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Z E L E N O

Obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje

Dan odprtih vrat čistilne naprave Borovnica

Obveščamo vas, da sta Občina Vrhnika in Občina Borovnica v letu 2015 zaključili projekt
Čista Ljubljanica in tako znatno povečali območje, pokrito
z javnim sanitarnim kanalizacijskim omrežjem. Po veljavni
zakonodaji je priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje
obvezna za vse lastnike objektov na območju zgrajene javne
infrastrukture v šestih mesecev
po pridobitvi uporabnega dovo-

V soboto, 28. 5. 2016, sta na
lokaciji čistilne naprave Borovnica od 9.00 do 12.00 Javno
podjetje Komunalno podjetje
Vrhnika in Občina Borovnica
organzirala dan odprtih vrat čistilne naprave Borovnica. Okoli sedemdeset občanov, med
katerimi je bilo največ učencev
četrtih razredov OŠ dr. Ivana
Korošca, ki so bili tudi najbolj

ljenja.
V prejšnjih tednih ste vsi lastniki objektov, ki jih je mogoče
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, prejeli dopis, v
katerem vas kot upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja
pozivamo k priključitvi. Vse
informacije o priključitvi so navedene v dopisu, objavljene pa
so tudi na internetni strani JP
KPV, d. o. o. (www.kpv.si).
Prosimo vas, da predpisane

roke za priključitev upoštevate
in tako omogočite uspešen zaključek projekta Čista Ljubljanica, ki je bil delno financiran z
evropskimi sredstvi.
Za vse dodatne informacije
o priključitvi smo vam na voljo
na spletnem naslovu informacijska@kpv.si oz. na telefonski
številki: 01 750 29 70 (informacijska pisarna).
Javno podjetje Komunalno
podjetje Vrhnika, d. o. o.

zavzeti pri izpolnjevanju nagradnega vprašalnika, si je ogledalo delovanje ene najsodobnejših
komunalnih čistilnih naprav v
Evropi, se seznanilo s priključevanjem na kanalizacijski sistem,
ravnanjem z odpadki v občini
in delovanjem JP Komunalno
podjetje Vrhnika ter s pomočjo gradiv na razstavnih panojih tudi s pomenom skrbi za

zdravo pitno vodo in tem koliko vode dejansko porabimo pri
proizvodnji različnih potrošnih
izdelkov. Otroci, ki so na ogled
večinoma prikolesarili v spremstvu staršev, pa so bili najbolj
navdušeni nad predstavitvijo
delovanja sodobnega smetarskega vozila. (JK)

Z E L E N O
Opravičilo
16. marca 2016 ob 12.30 smo se v sejni sobi Zdravstvenega
doma Vrhnika usedli za mizo glavni akterji »dneva D«, kot
smo ga imenovali. Prisotni smo bili direktor g. Roman Strgar, pomočnica direktorja ga. Špela Rot, dr. Helena Rožmanc
Drašler, dr. Irena Brenčič Petrovčič, sestra Teja Premk in jaz,
tehnik Andrej Krmec. Dobili smo jasna navodila, s katerimi
naj bi postopno v prakso prenesli idejo, ki je zadnje mesece
zorela v glavah vodstva ZD-ja. Zaradi izrazite preobremenjenosti ambulante dr. Rožmanc Drašler, ki je v osnovi otroška/
šolska ambulanta, realno pa ima opredeljenih dvakrat več
odraslih kot mladoletnih oseb, naj bi v na novo vzpostavljeno ambulanto dr. Irene Brenčič Petrovčič preusmerjali vse
odrasle paciente ambulante dr. Rožmanc Drašlerjeve, ki naj
bi sčasoma postala samo otroška kot v osnovi tudi je in bi jo
konec letošnjega leta prevzela nova pediatrinja.
Že isti dan smo začeli seznanjati paciente osebno, z obvestili na vratih ordinacij, na spletni strani ipd. z namenom,
da bi čim prej dosegli načrtovano novo strukturo ambulant
otroškega dispanzerja.
Danes, po treh mesecih, me je po telefonu poklical gospod,
ki želi ostati neimenovan; nekdanji pacient dr. Rožmanc Drašlerjeve, po novem že pacient dr. Brenčič Petrovčičeve. Ko je
dan pred najinim pogovorom v čakalnici čakal na pregled,
naj bi k njemu pristopila dr. Rožmanc Drašlerjeva. Povprašal
jo je, kdaj se bo upokojila, njen odgovor pa naj bi bil, da je
mentorica dvema specializantoma, tako da vsaj še dve leti
ne in da mu sploh ne bi bilo treba menjati izbrane zdravnice. Iz besed in tona gospodovega glasu sem razbral, da se
počuti opeharjenega in nalaganega, saj smo ga na lep način
»prisilili«, da po nepotrebnem zamenja zdravnika. O svojih
občutkih ne bom zgubljal besed in marsikomu niti nič ne
pomenijo. Tudi moje ime marsikomu ni nič vredno, ampak
meni je. Zato sem se odločil za javno opravičilo na tem mestu,
ne opravičilo v imenu ustanove, v kateri sem zaposlen, ampak moje lastno. Delal in govoril sem natanko to, kar so mi
naročili nadrejeni, zdaj pa se je izkazalo, da sem paciente dr.
Rožmanc Drašlerjeve, s katerimi sem se srečeval trinajst let,
nehote in nevede zavajal, za kar se vsem iskreno opravičujem.
To je edino, kar lahko naredim sam, prosim pa vas, paciente,
da pozovete odgovorne osebe ZD Vrhnika, naj vam jasno in
glasno povedo, kaj se bo v resnici dogajalo z ambulanto dr.
Rožmanc Drašlerjeve. Nenazadnje je to vaša pravica, saj brez
vas ambulante ne bi bilo. Hvala, bilo je prijetno sodelovati z
vami.
Andrej Krmec

Zaključek 33. Tekmovanja za čiste zobe
Preventivno naravnani program Tekmovanja za čiste zobe
ob zdravi prehrani, ki ga že leta
dolgo strokovno in organizacijsko vodi Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva, je bil letos zaključen z
osrednjo prireditvijo 26. maja v
Dvorani Tivoli.
Z nami so praznovali direktor
ZD Vrhnika gospod Roman Strgar, direktor ZD Ljubljana gospod Rudi Dolšak, prof. dr. Vito
Vrbič, nekdanji koordinator za
zobozdravstvo pri Ministrstvu
za zdravje, in celotna garnitura
našega generalnega sponzorja
Glaxo Smith Kline ter seveda
tritisčglava množica otrok, tudi
iz naših treh občin.
Vestno sledimo opravljenemu
delu, saj šolarji tekmujejo praktično v skoraj vseh slovenskih
osnovnih šolah – vsi od prvega
do vključno petega razreda, ponekod jim je uspelo motivirati
tudi šolarje do zaključenega devetega razreda. Delo je utečeno,
saj že vsa leta učimo otroke
pomena pravilne in zadostne
ustne higiene, kar preverjamo
z obliko tekmovanja, beležimo
dosežene rezultate in končno
evaluiramo opravljeno delo. ako
je tekmovanje je v šolskem letu
2015/2016 uspešno zaključilo
732 osnovnih šol RS, med njimi
prav vse šole in zavodi z nižjim
izobrazbenim standardom za
otroke s posebnimi potrebami.
Na našem koncu tekmujejo vse osnovne šole: OŠ Ivana
Cankarja in OŠ Antona Marti-

na Slomška na Vrhniki, OŠ dr.
Ivana Korošca v Borovnici ter
OŠ Log - Dragomer, prav tako
pa so k projektu pridruženi
VVO – Župnijski vrtec Vrhnika in VVO – Vrtec Borovnica.
Preventivna sestra ga. Zdenka
Suhadolnik je tako leteča po
vseh lokacijah.
Zmagovalcem in njihovim
učiteljem smo pripravili zaključno prireditev, ki jim bo
zagotovo ostala v lepem spominu. Otroci so uživali v drznih akrobacijah skupine Dunk
Kings, se zavrteli po parketu
tivolske dvorane ob zvokih in
motivaciji vodje skupine Čuki
ter se fotografirali z maskotami generalnega sponzorja, saj
so se pomešale med otroke,
tudi tiste gibalno ovirane, in
jim dodatno polepšale dan. Do

zadnjega kotička polna dvorana
Tivoli je pokala po šivih. Seveda
so zmagovalci vsi sodelujoči, a
brez razglasitve najboljših med
najboljšimi le ni mogoče.
Letos so se z lovoriko NAJ razreda Slovenije ovenčali učenci
4. b razreda OŠ Ketteja Murna
iz Ljubljane, t. j. šole, kjer se je
tekmovanje pred desetletji tudi
začelo. Razredničarka zmagovalnega razreda je Barbara Topolovec Klanke.
Neizmerno smo hvaležni farmacevtski firmi GSK, ki je nagradila vseh 17.000 šolarjev iz
zmagovalnih razredov tekmujočih šol Slovenije ter še posebej najboljši razred Slovenije in
vseh devet regijskih zmagovalcev. Tudi brez velike naklonjenosti ZD Ljubljana, ki vsako leto
uspešno konkurira na natečaju

MOL-a, bi bilo tekmovanje zelo
osiromašeno! Tudi Interspar
Slovenija je k nagradam zmagovalcev dodal uporabne lončke.
Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena hvala v imenu
otrok, ki si to zaslužijo!
Jeseni začenjamo 34. tekmovanje po vrsti. Zadovoljstvo
otrok z manj zobne gnilobe je
naša prioriteta in naša nagrada, zato vztrajamo. In za konec – morda bomo ob okrogli
obletnici čez dve leti predstavili
svojo himno!
Vodja Tekmovanja za čiste
Matej Leskošek, dr. dent.
med., ZD Vrhnika,član IO
Stomatološke sekcije SZD
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Svit rešuje življenja

Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki v Sloveniji poteka
že od leta 2009 in je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju
raka na debelem črevesu in danki.
Vključuje moške in ženske v starosti
od 50 do 74 let z urejenim osnovnim
zdravstvenim zavarovanjem, in sicer
vsaki dve leti se povabljeni vključujejo
v program. Sodelovanje v programu je
povsem brezplačno – to je pravica, ki
izvira iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

umre več kot 700 ljudi. Predvsem
zato, ker ne boli in je največkrat
odkrit prepozno. Leta 2010 je v Sloveniji za rakom na debelem črevesu ali
danki zbolelo 1700 ljudi.
Začetni znaki bolezni so zelo težko opazni, zato je bolezen takrat, ko
se pojavijo opazni znaki in težave, že
zelo napredovala in je zdravljenje manj
uspešno. Rak na debelem črevesu in
danki je zahrbten in potuhnjen – najbolje se mu zoperstavimo, če načrtno
iščemo že predrakave spremembe ali
pa zelo zgodnje faze bolezni pri ljudeh,
ki se počutijo povsem dobro. Z odstranitvijo predrakavih sprememb – polipov – bolezen lahko preprečimo, v
zgodnji fazi pa je ozdravljiva.
V Zdravstvenem domu Vrhnika smo
vam na voljo za vsa dodatna vprašanja
ali pomoč na Svitovi kontaktni točki v Centru za krepitev zdravja vsak
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Z D R A V J E

na Dnevu zdravja 2016 Gasilsko reševalni enoti Log – Dragomer - Lukovica
in v upanju na uspešno sodelovanje še
naprej se vam še enkrat iskreno opravičujem.
Jerneja Filipič,
Zdravstveni dom Vrhnika

Sproščanje v naravi

Kakšen užitek je, ko se lahko v naravi prepustimo vodenemu sproščanju
na svežem zraku ob božanju sončnih
žarkov in tako poskrbimo za krasno
počutje. Vabimo vas, da se pridružite
tehnikam sproščanja v naravi, ki jih
bo čez poletje organiziral Center za
krepitev zdravja (Zdravstveni dom
Vrhnika). Prikazali bomo tri tehnike
sproščanja, in sicer dihalne vaje, progresivno mišično relaksacijo in vizualizacijo pomirjujočega kraja.
KDAJ?
6. 7. 2016 ob 8.00 in 19. 8. 2016 ob 8.00
KJE?
Zelenica pri bazenu v Športnem parku
Vrhnika
OPREMA:
vadbena blazina, udobna oblačila, voda.
Prijave zbiramo na telefonski številki
01/755 51 57 ali preko elektronske pošte na naslov ckz@zd-vrhnika.si

Vabljeni dobijo domov po pošti vabilo s priloženo Izjavo o sodelovanju v
programu, ki jo podpisano v priloženi
kuverti po pošti vrnejo v center Svit.
Udeleženci programa nato dobijo na
dom testni komplet za odvzem dveh
vzorčkov blata. Nato v centru Svit
opravijo laboratorijsko analizo vzorcev
– test na prikrito krvavitev v blatu. Če
je test na prikrito krvavitev pozitiven,
pomeni, da so v blatu odkrili kri in je
treba ugotoviti vzrok, zato je potrebna
dodatna preiskava – kolonskopija.
Sicer pa je rak na debelem črevesu in
danki v Sloveniji velik zdravstveni problem; je drugi najpogostejši rak, število teh rakov pa se vsako leto povečuje.
Zaradi tega raka vsako leto v Sloveniji

CMYK

Center za krepitev zdravja
ponedeljek od 12.30 do 14.30 in v četrtek od 7.00 do 8.00 (1. nadstropje). Z veseljem vam bomo pomagali, saj verjamemo v program Svit in ga podpiramo. Poletna vadba zunaj
Kaj je lepšega od poletnega jutra, ki
Lahko nas pokličete tudi na telefonsko
ga
začnemo z nežno, a učinkovito teštevilko 01/7551 ali pišete na e-naslov
lesno
vadbo na svežem zraku in tako
ckz@zd-vrhnika.si.
že
navsezgodaj
poskrbimo za dobro
Center za krepitev zdravja
počutje? Vabimo vas, da se pridružite
jutranji vadbi, ki ga bo čez poletje organiziral Center za krepitev zdravja
Opravičilo
(Zdravstveni dom Vrhnika).
V prejšnji številki Našega časopisa
V vadbi bomo združili vaje za krepismo se zahvalili vsem, ki so sodelovali tev mišic, povečanje gibljivosti telesa
na Dnevu zdravja 2016. Žal je v besedi- in izboljšanju njegovega vsesplošnega
lu nastala napaka pri nazivu gasilskega ravnovesja ter ravnotežja. Poseben podruštva, kar je bilo nenamenoma. Is- udarek bo na vajah za krepitev mišic
kreno se zahvaljujemo za sodelovanje trupa.

KDAJ?
Vsak torek in četrtek zjutraj ob 8.00
z začetkom 7. junija.
KJE?
Zelenica pri bazenu v Športnem parku
Vrhnika.
CENA:
paket desetih srečanj – 20 €, posamezni obisk – 3 €.
OPREMA:
vadbena blazina, udobna oblačila,
voda.
Prijave zbiramo na telefonski številki
01/755 51 57 ali preko elektronske pošte na naslov janja.tekavc@zd-vrhnika.
si
Center za krepitev zdravja

– 13. 9. 2016
– 29. 11. 2016

Urnik tečaja: priprava na porod
in starševstvo za leto 2016 v ZD
Vrhnika

Po 25. tednu nosečnosti se začne
drugi del predporodne priprave za nosečnice in njihove partnerje. Slušatelje
seznanimo s potekom nosečnosti, bližajočim se porodom, poporodnim obdobjem, načrtovanjem rojstev, nego in
prehrano dojenčka. Učimo jih pravilnega vedenja in sodelovanja med porodom, radi odgovorimo na vaša vprašanja in tako preženemo morebitne skrbi,
ki vas pestijo.

Še vedno sprejemamo nove pacientke v dispanzerju za ženske

Tečaj poteka v Kulturnem centru
Vrhnika v prvem nadstropju; Grabeljškova dvorana (knjižnica) med 16.30 in
Še vedno sprejemamo nove paci- 18.30 po naslednjem urniku:
entke v dispanzerju za ženske v Zdravstvenem domu Vrhnika, katerega tečaj bo potekal:
nosilka je Lucija Sorč, dr. med., spec. 20. 9. 2016 – Nosečnost in porod
ginekologije in porodništva.
22. 9. 2016 – Novorojenček in dojenje
Za več informacij nam lahko pišete 27. 9. 2016 – Handling
po elektronski pošti: narocanje.gine- 29. 9. 2016 – Komunikacija
kologija@zd-vrhnika.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 7555 140 v tečaj bo potekal:
času:
6. 12. 2016 – Nosečnost in porod
ponedeljek: od 7.30 do 11.30,
8. 12. 2016 – Novorojenček in dojenje
torek: od 14.00 do 18.00,
13. 12. 2016 – Handling
četrtek: od 9.00 do 13.00.
15. 12. 2016 – Komunikacija
Veseli bomo vašega obiska.
Zdravstveni dom Vrhnika
Prijave so obvezne na e-naslov: solazastarse@zd-vrhnika.si

Urnik tečaja: zgodnja nosečnost
za leto 2016 v ZD Vrhnika

Tečaj se praviloma začne v zgodnji
nosečnosti, med 10. in 16. tednom. V
tem obdobju obsega eno srečanje, ki
traja 120 minut. Nosečnice in njihovi
partnerji se v njej seznanijo s potekom
nosečnosti, zdravim načinom življenja,
pravilno prehrano, osebno nego in rekreacijo v času nosečnosti.
Tečaj poteka v Kulturnem centru
Vrhnika v prvem nadstropju; Grabeljškova dvorana (knjižnica) med 16.30 in
18.30 po naslednjem urniku:

Patronažna služba
Zdravstvenega doma Vrhnika
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Spoštovani!
Letošnje deveto poglavje naše skupne zgodbe “Peljimo jih na
morje!” opisuje veliko veselje zaradi nepozabnih doživetij ob morju - uresničene sanje skoraj skoraj dva tisoč sedemsto otrok in več
kot tisoč sto starostnikov - neizmeren ponos ob osebnih zmagah
- skrivno število
prvih poljubov - jok in smeh sreče hkrati - mnogo hvaležnosti
prav vsakemu med vami, ki del svojega darujete, da lahko vsaj teden
dni počitnic ob morju preživi kar največ otrok iz socialno šibkih
okolij. Ne vemo, kaj vse se je pletlo v glavah radoživih otrok, ki ste
jim v preteklih osmih letih s pomočjo vseslovenske humanitarne
akcije “Peljimo jih na morje!”
pomagali preživeti teden dni počitnic v Mladinskem zdravilišču
in letovišču RKS Debeli rtič ali MPD Frankopan Punat. So dobivali
pisma in odpisovali? So mogoče pisali v verzih? So bili zaskrbljeni,
ker niso vedeli, ali bo šlo vse tako, kot je treba? Zagotovo pa vemo,
da so zaradi vaše dobrosrčnosti v svoje spomine zabeležili marsikakšen čudovit prizor. Iskreno se vam zahvaljujeva in vas ponovno
vabiva, da po svojih zmožnostih z vplačilom priloženega plačilnega
naloga prispevate k akciji “Peljimo jih na morje 2016!” in tako tudi
letos mnogim otrokom iz socialno šibkih okolij pomagate, da bodo
imeli, kar naj bi imel vsak otrok. Čisto pravo lepo otroštvo. V preteklih osmih letih smo s sredstvi, zbranimi v akcijah “Peljimo jih na
morje!”, na letovanje na morje odpeljali skoraj 2.680 otrok in 1.138
starostnikov, kar pomeni 54 avtobusov otrok iz socialno ogroženih
družin in skoraj 23 avtobusov starostnikov.«
Več o akciji na spletni strani: www.rks.si
Poiščete nas lahko tudi na Facebook-u: Rdeči križ Slovenije
Renata Brunskole
Generalna sekretarka RKS
Irena Nečemer
Zakonita zastopnica in podpredsednica RKS

Vabilo

KRVODAJALSKA AKCIJA
Vabimo vas, da se nam pridružite na krvodajalski akciji,
ki bo za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - Dragomerja:

V SREDO, 6. 7. 2016, OD 7. DO 13. URE,
V ČETRTEK, 7. 7. 2016, OD 7. DO 13. URE
V CANKARJEVEM DOMU NA VRHNIKI.
Z vami življenje teče naprej!
Vse vas, ki še niste darovali krvi in ste zdravi,
prijazno vabimo v naše vrste.

21. regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa
Regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip
prve pomoči CZ in RK
je potekalo v obliki
poučne vaje v soboto, 4.
junija 2016, na območju
Občine Litija.

Od leve proti desni: trener Zlatko
Kvržič, člani ekipe: Jure Vrbančič,
Fati Abdić, Nina Podlesnik, Irenka
Štefančič, Marko Lazič, Lojze
Pezdir, Silvo Nagode. Vse čestitke
fantom in dekletom ekipe PP RK
Vrhnika, ki so se odlično izkazali,
seveda velja posebna zahvala
tudi trenerju Zlatku, s katerim
so vse od zgodnjega februarja
trdo delali in izpopolnjevali svoje
znanje in trud je bil poplačan –
dosegli so drugo mesto. Bravo!

Regijsko preverjanje so organizirali Izpostava URSZR
Ljubljana, Občina Litija in
Območno združenje Rdečega
križa Litija. Preverjanje je potekalo na podlagi predpostavke
delovanja ekip PP ob različnih
množičnih nesrečah, ki lahko
prizadenejo prebivalce regije s
poudarkom na tematiki poplav,
večjih neurij in oskrbe dela z
migranti. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala
pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih, realistič-

no prikazanih situacijah.
Preverjanja se je udeležila
tudi ekipa prve pomoči Rdečega križa Vrhnika in od štirinajstih sodelujočih ekip dosegla
drugo mesto.

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike
motornih vozil

Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za voznike motornih
Vsi, ki bi se želeli pridružiti članom ekipe PP RK vozil. Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po potrebi tudi večVrhnika, pokličite na tele- krat, nudimo brezplačno izposojo literature.
fonsko številko 7502-447
Prijave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure, v pisarni OZ RK
ali nam pišite na e-naslov:
Vrhnika, Poštna ulica 7B, na telefonsko številko 7502-447 ali na
rk.vrhnika@siol.net.
Mojca Marolt, OZ RK Vrhnika e-naslov: rk.vrhnika@siol.net

Krvodajalci na izletu v Prekmurju
V soboto, 18. junija, je vesela
druščina krvodajalcev krenila
na izlet v Prekmurje. V Murski
Soboti smo si najprej ogledali
Pomurski muzej, ki ponuja zanimiv in bogat vpogled v življe-

nje Pomurcev skozi čas.
V priznanem vinotoču smo
kupili bučno olje in nazdravili s
kozarčkom domačega vina.
V okolici kapele svetega Vida
smo obiskali območje blagodej-

nega zemeljskega sevanja različnih jakosti in barv. V premeru
450 metrov je okoli petdeset
zdravilnih mest različnih vrednosti in učinkov. Tudi voda iz
Vidovega izvira, ki je v neposre-

dni bližini kapele, ima energetsko moč ter zdravilne učinke.
V mestu Lendava smo imeli nekaj prostega časa za kavo,
nato smo se odpeljali do novozgrajenega razglednega stolpa

nad mestom, s katerega pogled ob zvokih žive glasbe postregli
seže v štiri države in je osrednja s popoldanskim kosilom.
stičiščna turistična točka LenPrijetno utrujeni smo se vrnili
dave.
domov v pozni večerni uri.
Naš izlet smo zaključili v Moravskih Toplicah, kjer so nam
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Kneippovci
– kdo smo?

Zakon o upravnih taksah, ki ureja področje plačevanja upravnih taks pri upravnih organih in nosilcih javnih pooblastil v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, je bil spremenjen in dopolnjen.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16)
je začel veljati 21. 5. 2016 in prinaša spremenjene upravne takse in nekatere druge določbe glede plačevanja upravnih storitev.

pinice obiščejo v poletnih mesecih njegov kraj službovanja,
znova in znova slišimo, kako je
skrbel za ljudi okoli sebe. Približujemo se temu, da bi postali
tudi mi tisti v skrbi za zdrav način življenja.
Privrženci in zvesti izvrševalci njegovih naukov vsako leto
njemu v spomin organiziramo
v domačem okolju dogodke
povezane z njegovimi principi,
pripravimo hojo po različnih
podlagah, namakanje v mrzli

vodi, nabiranje zdravilnih rastlin in zelišč, ki jih uporabimo
v stilu zdrave prehrane, gibamo
vodeno v naravi, kar je hoja, tek
in razgiba vanje telesa, vsekakor
pa nam druženje in izmenjava
mnenj ter izkušenj pomeni zaključen krog življenja in oblikovanega stila kako živeti zdravo
in smiselno.
Kneippovci poudarimo eno
od njegovih misli. Letos velja ,
v okolju dela, gibanja in življenjskega sloga živeti pravilno.
Tukaj bi bilo potrebno poudariti, kako na ta način pride do
dviga odpornosti kot obrambe
pred stresom. Dejal je: »Rad bi
vedel, katera bolezen ne bi mogla premagati pomehkuženega telesa, med tem ko utrjena
narava niti malo ne podleže.
Pomehkuženje odpira vrata in
vstop mnogim boleznim.« Iz
tega izvira eno osnovnih pravil:
dati naravi možnost in zadolžitev, da z dražljaji povrne organizmu porušeno ravnotežje.
Radovedni smo, zato pogosto
priredimo in se udeležimo prireditev, ki so bližnja Kneippovim temam ali obogatijo našo
dušo. Tak je kakšen koncert,
predstava, gibanje, pohodi in
številna predavanja in druženje
z društvi sorodne vsebine.
Naš stil življenja nas torej
združuje v lepih trenutkih pa
tudi poučnih dogodkih. Pridružite se nam na Vrhniki ali v Mariboru. Lepo in prijetno nam bo.
Z nami popotujte po poteh kjer
se je zasidrala Kneippova misel.

