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Vrhnika, 15. maj - Pihalni orkester Vrhnika 29. maja praznuje 90. obletnico delovanja. Člani so jubilej obeležili15. 
maja s slavnostnim koncertom v športni dvorani pri OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki. Ob tej priložnosti je 
društvo prijelo posebno priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, obenem pa so podelili tudi Gallusove 
značke in izdali jubilejni zbornik. Več o dogodku, ki ga je spremljal naš novinar Simon Seljak,  v prihodnji številki.

Pozdrav pomladi 
V nedeljo 3. maja, sta v  Kulturnem domu v Bevkah nastopili pevki Teja Saksida 
in Katarina Janjič s pianistko Lovorko Nemeš Dular in  člani Stiškega kvarteta. 
Koncertni nastop z naslovom Pozdrav pomladi je ponudil  program  čudovitih 
glasbenih  priredb in prevodov besedil Teje in Katarine in njenih gostov ter po-
slušalce popeljal v svet  sanj in ljubezni v resni  in  filmski glasbi, v muziklu in 
risanki, v popevkah ter dalmatinskih in slovenskih narodnih pesmih.  Zahtev-
nih kompozicij izvedbe programa in skladb se je Teja  lotila tako spretno,  da je  
bilo videti skoraj lahkotno. Nastopajoči  so med besedili in melodijami na odru  
uživali in se z njimi poigravali, a v njih so zvenele globoko doživete resnice, ki 
jih je mogoče začutiti, lahko pa tudi ne. Nekoga moraš imeti rad,  pa čeprav trave, 
reko, drevo ali kamen, je plavala Minattijeva pesem po dvorani.
Sij melodij z odra je napolnjeval dvorano. Sijala je tudi deklica, ki je izvedla svoj 
debitantski nastop in celotni vsebini večera  dodala poseben čar.  Lahko zapi-
šem, da je v Bevkah pela cvetoča pomlad v 1001 odtenku ljubezni.
Škoda samo,  da se je koncerta, ki bi po moji oceni sodil  na veliki oder, udele-
žilo tako zelo malo ljudi.  Škoda za kraj,  ki nekaj šteje in naj bi ljubil glasbo in 
zborovsko petje 

Marija Dolinar

10. maj, dan rojstva našega največjega pisatelja, smo v sklopu Can-
karjevih dni proslavili na prav poseben način. Pred Cankarjevo 
spominsko hišo je bilo živahno že v jutranjih urah. Tako lepega, s 
soncem obsijanega jutra bi si ob obletnici njegovega rojstva lahko 
samo želeli. Ob 9. uri se je zbralo  petindvajset obiskovalcev za 

vodenje Po poti Cankarjeve mladosti. Najprej so si z zanimanjem 
ogledali delčke Cankarjevega življenja v njegovi spominski hiši. 
Ob zgodbah iz njegovega otroštva, odnosa do šole, življenja na 
Dunaju in mnogih drugih, ki so nas v lepem jutru prevzemale in 
nas odnesle stoletje nazaj, so si obiskovalci lahko privoščili tudi 
kavo, ki jo na Vrhniki pražita slovensko-honduraški par, Katja in 
Omar Escobar.
Zatem so se nekateri podali po Vrhniki, kjer so zgodbe nadalje-
vali ob Ljubljanici, spomeniku in na točkah,  kamor so se Can-
karjevi selili po požaru rojstne hiše, drugi pa so se zadržali pri 

hiši in poskusili Cankarjevo čokolado, odlično kombinacijo vrh-
niške kave in kakava (naprodaj v TIC Vrhnika). Čez dan se je v 
hiši zamenjalo  več kot sto ljudi.
Nato se je nadaljeval program za otroke, ko so otroci prek zgod-
be spoznavali način tiskanja s svinčenimi črkami. Pomagali so 
odtisniti Cankarjev stavek Narod si bo pisal sodbo sam. Odtis 
so lahko odnesli domov, pomen natisnjenega pa bodo verjetno 
razumeli, ko bodo malo starejši. Cankarjev dan se je zaključil z 
branjem odlomkov iz pisateljevih del, ko so brali: Marija Iskre-
nović, Damjan Debevec, Rasto Jakič in učenci iz Osnovne šole 
Ivana Cankarja, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi 
slaščičarni Berzo, ki je za vsakega od nastopajočih prispevala kos 
torte, in za ikebano, ki jo je z občutkom sestavila Dora Šemrov in 

je krasila pročelje spominske hiše. Po končani prireditvi smo jo 
odnesli na grob Cankarjeve matere. (V. P.)

Na  32. srečanju pevskih zborov iz mest z usnjarsko tradicijo, ki 
bo potekalo 20. junija 2015 s pričetkom ob 16. uri v BISTRI, se 
bo zbralo preko 300 pevk in pevcev iz cele Slovenije, ki jih druži 
pesem in prijateljstvo. Prihajajo iz krajev, kjer živi ali je živela 
usnjarska tradicija in proizvodnja usnjenih izdelkov. Srečanje 
poteka vsako leto v drugem kraju. Letos je organizator in gosti-
telj Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika v sodelovanju 
z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika. Dogodek poteka v okviru 
Argonavtskih dni 2015.

MePZ Ivana Cankarja

Uspel majski koncert
V okviru prireditev Cankarjevi dnevi 2015 na Vrhniki je Me-
šani pevski zbor Ivana Cankarja s svojimi gosti izvedel po-
mladni koncert Pod jasnim nebom rdeča roža. Koncert je bil 
v soboto, 9. maja, v dvorani Glasbene šole Vrhnika, ki je za-
menjala veliko dvorano Cankarjevega doma. Ob tem moram 
poudariti, da je bila dvorana glasbene šole polna, kar je dalo 
koncertu še večji pečat. Ob polni dvorani je resnično lepo, za-
gnano in  kakovostno nastopati. 

Prvi so na oder prišli gostitelji koncerta Mešani pevski zbor Iva-
na Cankarja Vrhnika pod vodstvom zborovodje Lovra Groma. 
To je bil tudi prvi nastop po prejetju srebrnega priznanja Ob-
čine Vrhnika, ki so ga prejeli samo večer pred koncertom. Že 
prva pesem je napovedovala, da je koncert v sklopu letošnjih 
Cankarjevih dnevov. Besedilo Pod jasnim soncem rdeča roža 
je napisal prav Ivan Cankar, uglasbil pa Rado Simoniti. V pr-
vem delu koncerta so zapeli še tri pesmi. Nato pa so na oder 
prišli prvi gostje, in to Tamburaški orkester Danica iz Dobra-

velj pod vodstvom Uroša Trebižana. Prav  oni pa so navdušili 
polno dvorano. Orkester izhaja iz Dobravelj v Vipavski dolini. 
Nastopajo že  petindvajset let in so vsi glasbeni amaterji. Pri-
zadevajo si ohranjati in razvijati več kot stoletno tradicijo tam-
buraške glasbe v tem delu Slovenije. Za svoje delo na področju 
ljubiteljske kulture so leta 2012 prejeli občinsko priznanje Obči-
ne Ajdovščina. Nastopajo na občinskih kulturnih prireditvah in 
različnih družabnih dogodkih.
Kot drugi gostje koncerta so nastopile tri učenke Glasbene šole 
Vrhnika. Eva Mivšek je učenka tretjega razreda violončela. Le-
tos je že dobila zlato priznanje na 44. Državnem tekmovanju 
mladih glasbenikov. Je tudi mlada obetavna violončelistka v 
najnižji kategoriji tekmovanja. Na violini je nastopila Klavdija 
Zalokar, učenka četrtega razreda. Tudi ona je dobitnica zlate 
plakete na državnem tekmovanju. Kot tretja je na violini zaigra-
la Sara Mivšek, ki je že v sedmem razredu glasbene šole.
V nadaljevanju koncerta so zopet nastopili gostitelji z dvema 
solistoma, baritonistom Alešem Kovačem in sopranistko Špelo 
Petkovšek. Čisto na koncu prelepega večera pa sta MePZ Ivana 
Cankarja in Tamburaški orkester Danica zapela in zaigrala sku-
pno Avsenikovo pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. Vezno 
besedilo je bral in bil moderator celotnega koncerta Tomaž Si-

metinger. Vsi nastopajoči so buli 
od poslušalcev  deležni velikih 
aplavzov ter takodokazali, da je 
majski pomladni koncert uspel.
Še posebno so se izkazali go-
stitelji, ki so pripravili izvrsten 
glasbeni program. Prepevajo že 
osemindvajset let in v en glas za-
pojejo: »Glasba ne pozna meja, 
je naš moto in vodilo k uspehu.«
Ob koncu še iskrene čestitke Me-
šanemu pevskemu zboru Ivana 
Cankarja za resnično zasluženo 
srebrno Cankarjevo priznanje ob 
letošnjem občinskem prazniku, 
10. maja.            Simon Seljak

Prvi nastop MePZ Ivana Cankarja po prejetju srebrnega prizna-
nja Občine Vrhnika

Tamburaški orkester Danica iz Dobravelj v Vipavski dolini Dvorana glasbene šole je bila polna.

Pred Evo Mivšek je  zagotovo 
še lepa glasbena  prihodnost 
na igranju violončela.

Živahen Cankarjev dan ob njegovi spominski hiši
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Vrhnika, 13. maja – Marko Jakopič, li-
kovni pedagog, ki na OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika vodi otroško Petkovškovo ko-
lonijo, si je tokrat za osrednjo nit izbral 
mobile iz žice. Za tiste, ki ne vedo, kaj so 
mobile: to so viseče ali stoječe skulpture, 
ki se premikajo v pišu vetra. 
Enodnevne kolonije se je udeležilo  več 
kot trideset učencev in učenk iz  štirinaj-
stih osnovnih šol (od Idrije do Brezovica), 
ena od njih je bila celo soimenjakinja Can-
karjeve šole, le da je v Zagrebu. Ni bilo 
lahko, je pojasnil Jakopič, saj gre za trd in 
tog material, a učenci so se izkazali kot 
izvrstni ustvarjalci. Na osnovno ogrod-
je žice so obešali tanjše oblikovane žice,  
včasih tudi papir in tako ustvarili razve-
jane skulpture, ki so se v pišu vetra, ki je  
ob odprtju potegnil skozi avlo, zazibali in 
opozorili nase. Stvaritve mladih ustvar-
jalce si lahko ogledate v zgornji šolski avli.  

Vsi sodelujoči in njihovi mentorji so pre-
jeli spominsko plaketo za sodelovanje. 
Prihodnje leto bo na vrsti likovna tema-
tika, kaj natančno,  je do dneva začetka 
kolonije skrivnost. Navadno se je udele-

žita po dva ustvarjalno nadarjena učenca 
s šole. Včasih je bila kolonija dvodnevna, 
temu primerno so bili tudi zahtevni pro-
jekti, sedaj so prilagojeni enemu dopol-
dnevu. 
Odprtje razstave sta kulturno popestrila 
Matic Rot in Tinkara Zupan na harmoni-
ki.

Gašper Tominc, foto: GT

Pevke in pevci Mladinskega mešanega pevskega zbora Nauportus musica so se v petek, 15. maja 2015, 
predstavili na koncertu v cerkvi sv. Lenarta na Vrhniki. Koncert je povezoval Andraž Rot. Zbor, ki ga 
vodi zborovodja Jaka Jerina, je zapel vrsto sakralnih pesmi, s katerimi je navdušil poslušalce. Pevci so 
zapeli tudi avtorsko skladbo Jake Jerina z naslovom Ko dajeva. Na koncertu so sodelovali tudi solisti: 
Anamarie Rot s skladbo Tebe poyem ter Urša Miklavčič in Domen Knapič s skladbo Joshua Fit the Battle 
of Jericho. Koncert je potekal v organizaciji Društva za kulturo in  kakovost življenja Nauportus viva in 
Zavoda Ivana Cankarja v okviru Cankarjevih dni 2015.
Nauportus musica vabi vse mlade od 9. razreda osnovne šole naprej, ki imajo smisel za petje in veselje 
do petja,  naj se pridružijo mladinskemu pevskemu zboru. Avdiciji za nove pevce bosta 19. 6. 2015 ob 18. 
uri in 2. 9. 2015 ob 19. uri v prostorih Glasbene šole Vrhnika.

V petek, 17. 4. 2015, je bila 
v prostorih OŠ Ivana Can-
karja na Vrhniki prireditev 
- odprtje potujoče  likovne 
razstave Bodi umetnik - 

Igraj se z mano. Sodelovali 
so otroci četrtih razredov 
OŠ in vsi otroci oddelka iste 

šole s prilagojenim progra-
mom. Najprej so si ogle-
dali animacijsko lutkovno 
predstavo, ki je inkluzivno 
strukturirana tako, da so 

v njej aktivno sodelovali 
učenci obeh populacij ter 
se tako zbližali. Nato so še 

skupaj postavili razstavo. 
Jeseni v začetku naslednje-
ga šolskega leta  bodo usta-
novili ihkluzivno šolsko 
lutkovno gledališče, v ka-
terem bodo delovali otroci 
obeh populacij. Namen teh 
aktivnosti bo premagova-
nje ovir in predsodkov do 
tovrstne drugačnosti, v 
letu 2016 pa bodo počastili 
spomin na Ivana Cankarja, 
saj bo takrat 140. obletnica 
njegovega rojstva. Nasto-
piti si želijo v prenovlje-
nem Cankarjevem domu 
na Vrhniki s predstavo po 
motivih Ivana Cankarja 
Enajsta šola pod mostom. 
Z isto predstavo se name-
ravajo naslednje leto pred-
staviti na mednarodnem 
festivalu »Igraj se z mano v 
Ljubljani.

Boris Kononenko

Polepšajte si prve poletne dni z 
obiskom tradicionalne prireditve, 

ki smo jo letos naslovili

VSI SO VENCI VEJLI.
S prekmurske ravnice med čarobne 

kresnice

prihaja Dani Kolarič, ki izvablja 
najboljše iz svojega glasbila! CIMBALE

bodo pričarale slovenske ljudske melodije ter 
prekmurske folklorne in madžarske čardaše, 
dopolnjevala jih bosta violina in ženski glas.
Manjkali seveda ne bodo niti domači ljudski 

pevci.

Pričakujemo vas  

v sredo, 24. 6. 2015. ob 20. uri
pod kozolcem Pr'Laškarju v 
Zabočevem pri Borovnici.

Vstopnina 5,00 evrov, otroci brezplačno!

Podrobnosti na spletni strani www.
ekolaskar.com, ali 040 462 373.

KONCERT "POMLADNE IMPRESIJE"

Večer povezujejo člani MePZ Mavrica

Sobota, 30. maj 2015, ob 19.30
Dvorana Glasbene šole Vrhnika

Predprodaja vstopnic
(5 €, otroci gratis):
TIC, Tržaška cesta 9, Vrhnika,
tel. 755 10 54

Društvo MePZ Mavrica Vrhnika, Občina Vrhnika

Zborovodkinja: Darinka Fabiani

Mešani pevski zbor Mavrica, Vrhnika

Zborovodkinja: Katja Klančnik Jelenc

Ženski pevski zbor "Dupljanke", Naklo

in gostje

Na koncertu »Pomladne impresije« se bo zboru Mavrica tokrat pridružil 
odličen pevski zbor –  Ženski pevski zbor »DUPLJANKE«. Zbor je bil 

ustanovljen leta 1992. Že osemnajsto leto ga vodi Katja Klančnik Jelenc. 
Leta 2007 so se prvič udeležile tekmovanja Naša pesem v Mariboru in osvojile bronasto 

plaketo, tri leta kasneje pa na istem tekmovanju še srebrno plaketo.
Leta 2011 so se odločile za udeležbo na mednarodnem tekmovanju Praga Cantat in 
bile na njihovo veliko veselje nagrajene z zlatim priznanjem. Lani so se udeležile še 

pevskega tekmovanja v Bratislavi in prav tako osvojile zlato priznanje.
Poleg bronaste plakete občine Naklo za uspešno delo na področju kulture v občini in 

tudi zunaj meja, so prejele še srebrno plaketo Občine Naklo za razvoj in promocijo 
kulture ter  vrhunske dosežke na področju kulture.

Pomlad se bo kmalu prelila v poletje. Na zanimivem pevskem koncertu pa jo 
bomo skupaj z vami ponovno podoživeli. Vabljeni!

