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Naslednja številka bo izšla 28. januarja.
Gradivo bomo zbirali do 15. januarja.

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer

Državna proslava v spomin Cankarju
Slavnostni govornik v vrhniškem Cankarjevem domu je bil predsednik Borut Pahor.

Srečno
2019

Pahor je Cankarja primerjal s še enim velikanom
in genijem slovenstva, Primožem Trubarjem, ki
mu je bilo posvečeno minulo leto. »Trubar je
pred skoraj pol tisočletja utemeljil slovenski jezik,
Cankar pa ga je stoletja pozneje najbolj razko-

šno razvil na vrhu literarnega Parnasa,« je dejal.
Za umetniški del proslave, ki jo je režiral Marko
Naberšnik, so z branji Cankarjevih del poskrbeli
dramski igralci Polona Juh, Jurij Souček in Iztok
Valič, glas Ivanu Cankarju v pismih pa je posodil

igralec Primož Pirnat. Za glasbene vložke je poskrbel orkester Simfonika Vrhnika pod vodstvom
Marka Fabianija. Prireditve se je med drugim
udeležila tudi večina aktualnega
političnega vrha v državi.
-->
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Dobrova - Polhov Gradec

Horjul

Veselo v Polhovem Gradcu

Zelena luč

Prižig lučk s pravljičnimi lampijoni Marjance Jemec Božič

Žažarju gradbeno dovoljenje

Na zadnji novembrski večer je v grajskem parku potekal čaroben prižig lučk in umetniških
lampijonov, katerih avtorji so bili osnovnošolci OŠ Polhov Gradec. Nanje so naslikali in narisali
glavne like velike dame slovenskih ilustracij Marjance Jemec Božič, ki si je njihove
stvaritve prišla tudi ogledat. Skupaj z županom in ravnateljico je sodelovala pri težko
pričakovanem prižigu lučk, ki so ga z glasnim odštevanjem pospremili zbrani.
-->

Objekt gasilskega doma je legaliziran.
Tako bo mogoča gradnja krajevnega doma.
Več si lahko preberete na
horjulskih straneh Našega
časopisa.
-->

Borovnica

Vrhnika

Log - Dragomer

Vrnitev
neodvisnih

Daniel Cukjati
nov župan

Pripravljajo
razpis

Volitve v Borovnici

Volitve na Vrhniki

Gradnja kanalizacije

Če so volivci minulo delo dosedanjega
župana v veliki meri ocenili ugodno, pa z
občinskim svetom niso bili tako milostni.
Po volitvah sta od prejšnje sestave ostala
zgolj dva od trinajstih. Še zanimivejši je
obrat volivcev pri samih kandidatnih listah.
Če so se pred štirimi leti neodvisne liste
povsem umaknile političnim
strankam, je tokrat sledil obrat.
-->

V drugem krogu lokalnih volitev je največ
glasov volivcev, 53,58 %, dobil Daniel
Cukjati, neodvisni kandidat, njegov
protikandidat, prav tako neodvisni Peter
Gabrovšek, pa 46,42 %. Volilna udeležba
je bila 39,32 %. Cukjati bo mandat zasedel
po konstitutivni seji, ki naj bi bila okoli 18.
decembra. Tedaj se bo prvič sestal tudi
vrhniški občinski svet. Več o tem na
vrhniških straneh.
-->

Občina se pripravlja na začetek
večmilijonskega projekta gradnje
kanalizacije s čistilno napravo. Najprej
bodo izbrali izvajalca. Na občini v tistem
trenutku niso vedeli, kdaj naj bi bil razpis
objavljen. Načrtujejo, da na začetku
prihodnjega leta, a, kot dodajajo, ni vse
odvisno le od njih, pač pa tudi od
ministrstva za okolje in prostor.
-->
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Zdi se, kot da je bilo včeraj, ko smo
se na Zavodu Ivana Cankarja
pogovarjali o letošnjem jubilejnem
letu – kaj bo kdo pripravil v
počastitev največjemu slovenskemu
pisatelju. Še v živo se spomnim,
kako smo med drugim govorili
tudi o državni proslavi, ki je bila v
vrhniškem Cankarjevem domu 10.
decembra, in nekako zamahovali z
roko, da je še daleč. Zdaj, ko je izšel
časopis, je od omenjene proslave
že en teden. Cankarjevo jubilejno
leto se je tako rekoč že poslovilo.
Verjetno nisem edini, ki bi dejal,
da čas beži kot namazan. Starejši
kot si, bolj so namazane njegove
tirnice, ki drvijo v prihodnost.
Prihajajoči prazniki so zato idealen
čas, da se ustavimo in za trenutek
postojimo. Da se ozremo nazaj
na opravljeno delo in začrtamo
smernice za naprej, pa naj bo to
na osebni ali širši lokalni ravni. Tudi
občinski sveti večine občin so se v
teh dneh že prvič sestali in bodo z
novim letom začeli počasi krojiti
lokalno politiko. Naj bo le-ta po
meri občanov, da se bomo dobro
počutili v domačem okolju in da
bo medsebojno sožitje na karseda
najvišji mogoči ravni. V uredništvu
Našega časopisa vam želimo prijetne,
vesele in blagoslovljene
božične praznike, v
novem letu pa zdravje,
srečo in medsebojno
ljubezen. Srečno!
Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

Besede Cankarja
Kdor je umetnik,
kleše kamen od začetka
do konca sam svoj obraz.
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Ivan Cankar, Moje življenje
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Vrhunska keramika.

Odlična cena!

• Strokovno svetovanje
• Keramika na zalogi
• Plačilo na obroke
• Dostava na dom
• Profesionalna izvedba

3IZRDIS

TORA
PROS

Firence d.o.o.
Tržaška cesta 3a (Bivsi DG)
1360 Vrhnika, Slovenija
T: 041 735 100
www.firencekeramika.si
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www.suga.si
Blagovne znamke priznanih proizvajalcev.

BLU S

MASTER

DELAMO

UČINKOVITE
IZOLACIJSKE
REŠITVE KUPITE V
TRGOVINI SUGA

ZA

MOJSTRE

Za dom, hobi in
prave mojstre.