AKCIJA
AKC
CIJA

POLETJE 2016
PO
P

23.5.2016 - 23.7.2016

REPSOL TELEX E
Hidravlično olje Vg46, ki se uporablja v hidravličnih in cirkulacijskih
sistemih za prenos moči in za mazanje zelo obremenjenih
pogonskih sestavov orodnih strojev

12,90 

REPSOL LITICA ESP EP -2/3
2 KG
Univerzalna litijeva vodo odporna mast,
primerna za vse vrste kmetijskih strojev
SPECIFIKACIJA: DIN 51825 KP-2/3K-20

11,80 

OLJE ZA KOSILNICE, REPSOL ELITE NEO 10 W 30 - 1 L
Olje za motorne kosilnice 4T in ostale manjše kmetijske stroje
vseh blagovnih znamk
SPECIFIKACIJA: ACEA 10W30, API SN/CF

5,30 

NOVA AKCIJA!

V skladu s spremembami v spodnji preglednici navajamo nove višine upravnih taks za nekatere
najpogostejše storitve:
od 1. 1. 2012 do
20. 5. 2016

od 21. 5. 2016
naprej

Vloga

4,54 €

4,50 €

Odločbe, sklepi, pritožbe

18,12 €

18,10 €

Potrdilo

/

3€

Izpisek iz matičnega registra (smrt, rojstvo, poroka)

/

3€

4,08 €

3,20 €

/

3€

Overitev podpisa, kopije

1,35 €

3€

Overitev garantnega pisma

1,35 €

5€

Vpis spremembe naslova v potni list

2,50 €

3€

Enotno dovoljenje za bivanje in delo

/

70 €

Ugotovitev identitete fizične osebe pri spremembi
lastništva motornega vozila

/

4,50 €

Storitev

Izpisek iz zemljiške knjige
Izpisek iz geodetskega registra

Podrobnejše informacije o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah si
lahko pogledate na povezavi: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016032.pdf
Upravna enota Vrhnika

Sprememba zakona
o kmetijskih zemljiščih

Zakon o spremembah in doposla (iz 60 na 30 dni),
lokalna skupnost ali država
polnitvah Zakona o kmetijskih – potencialnim kupcem ni več
za potrebe gradnje kanalizazemljiščih – ZKZ –E (Uradni
treba pošiljati izjave o sprecije, vodovoda, rekonstrukcilist RS, št. 27/2016) je začel vejemu ponudbe prodajalcu,
ja občinske oziroma državne
ljati 26. 4. 2016. V nadaljevanju
ampak samo upravni enoti,
ceste ...
izpostavljamo le nekaj spre- – lastnik kmetijskega zemljišča – na podlagi pogodbe o mememb, ki jih je prinesla novela
na upravno enoto posreduje
njavi kmetijskega zemljišča,
zakona.
le en izvod ponudbe (prej tri
ki je v lasti lokalne skupnosti,
izvode);
za stavbno zemljišče;
Manjše spremembe:
– o tem, da odobritev pravnega – na podlagi pogodbe, skleAM, Društvo Kneipp Vrhnika
– skrajšuje se rok za vložitev
posla ni potrebna, upravna
njene med lokalno skupnovloge za odobritev pravnega
enota izda odločbo (prej postjo, lastnikom kmetijsketrdilo),
ga zemljišča in lastnikom
– določen je trenutek sklenistavbnega zemljišča, s katero
tve pravnega posla – ko UE
lokalna skupnost kupi kmeprejme izjavo o sprejemu
tijsko zemljišče in ga menja s
ponudbe (pravni posel sklestavbnim zemljiščem;
01/ 7506 - 840
njen pod odložnim pogojem – na podlagi pogodbe o naodobritve s strani upravne
kupu kmetijskega zemljišča,
enote).
namenjenega gradnji objekta,
V PONUDBI:
ki je bil načrtovan z OPPN;
Razširja oziroma dopolnjuje – na podlagi pogodbe o menjaPNEVMATIKA BKT
PRODAJA PŠENIČNE
se izjeme, ko odobritev pravnevi zemljišča, ki mu je v sklaza kmetijske stroje
KRMILNE MOKE
ga
posla
ni
potrebna
(19.
člen):
du z zakonom, ki ureja vode,
10x75 - 15,03
25/1
– med solastniki, kadar je
14. - plat.
prenehal status naravnega
4,96 
kmetijsko zemljišče, gozd ali
vodnega javnega dobra in je
kmetija v lasti dveh ali več
po namenski rabi kmetijsko
solastnikov,
kadar
pogodbo
zemljišče,
z zemljiščem, ki
84,00 
SREDSTVA ZA ZATIRANJE
sklepajo vsi solastniki (prej
je v skladu z zakonom, ki
PLEVELA V KORUZI
je bilo dopustno, če sta bila
ureja vode, naravno vodno
samo dva solastnika);
javno dobro tekočih celin– če gre za kmetijsko zemljišče,
skih voda, ali z zemljiščem,
ZA 5 ha
površine
največ
1000
m2,
na
ki
mu je v skladu z zakonom,
SAMO
SENČNE MREŽE
katerem
stoji
manj
zahteven
PROTI
TOČI
IN
ki
ureja
vode, podeljen status
249,00 
PTICAM
ali zahteven objekt, ki ima v
grajenega vodnega javnega
skladu z zakonom, ki ureja
dobra.
graditev objektov, izdano
ZA 0,7 ha
pravnomočno dovoljenje za
Ključne spremembe zakona
SAMO
gradnjo;
si lahko ogledate tudi na spletni
32,99 
– na podlagi darilne pogodbe; strani MKGP, Agencije RS za
– na podlagi pogodbe o preu- kmetijske trge in razvoj podežitku;
želja.
–
na
podlagi
pogodbe,
kjer
je
VRTNO ORODJE °ZALIVALNI SISTEMI °GOZDARSKA MEHANIZACIJA IN OPREMA
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA ZA VARSTVO BOROVNIC IN OSTALIH RASTLIN
kupec kmetijskega zemljišča
Upravna enota Vrhnika
KOSE°ŠKROPILNICE°VITLI°CEPILCI°MOTORNE ŽAGE

AGROCENTER VRHNIKA
Jelovškova 7,1360 Vrhnika
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Spremembe zakona o upravnih taksah

Že skoraj 200 let je minilo od rojstva velikega misleca in
vizionarja, ki je v svojem času pridobil naziv zdravilca.

Kmalu mu bomo posvetili
dan v spomin na njegovo rojstvo v maju 1821 leta. Svoje vizije je živel v Bad Woerishofnu
na Bavarskem v Nemčiji. Mi
smo tisti , ki nadaljujemo njegovo zamisel kako preventivno
ohraniti naše zdravje in živeti
tako, da bomo krepki, odporni,
dobre volje in jesti tisto kar daje
bližnja narava.
Ker tako mislimo, čutimo in
upoštevamo modre nasvete misleca Kneippa. Vsako leto sku-

CMYK
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Č R N A
Območje Policijske
postaje Vrhnika
Nekoč davno so rokovnjaške
tolpe vzdolž cesarske ceste iz
temnih gozdov naskakovale
poštne kočije, ki so povezovale
Ljubljano s Trstom. Časi so se
spremenili, z njimi pa tudi tovrstna sodrga na območju Policijske postaje Vrhnika. Tako
sta se oni dan dva odločno
odpravila oropati – dostavljavca pic. Obetala sta si lahko delo
in kraljevsko gostijo z mamljivo dišečo vsebino škatel, a je bil
to bolj račun brez krčmarja, saj
se jima je dostavljavec pogumno postavil po robu. Ruvanje
je vzbudilo pozornost mimoidočih in roparja sta zgrožena
spoznala, da ju pred srečanjem
z možmi postave reši le še
hiter beg, med katerim jima
je nekako uspelo izmakniti
žrtvino denarnico z menjalnim denarjem. Za obema še
poizvedujejo.
Pošteno se je uštel tudi srboritež, ki ga je kres na Zaplani
razgrel prek vsake zdrave mere.
Z nekim drugim udeležencem
prireditve se je zapletel v žolčno razpravo, izhod iz nje pa je
zgolj on videl v fizičnem obračunu. Prvemu udarcu je sledila
hitra intervencija varnostnika,
ki je nadaljnje izbruhe nasilneža uspešno obvladal ter ga
vklenil do prihoda policije. Za
svoj izbruh si je prislužil globo
iz naslova kršitve javnega reda
in miru ter kršitve Zakona o zasebnem varovanju. Ali so k dogodku prispevali tudi maligani,
nismo uspeli izvedeti, so pa le-ti
odigrali ključno vlogo pri neljubem dogodku pred neko vrhniško trgovino. Možak je, verjetno
celo večkrat, pogledal v buteljko,
ki pa je očitno imela globlje dno,
kot ga je uspel premeriti. Noge
so mu pri tem trudapolnem
delu omagale in obsedel je pred
vhodom. Začuda pa mu ni omagal jezik in s polnimi pljuči je jel
vpiti na mimoidoče ter celo na
zdravnika ZD Vrhnika. Prihite-
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K R O N I K A

pozornost domačih, se neovirano sprehodil v hišo, s seboj
pa prinesel zgolj prazno malho.
Premetal je vse prostore in nazadnje v spalnici izbrskal, kar je
iskal – svetlikajočo se zlatnino.
Lastnico je tako oškodoval za
okoli tisoč evrov. Policisti so
med ogledom zavarovali sledi
storilca, ki so jih poslali v kriminalistično analizo.
Precej več pa si je z vstopom
v ogledano hišo dal opraviti nek
drug nepridiprav. Najprej se je
splazil na dvorišče, kjer je onesposobil senzorsko luč. Nato je
prevrtal leseni rob atrijskih vrat
in s prirejenim orodjem odprl
kljuko z notranje strani vrat. V
notranjosti se je menda potem
vendarle zavedel svojega nečednega početja. Vzel ni nič, je pa
lastniku zapustil za okoli petsto
evrov škode. Preveč mamljiva,
da bi jo pustil pri miru, pa je bila
za nekega tatiča ženska torbica v
avtomobilu. Menda je pretresel
vse kljuke, zrinil prste v vsako
režo in nazadnje ihtavo razbil
steklo prednjih desnih vrat. Pograbil je torbico in jo popihal
v neznano, z njim pa denarnica, mobilni telefon, potni list,
zdravstvena kartica, varčevalna poštna kartica in 210 evrov
gotovine. Lastnici je naprtil za
šesto evrov škode in predvsem
nadležna pota pri pridobivanju
novih dokumentov. Se bo pa
prav gotovo v kratkem končala
dolgoprsta karierna pot osumljenca, ki naj bi dlje časa skrivoma praznil police trgovskega
centra. Video nadzorni kameri
je vendarle pokazal svoj obraz,
zato ga bo že v kratkem doletela
kazenska ovadba. Ne prav dosti
pameti, a zato toliko več predrznosti pa je izkazal zmikavt, ki
je v tem času na dobrovškem
iskal primeren prevoz. Zagledal
se je v neko kombinirano vozilo,
ki mu je tako zelo priraslo k
Občina Dobrova - Polhov
srcu,
da se je z njim nemudoma
Gradec bi prav z lahkoto kak
odpeljal
novim dogodivščinam
mesec pogrešila tuje lastnine
naproti.
Te nedvomno vključuželjne rokomavhe, a aprila pojejo
skorajšnje
srečanje z možmi
licistom PP Ljubljana Vič dela
v
modrem,
saj
vozilo ni niti regitod žal ni manjkalo. V enem
strirano.
Lastnika
je sicer oškoprimeru je lump izkoristil ne-

li so možje v modrem in ker se
je na vsa opozorila kratkomalo
požvižgal ter še naprej razgrajal,
so ga odvedli s seboj v prostore
za pridržanje, kjer si je lahko v
miru zbistril misli.
Naokrog pa se še vedno potikajo tudi vlomilci. Neljubi gostje so zunaj uradnih ur obiskali podjetje na Logu, povohljali
okrog vogalov in s primernim
orodjem odprli zaklenjena vrata. Pretaknili so skladišče in
pisarno, a jim je od vsega zadišala zgolj menjalnina iz pisalne
mize. S pičlim izkupičkom so jo
nato pocvirnali v neznano.
Zavetje noči je prav tako
dalo polet nepridipravom, ki
so se jim sline pocedile ob dobro preskrbljenem bencinskem
servisu v Borovnici. Vrgli so
se nad omarico z akumulatorji,
ker elektrike nikdar ni preveč,
obenem pograbili plastenke
z antifrizom, saj zima lahko
kadarkoli potrka na vrata, še
posebno poleti, in jasno tudi čistila za stekla; čemu, verjetno še
ugotavljajo. Za vsemi naštetimi
policisti še poizvedujejo.
April pa je bil menda še najbolj črn za štiri posameznike,
pri katerih so možje zakona našli manjšo količino telesu škodljivega in zato prepovedanega
»Cannabisa« ter jo poslali na
uničenje. Verjetno jih s tem res
niso osrečili, bodo pa zato bolj
zdravi.
Kronika vrhniških cest se je
ta mesec zaključila pri desetih
nesrečah, od katerih sta se na
srečo le dve končali z lahko telesno poškodbo.

Območje Policijske
postaje Ljubljana Vič

doval za okoli tristo evrov.
V obtoku so se zadnji čas pojavili doma natisnjeni bankovci,
ki verjetno ne bodo doživeli
prav velike naklade. Sumljivi
bankovec je namreč zaznala
naprava za preverjanje pristnosti, obveščeni so bili policisti, ki
so ga zasegli in poslali v analizo.
Po prejetih rezultatih bo sledil
ustrezen ukrep.
Med drugim so se aprila
možje postave ukvarjali tudi z
medsebojnimi obračuni štirinožnih ljubljenčkov. Lastnica
psa namreč ni ustrezno poskrbela za svojega ljubljenčka, ki se
je zato na javnem kraju prosto
zapodil v drugega psa. Zavoljo
kršitve Zakona o zaščiti živali
ji je bil izdan ustrezen plačilni
nalog.
Horjulski konec je bil aprila
miren, policisti so sicer nekajkrat posredovali, a z opravljenimi razgovori na krajih posredovanj ugotovili, da ne gre
za kršitve javnega reda ali miru,
zato ukrepanje ni bilo potrebno.
Maj je bil na dobrovško-polhograjskem koncu zopet pester.
Nekega zlikovca je namreč po
daljšem zaprtju stisnila tako
huda sila, da ga niso mogle
ustaviti ne ograda gradbišč, ne
zaklenjena vrata gradbenega
kontejnerja in niti ključavnice
še treh stanovanjskih objektov.
Iz kontejnerja je odnesel kar
štiri kotličke za WC in iz nedokončanih objektov še dva. Da pa
ga v dolgih zimskih večerih, ko
bo urejal svoje črevesne težave,
ne bi preveč zeblo v podplate,
je mimogrede odnesel še razdelilnike, plošče in cevi za talno ogrevanje. Lastnika je tako
oškodoval za astronomskih
10.000 evrov. Vlomilski pohodi
se s tem niso končali. Na udaru
so se znašle še vsaj štiri stanovanjske hiše. V večernih urah se
je tatič spravil nad vhodna vrata
ene od njih ter nazadnje vdrl v
notranjost. Med stikanjem po
prostorih je našel polno žensko
denarnico in jo zadovoljen popihal v neznano. Spet drugi se je

s primernim orodjem lotil okna
garaže, zatem pa še okna spalnice, da bi se le zrinil v notranje
prostore. Pametnejši je popustil
in že kmalu je mrzlično pregledoval vsebino hiše. Očitno je
našel, po kar je prišel, saj sta z
njim izginila nakit in denar. Po
kaj se je odpravil nek drug pripadnik zmikavtske druščine, pa
ostaja uganka. Kar sredi belega
dne je vlomil skozi zadnja vrata
hiše, a iz nje potem ni odtujil ničesar. Okoristil se je prav toliko
kot njegov tovariš, ki je v neko
drugo hišo vlomil skozi straniščno okno. V školjko resda ni
padel, jo je pa moral precej na
hitro pobrisati po isti poti nazaj, ko je zaslišal korake hišne
gospodarice. Za njima je ostal
zgolj slab spomin in seveda materialna škoda.
Pri miru pa nepridipravi niso
mogli pustiti niti plodov trdega
dela drvarjev. Bukovi kot so, so s
kupa ob gozdni cesti pobrali za
deset kubičnih metrov hlodovine bukve in hrasta, verjetno
misleč, da je komu padla iz žepa.
Podjetje so tako oškodovali za
štiristo evrov. Da jim gre občasno že tudi na otročje, pa se je
pokazalo v primeru, ko je neznanec sredi noči ves razigran
izpred stanovanjske hiše odtujil
otroški PVC-tobogan. Prič, ki bi
povedale, kakšno dudo je medtem premetaval po ustih, žal ni,
vemo pa, da je lastniku povzročil za osemdeset evrov škode.
Za vsemi navedenimi še poizvedujejo, kazenske ovadbe pa
so že spisane.
Med drugim so možje postave omenjeni mesec intervenirali še zavoljo nekaj kršitev
javnega reda in miru. Tragično
pa se je končal dogodek na domačih cestah. Dvajsetletnik naj
bi iz Ljubljane proti Gabrjam
vozil z neprilagojeno hitrostjo.
Njegov BMW je na delu ceste,
ki poteka v daljši ravnini, naenkrat odneslo s ceste na travnik
in pri tem je treščil ob betonski
steber. Vozilo se je nato prevrnilo in obstalo v križišču z odcepom za Stransko vas. Zaradi

hudih poškodb je voznik umrl
na kraju nesreče.
Nesreče so se isti mesec
kar vrstile na horjulskem koncu. V prvem primeru je občan
po končani košnji ročno koso
prislonil k obračalniku, ki pa
je bil pripet na traktor, ki ga je
upravljal njegov brat. Slednji
tega, kot kaže, ni opazil in ko
je vključil obračalnik, da bi nadaljeval delo, je koso po zraku
zabrisalo naravnost v nogo nesrečnemu bratu. Poškodovanca
so na kraju dogodka oskrbeli reševalci in ga nato odpeljali v nadaljnjo oskrbo na urgentni blok
KC Ljubljana. Policisti bodo
o ugotovitvah zgolj obvestili
tožilstvo s poročilom, saj dogodek nima znakov kaznivega
dejanja. V drugem primeru pa
je občan z doma izdelano škropilnico na zračni pritisk škropil
plevel na skalovju za hišo. Po
opravljenem delu je škropilnico
priklopil na kompresor. Med
polnjenjem z zrakom pa je zaradi prevelikega pritiska popustilo dno škropilnice in en del z
veliko silo vrglo naravnost v občana. Zavoljo hudih poškodb je
umrl na kraju nesreče. Policisti
bodo o ugotovitvah le obvestili
tožilstvo s poročilom, saj dogodek nima znakov kaznivega
dejanja.
Nastala je tudi športna nesreča s padalom. Občan se je ob
vzletu s padalom, ki ima nameščen paramotor (propeler pod
sedežem), s spodnjim delom
zataknil ob žico električnega
pastirja. Z višine približno desetih metrov je nato strmoglavil nazaj na travnik, a pri tem na
srečo utrpel le lahke telesne poškodbe. Ponj je sicer hitro prišlo
reševalno vozilo. Po zbranih obvestilih in ogledu kraja nesreče
so policisti o zadevi obvestili
pristojnega letalskega inšpektorja MOP, sestavili pa so še
poročilo na pristojno tožilstvo,
saj je tudi v tem primeru tuja
krivda izključena.
Damjan Debevec

VABILO

25. obletnica
zavzetja skladišča JLA
s strani TO RS v Borovnici

Proslavitev bo letos v soboto, 2. 7. 2016, prek dneva po
naslednjem programu:
pohod po poti spominov na leto 1991 – Memorial Toneta Jesenka; start ob 8.30 v Bistri,
zaključek z ogledom skladišča ter priključitev proslavi
ogled skladišča SV v Podstrmcu ob 11.00 in 12.00
ogled razstave Veterani ne skrivamo v galeriji HUD Karel Barjanski od 9.00 do 12.00
proslava in druženje pri spominski plošči v Brezovici pri Borovnici – 15.00 do 18.00

Pred petindvajsetimi leti je 28. junija vod 30. razvojne skupine TO RS do- Na proslavi pri spominski plošči bo slavnostni govornik brigadir Roman Urbanč,
miselno in brez boja zavzel eno večjih skladišč JLA v Podstrmcu pri Borov- poveljnik prve brigade Slovenske vojske, ki ima domicil v Občini Borovnica za
nici. Dostop JLA k skladišču pa je branila borovniška četa TO.
sodelovanje s civilnim okoljem.
Občina Borovnica in OZVVS Vrhnika - Borovnica smo v sodelovanju s
Po kulturnem programu bo druženje ob vojaški veteranski enolončnici in
SV organizirali časten spomin na ta pomemben dogodek za osamosvoglasbi domačih ansamblov.
jitev Slovenije vsako leto do dvajsete obletnice, ko smo odločili, da bomo
nadaljujevali redno na vsakih pet let. Letos je ta petletka in naj bo dogodek
Vabljeni !
obsežnejši in odmevnejši ter tudi v nadalje naš povezovalnik.
Bojan Čebela, župan Občine Borovnica
Predsedstvo OZVVS Vrhnika - Borovnica
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Višja strokovna šola
Vabimo vas na VPIS
v višješolski strokovni študij:

Informatika
Gradbeništvo
raven izobrazbe 6/I

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5897 662, julijana.rifl@cpu.si

www.cpu.si

GRADBENA DELA
IN IZKOPI
GRADBENA DELA
IN IZKOPI

oglas_87_125_v4.indd 2

6. 06. 16 21.53

• Razni izkopi

• Razni izkopi
• Traktorski prevozi
• Traktorski prevozi
• Adaptacije - novogradnje
• Adaptacije - novogradnje
• Fasade
• Fasade
• Urejanje
dvorišč
• Urejanje
• Raznihdvorišč
škarp
• Raznih
škarpsnega
• Zimsko
čiščenje

ČLANI KLUBA ZVESTOBE MYCITROËN PLUS
PRIHRANITE PRI VZDRŽEVANJU SVOJEGA CITROËNA
SKOZI VSE LETO S POPUSTI DO 35 % NA IZBRANE
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE.

• Prodaja peletov in drv

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

ČLANSTVO JE POVSEM BREZPLAČNO, VČLANITEV PA POVSEM
ENOSTAVNA! VČLANITE SE NA SPLETNI STRANI WWW.CITROËN.SI,
V NAJBLIŽJEM POOBLAŠČENEM SERVISU CITROËN ALI POKLIČITE NA
BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 30 15.

T: 041 742 018

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

SERVISNE UGODNOSTI ZA ČLANE
RASTEJO Z LETI
7 LET IN VEČ

NA PODLAGI STAROSTI VOZILA STE VSAKO LETO
UPRAVIČENI DO VIŠJEGA POPUSTA.

6 LET IN VEČ

5 LET IN VEČ

4 LETA IN VEČ

3 LETA IN VEČ

O splošnih pogojih članstva v klubu
zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih si
preberite na spletni strani www.citroen.si.

2 LETI IN VEČ

- 10 %

- 15 %

- 20 %

- 25 %

- 30 %

- 35 %

Avto Merlak d.o.o., Drenov Grič 99, 1360 Vrhnika. Tel.: 01/7551-007, 01/7553-807; fax: 01/7557-407; GSM: 031/643-597 in 040 437 853.