Kaj bodo vaši otroci in mladostniki počeli med počitnicami?
Vabljeni na likovne delavnice:

Us t varjaln ice 
za  Gen ije

Likovno ustvarjanje za genije 
in tudi za tiste, ki še ne vedo, da to so.®

Informacije in prijave :
Milena Oblak Erznožnik, oblikovalka vidnih sporočil in pedagoginja

T: 031 683 022, E: milena.erznoznik@gmail.com 

Lutkovna inkluzija na 
OŠ Ivana Cankarja

Nauportus musica na Cankarjevih dneh

33. otroška Petkovškova kolonija

Tokrat je bila osrednja nit žica
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Vrhniška literarna skupina

Predstavili 
zbornik PIŠ!
V jeseni leta 2010 se je na pobu-
do JSKD OI Vrhnika oblikovala 
vrhniška literarna skupina, ki 
aktivno deluje že štiri leta. Ideja 
o rednih srečanjih pa je padla na 
ustvarjalni literarni delavnici, ki 
jo je vodila pesnica in pisateljica 
Ana Porenta. Tako so se srečanja 
nadaljevala in združevala litera-
te, ki se podajajo na pot pisnega 
izražanja in ustvarjanja  ter si ob 
tem želijo mentorstva in druženja 
s soustvarjalci. Skupina je postala 
raznolika, saj literati prihajajo na 
Vrhniko iz različnih krajev, od 
Gorice do Ljubljane. 
V štiriletnem delovanju je nasta-
lo zelo veliko različnih literarnih 
del. Zato se je Vrhniška literarna 
skupina skupaj z Zavodom Iva-
na Cankarja Vrhnika odločila, da 
pripravijo literarni večer, na ka-
terem bi predstavili tudi zbornik 
PIŠ! izbranih del devetih ustvar-
jalcev. 
Literarni večer se je  bil v sredo, 
18. maja, v Grabeljškovi dvorani 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 
Literate in zbornik PIŠ! je predsta-

vila njihova mentorica pesnica in 
pisateljica Ana Porenta. Nato pa 
je sedem literatov prebralo nekaj 
svojih del, objavljenih v zanimi-
vem in prelepem zborniku, ki 
resnično zajema zanimive pesmi, 
haikerje, anekdote in zgodbe, ka-
terih izbor je pripravila prav men-
torica Ana Porenta. Obliko knjige 
je zasnovala Milena Oblak Erzno-
žnik, izdala in založila pa JSKD 
RS, Območna izpostava Vrhnika. 
Sama knjiga je skupni avtorski 
projekt devetih ustvarjalcev: Na-
taše Bregant Možina, Jožeta Bren-
čiča, Nataše Frančeškin, Marije 
Malovrh, Bernarde Mrak Kosel, 
Jožeta Omerzuja, Metke Osojnik, 
Rozke Saje in Marije Vesel.
Za bogat literarni večer je z ljudsko 

glasbo in petjem popestril trio: 
Lilijana Stepic, Emilija Erbežnik 
in Jože Jesenovec. Tako lahko mir-
no zapišem, da je minil en prelep 
in zanimiv literarni večer. Vse po-
vedo besede pisateljice in pesnice 

Ane Porenta: »Uvideli smo, da je 
čas za prvo skupno knjigo, v kate-
ri želimo ujeti utrinke štiriletnega 
ustvarjalnega obdobja. Avtorice 
in avtorja so med mnogimi bese-
dili izbrali tista, ki bi jih resnično 
želeli deliti z bralci, ki predsta-
vljajo po eni strani zaokroženo ce-
loto, po drugi pomenijo ljub izbor 
tudi piscu in jih je hkrati možno 
povezati v širšo celoto. Prestop z 
mentorske v uredniško vlogo je 
bil tudi zame velik izziv. Upam, 
da mi je z dokončnim izborom in 
postavitvijo posameznih besedil 
uspelo prikazati pestrost ustvar-
janja ter raznolikost ustvarjalk in 
ustvarjalcev Vrhniške literarne 
skupine.«

Simon Seljak

Literarni zbornik PIŠ!

Svoja dela iz zbornika je bralo sedem literatov (od leve): Rozka Saje, Jože Brenčič, Metka Osojnik, Marija Vesel, 
Bernarda Mrak Kosel, Marija Malovrh, Jože Omerzu in mentorica Ana Porenta

Primoža Sobana sem spoznala nekega sončne-
ga poznoavgustovskega dne, ko sem se prišla 
vpisat na Glasbeno šolo Ljubljana – center. Po-
stal je moj že peti učitelj kitare in razširil moj 
vpogled v znanje igranja kitare ter poučeva-
nje. Srečanje z njim je združilo najini življen-
ski poti in mi dalo nekaj, česar si v najlepših 
sanjah in predstavah o življenju ne bi mogel 
izmisliti noben pisatelj. Imela sva srečno ži-
vljenje v dvoje in družinsko življenje s tremi 
tudi glasbeno nadarjenimi otroki Urbanom, 
Uršulo in Nežo. Glasba je bila in je seveda še 
vedno naša ljuba življenjska spremljevalka. 
V Glasbeni šoli Vrhnika smo v ponedeljek, 
20. 4. 2015, glasbeno-literarni večer posveti-
li pred desetimi leti preminulemu Primožu 
Sobanu, ki je bil vsestranski glasbenik: violi-
nist, violist, mandolinist, lutnjar in kitarist. 
V Slovenski filharmoniji je bil zaposlen kot 
violist. Na glasbeni šoli je poučeval kitaro, 
violo (kot obvezen predmet violinistov) pa 
na srednji glasbeni šoli v Ljubljani. Ker je bil 
tako vsestranski glasbenik, je imel priložnost 
igrati kot kitarist v Rossinijevi operi Seviljski 
brivec, kot lutnjar v Monteverdijevi operi Kro-
nanje Popeje, kot mandolinist pa v Mahlerjevi 
simfoniji. Z violinistom Tomažem Lorenzem 
in tenoristom Mitjo Gregoračem je kot kita-
rist prerajžal vso Slovenijo in koncertiral ob 
najrazličnejših priložnostih. Zelo rad je igral 
zgodnjerenesančno in baročno glasbo, zato je 
s kitaristom in lutnjarjem Tomažem Šegulo, 
flavtistom Tomažem Buhom, čelistom Lojze-
tom Mordejem, muzikologom in umetnostnim 
zgodovinarjem Janezom Hoeflerjem in še ne-
katerimi drugimi muziciral v ansamblu Schola 
Labacenzis. Po potrebi je v tem ansamblu igral 
tudi kljunasto flavto. Ker je bil dober prijatelj 
Tomaža Šegule, ga je navdušeno podpiral in 
vzpodbujal pri zamisli in oblikovanju novega 
učbenika za kitaro, imenovanega Mladi kita-
rist. Različni slovenski glasbeniki in kitaristi 
so prispevali svoje skladbe za ta učbenik: To-
maž Šegula, Jakob Šegula, Ljudmil Rus, Tomaž 
Habe, Aleš Strajnar in seveda Primož Soban. 
Njegove tri skladbe in tudi skladbe avtorjev, ki 
jih je profesor Primož učil, smo vključili v glas-
beni del programa. Pesmi, ki sem jih interpre-
tirala, pa so moje avtorsko delo. Moji učenci, ki 
so ustvarili ta večer: Jošt Jerina, Hana Behrić, 
Anja Molek, Arne Rus, Ema Čimžar, Maruša 
Rožmanc, Klemen Rakovič, Tinkara Omahen, 

Ivan Šraj, Ana Stružnik in Tereza Čufer Brlek. 
Igrala sta tudi Domen Šraj – učenec profesorja 
Antona Črnuglja in Julia Slovša – učenka pro-
fesorja Amela Ramića.
 
Zaklad
Iskala sem, iskal si, 
želela sem, želel si. 
Prišla sem, bil si. 
Rekla sem, rekel si. 
Postala sem, postal si. 
Bila sva! 
Odšel si! 
Ostala sem! 
Še vedno si! 
Za vedno si!
 
Moj, moj, moj ...
Pesem o ljubezni 
O, zapojte, strune moje mile, 
o ljubezni pesem naj zveni, 
saj ljubezen prava radost je, 
ki naj v vsaki duši zazveni ...

Sledili so nastopi komornih zasedb in solistov. 
Tercet kitar je zaigral slovensko ljudsko Zagor-
ski zvonovi, ansambel kitar škotsko ljudsko 
Slovo prijateljev, sledili sta solistični skladbi re-
nesančnega obdobja, pa angleška ljudska Gre-
ensleeves in Pavana neznanega avtorja, kvartet 
kitar se je predstavil z Arcadeltovo Ave Marijo, 

sledil je klasični solistični Carulijev Valček in 
Andantino, duet kitar pa je zaigral Kuffnerjevo 
Ario, napisano v romantičnem slogu.

Podba
Prišel si kakor iz daljnih sanj, 
očaral me je tvoj pogled sijoč, 
začaral me nasmeh je tvoj, 
a nežen tvoj poljub, 
dotik opojen,ves topel in mehak,  
je bil kot sončni žarek, 
ki poljublja pomladne jutranje tančice hrepe-
nečih sanj; 
v tebi našla sem vso radost in opojnost ljube-
zni neminljive.

Sledile so skladbe skladatelja romantike F. Tar-
rege Preludij in Lagrima, anonimna Romanca 
in kot zadnje tri Humoreska, Valovi in Spomin 
P. Sobana. S pesmima Orfej in Potujem se je 
zaklučil res lep spominski večer, če smem so-
diti po odzivih nastopajočih učencev, kolegov 
Amela Ramića in Antona Črnuglja ter občin-
stva.

Orfej                                                                                                                 
Milo so piščali pele,                                                    
nežno strune so zvenele, 
ko si ti se jih dotaknil,         
bil si mili moj Orfej.                                                      
A ti iskal poslednjo si resnico                                     
in našel si jo takšno ali takšno.                                    
A jaz?                                                                          
Še iščem!                                                                     
Tu!                                                                               
Ljubezen našla sem v tebi! 
A kaj naj iščem zdaj? 
Ko našla sem v tebi vse? 
Naj iščem le še drag spomin?

Potujem
Življenje vrvi,
hiti, žubori,
potujem
za sinje obzorje spečih meglic,
v mehko naročje,
v topel objem hrepenenja,
ki sije tam daleč, tam daleč
za soncem, kot žarek ljubezni.

Vesna Soban, učiteljica kitare GŠ Vrhnika

JUNIJ V TMS
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01 750 66 70,
Odprto: od torka do petka: od 8.00 do 16.00, sobote: od 
9.00 do 17.00, nedelje in prazniki: od 10.00 do 18.00, po-
nedeljki in 1. 11.: zaprto.

Nova občasna razstava: Razvoj prostovoljnih gasil-
skih društev ob 60-letnici obstoja Gasilske zveze Vrh-
nika
Ob praznovanju 60. obletnice GZ Vrhnika bomo pred-
stavili vseh šestnajst prostovoljnih gasilskih društev, 
združenih v gasilsko zvezo Vrhnika. Na razstavi bo 
prikazan razvoj posameznih gasilskih društev na po-
dročju tehnike in opreme. Najstarejše je bilo ustanovlje-
no leta 1878, najmlajše pa v letošnjem letu. Razstavljene 
bodo originalne ročne brizgalne, ki so jih vlekle konjske 
vprege in brezhibno delujejo še danes. Na ogled bo tudi 
različna osebna zaščitna oprema gasilcev. Razstavljeni 
eksponati, ki so jih do sedaj skrbno negovala posame-
zna gasilska društva, bodo prvič skupaj predstavljeni 
javnosti.
Razstava bo na ogled od 6. 6. do 18. 9. 2015.

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

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

Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, ele-
ktro, tekstilna, kmetijska in prometna ter žitni mlin in 
kovačija na vodni pogon, rekonstruiran obrat furnirni-
ce in žaga venecijanka; gozdna učna pot v gozdu nad 
Bistro; Tomos – razvojna dejavnost slovenske industrije 
motornih koles; mlinarstvo, kolarstvo, podkovsko ko-
vaštvo, pekarstvo, tekstilije nekoč in danes.

Spored prireditev:
Od torka, 2. 6., do petka, 5. 6., od 9.00 do 13.00: Eko 
dnevi z E-transformerjem. V multimedijskem vozilu 
bo na ogled proces zbiranja in ravnanja z e-odpadki in 
odpadnimi baterijami (obvezne predhodne prijave).

Petek, 5. 6., ob 13.00: Voden ogled muzejskih zbirk za 
upokojence.

Nedelja, 7. 6., ob 13.00, 14.00, 15.00 in 16.00:  Eko dnevi 
z E-transformerjem.

Od srede, 10. 6., do petka, 12. 6., od 9.00 do 13.00:  Pla-
netarij na obisku, projekcija s predavanjem (obvezne 
predhodne prijave, cena: muzejska vstopnica + 2 €/
osebo).

Sobota, 13. 6., in nedelja, 14. 6., ob 13.00, 14.00, 15.00 in 
16.00:  Planetarij na obisku, projekcija s predavanjem 
(cena: muzejska vstopnica + 2 €/osebo).

Sobota, 20. 6., od 18.00 do 24.00: Poletna muzejska noč. 
Prost vstop in brezplačne prireditve od 18.00 dalje: ob 
18.30 – animirano vodstvo za družine, ob 19.00 – vo-
den ogled stalnih zbirk, ob 20.00 – Mašinček, lutkovna 
predstava za otroke z uporabo zvokov prikazuje spre-
membo vrednot v življenju in kaj resnično potrebujemo 
(Gledališče DELA, 25 min), ob 20.30 – Zvokovina, gle-
dališka predstava o razvoju zvokov in zvočne pokra-
jine skozi zgodovino človeštva (Gledališče DELA, 20 
min), ob 21.00 – Poroka, predstava (v primeru slabega 
vremena odpade), ob 22.00 – opazovanje nočnega neba 
s teleskopi (v primeru slabega vremena odpade), ob 
22.00 – voden ogled stalnih zbirk, ob 23.00 – Ukročena 
elektrika, poizkusi Nikole Tesle.

Nedelja, 21. 6., od 15.00 do 18.00: Prikaz pletenja vrvi.

Sobota, 27. 6., ob 9.30: Knjigoveška delavnica (obvezne 
predhodne prijave).

Nedelja, 28. 6., ob 15.00: Ukročena elektrika, prikaz po-
izkusov Nikole Tesle.

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom mu-
zejske vstopnice, sobotne delavnice pa so plačljive in 
zahtevajo predhodno prijavo preko telefona 01 750 66 
72, 031 583 461 ali elektronske pošte programi@tms.si.

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 telekomu-
nikacij, Krajevni muzej in predstavitev zgodovine Pol-
hograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 
do 17.00 (vstop do 16.00).

Spored prireditev:
Petki ob 13.00:  Voden ogled za upokojence (znižana 
vstopnica za upokojence).

Nedelja, 7. 6., ob 15.00: Mesečno vodstvo po muzejskih 
zbirkah.

Sobota, 20. 6., od 18.00 do 21.00: Poletna muzejska noč. 
Prost vstop in brezplačne prireditve od 18.00 dalje: ob 
18.00 – vodenje z otipom (predstavili bomo novo mu-
zejsko pot prilagojeno slepim in slabovidnim), ob 19.30 
– Pod muzejskimi krošnjami (v parku pred muzejem 
bomo na otroških ustvarjalnih delavnicah izdelovali 
štampiljke in z njimi potiskali papir. Iz tega bodo nasta-
li lampijončki, ki bodo krasili poletne večere v grajskem 
parku).

Glasbeno-literarni večer kitaristov GŠ Vrhnika
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Festival otroške poezije: Rima raja

Sodelovalo 53 slovenskih šol
Vrhnika, 14. maj – V Cankarjevi knjižnici je potekal 
zaključek Festivala otroške poezije Rimaraja, na 
katerem so najboljšim poetom podelili priznanja in 
nagrade. Tokrat je na festivalu sodelovalo kar 53 slo-
venskih šol in preko 300 otrok. 