SUGA, Pod Hruševco 48c, Vrhnika
068 625 824
trgovina@suga.si
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Prve novice
Veterani vojne za Slovenijo postavili pomnik
Zveza veteranov vojne za samostojno Slovenijo bo izdala zbornik Po poteh obrambe
samostojnosti Republike Slovenije, ki bo vseboval vse lokacije pomnikov oboroženih
spopadov v osamosvojitveni vojni leta 1991, označene in opisane s podatki, ki bodo
omogočali samostojen obisk in hkrati veteransko pohodniško transverzalo. V zborniku
bo poleg že obstoječih pomnikov na Vrhniki tudi pomnik spominskemu bojnemu znaku
Sinja Gorica 27. 6.1991, ki so ga veterani postavili konec novembra. Gre za dogodek, ko
je diverzantski vod Vrhnika iz formacije 53. Območnega štaba TO RS na mino ujel tank
JLA in je po mnenju veteranske organizacije pomemben za nadaljevanje vojne na Vrhniki,
morda tudi v Sloveniji. Pomnik je postavljen na lokaciji dogodka, to je ob poti po trasi
nekdanje železniške proge, nasproti domačije Mrakovih v Sinji Gorici.
-->
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Spominska klopca Cankarjevi ljubezni
V Borovnici so postavili Mici Kessler, učiteljici in zadnji veliki ljubezni pisatelja Ivana
Cankarja, spominsko klop. V 17-letno Mici, dijakinjo III. letnika višje dekliške šole
ljubljanskega liceja, se je pisatelj zaljubil leta 1906. Čez štiri leta so jo po zaključku šolanja
premestili v Borovnico kot učiteljico 3. b-razreda. Kdo ve, kakšna čustva so prevevala
našega pisatelja, ko jo je obiskoval v Borovnici, se v svojem prispevku na borovniških
straneh sprašuje Damjan Debevec.

-->
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Miklavž v Horjulu
Ker so bili horjulski otroci vse leto zelo pridni, jih je v petek, 7. 12. 2018, obiskal prvi
dobri mož. Zbrane otroke in njihove starše je Miklavž s svojim spremstvom obiskal
v prosvetnem domu, ki je pokal po šivih, saj se je v njem zbrala velika množica otrok
in njihovih staršev, ki so si želeli v živo videti prvega dobrega moža od treh, ki otroke
obiščejo v decembru. Prosvetno društvo Horjul je pripravilo tudi zanimivo in poučno
igrico. Vrhunec prireditve pa je bil prihod dobrega moža, ki je s seboj prinesel darila in jih
na koncu s svojimi pomočniki razdelil prisotnim otrokom. Parklji tokrat niso imeli veliko
dela, veliko več so ga imeli Miklavž in pomočniki, ki so obdarovali kar 153 otrok. Za
Miklavžev prihod se občina zahvaljuje Prosvetnemu društvu Horjul in mladim pevcem.

Vabilo

Na dan samostojnosti in enotnosti se bo oglasila

Nov veter v jadrih občine Log - Dragomer

PESEM MIRU.

Nova direktorica občinske uprave Občine Log - Dragomer je Marjeta Sternad Kuharič,
ki je funkcijo uradno prevzela novembra, pred tem pa je opravljala delo vršilke dolžnosti.
Sternad Kuharičeva je mamica dveh predšolskih otrok, prihaja pa iz Komende. Po
izobrazbi je diplomirana ekonomistka, podiplomski študij je opravila na Fakulteti za
menedžment v Kopru, kjer je dokončala znanstveni magisterij.

Petje pevskih zborov Pograjske doline se bo prepletalo s
kratkimi odlomki iz del Ivana Cankarja.
Polhov Gradec, Kulturni dom Jakoba Trobca,
sreda, 26. december, ob 18. uri.

OŠ Polhov Gradec gostila tržnico poklicev

Turistično društvo Briše
Vabljeni!

PROIZVODNJA IN PRODAJA PELETOV LESPAK, d.o.o.
(ČISTA SMREKA)

V prostorih Osnovne šole Polhov Gradec je v torek, 20. novembra, potekala tržnica
poklicev. Bodoči srednješolci in njihovi starši so imeli priložnost na enem mestu spoznati
štiriintrideset gimnazij, poklicnih in strokovnih srednjih šol ter vojsko, policijo in dve
podjetji, ki skrbita za prehod na trg dela otrok s posebnimi potrebami, skratka institucije,
ki izobražujejo mlade za njihovo prihodnost.

• Slovenska proizvodnja iz kakovostne surovine
• Certifikat Gozdarskega inštituta RS

Za informacije in prodajo pokličite
041 615 463 (Jože Osredkar) ali
041 755 484 (Simon Malavašič)
O

N
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UG

Proizvodnja in prevzem: Verd 107,
Vrhnika (nekdanji LIKO)

Cankarjevo leto
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Novi vrhniški župan je Daniel Cukjati
pripeljalo moje delovanje in
slogan, ki pravi v tem smislu:
naj na Vrhniki tekmujejo ideje
in ne politika.«
Kljub dobremu rezultatu
pravi, da v politiki ne namerava
več sodelovati, saj le-ta vse prevečkrat deluje razdiralno, česar
pa sam noče. »Vsekakor želim,
da g. Cukjatiju uspe in da Vrhniko popelje še korak naprej,«
je dejal Gabrovšek in dodaja,
da poraz ni nikakor vplival na
odločitev o zaprtju Saubermacherjeve kompostarne. »Kompostarno bomo – tako kot sem
že prej obljubil - prihodnje leto
zaprli, na to rezultat lokalnih
volitev nima nobenega vpliva.«
Gašper Tominc,
foto: GT

Volitve 2018

Občinska volilna komisija
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV
– UPB-3, Uradni list, št. 24/07, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja izide
drugega kroga volitev za župana Občine Vrhnika z dne
2. 12. 2018.

Rezultati glasovanja za župana so naslednji:

Zap. št. Kandidat
Št. glasov
% glasov
1
Daniel CUKJATI
2833
53,58
2
Peter GABROVŠEK
2454
46,42
Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV
– UPB-3, Uradni list, št. 24/07, 45/08 in 83/12 in 68/17)
je Občinska volilna komisija ugotovila, da je bil v drugem krogu volitev za župana Občine Vrhnika izvoljen
kandidat

DANIEL CUKJATI, Stara Vrhnika 96a, 1360 Vrhnika.

Levo Peter Gabrovšek, desno novoizvoljeni župan Daniel Cukjati.