Urnik: servisna delavnica od pon. do petka med 7:30 in 16:00, v petek med 7:30 in 14:30; prodaja vozil: od pon. do petka med 7:30 in 17:00, v soboto med 9:00 in 12:00.
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Rima raja

Festival otroške poezije
Vrhnika, 19. maj – V veliki dvorani Cankarjevega doma na
Vrhniki je potekala zaključna prireditev vseslovenskega
festivala otroške poezije Rima raja. Dvorana je bila nabito
polna osnovnošolskih pesnikov, njihovih mentorjev in staršev.
Na peti Rima raji je sodelovalo 54 šol iz vse Slovenije oziroma 428 »rimajočih« otrok. Ti
so bili razdeljeni v dve starostni
skupini: mlajša od 1. do 5. razreda (155 otrok) in starejša od
6. do 9. razreda (273 otrok). Posebna komisija je imela nalogo
izbrati najboljše, saj so se otroci
s svojimi mentorji potrudili, da
črke, besede in stavke povežejo v poezijo. Izbrali so trideset
zapisov, ki so jih avtorji tudi
predstavili na sami prireditvi.
Na prva tri mesta so se uvrstili:
– mlajša skupina:
1. mesto: Doroteja Drevenšek,

5. b (OŠ Angele Besednjak –
Maribor)
2. mesto: Nuša Horvat, 4. a (OŠ
Franceta Prešerna – Črenšovci)
3. mesto: Jakob Bernard, 3. d
(OŠ Brezovica pri Ljubljani) in
Sofija Filippini, 5. b (OŠ Louisa
Adamiča – Šmarje - Sap)
– starejša skupina:
1. mesto: Maj Maver, 6. b (OŠ
Pivka)
2. mesto: Žanet Zakrajšek, 9. b
(OŠ A. M. Slomška – Vrhnika)
3. mesto: Tia Globokar, 7. a (OŠ
Toneta Pavčka – Mirna Peč)
Omenjeni so prejeli tudi posebna priznanja in nagrade. Ob

celotnem festivalu Rima raja je
potekal tudi kulturni program,
ki ga je pripravila Glasbena šola
Vrhnika s svojimi učenci. Nastopila sta otroški pevski zbor
Glasbene šole Vrhnika pod
mentorstvom Patricije Pečar
Kumar in Godalni kvartet
Quartisimo pod mentorstvom
Nastje Cajhen Rode, ki so ga
sestavljale: na violini Urša Gutnik, Sara Mivšek in Ema Brlan,
na violončelu Eva Mivšek in kot
gostja na klavirju Jana Stanišič.
Program je povezovala
osnovnošolka Kaja Gerdina.
Celotno prireditev pa so omo-

Javna premiera radijske igre
Vrhnika, 23. maj – Letošnji
Cankarjevi dnevi so bili
prežeti z likom velikega
slovenskega pisatelja bolj
kot kdaj koli doslej. Posebno
noto mu je dala javna
premiera radijske igre Kralj
na Betajnovi, ki jo je pripravil
tretji program Radia Slovenija
– program Ars.

Plesalo se je na Golici
V nedeljo, 22. 5., smo se Cepci in Cepke
odločili za nenavaden nastop. Z avtomobili smo
se odpeljali do Planine pod Golico, nato pa se z
nahrbtniki, v katerih so bile gorenjske noše, in
harmoniko na ramah odpravili na vrh 1836 m
visoke Golice.

Vsi nagrajenci festivala Rima raja, med njimi tudi učenka OŠ A. M. Slomška Žanet Zakrajšek (druga z desne).

gočili: Zavod Ivana Cankarja
Vrhnika, Cankarjeva knjižnica
Vrhnika in OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Ob tej priložnosti
je izšel tudi Zbornik pesmi iz
letošnje Rima raje. Glavni organizator Uroš Vošnjak je v
zborniku napisal: »… težko je

izbirati, če se na enem mestu
znajde veliko zapisov in kadar
izbereš le na temelju neposrednega branja, na temelju
besed, razvrščenih v vrstice,
imenovane verzi. Med tridesetimi izbranimi je opaziti nekaj
»možnosti za v bodoče«. Upati

Predvajanje premiere je potekalo v
mali dvorani Cankarjevega doma, kjer
je organizator srečanja, Zavod Ivana
Cankarja Vrhnika (v sodelovanju s
Cankarjevo knjižnico in OŠ Ivana Cankarja), poskrbel za nekoliko drugačno
vzdušje, kot smo ga vajeni: postavil je
mize s Cankarjevimi dobrotami, manjkala ni tudi izbrana kapljica.
Dobre pol ure dolga radijska igra, posneta marca 2016, je nastala v režiji vrhniškega rojaka Jožeta Valentiča, v njej pa
so nastopila znana igralska imena, kot
so Borut Veselko, Jernej Kuntner, Mojca
Funkl, Milan Štefe in drugi. Kot je bilo
slišati na pogovoru z ustvarjalci igre, je
nastopanje pred radijskim mikrofonom
povsem nekaj drugega kot nastopanje
na odru ali pred kamero. Pri radijski igri

pa je, da se bo pojavilo novo
»pero«, ki bo skušalo človečnosti odmerjati potreben prostor
na tem tako odraslem, malodane ponorelem svetu.« To je tudi
namen festivala otroške poezije
Rima raja.
Simon Seljak

je največji poudarek na tonaliteti glasu,
zato morajo biti govori jasni, barva glasu
pa jasno odražati razpoloženje igrane
osebe.
Režiser Valentič je pojasnil, da se je
za Kralja na Betajnovi odločil, ker je
omenjeno delo aktualno tudi danes,
hkrati pa je tudi hvaležno za radijsko
igro. Seveda ni bilo zaigrano celotno
pisateljevo delo, pač pa le smiselno izbrani odlomki, ki so povezani v celoto,
po besedah dramaturginje Vilme Štritof, ustvarjali jasno podobo anatomije
zločina. Kralj na Betajnovi je namreč
zgodba o koruptivni zlizanosti oblasti
in osebnih interesov, ki za dosego ciljev
ne izbirajo sredstev.
GT, foto: GT

Pomladni koncert

Čeprav nas je na poti po grebenu spremljal močan veter, smo
na vrhu pohodniška oblačila zamenjali za folklorna in zbranim pohodnikom zaplesali splet gorenjskih plesov, manjkala
ni niti Avsenikova Golica. Po nastopu smo se oblekli v naše
prepoznavne zelene majčke in se odpravili do koče. Tam smo
bili krivci marsikaterega pogovora o dogajanju na vrhu Golice.
Nedeljo smo tako super izkoristili in ligojnški ples ponesli na
slovensko-avstrijsko mejo med narcise. (cc)

Pihalni orkester Vrhnika je v petek, 20. maja,
izvedel že tradicionalni Pomladni koncert. Vrhničani
so prav ponosni na »vrhniško godbo«, ki jih za
praznik dela v zgodnjih jutranjih urah prebuja že
mnogo mnogo let.
Zato tudi z veseljem prihajajo
na njihov Pomladni koncert, saj
presenetijo s popolnoma novim
in zanimivim programom. Tako
je bila velika dvorana Cankarje-

vega doma na Vrhniki skoraj
polna njihovih zvestih poslušalcev. Med njimi je bil tudi starosta vrhniških godbenikov Rudi
Velkavrh starejši, ki se rad in z

veseljem udeležuje vseh njihovih
koncertov. V prvem delu koncerta so godbeniki zaigrali štiri bolj
resne skladbe, npr. Uvertura v
opero Tatinska sraka (G. Rossinija) in bolj znano James Bond
007. V drugem delu pa so navdušili s slovenskimi narodnimi
skladbami. Poklonili so se tudi
spominu na Slavka Avsenika in
zaigrali njegovi Lovska koračnica

in Spomin. Seveda brez dodatka
ni šlo, saj je občinstvo to glasno
zahtevalo. Tako moram iskreno
zapisati, da je bil to eden boljših
njihovih koncertnih programov,
čeprav na svojih nastopih vedno
pozitivno presenetijo.
Simon Seljak
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Razstava fotografij Kluba Okular
Vrhniški fotoklub Okular tokrat razstavlja v avli Cankarjevega doma na Vrhniki.
Na razstavi si lahko ogledate dela najbolj dejavnih članov kluba.
Fotografije so predvsem odraz gledanja posameznika na to
umetnost, saj dela nimajo skupne tematike in je zato razstava
izredno pestra. Na razstavi je
mogoče videti različne teme od
naravoslovne, ulične in tako
imenovane art fotografije. Nekatera dela so v črno-beli tehniki in tako še bolj poudarijo
umetniško vrednost. Razstavo
si lahko ogledate do konca junija in od prvega do petnajstega
avgusta.
Klub Okular, ki združuje
fotografe z Vrhnike in njene
okolice, deluje že šesto leto in je
na slovenski sceni dokaj mlad.
Kljub vsemu je aktivnost nekaterih članov vidna tudi v širšem

slovenskem in mednarodnem
prostoru. Klub se ponaša z raznimi aktivnostmi, predvsem s
klubskim izobraževanjem, kot so
tečaji na prostem in v studiu. V
preteklosti je klub že organiziral
nekaj skupinskih razstav in razstave posameznih članov. Člani
se srečujemo dvakrat na mesec,
pregledujemo aktualno gradivo
in naredimo načrte za naprej. V
juliju bo klub razstavljal v sodelovanju s kranjskim klubom v
galeriji Kranjska hiša v Kranju.
Elo Mihevc,
AFIAP MFFZS

Oto Pestner na Vrhniki
V začetku junija je Cankarjev dom gostil
zanimiv koncert Big banda Vrhnika in
njihovega gosta Ota Pestnerja.
Prav Otov nastop je navdušil
polno veliko dvorano. Skupaj
z Big bandom je zapel nekaj
znanih uspešnic, ki ostajajo in
bodo večno zimzelene. Glasbeno se je zelo dobro predstavil tudi vrhniški Big band
orkester pod vodstvom Matjaža Lenarčiča. Zato lahko s
spoštovanjem cenimo izjavo
Ota Pestnerja: »Vrhničani ste
res lahko srečni in zadovoljni,
da imate tako dober orkester
Big band. Ob svojih številnih

nastopih in spremljavah raznih
orkestrov je vrhniški resnično
eden boljših. Zanimivo je tudi,
da je v prvi vrsti orkestra mlada
ženska saksofonska zasedba, ki
da orkestru še večji pečat.«
Tako moram poudariti, da
je minil res prelep in nostalgičen koncert velikana slovenske
glasbene scene Ota Pestnerja
in vrhniškega Big banda.
Simon Seljak
Oto Pestner je pohvalil kakovost Big banda Vrhnika.

Detajli narave Vojka Bizjaka
Vrhnika, 24. maj – V Cankarjevem domu je odprla
vrata še ena fotografska razstava letos, tokrat
avtorja Vojka Bizjaka, katerega bližnje posnetke
narave si lahko ogledate do 19. junija.

Detajli narave, kot je poimenoval razstavo, nas včasih prav
zares presunejo. Navajeni smo
hitenja, površnega opazovanja
ter posploševanja, zato včasih
drobnih detajlov narave, ki velja
za največjega umetnika, sploh ne
opazimo. Dolga leta jih odkriva
Vojko, tokrat pa jih je predstavil
tudi javnosti. S svetlobo presvetljen rastlinski list, sence na
razjedenem skalovju, letnice
na drevesu, neverjetne ledene
intarzije, s kričeče oranžnimi

lišaji poraščeno skalovje … Vse
to je samo delček opisa predstavljenih fotografij, ki so nastale
v letih od 1992 do 2009. Lahko
jih gledate kot nesporen del žive
narave, lahko pa vas njihova abstraktnost popelje v domišljijske
svetove, je na odprtju povedala
Damjana Bergant, umetnostna
zgodovinarka, ki je predstavila
avtorja.
Fotografija ga je spremljala
že od mladih let, ko se je zanjo navdušil v šestdesetih letih

Razstava akvarelistov
prejšnjega stoletja na planinskih
izletih. Znanje je izpopolnjeval
v različnih klubih, leta 1998 je
prejel naziv »kandidat za mojstra fotografije«. Razstavljal je
na številnih domačih in tujih
razstavah, pa tudi v knjigah in
številnih revijah z naravoslovno
tematiko.
Da je Vojko z objektivom
posegel po lepotah narave, ni
presenetljivo, če vemo, da je po
izobrazbi biolog. Z ženo Sonjo,
prav tako strastno fotografinjo
in biologinjo, ki je, mimogrede,
pred meseci ravno tako razstavljala v Cankarjevem domu, sta
tako združila hobi in poklic, kar
je še dodatno utrjevalo in dopolnjevalo njuno partnersko vez.
Tako kot je poseben mikrosvet narave, ki ga je v fotografski
objektiv ujel Vojko, je bilo posebno tudi odprtje razstave. Ob tej
priložnosti so med drugim nastopili štirje glasbeni gostje iz
Egipta, Afganistana in Irana, ki
trenutno živijo v azilnem domu
v Logatcu.
Razstava bo na ogled do 19.
junija.
Gašper Tominc, foto: GT

V petek, 3. junija,
je Vrhniška skupina
akvarelistov v OŠ
Ivana Cankarja Vrhnika
ponovno postavila na
ogled svoja likovna
dela.
Družijo se že deveto leto in
pod ostrim očesom mentorja
Petra Lazarevića iz leta v
leto lepo napredujejo. To
je potrdila tudi kritičarka
Anamarija Stibilj Šajn, ki
skupino spremlja že od
vsega začetka. Zaradi dobrih
referenc se odpirajo vrata v
pomembnejše galerije celi
skupini kot posameznikom.
Tako je že od 21. junija odprta
razstava akvarelov v Galeriji
Krke v Ljubljani in bo na ogled
vse poletje. Na tokratni razstavi
na Vrhniki so se predstavili:
Petar Lazarević, Vera Banić
Vukadin, Mili Dolenec, Janez
Dragolič, Marija Franinović,
Dare Hering, Ivanka Krasnik,
Ljubica
Krivec,
Tončka
Madon, Marija Malovrh,
Marinka Mohar, Janez Ovsec,

Anka Pažin, Olga Petrovčič,
Krunoslav Sabo, Martina
Starc, Marija Strnad, Helena
Umek, Zvezdana Zatler in
Cilka Žmahar.
Kulturni program ob odprtju
razstave
so popestrile
flavtistki Ema Mrzelj in
Elena Zakrajšek Janevski ob
klavirski spremljavi prof. Nike

Tkalec - vse iz Glasbene šole
Vrhnika.
V
zahvalo
za
dobro
medsebojno sodelovanje je g.
Lazarević Osnovni šoli Ivana
Cankarja podaril portret Ivana
Cankarja, ki ga je sam naslikal.
MM,
foto: Janez Ovsec

52

NAS CASOPIS 439/27. 6. 2016

K U LT U R A

Vrhnika-Cankarjevo mesto

CMYK

27. junij 2016
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

53

Slavnostni koncert ob 40. obletnici

Izvedba Vrhniške
simfonije
Glasbena šola Vrhnika je svojo 40-letno ustanovitev obeležila še s
slavnostnim koncertom 1. junija v večnamenski športni dvorani OŠ
Antona Martina Slomška na Vrhniki. To je bil že peti koncert GŠ Vrhnika
za praznovanje 40. obletnice.
Dirigent Jaka Jerina in obe pevki

Lahko zapišem, da je bil to resnično »gala« koncert, ki so se ga
udeležili številni gostje ter seveda Vrhničani. Športna dvorana
se je tako prelevila v pravi glasbeno-kulturni ambient. Resnično
lepo je bilo videti na odru okoli
180 glasbenikov in pevcev vrhniških pevskih zborov, na polnih
tribunah pa več kot sedemsto
poslušalcev.
Navzoče je prva pozdravila
ravnateljica GŠ Vrhnika Dominika Naveršnik:
»40 let nazaj, leta 1976, nismo
začeli od začetka. Glasbena šola
je na Vrhniki delovala že v 40.
letih prejšnjega stoletja. Pouk
raznovrstnih inštrumentov je
potekal v okviru osnovne šole,
glasbeno izobraževanje pa je bilo
že pred tem pomemben del cerkvenih pevskih zborov, pihalne
godbe in delovanja prosvetnih
kulturnih društev. Zagnani učitelji - Milan Stibil, Stane Habe
in Drago Bitenc so poučevali
tudi na domu. 59ega leta je bila
glasbena šola celo že ustanovljena, pa potem pet let kasneje
ukinjena zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in ustreznega
strokovnega kadra. Danes torej

je Jaka Jerina, skladatelj, aranžer,
zborovodja, učitelj in vodja dveh
orkestrov Glasbene šole Vrhnika.
Tudi on je izšel iz domače glasbene šole ter simfonijo poimenoval
Vrhniško, ki je bila za jubilejno
priložnost zelo primerna. Besedilo za drugi stavek je vzet iz
Cankarjevega Aleša z Razora.
Za zadnji stavek pa je tudi za jubilejno priložnost napisal Miha
Rus, prevajalec, poliglot, pesnik
in oče desetih otrok, ki je z glasbeno šolo zelo povezan, saj jo
obiskuje kar šest otrok. Vrhniško

ski MePZ Nauportus musica,
Oktet Raskovec in ŽPZ Tonja iz
Borovnice. Kot solistki sta zapeli
pevki sopranistka Tjaša Rus in
mezzosporanistka Ema Nartnik.
Celotno prireditev je povezovala
Sonja Rejc. Ob koncu simfonije
Vrhnika pa se je razvnel velik in
bučen aplavz. Poslušalci so vstali
s svojih sedežev in tako pokazali
svoje navdušenje. Nato je sledilo
še slavnostno druženje izvajalcev
velikega projekta in poslušalcev.
Seveda z mislijo, da si Vrhnika
take koncerte resnično zasluži.

Okoli 180 glasbenikov je prvič izvedlo Vrhniško simfonijo.

ne praznujemo 40 let glasbenega
izobraževanja na Vrhniki, ampak ustanovitev glasbene šole
s pravno-formalnim statusom,
ki zagotavlja kontinuiran, in
sistematičen razvoj glasbenega
izobraževanja.
V glasbeni šoli danes poučuje 39 strokovno usposobljenih
učiteljev, vpisanih pa je 460
učencev. Danes na glasbeni šoli
deluje že 19 različnih instrumentalnih oddelkov,
6 orkestrov, številne komorne
skupine in od leta 2007 tudi plesni oddelek.

Poslanstvo, namen glasbenega
izobraževanja, pa ni le izobraževanje profesionalnih glasbenikov
in plesalcev. Je tudi doseganje
ustreznega znanja za delovanje
v ljubiteljskih plesnih skupinah,
instrumentalnih ansamblih,
orkestrih in pevskih zborih.«
Zbrane so nato nagovorili še
župana Vrhnike Stojan Jakin
in predstavnik Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Za prispevek k razvoju šole in
vzgoji mladih glasbenikov je nekaj nekdanjih zaposlenih prejelo
zaslužene zahvale, in to: Polona

Gruden - administratorka, Jože
Jerina - učitelj trobente, Marija
Kosi - učiteljica klavirja pred letom 1976, Matevž Mercina - klarinet, Aleksander Müller - učitelj
kljunaste flavte, oboe in saksofona,… Vili Ošlaj - harmonika, Anton Pucihar - harmonika, Majda
Smrke - učila nauk o glasbi ter
Viktor Zadnik - 30 let ravnatelj
GŠ Vrhnika.
Sledila je pričakovana »Vrhniška simfonija«. Posebej za to priložnost je napisana skladba in bo
v zgodovino zapisana kot prvič
izvedena. Napisal in uglasbil jo

Pisani svet glasbe
Tretji koncert Glasbene se predstavili naslednji mladi in pomeni glasba oziroma učenje v
šole Vrhnika ob 40. obletnici obetavni učenci glasbene šole: vrhniški glasbeni šoli. Prav taki
Sara Mivšek – violina, Tia Klemen – saksofon, Vita Rus – fagot, Jurij Cankar – trobenta, Tim
Ravnik – diatonična harmonika,
Jan Jelovšek – kontrabas, Amanda
Teršar – oboa, Vid Čatež – marimba, Tinkara Zupan – harmonika, Eva Mivšek – violončelo,
Ana Suhadolnik – orgle, Erazem
Jazbinšek – kitara, Ema Oblak –
flavta, Ivana Rus – klarinet, Štefan
Čepon – pozavna in bariton, Ana
Leben in Luka Povšič – petje, Erik
Tominec in Jan Nagode – klavir
štiriročno, Godalni kvartet Quartissimo. Vsak nastopajoči solist ali
skupina so prejeli velike aplavze.
Nekateri so se predstavili kot že
veliki virtuozi ter dokazali, kaj jim

Nastop učenk
drugega in četrtega
razreda baleta

simfonijo je zaigral Veliki simfonični orkester GŠ Vrhnika, ki so
ga sestavljali njegovi sedanji in
nekdanji učenci in učitelji. Peli pa
so člani lokalnih pevskih zborov:
MePZ Ivana Cankarja, Mladin-

Zato GŠ Vrhnika in vsem izvajalcem ter učiteljem in mentorjem
iskrena hvala.
Simon Seljak

Maček Muri na Vrhniki

40 let GŠ Vrhnika

je bil 18. maja v dvorani slavljenke. Poimenovali so ga Pisani svet
glasbe, predvsem zato, ker so utrinek ustvarjalnosti pokazali solisti, komorne skupine in plesalci
baleta vseh oddelkov GŠ Vrhnika. Solistični, komorni in plesni
nastopi učencev so dvorano GŠ
Vrhnika napolnili do zadnjega
kotička. Vedeti je treba, da vsaka
generacija učencev ponudi nekaj
izjemnih talentov, ki so se za svoj
glasbeni svet pripravljeni odreči
marsičemu. To so tudi dokazali z
izvedbami virtuoznih skladb na
raznih inštrumentih in z različnimi programi učenja na vrhniški glasbeni šoli. Poslušalcem so

Da smo jubilej glasbene šole praznovali v tako velikem
obsegu in izobilju kakovostnih glasbenih in plesnih vsebin, se
najlepše zahvaljujem vsem učiteljem Glasbene šole Vrhnika.
S svojo ustvarjalnostjo in entuziazmom skrbijo za kakovost
pedagoškega dela v glasbeni šoli in obenem za zanimiv in
poučen program za nastopajoče učence in njihove starše ter
obiskovalce prireditev.
Dominika Naveršnik, ravnateljica

najdejo v glasbi smisel svojega
življenja in so se za to pripravljeni odreči brezdelnemu udobju.
Nagrada za trud je prav gotovo
velika. Prek glasbenih nastopov
in tekmovanj učenci spoznavajo
svet glasbe zunaj šole. Spoznavajo
pa tudi glasbeno kulturo v lokalnem okolju, v državnem in tudi
zunaj naših meja. Vrhniška glasbena šola je tako motor številnim
učencem za njihovo življenjsko
poslanstvo. V letošnjem šolskem
letu so se štirje učenci odločili za
nadaljevanje glasbenega študija. V
vseh štiridesetih letih delovanja
je iz vrhniške glasbene šole izšlo
kar 35 profesorjev in profesionalnih glasbenikov. Sedaj se trenutno
izobražuje še štirinajst dijakov
in deset študentov v glasbenih
šolah doma in na tujem. Vse to
kaže, da Glasbena šola Vrhnika
dobro deluje, da je dobra povezava z občinskimi strukturami, da
je kakovostno vodstvo z vsemi
učitelji in mentorji. Zato ob tem
samo velike čestitke in dobre želje
za nadaljnje dobro in učinkovito
delovanje.
Simon Seljak

Vrhnika, 25. maj – Glasbeno-plesna upodobitev Mačka Murija
je eden od vrhuncev letošnjega praznovanja 40. obletnice
Glasbene šole Vrhnika.
Dvakrat do zadnjega kotička napolnjena dvorana ter dolgi aplavzi so največji dokaz dobro izvedenega projekta, v katerem sta moči združili glasbeni šoli Rakovnik in
Vrhnika.
Ideja za glasbeno-plesno predstavo Mačka Murija se je porodila pri dirigentkah godalnih orkestrov obeh šol: Nastji Cajhen Rode in Vanji Bizjak Podlesek. V mačjo prejo
sta vključili še Jako Puciharja, ki je pripravil priredbo, Barbaro Prhavc in Lizo Volk z
njunimi baletkami, Evo Hren, ki je prevzela vlogo solistke, ter pevska zbora obeh šol
(mentorji: Helena Grbac, Kristina Smrke, Urban Tozon). Rezultat je bila uro dolga
glasbeno-plesna prireditev z enajstimi prizori, ki je pri starejših vzbudila nostalgijo
na stare čase, mlajše pa potopila v domišljijski svet pravljic Kajetana Koviča. Kot je
dejala ravnateljica vrhniške glasbene šole Dominika Naveršnik, je v projektu na tak ali
drugačen način sodelovalo okoli 150 ljudi vseh generacij.
Glasbena šola je tako še enkrat upravičila svojo zrelost, šteje štirideset pomladi, v kateri
se lahko ponosno potrka na svoje prsi in celo dvakrat zaporedoma napolni veliko dvorano
Cankarjevega doma Vrhnika. Vrhunec praznovanja bo veliki koncert 1. junija v Slomškovi
športni dvorani.
Gašper Tominc, foto: GT
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»Cankarjevo delo ni bilo le vest njegovega časa, marveč je še zmeraj tudi vest našega časa!«

Proslavljanje 100-letnice rojstva Ivana Cankarja na Vrhniki
Letos mineva 140 let od rojstva našega največjega rojaka Ivana
Cankarja. Pa se ob listanju starih Naših časopisih spomnimo,
kako je bilo pred štiridesetimi leti, ko je praznovanje Cankarjeve
stoletnice združilo Slovence doma in po vsem svetu in vse
pomembnejše kulturne in izobraževalne inštitucije po Jugoslaviji.
Spomladi 1975. leta so se začele priprave na veliki dogodek;
na Vrhniki so aprila razstavili v
trgovini s pohištvom na Tržaški
cesti maketo nove športne hale,
knjižnice s čitalnico in maketo
novega trga Ivana Cankarja.
Urbanistično enoten kompleks
Ivana Cankarja so načrtovali
kot kulturno izobraževalni večnamenski prostor za kulturne
prireditve, sestanke, razstave,
telesno kulturo in z, v spominski park preurejenim okoljem. Z
gradnjo nove knjižnice so nato
pričeli naslednjo pomlad.

in kulturni delavci ter umetniki:
Marja Borštnik, Matija Bravničar, Franc Dobrovoljc, Štefka
Drolc, Stane Dolanc, Karel Grabeljšek, Anton Ingolič, Božidar
Jakac, Slavko Jan, Boris Kalin,
Edvard Kardelj, Janez Karlin,
Mile Klopčič, Ciril Kosmač, Miško Kranjec, Bratko Kreft, Tone
Kuntner, Mitja Mejak, Janez Menart, Mira Mihelič, Metod Mikuš, Vladimir Pavšič - Matej Bor,
Stojan Požar, Boris Race, Rado
Simoniti, Leopold Suhodolčan,
Lidija Šentjurc, France Štiglic,
Vida Tomšič, Andrej Verbič,

je bil podpredsednik skupščine
SRS in pisatelj Beno Zupančič,
slovesnosti pa se je udeležilo tudi
veliko znanih slovenskih kulturnih in političnih delavcev: Sergej
Kraigher, France Popit, Mitja
Ribičič, Marjan Brecelj, Janez
Barborič, Vinko Hafner, Janez
Milčinski, Josip Vidmar, Bralko
Kreft in drugi. Slavnostnemu
govoru je sledil koncert združenih pevskih zborov iz IUV in
LIKA ter uprizoritev odlomkov
iz Cankarjevih Hlapcev, ki so jih
odigrali igralci Drame SNG in
Mestnega gledališča iz Ljubljane.