»Vesel sem, da se nekateri obrazi vračajo,« je zbrane nago-
voril idejni oče Rima raje Uroš Vošnjak, mladinski pesnik 
in pisatelj, humorist in satirik. Skozi njegove roke je romalo 
preko 380 pesmi, ki so jih pripravili učenci iz tako rekoč ce-
lotne Slovenije, kar nakazuje, da se je festival v slovenskem 
prostoru prijel. Kot je dejal Vošnjak, Rima raja ni tekmova-
nje, ampak nekakšna vzpodbuda otrokom, da so iskreni 
in to čistost prelijejo v obliki rimanih besed na list papirja. 
»Zame je vsak, ki je napisal pesem zmagovalec, pa vendar je 
potrebno razglasiti najboljše od najboljših,« je nadaljeval Vo-
šnjak. V dveh starostnih kategorijah so na »oder« poklicali 
finaliste, ki so predstavili svoja dela, izmed njih pa so razgla-
sili po tri najboljše v kategoriji. Med najstarejšimi je slavila 

Neža Kastelic, 9. a, OŠ Toneta Pavčka, sledili sta ji Leila Gr-
bović, 8. b, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in Karolina Marc, 8. 
b, OŠ  Pivka. Med mlajšimi pa je bila najboljša Gaja Lazar, 5. 
a, OŠ Solkan, druga je bila Zala Casar, 4. razred, OŠ Angela 
Besednjaka Maribor tretja pa Meta Marinko, 4. d, OŠ Brezo-
vica pri Ljubljani. Vse prispele pesmi so zbrane v posebnem 
zborniku, ki ga lahko dobite v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. 
Kulturni program uro trajajoče prireditve je obogatil otroški 

pevski zbor Glasbene šole Vrhnika, program pa je povezovala 
Ana Frank Bogataj. Organizacijsko so pri festivalu poleg Vo-
šnjaka in glasbene šole sodelovali še Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Osnovna šola Iva-
na Cankarja, med prijatelje festivala pa se uvrščajo: Občina 
Vrhnika, Občina Log – Dragomer ter oblikovalec Anže Šker-
janec. 

Gašper Tominc, foto: GT

Program Cankarjeve knjižnice Vrhnika

3., 8., 17. in 22. junija – Svetovalno središče Ljubljana – Brezplačno 
svetovanje odraslim pri odločitvah za izobraževanje in učenje v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Dodatne inf. in prijava na tel. št.: 01 
510 22 70.

3. junij ob 18. uri – Z znanjem in naravo do boljšega počutja – 
Predavanje Stanislava Hajdinjaka, ki bo predstavil način prehranje-
vanja, izbiro in pripravo hrane za boljše počutje in zdravje.

4. junij ob 18. uri – Predavanje Krajina, človek in vrt – V sodelova-
nju z Občino Vrhnika in Arhitekturnim nasvetom vabimo na preda-
vanje Krajina, človek in vrt. Vabljeni ste vsi, ki vas zanima: človekovo 

oblikovanje krajine, 
sobivanje narave in 
človeka skozi zgo-
dovino, ljubitelji 
narave, vsi, ki radi 
vrtnarite, kmetuje-
te, imate vrt ali pa 
vrtove občudujete, 
pa tudi tisti, ki vas 
preprosto zanima, 
kaj bo o prostoru 
povedal krajinski 
arhitekt.

10. junij ob 17. uri – Vabilo na delavnico – Priprava občinskega 
podrobnega prostorskega in konservatorskega načrta za prenovo 
mestnega jedra Vrhnika (del Stara cesta – Vas). Občina Vrhnika in 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

18. junij ob 18. uri – Iskanje po COBISS/OPAC-u – Kako iščemo 
knjižnično gradivo s pomočjo sistema Cobiss/OPAC in kako so zlo-
žene knjige v naši novi knjižnici, vsak tretji četrtek v mesecu pred-
stavlja bibliotekarka Tamara Jesenovec.
 
21. junij ob 19. uri – 22. tradicionalno srečanje v Cankarjevem 
lazu–- Letošnjo prireditev bodo glasbeno obogatili dobitniki srebr-
nega občinskega priznanja Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika 

in Cerkveni pevski 
zbor Bevke. Navzoče 
bo pozdravil župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin. 
Cankarjevo bese-
do in življenje bo 
predstavila dolgo-
letna direktorica 
Cankarjeve knjižni-
ce Vrhnika Marija 

Iskrenovič. Prireditev bo povezovala Mirjam Suhadolnik. Prijetno dru-
ženje bo obogateno s češnjami in štruklji. Se vidimo v Cankarjevem 
lazu! V primeru slabega vremena bo prireditev v Cankarjevi knji-
žnici Vrhnika. 
 
Ves junij – Razstave v Cankarjevi knjižnici–- V juniju si lahko 
ogledate razstavo, s katero se v naši knjižnici predstavlja KS Blatna 
Brezovica. Vesna Završnik se predstavlja z unikatnimi predpasniki, ki so 
lahko tudi lepo darilo. Mladinski oddelek krasijo mobili, ki so nastali 
v sodelovanju z JSKD Vrhnika – Likovni natečaj 2014. V sodelovanju 
s Cankarjevim domom Vrhnika (ZIC) pa do 15. 6. 2015 razstavljamo 
klekljane čipke KUD Kosec Log - Dragomer.

Novosti v aprilu 2015
0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, ENCI-
KLOPEDIJE, ZBORNIKI ...
JOHNSEN, A. K.: Polenček odpre muzej
MISHKIN, D.: The warren commission 
report

1 FILOZOFIJA. ETIKA. OKULTIZEM. PSI-
HOLOGIJA.
KEZELE, A. P.: Čarobnica
MARTINČIČ, N.: Zakaj se Buda smeje?
NOVAK, M.: Angelski reiki
PETRESKI, M.: Moje želje moja resničnost
STEIN, E.: Končna in večna bit
STEWART, I.: Sodobna transakcijska ana-
liza

2 VERSTVO
GRÜN, A.: Veseli se življenja
JOANNES P.: Ves sem v božjih rokah
TERESA de J.: Pot do notranje molitve

3 SOCIOLOGIJA. POLITIKA. EKONOMI-
JA. PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGIJA.
AMBROŽ, M.: Storilstvo in udeležba v ka-
zenskem pravu
BITI vzgojitelj : izziv za prihodnost
DUGAR, G.: Podjetniško premoženje za-
koncev
MARC, L.: Diplomatski praktikum
MODROST pravljične školjke : izbor sve-
tovnih pravljic
MURGEL, J.: Vodnik po pravicah otrok s 
posebnimi potrebami
OVČAK Kos, M.: Pogodbena svoboda v 
avtorskem pravu
OVSENIK, R.: Izobraževanje za turizem v 
Sloveniji
ŠVAJNCER, J.: Prva svetovna vojna
VELIKI komentar Zakona o gospodarskih 
družbah

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRONO-
MIJA. FIZIKA. KEMIJA. BIOLOGIJA.
ESENKO, I.: Kako živijo dvoživke
ESENKO, I.: Kako živijo glodavci

6 MEDICINA.  TEHNIKA. KMETIJSTVO. 
VODENJE. INDUSTRIJA. OBRT.
BACKES, M.: Cannabis pharmacy
HAMLER, A.: Birdhouses & more
KECIR-Lepetit, E.: Človeško telo
KECIR-Lepetit, E.: Gasilci in reševalci
MIKLIČ, M.: Joga za srečno in vitalno ži-
vljenje
MUHA, V.: Lepo vedenje v prometu
NICKELS, J.: Gojenje čilijev
SANDJON, Chantal-F.: Hujšajmo s smutiji
TOMAŽIČ, J.: Infekcijske bolezni
WOODWORK: step by step

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTO-
GRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.
DUTTON, E.: Naučimo se risati konje
HODGE, S.: Naučimo se risati obraze
IGRE za majhne in velike otroke
PETERSON, C.: Deck ideas you can use
SANTELLA, C.: Fifty places to paddle be-

fore you die
ŠALAMON, G.: Gorski škrat te vabi v hri-
be
TAKAHASHI, E.: Handmade bags in na-
tural fabrics
WEBER, U.: Marathons

81 JEZIKOSLOVJE VR
MEŠKO, K.: Vedski jezik in izvor sloven-
ščine
VIDMAR, U.: Angleška slovnica

82 KNJIŽEVNOST
DEBELJAK, M.: Moja zgodba je lahko tudi 
tvoja
KAZAN, P.: Appetite
KOKALJ, T.: Metla v šoli
ROSS, G.: Nasmeh je v očeh doma
SCHNITZLER, A.: Pozna slava
YRSA S.: The silence of the sea

82-1 POEZIJA.
DODIČ, P.: Wada : zbirka erotične poezije
FILIPIČ, K.: Z upanjem v očeh
REMEC, M.: Strune

82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
BLAŽEVIĆ, A.: Novi Drakula in druge 
zgodbe
CIMERMAN, I.: Jaguar med sončnicami
FRANK, M.: If I should die
HARSCH, R.: Adriatica deserta
HARSCH, R.: Istrske lobanje
HAWKINS, P.: The girl on the train
HUSU, I.: Nedotakljiva
JEWELL, L.: The house we grew up in
KOČEVAR, F.: Mlinarjev Janez, slovenski 
junak ali povzdignjenje Teharčanov
WAMBRECHTSAMER, A.: Danes grofje 
Celjski in nikdar več

82-4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. DNEV-
NIKI. POTOPISI.
BREZINŠČAK-Bagola, B.: Tu in tam čez 
mejo
HORVAT, F.: Timšel

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
BRUNHOFF, J. de.: Babarjevo potovanje
GREMO na počitnice : z zabavnimi okenci 
in drsniki!
GREMO v šolo : z zabavnimi okenci in dr-
sniki!
KASPARAVIČIUS, K.: Mala zima
LAINŠČEK, F.: Kuža Goldi gre na sprehod
MALESZKA, A.: Čarobno drevo. Rdeči 
stol
MCAULEY, R.: Nova sošolka
MEZEG, M.: Benjamin in skrivnostno Div-
je jezero
MEZEG, M.: Medena skrivnost kranjske 
čebelice
NICOLL, H.: Meg in dinozavri
NICOLL, H.: Meg in Mog
ONICHIMOWSKA, A.: Sanje, ki so odšle
ROSS, G.: Stonogovi dobijo mlade stono-
gice
SEČKAR, G.: Knjigobus
TAYLOR, L.: Sanje bogov in zveri

UCMAN, R.: Cekinčica
UCMAN, R.: Ježek Vrtnarček : z ekološke-
ga vrta v jeseni
VRHOVEC, I.: Klub D. Primer izginulega 
doda

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. 
ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.
ADRIAO, V. M.: Secret Lisbon
AGROCAMPING : z avtodomom na po-
deželje
ARHIVI - zakladnice spomina
CAPART, N.: Secret Brussels
CASSELY, J.-P.: Secret Provence
ČERNICKI, L..: Starim cestama do mora
EYS, M. van.: Secret Amsterdam
FUGGER Germadnik, R.: Grofje in knezi 
Celjski
GARANCE, J.: Secret Paris
GUSTINČIČ, M.: Moto in avto vodič. 5, 
Čudovita Slovenija : najlepši razgledi in 
pogledi
HOWARD, R.: Secret London: an unusual 
guide
LE Nevez, C.: Paris
LOVATELLI, G.: Secret Rome
RAMÍREZ Muro, V.: Secret Barcelona
RENAULT, P.: Secret Montreal
SOHN-Rethel, A.: Ekonomija in razredna 
struktura nemškega fašizma
SRČNI pozdrav iz bojniga polja
STEENSTRUP, J.: Secret Copenhagen
TORNO, A.: Želim ti prinesti svet v naročju
VELLAS, C.: Secret Geneva

Najbolj iskane ali brane knjige v maju 
2015
1. Russell, R. R.: Zguba: dnevnik
2. Kleypas, L.: Zapelji me ob zori
3. Maxwell, M.: Spominčice
4. Shakespeare, W.: Romeo in Julija
5. Lindgren, A.: Ronja, razbojniška hči
6. Maxwell, M.: Tudi princi na belem konju 
razočarajo
7. Pečjak, V.: Drejček in trije Marsovčki
8. Moriarty, L.: Vse za ljubezen
9. Bybee, C.: Soproga do srede
10. Bolouri, J.: Sexznam

Mladinski filmi in risanke
TEENAGE mutant ninja turtles = Ninja 
želve; sezona 1 DVD 5-8

Dokumentarni film
ZUPANČIČ, M.: Hvar

Zvočni CD za odrasle in mladino
COLDPLAY: Ghost stories + video DVD
DYLAN, B.: Bob Dylan
GODEC, A.: S kotički ust navzgor
HEART of perfect wisdom
LITTLE Richard: Little Richard
Miten with Deva Premal: Soul in wonder
RIVIERA house traxx
TIMELESS childrens classics

Novosti prejšnjih mesecev lahko prebirate na 
naših straneh na svetovnem spletu: www.ckv.si 
in na www.mojaobcina.si/vrhnika. 
Izbor: Niko Nikolčič
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V soboto, 9. 5. 2015, je bila na sporedu tretja tek-
ma Pokala 3D SLO v naši organizaciji. Zjutraj 
smo malce zaskrbljeno zrli v nebo in se spra-
ševali, ali bo vreme zdržalo, a že po rahlem ju-
tranjem pršcu je posijalo sonce in  razmere za 
tekmovanje so postale naravnost odlične. Obi-
skalo nas je več kot 160 tekmovalcev iz Hrvaške, 

Italije, nekaj tudi iz Avstrije ter Slovenije. Ker je 
raznolik teren dopuščal težko postavitev tarč, 
so naši člani to izkoristili s pridom in tudi iz-
kušnjami. Pripravili so odlično progo, a hkrati 
upali, da ne bo pretežka. Na koncu tekme se je 
izkazalo, da je bil strah odveč, saj so pohvale o 
organizaciji deževale z vseh strani, od različnih 

predstavnikov in tekmovalcev, 
društev ...
Med tem ko so beležili rezulta-
te, je za utrujene tekmovalce po-
skrbel lastnik  turistične kmeti-
je Kuren in jim pripravil kar tri 
različne jedi za kosilo, tako da 
so se lahko obilno okrepčali in 
tudi spočili po zahtevni tek-
mi. Naše društvo je zastopalo  
enajst tekmovalcev v različnih 
kategorijah in slogih  ter dose-
glo šest medalj in še nekaj do-
brih uvrstitev. Dobro so se uvr-
stili tudi v skupni razvrstitvi 
Pokala 3D, kot društvo pa smo 
na visokem petem mestu trenu-
tne razvrstitve v Pokalu 3D.
Še enkrat bi se želeli zahvaliti 
kmetiji odprtih vrat na Kurenu 
ter njenemu lastniku g. Slavku 
za dobro hrano, pijačo, podpo-
ro  in prijaznost. Tudi letos je 
za cvetlični aranžma poskrbela 
Cvetličarna Karmen z Vrhnike, 
ter na koncu še Občini Vrhnika, 

ki nas vsa leta podpira in verjame v nas. Hvala 
vsem!

Lokostrelsko društvo VLR Vilijem

Uradni rezultati in uvrstitve naših tekmoval-
cev :
Prvo mesto, dolgi lok/člani, A. Pavlin
Drugo mesto, goli lok/kadetinje, P. Bolta; sesta-
vljeni lok/veterani, Z. Buh; dolgi lok/članice, R. 
Nolimal
Tretje mesto, sestavljeni lok/člani, R. Kostanje-
vec; goli lok/dečki, M. Turšič

VADBA ZATE
SKUPINSKE VADBE V NARAVI:

•
FUNKCIONALNA VADBA

•
TEKAŠKA VADBA

•
NORDIJSKA HOJA IN TEK

•
VADBA ZA STAREJŠE

INDIVIDUALNA VADBA NA DOMU
PAKETI HUJŠANJA, 

MIŠIČNE MASE, 

KONDICIJSKE PRIPRAVE

MASAŽA NA DOMU

KONTAKT: Miha 040-608-361 
in 

Lina 041-278-550, 

vadbazate@gmail.com

»Vse se je začelo ... no, z idejo. Ali ne bi bilo 
kul narediti leseno kolo?« pišejo Furmani na 
svoji spletni strani srce-me-povezuje.si. Ca-
futa se je usedel za računalnik, preračunaval 
in risal kolo ter naredil prvi prototip v rekor-
dnem času nekaj mesecev. Uroš Šemrov, ki je 
svoj prvi DOS odpeljal lani, je bil testni voznik, 
kritik, zaradi katerega je bil že naslednji okvir 
iz brezovega lesa (in le nekaj popravki) prav 
tako tog kot tisti  sodobni iz ogljikovih vlaken 
(karbonski) in lažji od dveh kilogramov. Zelo 
zelo lep in dovolj dober, da se z njim na Dir-
ko okoli Slovenije ni podal le Šemrov, temveč 
tudi drugi kolesar ŠD Furmani Boris Meze, ki 
je lani DOS sicer izpustil, prej pa okoli Slove-
nije vozil tri leta zapored. Pa nista šla v paru, 
štafetno, temveč sta se napornega tekmovanja 
udeležila kot posameznika. ŠD Furmani je tako 

prvo društvo v zgodovini DOS-a, ki je v solo 
kategoriji prijavilo: prvič – dva tekmovalca in 
drugič – dva tekmovalca na lesenih kolesih.  
Fantastična zgodba, lesena pravljica, je večletne 
podpornike ŠD Furmani prepričala, da je delo 
fantov (in deklet) ob vsakoletnem DOS vredno 
vsakega centa, pritegnila pa je tudi nove spon-
zorje. Vodilni slovenski proizvajalec nizkoener-
gijskih in pasivnih montažnih objektov se jim 
je kot generalni sponzor pridružil prav zaradi 
edinstvenega lesenega kolesa, saj – kot sta nam 
zaupala direktor Lumarja Marko Lukić in njego-
va soproga Alenka, ki sta del poti na DOS spre-
mljala Borisa  in Uroša ter z njima prikolesarila 
v cilj – verjamejo v srčnost in les na vseh podro-
čjih. Toplina, optimizem, vztrajnost, skromnost, 
prijateljstvo in jeklena volja so navdihnili tudi 
snemalca Sama Žnidaršiča, ki je sledil številčni 

ekipi za Urošem in Borisom ter po zaključku 
letošnjega DOS pripravlja dokumentarni film. 
Čeprav vem, koliko truda in resnosti je vlože-
nega v pripravo na Dirko okoli Slovenije, ver-
jamem, da bo film zelo zelo zabaven. Kdorkoli 
je imel namreč že priložnost spoznati ekipo 
okrog Gašperja, Borisa in Uroša, dobro ve, da 
smeha nikoli ne zmanjka. Iz radovednosti se 
je DOS najprej lotil vedno nasmejani Meze, 
potem je »norost« prevzela še dobrovoljnega 
Šemrova, hec je spodbudil Cafuto, da je ekspre-
sno hitro izdelal leseno kolo, s katerim sta lo-
gaška kolesarja 7. maja odkolesarila in 10. maja 
prikolesarila nazaj v Postojno. Z nasmehom, se 
razume, s starta, na vrh vsakega klanca (Uroš 
je zabeležil celo  peti  čas vzpona na Vršič) in 
po 1250 kilometrih (Boris zaradi nesporazuma 
še malo več) v cilj. Rekordno dolgo Dirko okoli 

Slovenije sta zaključila kot zmagovalca na 16. 
oziroma 17. mestu.