Vrhnika, 2. december – V drugem krogu lokalnih volitev je
največ glasov volivcev dobil Daniel Cukjati, neodvisni kandidat,
ki je nastopil s podporo SDS, liste ZaLajf, NSi, SLS, SMC in
Zeleni Slovenije. Po neuradnih podatkih Državne volilne
komisije je prejel 53,58% oziroma 2.827 glasov, to je 378 glasov
več od protikandidata Petra Gabrovška (46,42%), prav tako
neodvisnega kandidata s podporo liste Povezujemo Vrhniko in
stranke SD. Volilna udeležba je bila 39,32%.
Kot je dejal Cukjati, je približno tak volilni rezultat tudi
pričakoval. »Zmagalo je sodelovanje. Podprlo me je šest
strank in list, ki so prepoznali
vrednost mojega preteklega
dela. Volivcem se za izkazano
zaupanje iskreno zahvaljujem

in obljubljam, da bom upravičil
njihovo zaupanje.« Povprašali
smo ga tudi o morebitni koaliciji, a je dejal, da je za kaj takega
še preuranjeno govoriti. »Stremel bom k temu, da bomo pomembne odločitve dosegali s
čim večjim konsenzom občin-

skega sveta.« Peter Gabrovšek,
ki se prav tako zahvaljuje vsem
svojim volivcem za izkazano
podporo, je svoj rezultat sicer
označil za zelo dobrega glede
na to, da se je odločil za kandidaturo »tik pred zdajci«. »Menim, da me je do tega rezultata

Državna proslava v spomin Cankarju

V vrhniškem Cankarjevem domu je na predvečer
100. obletnice smrti Ivana Cankarja potekala
osrednja državna slovesnost, ki jo je s slavnostnim
nagovorom začel predsednik Borut Pahor. Kot
je poudaril, je bil Cankar kljub kritičnosti in
opisovanju nesrečnih ljudi in družbe optimist, kar
je po njegovem mnenju tudi poziv sodobnemu
človeku.

pa ga je stoletja pozneje najbolj
razkošno razvil na vrhu literarnega Parnasa,« je dejal.
Življenjsko poslanstvo Cankarja, ki velja za največjega
slovenskega pisatelja z zelo obsežnim in raznovrstnim umetniškim opusom, je bilo po Pahorjevih besedah stremljenje k
samozavesti Slovencev. OpisoKot je poudaril, je bil Cankar primerjal s še enim velikanom val je družbo svojega časa, nekljub kritičnosti in opisova- in genijem slovenstva Primo- usmiljeno je bičal njeno moralo,
nju nesrečnih ljudi in družbe žem Trubarjem, ki mu je bilo pohlep in hinavščine vseh vrst.
optimist, kar je po njegovem posvečeno lansko leto. »Trubar
Cankar je razvil slovensko
mnenju tudi poziv sodobne- je pred skoraj pol tisočletja ute- pripovedništvo do najvišje
mu človeku. Pahor je Cankarja meljil slovenski jezik, Cankar umetniške vrednosti, sloven-

ska dramatika pa se z njim
lahko primerja z evropsko in
svetovno. Pisal je tudi pesmi, a
je pesniško prvenstvo prepustil
svojemu sodobniku Otonu Zupančiču, je spomnil Pahor.
Cankar je sebe imel za optimista in je verjel, da prikazovanje slabosti vodi do njihovega
odpravljanja. Razložil je, da pač
izpoveduje svoj optimizem v
satiriki, tragiki in paradoksu.
»Pesimisti ne ustvarijo tako
impresivnega in obširnega
umetniškega opusa, pesimisti
ne delajo, ampak se pritožujejo

nad usodo, Cankar pa je prikazoval malega človeka, ki upa in
verjame,« je prepričan Pahor.
Ob tem je Pahor izpostavil
Cankarjev apel, da je politična
prihodnost Slovencev v poštenem tekmovanju vseh strank,
ki pa jih mora voditi edinole
prizadevanje za skupni cilj –
svoboda slovenskega naroda
kot enakovrednega med drugimi evropskimi narodi. »Če
kdo, potem je Cankar v tistem
času, seveda na svoj izkustveni
način, razmišljal o slovenski
samostojnosti. S kančkom do-

voljenega pretiravanja bi lahko
rekli, da ji je osvetljeval pot,« je
razmišljal Pahor.
Za umetniški del proslave so
z branji Cankarjevih del poskrbeli dramski igralci Polona Juh,
Jurij Souček in Iztok Valič, glas
Ivanu Cankarju v pismih pa je
posodil igralec Primož Pirnat.
Za glasbene vložke je poskrbel
orkester Simfonika Vrhnika
pod vodstvom Marka Fabianija. Režiser in scenarist proslave
sta bila Marko Naberšnik in
Dušan Moravec.
STA/GT, foto: GT
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Na Zaplani odprli novo mrliško vežico
Zaplana, 25. november – Pred osmimi leti se
je Svet Krajevne skupnosti Zaplana odločil
za gradnjo mrliške vežice, ki je po vseh
peripetijah z zemljiško dokumentacijo le
postala resničnost. Slavnostni trak 120 tisoč
evrov vredne investicije sta na deževno
nedeljsko dopoldne prerezala predstavnika
tamkajšnjih krajevnih skupnosti v družbi
logaškega in vrhniškega župana.
leta 2016 pridobili gradbeno
dovoljenje. Leta 2017 so začeli
z gradnjo, a ker sredstev ni bilo
dovolj, so zaprosili za pomoč
še sosednjo Krajevno skupnost
Log - Zaplana, ki je nahaja v logaški občini. »Občina Logatec
je z veseljem priskočila k sodelovanju in zagotovila z njihove
strani tretjino sredstev, pač glede na število grobov, ki izhajajo
iz njihove krajevne skupnosti.
Naša KS te sreče ni imela, je pa
Občina Vrhnika pomagala pri
raznih pogodbah in prijavi na
razpis,« je o zgodovini gradnje
mrliške vežice povedal namestnik predsednika KS Zaplana
Janez Pivk. Na razpisu je bilo
izmed petih prijavljenih podjetij izbrano lokalno Podjetje
Mivšek, ki je nato letos tudi
zgradilo objekt. Manjka mu
še nekaj notranje opreme, za
kar pa so v naslednjem proračunskem letu že zagotovljena
sredstva. »Kot zanimivost naj
povem, da se bo s tem objektom pisala zgodovina Zaplane,
saj si je projektant, Slavko Gabrovšek iz Soneta, zamislil fasado peska iz različnih koncev
Zaplana je administrativno razdeljena med dve občini,
vrhniško in logaško. »Ni veliko
investicij, mogoče bi jih lahko
preštel na prste ene roke v mojem osemletnem mandatu, ko
bi občani dveh občin stopili
skupaj in izpeljali projekt. Takšno sodelovanje me neizmer-

no veseli in upam, da bo tako
tudi v prihodnje,« je v svojem
nagovoru dejal vrhniški župan
Stojan Jakin. Pred tem Zaplana
ni imela mrliške vežice, pač pa
zgolj »totenkamro«, tako kot
številna podeželska pokopališča, kjer so hranili orodje. Svet
krajevne skupnosti je v kislo

jabolko prvič ugriznil leta 2010,
a je kaj kmalu ugotovil, da bo
potrebnih še nekaj zemljiških
malverzacij, preden bo zasajena prva lopata. Do leta 2015
so dokupovali in menjavali
zemljišča, v nekem delu je občina morala celo spremeniti
namembnost zemljišča, da so

