter nam izrekli sožalje. 
Hvala g. župniku Janezu Šilarju za slovesen poslovilni obred, pevcem za ganljiv venček pesmi, trobentaču in Pogrebni službi Pieta za 
lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala Društvu zveze borcev za vrednote NOB, Društvu upokojencev Borovnica in Območni obrt-
no-podjetniški zbornici Vrhnika. Zahvaljujemo se dr. Andoljšku in dr. Juvanu iz UKC, dr. Žagarjevi, sestri Damjani in dr. Mundovi iz ZD 
Borovnica, Patronažni službi, CSD Vrhnika in DEOS Trnovo. Iskrena hvala županu Andreju Ocepku za lep govor in Alojzu Svetetu za 
izrečene ganljive misli ob zadnjem slovesu. Hvala vsem, ki ste ju v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in se poklonili njunemu 
življenju.

Žalujoči: Sonja z družino, Tomaž, Uroš z družino; vnuki: Petra, Rok, Živa, Daša
Borovnica, Ljubljana, Litĳa, avgust 2013

Tiho po licu solza polzi,
bolečina v srcu močno skeli,
ker tebe med nami več ni.

Plamen v svečki nemo gori, 
pa vendarle vemo,
da gledaš in paziš nas ti.

Ob nenadnem in nepričakovanem 
slovesu naše ljube mamice in žene

MILI GERBEC

se zahvaljujemo vsem, ki nam v teh težkih trenutkih nudĳo to-
lažbo in podporo. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti ali izrazili sočutje ob tem žalostnem dogodku.

Vedno tvoji: mož Marko ter sinovi Matej, Matjaž in Miha

Mama imel sem te rad,
vendar premalo, 
da bi ti povedal to,
kar bi ti sedaj.

ZAHVALA
V 73. letu življenja nas je polna 

življenjske moči, nepričakovano 
zapustila žena, mama, sestra in 

babica 

FRANČIŠKA 
ROŽMANEC

(Rožmanska mama)
1940-2013

Ko si se v četrtek 29. avgusta zvečer odpravljala k počitku, ti je le 
nekaj korakov od postelje usoda prekrižala pot in morala si z njo. 
»JOŽE,« je bil tvoj zadnji klic – brez slovesa, brez pozdrava, kar 
odšla si. Zakaj? Le kam se ti je tako mudilo… Iskrena hvala vsem, 
ki ste jo v lepem sončnem dnevu pospremili v večne sanje, ji po-
darili lepe pesmi, lep obred in čutne besede slovesa. Hvala vam.

Vsi, ki te imamo radi

Polje moje je zorano,
seme v zemljo posejano.
Strla ni mi smrt peroti!
Duh Svetlobi gre naproti
v kraje, kjer je dan, ne noč.
Tam se snidemo nekoč.

Po težki bolezni je sklenil zemeljsko 
potovanje

FRANC GOSTIŠA
(1931–2013)

iz Blatne Brezovice 62

Dragi ata, hvala ti za vse, kar storil v življenju. Mirno počivaj v domači 
zemlji, ki si jo neizmerno ljubil. Bog ti daj večni pokoj in večna luč naj 
ti sveti. Zahvaljujemo se njegovim dobrotnikom, posebno še tistim, 
ki so mu stali ob strani v dneh preizkušnje: mag. Evi Gorup Cedilnik 
in drugemu osebju Zdravstvenega doma Vrhnika za požrtvovalno 
zdravniško oskrbo, duhovnikom za dušno hrano, vsem, ki ste ga obis-
kali in bodrili. Hvala vsem, ki ste ga spremili ob uri slovesa, g. dekanu 
Blažu Gregorcu in preostalim sobratom v Kristusu za opravljeno po-
grebno slovesnost in Pogrebni službi Vrhovec. Hvala tudi vsem, ki ste 
dali svoj dar in vsem, ki se ga spominjate v mislih in molitvi. 

Vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustila naša 

draga mama

JOŽEFA NOVAK
3. 7. 1935 – 24. 8. 2013

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prĳateljem, vaščanom  in znancem za izrečeno sožalje, darova-
no cvetje in sveče. Najlepša hvala  urgentni službi ZD Vrhnika, 
še posebno dr. Evi Gorup Cedilnik in patronažni sestri Biljani. 
Iskrena hvala Pogrebni službi Vrhovec, vrhniškemu župniku go-
spodu Blažu Gregorcu za lepo opravljen obred in gospe Kupec 
za čudovite poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni
Mala Ligojna, avgust 2013

Zahvale 
Bi radi obeležili slovo od pokojnika tudi v 
Našem časopisu? Zahvale sprejemamo do zaključka 
redakcije. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov 
nascasopis@zavod-cankar.si, lahko pa tudi preko 
klasične pošte kot priporočeno pošiljko. 
Informacije na tel. 031 392 153.
Cena zahvale: 68,72 z DDV. 