Anja Sedej, fotografije: Andrej Korenč

Od 7. do 10. maja je v Postojni potekalo medna-
rodno ultramaratonsko kolesarsko tekmovanje 
znano pod imenom DOS – Dirka okoli Slovenije. 
Pravzaprav sploh ni potekala v Postojni, saj  sta 
bila tam le štart in cilj, vmes pa krog, dolg 1250 
km. Trasa je bila speljana po cestah v bližini slo-
venskih meja, kolesarji so se spustili do morja, 
prečili osrčje slovenskih gora preko Vršiča, obi-
skali prekmurske ravnice, gričevja Štajerske in 
Dolenjske ter hribovja Kočevske in Notranjske. 
Matjaž Bajec je vožnjo v Postojni začel v četr-
tek, 7. maja, ob 19.28, krog je zaključil v nedeljo, 
10. maja, ob 1.25, po natanko 54 urah in 57 mi-
nutah, med 34 solotekmovalci se je uvrstil na 
deveto mesto.

Po štartu je neprekinjeno vozil 30 ur, ko si je na 
724. km privoščil  petnajst minut spanja. Bilo je 

dovolj, da je pedala lahkotno vrtel naslednjih 
pet ur, ko je na 842. km spet zaspal za  petnajst 

minut. Kasneje težav z zaspanostjo ni bilo več, 
se je pa že začela pojavljati utrujenost, še bolj 
moteče pa so bile odrgnine od sedeža. Takrat je 
bilo treba začeti voziti z glavo, v  pomenu pozi-
tivnega razmišljanja in motivacije, čeprav je to 
izredno težko, ko si precej zdelan in veš, da imaš 
do konca še 300 km. Vendar se je počutje izbolj-
šalo, za dvig motivacije pa je 120 km pred ciljem 
poskrbelo presenečenje, ko so ob cesti Matjaža 
pričakale hčerke in ga nato spremljale do konca.  
Drzen Odločen Svoboden je bil moto naše eki-
pe; to so nekatere izmed osebnostnih lastnosti, 
ki jih mora imeti kolesar, da lahko sodeluje in  
konča tako dirko.

Klara Bajec

Pri projektu so pomagali: Avtotehna Vis Lju-
bljana, Avto Lev Vrhnika, Marche Logatec, 
Mega phone Vrhnika,VO2 Sport, Bicikel.com, 
Gvido napisi, Konstrukcije Kogovšek

Vrhničan izdelal najzanimivejše kolo letošnje      
Dirke okoli Slovenije
Gašper Cafuta je izjemen mladi strojnik, rojen na Vrhniki, sicer pa že dolgo Logatčan. Pri  tridesetih letih ima v žepu 
doktorat, je vodja razvoja v Cimosu, kljub temu pa mu še vedno nikoli ne zmanjka izzivov. V zadnjem letu je izdelal iz-
jemen lesen okvir za tekmovalno kolo, ki je lažji, boljši in lepši od aluminijastega. Prava  zanimivost je bil na zadnji in 
doslej najdaljši Dirki okoli Slovenije ter v ospredju lesene pravljice, ki so jo poleg Cafute spisali še kolesarja Boris Meze 
in Uroš Šemrov iz ekipe Lumar team, njihove družine in prijatelji ter Športno društvo Furmani Logatec. Gašper Cafuta s svojim lesenim kolesom v do-

mači delavnici

Boris Meze (levo), Gašper Cafuta (na sredini) in 
Uroš Šemrov na cilju letošnje Dirke okoli Slo-
venije

Tretja tekma za Pokal 3D SLO - Kuren nad Vrhniko
Kljub dobrim  razmeram na Ulovki smo sklenili, da jo zapustimo  in letos tekmo Pokala 3D SLO prestavimo v okolico 
turistične kmetije Kuren nad Vrhniko. In prav smo se odločili!

Dirka okoli Slovenije – DOS 
EXTREME 2015
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V soboto, 25. aprila, je 
potekalo tekmovanje 
posameznic, v nede-
ljo pa so se pomerile 
skupine. Naša dekleta 
so za vse domače pri-
pravila zares lepo pre-
senečenje, saj so se do-
mov vrnila bogatejša 
za dve kolajni. Za pra-
vo senzacijo je v indi-
vidualnem programu 
A1 poskrbela mladin-
ka Nina Žižmond in 
pometla z vso konku-
renco. V sestavi z žogo 
ji ni bila kos nobena 
tekmovalka in prvič v 
svoji karieri je stopila 
na najvišjo stopničko. 
Po tekmovanju smo jo 
prosili za komentar. 
Odgovorila je kratko 
in jedrnato: »Presrečna 
sem!« Kljub dosežku 
ostaja skromna, kot je 
vedno bila. Potrdila 
nam je še, da jo v na-
daljevanju čakajo na-
porni treningi, katerih 
se že veseli. Odlično 5. 
mesto je v sestavi s kiji 
dosegla še Neža Čuk. 
V tekmovanju skupin 
in parov oziroma tro-

jic pa so do bronaste 
medalje prišle deklice 
Maša Gabršček, Ajda 
Garbajs, Pika Grušov-
nik in Urša Troha. To 
je bila zanje v letošnji 
sezoni že druga meda-
lja, za kar jim iskreno 
čestitamo. Kakovostne 
treninge v mesecu 
aprilu pa potrjujejo 
tudi preostali rezultati 

naših tekmovalk: prva 
skupina mlajših deklic 
(Lučka Patačko Koder-
man, Niki Brenčič, Sta-
ša Bojanović ter Klara 
Martinčič) je bila v 
sestavi brez rekvizi-
ta 5. V isti kategoriji 

je druga tekmovalna 
ekipa (Sonja Sara Mar-
gon, Maša Plantan, 
Erin Nolimal, Neža 
Dovjak in Ivana Vero-
nika Troha) zasedla 10. 
mesto. Skupina članic 
(Neža Čuk, Meta Mra-
mor, Ana Jazbinšek 
in Nina Žižmond, re-
zerva Ajda Ratković) 
je bila brez rekvizitov 

tik pod stopničkami, 
na 4. mestu. V skupin-
ski sestavi z obroči so 
se članice tekmovanja 
udeležile prvič. Sesta-
va je popolnoma nova 
in zelo zahtevna, zato 
so dekleta naredila 

nekaj večjih napak in 
zasedla 6. mesto. Tek-
movalke pravijo, da 
z izvedbo sestave in 
posledično končnim 
rezultatom nikakor ne 
morejo biti zadovoljne, 
je pa to dobra šola za 
vsa nadaljnja tekmo-
vanja.
Strokovno vodstvo 
društva vsem tekmo-

valkam za osvojene 
dosežke iskreno česti-
ta in jim želi uspešnih 
tekmovanj tudi v pri-
hodnje.

Urša Cvetko 
(GD Vrhnika)

Nordijska hoja 
pod strokovnim 
vodstvom tudi 
na Vrhniki
Nordijska hoja kot osnovni ali dopol-
nilni način rekreativnega gibanja je 
tudi pri nas že dodobra uveljavljena. 
Morda se komu zdi izraz »nordijska« 
še vedno nekoliko skrivnosten ali ekso-
tičen. Seveda gre le za hojo s palicami, 
ki pa mora  potekati na pravilen način, 
saj le tako daje prave rezultate. Primer-
na je za vse tiste, ki bi se radi aktivno 
gibali, pa jim je tek prenaporen ali jim 
ga odsvetujejo zaradi kakršnih koli te-
žav, in tudi kot dopolnilni trening za 
bolj pripravljene rekreativce.  Na način 
nordijske hoje lahko hodijo prav vsi ne 
glede na starost, telesno pripravljenost, 
težo ali zdravstveno stanje, saj si tempo 
hoje in vloženi napor vsak prikroji po 
svojih zmožnostih in počutju. Je poce-
ni in  preprost način telesne vadbe, ne  
terja posebne opreme ali priprav, hodite 
lahko v vsakem vremenu in na vsakr-
šnem terenu.
Seveda pa so, kot pri vsaki novi aktiv-
nosti, prvi koraki najtežji, zato je zelo 
priporočljivo, da vas v ta, za vas novi 
način gibanja vpelje strokovno  poučen 
učitelj. 
Novoustanovljeni vrhniški športni klub 
Izza ovivnka bo v prihodnjih dneh or-
ganiziral brezplačno predstavitev nor-
dijske hoje, na kateri vam bosta Barbara 
in Anže odgovorila na vsa vprašanja, ki 
se vam porajajo v  povezavi s to dejav-
nostjo. Predstavitev bo namenjena prav 
vsem, ki o nordijski hoji želite izvedeti 
več, še posebno pa boste dobrodošli vsi, 
ki bi se morda radi lotili te aktivnosti 
tudi v praksi, saj so predvideni začetni 
tečaji  in tudi redna skupinska vodena 
vadba po tečaju.
Mogoče vas zanima, od kod nekoliko 
nenavadno ime kluba? Povezano je z 
anekdoto o naši Barbari, ko je skupaj s 
kolegi tekači tekala po okoliških goz-
dnih poteh, pritekla izza ovinka, prese-
netila kolega tekača,  ki ji je rekel: »Glej 
pa njo, izza ovivnka pa Barbara!«
Vse informacij o klubu in njegovih ak-
tivnostih lahko najdete na spletni stra-
ni  www.izzaovivnka.si, na strani na 
Facebooku Športni klub Izza ovivnka, 
lahko pa pišete tudi na e-naslov, če ima-
te kakršna koli vprašanja, izzaovivn-
ka@gmail.com.

Državno prvenstvo v taekwondoju

Osvojili 14 medalj
Šmartno pri Litiji, 18. april – Kar šestnajst tekmo-
valcev iz vrhniškega taekwondo kluba Pantar se je 
udeležilo državnega prvenstva WTF verzije v nekda-
njem usnjarskem mestu in v skupnem seštevku zase-
dli četrto mesto, kar je izjemen rezultat za tako mlad 
klub. 
 
Domov so prinesli kar 13 medalj. Kdo so mladi športniki, ki 
so si jih prislužili? Najžlahtnejša odličja so prejeli (in hkra-
ti postali državni prvaki) Tian Kranjec, Merisa Smrk, Anita 
Kaltak in Miha Bradač. Miha je bil izbran tudi za najboljšega 
tekmovalca v svoji starostni kategoriji! Srebro so osvojili Mar-
tin Golob, Primož Bogataj, Anže Jarc in Lara Bradač, bron pa 
Nikolaj Bulatović, Tijan Dević, Gal Slabanja, Ajda Kogoj Fab-
čič in Matic Dragojević. Tekmovala sta še Nik Alaševič, ki je 

žal izgubil za medaljo in dosegel 5-8 mesto in Tai Smrk. »Kot 
trener sem izredno zadovoljen z napredkom naših članov! Po-
hvaliti gre prav vsakega, saj so vsi iz tekme v tekmo boljši, 
kar pa je tudi naš glavni cilj,« je po koncu tekmovanja za Naš 
časopis povedal njihov trener Jure Pantar. »Glede na to, da 
smo mlad klub, imamo največ članov v najmlajših kategorijah 
mlajših kadetov, kateri ne štejejo za skupno razvrstitev. V tej 
kategoriji smo bili daleč pred vsemi ostalimi klubi. Nekaj smo 
imeli tudi kadetov in članov, rezultati vseh skupaj pa so nam 
prinesli skupno 4. mesto, kar je izjemen rezultat za tako mlad 
klub. To dokazuje, da smo na dobri poti in da dobro delamo 
z najmlajšimi.«
Taekwondo klub Pantar deluje na Vrhniki »šele« četrte leto, a 
so ga v tem času mladi dobro sprejeli, pa čeprav na splošno v 
Sloveniji ni veliko zanimanja za olimpijski taekwondo. »Ven-
dar pa kljub temu, da nas je Slovencev malo, reprezentanti 
zelo dobro konkuriramo drugim velikim nacijam, katere ima-
jo nepredstavljivo večjo bazo tekmovalcev in na razpolago več 
sredstev. V zadnjem času se iz vseh večjih tekmovanj vračamo 
z medaljami,« pravi Jure, ki se je lani z evropskega prvenstva 

v Bakuju vrnil s srebrno medaljo. Nedvomno so mladi špor-
tniki, ki so v Šmartnem osvojili medalje, iz pravega testa, da 
kdo od njih v naslednjih letih poseže tudi po kateri od olim-
pijskih žlahtnih kovin. 

Gašper Tominc, foto: arhiv kluba

HESPER gostinstvo d.o.o., 
Jamnik 17, 

1360 Vrhnika

OKREPČEVALNICA 
POD ULOVKO

Začelo se je lepo sončno vreme in 
Okrepčevalnica pod Ulovko vas vabi 
na igranje tenisa in odbojke na mivki. 
Igranje je možno vsak dan, tudi pod 

reflektorji.

Rezervacije sprejemamo na številko 
059 959 893.

V SOBOTO, 06. 06. 2015 
OD 10.00 DALJE 
VAS VABIMO 

NA OTVORITVENI TURNIR 
DVOJIC

Več informacij dobite na 
www.hesper-gostinstvo.si .

Tekmovalna sezona 2014/2015 rokometašic 
DRŠ Vrhnika se je v maju končala. Kljub 
težki in vihravi sezoni so dekleta ter tre-
nerki Sendy Jonovič in Zdenka Dežman 
oddelali čestitk vredno delo in zaseda-
la zgornji del lestvic v svojih kategorijah. 
Tudi med najboljšimi strelkami lestvic so 
se znašla dekleta našega kluba. Navduše-
vale so nas s pravo rokometno igro  vso 
sezono in dokazale, da vsekakor živijo za 
rokomet. Vse selekcije sedaj pridno treni-
rajo, saj je pred njimi domači mednarodni 
turnir Harpaston cup 2015.
V okviru Argonavtskih dnevov na Vrhni-
ki bo v sodelovanju z ZIC Vrhnika potekal 
že tradicionalni šesti Mednarodni turnir v 
rokometu za dekleta Harpaston cup 2015. 
Turnir bo v soboto, 13. 6. 2015, in nedeljo,  
14. 6. 2015, v športnih dvoranah OŠ Antona 
Martina Slomška in OŠ Ivana Cankarja na 
Vrhniki. Turnirja se bodo udeležile ekipe 
ženskih rokometnih klubov  nekdanjega 

ozemlja Jugoslavije; iz Hrvaške, BIH, Srbi-
je, posebne gostje iz Črne gore, podmladek 
evropskih prvakinj Lige prvakinj za sezo-
no 2014/2015, ekipa Budučnosti in ekipe 
iz Slovenije. Naša dekleta se že veselijo 
turnirja, druženja s svojimi sovrstnicami 
in predvsem dokazovanja v igri. Turnir 
bo potekal za selekcije MDB, letnik 2004, 
MDA, letnik 2003, SDA, letnik 2001–2002, 
in kadetinj, letnik 1999–2000. Vse skupaj 
vabimo, da si turnir ogledate in z bučnim 
navijanjem pomagate domačim dekletom 
do ohranitev vrhunskih uvrstitev prejšnjih 
let. 
Za pravi konec pa se bodo selekcije pred-
stavile z rokometno igro tudi na Zevsovih 
dnevih športa v športnem parku Vrhnika 
20. 6. 2015, kjer se bodo družile z športnimi 
vrstniki na Vrhniki. 
Vse skupaj res vljudno vabijo, da se pridru-
žite na rokometnem žuru, ki  bo v juniju 
na Vrhniki.                    DRŠ Vrhnika

DRŠ Vrhnika se pripravlja na 
Harpaston cup 2015

Nina Žižmond zlata, deklice do brona
Ritmičarke Gimnastičnega društva Vrhnika so imele zadnji vikend v aprilu tretjo 
kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev na državno prvenstvo.
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Peti Argonavtski 
maraton
21. junij in s tem peti Argonavtski maraton 
se hitro približujeta. Maratonski dogodek 
je primeren za otroke in izkušene kolesar-
je, saj bodo na  voljo kar tri različne trase 
različnih težavnostnih stopenj.