Občina
Vrhnika – branju
prijazna občina
Velike Lašče, 3. december 2018 –
Združenje splošnih knjižnic, Skupnost
občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije so v prostorih
Levstikove dvorane v Velikih Laščah ob
zaključku drugega javnega natečaja
podelili desetim občinam nazive branju
prijazna občina.

Občinske uprave Velike Lašče.
Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da bi občine spodbudik
k aktivnejšemu delovanju v
lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje
bralne pismenosti in bralne
Nazive je prejela ena mestna ambasadorka projekta Branju kulture. Desetn občin, ki so
občina, in sicer Mestna obči- prijazna občina, mag. Tatjana se letos prijavile na natečaj
na Celje, ter devet občin, in si- Likar, svetovalka za knjižni- do 30. oktobra 2018, so v svoji
cer Brežice, Divača, Dolenjske čarstvo na Ministrstvu za kul- vlogi predstavljale dejavnosti
Toplice, Domžale, Grosuplje, turo RS, ki je izrazila nadaljnjo lokalne skupnosti na podroJesenice, Medvode, Vrhnika podporo projektu, in mag. Je- čju branja. Hkrati je bil eden
in Zreče. Nagrajene občine rica Tomšič Lušin, direktorica izmed pomembnih pogojev za
so ob podelitvi nazivov nagovorili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic ter

Zaplane – od Starega malna
do Trčkovega Griča. Izdelek
je sedaj viden na barvnih odtenkih fasade,« je še dejal Pivk.
Okolica cerkve je tako dobila
zaključeno celoto, domačini pa
primeren objekt za poslednje
slovo od pokojnika. »Sedaj
imamo končno prostor, da se v
domačem okolju primerno poslovimo od domačih in sokrajanov,« je dejal Matjaž Škrubej
iz KS Zaplana - Log. Podobno
je menil tudi logaški župan
Berto Menard, ki je izpostavil
skupni jezik lokalnih skupnosti, ki izhajata iz dveh različnih
občin.
Svečani trak sta po kratkem
kulturnem programu v izvedbi glasov domačih cerkvenih
pevcev prerezala predstavnika
krajevnih skupnosti v družbi
županov, vrhniški župnik Mohor Rihtaršič pa je objekt še
blagoslovil. Domačini so si lahko ogledali notranjost objekta,
nato pa se je dogajanje preselilo pred vežico, kjer so poskrbeli
za okrepčilo vseh zbranih.
Gašper Tominc, foto: GT
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ranje in izvedba aktivnosti so ne med mnoge deležnike. Ve- bralne kulture velja tudi pod- oblasti, ki s svojo prisotnostjo
na visokem nivoju in razprše- lik prispevek k javni promociji pora s strani nosilcev lokalne dajejo vzgled in pomembnost
sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki
so osrednja institucija, ki vpliva na bralne navade in kulturo
v družbi.
Strokovna komisija je izbrala
vseh deset prijavljenih občin, ki
so izpolnile vse pogoje natečaja
in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbujajo sodelovanje in vključevanje
prebivalcev lokalne skupnosti,
da gojijo branje kot temeljno
vrednoto družbe.
Kot so zapisali v utemeljitvi,
je Občina Vrhnika v letošnjem
Cankarjevem letu spodbudila številne projekte na lokalni,
državni in mednarodni ravni
na področju bralne kulture in
branja.
Odzvali so se številni javni
in zasebni zavodi, društva, posamezniki, samostojni ustvarjalci, občine in Slovenci v tujini.
Podpora, promocija, sofinanci-
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bralne kulture za obstoj družbe kot celote. (gt, foto: SOS)

Nagrado je prevzel mag. Matej Černetič, vodja družbenih dejavnosti na Občini Vrhnika (drugi z desne).

Maša ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja
v njegovi rojstni župniji Vrhnika

»Bil je mož resnice«

Vabljeni na slovesnost ob

DNEVU SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI
in ZAKLJUČKU
CANKARJEVEGA LETA

Četrtek, 20. december 2018, ob 19.00
Cankarjev dom na Vrhniki

Najmlajši pričakali sv. Miklavža
»Bil je otroško in globoko veren, a bil je
tudi borilec z Bogom. Pogosto je živel na
robu, s katerega mu je bilo dano zreti in
doživljati pekel in nebo.«
S temi besedami je v soboto
zvečer v uvodnem nagovoru
Cankarja opisal prof. Jože Kurinčič in dodal, da se je pisateljeva vera »preizkušala v trdih
življenjskih situacijah, preizkušnjah in dvomih, zorela pa v
skriti kamrici njegovega srca«.
Pod vodstvom dirigenta Primoža Malavašiča in organista
Tilna Bajca je v izvedbi Mešanega cerkvenega pevskega zbora sv. Pavla Vrhnika zadonela
Dvoržakova maša v D-duru.
»Cankar je bil mož resnice,«
je v pridigi izpostavil ljubljanski
nadškof Stanislav Zore. »Ni bil
brez napak, ampak iz vse njegove literature /…/ stalno sije
tudi resnica in to resnico najprej vedno išče v samem sebi.«
Prav to je Cankarja na koncu
življenja pripeljalo do besed:

mati, domovina, Bog. »Vedel je,
da je to troje človeku potrebno
za preživetje. Da ostane človek, da ostane v družbi in da
živi smiselno. /.../ Na koncu ga
resnica pripelje do Boga. Brez
Boga je človek brez smisla. Brez
Boga človek pred seboj nima
več prihodnosti. Vse se izteka
v neki prazen nič; v jamo ali v
žaro in v absolutni konec.
Vsi mi pa nosimo v sebi globoko spoznanje in hrepenenje
po življenju, ki traja, po življenju v večnosti.
In to je v sebi nosil tudi Ivan.«
Nadškof je nagovor sklenil z
verzom Cankarjeve pesmi, ki
naj bi bil povabilo tudi vsem
nam v današnjem času: Luč je
in Bog je.
Po maši je bil v župnijski cerkvi sv. Pavla še kratek kultur-

ni program. Poleg Mešanega
cerkvenega pevskega zbora je
zapel tudi domači Oktet Raskovec, Cankarjeva dela pa je
interpretiral Franci Bozovičar.
Boštjan Debevec