Bolečina, delo in trpljenje 
tvoje je bilo življenje.
Bolečino in trpljenje si prestala, 
zdaj pa tiho si zaspala.

ZAHVALA
V 93. letu starosti je tiho odšla od 

nas draga mama, babica in prababica 
sestra in teta

ANTONĲA
NOVAK

po domače Majerjeva mama iz 
Zaplane

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prĳateljem in znancem za
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. 
Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljeno pogrebno sloves-
nost, Pogrebni službi Janeza Pečkaja ter pevcem za poslovilne 
pesmi. 
Žalujoči: hčerki Tončka in Marĳa z družinama, brat Vinko in

sestra Rezka ter  drugo sorodstvo
Zaplana, september 2013

1938–2013 1935–2013
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Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 67,60 evra

Križanka Našega časopisa

Nagradno geslo pretekle križanke se je glasilo: Fit-
nes in skupinske vadbe. Nagrade, ki jih poklanja 
OK Fit Center z Dobrove, so prejeli: 

Anže Suhadolc z Dobrove – 15-dnevna karta za 
neomejen obisk skupinskih vadb in fitnesa ter ob-
isk finske in IR savne (do dveh ur); Teja Židanek 
z Vrhnike – 15-dnevna karta za neomejen obisk 
skupinskih vadb in fitnesa ter majica OK fit centra;
Branka Vrhunec z Vrhnike – 15-dnevna karta za 
neomejen obisk skupinskih vadb in fitnesa.

Vsem nagrajencem čestitamo. Za tokratno križanko 
pa nam nagradna gesla pošljite do 17. oktobra, na 
naslov: Naš časopis (nagradna križanka), Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika. Med tri nagrajence bomo raz-
delili športne majice Našega časopisa in knjižne na-
grade.

O G L A Š U J T E  N A

Zagotovite si celoletno promocijo vašega 
podjetja po ugodni ceni. Mogoča je tudi 
kombinacija oglaševanja na spletu in v 

Našem časopisu. 

Pokličite na 031 392 153 ali pišite na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

O G L A Š U J T E  V 
N A Š E M  Č A S O P I S U 

1 cm2  oglasa samo 1,04 evra z DDV 

Vrhn'ške  iskr'ce
N zdej sa tm vod »Loke« na Sadnĳski
trg zrihtal prehod za pešce s pešnga.
Pa kva tu nuca, č je cesta ad Cankar-
jevga trga da gasilsga doma enasmer-
na.
Č čš da Loke se prpelat al z avtam al s 
kalesom, se morš čz križiše pr Mantov 
da bncinske pumpe navakul zapelet, 
de na nardiš prometnga prekrška.

Je zanč ana starejš ženska dol skuz 
prpelala, pa je je palicaj ustavu in ji 
za
tristu (300) evrov kazni napisov. Ja 
prov ste prebral. In tu sam zarad par
parkingov, k sa jh narisal na cest. Sma 
gledal, kam hodje tist k tm parkiraje.
Večina gre u Loka. Tm pa staji prazn 
pakrit parking (nej bi bla tržnca).
Se je zanč en najdu, k je jskov parking, 

pa je kr gor pa tistih dveh štengah
zapjelov in parkirov. Tm bi lahku ka-
mot več kt dvakat tolk parkingov
(pakritih) zrihtal, kt jh je pa zdej na 
cest. Ja, novste vrjel. Sma večkrat štel
kolk jh u enosmerna narobe pele. U 
pu ure zihr pet avtov, da o kalesih nit
na gavarima!

 
J.Sulc  
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščen posrednik Telekom Slovenije d.d.. Cene vključujejo DDV. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne. 

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

VSEBUJE ENAKE KOLIČINE
VKLJUČENIH STORITEV:
 500 minut pogovorov v omrežje Mobitel,
 500 minut v ostala slovenska omrežja, 
 500 sporočil SMS/MMS in 
 500 MB prenosa podatkov.

PAKET
JESEN 2013

NAMENJEN VSEM
le za

20€

VELJA DO
31. 10. 2013!

SAMSUNG
Galaxy S4 Active

24x22 ¤*

Izboljšana
odpornost

na vodo
in prah.