Srečanje Cankarjevih šol, maj 1976

V Ljubljani je bil mesec kasneje, maja 1975, imenovan odbor
za pripravo proslave ob 100-letnici Ivana Cankarja. Sestavljali
so ga predsedniki ali delegati
naslednjih organizacij in institucij: Predsedstva SR Slovenije,
Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije,
Centralnega komiteja ZK Slovenije, Republiške konference
ZSDL Slovenije, Republiškega
sveta ZS Slovenije, Republiškega odbora ZZB NOV Slovenije,
Republiške konference ZSM
Slovenije, Skupščin in družbenopolitičnih organizacij mesta
Ljubljane in občine Vrhnika,
Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, Univerze Združenje
visokošolskih zavodov Maribor,
Kulturne skupnosti Slovenije,
Društva književnikov Slovenije, Izobraževalne skupnosti
Slovenije, Slavističnega društva
Slovenije, Zavoda za šolstvo SR
Slovenije, RTV Ljubljane, »Delo«
Ljubljana, Cankarjeve založbe,
Mladinske knjige in Prešernove
družbe.
V odbor so pristopili tudi tedaj
najvidnejši politični, znanstveni

France Zadravec, Boris Ziherl,
Ciril Zlobec, Beno Zupančič,
Fran Zwitter in Franci Zwitter.
Novembra 1975 je Splošna
plovba Piran sporočila, da je na
Japonskem kupila že rabljeno tovorno ladjo, ki bo v počastitev
100. obletnice rojstva Cankarja
poimenovana po njegovem rojstnem kraju – Vrhnika. Tovorna
ladja bo namenjena za prevoz eksotične hlodovine iz centralne
Afrike v Evropo. V ladjedelnico v
Izoli je ladja priplula marca 1976.
Januarja 1976 so vrhniški
mladinci pripravili premiero
recitala V areni življenja sem
stal (scenarij Jože Rode, režija
Jože Vozny); daljši uvodni govor
Karla Grabeljška se je nadaljeval
z izborom besedil iz Cankarjeve socialne, kritične in politične
proze. Proslave so se kar vrstile;
marca je priredil samostojni
koncert Moški zbor LIKO Vrhnika –Parketarna Verd.
Osrednja kulturna prireditev
ob Cankarjevi stoletnici je bila
v Ljubljani, na Vrhniki, v obnovljenem Cankarjevem domu, pa
nato intimnejša akademija. Slavnostni govornik na tej prireditvi

Maja so v starem domu JLA
odprli razstavo Cankar in gledališče, ki jo je pripravil Slovenski
gledališki muzej iz Ljubljane;
zbrali so več sto fotografij in
drugih dokumentov, ki se nanašajo na uprizoritve Cankarjevih
dramskih del, od najstarejših
uprizoritev dalje, ne le v Sloveniji,
ampak tudi v drugih jugoslovanskih republikah in v zamejstvu.
V dneh, ko je vsa Jugoslavija praznovala obletnico rojstva
Ivana Cankarja, so našo občino
obiskale tudi številne delegacije
iz sosednjih republik.
Na tedanji praznik – dan mladosti, 25. maja, je Vrhniko mladina dobesedno preplavila. Rojstni
kraj našega velikega rojaka je obiskalo več kot dva tisoč gojencev
enaindvajsetih dijaških domov iz
celotne ljubljanske regije. Skupaj
s pripadniki JLA in vrhniško
mladino so proslavili dan mladosti in rojstni dan predsednika Tita, del proslave pa posvetili
stoti obletnici Ivana Cankarja.
Ogledali so si vojaško tehniko v
garnizonu, tudi poimenovanem
po Ivanu Cankarju, po povorki
in športnih igrah pa se je dan

Recital: V areni življenja, januar 1976

zaključil z družabnim srečanjem na igrišču TVD Partizan.
Učenci iz Centra strokovnih šol
so ob 35-letnici vstaje in dnevu
mladosti ter ob Cankarjevi stoletnici pripravili Pohod mladih po
poteh Dolomitskega odreda. Organizator že tradicionalnega pohoda mladinske pohodne enote
Ljubo Šercer je bila OO ZSMS,
OO ZKS in ZRVS. Na Logu pri
Brezovici so formirali dva bataljona, krenili proti Horjulu, se
tam udeležili sprejema osnovnošolske mladine v ZSMS in skupaj
s horjulskimi mladinci pripravili
krajši kulturni program. Pot so
nadaljevali proti Podlipi, prespali
so na seniku pri družini Rihar.
Na Vrhniko, kamor so prispeli
naslednjega dne, jih je pričakal narodni heroj Stane Semič
- Daki. Pohod so zaključili ob
spomeniku Ivana Cankarja.
Maja je potekalo tudi srečanje
slavistov, ki ga je organiziralo
Slavistično društvo. Na delovnem srečanju je bila osrednja
tema Ivan Cankar v šoli Več kot
štiristo udeležencev je poslušalo z različnih vidikov obdelane
Cankarjeve jezikovne, stilne in
druge sestavine ter se dogovarjalo, kako učencem in dijakom
kar najbolj približati Cankarja.
Osnovna šola Ivana Cankarja
je v počastitev 100-letnice pripravila daljši kulturni program,
ki so se ga udeležili tudi nekdanji
učitelji in več družbenopolitičnih delavcev. Pripravili so tudi
razstavo svojih izdelkov, ki je na
obiskovalce naredila velik vtis.
V avli šole so odkrili spominsko
ploščo pisatelju; oblikoval jo je
Tone Jurjevčič, ki je tista leta
izdelal tudi serijo linorezov z
motivi iz Cankarjevega življenja.
Zadnjo soboto v maju je bila
Osnovna šola Ivana Cankarja
tisto leto gostiteljica vseh osnovnih šol, ki nosijo ime Ivana Cankarja. Slovenskim osnovnošolcem so se tako pridružili učenci
iz drugih jugoslovanskih republik pa tudi šolarji iz zamejstva.
Cankarjeva knjižnica je podaljšala delovni čas od 8. do
19.30, uvedla letno članarino
in sklenila, da bi v »letošnjem
Cankarjevem letu« dali knjigi
še večji poudarek – »vsak občan naj bi letos prebral vsaj eno
Cankarjevo delo!« V upanju, da
bo knjižnica v jubilejnem letu pisatelja končno dobila ugodnejše
možnosti za svojo dejavnost.
V praznovanje 100. obletnice rojstva Ivana Cankarja so se
vključili s kegljaškim turnirjem
na kegljišču Hotela Mantova in
številnimi drugimi športnimi
dogodki.
Štirideset let kasneje lahko dopišemo – na Vrhniki še vedno
praznujemo prihod pomladi in
vsako leto znova tudi rojstni dan
Ivana Cankarja ter vse spomladanske praznike, s katerimi se
spominjamo velikih dogodkov
iz preteklosti. Zadnjo četrtino
stoletja majske dogodke poznamo kot Cankarjevimi dnevi; kulturnim, turističnim in športnim
prireditvam se iz leta v leto pridružujejo nove in z njimi številni
novi udeleženci in obiskovalci.

5. maja 1976 je dr. Bratko Kreft
ob odprtju razstave Cankar in
gledališče orisal prebijanje Cankarjevih dram na odre slovenskih gledališč pred prvo svetovno vojno in v času med obema
vojnama.
Med drugim je poudaril:
»Cankarjevo delo ni bilo le vest

njegovega časa, marveč je še
zmeraj tudi vest našega časa!«
Zdaj sta na vrsti naš čas in
naša vest.
Tatjana Oblak Milčinski
Foto: arhiv Naš časopis

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

NOVE ČIPKE S STARIH PAPIRCEV

Klekljarice iz občin Borovnica, Vrhnika in Log - Dragomer so se ob Svetovnem čipkarskem kongresu s primernimi sukanci in ustreznimi tehnikami lotile obujanja čipk in
pripravile razstavo.
Na ogled od 18. 6. do 3. 7. 2016.

SKORAJ VSE O ZVOKU

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

ANA IN TEDDY: MEDVED V SLOVENIJI

Razstava celovito predstavlja rjavega medveda in osvetljuje odnos do te naše največje
zveri skozi čas.
Na ogled do 3. 12. 2016.
Spored prireditev:

nedelja, 3. 7., med 14.00 in 18.00: izdelovanje vetrnic, delavnica za družine

ob četrtkih: 7. 7., 14. 7., 21. 7., in v petek, 29. 7., ob 11.00: Odkrivanje muzejskih zbirk za
otroke, voden ogled za družine

nedelja, 10. 7., od 15.00 do 18.00: prikaz tkanja na statvah
od torka, 12. 7., do petka, 15. 7.: tečaj: Prepletite niti, naučite se tkati

Na tečaju boste na stoječih štirinitnih statvah spoznali način nastajanja tkanine in ob
tem razvijali kreativnost in ročne spretnosti. Obvezne prijave do 7. 7. 2016: 01 750 66
72, programi@tms.si, cena tečaja: 205,00 €

nedelja, 17. 7., ob 15.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle
nedelja, 24. 7., ob 14.00: voden ogled muzejskih zbirk
od petka, 29. 7., do nedelje, 31. 7., ob 13.00, 14.00, 15.00 in 16.00:
Planetarij na obisku, projekcija s predavanjem (cena: muzejska vstopnica + 2 €/osebo)

ob sredah: 3. 8., 10. 8., 17. 8. in 24. 8. ter v petek, 26. 8., ob 11.00:
Odkrivanje muzejskih zbirk za otroke, voden ogled za družine

nedelja, 7. 8., od 15.00 do 18.00: prikaz trenja lanu in polstenja
nedelja, 14. 8., od 14.00 do 18.00: izdelovanje vetrnic, delavnica za družine
nedelja, 21. 8., ob 15.00: prikaz delovanja Vegovega škripčevja
Od petka, 26. 8., do nedelje, 28. 8., in od torka, 30. 8., do srede, 31. 8.,
ob 13.00, 14.00, 15.00 in 16.00: Planetarij na obisku, projekcija s predavanjem

(cena: muzejska vstopnica + 2 €/osebo)

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

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ

Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote
in ponedeljki, velika noč: zaprto.
Občasne razstave:

ČIPKA – NAŠA SPREMLJEVALKA

Razstava čipk klekljaric iz Polhovega Gradca, Franca Jelovčana in članic klekljarske
skupine Ledina iz Ljubljane. Na ogled od 19. 6. do 3. 7. 2016
Spored prireditev:

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

upokojence)

nedelja, 3. 7., in nedelja, 7. 8., ob 15.00: mesečno vodstvo po
muzejskih zbirkah
v juliju in avgustu ob nedeljah med 10.00 in 13.00: počitniške
delavnice

Barvali bomo pobarvanke, izdelovali poštni rog, poštno kapo in štampiljke ter počeli še
marsikaj zanimivega. Prijave niso potrebne. Cena posamezne delavnice: pobarvanka 0,50
€; poštna kapa 1,00 €; poštni rog, štampiljka 1,50 €. Delavnice bodo vsako nedeljo v juliju
in avgustu, razen nedelje, 7. 8. 2016.
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CANKARJEV DOM VRHNIKA

Program
prireditev
za julij
in avgust
Do 30. junija in od 1. do 11. septembra 2016,
vstop prost

MUZEJSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA in ZIC VRHNIKA

Pavel Tesár: ARGONAVTI NA
VRHNIKI

ČETRTEK, 28. 7. 2016, ob 20. uri

SOBOTA, 13. 8. 2016, ob 20. uri

ZAVOD IVANA CANKAR JA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Art film; romantična drama, ZDA

Akcijska ZF pustolovščina, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Animirana komedija, podnapisi, ZDA, 8+

SOBOTA, 9. 7. 2016, ob 20. uri

(110 min.)

Vstopnina: 4 €.

OB TEBI

NEDELJA, 10. 7. 2016, ob 18. uri (115 min.)
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI DOBRODUŠNI VELIKAN
(VDV)

Art film; domišljijska pustolovščina, sinhro., ZDA, VB, Kanada, 7+

NEDELJA, 10. 7. 2016, ob 20. uri (109 min.)
Vstopnina: 4 €

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEGENDA O TARZANU

Romantična akcijska pustolovščina, ZDA

Vstopnina: 4 €.

ZVEZDNE STEZE; ONKRAJ

NEDELJA, 14. 8. 2016, ob 18. uri

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

IZGANJALCI DUHOV

Akcijska ZF pustolovščina, ZDA

SOBOTA, 30. 7. 2016, ob 18. uri

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Art film, animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, Mehika, 6+

SOBOTA, 30. 7. 2016, ob 20. uri

Do 30. junija in od 1. do 14. septembra 2016,

ZVEZDNE STEZE; ONKRAJ

KLUBSKA RAZSTAVA

PETEK, 15. 7. 2016, ob 20. uri

DRUŠTVO OKULAR, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Fotografska razstava
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAKO NAJTI ZMENEK ZA POROKO

TOREK, 28. 6. 2016, ob 18. uri
Vstopnina: 4 €.

Komedija, ZDA

NINJA ŽELVE: IZ SENC

SOBOTA, 16. 7. 2016, ob 18. uri (100 min.)

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
Akcijska komična pustolovščina, ZDA, 8+

ČETRTEK,30. 6. 2016, ob 18. uri
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Animirana komedija, sinhro, ZDA, 6+

PERNATA BANDA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV
NEDELJA,14. 8. 2016, ob 20. uri

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

Animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, 6+

Vstopnina: 4 €.

Vstopnina: 4 €.

ČETRTEK,14. 7. 2016, ob 18. uri (100 min.)

vstop prost

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV

PETEK, 29. 7. 2016, ob 20. uri

Spominska slikarska razstava
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Vstopnina: 4 €.

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
Akcijska ZF pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 31. 7. 2016, ob 18. uri
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PERNATA BANDA

Art film, animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, Mehika, 6+

NEDELJA, 31. 7. 2016, ob 21. uri (83 min.)
Vstopnina: 4 €.

Vstopnina: 4 €.

JULIETA

Režija: Pedro Almodovar
Art film, drama, Španija

SOBOTA, 20. 8. 2016, ob 18. uri

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV, 3D

Animirana komedija, sinhro, ZDA. 6+

SOBOTA, 20. 8. 2016, ob 20. uri
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Animirana komedija, podnapisi, ZDA, 8+

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Art film, akcijska grozljivka., Slovenija, 16+

NEDELJA, 21. 8. 2016, ob 18. uri

Animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, 6+

PETEK, 5. 8. 2016, ob 20. uri

SOBOTA,16. 7. 2016, ob 20. uri (100 min.)

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK 3D

IDILA

Vstopnina: 4 €.

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ANGRY BIRDS, 3D

VELIKI DOBRODUŠNI VELIKAN
(VDV), 3D

Vstopnina: 4 €.

Art film; družinska domišljijska pustolovščina, ZDA, VB, Kanada

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Akcijska ZF komedija, ZDA

NEDELJA, 21. 8. 2016, ob 20. uri

ČETRTEK, 30. 6. 2016, ob 20. uri (124 min.)

Animirana komična pustolovščina, podnapisi., ZDA, 8+

SOBOTA, 6. 8. 2016, ob 18. uri

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NEDELJA, 17. 7. 2016, ob 18. uri (100 min.)

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Režija: Woody Allen
Art film, romantična komična drama, ZDA

Animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, 6+

PETEK, 26. 8. 2016, ob 20. uri

Vstopnina: 4 €.

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK

MOJ KRALJ

Vstopnina: 4 €

PETEK, 1. 7. 2016, ob 20. uri (115 min.)

Animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, 6+

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Art film; romantična drama, Francija

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI DOBRODUŠNI VELIKAN
(VDV)

Art film; domišljijska pustolovščina, podnapisi, ZDA, VB, Kanada, 8

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK
NEDELJA,17. 7. 2016, ob 21. uri (95 min.)
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MARIJINA ZGODBA

IZGANJALCI DUHOV

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK, 3D

SOBOTA, 6. 8. 2016, ob 20. uri
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZVEZDNE STEZE; ONKRAJ

Akcijska ZF pustolovščina, ZDA

Art film; biografska drama, Francija
Bazen na Vrhniki (v primeru dežja Velika dvorana Cankarjevega doma na
Vrhniki)

NEDELJA, 7. 8. 2016, ob 18. uri

VELIKI DOBRODUŠNI VELIKAN
(VDV)

PETEK, 22. 7. 2016, ob 20. uri (109 min.)

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SOBOTA, 2. 7. 2016, ob 20. uri (110 min.)

SOBOTA, 2. 7. 2016, ob 18. uri (115 min.)
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.

Art film, animirana komična pustolovščina, sinhro, ZDA, Finska, 6+

Vstopnina: 4 €.

CAFE SOCIETY

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NEVARNOST IZ GLOBIN
Triler, ZDA

SOBOTA, 27. 8. 2016, ob 18. uri
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV, 3D
Animirana komedija, sinhro, ZDA. 6+

Vstopnina: 4 €.

ISKANJE POZABLJIVE DORY, 3D

LEGENDA O TARZANU
Romantična akcijska pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 7. 8. 2016, ob 20 uri

Vstopnina: 4 €.

SOBOTA, 23. 7. 2016, ob 18. uri (100 min.)

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Art film, epski zgodovinski spektakel, ZDA

OB TEBI

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Akcijska kriminalna pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 28. 8. 2016, ob 18. uri

Animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, 6+

ČETRTEK, 11. 8. 2016, ob 18. uri

Art film; domišljijska pustolovščina, podnapisi, ZDA, VB, Kanada, 8+

ZAVOD IVANA CANKAR JA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
Art film, romantična drama, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK 3D

NEDELJA, 3. 7. 2016, ob 18. uri (115 min.)
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI DOBRODUŠNI VELIKAN
(VDV)

Art film; domišljijska pustolovščina, sinhro., ZDA, VB, Kanada, 7+

SOBOTA, 23. 7. 2016, ob 20. uri (107 min.)
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JANIS JOPLIN: OTOŽNO DEKLE
Art film; biografski dokumentarni film, ZDA

NEDELJA, 3. 7. 2016, ob 21. uri (107 min.)

NEDELJA, 24. 7. 2016, ob 18. uri (100 min.)

ZAVOD IVANA CANKAR JA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Art film; biografski dokumentarni film, ZDA
Bazen na Vrhniki (v primeru dežja Velika dvorana Cankarjevega doma na
Vrhniki)

Animirana komična pustolovščina, sinhro., ZDA, 6+

Vstopnina: 4 €.

JANIS JOPLIN: OTOŽNO DEKLE

SREDA, 6. in ČETRTEK 7. 7. 2016, od 7. do 14. ure
KRVODAJALSKA AKCIJA
Rdeči križ Slovenije
Cankarjev dom

SOBOTA, 9. 7. 2016, ob 18. uri

(103 min.)

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ISKANJE POZABLJIVE DORY, 3D
Animirana komična pustolovščina, ZDA, 6+

Vstopnina: 4 €.

LEDENA DOBA 5; VELIKI TRK

NEDELJA, 24. 7. 2016, ob 21. uri (128 min.)
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

V ŽARIŠČU

Art film; biografska drama, ZDA
Oskar za najboljši film in izvirni scenarij
Bazen na Vrhniki (v primeru dežja Velika dvorana Cankarjevega doma na
Vrhniki)

Animirana komična pustolovščina, ZDA, 6+

Vstopnina: 4 €.

ODRED ODPISANIH

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV

SOBOTA, 27. 8. 2016, ob 20. uri
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BEN HUR

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV

Animirana komedija, sinhro, ZDA. 6+

Animirana komedija, sinhro, ZDA. 6+

NEDELJA, 28. 8. 2016, ob 20. uri

PETEK,12. 8. 2016, ob 20. uri

Vstopnina: 4 €.

Vstopnina: 4 €

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

UPORNIK NEODVISNE DRŽAVE
JONES

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JULIETA

Režija: Pedro Almodovar
Art film, drama, Španija

Akcijska biografska drama, ZDA

SOBOTA,13. 8. 2016, ob 18. uri
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
LJUBLJENČKOV, 3D

Animirana komedija, sinhro, ZDA. 6+

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični
informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9. Tel.:
01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si Ponedeljek
– petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 8. do 14. ure in pol
ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma
Vrhnika. Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.
si. Dodatne informacije o prireditvah in morebitne
spremembe: www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si
Vse kinopredstave potekajo, razen če ni zapisano
drugače, v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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C ANK AR JEVA KNJIŽNIC A VR HNIK A

Cankarjeva knjižnica
Vrhnika vabi
Poletavci – poletni bralci
Vabljeni vsi otroci, stari od 7 do 12 let, ki so
člani naše knjižnice, da se tudi letos pridružijo
bralnemu projektu Poletavci. Med počitnicami
naj berejo trideset dni, vsaj pol ure na dan ter
prebrano zapišejo v bralni seznam. Zloženke
dobijo v knjižnici na mladinskem oddelku, dostopne so tudi na www.ckv.si. Namen projekta
je spodbujanje (zabavnega) branja med počitnicami. Jeseni bo zaključna prireditev, na kateri
bo vsak dobil majico; potegoval pa se bo tudi za
glavno nagrado; letos je to pohodniški nahrb

Svetovalno središče na Vrhniki
Brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje odraslim pri odločitvah za izobraževanje in
učenje v računalniški učilnici Kemis. Dodatne
informacije in prijava na tel. št.: 01 510 22 70.
Termini v juliju:
petek, 1. julija: 8.00—11.00
ponedeljek, 11. julija: 15.00—18.00
petek, 15. julija: 8.00—11.00
in v avgustu:
petek, 19. avgusta: 8.00—11.00
ponedeljek, 22. avgusta: 15.00—18.00
tnik.