Vrhnika, 5. december – Tudi Cankarjevo
mesto je obiskal prvi dobri decembrski
mož.

prizorišče dogajanja z baklami
izpod Cankarjevega klanca,
kjer je za praznično vzdušje
z večno zelenimi zimskimi
Množica otrok in staršev jih je pozdravil sv. Miklavž s skladbami skrbela kantavtoriga je pričakala pred cerkvijo svojim nebeškim in peklen- ca Simona Černetič.
Organizator Miklavževanja
sv. Trojice, kjer jih je najprej
skim spremstvom.
je bil Zavod Ivana Cankarja
kratkočasil otroški cerkveni
Kot je že več let v navadi, so Vrhnika.
pevski zbor in kasneje še čarodej San Sebastian, nato pa se otroci in starši odpravili na
(gt, foto: gt)

Občina Vrhnika

Zahvala
Svet krajevne skupnosti, ki je imel
mandat med letoma 2014 in 2018
končuje svoje delo.
Ocenjujem, da smo vsi člani Sveta delovali uspešno in povezovalno. Za našo skupnost smo se trudili
po naših najboljših močeh. Delovali smo po načelu: »
Zares je dobro le – če je dobro za vse.«
Posebno zahvalo dolgujem gospe Sonji Malovrh in
gospe Barbari Kuzmič, ki zaradi drugih obveznosti
žal nista kandidirali v novi Svet krajevne skupnosti.
V mandatu sta naredili veliko dobrega za našo skupnost, bili sta nepogrešljivi v prav vseh projektih, ki
smo se jih lotili.
Gospa Sonja Malovrh, ki je delovala na področju kulture in turizma, je naredila izjemen preboj
in povečala prepoznavnost Podlipe in Smrečja. Naj
omenim le dva projekta, ki zelo izstopata: radijska
predstavitev Podlipe in Smrečja v oddaji Nedeljska
reportaža z Juretom Trobičem, ki je doživela izjemen
odziv v širši javnosti, in projekt 750 let prve omembe
Podlipe, ki je bil zelo zahteven in je vseboval dolgotrajne priprave in zbiranje gradiva – zelo se je zavzemala tudi za razvoj Smrečja.
Gospa Barbara Kuzmič je delovala kot tajnica
krajevne skupnosti. Opravila je vsa potrebna organizacijska dela, poleg tega pa je izvajala razne prostočasne dejavnosti, kot so obdarovanje otrok za sv.
Miklavža in srečanje starejših krajanov, sodelovala
je v vseh projektih, ki smo se jih lotili, pripravljala
dokumentacijo za razpise, sestavljala pogodbe in še
mnogo drugega.
Ob koncu mandata želim omeniti še gospo Katarino Logar in gospode: Jožeta Malovrh, Franca
Merlaka, Janeza Malovrha, Franca Železnika, Janeza Fortuno, Darka Novaka, Janeza Jurca in Marjana
Kuzmiča, ki so konstruktivno sodelovali pri vodooskrbi, rekonstrukciji vodovoda na Samiji in drugih
zahtevnih projektih. Zahvaljujem se članom Sveta,
članom vodovodnega odbora, in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k razvoju Podlipe in Smrečja.
Hvala.
Predsednik Krajevne skupnosti Podlipa - Smrečje
Boštjan Jurjevčič

17. december 2018
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Otroke iz KS Podlipa - Smrečje
je obiskal sveti Miklavž

Tako kot vsako leto je tudi letos
otroke iz Podlipe in Smrečja obiskal
sveti Miklavž.

ki so ga že nestrpno pričakovali. Vse zbrane
je najprej nagovoril, nato pa so mu polni pričakovanj sledili v dvorano gasilskega doma, ki
se je napolnila do zadnjega kotička. Ogledali
V sredo, 5. decembra 2018, ob 18. uri so vsi so si predstavo, ki jo je pripravila mladina v
zbrani pred gasilskim domom najprej obču- organizaciji KUD Podlipa - Smrečje pod voddovali ognjemet, nato pa je Miklavž v sprem- stvom Johana Cankarja. Potem je sledilo obstvu angelčkov in parkljev prišel med otroke, darovanje. Letos je imel Miklavž v zlati knjigi

zapisanih kar 72 pridnih otrok, starih od 2 do
6 let. Na koncu je vsem skupaj zaželel še vesele
božične praznike ter veliko sreče in zdravja v
letu 2019.
Otrokom je obljubil, da jih bo naslednje leto
zopet obiskal in obdaril – a le, če bodo še naprej pridni.
Barbara Kuzmič

Predvolilna kuhinja v Podlipi
V času letošnjih lokalnih
volitev ni bila redkost, da
so se v želji po boljšem
rezultatu akterji posluževali
nizkih udarcev in
pokvarjenih metod.

naredili dogodek, ki bi to spremenil.
Pred gasilski dom smo povabili vse
vaščane in vaščanke ter tudi druge,
ki bi želeli videti naš predvolilni shod.
Kandidati, ki smo bili iz različnih list
in strank, smo se namreč odločili, da
bomo skupaj skuhali golaž. Predhodno pa smo se soglasno dogovorili, da
V Podlipski dolini pa sta tako kot shod ne bo namenjen nabiranju glavedno pred volitvami vladala mrtvilo sov, ampak druženju.
in običajna spokojnost. Zato smo se
Krajani so vabilo vzeli resno in privsi kandidati za občinski svet, ki pri- šli v velikem številu, mi pa smo golaž
hajamo iz Podlipske doline, odločili, mešali v levo in desno ter ga bogatili
da bomo v petek pred volitvami v vasi z belim vinom in na koncu tudi z rde-

čim. Mnogi ki so golaž poizkusili, so
menili, da je prav način mešanja ključno vplival na odličen okus. Med nas
sta prišla tudi dva županska kandidata
in tako dokazala, da jima pristen stik s
krajani veliko pomeni.
To je bil dober dan, dan, ko smo
Podlipci ponovno dokazali, da navkljub razlikam odlično sodelujemo, se
pogovarjamo in smo prijatelji.
Zavleklo se je v sobotno noč, ko nas
je zelo omejil predvolilni molk.
Boštjan Jurjevčič

Vabilo
NA
Vsem našim krajanom voščimo vesele božične praznike, v
novem letu pa veliko zdravja,
uspeha
in zadovoljstva.
Še naprej se bomo trudili, da vam bomo prisluhnili
in poskušali skupaj uresničevati zadane cilje.