Tako kot vedno 
doslej je  temeljno 
vodilo Argonavt-
skega maratona 
približati zdrav na-
čin preživljanja pro-
stega časa celotni 
družini, zato smo 
pripravili tri trase 
različnih dolžin, da 
se maratona lahko 

udeleži kdorkoli, ne glede na starost in tele-
sno pripravljenost.
Najzahtevnejši bo Argonavtski maraton z 81 
kilometri, ki je primeren za dobro pripravlje-
ne rekreativne kolesarje. Za srednje pripra-
vljene je primeren mali Argonavtski mara-
ton, ki bo dolg 63 kilometrov, medtem, ko je 
družinam namenjen družinski Argonavtski 
maraton in bo dolg 32 kilometrov. Najmlajši 
pa se bodo pomerili, kot že rečeno, na otro-
škem maratonu Argonavtek, ki je namenjen 
otrokom do sedmega leta.
Posebej bi omenili nagrado ob letošnjem 
jubilejnem maratonu, in sicer bomo med 
udeležence dveh najzahtevnejših tras (81 in 
63 km) izžrebali posebno nagrado: trinajst-
dnevno kolesarsko avanturo v Tuniziji v 
organizaciji Desert Soul za eno osebo. Pre-
pričani smo, da bo  trinajst dni novih izzivov 
na še neodkritih kolesarskih poteh, osem 
dni kolesarjenja na prijetnih temperaturah, 
ko je pri nas že mraz, šest nočitev v šotoru 
med sipinami v osrčju tunizijske puščave, 
spoznavanje novih kultur in še mnogo več 
kolesarskemu navdušencu ostalo v nepozab-
nem spominu.
Posebej pa bomo nagradili najmlajšo udele-
ženko in najmlajšega udeleženca, najstarejšo 
udeleženko in najstarejšega udeleženca, naj-
številčnejšo skupino in posebno nagrado za 
tiste kolesarje, ki so se udeležili vseh petih 
maratonov doslej.
Prijave so mogoče prek spleta na www.argo-
navtskimaraton.si ali prek aplikacije za pa-
metne mobilne telefone s sistemom Android.

Miran Stanovnik, ambassador Argonavt-
skega teka:
“Vesel sem, da imamo v našem prostoru še 
pogumne organizatorje športno – rekreacij-
skih prireditev. Prireditev kot je kolesarski 
maraton je pa še poseben izziv tudi zaradi 
varnosti udeležencev. Verjamem, da je Argo-
navtski maraton izredna priložnost za dru-
ženje zdravo mislečih ljudi ob kolesarskem 
vandranju po naši lepi okolici. Osebno bom 
dogodek izkoristil za udeležbo na krstnem 
nastopu novo organizirane kolesarske ekipe 
naše občine.”
Do snidenja na petem Argonavtskem mara-
tonu!

ZAVAS TURNIRZAVAS TURNIR
V MALEM NOGOMETUV MALEM NOGOMETU

Športni park 
na Vrhniki
5. in 6. junij 2015

10.
Letos prvič

TURNIR U19
7. junij 2015

Isti dan, torej v soboto, 13. 6. 2015, bo tudi tradicio-
nalna noč na Vrhniki, za uverturo pa se boste lah-
ko podali na eno od treh tras Urbanega gladiator-
ja, ki se med seboj razlikujejo po dolžini in številu 
ovir. Za različne okuse in stopnje pripravljenosti 
boste lahko izbirali med kratko (6 km), srednjo (10 
km) in protraso (16 km). Po štartu v samem centru 
mesta bo pot peljala skozi Verd, Retovje, Močilnik, 
na Staro cesto, najbolj pripravljeni pa bodo obiska-
li še Sveto Trojico, Tankovsko cesto itn. Je slišati 
preprosto in dolgočasno? Obljubljamo, da boste te 
kraje spoznali v povsem novi obliki. Gladiatorske 

poti se vselej izogibajo širokih asfaltiranih cest in 
ubirajo poti tam, kjer se včasih zdi, da jih ni. Da pa 
ne bi bilo dolgčas, morate na poti preko različnih 
ovir. Naj vam jih predstavimo nekaj za pokušino.
To je le nekaj od ovir, s katerimi se boste sreča-
li na treh progah, točna trasa in  druge ovire naj 
ostanejo skrivnost in ne pozabite: Urbani gladia-
tor ni tekmovanje. Gre za preizkus lastnih zmo-
žnosti, predvsem pa  so v ospredju zabava, do-
bra volja in sodelovanje z  drugimi na progi. Ne 
zamudite najbolj nore zabave. Prijave na www.
urbanigladiator.si.                               Blaž

Enajsta  šola pod mostom: ta ovira bo večkrat na vseh treh progah, 
čeprav ste jo videli že večkrat, tako pristnega stika z njo še niste 
imeli. Govorimo seveda o Ljubljanici.

Blata in iger: znameniti rek iz časa najslavnejših rimskih gladiatorjev smo za potre-
be vrhniške izvedbe Urbanega gladiatorja nekoliko spremenili. Znani so zdravilni 
učinki blata in po slikah iz dosedanjih gladiatorjev smeha, ki je pol zdravja, ne bo 
manjkalo.

Teleportiranje: medtem ko se znanstveniki 
ukvarjajo, kako najhitreje od točke A do točke B, 
bomo na Gladiatorju predstavili prototip. Od vas 
bo odvisno, ali se boste odločili ali po  zadnjici 
ali kar z glavo naprej.

Gladiatorska arena: tokrat bo še posebno spektakularna, saj bo postavljena v bazenu. 
Po dolgem napornem teku in vseh ovirah vas bodo tik pred ciljem pričakali spočiti in 
energije polni gladiatorji. Takrat se večina udeležencev resno vpraša, zakaj imajo gla-
diatorji v rokah tiste velike gorjače?

Visoka napetost: včasih so premočeni gladiatorji nekoliko ne-
jevoljni, ko se morajo plaziti po blatu, zato jih je treba dodatno 
motivirati. Kaj je boljša motivacija kot nekaj žic tik nad njimi, 
po katerih se pretaka elektrika?

Urbani gladiator Vrhnika
V prejšnji številki Našega Časopisa smo predstavili, kaj je Urbani gladiator, tokrat 
pa posredujemo nekaj več informacij o  njem na Vrhniki. Športno-rekreativna prire-
ditev, polna adrenalinskih doživetij, bo potekala v okviru 23. Argonavtskih dnevov 
na Vrhniki, in sicer 13. 6. 2015 z začetkom ob 10. uri v športnem parku Vrhnika.
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Košarkarska sezona 2014/2015 
za državno prvenstvo v košar-
ki za vse selekcije je končana 
in vrhniški košarkarji so se od-
pravili na ulico. Začetek ulične 
košarke bodo začeli kar doma, 
v Športnem parku Vrhnika, na 
turnirju Ulične košarke 3 x 3 v 
soboto, 23. 5. 2015. Pravo repor-
tažo turnirja bomo objavili ob 
naslednjem javljanju. 
Da pa ima na Vrhniki košar-
ka 3 x 3 pravi pomen, sta v 
prejšnji sezoni dokazala Žiga 
Habat in Domen Novak z do-
seženim  prvim mestom na 
Samsung košarki 3 x 3 držav-
nem prvenstvu 2014 v selekciji 
U-18 in trener Matic Vidic, ki se 
je odpravil na  prve  mladinske 
olimpijske igre v Nanjing kot 
reprezentančni trener ženske 
in moške ekipe 3 x 3 in se vrnil 
s kar dvema olimpijskima me-
daljama. Tudi letos bo Matic 
Vidic kot reprezentančni vod-
ja obeh ekip in trener ženske 
reprezentance 3 x 3 Slovenije 
potoval na  prve  Evropske 
olimpijske igre v Baku, ki bodo 
od 12. do 28. 6. 2015. Da pa bi 
naše košarkarje vzpodbudi-
li še k večjemu tekmovalnem 

duhu v Ulični košarki, smo se 
v klubu odločili, da bomo letos 
oblikovali dve klubski ekipi: 
U-15 (letnik 2001 in mlajši)  in 
U-18 (letnik 1998 in mlajši) za 
tekmovanje Samsung košarka 
3 x 3 Državno prvenstvo 2015
Ulična košarka se pri mlajših  
poteka že  tretje leto zapored 
kot mednarodni turnir za deč-

ke U-13, ki ga klub organizira 
v sodelovanju z ZIC Vrhnika 
– Argonavtkoš. V soboto, 6. 6. 
2015, bo v Športnem parku na 
Vrhniki turnir, ki ga bodo že 
tradicionalno odigrale ekipe 
KK Rijeka Hrvaška, KK Helios 

Domžale in domači košarkar-
ji KK Vrhnika. Vse skupaj res 
lepo vabimo, da podprete naše 
mlade košarkarje.
Kljub vsemu dogajanju košar-
karjev na prostem pa nekatere  
selekcije še zaključujejo svoja 
tekmovanja in druge začenjajo 
novo tekmovalno sezono. 
Naši najmlajši košarkarji bodo 

v nedeljo, 17. 5. 2015, odigrali 
zadnji turnir pred počitnicami 
pred domačim občinstvom. Na 
OŠ Antona Martina Slomška 
bo organiziran turnir,  na ka-
terem se bodo pomerile ekipe 
KK Hidria, KK Ajdovščina B in 
domači košarkarji KK Vrhnika. 
Za čisto pravi zaključek jih si-
cer čaka še zadnji turnir v Aj-
dovščini v začetku junija. Naj-
mlajšim želimo veliko užitkov 
ob igranju in seveda zmago. 
Ker pa se tekmovanje pod 
okriljem KZS za novo tekmo-
valno sezono začne že konec 
septembra, v maju  potekajo 
še kvalifikacijski boji za  prvo 
SKL. Letos bosta le dve selek-
ciji igrali kvalifikacijski del, in 
sicer ekipa U-15 in kadeti. Eki-
pa U-15 sestavljena iz igralcev 
letnikov 2001 in 2002 in je za 
svojega nasprotnika dobila KK 
Šenčur Gorenjska gradbena 
družba. Z njimi bodo Vrhniča-
ni odigrali prvo tekmo v torek, 
19. 5. 2015, v Šenčurju in povra-
tno na Vrhniki v nedeljo, 31. 5. 
2015. Kadetska selekcija letni-
kov 1999 in 2000 pa bo svoje 
nasprotnike najprej gostila 
doma na Vrhniki v OŠ Ivana 
Cankarja, in sicer v soboto, 23. 
5. 2015. Povratno tekmo bodo 
igrali teden kasneje v Cerknici.

Obe ekipi imata ima samo en 
cilj: tekmovanje v prvi SKL v 
novi tekmovalni sezoni. 

Tekmovanja
Selekcija U-12 je po zadržanem začetku odloč-
no krenila v spomladanski del tekmovanja ter 
nanizala tri zaporedne zmage. Na Drenu  sta 
klonili prvouvrščena ekipa ljubljanske Olim-
pije  in ekipa iz Radomelj, v gosteh pa smo 
premagali Interblock.
Več kot dobra vzpodbuda za delo v prihodnje.
Zadnji vikend v aprilu se je selekcija U-11 ude-
ležila mednarodnega turnirja Cordial cup v 
Radomljah. To je najmočnejše tekmovanje v 
Sloveniji v tej starostni kategoriji, ki smo se ga 
udeležili četrtič zapored.

Tekmovanja s tako močno udeležbo nam slu-
žijo kot primerjava z vrstniki z območja Slo-
venije in širše ter so dober pokazatelj, kam se 
uvršča naša nogometna šola.
Kot vsako leto doslej je bil turnir odlično orga-
niziran, tekme so potekale po urniku, igrišča 
so bila dobro pripravljena, sojenje na visokem 
nivoju.
V predtekmovanju smo trikrat igrali neodlo-
čeno in izgubili proti NK Maribor, v nadalje-
vanju pa zabeležili dve zmagi in en poraz.
Pretežni del ekipe so sestavljali eno leto mlaj-
ši igralci, kar je pomenilo odlično izkušnjo, 
hkrati pa obljuba, da se naslednje leto zopet 
vidimo. Ampak takrat bodo fantje precej višji 
in močnejši ...
Tudi selekciji U-10 in U-9 se udeležujeta tur-
nirjev z vrstniki. Do konca sezone poleg pr-

venstvenih tekem načrtujemo še prijateljske s 
klubi iz okolice.

Prireditve

V času od 6. do 11. julija 2015 bomo na igri-
šču na Drenovem Griču gostili SLOVENI-
JA KAMP 2015. 

To je največji nogometni kamp v Sloveniji, ki 
se ga je lani udeležilo  petsto nogometa in ak-
tivnih počitnic željnih otrok. Kamp je  rezultat 
domačega znanja in združuje najboljše, kar 
nogometna pedagogika premore v Sloveniji.
Kamp bo  potekal na enaindvajsetih lokacijah. 
Za  območje Notranjske je organizator izbral 
naš klub in igrišče.
Otroci bodo pet dni preživeli v celodnevni 
oskrbi, od 7. do 17. ure, tako da staršem ne bo 
treba izostajati iz službe.
Potek dneva na kampu bo prilagojen vremen-
skim in  drugim razmeram, vsekakor pa se bo 
vse vrtelo okrog nogometa. Otroci bodo ime-
li urejeno prehrano in se med prostim časom 
zabavali z animatorji. Spoznavali bodo zani-
mivosti Slovenije, kar je rdeča nit animacij, se 
družili s svojimi vrstniki in na drugačen ter 
zanimiv način preživeli del svojih počitnic. V 
času animacij jih bodo obiskali znani nogome-
taši, med njimi tudi člani slovenske izbrane 
vrste. Za več informacij lahko obiščete  http://
www.s-kamp.si

MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * 

Začetek sezone ulične košarke
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Vzpon na Vršič – Klasični 
vzpon slovenskega kolesarstva. 
Merjeno od hotela Lek v Kranj-
ski Gori 13,5 km vzpona z 801 
metrom vzpona na 1611 metrov 
nad morjem. Naklon do 10,8 %, 
24 s kockami tlakovanih serpen-
tin.
V Extremu smo se odločili, da z 
Red Bullom organiziramo zaba-
ven športni dogodek in ga po-
vežemo s slovensko kolesarsko 
zgodovino. Dogodek bo name-
njen tekmovalcem  in obisko-
valcem Kranjske Gore. Ob 15. 
uri bomo štartali sredi Kranjske 
Gore, se ogreli v zaprti vožnji za 
avtomobilom do Vršiške ceste, 
leteči štart pa bo pri hotelu Lek. 
Potem pa navkreber. Najbolj za-
želen je seveda originalni Rogov 
pony, izdelan med letoma 1965 
in 1985 v tovarni na ljubljanski 
Trubarjevi, ustrezajo pa tudi 
njegovi zgledi in kloni drugih 
znamk. Pony je v  bistvu zložlji-
vo kolo, a ne njuno! Vsekakor pa 
je brez prestav in z 20-palčnimi 
kolesi. Obstajale so tudi  razli-
čice s prestavami in z večjimi, 
24-palčnimi kolesi, a z njimi ne 
bo mogoče nastopiti. Zavora 
mora biti vsaj zadaj – ponavadi 
je bila to "kontra" ali "torpedo", 

redkeje čeljustna. Prepovedana 
so pedala, ki omogočajo pritr-
jevanje čevlja. Člen o prepovedi 
karbonskih delov je dodan bolj 
za šalo, a bi slog kolesa res po-
kvarili. Da kolo ne sme imeti 
motorja, je verjetno samoumev-
no. Če se bo kdo lotil menjave 
delov po prejemu nalepke, ga 
bodo strogi sodniki izločili.
To bo dirka! Torej velja, da prvi 
in prva na vrhu zmagata. Kako 
pa nazaj v dolino s silovito učin-
kovitimi zavorami? Zadaj torpe-
do ali po domače "kontra", ki se 
rada greje, spredaj čeljust, ki ne 
vzbuja zaupanja. Tudi spustili se 

bomo na kolesih, a z obveznimi 
postanki za hlajenje in vrsto za-
bavnih presenečenj, tako da se 
ne bo nikomur mudilo.
Zmagovalce bomo dobili tudi 
v retro slogu. Strokovna žirija 
bo ocenjevala tako slogovno pri-
mernost koles (preverimo tudi 
tehnično ustreznost) kot oblačil 
kolesarjev. Namig za kostumo-
grafijo: zlata leta ponyja so bila 
pozna šestdeseta, sedemdeseta, 
tudi še osemdeseta. Sledila bo 
podelitev in nepozabni party.
Do svojega ponyja s #ponymar-
ket
Srečniki ponyje uporabljajo vsak 
dan, drugi jih te dni zaprašene 
odkrivajo po kleteh, senikih, 
kurnikih ... Tretji morajo na lov 
po oglasnikih in pri prodajalcih 
rabljenih koles.
Goni Pony je mislil tudi na to. 
Na spletni strani prireditve se 
bodo pojavila vsa povpraševa-
nja in ponudba koles, delov in 
oblačil, ki jih boste v družbe-
nih omrežjih Facebook, Twitter 
in Instagram objavili z značko 
#ponymarket. Srečno iskanje!
Prvih 150 bo ob prijavi prejelo-
tekmovalni dres, zato  je treba 
hitro premisliti in se prijavi-
ti  (www.redbull.com).