NajPoletavci
Projekt NajPoletavci je novost v naši knjižnici.
Namenjen je najstnikom (13 do 16 let), ki so
prerasli Poletavce, a bi še vedno želeli sodelovati.
Njihova naloga med poletjem je, da preberejo vsaj tri knjige ter napišejo kratko notico o
prebranem. Obrazec je na naši spletni strani, na

Kino Vrhnika julija in
avgusta
V prejšnjih letih smo s
predvajanjem filmov v dvorani v
juniju končali.
Saj je bila dvorana neizolirana in v njej prevroče
za uživanje v zanimivih vsebinah filmov. Letos
pa se lahko pohvalimo s prenovljenim prezračevalnim sistemom, ki nam omogoča izpeljavo
polnega filmskega programa ob prijetnih klimatskih razmerah. Kot stalnica v poletnih dneh
tudi ta mesec prirejamo Kino pod zvezdami,
ki bo ponudil izbor štirih filmov, ki si jih boste
lahko ogledali v vrhniškem bazenu ali v primeru
dežja v dvorani. Za vsakega se bo našlo nekaj.
Svojo vstopnico za ogled filmov v bazenu si lahko zagotovite v predprodaji po 3,00 €, na kraju
predvajanja pa bo cena 4,00 €. Z vami bomo
prvič od našega delovanja tudi v avgustu,
zato si lahko nadejamo sproščujoče počitnice
tako za starše kot za otroke. Za najmlajše smo
čez poletje pripravili številne aktualne filme,
kot so: Ledena doba 5: Veliki trk, Skrivno
življenje hišnih ljubljenčkov, Angry birds,
Veliki dobrodušni velikan (Spielberg), Iskanje pozabljive Dory ter Pernata banda. Za malo starejše pa so na sporedu znani in
malo manj znani, a kakovostni filmski naslovi:
Zvezdne steze: Onkraj, Ob tebi (po knjižni osnovi), Legenda o Tarzanu, V žarišču
(Oskar za najboljši film), Kako najti zmenek
za poroko, Izganjalci duhov, Idila (slovenski), Odred odpisanih (Suicide Squad), Cafe
Society (Woody Allen) in še mnogi drugi.
Celoten spored z opisi posameznega filma in
video napovedniki so že na voljo na naši spletni strani, www.kino-vrhnika.si. Vabimo vas
tudi, da všečkate našo stran na Facebooku, ki
jo nekajkrat na teden osvežujemo z novicami o
aktualnih sporedih in nagradnih igrah.
Za Kino Vrhnika, Žiga Novak

voljo je tudi v knjižnici. Jeseni bodo povabljeni
na zaključno prireditev, na kateri bodo dobili
majico in se potegovali za nagrade.

Razstava čipk
V sodelovanju z Društvom upokojencev Vrhnika vas vabimo na ogled čipk, ki so jih ustvarile
upokojenke iz Sekcije klekljaric. Razstava bo na
ogled v juliju 2016 po poletnem urniku knjižnice. Vljudno vabljeni.

Vabilo na brezplačne študijske
krožke
Študijska krožka Ljubljanica skozi zgodovino
ter Cankarjevih 140 let bosta ponovno začela
z delovanjem v septembru. Vsi, ki ste zainteresirani, da raziskujemo in se seznanimo z Ljubljanico skozi zgodovino ter s Cankarjem ob njegovi
140-letnici rojstva, ste prijazno vabljeni, da se
priglasite oz. pridobite informacije pri mentorjih
študijskih krožkov Albertu Štrancarju (albert.
strancar@cdi-univerzum.si, 01/583-92-85) ali
Mateji Vurnik (mateja.vurnik@cdi-univerzum.
si, 01/583-92-86).
Udeležba v študijskih krožkih je brezplačna, saj
jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva za delovanje študijskih
krožkov je pridobil Center za dopisno izobraževanje Univerzum. Vodita ga mentorja, ki sta se
usposabljala na Andragoškem centru Slovenije.
Le-ta v Sloveniji vodi projekt študijskih krožkov,
več o njihovem delovanju in razvoju pa si lahko
preberete tudi na spletni strani http://sk.acs.
si/. Ob zaključku v oktobru bomo pripravili

razstavo o delu obeh krožkov.
Vabljeni vsi, ki vas objavljene teme zanimajo
in ki se želite z aktivnim sodelovanjem učiti in
bogatiti svoje znanje ne glede na spol, izobrazbo
ali starost. Vljudno vabljeni!
Albert Štrancar, CDI Univerzum

Povabljeni k uporabi
knjigomata
Uporabnike vabimo k uporabi knjigomata. Na
njem gradivo vrnete brez izkaznice, z izkaznico
pa knjigomat omogoča tudi izposojo gradiva
ter podaljševanje roka izposoje. Uporaba je
preprosta. V knjižnici so na voljo zloženke z
navodili in tudi knjižničarji vam radi priskočimo
na pomoč.

Odprtje fotografske razstave
Ljudje z Ljubljanskega barja
Na mladih svet stoji pravijo, zato me veseli, da
so se povabilu k nastopu odzvali otroci in nas
s svojo pesmijo popeljali v otroštvo, morda pa
koga tudi v našo skupno preteklost. Otroški
pevski zbor Glasbene šole Vrhnika pod mentorstvom Patricije Pečar Kumar nam je v uvodu
zapel dve ljudski pesmi: Dere sen ja mali bija
in Majhna sem bila. Zunanji sodelavec Krajinskega parka Ljubljansko barje, odgovoren za
upravljanje s kolišči UNESCO in avtor razstave
Dejan Veranič nas je z zanimivo razlago vodil
skozi razstavljene panoje. Razstava je nastala
leta 2013 z namenom predstavitve podob ljudi
in njihove povezanosti z Ljubljanskim barjem
pred letom 1950. Prikazane so fotografije iz
zdajšnjih sedmih občin, na katerih so predsta-

vljeni izstopajoči motivi. Pri zbiranju fotografij
je sodelovalo več kot štirideset posameznikov
in šestnajst organizacij. Z Vrhnike so sodelovali Janez Žitko, Muzejsko društvo Vrhnika in
Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Veseli smo bili
tudi besed in razlage v. d. direktorja Krajinskega
parka Ljubljansko barje Janeza Kastelica in župana Občine Vrhnika Stojana Jakina. Razstavo
si v Cankarjevem salonu naše knjižnice lahko
ogledate do konca julija 2016.
Sonja Žakelj,
direktorica Cankarjeve knjižnice Vrhnika

POLETNI URNIK CANKARJEVE
KNJIŽNICE VRHNIKA
Od 26. 6. do 31. 8. 2016

Ponedeljek, sreda in četrtek od 13.00 do 19.00
Torek in petek od 7.30 do 14.00.

Ob sobotah bo knjižnica zaprta!

V času, ko bo knjižnica zaprta, boste lahko gradivo
vrnili v režo za odlaganje gradiva. Bo v pritličju
Kulturnega centra Vrhnika na levi, tik ob tovornem
dvigalu.
Prijetne počitnice vam želimo!
Kolektiv Cankarjeve knjižnice Vrhnika

Otroški abonma 2016/17

Gledališki abonma 2016/17

Spoštovani starši, dragi otroci, vljudno vas
vabimo k vpisu otroškega abonmaja Enajsta šola!

Spoštovani obiskovalci Cankarjevega doma na Vrhniki, vljudno
vas vabimo k vpisu Gledališkega abonmaja v sezoni 2016/17! Na
oder Velike dvorane prenovljenega Cankarjevega doma na Vrhniki
smo povabili:

Kot vsako leto, vas tudi letos konec junija vabimo k vpisu v
novo abonmajsko sezono. Na oder Velike dvorane Cankarjevega doma na Vrhniki smo letos povabili:
Mini teater Ljubljana v sodelovanju z Novim Kazalištem Zagreb

z lutkovno predstavo Pernille Stalfelt – KAKČEVE
DOGODIVŠČINE (ZGODBA O KAKCU),
režija: Ivica Buljan; igrajo: Jose in Petra Golec Horvat,

Čarodeja Janija Jošovca, ki nam bo ob magični predstavi

ČAROBNI DECEMBER zopet pričaral tudi Dedka Mraza,
Zavod Federacija in Gledališče Glej

Mestno gledališče Ptuj

z romantično komedijo Mira Gavrana – I-LUTKA,
režija: Samo M. Strelec,
igrata: Tina Gorenjak in Gorazd Žilavec,

Mestno gledališče ljubljansko z dramo Simone Hamer po motivih Prežihovega Voranca – SAMORASTNIKI,
režija: Eva Nina Lampič,
igrajo: Anja Drnovšek, Jernej Gašperin, Gašper Tič, Judita Zidar, Mirjam Korbar Žlajpah, Mojca Funkl, Janez Starina in Gregor
Gruden,

z glasbeno- lutkovno predstavo po motivih zgodb Sergeja Kozlova
GOZD RAJA!,

Gledališče Koper s komedijo Gašperja Tiča – TRIO,
režija: Jaka Ivanc,
igrajo: Uroš Smolej, Daniel Dan Malalan in Rok Matek,

Leo Menard in Studio XXV

z igrano lutkovno glasbeno-plesno predstavo - KO BOM VELIK,

KUD Transformator z dramo Urše Adamič in Nine Šorak – KJE SEM OSTALA,
režija: Nina Šorak,
igrata: Marinka Štern in Iztok Drabik Jug,

Lutkovno gledališče Ljubljana

Slovensko ljudsko gledališče Celje s komedijo Stephena Sachsa – MEGLICA,
režija: Jernej Kobal,
igrata: Minca Lorenci in Branko Završan

režija: Peter Kus; igrajo: Andrea Giordani/Marina Bažulić, Bruno Kontrec, Yaniv Shentser/Gregor
Hrovat, Ivan Štrok,

režija: Lea Menard; igrata: Jose in Lea Menard

z lutkovno predstavo Eke in Brine Vogelnik po motivih ljudske pravljice – MOJCA POKRAJCULJA,
režija: Eka Vogelnik; igrajo: Polonca Kores, Iztok Lužar, Matevž Müller, Klemen Janežič k.g..

Točne datume posameznih predstav, kratke vsebine in druge informacije vam bomo s programsko knjižico
predstavili jeseni.

Parter
Balkon

Polna cena
23 €
18 €

2 obroka
24 €
19 €

Invalidi in nezaposleni (s potrdili)
20 % popust
20 % popust

Dosedanje abonente prosimo, da prijavnico pošljete na Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, p. p. 54, 1360 Vrhnika do 31. 7.
2016 ali pa osebno oddate v Turistično informacijskem centru Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika. Vpis novih abonentov
bo od 1. 8. do 16. 9. 2016, od ponedeljka do petka od 8. do
18. ure in v soboto od 8. do 14. ure v Turistično informacijskem centru Vrhnika. Zaradi velikega zanimanja svetujemo,
da čim prej rezervirate abonentske vstopnice.

in po dolgih letih zopet
Slovensko stalno gledališče Trst s komedijo J. B. P. Molièra – AMFITRION,
režija Renata Vidič,
igrajo: Primož Forte, Maja Blagovič, Vladimir Jurc, Romeo Grebenšek, Nikla Petruška Panizon, Luka Cimprič in Tina Gunzek.

Parter
Balkon

Polna cena

2 obroka

78 €
75 €

82 €
77 €

Upokojenci, dijaki, študenti,
invalidi in nezaposleni (s potrdili)
20 % popust
20 % popust

Dosedanje abonente prosimo, da prijavnico pošljete na Zavod Ivana Cankarja
Vrhnika, p. p. 54, 1360 Vrhnika do 31. 7. 2016 ali pa osebno oddate v Turistično
informacijskem centru Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika. Vpis novih abonentov
bo od 1. 8. do 16. 9. 2016, od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure in v soboto
od 8. do 14. ure v Turistično informacijskem centru Vrhnika. Zaradi velikega
zanimanja svetujemo, da čim prej rezervirate abonentske vstopnice.

56

NAS CASOPIS 439/27.6.2016

ŠPORT
NOVIČKE ŠPORTNE Z VE ZE VRHNIK A

Pa smo jo izpeljali
Prireditev »Športni utrinek na Vrhniki«
je resnično zasijala kot meteorit na
vrhniškem športnem nebu, saj je ura in pol
zanimivega dogajanja na odru velike dvorane
Cankarjevega doma, vse prehitro minilo.
Zasluga za to gre prav gotovo Štefanu Hadalinu in voditelju Mihi Deželaku, ki sta vodila zelo zanimiv in živahen
pogovor o športni poti mladega perspektivnega smučarja. Tako smo poslušalci izvedeli prav vse od Štefanovih
otroških dni , prvih zavojih s smučmi, šoli, uspehih do trdega treninga, veliko potovanj, odsotnosti od doma, partnerici in času, ki ga preživita skupaj. Tudi vprašanja iz
skoraj čisto polne Velike dvorane Cankarjevega doma, so
kar deževala in jim ni bilo videti konca. Tem za pogovor
še zdaleč ni zmanjkalo in po prireditvi se je športno kramljanje in slikanje s Štefanom nadaljevalo še dolgo v noč.
Za izpeljavo takšne prireditve, pa je potrebnih veliko prostovoljcev, ki bodisi s svojim nastopom ali s svojo pomočjo
pri organizaciji in med prireditvijo v zaodrju pripomorejo k
njeni uspešni itvedbi. Zato gre zahvala ravnateljici Osnovne
šole Antona Martina Slomška ga. Darji Guzelj, ki je naredila ogromno dela z organizacijo obiska Štefana Hadalina na
šoli, z koordinacijo nastopajočih mažoretk in plesalk. Najlepše se zahvaljujemo vsem učenkam in učencem Osnovne
šole Antona Martina Slomška in njihovim staršem, ki so
nastopali ali kako drugače sodelovali pri projektu. Enako
požrtvovalnim učiteljicam mentoricam, ki so nastope pripravile. Prv posebni bi se želeli zahvaliti ga. Sonji Sečnik,
prvi Štefanovi učiteljici in razredničarki v prvem in drugem razredu osnovne šole. Zahvala gre mladim športnikom Mihi Podobniku, Gašparju Ovnu in Jobu Petrovčiču
in njihovim trenerjem, ki so sodelovali v točki športni izziv.
Prireditev si je v celoti ogledal župan Občine Vrhnika g. Stojan
Jakin, ki jo je tudi idejno in materialno podpiral vse od nastanka
ideje, da jo organiziramo. Zato se mu prav lepo zahvaljujemo
in tudi cenimo njegovi podpori, ki jo daje vrhniškemu športu.
Zahvala gre tudi vsem zaposlenim v ZIC, ki so profesionalno
in človeško pomagali, ko naše roke niso bile dovolj. Zahvala
tudi Smučarskemu društvu Vrhnika, ki se je imenitno predstavil v preddverju Cankarjevega doma.
Ker je vedno nehvaležno naštevati vse, ki so pomagali, saj
hitro koga izpustiš, boi se zahvalil tudi vsem, ki jih nisem
imenoval. Zahvalil bi se vsem kolegicam in kolegom Športne
zveze, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve.
Tudi sponzorji so nam izdatno pomagali in zato najlepša
hvala firmam: LIDO, Berzo, Orel in Krater in predstavnikom medijev Naš Časopis, Delo, Radio 1, Primorske novice.
Brez čudovite publike, resničnih prijateljev športa, ki ste
prišli v tako presenetljivem številu ta prireditev ne bi tako
uspela. Zato hvala vam in hkrati povabilo, ko bo naslednja
prireditev »Športni utrinek na Vrhniki«.
Športna zveza Vrhnika
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Štefan Hadalin,
vrhunski alpski smučar

Reprezentant,
ki bi rad
smučal
na Ulovki
Vrhnika, 10. junij – Vrhničan Štefan
Hadalin, ki je stopil na smučke pri
treh letih, že od nekdaj opozarja
nase z vrhunskimi rezultati v
alpskem smučanju. Leta 2013 je
bil tako na Vrhniki razglašen za
športnika leta, letos je osvojim
naslov dvakratnega svetovnega
mladinskega prvaka.

Še kot mladinec je že letos v članski konkurenci osvojil dvakratni naslov državnega
prvaka v slalomu in kombinaciji. Pogovor s
Štefanom Hadalinom je pred polno dvorano Cankarjevega doma vodil športni novinar Miha Deželak, dogajanje pa je potekalo
v okviru tako imenovanega projekta »Športni utrinek Vrhnike«, ki ga pripravila Športna zveza Vrhnika. Z njim želi opozoriti na
perspektivne športnike, ki so mladim pa
tudi starejšim lahko vzor in navdih.
Štefan je največji uspeh, naziv svetovnega
mladinskega prvaka, dosegel v olimpijskem
Sočiju, zato ima ta kolajna zanj zaenkrat
največji pomen. »To je bila prva tovrstna
zlata medalja, zato mi bo za vselej ostala v
spominu. Pa tudi zavoljo nenavadnih pogojev za smučanje, saj je bilo 28. februarja kar
27. stopinj.«
21 letni mladenič bo v letošnji sezoni nastopal kot del članske reprezentance, kjer
je na pripravah izkusil tudi trdo trenersko
roko legendarnega Andree Massija. Štefan ga je pokomentiral kot zahtevnega, ki
pa ne dela samo na fizični pripravljenosti,

ampak daje velik poudarek tudi glavi. Smučar lahko iz sebe iztisne še več od konkurence samo s trezno glavo, je menil Štefan.
Podobno je na primer s strminami, kot je
Kitzbuehel, kjer je ob telesni pripravljenosti potrebna tudi izredna psihična pripravljenost. »Na tej progi sem letos končal v
mreži. Težka je iz dveh ozirov: ker je dolga
proga, na štartu zelo dolgo časa čakaš, da
prideš na vrsto. In kot drugo, ima izredne
strmine. Zato, poleg seveda telesne pripravljenosti, moraš imeti »pošlihtane« stvari
v glavi in gojiti spoštljiv odnos do proge.«
V pogovoru je med drugim spregovoril tudi
o Ulovki, kjer je delal prve smučarske zavoje. Pravi, da je njegova velika želja, da bi
nekoč ponovno zaživela. »Rad bi, da ko bi
prvič stal na stopničkah svetovnega pokala,
lahko nekaj treningov opravil tudi na Ulovki. Tehnično je tako zahtevna, da bi na njej
lahko brez težav opravil nekaj treningov.«
Prehod v članske vrste bo za Štefana odločilen, a kot pravi, ima trmo, vztrajnost in
železno disciplino, zato uspeh ne bi smel izostati. Gost, ki mu je vzornik Ivica Kostelić,

je povedal, da mu je dolgoročni cilj vsekakor
doseči olimpijsko zlato.
Poldrugo uro dolg pogovor je organizator
začinil še z drobnimi sladkorčki, ki so popestrili dogajanje: s skritim gostom (to je bila
Sonja Sečnik, Štefanova nekdanja učiteljica
v osnovni šoli) in različnimi športnimi preskusi (nogomet, košarka in boks). Dogajanje
so popestrile tudi mažorete pod vodstvom
Anite Omerzu in plesna skupina Petre
Vogrinc in Metke Grebenc iz OŠ Antona
Martina Slomška, ki jo je nekoč obiskoval
Štefan. Kot presenečenje pa so mu pripravili
še rojstnodnevno torto, saj je, kot je dejal,
zaradi vseh obveznosti, uspel proslaviti jubilej samo s koščkom tiramisuja.
O vrhunskem športniku sta spregovorila
tudi predsednik športne zveze Gvido Mravljak in župan Stojan Jakin. Oba sta mu
izrekla priznanje nad doseženimi rezultati in hkrati izrazila ponos, da na tak način
predstavlja Vrhniko v svetu. Prav tako mu
je priznanje izrekel predstavnik lokalnega
smučarskega društva.
Gašper Tominc, foto: gt

Kreativne priprave na poletje
Zimska sezona, ki smo
jo člani Smučarskega
društva Vrhnika s
tekmovanji zaključili
že aprila, se je
uradno končala tudi
s podelitvijo pokalov
in diplom za končne
uvrstitve v kategorijah
cicibanov, mlajših in
starejših deklic in dečkov
ter mladincev in mladink.

28. 5. 2016 smo se smučarji
notranjsko-primorske
regije

v kategoriji mlajših cicibanov
je Mark Kastelic dosegel 10.
mesto, Tinkara Kužnik si je v
kategoriji mlajših deklic prislužila 4., Maša Eržen in Klara
Trček pa sta v kategoriji mladink dosegli 5. in 6. mesto. Med
mladinci smo poželi naslednje
uspehe: 3. in 6. mesto Aljaža
Kužnika in Roka Mušiča ter 9.
in 16. mesto Filipa Todoroviča
in Jakoba Kužnika. Kot ekipa se
je Smučarsko društvo Vrhnika
uvrstilo na skupno 7. mesto v
konkurenci petnajstih klubov.
Vsem iskreno čestitamo!
V petek, 10. 6. 2016, je na
Vrhniki pod okriljem Športne
zveze Vrhnika potekal tudi pogovor z uspešnim mladinskim
šampionom alpskega smučanja, v prihajajoči sezoni članom
slovenske A-reprezentance in
ponosnim Vrhničanom, Štefanom Hadalinom. Štefan je
zbrali na zaključku smučarske Tudi v vrhniškem društvu smo z naše strani prejel čestitke za
sezone 2015/16 v Ajdovščini. dosegli nekaj lepih razultatov: uspehe v minuli sezoni in ve-

liko dobrih želja za prihajajočo.
Prav tako smo se predstavniki
domačega smučarskega društva
predstavili udeležencem prireditve s smučarskimi programi,
ki jih ponujamo v prihajajočih
letih. Predvsem si želimo čim
več novih aktivnih članov, mlajših in starejših.
Ker pa se hitro bliža tudi poletje, smo se prijatelji smučanja
odločili, da bomo kot eno od
društev na Vrhniki nastopili v
okviru poletnega programa za
otroke, Poletni vklop 2016. Letos se ga bomo udeležili prvič,
za otroke pa bomo pripravili
štiri zabavne dni, polne športnih aktivnosti, povezanih s
smučanjem ali pripravo nanj.
Upamo, da se bo naši poletni
delavnici pridružilo veliko vedoželjnih otrok, ki imajo radi
beli šport in da se bomo skupaj
neizmerno zabavali!
Prijeten smučarski pozdrav!
Smučarsko društvo Vrhnika
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Turnir v malem nogometu

Rekordni enajsti Zavas futsal
Od 3. do 5. junija je potekal enajsti turnir v malem
nogometu, ki je ena največjih športnih prireditev na Vrhniki.
Petkov in sobotni del turnirja si je ogledalo rekordno število
gledalcev, po ocenah so številke krepko presegale tisoč
obiskovalcev na dan. Kljub slabi vremenski napovedi je bilo
vreme odlično. V soboto smo doživeli manjšo ploho, a je
bila res manjša, saj je bilo igrišče mokro vsega eno tekmo.
V petkovih kvalifikacijah je
nastopilo kar 26 ekip, kar je prav
tako največ doslej. Poleg tega so
bile to ekipe, ki so jih sestavljali
skoraj vsi najboljši igralci futsala
iz Slovenije. Zmagovalci skupin
so tako postali igralci ekip AI
Avto, Gradbeništvo Sandi, RS
team, Avtoservis Mivšek, Zumix Transport, Okprečevalnica Isan, Suzuki Gec Sportcafe
in Silveco Šport ter se uvrstili
v četrtfinale turnirja Zavas in
glavni del 4700 evrov vredne
denarne nagrade. Preostale ekipe so se uvrstile v pokal Pringles.
Sobotni del turnirja so popestrile dame. Šest ekip je igralo
na turnirju Nova panorama, v
nedeljo pa za konec prireditve
še igralci U-19 na turnirju za
pokal Cockta.
Ekipe, ki so jih sestavljali
igralke in igralci FK Zavas, so
bile, razen igralcev U-19, letos
precej neopazne. Fantje selekcije U-19 pa so finalno tekmo
turnirja odigrali neodločeno in
imeli na loteriji iz šestih metrov
manj sreče.

2. Grosuplje
3. Celje
4. Maričke
Najboljša igralka – Tina Jesenovec,
Najboljša strelka – Moira Murič.
Najboljša vratarka – Nika Berzelak.

finalu so se znašli igralci velikega nogometa Računovodstvo
Cvijić, ki so večinoma člani ljubljanskih klubov, nekateri med
njimi člani reprezentanc, in pa
ekipa Zavasa pod imenom Ai
Avto. Računovodstvo Cvijić so
v polfinalu izločili prvake Slovenske futsal lige Eno team s
3 : 0, Ai Avto pa Galaktike z 1
: 0. V finalu so igralci Ai Avto
po »hudih mukah« brez menjave zdržali brez prejeta zadetka.
Pri streljanju šestmetrovk jih je
sreča zapustila in turnir je šel v
roke Računovodstva Cvijić.