Srečno 2019!
KS Vrhnika Breg
KS Vrhnika Center
KS Vrhnika Vas

ODPRTJE DEMENCI PRIJAZNE TOČKE
Odprtje demenci prijazne točke bo v sredo, 16. 1. 2019, ob 12. uri v prostorih
Doma upokojencev Vrhnika.
Pripravili bomo krajši kulturni program, odprtja pa se bodo udeležili tudi predstavniki Spominčice - Alzheimer Slovenije – Slovenskega
združenja za pomoč pri demenci.
Dom upokojencev Vrhnika se bo v začetku prihodnjega leta pridružil številnim ustanovam, ki so že demenci prijazne točke v Sloveniji.
Točka bo namenjena osebam z demenco in njihovim svojcem ter vsem drugim v naši lokalni skupnosti. Zaposleni na točki bomo nudili
informacije, kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se
osebe izgubijo in ne vedo, kje so. Namen ozaveščanja in informiranja točke je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s skupno podporo
spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z
demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, katere članica je Spominčica - Alzheimer Slovenija.
Prisrčno vabljeni!

Občina Vrhnika
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Jeseni je v Bevkah zaživela pravljično-doživljajska Pot
močvirskih škratov na Mali plac, ki je v naš kraj pripeljala
številne nove obiskovalce, nadobudne radovedneže in
ljubitelje narave.

E
J
N
A
V
O
R
T
S
E
V
L
I
S
E
K
O
R
T
O
ZA
LJI IN
E
T
A
J
I
R
P
O
ENOSTAVN
M
O
D
O
V
A
Z
Z
VRHNIKA
A
K
Š
R
U
O
L
PLESNO ŠO

!
A
Z
A
R
M
A
OBISK DEDK
RI
U
.
1
1
B
O
.
2
1
.
29

J A V R H N IK A
R
SOBOTA,
A
K
N
A
C
A
P R I O Š IV A N
I
IC
N
D
A
V
O
L
V TE

Za izjemno izkušnjo, delovno vnemo in dobro voljo
se iskreno zahvaljujeva vsem lokalnim partnerjem in
sodelavcem pri projektu: Občina Vrhnika, Zavod Ivana
Cankarja Vrhnika, KP Ljubljansko barje, Razstavišče Moja
Ljubljanica, Krajevna skupnost Bevke, OŠ Log-Dragomer
– PŠ Bevke, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Naš časopis, Mitja
Vehar in Športno društvo Bevke, Jure Brus in ŠPB Bar,
mizarstvo Franci, Jure, Jan in Rezka Trček, Nina in Juri
Bograf, Mateja in Jernej Smuk, Andraž Lenarčič, Tjaša
Trček, Marjan Vehar ter vsem sokrajanom in sokrajankam
v Bevkah, ki so Pot močvirskih škratov na Mali plac
sprejeli odprtih rok.
Prepričajte se sami, kaj so škratje zakuhali na Malem
placu – pravljično-doživljajska pot je odprta skozi vse leto!

Vsem želiva
lepe praznike
in
srečno
novo leto!

VSTOP PROST!

Uroš Grilc in Nina Peče Grilc

OBČINA VRHNIKA

visitvrhnika.si
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Po poteh obrambe samostojnosti
Republike Slovenije
Zveza veteranov
vojne za samostojno
Slovenijo bo
izdala zbornik Po
poteh obrambe
samostojnosti
Republike Slovenije,
ki bo vseboval vse
lokacije pomnikov
oboroženih
spopadov v
osamosvojitveni
vojni leta 1991,
označene in
opisane s podatki,
ki bodo omogočali
samostojen obisk
in hkrati veteransko
pohodniško
transverzalo.

V zborniku bo poleg že obstoječih pomnikov na Vrhniki
tudi pomnik spominskemu
bojnemu znaku Sinja Gorica
27. 6. 1991, ki smo ga morali še
postaviti. Dogodku, ko je diverzantski vod Vrhnika iz formacije 53. Območnega štaba
TO RS na mino ujel tank JLA,
pripisujemo veliko pomembnost za nadaljevanje vojne na
Vrhniki, morda tudi v Sloveniji.
Pomnik smo postavili prav
na lokaciji dogodka, to je ob
poti po trasi nekdanje železniške proge, nasproti domačije Mrakovih v Sinji Gorici. Poskrbeli smo tudi, da je
pomnik oblikovan skladno
z že stoječim pomnikom na
nekdanjo železniško progo
Ljubljana–Vrhnika. Odkritje

Spominki v Cankarjevem letu
Cankarjev album /v decembru s popustom/
Pesniška zbirka Erotika
Cankarjev srebrnik
Cankarjeva beležka in zvezek
Družabna igra Na klancu

pomnika je bilo v soboto, 24.
11. 2018, ob 10. uri v prisotnosti pripadnikov diverzantskega
voda in drugih veteranov vojne
za samostojno Slovenijo. Dogodek so z udeležbo počastili
tudi vabljeni gostje, med katerimi naj poudarimo župane
občin Vrhnika, Borovnica in
Log - Dragomer, predstavnika
Slovenske vojske, glavnega praporščaka ZVVS in druge predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij. Pomnik sta
odkrila Boris Skubic, poveljnik
diverzantskega voda TO Vrhnika, in Jožef Molk, poveljnik
53. Območnega štaba TO v
času vojne. Slednji je v slavnostnem nagovoru najprej poudaril, da je dogodek posvečen
državnemu prazniku dnevu
generala Rudolfa Maistra in 50.
obletnici ustanovitve slovenske
teritorialne obrambe. Spomnil
je, da je letos sto let od konca
prve svetovne vojne in od smrti Ivana Cankarja, ki je v tistem
času v svojem govoru v Narodnem domu v Trstu občudoval
slovenski narod.
Cankar je dejal, da si ta narod
zasluži svobodo in svoj dom –
domovino. Priznal je celo, da
se sramuje svojega dvoma v
sposobnost slovenskega naroda, da se postavi zase. Molk
je nadaljeval, da je bil general
Rudolf Maister zagotovo najsvetlejša osebnost tistega časa,
saj je ustanovil prvo slovensko
vojsko s slovenskimi častniki
in slovenskim poveljevanjem.
Prav 20. novembra je ustanovil
mariborski pešpolk in z njim
tri dni kasneje razorožil nemško zeleno stražo ter prevzel
oblast na Štajerskem. Tako je
poskrbel, da ob ustanovitvi
države Slovencev, Hrvatov in
Srbov nismo Slovenci poleg
Primorske, Istre, Notranjske,
Koroške izgubili še Štajerske
in dela Prekmurja. V ponovni in še večji svetovni moriji,
ki se je zgodila komaj dobrih
dvajset let kasneje, je bilo treba
slovenski narod ubraniti pred
uničujočim fašizmom in na-