BEVKE
13. TEK

DODATNE INFORMACIJE
www.sportno-drustvo-bevke.si
GSM: 031 388 029

PRIJAVNICA                          

13. TEK BEVKE 2015

SOBOTA, 6.6.2015, OB 10:00 V ŠPORTNEM PARKU BEVKE

Ime:

Priimek:

Leto rojstva: Spol:
  

Društvo/klub:

Dolžina proge:

Lastniški čip:                                              KODA:

Naslov in kraj bivanja:

e-pošta:

GSM:                                                                       Podpis:

 

Odrasli:
 

7  km    ali
 

14 km

Otroci :
 

500 m    ali
 

1 km
 

21 km

ženska moški

Strinjam se z objavo fotografij iz te prireditve za namen 
oglaševanja prireditve Tek Bevke in ŠD Bevke.
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na startu, ob progi in 
na cilju bodo organizirani rediteljska in zdravniška služba ter 
5 okrepčevalnic.
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BEVKE
13. TEK

DODATNI PROGRAM:

PETEK, 5. 6. 2015
ob 20:00 
MEGA ŽUR S SKUPINO 
ČRNA MAČKA

SOBOTA 6. 6. 2015
o GALASBENA ANIMACIJA ZA OTROKE S
   ČAROVNIKOM GREGOM
o PLESNO NAVIJAŠKO AKROBATSKA SKUPINA
    ŽABICE
o TRAMPOLIN HOPSI ZA OTROKE
o DEGUSTACIJA NARAVNEGA JABOLČNEGA
   SOKA
o OGLED PIKNIK PROSTORA NA ŠPB

ob 18:00 

VESELICA POD 
VELIKIM ŠOTOROM:
o ANSAMBEL STIL
o VESELI MUZIKANTI

Pokrovitelja prireditve

Prireditev bo 
povezovala 
Tjaša Trček  

PROGRAM PRIREDITVE 13. TEK BEVKE
PETEK, 5. 6. 2015

ob 20.00:00 MEGA FEŠTA S SKUPINO ČRNA MAČKA

SOBOTA, 6. 6. 2015
8.00:00

do 9.:45:00 PRIJAVE

ob 10.00:00 TEKI

 ob 10.00:00 START - ODRASLI (7, 14 in 21 km)
 

ob 12.00:00 START - OTROCI  (500 in 1.000 m, ločeni starti)

11:00 do 

12.00:00
GLASBENA ANIMACIJA ZA OTROKE S 
ČAROVNIKOM GREGOM                                                   

 ob 14.00:00 RAZGLASITEV REZULTATOV TEKA

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pozdrav župana Občine Vrhnika g. Stojana Jakina
in predsednice KS Bevke ge. Nataše Tešar
Po razglasitvi uspeha športnikov se bo nadaljevalo pestro 
športno in zabavno popoldne:

PLESNO-NAVIJAŠKO AKROBATSKA SKUPINA ŽABICE

DEGUSTACIJA NARAVNEGA JABOLČNEGA SOKA

OGLED PROSTORA ZA PIKNIK POD KOZOLCEM TOPLARJEM

HOPSI TRAMPOLIN ZA OTROKE

ob 17.00:00 VRTNA VESELICA POD VELIKIM ŠOTOROM!

Zabavali nas bodo:

ANSAMBEL VESELI MUZIKANTI  / ANSAMBEL STIL

Prireditev bo v vsakem vremenu, saj bodo za streho nad glavo poskrbeli Šotori Petre!

    ORGANIZATOR: ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE   www.sportno-drustvo-bevke.si

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Ste že opremljeni za Red bull Goni pony?

6. junija združujemo dve klasiki 
- kolo pony in vzpon na Vršič!
Kolo pony – Klasika vrste generacij slovenskih in jugoslovanskih pionirjev in mladincev 
že od konca šestdesetih let. Zložljivo kolo z 20-palčnimi obročniki in brez prestav, naj-
boljše darilo ob birmi ali odličnem šolskem uspehu.
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11. 4. 2015 – Pohod od Ječova do Žusma (669 m)
 V sobotnem pomladnem jutru 11. 4. 2015 se nas je skoraj poln 
avtobus pohodnikov odpeljal proti Kozjanskem. Pot nas je vodila 
mimo Trojan, Šentjurja, Slivniškega jezera do izhodišča naše poti, 
Ječova. Jutranja kavica na turistični kmetiji Žurej je bila zaželena 
pred začetkom našega pohoda. Takoj smo ugotovili, da se je turi-
stična kmetija od našega obiska pred nekaj leti precej spremenila .
Po krajšem delu ravne poti se je začela pot strmo vzpenjati skozi 

gozd. Med hojo smo občudovali pomladne cvetice, še posebno 
lobodiko. Malo pred vrhom se je bilo treba po skalnatem bregu 
vzpeti s pomočjo jeklenic in na vrhu Žusma je bil pred nami nov 
lesen Stolp ljubezni, ki je izdelan po vzoru stolpa Planinskega 
društva  Vrhnika s Planine nad Vrhniko. Od  njega se razlikuje 
le po tem, da je višji za en podest s streho. Navdušeni smo se 
povzpeli nanj in opazovali okoliške kraje. Privoščili smo si prije-
ten počitek na soncu. Najprej je pred stolpom o ideji za njegovo 
izgradnjo nekaj besed spregovoril  naš vodnik Roman, nato pa 
nas je pozdravil predsednik maloštevilnega planinskega društva 
Žusem in povedal več o njegovi izgradnji. Planinci so  dokazali, 
da rek »kjer je volja, je tudi moč« še kako velja, saj so skupaj z do-
natorji stolp postavili zelo hitro. Poimenovali so ga Stolp ljubezni, 
ker je v bližini cerkev sv. Valentina, zavetnika zaljubljencev. Tod 
vsako leto poteka tradicionalni  nočni Valentinov pohod.
Žusem je 669 m visok hrib s pestro zgodovino in turističnim po-
tencialom za prihodnost. Predstavlja severni rob Kozjanskega, 
ime je dobil po prvem žusemskem vitezu in krškem ministerialu 
Poppu de Suzzenheinu.  K ljubezenskemu slovesu hriba so pri-
spevale svoje legende iz časov žusemskih grofov. V teh krajih je 
znano babno vino, ki naj bi zdravilo neplodnost, zato ga ženske 
še dandanes rade pijejo. Žusemski grad je bil zgrajen v začetku 
13. stoletja in okoli leta 1871 opuščen, ker mu je glažutarski  pod-
jetnik Leopold Fieglmüller zaradi visokih davkov razkril streho 
in je tako propadal. V tamkajšnjih krajih je treba omeniti razboj-
nika Guzaja, ki je bil ob koncu 19. stoletja strah in trepet bogatim, 
saj je deloval podobno kot Robin Hood: jemal bogatim in dajal 
revnim. 
Z Žusma smo se odpravili po lepi panoramski poti in nato skozi 
gozd. Med našim pohodom je na turistični kmetiji Žurej mlada 
gospodinja pripravila odličen pohorski lonec in sladico. Franc 
Žurej mlajši nam je povedal več o razvoju svoje kmetije in kot 
eden redkih v teh časih tudi pohvalil državo oziroma njeno po-
moč pri pridobitvi evropskih sredstev za razvoj kmetije. Prenovi-
li so gospodarsko poslopje, ki je sedaj namenjeno turistom, ure-
dili so okolico, parkirišča, ogrevanje so uredili na lesno biomaso, 
kar pomeni pomemben prihranek pri ogrevanju. Po legendi naj 
bi potekal podzemni rov od gradu do kmetije, kjer so bile grajske 
ječe in ena izmed  njih je sedaj hladna klet, ki jo nameravajo ure-
diti za turiste. Doma pridelujejo hrano in vino. Kot v preteklosti 
imajo tudi psarno. Mlademu gospodarju načrtov za prihodnost 
turistične kmetije ne zmanjka in prav zaradi njegovega optimiz-
ma smo lahko prepričani, da mu bo s pomočjo družine uspelo. Za 
prijetno slovo s kmetije sta poskrbela gospodarjev oče z igranjem 

na harmoniko in naš planinec Marjan s spremljavo na kitari.
Odpravili smo se skozi vas navkreber, med vinogradi proti cer-
kvi sv. Helene v Javorju, na višini 528 m, ki je bila zgrajena leta 
1545. 
Po razgledni poti na okoliške hribe in Slivniško jezero smo se 
spustili v Gorico pri Slivnici, kjer smo končali naš pohod. 
Domačini pravijo Slivniškemu jezero Kozjansko morje, saj obse-
ga 84 ha vodnega zemljišča. Včasih je služil za potrebe Železarne 
Štore,  zdaj pa je bogat z ribami. 
Naj omenim še pohod, ki od leta 2013 poteka po poteh Krajevne 
skupnosti Slivnica pri Celju, v Občini Šentjur, imenovan »S klop-
ce na klopco«, in sicer po klopcah za počitek ob njej.
Prijetno utrujeni in dobro razpoloženi smo se vrnili na Vrhniko. 
V imenu pohodnikov se zahvaljujem vodniku Romanu za odlič-
no organiziran pohod.
Besedilo: Jana Fabjan
Fotografije: Roman Novak, Sonja in Viktor Repnik, Jože Školc

25. 4. 2015 – Pliskavica – dnevi odprtih 
borjačev
Lintverni smo se tokrat »malo drugače« podali v Pliskavico na 
Krasu. »Malo drugače« pomeni, da so se nam tokrat izjemoma 
lahko pridružile žene in moramo pošteno priznati, da so zelo po-
pestrile dogodek. 
Idejo za obisk Pliskavice in dneva odprtih borjačev je med lan-
skim potepanjem po Črni gori dal Marino, žal pa termin večjemu 
delu Lintvernov zaradi praznikov ni najbolj ustrezal. A vseeno 
se nas je kar nekaj zbralo, imeli smo se zelo lepo, kar je razvidno 
tudi iz fotografij, dobro pa nam je služilo tudi sončno vreme. 

Zbrali smo se na kavici v Dutovljah, po prihodu v Pliskavico pa 
smo se najprej podali na obhod borjačev. Ogledali smo si mnoge 
kraške zanimivosti, se okrepčali z domačimi dobrotami in seve-
da poskušali dobro domačo kapljico, predvsem znameniti kraški 
teran. Vse to pa za Lintverne ni bilo dovolj in po obhodu borjačev 
smo se podali še na  vrhniškim planincem zelo znano Pliskino 
pot. Ni zahtevna, je pa izredno zanimiva, saj nas vodi po kraških 
zanimivostih, o katerih nam je Marino povedal marsikaj. Pote-
panje po Krasu smo židane volje zaključili v osmici v vasi Sveto. 
Hvala Marinu in Mornarju za vse storjeno, da je bil tudi tokra-
tni dogodek Lintvernov nepozaben. Dododka smo se udeležili: 
Marino, Mornar, Stari, Špilč'k, Grintov'c – vsi z ženami ter B'čar, 
Pero in Cvičkar.
Besedilo in fotografije: Cvičkar

Pliskavica (45)
26. 4. 2015 – S stolpa ljubezni se vidi vse do Triglava
Na Žusmu so člani planinskega društva postavili najvišji leseni 
stolp v Sloveniji.
Loka pri Žusmu – Na vrhu 669 metrov visokega Žusma so v ne-
deljo uradno odprli razgledni leseni stolp, imenovan Stolp lju-
bezni. Z zbiranjem prispevkov in donacij ter s številnimi urami 
prostovoljnega dela so ga postavili člani Planinskega društva Žu-
sem, ki so do stolpa uredili tudi pešpot.

Mlado planinsko dru-
štvo si je na pobudo 
podpredsednika Mar-
tina Ozisa že ob usta-
novitvi leta 2008 zada-
lo nalogo, da bodo na 
vrhu Žusma postavili 
stolp. Zgled so imeli 
v edinem podobnem 
stolpu na Planini nad 
Vrhniko, ki je nekaj 
metrov nižji in iz dru-
gega lesa. V  društvu 
so večino časa urejali 
papirje in čakali na 
prostorski načrt Ob-
čine Šentjur. Potem je 
šlo hitro in kljub krizi 
jim je uspelo zbrati do-
volj denarja, da je stolp 
lahko zrasel. 
Do vrha stolpa vodi 
116 stopnic, vmes je 22 
podestov, ima dve raz-
gledni ploščadi. Poleg 
lesa so morali na vrh 
hriba, kamor ne vodi 
nobena cesta, spraviti 

še beton, več kot tono in pol nerjavne kovine, tako da je skupaj z 
materialom in prostovoljnim delom stolp vreden več kot 150.000 
evrov. Razgled s 25,9 metra visokega stolpa je osupljiv: vidi se na 
Hrvaško, Madžarsko, v Avstrijo in tudi Triglav. Nasploh je Stolp 
ljubezni že med gradnjo povezal dele Slovenije: macesnov les je 
s Koroške, obdelali so ga v Komendi. Le dva dni pred uradnim 
odprtjem je stolp dobil uporabno dovoljenje, menda pa bo zdržal 
vsaj  petdeset let! Stolp ljubezni bo na Žusmu dodana vrednost že 
zdaj zaljubljenemu kraju. V zaselku pod vrhom namreč stoji cer-
kev sv. Valentina, vsako leto pripravijo Valentinov nočni pohod z 
laternami. Le nekaj metrov  stran je še ena cerkev, posvečena sv. 
Jakobu. Ambient  obeh cerkva je tako poseben, da je zavarovan 
kot kulturna dediščina. Uredili so tudi Grajsko učno pot. Na Žu-
smu so namreč svoje zatočišče našli žusemski knezi, ki jih prvič 
omenjajo že leta 1203, o njihovem bivanju pa še vedno pričajo 
grajske ruševine.
V PD Žusem so prepričani, da bo prav zaradi Stolpa ljubezni še 
več ljudi obiskalo njihov kraj. Želijo si, da bi se prav na njihovem 
stolpu kdo poročil ali vsaj zaročil. 
Na vrhu stolpa so za obiskovalce, ne le za zaljubljene, namestili 
zvon želja, ki je ob odprtju precej zvonil. Tudi šentjurski župan 
Marko Diaci je pozvonil z željo: »Prosim, naj nekdo iz naše obči-
ne zadene na loteriji.«
Vir: Delo, 28. 4. 2015
Foto: Roman Novak in Špela Kuralt (Delo)
Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni, 
Sončki in Barjani) najdete v Upokojenskem kotičku Našega ča-
sopisa, vse objavljene članke pa si lahko v celoti preberete in si 
ogledate še več fotografij na spletni strani Planinskega društva 
Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

GRADBENA DELA
IN IZKOPI

Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

• Razni izkopi
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• Adaptacije - novogradnje
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Iz junijskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda

Organizator/
vodnik

13. 6.