Narocniško razmerje za narocniški paket Jesen 2013 lahko sklene novi ali obstojeci narocnik storitev Mobitel, ki je zasebni ali poslovni 
uporabnik, v promocijskem obdobju od 2. 9. do 31. 10. 2013. Paket Jesen 2013 vkljucuje 500 minut klicev in videoklicev v omrežje 
Mobitel, 500 minut klicev v ostala slovenska omrežja, 500 sporocil SMS/MMS in 500 MB paketnega prenosa podatkov, za ceno 20 EUR
mesecno. Kolicine veljajo za storitve, opravljene v domacem omrežju Mobitel v okviru enega obracunskega obdobja. Neporabljene 
kolicine se ne prenašajo v naslednje obracunsko obdobje. S sklenitvijo novega narocniškega razmerja se narocniku zaracuna prikljucna 
taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstojecega narocniškega paketa za storitve Mobitel v paket Jesen 2013 pa se 
zaracuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Za dodatne informacije o prodajni ponudbi paketa, obracunskem intervalu in ceniku drugih 
storitev obišcite najbližji Telekomov prodajni center, www.mobitel.si ali poklicite na 041 700 700 ali 080 8000. Cene so navedene v EUR 
in vkljucujejo DDV. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.

T: 01 750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika 
E: prodaja@molekservis.com
www.molek.si

Huawei
AScend G510
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RECIKLIRANJE ZA NASMEH -
SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!
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Rikomagic MK 802IIIS MINI PC Android
�� nadgradite vaš televizor s funkcijo pametnega televizorja
�� brskajte po internetu, igrajte igre, pregledujte družinsk slike in 

videoposnetke
�� uporabljajte znane Android aplikacije iz pametnih telefonov na 

vašem televizorju

dvojedrni procersor RK3066  - Cortex-A9 do 1.6 GHz
grafični procesor: štirijedrni 2D/ 3D/ OpenGL ES2.0(AMD Z430)/ OpenVG1
Operacijski sistem: Android 4.1
Pomnilnik: 1GB DDR3
Flash: 8GB, 3GB rezervirano za sistem
Bluetooth: DA
Povezljivost: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Podprti video formati:WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/
VC-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280*720P HD 30fps, 1080P/720*480 
D1 30fps 
Podprti avdio formati:MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Podprti formati slik: 8000x8000 JPEG/BMP/GIF/PNG
Podpira vmesnik Flash 11.1; Aplikacije: Google crome, Gmail, Multimedia, Igre, 
Facebook, Google play store
Priključki:
1x HDMI moški za povezavo s Tvjem, 1x USB 2.0 za priklop USB 
naprav(host), 1x USB micro za priklop naprav OTG (host) 1x USB 
micro za napajanje, 1x Reža za mikro SD kartico Podpira USB žične ali 
brezžične miške, tipkovnice

Prenosnik Asus X550VC-XO055H
Intel® Core™ i3 procesor i3-3110M (2.40 GHz)
39,6 cm (15.6”) HD LED (1366x768) svetleč
ram 4 GB DDR3, trdi disk 1 TB, DVD+/-RW
NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM
HDMI, Bluetooth 4.0, Wlan, spletna kamera
Microsoft® Windows™ 8 64-bit SLO/ANG
garancija 2 leti (baterija 1 leto)

Tablični računalnik ASUS MemoPad FHD 10

AKCIJA!

48 €

M: 070 21 08 14

AKCIJSKA CENA!

AKCIJSKA CENA!

588 €

345 €

 redna cena:

 redna cena:

649 €

359 €

na voljo v modri ali beli barvi
Ostali podatki:
“multitouch” zaslon omogoča 10 prstno tipkanje
spletni kameri 1.2 mPix. spredaj in 5 mPix. zadaj
G senzor, svetlobni senzor, žiroskop, kompas, GPS
Vgrajeni visoko kvalitetni zvočniki
Bluetooth 3.0 (WiFi+BT combo)
avtonomija do 8,5 ur
vmesniki: 1x micro USB, 1x micro HDMI
1x stereo audio vhod/izhod, 1x Micro SD

Intel Cover Trail+ Z2560 Dual Core 
(1.6GHz), 25,6 cm (10,1”) IPS 
LED (1920x1200) TOUCH
ram 2 GB LPDDR2, rom 16 GB e-MMC
SGX544MP2 400MHZ grafična kartica
Bluetooth 3.0, Wlan, 2x spletna kamera
Android 4.2 “Jelly Bean” - slovenski
garancija 2 leti

NAGRADITE TV – 
SUPER UPORABNOST – 
ZAGOTOVO NAJVEČJA TABLICA V SOSESKI

 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE 
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
Bodi EKO, prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

RAČUNALNIKI - NOVI IN RABLJENI    FOTOKOPIRANJE    IZPOSOJA BLAGAJN    SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

PRODAJA NA OBROKE 

DO 24 MESECEV