cizmom. To je storila slovenska
partizanska vojska s slovenskim poveljevanjem, ki pa se
je po koncu vojne zlila v JLA.
Natanko 50 let po ustanovitvi mariborskega pešpolka, 20.
novembra, je bila ustanovljena
slovenska Teritorialna obramba znotraj sistema SLO in DS,
ki je vseboval tudi Narodno zaščito kot najširšo možno obliko
oborožitve naroda. To je bila
resnično obrambna narodova
vojska. Kot taka in zopet vojska
s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem je bila
uporabljena skupaj s slovensko
milico za zaščito plebiscita
za samostojno Slovenijo in za
obrambo razglašene samostojne države Republike Slovenije.
Pri tem moramo povedati, da
je v kritičnem trenutku prevare
politikov Manevrska struktura
narodne zaščite poskrbela, da
je TO ostala slovenska in dovolj
oborožena.
Molk je zaključil, da je v zaščiti plebiscitaleta 1990, prav
diverzantski vod TO Vrhnika odigral vlogo interventne
enote, ki je imela orožje doma.
Nato je bil vod v času vojne na
težiščni smeri prodora tankovske brigade JLA v vlogi enote
za oviranje in doživel tudi akcijo, kateri postavljamo spominsko obeležje. Dogodek in obeležje tudi izpričujeta, da je bila
obramba samostojnosti Slovenije pravična in v okviru človečnosti. Na koncu je navzoče
povabil, naj po stari slovenski
navadi ob skromnem prigrizku
nazdravijo s kuhanim vinom.
Za opravljeno nalogo iz poslanstva našega društva se zahvaljujemo vključenim članom
v prostovoljno delo, Simonu
Železniku za oblikovanje obeležja in Slovenskim železnicam
za donacijo in razumevanje.
Vsem članom OZVVS Vrhnika - Borovnica in bralcem
Našega časopisa želimo obilo
zdravja in prijazno okolje v letu
2019.
Predsedstvo OZVVS
Vrhnika - Borovnica

Občina Vrhnika
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Spoštovane volivke
in spoštovani volivci!
Iskreno se vam zahvaljujem za veliko podporo na volitvah za župana Občine Vrhnika, ki
ste mi jo izkazali s svojim glasom, tako v prvem kot tudi v drugem krogu. Vsem skupaj še
enkrat HVALA!

Hvala!

Novemu županu Danijelu Cukjatiju želim uspešno vodenje Občine v naslednjem
štiriletnem mandatu.
Sporočam vam tudi, da lahko mojo aktivnost in moja razmišljanja spremljate tudi v
prihodnje, na mojem facebook profilu.

Hkrati vam želim vesele božične praznike ter zdravo,
srečno in uspešno leto 2019!

Srečno 2019!
Peter Gabrovšek

Spoštovane Vrhničanke in Vrhničani!
Vesel sem za vsak glas, ki ste mi ga zaupali in se
vam iz srca zahvaljujem.
Vsem želim blagoslovljene božične praznike in
z Veseljem in Srčnostjo napolnjeno 2019.
19.

Vsi smo Vrhnika!

Daniel Cukjati

Novoletna prireditev in dobrodelni sejem 2018
Prvi ponedeljek v decembru, ko smo že pošteno zakorakali
v zimski čas, smo se učenci in učitelji OŠ Antona Martina
Slomška skupaj s starši in drugimi sorodniki zbrali v šolski
telovadnici. Kljub temu, da zunaj še ni bilo snega, je v
telovadnici vladalo že pravo zimsko in praznično vzdušje.
Z mislijo na vse lepo, kar prinaša
december, so nastopajoči k sebi privabili čisto pravo snežno vilo, ki je
vsem navzočim zaželela veliko sreče
in drobnih radosti, ki delajo naša življenja bogatejša.
Z zamahom svoje čarobne palčke
je pričarala čudovito zimsko pravljico

in Gaber. Po prireditvi je sledilo povabilo na že tradicionalni novoletni
sejem.
Naše stojnice so se kar šibile pod
težo najrazličnejših izdelkov, ki smo
jih učenci s svojimi mentorji izdelali
na predprazničnih ustvarjalnih delavnicah.
Pri tem smo se še posebej potrudili,
saj smo jih izdelovali za dober namen.
Prostovoljni prispevki, ki so nam jih
namenili obiskovalci sejma, nam bodo
namreč pomagali pri nakupu sodobnejših učnih pripomočkov in nadstandardne opreme, da bodo naše delo in
šolski rezultati še boljši.
Ta večer je kar prehitro minil. Čudovito praznično vzdušje, ki smo ga
pričarali, pa naj se nadaljuje tudi v
prihodnjih decembrskih dneh.
In le poglejte skozi okna, morda zunaj že pada sneg, ki so ga priklicali v
petju združeni ubrani glasovi naših
učencev in učiteljev.

s plesom in petjem snežink, ki so jih
upodobili naši najmlajši učenci.
S svojo točko so se nam predstavile
tudi gimnastičarke in mažuretke. In
ker k zimskim radostim spada tudi
igranje hokeja na ledu, so naši fantje
pokazali svoje znanje tudi s tega področja. Ni skrivnost, da imamo pri

Vesna Jurač
nas tudi veliko dobrih plesalcev. Tudi
ti so nas razveselili s svojimi plesnimi
točkami.
Na odru pa se nam je pridružila tudi
naša ravnateljica, ga. Darja Guzelj, ki
je vsem zaželela lepe in doživete prihajajoče praznične dni. In ker brez
številnih dobrih pevcev, ki jih ima
naša šola, ne mine nobena šolska prireditev, so se nam s pesmimi, ki dišijo
po snegu in praznikih, predstavili tudi
vsi pevski zbori, ki jih premoremo.
S sklepno mislijo pa sta našo prireditev zaključila napovedovalca Nina