Turnir za dame se je izkazal
kot prava odločitev. Dekleta so
pokazala odlično igro in veliko
zavzetost, turnir pa je bil zelo
zanimiv. V finalu je Olimpija s
4 : 1 ugnala ekipo Grosuplje. Za
zmagovalke so po dvakrat zadeli Muričeva in Benakova, za Pokal Pringles 2016
Grosuplje pa Jesenovčeva.
1. KMN Vodnar Loški Potok
2. Sirena bar
Turnir U-19 za pokal Cockta
3. ŠD Mlinše
1. Računovodstvo Cvijić
4. Pekarna Center
2. AI Avto
Najboljši igralec – Matej Gre3. ENO team
gorič.
4. Galaktiki
Najboljši strelec – Klemen Velič.
Najboljši igralec – David Tija- Najboljši vratar – Vid Sever.
nić.
Fair Play – Ekipa Berzo
Najboljši strelec – Til Mavretič.
Najboljši vratar – Nejc Berzelak.
Pokal Pringles so osvojili lanski zmagovalci turnirja Zavas,
V tekmovanju U-19 je letos KMN Vodnar Loški Potok, ki
nastopilo samo sedem ekip, kar so s 3 : 0 ugnali Sireno bar. ZaTurnir za dame Nova panora- je v primerjavi z lanskim turnir- deli so Jelič, Gregorič in Janež.
ma:
jem precejšen upad. Kljub temu ŠD Mlinše so po streljanju iz
1. Olimpija
smo gledali zanimiv turnir. V šestih metrov osvojile tretje

Ekipa kluba Zavas, ki je na turnirju U-19 osvojila drugo mesto.

mesto, medtem ko v polfinalu
niso imeli take sreče. Izločili so
jih Sirena bar potem, ko je bilo v
rednem delu 2 : 2. Pekarna Center v polfinalu ni bila tako blizu,
s 4 : 1 so jih namreč odpravili
zmagovalci Pringlesa.

Glavni turnir in ček za 1500
evrov so osvojili igralci Maribora, ki so osvojili slovensko
prvenstvo in pokal. Igralci
Totoškovič, Jandrič, Hasanbegovič, Fideršek, Čeh, Fetič in v
vratih Zaletel so bili premočni
za Suzuki Gec Sportcafe, čeprav
so bili v njihovih vrstah Grželj,
Zavas 2016
Bratič, Širok, Rusmir, Kapun,
1. Ai Avto
Radiškovič, Hrvatin in Zajc, saj
2. Suzuki Gec Sportcafe
so dobili finale z rezultatom 5 :
3. Avtoservis Mivšek
1. Je bilo pa toliko bolj zanimi4. Zumix transport
Najboljši igralec – Matej Fider- vo polfinale, saj so igralci ekipe Avtoservis Mivšek (Hozjan,
šek.
Najboljši strelec – Rade Rusmir. Kos, Zalašček, Hvala, Vulikič,
Najboljši vratar – Klemen Za- P. Čujec in Krivec) vodili že s 3
: 1. Ai Avto so izenačili in s šeletel.
stih metrov napredovali v finale.
Fair Play – Avtoservis Mivšek

Suzuki Gec Sportcafe je v polfinalu izločil Zumix transport
(Kukavica, Derviševič, Ševzet,
Goranovič, Štendler, Božič) s
3 : 0.
Na turnirju je sodelovalo 39
ekip, razdelili smo 4700 evrov,
gostili smo skoraj tri tisoč obiskovalcev, za organizacijo pa
smo prejeli same pohvale. V
naslednjem letu bomo poskušali privabiti tudi ekipe iz tujine,
poskrbeli bomo za še več zabave, ideje, ki jih imamo, pa bodo
še nekaj časa zorele. Se vidimo
čez slabo leto.
(BE)

Nogometni klub Vrhnika
Na redni skupščini Nogometnega kluba Vrhnika,
19. maja 2016, je bilo izvoljeno novo vodstvo
kluba. Predsednica je postala ga. Nina Menard,
podpredsednik g. Andrej Šega, v upravni odbor pa
so bili izvoljeni: ga. Mojca Krisch, g. Luka Vidmar in
g. Bojan Zupančič.
Menjava v vodstvu se je zgodila
zgodaj in nepričakovano. Čemu?
Najprej vas lepo pozdravljam
in se zahvaljujem za podporo
vsem, ki so na skupščini glasovali za našo ekipo ter nam s
tem izkazali zaupanje. Prejšnje
vodstvo je svoje delo opravlja-

njihovih staršev in skrbnikov
ter tudi strokovnega kadra. Takrat je prišlo do samopobude
dovolj vpletenih, ki smo morali
v kratkem postoriti zelo veliko,
da smo se lahko organizirali
in prevzeli vodstvo ter ključne
funkcije. S tem pa se je naše delo
šele dobro začelo.

Kako se vaša ekipa spopada s
trenutno situacijo?

lo sorazmerno dobro, saj kluba
niso prevzeli v rožnatem stanju.
Žal so se s težavami spoprijeli
na napačnem koncu, kar je posledično pripeljalo do nezadovoljstva velikega dela igralcev,

Stvari postaviti popolnoma
na svoje mesto bo, glede na dejstvo, da se po našem pregledu
nekatere nejasnosti in nepravilnosti vlečejo še iz prejšnjih
uprav, težko. Ne pa nemogoče.
Kot prvo pomembno in obljubljeno dolžnost smo znižali
vadnine na prejšnjo vrednost.
Menimo namreč, da lahko dvig
vadnin upravičiš le z dodano
vrednostjo, ki jo nudiš v zameno, ne pa kot nadomestilo manjka v blagajni. Tudi profesionalno delujem v poslovno športnih

vodah, kjer je to že dolgo uveljavljeno pravilo. V prvi vrsti so
vadnine namenjene poplačilu
strokovnega kadra, vse druge
obveznosti pa mora klub zagotoviti iz sponzorskih in drugih
sredstev. Tu smo že napravili
prve korake in vse kaže, da se
je po spremembi klime v klubu
trend sodelovanja s sponzorji
obrnil navzgor. Naj povem še,
da smo tekmovalno sezono
2015–2016 uspešno zaključili.
Ponovno se zahvaljujem vsem
vpletenim, saj so ravno oni s
svojo srčnostjo in voljo pripomogli k temu. K sreči so pred
nami počitnice in s tem čas. v
katerem se bomo lahko popolnoma posvetili delovanju kluba
vnaprej.

Kakšni so vaši načrti?
Po resnici povedano, veliki.
V osnovi je naš nogometni klub
zasnovan po principu združenja ljubiteljev tega športa in
deluje po principu odprte komunikacije med vsemi udeleženci. Prisluhnili bomo željam
in idejam vseh, ki bi radi kaj dobrega postorili za naš klub. Trenutno se nas je nabralo mnogo,
ki imamo veliko idej in volje.

Seveda bomo na prvem mestu zagotovili našim otrokom
zdravo sredino, v kateri se bodo
dobro počutili in se z veseljem
športno udejstvovali. V svoje
vrste smo že povabili nov strokovni kader z znanjem, ki bo
daljnoročno pozitivno vplival
na obstoj kluba. S tem je povezana tudi postavitev selekcij za

prihajajočo sezono 2016–2017.
Nenazadnje je pred nami tudi
novo obdobje v povezovanju z
lokalnim in okoliškimi nogometnimi klubi, ki je bistvenega
pomena za razvoj nogometa v
našem kraju. Z NK Borovnica
smo že uspešno sklenili dogovor o skupnem sodelovanju.

Za konec: je pred nami kakšen
pomembnejši dogodek?
Da. Izvedba turnirja v malem
nogometu na travi je v polnem
teku in mislim, da bo prava popestritev vrhniškega nogometnega dogajanja.
Igor Pavlovčič
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Odlično sodelovanje vrhniškega
kluba in KZS
Zapis v naslovu zagotovo ni pretiravanje in še
manj zavajanje, kot bi morda dejali zlobni jeziki.
V zadnjem obdobju si praktično ne moremo več predstavljati pomembnejše akcije krovne organizacije, kjer se
ne bi omenjalo domačega košarkarskega kluba. Še dandanes nam nasmeh na obraz izrišejo vsi tisti superlativi, s
katerimi opisujemo dogodke, ki jih je vrhniški klub izpeljal v prejšnjem obdobju. Najodmevnejši prireditvi sta
bili Finalni turnir kadetov (marca letos) in Dan slovenske
košarke – All Stars (decembra lani). Zlasti slednja prireditev je postregla s kopico zanimivih akrobatskih nastopov, če že po igralski strani ni bilo mogoče opazovati
nekaterih najboljših igralcev, ki jih premore naša deželica.
Tudi osrednje poletno dogajanje na zunanjih košarkarskih
igriščih tvorijo in soustvarjajo naši igralci in trenerji. Gre
za najprestižnejši turnir trojk pri nas, ki poteka širom Slovenije prek celotne poletne sezone in šteje kot državno prvenstvo. Samsungov turnir 3 × 3 oz. celotno tekmovanje
vodi naš trener mladinske in članske ekipe Matic Vidic.
Pri tem mu več kot uspešno pomagata Primož Jurca (tre-

Rok Savić ob zabijanju preskakuje mlajše soigralce.

ner ekipe U-13) in Urban Drašler (igralec članske ekipe).
Seveda smo prisotni tudi na sami igralni površini, kjer se
je k tekmovanju prijavilo kar nekaj domačih igralcev. Gašper Medmeš, Aljaž Turšič, Lovro Gregorka in Miha
Možina nastopajo v ekipi Vrhnika Warriors, Jan Zobec in
Nik Zobec pa sta (v isti mladinski kategoriji) z ekipo Sistem
te laže prišla do polfinala tekmovanja na prvem turnirju. A
najslajše pride na koncu: Jan Novak in Milan Kovačević (doma vzgojena igralca) sta bila z ekipo Gladni vukovi
celo zmagovalca v kategoriji U-21! V isti starostni kategoriji
sta domače vrste zastopala še Bor Mirković in Rok Savić. Slednji je sodeloval tudi v tekmovanju v zabijanju, a je
po izjemnem finalu v zadnjem krogu moral priznati premoč Tevžu Ružiču. Kot zadnjega omenimo še Žana Čamernika, ki z ekipo Fake TAxi sodeluje v kategoriji U-21.
Končala pa se je dvoranska sezona oz. njen spomladanski
del. Kot zadnji so s tekmovanjem končali igralci letnika 2001
in mlajši. Po dolgi in naporni sezoni so slednji odigrali še
osem tekem v Mednarodni ligi, kjer so poleg domačih ekip
sodelovale še ekipe iz Italije. Naši igralci so dosegli nekako polovični uspeh. Vzroke za nekoliko slabši izkupiček bi
lahko iskali predvsem v odsotnosti nekaterih ključnih igralcev. So pa ponujeno priložnost izrabili mlajši in tako pridobili nekaj neprecenljivih izkušenj. Tu je treba še dodati, da
bodo starejši pionirji prihodnjo sezono igrali v prvi SKL!
Le malo je zmanjkalo, pa bi se nastopa v prvi SKL v naslednji sezoni veselili tudi kadeti. Če bi na gostovanju v Krškem
premagali vrstnike, bi se (zaradi odpovedi tekmovanja ŠD
Šentvid) lahko merili z najboljšimi sedemnajstletniki v državi. A morda je tako bolje, saj bi zaradi pomanjkanja vodilnih
letnikov v tej kategoriji težko sestavili konkurenčno ekipo.
Velik uspeh pa je letos dosegla mladinska ekipa. V prvem
krogu kvalifikacij za uvrstitev v prvo SKL so domači merili moči z ekipami Koš Koper, MP Sežana in Plama Pur iz
Ilirske Bistrice. Vse tekme so gladko zmagali, in to z razliko
več kot petindvajsetih točk! Tako so se že uvrstili v prvo B-ligo, a želje segajo precej višje. V jesenskem delu jih čakata
še dve tekmi z vrstniki iz Postojne. Če bi si tudi tu izborili
pozitiven rezultat, bi ekipa mladincev po dolgih letih zopet
nastopala v prvi A SKL. Se že veselimo napetih tekem in
zanimivih potez!
Andrej Smrekar, KK Vrhnika
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ŠD Dren – zaključek sezone
Dolgo in naporno sezono smo uspešno končali.
Čeprav je čas po zaključku prvenstvenih tekem
navadno manj zanimiv, se je v našem klubu
dogajalo veliko.
Naši fantje so se udeležili
različnih turnirjev, organizirali smo igralni dan in klubski
piknik, potem pa s treningi za
nekaj časa končali. Novo sezono
bomo začeli že v začetku avgusta. Začetke treningov za posamezno selekcijo in trenersko
piramido za novo sezono lahko
najdete na naši spletni strani.
Turnir Jana Oblaka in turnir v Ihanu
Selekcija U-10 je šla preizkusit svoje znanje na zelo močan
turnir Jana Oblaka v Škofjo
Loko. V skupini so se pomerili
z ekipami Domžale, Krka, Lesce in Črnuče. V osmini finala
smo v močnem nalivu žal izgubili proti Jesenicam, vendar
smo bili s turnirjem na splošno
zadovoljni. Tudi zato, ker nas
je obiskal naš reprezentančni
vratar Jan Oblak, ki je fantom
namenil nekaj spodbudnih besed in »petk«. Za konec sezone
nas čaka še turnir v Ihanu, kjer
bomo poizkusili potrditi dosežek zimskega turnirja.

ti le ekipama Ilirije in Kopra,
premagali pa so slovenske prvoligaše, kot so Olimpija in Rudar
iz Velenja ter tudi združeno ekipo Rakeka, Tabora iz Sežane in
Cerknice. Osvojeno enajsto mesto v takšni renomirani konkurenci je še en pokazatelj več, da
se na Drenu dela izredno dobro.
Pokal iz Ajdovščine
Selekcija U-12 je v Ajdovščini
v družbi slovenskih in hrvaških
nogometnih ekip odigrala zanimiv turnir. Na dobro pripravljenem igrišču so igrali po sistemu
6+1, ki je za to starostno skupino netipičen. V pofinalu so izgubili proti ekipi Portorož–Pi-

ran, ki je na koncu tudi osvojila neopaženo niti selektorju, ki jih
turnir. V tekmi za tretje mesto je pohvalil.
proti gostitelju pa so po streljaU-15 na Drenu
nju »penalov« domov zasluženo
V sezoni 2016/2017 bomo v
odnesli pokal.
ŠD Dren imeli tudi selekcijo
U-15, ki jo bo vodil priznani
Nogometni center Brdo
Fantje letnika 2003 naše nogometni strokovnjak Uroš
nogometne šole so bil deležni Bučan, ki ima najvišjo mogočo
časti, da so se lahko udeležili licenco UEFA PRO. V preteklotreninga Slovenske nogometne sti je deloval v kranjskem Tričlanske reprezentance na Brdu glavu, kjer je treniral igralce, kot
pri Kranju in pobirali žoge slo- so Josip Iličič, Bojan Jokič, Aleš
venskim nogometnim asom. Že Mertelj, Miral Samardžič, Sininaslednji dan so bili Tine, Oskar ša Andjelkovič. Treningi bodo v
in Filip povabljeni na Brdo na zimskem času potekali na še eni
manjši turnir med Medobčin- izmed novih pridobitev zadnjih
skimi nogometnimi zvezami za let na Drenu, na umetni travi.
selekcije U-13. Lahko bi dejali, Osnova selekcije bo nadarjeni
da so bili zbrani v reprezentan- letnik 2003, računamo pa, da se
co MNZ Ljubljana. Fantje so jim bodo pridružili tudi drugi
bili visoko motivirani in so našo nogometa željni fantje, rojeni v
nogometno šolo predstavili v letih 2002 in 2003, ki jih ob tej
izredno dobri luči, kar ni ostalo priložnosti vabimo na Dren.

Brinje Cup
Imeti v skupini ekipe, kot so
Gorica, Rudar iz Velenja, Korotan in Ilirija, ter se v nadaljevanju turnirja pomeriti še z ekipama Olimpije in Kopra, priča,
da je bil turnir v Grosupljem, ki
se ga je udeležila selekcija U-11,
izredno močan, saj so se zbrale
vse najboljše in najbolj znane
nogometne šole v Sloveniji. Naši
fantje so morali premoč prizna-

ŠDRŠ Vrhnika

Dekleta tudi letos zelo uspešna
Pa smo še eno sezono državnega prvenstva v
rokometu pripeljali do konca in tudi tokrat so
dekleta pokazala, da mislijo resno.
Nekatera so bila bolj uspešna,
druga malo manj, a glavno je, da
so si vsa pridobila novo znanje,
izkušnje in stopila skupaj, ko je
bilo potrebno. Najpomembneje
pa je, da so skupaj preživela veliko lepih in nepozabnih trenutkov, tako na treningih kot tudi

deklice pa so bile pete v skupini CENTER. Naše najmlajše so
se redno udeleževale turnirjev,
kjer so si pridobivale dragocene
izkušnje za nadaljnje igranje v
na tekmah in raznih turnirjih.
Kadetinje so v razigravanju višjih selekcijah. Glede na priprikazale odlično igro in za- kazano znanje vseh ekip na zasedle končno trinajsto mesto. dnjih tekmah si tudi naslednjo
Starejše deklice so se na zadnjih sezono lahko obetamo dobre
tekmah v sezoni borile za prvo rezultate.
Takoj ko so končale s tekmamesto, ki so ga osvojile že tri
tekme pred koncem. Mlajše mi v državnem prvenstvu, so se

začele pripravljati na Državno
prvenstvo v rokometu na mivki.
Državno prvenstvo je bilo letos
organizirano v Šentvidu, in sicer v soboto, 4. 6., za člane in
v nedeljo, 5. 6., za mlajše selekcije. Dekleta so se ga udeležila
pod imenom ŠD Notranjska
liga. Prvi dan so se odlično borile članice in tako osvojile tretje (članice A) in peto mesto
(članice B). Naslednji dan pa so
kadetinje (letnik 2000 in mlajše)
prikazale odlično igro, pometle
s konkurenco in postale državne prvakinje, starejše deklice
(letnik 2002) pa so zasedle sedmo mesto.
Glede na to, da so dekleta trenirala na mivki le štirinajst dni
pred državnim prvenstvom, so
nas vse lepo presenetila in naslednje leto lahko upamo na podobne ali celo boljše rezultate.
Čeprav je sezona že končana,
nas čaka še zadnje dejanje. Kot
že pet let doslej bomo tudi letos
v sklopu Argonavtskih dni organizirali že šesti mednarodni
Harpaston cup turnir. (18. in
19. junija) v dvorani OŠ A. M.
Slomška in v dvorani OŠ Ivana
Cankarja.
Tea Kovač
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Športni praznik Tek Bevke
14. Tek Bevke; sobota, 4. 6. 2016, 327 tekačev,
lepa množica navijačev in obiskovalcev
celodnevne prireditve s prijetnim spremljevalnim
programom.
Prijavljenih tekačev je bilo 327, od tega
148 otrok in 179 odraslih.
Najhitrejši moški na 7 km: Martin
Ramšak, 0:26:37.
Najhitrejša ženska na 7 km: Jasmina
Fridau, 0:33:18.
Najhitrejši moški na 14 km: Peter Weixler, 0:56:34.
Najhitrejša ženska na 14 km: Nataša
Drašler, 1:13:25.
Najhitrejši moški na 21 km: Jože Marolt, 1:23:22.
Najhitrejša ženska na 21 km: Katarina
Brus, 1:45:49.
Najstarejša ženska: Slavka Jovan, 1938,
7 km, čas: 0:45:41.
Najstarejši moški: Mare Dobrin, 1941,
7 km, čas: 0:52:53.
Najmlajši fant: Tilen Brus, 2014.
Najmlajša deklica: Taja Gantar, 2013.
Najštevilčnejša ekipa: ŠD Metrel, 23
tekačev in tekačic.
Število tekačev v cilju: 290.
137 otrok 153 odraslih:
• 28–21km
• 31–14km
• 94–7km
Vsem iskrene čestitke in lepo vabljeni
na naslednji 15. TEK BEVKE, 3. 6.
2017.
Glede na navedene številke in glede
na število dogodkov v okolici se je v
soboto, 4. 6., na progo Teka Bevke podalo solidno število tekačev, 327. Upamo, da ste bili s traso in organizacijo
v Bevkah zadovoljni in da ste doživeli
prijetne trenutke na tako lepo sončno soboto. Z dobrim sodelovanjem z
mnogimi sponzorji in donatorji nam je
uspelo za vsakega prijavljenega tekača
pripraviti več, kot je znašala prijavnina.
Tudi v prihodnje bo naša vizija tekačem ponuditi največ, kar je mogoče,
od odlične trase, čudovite narave do
bogato napolnjene darilne vrečke za
vsakega tekača.
Pokale najboljšim je podelila smučarska skakalka Urša Bogataj, prireditev pa je povezoval voditelj Radia Antena Uroš Bitenc.
Vse skupaj sta nas lepo pozdravila
župan Občine Vrhnika g. Stojan Jakin
in predsednica KS Bevke ga. Nataša
Tešar.
Plesno-navijaška akrobatska skupina
Žabice in Športni škrat Čulibrk z otro-

ki na rolarjih so nam popestrili podelitev nagrad.
Poleg tekov je bilo še precej spremljevalnega programa skozi ves dan:
animacija za otroke s čarodejem
Tonijem,turistična vodnica Danica je
predstavila piknik prostor pod kozolcem toplarjem na Športnem parku
Bevke.
Podžupan g. Janko Skodlar je pripravil čudovito razstavo slik vzponov na
Krim za pokal Krimko.
Učenci glasbene in plesne šola Ego
Lecta iz Brezovice so predstavili svoje
dosežke.
Zdravstveni dom Vrhnika nam je
predstavil Center za krepitev zdravja
na Vrhniki in nam prikazal pomen
rekreacije v našem vsakdanjiku in pomenu rekreacije na naše zdravje. Prikazana je bila tehnika nordijske hoje.
Za otroke je bil postavljen napihljiv
grad, točen sladoled in pena ter kokice
so bile pika na i.
Zvečer je bila velika vrtna veselica
pod šotorom. Zabavala sta nas dva
izredno dobra ansambla: Ansambel
Krimski Lisjaki in Ansambel Donačka.
Zabava je bila nepozabna!
Šampinjoni z gorgonzolo na žaru so
lokalna specialiteta (največji pridelovalec Šampinjoni Smuk prihaja iz Bevk)
in so dišali skoraj z vsake mize.
Pri tej prireditvi sodeluje približno
170 prostovoljcev, katerim se iskreno
zahvaljujemo za njihovo pomoč in jih
že sedaj vabimo, da tudi prihodnje leto
stopimo skupaj in organiziramo ta
tradicionalni dogodek, ki je v Bevkah
postal praznik. To je športni praznik
za vse vaščane, to je dan, ki pritegne
v Bevke največ gostov iz vse Slovenije,
to je prireditev, skozi katero so Bevke
postale bistveno bolj prepoznavne širom Slovenije. Tek Bevke je veliko pripomogel, da se je na Športnem parku
Bevke v teh štirinajstih letih spremenilo ogromno. Kdor tega še ni videl,
mu toplo priporočam, da Športni park
Bevke obišče in se prepriča, kaj vse je
tam, naštejmo le nekaj zadev: odbojka
na mivki, tenis igrišče, nogometno in
košarkarsko igrišče, igrala za otroke,
sprehajalne poti, čudovita narava, kozolec toplar za piknike in prireditve …
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem in donatorjem, brez katerih prireditve Tek Bevke

ne bi bilo mogoče izpeljati. Prireditev
14. Tek Bevke so omogočili:
Slovenija v gibanju 365–Športna
unija Slovenije, Športno društvo Bevke,
Prigo, d. o. o., Divinol, Germanol-Adria,
d. o. o., Ljubljana, Obnova, d. o. o., SGV
Servis gospodarskih vozil Vehar, Motrio Avtoservis AS-RS, d. o. o., Vrhnika, Šampinjoni Smuk, d. o. o., Bevke,
Foteljček Zdravko Keršmanc, s. p., OK
Fit Center, Formatisk, M Keršmanc, d.
o. o., Krajevna skupnost Bevke, Skubic,
Matej Skubic, s.p., Jorc Pobuda, d. o.
o., Merkur zavarovalnica, Krpan, Detel Plus, d. o. o., Boštjan Podlipec, Tiskarna Somaru, ITP Inštalacije Tomaž
Pišek, s. p., Citroen servis avto Merlak,
d. o. o., Realprojekt, d. o. o., Okviri V,
Krovstvo Tadej Lenič, s. p., Avtocenter Špan, Tuli, d. o. o., Majcen urejanje
okolice, Larting, d. o. o., Jože Lenarčič,
NLB, d. d., Dvig,. Marolt Beton, NLB
Vita, d. d., Avtovleka Tomaž Lenarčič,
s. p., Ključavničarstvo Marija Okorn, s.
p., PGD Bevke, Siliko, J. ,L. Objekt, d. o.
o. Jernej Lenarčič, ŠPB bar Bevke, Jure
Brus, s. p., STV Marjan Per, s.p., Transport M&B, d.o.o., ASM, d.o.o. Boris
Marolt, Mizarski servis Ivan Vrhovec,
s.p., Bevški štromar Boris Žakelj in
Matjaž Vehar, Avtoprevozništvo Janez
Vehar, Atet, d.o.o., Rabbit'S transport
Karmen Zaje,c s.p., HIPIS, d.o.o., Avtoservis Rok Mele, s.p., UVZ, d.o.o.,
Vinko Žakelj, Bevarn Marko Perko, s.p.,
A-Sprint, d.o.o., Ana Kavčič, Log, A-cosmos, d.d., kmetija odprtih vrat Pri
Janšk Koreno nad Horjulom, L.askk