DAN 
SLOVENSKIH 
PLANINSKIH 
DOŽIVETIJ 2015 
– KRVAVEC

  VODNIŠKI 
ODSEK

20. 6. POKLJUŠKA 
SOTESKA 7.00 5 FRENK 

PETRIČ

Skupinska  fotografija pri novi depandansi na kmetiji Žurej

Odprtje Stolpa ljubezni na Žusmu. Foto: Špela Kuralt

Žur je trajal do jutranjih ur, za kar je poskrbelo kar osem narodno-
-zabavnih ansamblov.
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Ugodno oddam v najem prostore 
za obrtne dejavnosti, skladiščenje, 
pisarniške prostore, 200 m2, v Mali 
Ligojni. 040 250 473.
Iščem prostor, primeren za prede-
lavo čebeljih pridelkov, zelišč ter 
skladišče v skupni izmeri do 100 
m2. Prostor mora biti vzdrževan in 
primeren za dejavnost, ki  ustreza 
določilom Haccp. Pokličite na št. 
040/470-222 ali 041/788-175 – Matjaž 
in Margita.
Nudim pomoč pri gospodinj-
skih opravilih, tudi delo s starej-
šimi na ožjem okolišu Vrhnike, 
031751523.
Prodamo dve PVC-cisterni, 1000 l, 
za čisto vodo, ojačani s kovinsko ar-
maturo in ventilom za izpust. Cena 
100,00 EUR za kos. Vse preostale in-
formacije na št. 040 25 88 99.   
Nudim strokovno pomoč pri te-
žavah s partnerskim odnosom 
in pri vzgoji otrok. Tel.: 041 239 
769 ali www.srcna-moc.si.
Star mizarski ponk, skrinje, oma-
re, voziček ciza, kripa ali lojtrnik in 
druge stare predmete kupim. Tel.: 
031 878 351.
Prodam zelo dobro ohranjen otro-
ški voziček »hoco«. Cena po dogo-
voru. 
Informacije na  tel. št.: 041 472-975.
Nudim pomoč pri gospodinjskih 
delih, pomoč starejšim in onemo-
glim na območju Vrhnike. Tel.: 051 
399 019.
Samostojno hišo na mirni in sonč-
ni lokaciji, zgrajeno l.2005, 90 m2 
uporabne površine (P+M), s pripa-
dajočimi 384 m2 zemljišča, z urejeno 
dokumentacijo, prodamo. Info: 041 
532 142. 
Prodam mešana drva (bukova), že 
od 30 evrov dalje na kubični meter. 
Tel.: 041 634 964 (Razorska dolina, 
Vrhnika).
Vrhnika – Center; prodam samo-
stojno starejšo hišo, 115 m2, ki 
leži na razgledni parceli, z zunanjo 
shrambo, majhnim vrtom in gara-
žo. Hiša ima vse priključke, 5 sob 
in 2 kopalnici, večinski del hiše  je 
adaptiran, kljub temu je potrebna 
delna prenova. ZK je urejeno, pre-
vzem je možen takoj, ste vabljeni na 
ogled! Cena: 95.000,00 EUR, tel.: 030 
– 415 004
Ugodno prodam suha bukova 
drva, 20 kubičnih metrov, po 40 
evrov (Podlipa), 031 662 529.
Na Dolu pri Borovnici nudim takoj 
vseljivo družinsko stanovanje ne-
kadilcem. Tel: 041 299 821.
Prodam suha bukova drva,  možen 
tudi razrez. Lokacija: Horjul, tel.: 
031 852 871
Prodam cepilec na sveder, Jagodic, 
za 100 evrov. Horjul, tel.: 031 852 871
Prodam manjši nasad ameriških 
borovnic v Bevkah, cca 210 grmov, 
z vso pripadajočo opremo. Informa-
cije na telefon: 031 537 110.

Ugodno prodam suha in polsuha 
razcepljena bukova drva. Okolica 
Borovnice. Tel: 041/764-592.
Vedežujem in rešujem vse vaše te-
žave, večinoma zakonske.Zato, če 
jih imate, pokličite, rešila bom vašo 
težavo po zelo hitrem postopku. 
Tel.: 051 251 489.

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

Imam več ženskih oblačil, lepo 
ohranjenih. Pokličite na številko: 01 
755 10 18.
Prodam škodo felicio, letnik 97, 
cena po dogovoru. Tel: 031 643 602.
Prodam aljaške malamute, čisto-
krvne, brez rodovnika. Tel. 031 643 
602.
Prodam otroški voziček znamke 
Quinny Speedi, malo rabljen, brez-
hiben, rjave barve. Rabljen za enega 
otroka. Cena 90 evrov. Gsm 041 617 
151 (Nataša).
Prodam zazidljivo parcelo v izme-
ri 530 m2 za gradnjo stanovanjske 
hiše na Lukovici pri Brezovici. Vsa 
infrastruktura, na katero se objekt 
priključuje, je ob parceli. Dostop 
urejen po asfaltirani cesti  do parce-
le. Za dodatne informacije pokličite 
po telefonu na: 030 931 750.
Rad bi nemškega ovčarja, samca, če 
ga lahko kdo podari. Tel.: 041 616 714. 
Dobrova z okolico: iščemo v najem 
garažo, velikosti 20 m². Tel.: 041 
832570.
Nudim učno pomoč za otroke. Sem 
pedagoginja in terapevtka. Telefon: 
051 346 179.
Nudim energijske tretmaje in sve-
tovanje za osebno in duhovno rast. 
Telefon: 051 346 179.
Podarite odvečne knjige, priročni-
ke …? Pokličite, z veseljem pridem, 
jih odpeljem in ohranim. Tel.:030 
996 225.
Kupim motorno žago znamke Hu-
sqvarna ali Stihl, lepo ohranjeno, 
malo rabljeno, novejšo, in motorno 
kosilnico, bočno na nitko, takoj ku-
pim za gotovino. Tel.: 041/541-858.
Lep apartma za do 4 osebe, Čer-
var – Porat (do Poreča 5 km), blizu 
morja, infrastruktura kolesarske in 
sprehajalne poti, oddajam po ugo-
dni ceni. Za prvomajske praznike 
in sezono, junij, julij, avgust in sep-
tember. Tel.- 041 828 455. 
Iščem delo na območju Vrhnike: 
proizvodnja, razvoz, pomagam lah-
ko tudi pri sečnji lesa.031-616-031
Prodam manjšo samostojno stano-
vanjsko hišo na Bloški Polici, 80 
m2, zgrajena l. 1850, adaptirana l. 
1975. Priključki: vodovod, elektrika, 
telefon, poleg hiše stoji gospodar-
sko poslopje, hiša ima tudi lasten 
vrt. Hiša s pripadajočim zemljiščem 

(970 m2) je bremen prosta in vpisa-
na v zemljiško knjigo, ob hiši je tudi 
prostor za parkiranje. Hiša je po-
trebna adaptacije. Energijska ozna-
ka stavbe: G. Cena 58.000 evrov oz. 
po dogovoru. Za več informacij, 
prosim, pokličite: 041 502 870.
V Dragomerju na lepi sončni loka-
ciji prodamo dve sosednji zazidlji-
vi parceli, št. 717/1 (614 m2 ) in 717/2 
(536 m2 ), obe k. o. Log. Parceli sta 
med Prečno ulico in Potjo ob Sne-
šaku. Parceli sta naprodaj skupaj 
ali vsaka posebej. Vpisani sta v ze-
mljiško knjigo in sta prosti bremen. 
Info na tel. št.: 041/ 575 430.
Harmoniko, diatonično, Janez 
Železnik, B Es As, skoraj nova, 
ugodno prodam. Tel.: 051 311 573. 
Prodam novo motorno žago, Solo 
637 - 1,9 kW, težko 3,7 kg. Cena 200 
evrov. Tel.: 01 75 65 802. 
Prodam malo rabljen gorilnik 
za nafto, francoskega izdelovalca 
Cvenon NC 4, s predgretjem, Cena 
150 evrov. Tel.: 01 75 65 802. 
Prodam cisterno za kurilno olje, 
3200 l. Cena 200 evrov. Tel.: 01 75 
65 802.
Podarite odvečne knjige, priročni-
ke. Pokličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
030 996 225.
Nudim učno pomoč šoloobveznim 
otrokom. Po izobrazbi sem pedago-
ginja in imam veliko izkušenj ter 
zagotavljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179.
Nudim mentorstvo na področju 
osebnostne rasti in zdravilne tera-
pije. Več informacij: 051 346 179.
Prodam približno 40 pušpanov, 
vsajenih v posode in oblikovanih v 
krogle. Cena: 7 evrov/kos. Telefon: 
041 821 361.
Prodam okrogle silažne in suhe 
senene bale (hribovska košnja) ter 
suha bukova in mešana drva, mo-
žnost dostave. Telefon: 041 653 428.
Izdelujem razne lesene konstruk-
cije (nadstreški, ostrešja, zamenja-
va kritine, izoliranje podstrehe, vsa 
kleparska dela – žlebovi). Opravim 
ogled, svetujem, izdelam predra-
čun. Možnost dobave vsega potreb-
nega materiala in odvoz odpadne-
ga. Telefon: 041 653 428.
V termah Čatež oddam počitniško 
hišico. Najem z dvema kartama je 
40 evrov. Informacije na tel. št. 031 
408 070.
Odkupujemo krave, telice in 
bike za zakol. Tel.: 031/387 922. 
Podarite odvečne knjige, priročni-
ke. Pokličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 030 996 225.
Na Koprskem prodam kmetijsko 
parcelo, veliko približno 1000 m2, 
vredna ogleda. 041 502 674
V Postojni oddam stanovanje v na-
jem, 37 m2 (2005). Stanovanje je na 
mirni in urejeni lokaciji, opremlje-
no z novim pohištvom in gospo-
dinjskimi stroji. Tel.: 051 680 939. 
Stanovanje spada v energijski ra-
zred A2: od 10 do 15 kWh/m2a.
Prodam fičkota, kabriolet, letnik 
1979, cena po dogovoru. Ima certi-
fikat starodobnika. Tel.: 031 643 602.
Poceni prodam zelo lep, moderen 
in praktičen italijanski regal (če-
šnjev furnir), primeren za veliko 
dnevno sobo. Tel.: 031 620 016.
Motokultivator, koso, mulčar, 
frezo, traktor, prikolico in drugi 
stroj, tudi v okvari kupim (041 407 
130) Posek, spravilo in odkup vseh 
gozdnih sortimentov. Plačilo takoj. 
Tel.: 031 340 693

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

TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika
Tel: 01 755 10 54   Mob: 051 661 063 

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

Sobota: od 8. do 14. ure.
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Brezoviška cesta 9
1351 Brezovica

Mob.: +386 (0)31 377 720
www.brau.si

ŠOTORI/TUNELI
hitra rešitev za skladiščenje

VODORAVNI SILOSI IN
LAGUNE ZA GNOJEVKO

®

Riko Gantar

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

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

Atelje  
rhitekturni  
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v NAŠ ČASOPISOGLAŠUJTE

VrocA

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

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

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

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

NORAAKCIJA

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

 Tecaj prve pomoci

 Vadba varne vožnje

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

PRIPELJI PRIJATELJA IN PODARIMO 
TI URO VOŽNJE ZA B KATEGORIJO

KUPI PAKET UR 
IN IZKORISTI AKCIJO

Vsi pogoji, podrobnosti in ostale 
informacije o akciji so na voljo 
na spodnji internetni strani
www.avtotrade.si/slo/avtosola/cenik
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PEUGEOT 308

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,7 l/100 km. Izpuh CO2: 109 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0231 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Ponudba velja za nakup peugeot 308 s pomočjo Peugeot fi nanciranja. Slika je simbolna. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo peugeot 308 
(Active 1,2 PureTech 96 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom Peugeot Financiranje je 16.185 EUR; mesečni obrok je 174 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je 
obračunan v obrokih; EOM na dan 16. 04. 2015 znaša 7,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4 %; fi nancirana 
vrednost 11.330 EUR; skupni znesek za plačilo 19.056 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.  

www.peugeot.si

KASKO
1€*

Brez obresti.
Ob menjavi staro za novo 
dodatnih 1000 € bonusa.

POL PLAČATE ZDAJ, 
POL ČEZ ENO LETO

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

Vec na
www.damos.si

Koncno imate lahko dvorišce, kot ste si ga vedno želeli.
Si želite dvorišce, kot vam je všec, pa ne veste kako 
bi se lotili preureditve?
Si želite zavidanja urejeno dvorišce?

Velika Ligojna 20,1360 Vrhnika
t: 041/637-734, faks: 01/750-90-65, e-pošta: info@damos.si

...vaših sanj!

Pomagamo vam uresničiti vaše sanje, zato ne odlašajte in si

Pokličite nas na 01 7541 142 ali 041 637 734 in z veseljem bomo
izpolnili vaše želje.

rezervirajte termin za BREZPLAČEN obisk na vašem domu. 

GRADBENIŠTVO

NOVO

ARBOVIVA

ARBONIT

NOTRANJA STENSKA BARVA

LAZURNI PREMAZ ZA LES

NOVO

Športni in atraktivni 
Kia pro_cee'd

99EUR
/mesečno

ŽE ZA

3,7 l/100 km

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

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR
OMEJENA 
KOLIČINA 

VOZIL!
Samo do 16. 5. oz. do 

odprodaje zalog!

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

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

www.avtotrade.kia.si

AVTOTRADE VRHNIKA
SEDAJ TUDI POOBLAŠČENI
SERVISER ZNAMKE KIA

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

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je tiho zapustila 

draga mama, babica in prababica

IVANA 
JUSTIN(roj. Plestenjak),

27. 12. 1926–14. 4. 2015.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahva-
ljujemo se tudi gospodu župniku Petru Nastranu za lepo opra-
vljen pogrebni obred, pogrebni službi Vrhovec ter Jožetu Bizja-
nu. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Črni Vrh, Praproče, Butajnova, Ormož, april 2015

Kdor živi v srcih svojih dragih, 
ni mrtev, še naprej ostaja navzoč 
v njihovem življenju.

Ob boleči izgubi našega dragega ata

HERMANA 
ZAVRŠNIKA

(1929–2015)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izražene besede sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala gre PGD Log in ostalim gasilskim društvom ter 
Čebelarski družini Vrhnika. Hvala govornikoma g. Andreju Gu-
biču in g. Slavku Kršmancu za ganljive besede slovesa. Vsem, ki 
ste našega ata pospremili na zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

ANTON 
NARTNIK

5. 6. 1940–15. 4. 2015

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečene iz-
raze sožalja, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se g. župni-
ku Bogdanu Oražmu, pogrebni službi Lavanda in vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti

Žena Francka, Sonja in Tomaž z družinama
Polhov Gradec, april 2015

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno ,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
ob slovesu naše mame

MARIJE 
TURK
(roj. BRICELJ)

7. 5. 1919–23. 4. 2015

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob stra-
ni in se poslovili od naše mame, za izrečene izraze sožalja ter 
sveče. Najlepše se zahvaljujemo župniku Blažu Gregorcu za lepo 
opravljen cerkveni obred, pevcem in Pogrebni službi Vrhovec. 
Hvala tudi osebju Doma upokojencev Vrhnika za večletno skb.

Vsi njeni

V 58. letu starosti je svojo življenjsko 
pot nepričakovano sklenil naš dragi 

JANEZ 
URBANČIČ

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem  in 
znancem za izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje in sveče. Is-
krena hvala tudi nekdanjim sošolcem, kolektivu Pohištvo Iskra, 
sodelavcem ZOD-a Ljubljana, g. Smrekarju, pevcem ter Pogreb-
ni službi Lavanda. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Vsi njegovi
Podolnica, april 2015

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi 
– je le korak na poti k večnosti.

V 86. letu starosti je tiho odšel naš 
dragi ata in nono

STANKO 
PANJTAR.
16. 10. 1929–14. 4. 2015

Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu na poko-
pališču na Vrhniki. Hvala vsem, ki ste delili življenje z njim in ste 
mu ga vsak na svoj način bogatili. Želimo si, da ga skupaj z nami 
ohranite v lepem spominu.