d.o.o.k Borovnica, Sensilab, Ženkok
d.o.o., Opus, Web company, Jože Gostiša iz Zabrda, Marica Švagelj, Vezenje Bovha, Štirnk d.o.o. Vrhnika, Juvik
d.o.o., Lepotilni kotiček Polona Smukk
s.p., Avtostoritve Nartnik, Jernej Nartnikk s.p., Marija Jerajk s.p., kmetija
Pr`Lavr, Dolinar Bevke, Jožica Rauter,
s.p., Frizerski salon Sara Drenov Grič,
Studio R. M., Renata Metljak, vizažistka, Galij,a d.o.o., Summit leasing
Slovenija, d.o.o., Žabji fit studio Bevke,
KIMM, d.o.o. Logatec, Kemis, Adult
M-5, d.o.o., E-mojster, d.o.o., Clas Maja
Novak Domžale, Dvig, d.o.o., Optika
Suke, Jan Sport Vrhnika, Mile Nikolić,
Ljubljana, MOL Ljubljana, LMM, Mitras, Laborplast, d.o.o., Odorfer, d.o.o.,
AS- Adriatic Slovenica, Peter Ogrinc
Bevke, Forch Ljubljana, Avtotehna
Vis, Jože Gostiša Bevke, Picerija Brajda Šmarje Sap, Juvi domžale, Gostilna
Turšič Vrhnika, Foerch, d.o.o., Gostilna Pr`Kopač, kmetija Švigelj Blatna
Brezovica, EGO lecta, Kamnolom Mivšek, Piškoti Adamič Vrhnika, Pekarna Zalog, Milena Narandža, Domžale,
Kocka Vrhnika, Super Pšanc Brezovi-

ca, Francka Seliškar, Dragomer, Milica
Brejc, Log, Amoret, d.o.o. restavratorstvo, Harvey Norman, Gostilna Kavčič, Marjan Lenarčič, A-Gea Kristjan
Ferjančič, Gostiša, d.o.o., Roman Gostiša, Hrusty Igor Dolinar, s.p., Barcaffe, družina Golomboš Bevke, Družina
Ajlec-Petkovšek, Cvetka Kozole, Čaplja,
d.o.o., Truck servis Marko Gostiša, s.p.,
Kamnoseštvo Marko Dolničar, s.p.,
Slaščičarna Berzo Vrhnika, Telekom,
Decathlon, Cvetličarna Karmen, Bevške maškare, Marolt beton, Generali,
d.d., Rotar Podsmreka, R-Group, d.o.o.,
Hrušica, Regeneracija – barve in maziva, Silvo Dolinšek, s.p., Ig, Avtrotrade,
d.o.o., Vrhnika, Zavarovalnica Triglav,
Grega Gaber in Tanja Gaberščik, krajani Bevk in mnogi neimenovani posamezniki.
Vsem iskrena hvala in pohvala, da
imate odprte oči do okolja, v katerem
živite.
ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE
Predsednik: Mitja Vehar
Foto: Leon Novak, Irena Jeraj
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Namiznotenisači z mislijo že v novi sezoni
S koncem šolskega leta se je končala tudi
namiznoteniška sezona.
Potegnjena črta čez vse leto kaže, da
je bilo to obdobje zelo spodbudno:
udeleževali smo se tekem na regijskem
nivoju in tudi mednarodnem (AlpeAdria) in tako pridobivali izkušnje.
Uspeli smo povečati število naših
igralcev, kar pomeni, da namizni tenis
po šestnajstih zaporednih letih svojega
delovanja ohranja oz. celo pridobiva
priljubljenost na Vrhniki, ki se zadnja
leta športno vzdiguje. To je vsekakor

v svoji trenerski karieri omogočil prvi
stik z namiznoteniško žogico že več
kot 300 (!) otrokom. To samo od sebe
dobro znamenje za šport v naši okolici, priča za neizbrisen pečat in upamo, da
ki poganja in vzgaja mladino v pravem mu bo zdravje to še naprej omogočalo.
duhu, obenem pa nudi prepotrebno Za ves trud se naša sekcija obema iz srca
sprostitev starejšim udeležencem v zahvaljuje.
športnih aktivnostih. Zasluga za dobro
Ob tej priložnosti vabimo vse ljubidelo velja med drugim tudi našemu telje najhitrejše igre z žogo, da se nam
novemu licenciranemu trenerju Dragu pridružite v novi sezoni. Zato nas spreTorkarju. Drago je vložil obilo svojega mljajte prek obvestil v Našem časopisu
časa in vso sezono vodil mlajšo in na strani Facebooka (NTS Vrhnika),
skupino otrok, ki jo je predtem veliko kjer boste dobili vse potrebne podatke.
let uspešno vodil g. Franci Drašler, ki je
MK

Državni prvenstvi v ritmični gimnastiki
Maj je bil za GD Vrhnika in naše tekmovalke ritmične
gimnastike obarvan z državnima prvenstvoma, in sicer pri
posameznih tekmovalkah in tudi pri skupinskih sestavah.
V soboto, 14. 5., in nedeljo, 15. 5. 2016,
je v Gimnastičnem centru na Viču potekalo Državno prvenstvo v ritmični gimnastiki med posameznicami prve in
druge skupine. Nanj so se uvrstile tudi
vse tri naše individualke, Ajda Garbajs,
Nina Žižmond in Neža Čuk; slednji celo
kar z dvema rekvizitoma. Punce so se s
svojimi sestavami, ki so jih lepo izvedle,

ce (Meta Mramor, Ana Jazbinšek, Nina
Žižmond, Neža Čuk) so s svojo sestavo
z obroči zasedle peto mesto. Tekmovale so tudi s sestavo brez rekvizita (Meta
Mramor, Ana Jazbinšek, Nina Žižmond,
ki so se predstavile kar s sedmimi sku- Neža Čuk, Ajda Ratković, Metka Močipinskimi vajami, eno trojico in enim lar), za katero jih moramo še enkrat prav
parom. V kategoriji mlajših deklic, kjer posebej pohvaliti, saj so se, čeprav so jo
je tekmovalo kar petnajst skupin, je bil morale izvesti brez glasbe, odlično znalepo viden napredek naših deklet. Sku- šle in jo izvedle najbolje doslej. Zasedle
pina GD Vrhnika 2 (Ivana Veronika so četrto mesto. Prav tako v kategoriji
Troha, Erin Nolimal, Ajda Zalar, Hana članic sta Meta in Ajda med pari/trojiPoropat, Iza Žerjal) je zasedla šesto me- cami z obroči osvojili peto mesto. Tako
sto, GD Vrhnika 1 (Živa Mezeg, Klara sta se državni prvenstvi za to sezono
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Športni klub »2002«

Teniška šola Žabec
Čestitamo tekmovalcema in članoma Teniške
šole Žabec, Denaliu Bajrektareviču in Tomažu
Moletu za uspehe, ki jih dosegata na teniških
tekmovanjih širom po Sloveniji in za njuno
trdo delo.
Mlada teniška upa Športnega
kluba »2002« nastopata: Denali v
kategoriji mini tenis do 8 let, Tomaž v kategoriji fantje do 16 in 18
let. Denali se preko bojev v Round
Robinu, kjer zasede prvo ali drugo mesto, redno uvršča v glavne
turnirje. V maju se je v Kopru na
tekmovanju Junior Koper Open do
devet let uvrstil v polfinale glavnega turnirja in po hudem boju v
treh nizih izgubil ter se uvrstil na
3.–4.mesto. Športni klub »2002« se
je s svojim tekmovalcem Denaliem
Bajrektarevičem udeležil tudi Ljubljanskega teniškega satelita v organizaciji TK Vrhnika v kategoriji
mini tenis. Klonil je šele v finalu ter
tako dosegel odlično drugo mesto.
Denali se je udeležil tudi najbolj
množičnega turnirja v najmlajših
starostnih kategorijah (preko 250
mladih teniških upov) v organizaciji TZS - Igrajmo tenis - in se po

bojih v skupinah uvrstil v glavni
turnir.
Klub in teniška šola se za udeležbo v programih Teniške šole »Žabec« in sodelovanje z njo zahvaljuje
vsem udeležencem in njihovim
staršem.

Športni klub »2002«
V letošnji poletni sezoni ponujamo naslednje programe:
• mini tenis, midi tenis, maksi tenis
• teniški program za mlade od 15. do 20. leta
• teniške programe za odrasle
• tekmovalne in rekreativne programe
Dodatna ponudba: šola brezplačno nudi loparje in žogice.
Programi potekajo na teniškem igrišču v Športnem parku
na Drenovem Griču.
predstavile v nedeljo. Ajda je v sestavi
z žogo v hudi konkurenci zasedla šesto
mesto, Nina je bila z žogo peta, s trakom šesta. Neža je bila z žogo osma, s
kiji pa je stopila na tretjo stopničko in
osvojila bron.
Punce pa niso imele veliko časa za
počitek, že takoj naslednji vikend jih je
namreč čakal nov izziv, tokrat Državno
prvenstvo v skupinskih sestavah. Tekmovanje je potekalo v dvorani Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, in sicer
v nedeljo, 22. 5. 2016. Na njem je svoje
sestave predstavilo ogromno punc, med
njimi tudi 29 tekmovalk iz GD Vrhnika,

Martinčič, Maša Plantan, Sonja Sara
Margon, Ana Treven) sedmo mesto in
GD Vrhnika 3 (Tjaša Škof, Eva Kozole,
Lana Mladenović, Ines Koščak, Brina
Alina Prosen) trinajsto. mesto. Deklice
(Ana Baretič, Lučka Patačko Koderman,
Staša Bojanovič, Urša Planinšek) so v
sestavi s kolebnicami prav tako osvojile
trinajsto mesto. V kategoriji kadetinj je
dekletom (Maša Gaberšček, Pika Grušovnik, Urša Troha, Ajda Garbajs) v skupinski vaji z obroči za las ušla medalja in
so osvojile četrto mesto. V isti kategoriji
so med pari in trojicami Pika, Urša in
Maša zasedle štirinajsto mesto. Člani-

končali, kar pa seveda še ne pomeni,
da naša dekleta že počivajo. V juniju
jih namreč čaka še kar nekaj mednarodnih tekmovanj, udeležile se bodo tudi
Pokala Slovenije in sezono zaključile s
tradicionalnim zaključnim nastopom
na Vrhniki. Zato še naprej pridno trenirajo tudi v juniju, mi pa držimo pesti,
da nas bodo punce še naprej razveseljevale z lepimi rezultati in pridnim delom.
Verjamemo, da bo temu tako in bomo še
naprej lahko ponosni nanje.
Katja Grum, GD Vrhnika

Info: 041 207 372.
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Rokenrol na Vrhniki
Boštjan Pavček bo znova postavil temelje skupin
rokenrola na Vrhniki, v ekipi pa bosta tudi Jaka
Južnič z Vrhnike in Gaja Malovrh iz Polhovega
Gradca.
Plesno mesto na Vrhniki ima
že dolgoletno tradicijo. Med
prvimi vaditelji, poleg Marka
Hrena in Anite Vihtelič, ki sta
ustanovitelja, je v pedagoški
ekipi začel sodelovati tudi Boštjan Pavček. Plesno pot je začel
v Novem mestu, nadaljeval pa s
študijem na fakulteti za šport in
svoj ples izpopolnjeval v Kazini,
ki jo je takrat vodil Marko Hren.
Kasneje je plesal tudi v plesni
skupini Mojce Horvat. Ves čas
je jadral med džez plesom in
akrobatskim rokenrolom. V
obeh zvrsteh je bil član državne reprezentance. Sodeloval je
z vsemi koreografi, ki so delovali na slovenskem območju
(Fred Lasser, Paul Henry, Mojca Horvat, Mirjam Podobnik,
dr. Meta Zagorc, Marko Hren,
Anita Vihtelič, Mimi Marčac
Mirčeta, Miha Lampič ...) Sodeloval je v raznih TV-oddajah
(TV Variate, Poglej in Zadeni,
Planet in, Zoom, Victorji, Miss
Slovenije ... Sodeloval je kot plesalec in akrobat v gledališču z
Borisom Kobalom – Mi se ne
damo (Kranjsko Gledališče), Za
narodov blagor – SNG Drama
Matjažem Pograjcem – Arabela
(Cafe Teater). Največji uspeh pa
je dosegel v show in džez plesih s plesno skupino KAZINA
in s svojo soplesalko Romano
Pahor, pri Rock n Roll-u pa kot
član Plesnega kluba M (Plesno
mesto) in svojega Plesnega klu-

ba Pan s soplesalko Barbaro
Šercer. Boštjan je veliko učil v
Novem mestu, Celju in okolici,
po nekaj letih, ko je ubiral razne poti, pa se je z veseljem spet
vrnil pod okrilje Marka, Anite
in Plesnega mesta; najprej kot
trener džeza in kasneje še kot
trener rokenrola. Že od nekdaj
poskuša rokenrol nadgraditi z drugimi plesnimi zvrstmi (džez, hip hop, modern ...).
Koreografiral in treniral je tudi
lanska svetovna prvaka med
starejšimi mladinci, ki sta bila
Matej Matečko in Evelin Arh.
Boštjan: »Pri nas gre za teamsko
delo in moram omeniti še Ireno
Petan in brez Marka in Anite
zagotovo uspeh nebi bil tako
veličasten. Pri zmagi na svetovnem prvenstvu (prej je imel par
za seboj 7 drugih mest) mi je
ostala v spominu izjava glavne
sodnice Katalin Kis “danes je
zmagal ples”. Ja res je, moji, naši
pari plešejo veliko bolje kot vsa
svetovna elita, z akrobatiko pa
smo tudi že za petami najboljšm.”
Ravno te dni je bila produkcija plesne šole Plesno mesto
in več kot petsto plesalcev se
je zavrtelo na parketu športne
dvorane Dobrava. Boštjan: »Za
naš Pozdrav počitnicam sem
poskusil s fuzijo Jazz plesne
tehnike in rock and roll-a, torej združil sem plesalce Jazza
in Rock and roll-a. Mislim, da

je bila šest minutna točka zelo
lepo sprejeta in tako bomo tudi
nadaljevali. Imam jasno začrtane plesne cilje in prioritete, ki
so v skladu z mojimi vrednotami in poklicanostjo. Tudi na
Vrhniki bomo postavili nov rod
Rock n Roll plesalcev, med trenerji, ki nam bodo pri tem pomagali pa bosta tudi Vrhničan,
ki je Svetovni in Evropski prvak
Jaka Južnič in njegova soplesalka Gaja Malovrh, ki prihaja iz
Polhovega Gradca.«

Darja Kersnič in hip hop na
Vrhniki
Ko nekdo omeni kraj Vrhnika
je moja prva misel na čudovite
plesne trenutke. Tu se je začela
moja kariera plesne učiteljice.
Niti v sanjah nisem pričakovala,
da bomo preko šolskih dejavnosti, ki še dandanes potekajo na
OŠ Ivana Cankarja dobili plesalce hip hopa, plesa disco dance in rokenrola, ki so svetovnega
formata. Pot do tja pa je bila vse
prej kot lahka. Moje področje
je bilo in je še vedno hip hop,
street in disco dance. Plesalci
prvih mojih generacij so v dvoranah preživeli ves svoj prosti
čas, a bilo je vredno truda, prišli
so namreč do odličnih rezultatov na državnih prvenstvih in
končno tudi do naslova evropskih prvakov. Bilo je res veliko
odrekanja in nemalo stroškov
(kostumi, potovanja, priprave),
vendar se je splačalo. Sklepala
so se prijateljstva, ki jih plesalci
gojijo še dandanes. Obiskovanje
plesa ustvari dobre učne oz delovne navade in je zagotovilo za

Foto: Miha Godec

dober učni uspeh in posledično
za dobro počutje; tu je veliko
druženja in nenazadnje tudi
spoznavanja sveta. Plesni prijatelji ostanejo prijatelji za vedno.
Naj naštejem le nekaj rezultatov svetovnega in evropskega
merila, ki so jih dosegli vrhniški
plesalci hip hopa:
• leta 2002 –sedmo mesto na
Svetovnem prvenstvu hip
hop, male skupine,
• leta2003 – prvo mesto na
Eevropskem prvenstvu v hip
hop, male skupine,
• leta 2003 – četrzo mesto na
Svetovnem prvenstvu hip
hop, male skupine.
Seveda ne gre pozabiti naslovov evropskih in svetovnih prvakov, ki sta jih dosegla plesalca
rokenrola Jaka Južnič inj Helena

P L A N I N S K I

Gutnik. Plesno mesto na Vrhniki dela zelo kakovostno in uspehi niso naključje.
Uspehi iz prejšnjih let so dokaz, da na Vrhniki otroci radi
plešejo in so pripravljeni za
uspeh trdo delati. Tudi sedaj
imamo tu generacijo, ki v sodobnih tekmovalnih plesih, kot
so hip hop, street ... lahko seže
zelo zelo visoko. Sestavili smo
ekipo nadobudnih plesalk, ki
ob plesu dejansko uživajo in
se družijo tudi v prostem času.
Pridno trenirajo, konstantno
»pilijo« tehniko, saj so treningi
namenjeni nastopom in tekmovanjem, kjer se plesalec vedno
želi dokazati z vrhunskostjo.
Vrhniške plesalke so že leta 2015
na Državnem prvenstvu dosegle lepe rezultate, in sicer šesto

mesto mini produkcije in dvanajsto mesto street male skupine. Letos pa si želimo rezultat
še izboljšati, saj vso energijo
usmerjamo predvsem v izboljšanje gibljivosti, vzdržljivosti,
natančnosti, koordinacije, moči,
ravnotežja, kar pa je za dobrega
plesalca ključ do uspeha.
Njihova največja generalka
pred Državnim prvenstvom je
bila te dni na Pozdravu počitnicam, ki ga ob koncu sezone
tradicionalno izvede Plesno
mesto. Ne bom nič kaj skromna, če rečem, da so blestele in
to jim oziroma si želimo vsi, da
bodo blestele tudi na Državnem
prvenstvu. Ko pa pridemo v reprezentanco, bomo lovile rezultate iz prejšnjih let … Pustite se
presenetiti. (dk)

K O T I Č E K

21. 5. 2016 – Cveletov
pohod 2016

Nuša in nas postregla z dobrotami iz njene kuhinje. Po prijetnem druženju smo še enkrat več
zadovoljni zapuščali Volčje v želji, da bi se prihodnje leto ponovno dobili na Cveletovem pohodu.
Na pohodu smo sodelovali: Bankir, Cvele, CvičPo Krpanovi pešpoti iz Loške doline na Bloško kar, Duno, Grintovec, Padalc, Peter, Stari, Špilčk
planoto je Cvele načrtoval tokratni njegov pohod. in Vezist.
Krenili smo iz Loške doline proti Knežjim njivam.
Besedilo: Vezist
V tej prijazni vasici nam je domačin Robert razložil nekaj podrobnosti o delu Krpanove pešpoti,
ki smo jo nameravali prehoditi. Nadaljevali smo
skozi gozd, ki navdahne z razmišljanjem. Nehote
lahko pomislimo, kakšen je v resnici bil Martin
Krpan v primerjavi z zdajšnjim človekom. Seveda je časovna razlika velika, pa vendarle zlahka
ugotovimo, da se ljudje v bistvu nismo kaj prida
spremenili. Stvari, ki jih je počel Martin Krpan,
se še vedno dogajajo, in to še v večjem obsegu.
Tudi vrhniški planinci so se udeležili srečanja
Razlika je le v tem, da je zdaj na voljo in v pomoč Meddruštvenega odbora planinskih društev NoFoto: Jože Školc
sodobna tehnologija, ki pa je v Krpanovih časih tranjske, ki so ga letos nadvse odlično organizirali
ni bilo.
planinci iz Planinskega društva Sveti Vid. SrečaRahel vzpon čez sedlo Vrh gozda pod Velikim nje so združili s svojo 20-letnico društva, osreZupanščkom in že je sledil spust na Bloško pla- dnji kraj dogajanja so bile Gornje Otave in nam
noto proti vasici Metulje. Nadaljevali smo po hkrati pokazali, kakšne naravne lepote imamo
mogočni Bloški planoti skozi vasice Topol in Stu- tik pred nosom. Popeljali so nas do 15-metrskega
denec na Blokah. V razpoloženem kramljanju je slapa Žlofotec, mimo Dolenjih Otav in Stražišča
čas še posebno hitro mineval, saj se Lintverni že smo osvojili vrh Špičasto Stražišče (955 m) z leHvala vam, planinci Svetega Vida, dokazali ste, marca 2007), kar pomeni povprečno 89.813 na
nekaj časa nismo družili, zato smo si imeli veliko pim razgledom na Snežnik, Slivnico, Javornike in da ni pomembna številčnost članstva, ampak leto, 7.484 na mesec, 1.871 na teden, 267 na dan.
povedati. Po nekajurni hoji smo brez posebnega Nanos.
srce in nadvse odlično ste se izkazali.
napora dosegli cilj v Volčjem pri Cveletu. Tam se
Že med potjo so nas domačinke razvajale s
nam je pridružil še Duno, ki je tokrat prikolesaril svojimi dobrotami, vrhunec pa je bila zaključna
Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših
kar z Vrhnike. Pri Cveletu nas je prijazno sprejela prireditev z obilno pogostitvijo.
(Zimzeleni, Sončki in Barjani) najdete v Upokojenskem kotičku Našega časopisa, vse objavljene
članke pa si lahko v celoti preberete in si
Iz septembrskega koledarčka
ogledate še več fotografij na spletni strani Planinskega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.
Ur
Organizator/
Datum
Dogodek
Odhod
pohoda vodnik
Zabeležili smo 900.000-i obisk naše spletne
17. 9.
KARNIJSKE ALPE, 3. DEL (I)
6.00
6
JOŽE ŠKOLČ
strani v devetih letih delovanja (začeli smo 20.

22. 5. 2016 – Srečanje
MDO PD Notranjske
2016

7. 6. 2016 – 900.000
ogledov naših spletnih
strani
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PLANINSKI KOTIČEK

Tudi mladi se zavedajo pomena
gradnje nove koče
Obiska dveh viških vrtcev – skupin Damjane in Maje ter Helene in Špele
na Planini – je bil najemnik Mitja tako vesel, da je mladim nadobudnežem spekel goro okusnih palačink. Navdušene nad palačinkami so varuške
zbrale nekaj prostovoljnih prispevkom in jih namenile za izgradnjo nove
koče. S svojim dejanjem so varovancem nazorno pokazale, kako se dobro
dejanje lahko hitro povrne. Nič manj ni za mladimi zaostajala ena od pohodnic planinske skupine starostnikov, ki je denar, namenjen za plačilo kave
svojim kolegicam, namenila izgradnji koče. Vzori naj vlečejo!
Na spletnem naslovu: http://www.pd-vrhnika.si/koca.php?id=163 si lahko ogledate risbe nove koče, na: http://www.pd-vrhnika.si/koca.php?id=162
pa najdete vse doslej objavljene sponzorje in darovalce.
Od zadnjega javljanja imamo nove sponzorje in darovalce:
Sponzor 2

Sponzor 2

Sponzor 2

Sponzor 3

Sponzor 3

Donator 3 Donator 3 Donator 3 Donator 3 Donator 3 Donator 3 Donator 3

Ostali
donatorji

Od 18. maja do vključno 14. junija 2016 smo prejeli prostovoljne
prispevke od naslednjih fizičnih in pravnih oseb – abecedni seznam:
Anonimni darovalci, Brinšek Rude, Grom Nace, Japelj Darja, Končnik
Cirila in Jože, Krašovec Srečo, Križ Janez, Nosan Milan, Peterlin Nada,
Petrič Helena in Janez, Rigler Boris, Rode Joži, Rumenič Irena, Rupnik Matej, Školc Jože, Štrakl Tomaž, Tribušon - Nosan Irena, Viški vrtci: skupini
Damjane in Maje ter Helene in Špele, Vrhovec Boštjan in Vrhovec Mojca.
Novak Roman, Oblak Danijel, Ogrin Rado, Pečar Janez, Pečko Nuša, Perše
Peter, Petavs Maks, Petrič Helena in Janez, Prebil Mojca, Pribošič Lučka,
Purger Miro, Ravnikar Vinko, Rosnany Bogdana, Rus Leopold, Saksida
Mateja, Stržinar Mojca, Suhadolnik Uroš, Šimunič Marjan, Širok Brane,
Šventner Stane, Toplišek Lara, Trček Franc, Varšek Lana, Velkavrh Andrej,
Volk Dušan in Zrnić Dušanka.
Podlaga

In kje smo s
sredstvi
14. junija
2016

Kaj trenutno
delamo?