Liljana in Boris z družinama
Vrhnika, april 2015

Jaz sem legel počivat in zaspal,
prebudil sem se,
ker me je gospod podpiral. (Ps.3 )

ZAHVALA
20. aprila se je doma za zmeraj ustavilo srce našega ljubljenega

VINKA TOMŠIČA.
17. 10. 1939–20. 4. 2015

Ob njegovi smrti težko najdemo primerne besede v zahvalo in njegov spomin. Iskreno se zahvaljuje-
mo za vse izrečene in napisane sožalne misli, darovane sveče, cvetje, maše in osebno slovo ob krsti. 
Hvaležni smo tudi prijateljem duhovnikom za somaševanje, pevcem zbora AVE, oktetu Raskovc, 
cerkvenemu pevskemu zboru sv. Pavla, pritrkovalcem, županu Stojanu Jakinu in predsedniku Obr-
tne zbornice Vrhnika Simonu Hlebcu za besede ob slovesu. Posebna zahvala za vso pomoč v času 
Vinkove bolezni in ob smrti gre najožjim družinskim prijateljem, pa tudi našim dragim sosedom 
pekom in mlinarjem za vso pozornost. Za njegovo zdravje je vsa leta skrbela dr. Helena Drašler, za 
kar smo ji iskreno hvaležni.

Marija, Maruša, Blaž ter sestri Marija in Rada

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

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

Industrijska cona Zapolje, Logatec.

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

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

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

KASKO+

www.citroen.si

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

Povprečna poraba goriva: 4,1–7,3 l/100 km, emisije CO2: 108–169 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.citroen.si

080 88 82
DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS 
CLUB CITROËNMEMBER

SINCE
VALID THRU

MRS M NOVAK HORVAT

2014 01/14 01/19

000 000000 0000

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

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

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

Your regional partner 
for investments. 

20
POPUST NA 
SERVISNE 
STORITVE


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

Izrežite kupon in ga prinesite na servis

Jagrova cesta 2, Vrhnika, tel.: 01/7505-117
mobi: 031 410 660

- prosti servis vozil VW  SEAT, ŠKODA in AUDI
- priprava vozila za tehnični pregled
- testiranje zavor in amortizerjev
- zavorni servis  menjava amortizerjev 
- menjava olja in filtrov na vseh vrstah vozil
- vulkanizerske storitve na osebnih vozilih

VW Servis Turšič
SERVIS  VULKANIZERSTVO

Delovni čas od 7. do 11. ure in 
od 13. do 18. ure, sobota od 8. do 12. ure.
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Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca 
z najlepšimi spomini 
bo vsak naš korak 
spremljal v tišini. 

ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta in dedka

IZIDORJA 
KRAMARJA – 

ŽIGA
1944–2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in preo-
stalim za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Zahvaljuje-
mo se Pogrebnemu zavodu Vrhovec za organizacijo, ravno tako 
se zahvaljujemo PGD Polhov Gradec za hitro odzivnost in ves 
njihov trud. 

Žalujoči: žena Kati, hčerki Suzana in Blanka z družinama
Polhov Gradec, Dobrova, april 2015

Bolečino se da skriti, tudi solze ni težko zatajiti. 
Le ljubega moža in očeta nihče ne more več 
vrniti.

ZAHVALA
V 59. letu starosti nas je mnogo 

prekmalu zapustil dragi mož, oči, 
dedo, brat in stric

JOŽE 
SINKOVIČ

1956-2015
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in sodelavcem Snage, Pošte Slovenije (PE Ljubljana, kadrovska 
služba), UKC-žilne bolezni in znancem za izrečeno sožalje, daro-
vano cvetje in zadnje slovo očetu ob grobu. Hvala dežurni urgen-
tni službi ZD Vrhnika (dr. Homar, dr. Marčič, dr. Rogelj) za vso 
pomoč očetu v zadnjih trenutkih njegovega življenja in Gastro kli-
niki v Ljubljani. Ko misliš, da si sam na svetu in se v žalost zaviješ, 
spoznaš iskrenost v ljudeh, ki te ne zapustijo. Posebej se zahvalju-
jemo tudi stricu Vinku z družino in sosedi Tatjani za vsakdanjo 
podporo in pomoč, Jadranki in bratrancu Blažu za ganljiv govor. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi!

Žena Mira, hči Katja z družino

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
dedka, brata in strica

IVANA 
ZIBELNIKA

1934–2015

se iskreno zahvaljujemo vse sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za izrečeno in pisno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
darove za  maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Zahvaljujemo se tudi župniku g. Marjanu Čudnu za lepo 
opravljen pogrebni obred. Zahvala velja tudi celotni Pogrebni 
službi Vrhovec.
Žena Minka, hči Karmen, sin Aleš z družino, sestre in bratje 

z družinami

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

Zahvala ob slovesu 

ANTONA 
MALOVRHA

1947 – 2015 

Nepričakovano nas je zapustil ati Tone. Iskrena hvala vsem soro-
dnikom, sodelavcem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala za nesebično pomoč in izrečeno sožalje.

Vsi njegovi

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila
iz večnega sna.
Z menoj bo jokala,
z menoj šepetala
bo tvoje ime ...

Ob nenadni in boleči izgubi

JANEZA 
URBANČIČA 

iz Podolnice

se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za iz-
rečeno sožalje in darovane sveče. Posebna zahvala velja Zdešar-
jevim z Lesnega Brda in vsem neimenovanim za molitve na Ja-
nezovem domu ob dnevih pogreba. Hvala horjulskemu župniku 
za lepo opravljen pogreb, Pogrebni službi Lavanda za pripravo 
pogreba in pevcem za občuteno petje.

Žalujoča Jana

ZAHVALA
Ob izgubi naše dobre mame

MARJANE 
KOŠIR 

iz Šentjošta nad Horjulom, 
rojene 2. 9. 1927 –10. 5. 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znan-
cem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za maše. Za-
hvaljujemo se dr. Gorup - Cedilnik, patronažni sestri Barbari, 
gospodu salezijancu Ivanu Turku  za opravljen pogrebni obred, 
gospe Bredi za lep poslovilni govor, vsem sotrudnikom in vsem, 
ki ste jo v času njene bolezni obiskovali. Zahvala Pogrebni službi 
Lavanda  in cerkvenim pevcem iz Šentjošta. Hvala vsem, ki ste 
jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

Tiho in neopazno je za vedno odšla 

IVANKA 
ISTENIČ, 

rojena Jankovič 
12 . 5. 1932–25. 4. 2015

Od nje smo se v družinskem krogu poslovili 30. aprila na po-
kopališču v Šentjoštu nad Horjulom. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Ohranite jo v lepem spominu. 

Vsi njeni

Rupnik Janez, s.p.  |  
Tržaška cesta 3  |  Vrhnika  |  Slovenija
cvetlicarnajana@siol.net | www.cvetlicarna-jana.si

031 554 121  |  01 755 27 14

•  ikebane od
•  žarni venèki od
•  venci od

Ugodne cene žalnih aranžmajev:

30 €
50 €

80 €

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

Ni te ve več na vrtu in ne v hiši, 
nič več se tvoj glas ne sliši,
a ujet v naša srca boš vsak naš
korak spremljal v tišini!

Od nas se je poslovil naš ata

ANTON 
LAPAJNE
8. 3. 1943 – 15. 4. 2015

Iskreno se zahvaljujemo za vse izrečene besede sožalja in tolaž-
be, PGD Zaplana, zaplaninskim pevcem in vsem, ki ste nam stali 
ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena in otroci z družinami
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Vrtnarstvo Trobec Vam nudi: urejanje in vzdrževanje 
vrtov, obrezovanje grmovnic in živih mej, obžagovanje 
in podiranje dreves na težko dostopnih mestih, oskrbo 
zelenic, košnjo travnih površin, sanacije zaraščenih 
površin in vsa ostala vrtnarska opravila. 
Tel.: 040 624 422; 
www.vrtnarstvo-trobec.si

Naš časopis
izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v me-
secu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medijih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pridružuje 
pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638; elektronski 
naslov nascasopis@zavod-cankar.si. oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 68,72 evra

Za najmlajše: poišči 8 razlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17
GESLO KRIŽANKE

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokrovi-
teljstvom VRTNaRsTVa HLEBEC z Vrhnike, se je glasilo: »Vr-
tnarija Hlebec vabi«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z 
rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Metki Remškar 
z Brega pri Borovnici, Julijani srnel z osredka pri Dobrovi 
in Niki petrovčič z Vrhnike. Nagrajenci bodo po pošti prejeli 
obvestilo s katerim bodo v vrtnariji prevzeli praktično nagrado.      
Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najka-
sneje do 15. junija na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije nagrajenci bodo 
prejeli praktične nagrade, ki jih bo podaril Zavod Ivana Cankar-
ja Vrhnika.

Pomlad je tu in tako tudi čas urejenih 
rok z živobarvnimi nohti. Svojim noh-
tom privoščite profesionalno nego in 
lakiranje z laki Shellac. 
Gre za permanentno lakiranje, ki je 
obstojno vsaj 14 dni, se ne kruši, iz 
salona pa odidete brez skrbi, saj je 
lak suh takoj po koncu lakiranja. 

Cena lakiranja z odstranjevanjem laka, ko se ga naveličate, 
je 19 evrov. 
Rezervirajte si svoj termin na 031 608 525. 
Dosedanje izdelke si lahko ogledate na strani Facebook: 
Studio R.M. Drage dame, lepo vabljene.

PRIIMEK IN IME: 

TOČEN NASLOV:



NAS CASOPIS 427/25.5. 2015 C M Y K 68

68 25. maj 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siOglasi 

vv

•	 17,3''	HD	LED	ekran
•	 Intel	Quad-Core	N2940	procesor	
(2,25GHz)	

•	 RAM	4GB
•	 1TB	trdi	disk
•	 DVD-RW	enota
•	 Wi-Fi,	Bluetooth	4.0
•	 spletna	kamera
•	 čitalec	kartic
•	 Free	DOS
•	 garancija	24	mesecev

•	 15,6''	HD	LED,	nesvetleč	ekran
•	 Intel	Quad-Core	Pentium	N3540		
(2,16Ghz)

•	 RAM	4GB
•	 500GB	trdi	disk
•	 DVD-RW	enota,
•	 Wi-Fi,	Bluetooth	4.0
•	 spletna	kamera
•	 čitalec	kartic
•	 Windows	8.1
•	 garancija	24	mesecev

Reliability
Guarantee

molek_A4_feb_15_o3.indd   1 19/02/15   13:56

KLICI V SLOVENIJI

SMS/MMS V SLOVENIJI

PRENOS PODATKOV 
V SLOVENIJI

(KLICI, SMS/MMS/MB)
ENOT V EU/leto

Akcijska ponudba PREMIUM EU je namenjena novim in obstoječim naročnikom, ki v obdobju od 16. 4. 2015 do vključno 30. 6. 2015 sklenejo naročniško razmerje z aneksom za 
razširjeni paket/razširjeni paket z Opcijo za 24 mesecev ali aneksom za popust za 24 mesecev. Obstoječi naročniki z veljavnim aneksom lahko informacije o načinu prehoda dobijo 
na prodajnih mestih. V paket vključene količine storitev, namenjene uporabi v slovenskih omrežjih (klici, sporočila SMS in MMS, prenos podatkov), veljajo v radijskem omrežju 
Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil), 1000 enot pa je namenjenih uporabi med gostovanjem v omrežjih izbranih operaterjev v članicah EU, navedenih na spletni strani http://
www.tusmobil.si/uploads/docs/pogoji/NARO%C4%8CNI%C5%A0KI%20PAKETI/Premium EU_vključene države_ operaterji.pdf (»operaterji EU«). Posamezna enota (»enota EU«) 
predstavlja 1 (eno) minuto klica, ki je vzpostavljen v omrežju enega izmed operaterjev EU in se zaključi  pri uporabniku operaterja iz CONE 1 Cenika storitev v tujini, 1 (eno) poslano 
sporočilo SMS ter 1 (en) MB prenosa podatkov v omrežjih operaterjev EU. Obračunski interval pri koriščenju enot EU je za klice 60/60, za prenos podatkov pa 100 kB. 1000 enot EU 
se naročniku dodeli ob sklenitvi naročniškega razmerja ter so mu na voljo za obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju tudi: obračunsko obdobje). Po preteku 12 mesecev se naročniku 
paketa PREMIUM EU vsakih 12 mesecev dodeli novih 1000 enot EU. Neporabljene enote EU se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Po porabi dodeljenih enot EU se storitve 
med gostovanjem v omrežjih operaterjev EU obračunavajo po Ceniku storitev v tujini, ki velja za CONO 1. Storitve, opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gos-
tovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje), in storitve po porabi vključenih količin paketa namenjenih porabi v slovenskih omrežjih, se obračunavajo dodatno 
po Ceniku. Mesečna naročnina za dodatno SIM kartico znaša 9,90 EUR. Znesek 12,40€ predstavlja mesečno naročnino osnovnega paketa Premium EU v vrednosti 14,90€ z mesečno 
naročnino za dodatno kartico SIM v vrednosti 9,90€, razdeljeno na dva uporabnika. Dodatna kartica SIM, ki ima dodeljeno svojo naročniško številko, deli vse zakupljene količine 
storitev paketa Premium EU z drugo naročniško številko. Vse dodatne storitve oz. storitve po porabi vključenih količin, ki niso del paketa Premium EU in so opravljene iz dodatne 
kartice SIM, se obračunavajo v skladu s cenami, določenimi v Osnovnem ceniku storitev v notranjem prometu, Mednarodnimi tarifami za klice v tujino za naročnike in veljavnimi 
cenami gostovanja.  Vključene storitve ne veljajo za storitve na posebnih in komercialnih številkah. Razen v delu, kjer veljajo enote EU, vključene količine storitev niso na voljo za 
klice in sporočila SMS v tujino ali klice/sporočila SMS, ki so prejeti v tujini ali vzpostavljeni iz tujine, ter prenos podatkov v tujini. Za paket PREMIUM EU veljajo Pogoji uporabe paketa 
PREMIUM EU. Ob sklenitvi naročniškega razmerja se naročniku obračuna enkratni strošek priključnine v višini 12 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Ponudba velja za fizične in pravne 
osebe. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja lahko informacije o podrobnostih ponudbe dobite na www.tusmobil.si, brezplačni številki 080 700 700 in na vseh prodajnih mestih. 

Dodeljene količine v Sloveniji veljajo v radijskem omrežju Tušmobila. Akcija velja tudi za samostojne podjetnike in podjetja.

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

Združite dveh številki 
v eno naročnino in 
dodatni uporabnik bo 
za paket plačeval le

VELIKOFORMATNO BARVNO PRINTANJE DO širine 914 mm

RecikliRanje za nasmeh -
sodelujemo pRi pRojektu Rdeči noski!

 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE  

 Bodi EKO,   prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
 pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

Več kot samo Računalniki 

Tablični računalnik 
Goclever TQ1010N
• 25,7 cm (10,1«) zaslon 1024x600
• operacijski sistem Android 4.4
• procesor 1.3GHz (Cortex A7) 
• 1GB ram DDR3
• 8GB MLC NAND flash interni spomin 

(do 6GB na voljo uporabniku)
• Wi-Fi (802.11 b/g/n) 
• 1x Mini HDMI,1x MicroSD reža s 

podporo do 32GB
• GPS, FM RADIO
• VGA sprednja kamera (0,3) in 2MP 

zadnja kamera
• 5000 mAh mAh lithium-ion polymer
• Garancija 12 mesecev

Pametna ura Huawei 
TalkBand B1
• velikost: 24,75 x 1,93 x 1,46 cm
• masa: 26,2 g
• 3,56 cm (1,4'') OLED zaslon
• snemljiva Bluetooth slušalka,  

asistent števec korakov in kalorij
• beleženje spanja
• združljivost s telefoni z operacijskim 

sistemom Android 4.0 in višji, ter iOS 5.0...
• povečana odpornost na vodo in prah 
• polnjenje preko vgrajenega USB priklopa
• enostavno seznanjanje s pomočjo NFC

Samsung Galaxy  J1   
(brez vezave - prosta prodaja)
• model: SM-J100H/DS
• ekran 4,3''  WVGA
• CPU 1,2 Ghz Dual Core
• Fotoaparat 5.0 MP AF + 2.0MP spr.
• Android v4.4.4 KitKat
• dual SIM 
• podpora micro SD do 128GB
• na voljo v beli in črni barvi
• Garancija: 24 mesecev

Športna kamera 
Wayteq HD1000w   
• 180° vrtljivost (v avtu)
• WiFi,  Senzor slike: 

OmniVision OV2710 /  
12 MP

• čas snemanja: cca 90 minut
• vodotesnost: do 30m
• vrsta zaslona: 1,5'' LTPS 

LCD
• microSD kartica (do 32GB)
• vgrajen mikrofon in zvočnik
• baterija: 900 mAh
• Video ločljivost: 1920×1080  

@ 30fps, 1280×720@60fps
• garancija: 12 mesecev

Akcijska
cena:

Akcijska
cena:

Akcijska
cena:

119,90 EUR

109,90 EUR

AKCI
JA

!

Akcijska
cena: 129 EUR

94 EUR
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