%

Prostovoljni prispevki – Zavetišče

4.180,00

5,85

Prostovoljni prispevki – Sedež PD

3.402,48

4,76

Prostovoljni prispevki – TIC
Prostovoljni prispevki – TRR - fizične
osebe
Donacije pravne osebe – prispevki

1.609,84

2,25

1.800,00

2,52

5.654,92

7,92

761,52

1,07

Sponzorstvo – prispevki

13.215,00

18,51

Sponzorstvo – storitev

20.782,24 29,10

Občina Vrhnika

20.000,00

SKUPAJ

71.406,00 100,00

Donacije pravne osebe – storitev

•

Prostovoljne
prispevke
sprejemamo
na:

Znesek v €

•
•
•

28,01

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

Kaj trenutno delamo?
Nadaljujemo s pošiljanjem pisem bodočim sponzorjem in darovalcem, vzpostavljamo stike z morebitnimi izvajalci in rezultati so že (in še bodo) vidni na seznamu Kje smo s sredstvi. Med tem časom smo pridobivali soglasja naših »mejašev«
na Planini, ki smo jih dobili brez težav, za kar se jim nadvse zahvaljujemo. V večji meri je že pripravljena Dokumentacija identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), ki je eden od zahtevanih dokumentov za pridobitev sredstev od Fundacije
za šport, za katera načrtujemo kandidirati v jeseni.
Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika

Zaposlimo

VKV VODOINŠTALATERJA (m/ž)

Pričakovana znanja in izkušnje:
- srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri (strojništvo)
- vsaj enoletne izkušnje na področju vodovodnih inštalacij
- tekoče znanje, govorjenje in razumevanje slovenskega jezika
- osnovno znanje urejanja besedil in dela s preglednicami
- vozniški izpit B kategorije
- zaželen izpit za traktor in bager
- strokovnost
- zanesljivost.
Nudimo:
- zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 2 mesecev
- enoizmensko delo, po potrebi delo v intervencijski službi.
Opis dela:
- občasno vodenje skupine delavcev,
- samostojno izvajanje vseh vodoinštalaterskih del
- odčitavanje in menjava vodomerov
- opravljanje vseh strojnih in montažnih del pri obstoječih objektih, novogradnjah in rekonstrukcijah
vodovodnega omrežja
- delo z lahko mehanizacijo
- zapiranje vode neplačnikom po navodilu predpostavljenega
- intervencijska popravila
- delo v dežurni in zimski službi ter opravljanje vseh ostalih del po navodilih nadrejenega.
Kandidati naj pisno vlogo na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika, pošljejo najkasneje do 11.7.2016.
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po telefonu na: 030 931 750.

Storitve
Naučim vas oblikovati iz gline.
Več informacij na tel. št. 051
346 179.
Katering za dogodke kot so: sv.
krst, sv. birma, valete, poroke,
maturanski plesi, rojstnodnevne zabave, pikniki … Pijača po
nabavnih cenah za bralce Našega časopisa. Tel.: 051/684-975,
Zavod Jeterbenk.

Dobrova z okolico: iščemo v
najem garažo, velikosti 20 m².
Tel.: 041 832570.
Poceni prodam PVC okna, 1
kom – 180 x 140 cm, 2 kom – 80
x 140 cm. Tel.: 031 627 959

Izdelujem razne lesene konstrukcije (nadstreški, ostrešja,
zamenjava kritine, izoliranje
podstrehe, vsa kleparska dela
– žlebovi). Opravim ogled, svetujem, izdelam predračun. Možnost dobave vsega potrebnega
Nudim strokovno pomoč pri
materiala in odvoz odpadnega.
težavah s partnerskim odnosom
Telefon: 041 653 428.
in pri vzgoji otrok. Tel.: 041 239
769 ali www.srcna-moc.si.
Na Vrhniki menjam prijetno,
32 m2 veliko stanovanje v
Vedežujem in rešujem vse
bližini zdravstvenega doma in
vaše težave, večinoma zakonavtobusne postaje. Stanovanje
ske. Zato, če jih imate, pokličite,
je v mirnem bloku v visokem
rešila bom vašo težavo po zelo
pritličju in je vpisano v zemljihitrem postopku. Tel.: 051 251
ško knjigo. Obsega kuhinjo z
489.
jedilnico, sobo z balkonom ter
kopalnico z WC-jem. Ker staNudim energijske tretmaje in
novanje presega potrebe naše
svetovanje za osebno in duhovdružine, iščemo zamenjavo za
no rast. Telefon: 051 346 179.
večje stanovanje (na Vrhniki) z
dogovorom ob našem doplačilu.
Nudim učno pomoč šoloobPonudbe na gsm 041-962-888.
veznim otrokom. Po izobrazbi
sem pedagoginja in imam veliko
Na Dolu pri Borovnici prodam
izkušenj ter zagotavljam odličzazidljivo parcelo v izmeri
ne rezultate. Več informacij: 051
1100 m2. Cena po dogovoru.
346 179
Telefon: 041 439 499.
Računovodske storitve in
davčno svetovanje že od leta
1999, Andreja Piskač s. p., Horjulska cesta 116, 1356 Dobrova.
041 581 584 ali 040 904 859.
Starejšim osebam nudim vso
oskrbo na domu, tudi nepokretnim. Ozdravim levkemijo, sladkorno bolezen, nekatere vrste
raka. Preprečim osteoporozo.
Zeliščar, 031 006 155.
Sestavimo različne pogodbe,
uredimo zemljiškoknjižno stanje, svetujemo pri dedovanju in
delovnopravnih razmerjih. Pokličite na tel. št: 051-318-052.

Nepremičnine,
gradnja
Ugodno oddam v najem prostore za obrtne dejavnosti, skladiščenje, 200 m2, v Mali Ligojni.
040 250 473.
V najem oddamo trisobno
stanovanje s površino 65,00
m2. Stanovanje je v centru
Vrhnike, na mirni lokaciji.
Možnost vselitve – TAKOJ.
Najemna cena: 400,00 evrov/
mesec z vključenim ogrevanjem,
preostale obratovalne stroške,
kot so: voda, elektrika, smeti,
plača najemnik, zagotovljeno
eno parkirišče. Plačilo varščine v višini treh najemnin oz.
1.200,00 evrov. Za več informacij nas lahko pokličete na tel. št.
01/750-21-44. Če ste zainteresirani za najem, vas prosimo, da
nam pošljete prošnjo, in sicer
na elektronski naslov: info@
szvrhnika.si.
Oddam sobo s kopalnico in
sanitarijami v stanovanjski hiši
v horjulski dolini. Kontakt na
št. 051 318 052.
Prodam zazidljivo parcelo v
izmeri 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 doparcele. Za
dodatne informacije pokličite

V Horjulu oddam prostor v
velikosti 40 m2, primeren za
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skladišče ali mirno poslovno
dejavnost. Možnost najema
dodatnega prostora za pisarno.
Cena po dogovoru. Kontakt:
041-692-666.

zgrajeno l. 2010. Talno gretje,
dve parkirišči, ZK urejeno.
Prevzem takoj, prodaja zaradi
selitve v tujino. Cena: 140.000
evrov.

Oddam družinsko stanovanje
v hiši za mlajšo družino ali par
(mogoč odkup). Površina 72 m2,
zaželeni nekadilci. Lokacija: Dol
pri Borovnici. Telefon: 041 299
821.

Oddamo poslovni prostor s
kopalnico in manjšo pisarno v
centru Vrhnike, pri bencinski
črpalki. 40 m2, cena: 300 eur/
mesec. 041 754 929

Gostinski lokal, s prehrano,
317 m2 zemljišča, pritličje, Vrhnika center, pri bencinski črpalki, 180 m2, poslovni
prostor = gostinski lokal/restavracija z vrtom na Jelovškovi
ulici 6, oddamo. Cena: 1.200,00
EUR/mes 041/754-929

Na območju Vrhnike in okolice kupimo parcelo od 500
do 800 m2. Cena cca 65 €/m2.
Lahko tudi hišo v tretji gradbeni fazi. Tel.: 031 392 153.

Kmetijstvo

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

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

Prodam trisobno stanovanje
na Drenovem Griču, prostorno
in svetlo, 66,7 m2, 101 m2 atrija,

Prodam cepilec na sveder, Jagodic, za 80 evrov. Horjul, tel.:
031 852 871

Na hribovski ekološki kmetiji vam
nudimo kokošja jajca. Mogoča
dostava po dogovoru. Tel.: 031 526
543 (Marija).
Prodam mešana drva (bukova),
že od 45 evrov dalje na kubični
meter. Tel.: 041 634 964 (Razorska dolina, Vrhnika).

Kupim motorno žago znamke
Husqvarna ali Stihl, lepo ohranjeno, malo rabljeno, novejšo, in
motorno kosilnico,
bočno na nitko, takoj kupim za
gotovino. Tel.: 041/541-858.
Odkupujemo krave, telice in
bike za zakol. Tel.: 031/387 922.
Motokultivator, koso, mulčar,
frezo, traktor, prikolico in
drugi stroj, tudi v okvari kupim
(041 407 130).
Suha drva, več vrst (bukova,
hrastova, sadna ...), prodam.
031 277512.
Sprejmem stare deske, orehove,
češnjeve, jesenove... Tel.: 031
643 602

Starine
Star mizarski ponk, skrinje,
omare, voziček ciza, kripa ali
lojtrnik in druge stare predmete
kupim. Tel.: 031 878 351.
Podarite odvečne knjige, priročnike …? Pokličite, z veseljem
pridem, jih odpeljem in ohranim. Tel.: 030 996 225.

Ostalo
Imam več ženskih oblačil, lepo
ohranjenih. Pokličite na številko:
01 755 10 18.
Prodam otroški voziček
znamke Quinny Speedi, malo
rabljen, brezhiben, rjave barve.
Rabljen za enega otroka.
Cena 50 evrov. Gsm 041 617 151,
(Nataša).
Prodam digitalni TV sprejemnik in anteno Big Star. Cena
po dogovoru. Tel.: 041 549 280
Prodam kvačkane prtičke iz
belega garna in klekljane prtičke – ročno delo. Telefon: 031439
994
Prodam kamnit portal vrat.
Tel.: 031 730 522.
Prodam elektromotor z vodno
črpalko, strešnik Tondach: norma – 50 kosov, zareznik – 100
kosov. Prodam tudi voz gumar.
Tel.: 031 255 648.

Prodam tri starejše lestence
(lustre) in starejši kotel za žganjekuho. Tel.: 031 627 959.
Prodam malo rabljena oblačila št. 44 (ženska), zimske jakne,
hlače, jopice. 1 kom 5 evrov.
Telefon: 031 439 994.
Podarim različne kemične
svinčnike raznih oblik in napisov ter razne okraske in spominke. Podarim tudi album
Harry Potter z nekaj sličicami.
Telefon: 031 844 575
Prodam tri čebelje družine na
7 in 5 AŽ-satih; letošnje matice
(Notranje Gorice, Vrhnika), tel
041 853 793.
Prodam glasbeni stolp
»Sharp« (radio, kasete, CD) z
zvočniki. Cena po dogovoru.
Telefon: 031 643 212

Počitnice

Lep apartma za do 4 osebe,
Červar – Porat (do Poreča 5
km), blizu morja, infrastruktura
kolesarske in sprehajalne poti,
oddajam po ugodni ceni. Tel.041 828 455.
Terme Čatež – oddam hišico.
Najem z dvema kartama je 40
evrov. Informacije na št.: 031
408 070.
Ugodno oddamo samostojno
hišo z vrtom v Medulinu za
8 oseb – najem možen do 9. 7.
2016. Telefon: 031 732 740

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

Avtomobilizem
Prodam Renault Laguno, letnik 2000, motor 1.8, 16V, pravkar obnovljen komplet zavor,
zamenjan jermen. Vozilo ima
tudi radio, klimo, poleg dam še
skoraj nove letne gume z aluminijastimi platišči. Registriran
vse leto, solidno ohranjen. Tel.:
031 365 136.
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI
GRADBENA DELA
IN IZKOPI

• Razni izkopi

• Razni izkopi
• Traktorski prevozi
• Traktorski prevozi
• Adaptacije - novogradnje
• Adaptacije - novogradnje
• Fasade
•
Fasade
• Urejanje
dvorišč
• Urejanje
• Raznihdvorišč
škarp
• Raznih
škarpsnega
• Zimsko
čiščenje
• Prodaja peletov in drv

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

T: 041 742 018

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

Več fotografij k posameznim člankom si lahko ogledate na
www.mojaobcina.si.

T: 041 742 018
Z AHVAL A

MARIJANA OBLAK
3. 2. 1923 – 30. 4. 2016

MARJETA
OBLAK
3. 7. 1927 – 7. 5. 2016
z Brezij pri Dobrovi

Ko sonce najlepše sije,
zaide.

Ob žalostnem slovesu našega
dragega moža, očeta, dedija in
brata

JOŽETA
ŠEMROVA
z Mirk

matematika in fizika,
dolgoletnega ravnatelja na
Goriškem
(1939–2016)
se strti od bolečine srčno zahvaljujemo ekipi za nujno medicinsko pomoč
Vrhnika in sosedom, družinama Kramarič in Pivk za trud pri oživljanju. Iskrena
hvala vsem njegovim dragim nekdanjim sodelavcem in učencem iz Štanjela,
Mirna in Nove Gorice, ki so mu prinesli poslednji pozdrav s Krasa in Goriške.
Srčna hvala gospodu ravnatelju OŠ Frana Erjavca Simonu Kraglju za občuten
poslovilni nagovor, pevkam in pevovodkinji gospe Mileni Prinčič, čelistki Juliji
Klančič in kitaristu Mateju Pahorju z OŠ F. Erjavca, dragi prijateljici Janji Šinigoj za
ganljive, tolažilne besede ob slovesu. Hvala pevcem za ubrano petje, trobentaču,
duhovnikoma Blažu Gregorcu in Tonetu Dobrovoljcu za lep pogrebni obred ter
Alojzu Dobrovoljcu za zvonjenje in vso pomoč. Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem in Matejevim sodelavcem Pittarossa za pisno ali ustno
izraženo sožalje, darovano cvetje in sveče ter Pogrebni službi Vrhovec. Neizmerno
smo hvaležni vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in ga pospremili v
njegov zadnji dom in ohranjate spomin nanj.
Žalostni njegovi: žena Dora, sinova Dejan in Matej, snaha
Katja, vnuk Jaka, vnukinja Nika, brat in sestre.

Mirke, Ljubljana, 27. maja 2016

Iskreno se zahvaljujemo za vso pomoč sosedom, PGD Brezje, patronažni sestri Barbari, Pogrebni službi Vrhovec, g. župniku Golobu. Hvala tudi vsem, ki ste ju pospremili na
njuni zadnji poti, za vse izrečeno sožalje, darovane sveče ter druge darove.
Vsi njuni

Ni te na pragu, ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

V nebesih sem doma,
od tega ne sveta.
Nebes se veselim,
tja priti si želim.

Z AHVAL A

Z AHVAL A

Na svojem domu se je od nas
poslovil dragi ata, dedek in
pradedek

VERA
SUHADOLNIK

VINCENC
TOMŠIČ
iz Brezij

10. 4. 1928 – 7. 5. 2016
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in darove za svete maše. Posebno zahvalo
izrekamo Pogrebni službi Lavanda, pogrebcem, pevcem, harmonikarju, gasilcem
PGD Brezje za poslovilne besede. Zahvaljujemo se g. župniku Alojziju Golobu za
lepo opravljen pogrebni obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Vsem iskrena hvala.
Žalujoči: sin Rajko in hčerka Danica z družinama

22. 10. 1931–19. 4.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste našo mamo obiskovali v času njene bolezni in ji s pogovori lajšali dolge
dneve. Posebna zahvala velja našemu župniku g. Janezu Šilarju, ki je kljub vsem
svojim obveznostim v župniji skoraj vsak dan obiskal mamo Vero in ji prinašal
sveto hostijo ter jo s sveto mašo lepo pripravil na zadnjo pot. Hvala tudi pevcem
Moškega zbora Štinglc za zapete žalostinke in Cerkvenega zbora sv. Marjete za
lepo petje pri sveti maši. Iskrena hvala tudi Mileni, ki nam je v težkih trenutkih
vedno rada priskočila na pomoč, ter delavkam Pristana (Erika, Ana, Saša in
Marja), sodelavcem Avtomerkurja ter društvu upokojencev, Ajdi in kulturnemu
društvu za darovane sveče. Lepa hvala za izrečeno sožalje in tudi vsem, ki ste
jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot, darovali sveče in denar za
župnijsko cerkev.
Žalujoči: Matija, Franci in Zdenka z družinami
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Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,
srce ljubeče zdaj spi,
nam pa rosijo se solzne oči.
Odšel si, več te ni
in v srcih to spoznanje nas boli,
v bolečini nemi smo tiho sklenili glavo
z lepo mislijo na te – za slovo.
(po Pihlerju)

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

Spremljajte nas na

facebooku

CMYK
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Ne jočite ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite.
Spomnite se, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

Veliko prezgodaj nas je zapustil
naš brat in stric

ŠTEFAN
GUTNIK
po domače Kazincov Štefan

Z AHVAL A

ANDREJ MOLK

iz Sinje Gorice 8

1923–2016

8. 9. 1966 – 28. 5. 2016

Zahvaljujemo se vsem tistim, ki nanj niste pozabili tudi v zadnjih letih življenja,
mu namenili trenutek časa, lepo besedo, topel pozdrav … Iskrena hvala osebju
DU Vrhnika, dr. Drašler, dr. Petkovič, tolmačici slovenskega znakovnega jezika
ga. Gostiša, Društvu upokojencev Vrhnika, Pogrebni službi Vrhovec in JP Žale
Ljubljana. Hvala za zadnje slovo, darovano cvetje in sveče.

Iskrena hvala vsem prijateljem in sosedom za takojšnjo pomoč! Hvala
sorodnikom, znancem, poslovnim partnerjem za izrečeno sožalje in spodbudne
besede ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Posebej hvala gospe Katarini
in Janezu za poslovilne besede, dekanu Blažu za ganljivo slovo, pogrebcem,
pevcem, trobentačem, Pogrebni službi Vrhovec.

Žalujoči: njegovi najbližji

Brata Marjan, Andrej in sestra Jelka z družinami

in portalih

www.mojaobcina.si

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)

Z AHVAL A

Tiho se je poslovil naš dragi mož,
oče in dedek

MATJAŽ
PREBIL

ĐURO
HOZJAK,

1963–2016

(7. 4. 1930 – 5. 6. 2016)
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob strani, nam stisnili
roko in izrekli sožalje. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Žalujoči: žena Ana, hčerki Đurđica in Ivanka, vnuki
Julijana, Jure in Ana ter zet Viktor

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, ki ste nam
izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vuprem oči vu to nebo visoko,
tam jo vidim, jasne zvezde igrajo.
(međimurska narodna pesem)

Vsi njegovi

Z AHVAL A

Odslej je ena zvezda več na nebu
in eno sonce manj na Zemlji.

V 92. letu je tiho odšel od nas

ANTON
GOSTIŠA

V 80. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, dedi in pradedi

JOŽE
PLESTENJAK

14. 6. 1924 - 15. 6. 2016

9. 10. 1936 – 27. 5. 2016

Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu Smrekarju, Pogrebni službi Lavanda,
pevcem, sosedom, sorodnikom, znancem in prijateljem za tolažilne besede. Hvala
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: žena Marija ter sinovi Vid, Jože in Ivan z
družinami

Z AHVAL A

Za vedno je zaspal naš dragi mož,
ati in dedi

pogrebne storitve
vrhovec
pogrebne
storitve
D R E N O Vvrhovec
G R I Č 12 8 , V R H N I K A
DREN
O V37G R I Č 12 8 , V R H N I K A
01/755
14

041 637 617

01/755 14 37

24 – URNA DOSEGLJIVOST

031
041 637
637 617
617

031 637 617
24 – URNA DOSEGLJIVOST
NOVO
IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...
NOVO
IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

FRANCI
JURCA,

iz Podlipe 62 pri Vrhniki
(18. 12. 1944 – 13. 6. 2016).
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za
izrečene tolažilne besede, sožalje, darovano cvetje in sveče ter nesebično pomoč.
Posebna zahvala tudi PGD Podlipa-Smrečje, Upokojenskemu društvu Vrhnika,
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem iz Okteta Raskovec za čudovito
in sočutno zapete pesmi in pogrebni službi Vrhovec. Hvala Petru Filipiču za lepo
sestavljene in prebrane besede slovesa.
Ati neizmerno te bomo pogrešali.
Žena Mili, hčerki Milojka in Sonja ter sin Matej z
družinami, posebno pa vnuki Ines, Rok, Tereza in Matija.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega, nam izrekli sožalje in
ga pospremili na njegovi zadnji poti.Posebna zahvala osebju Doma starejših
občanov Vrhnika za vso prijaznost in nego.
Žalujoči: žena Marija, hčerke Zmagi, Sonja in Vesna z
družinami, sin Ronko z družino ter vnuki in pravnuki

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo?
Pošljite nam jo po elektronski
pošti na
nascasopis@zavod-cankar.si
(besedilo v wordu, sliko kot
priponko) ali po klasicni pošti
na Naš casopis, Tržaška 9,
1360 Vrhnika. Cena zahvale je
68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
še naslov placnika in telefon.
v

v

v
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Nagradna križanka
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SUDOKU
Navodila za igranje:
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat
uporabi ena izmed danih rešitev.
Nobena številka ali barva se torej v
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč
pri reševanju si lahko pomagate z
zaznamki, ki jih vpišete v prazna
polja.

JU NIO R

HUMOR

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom spletne trgovine Kulshop.si, se je glasilo:
»Nadomestne kartuše Kulshop«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Mariji Perko iz Bevk, Marjanu Plestenjaku iz Polhovega Gradca in Mojci Buh iz Podsmreke. Nagrajenci
bodo po pošti prejeli obvestila o nagradi, ki jo bodo lahko prevzeli oziroma jim bo dostavljena preko spletne trgovine Kulshop.si.
Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 17. julija na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika,
s pripisom »Nagradna križanka«. Trije nagrajenci bodo prejeli praktične nagrade Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.

Poiščite nas na
FACEBOOKU

PRIIMEK IN IME:
TOČEN NASLOV:
TELEFON:



Potrebuješ:
plastičen lonček
balon
žogico iz zmečkanega papirja
Lončku odreži dno, namesti
prerezan balon in že lahko
streljaš!
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Brezplačno ga
prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote ča sopisa 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. Celostna grafična podoba Našega časopisa:
Studio OKUSI - Vrhnika, oblikovalec Jani Govekar. Grafična realizacija: Tomograf, Tomo Cesar, s. p., naklada 13 540 izvodov. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Anja Sedej. Cena zahval: 68,72 evra
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Za vse generacije!
Samsung
GALAXY
A5 2016

12,95
€/MESEC

Velja ob vezavi za 24 mesecev.

TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6 | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
SE VEC+tel Molek oglas A4_junij.pdf

Vse cene vključujejo DDV in veljajo do razprodaje zalog. Slike so simbolične. Za napake v tisku se opravičujemo

PRODAJA NA OBROKE

Z VAMI ŽE 19 LET

PRENOSNI RAČUNALNIK ASUS X751JS

457 EUR
ČRNA ALI
BELA BARVA
C

M

• INTEL QUAD-CORE CELERON N3150 2.08 GHZ
• RAM 4 GB
• TRDI DISK 1TB
• 17,3" ZASLON HD+
• LOČENA GRAFIČNA GEFORCE 920M 1GB
• OS: WINDOWS 10
• 24 MESECEV GARANCIJE
6X

O
DARIL
OB NAKUPU

ALI

BREZŽIČNI FM ODDAJNIK/PREDVAJALNIK

19,90 EUR
GLASBA
VEDNO V
AVTU

- 10%

• ZASLON: LCD 1,4”
• NAPAJANJE: 12/24V
• PREDVAJANJE PREKO:
• 4GB VGRAJENEGA SPOMINA
• USB KLJUČ, SD KARTICA, AUX VHOD
• DALJINSKI UPRAVLJALEC: PRILOŽEN
• GARANCIJA: 12 MESECEV

POPUST NA OVITKE ZA TELEFONE, ZAŠČITNA STEKLA,
ZAŠČITNE GUME, TORBICE ZA TELEFONE, SPOMINSKE KARTICE.
POPUST VELJA DO 31.8.2016
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.
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