Prostovoljno gasilsko društvo Verd vošči vsem
svojim članom, krajanom Verda in občanom
Vrhnike
vesel Božič in srečno, zdravo in uspešno
novo leto 2019
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Srečno 2019!
PGD Verd
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Dan
dobrodelnosti
V dneh, iztekajočega leta, ko si vsi želimo miru, prijateljstva,
ljubezni…, smo se v LIONS klubu Vrhnika Notranjska
odločili popestriti praznični božični čas z Dnevom
Dobrodelnosti in napraviti december bolj vesel za vse.
prikaz kvačkanja in kvačkanih izZato smo navdušili za sodelovanje
delkov,
nekatere zainteresirane skupine in
društva. Naš cilj je zbrati nekaj prepo- • Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske: predstavitev detrebnih sredstev, knjig, šosklih potreblovanja društva,
ščin tudi igrač za otroke iz socialno
ogroženih družin v našem okolju in • Gasilsko društvo Verd in gasilsko
društvo Rovte: predstavitev gasilotrokom neposredno pomoči potrebske opreme in delovanja društva,
nim.
• Mala Mestna galerija: razstava likovnih del,
Letošnji sodelujoči na Dnevu Dobrodelnosti in njihove predstavi- • Leo klub Vrhnika,
• Klub vrhniniških študentov,
tve:
• Rdeči križ Slovenije, Območno • Humanitarna medicinska odprava
študentov v Kenijo 2019,
združenje RK Vrhnika: demonstracija prve pomoči, delitev promocij- • Lions klub Vrhnika-Notranjska:
predstavitev kluba in njegovega
skega materiala,
poslanstva, promocijska darila z
• Varstveno delovni center Vrhnika:
logotipom Lions klub Vrhnika-Nopredstavitev izdelkov, ki jih izdelutranjska in Dan dobrodelnosti.
jejo gojenci zavoda,
• Rokodelska skupina »kvakvačkaš«:

Otroci!
Če imate kakšno knjigico, ki je ne
potrebujete več, jo prinesite. Nekoga
drugega, boste s prav to knjigico zelo
razveselili in opravili dobro delo. Če
pa bo na naši stojnici kakšna igračka
ali knjigica, ki vam bo všeč, jo boste
lahko odnesli s sabo domov. Delili
bomo dobrote, prigrizke in pecivo,
tople napitke za otroke in za odrasle.
Dogajanje bo animirala in povezovala Lutkovna skupina Teater PolPet z
lutkovno predstavo Riba, avtorici Polona Prosen in Pertra Prosen. Pričetek
predstave bo ob 11. Uri. Po predstavi
smo organizirali tudi otroško delavnico, kjer si bo lahko vsak otrok izdelal
svojo ribo.
Veselimo se prireditve in druženja na Dnevu Dobrodelnosti, na Sodnijskem trgu, v Veselem Decembru,
22.12. 2018 dopoldne od 9 00 do 13 00.
Pomagamo!
Lions klub Vrhnika Notranjska

SODNIJSKI TRG
VRHNIKA
23.12.2017
od 8h do 13h
zbiranje sredstev in igrač za otroke
socialno ogroženih družin iz lokalnega okolja

Dobrodelni koncert Župnijske Karitas

Vrhnika, 1. december – Pred prvo adventno nedeljo
je v Cankarjevem kulturnem domu potekal sedaj že
14. tradicionalni koncert Dva novčiča v organizaciji
vrhniške Karitas. Pripravili so slabi dve uri dolg
koncert z domačimi in tujimi glasbenimi izvajalci,
zbrana sredstva od prodanih kart in prostovoljnih
prispevkov pa so namenili za socialno šibke družine.
Kot je dejal direktor vrhniške Karitas Mohor Rihtaršič, so zbrani dokazali, da jim je mar za pomoč ljudem v
stiski. »Zavedajmo se, da kar naredimo drugim dobrega, še več odnesemo
sami,« je sklenil svoj nagovor.
Podobno je menil tudi dolgoletni
generalni tajnik Slovenske Karitas
Imre Jerebic, ki je dejal, da je sedanja
družba vse preveč osredotočena v potrošnjo in individualizem, pozablja pa
na sočloveka, zato so tovrstni koncerti
ter dobrotniki nujno potrebni.
Župan Stojan Jakin, za katerega je
bil verjetno to eden zadnjih javnih nastopov, pa je pohvalil aktivnosti Kari-

tas, ki s delovanjem že dolga leta sooblikuje mozaik dobrote na Vrhniki.
Program, ki sta ga z vpletanjem
Cankarjevih misli ter odlomkov povezovala Peter Perše in Romana Kogovšek, so sooblikovali priznani ansambli, pevci in solisti: skupina Iskre
iz župnijskega vrtca, skupina Abba
Mia, sopranistka Maruša Kos, harmonikarja Matic in Martin Novak, duet
Romantico, Ansambel Nori Val, FS
Klas iz Horjula, harfistka Erika Frantar, Ansambel Toni in Mešani pevski
zbor Društva Invalidov Vrhnika.
(gt, foto: gt)

Zahvala
Župnijska Karitas Vrhnika je letos pripravila že štirinajsti koncert Dva novčiča. Denarna sredstva od prodanih vstopnic ter prostovoljnih prispevkov bomo namenili
družinam v socialni stiski. Rada bi se zahvalila Petru Peršetu in Romani Kogovšek za
povezovanje našega kulturnega programa, vsem nastopajočim, ki so nam pričarali
prelepo predstavo in se odrekli celotnemu honorarju. Zahvala vsem donatorjem, ki
so nam pomagali s svojimi sredstvi izpeljati za nas zelo pomemben koncert: Fortrade,
d. o. o., Dvig, d. o. o., B3servis, d. o. o., Avtotrade, d. o. o., Špan, d. o. o., Štirn, d. o.
o., Elektro Medič, d. o. o. Hvala vsem drugim, ki so nam priskočili na pomoč: Zavodu
Ivana Cankarja Vrhnika, Gostilni Kranjc, Slaščičarni Berzo in Slaščičarni Breza, kmetiji Zdešar iz Horjula, kmetiji Vehar iz Podlipe, Jožetu Habetu, kmetiji Toni (noji) iz
Betajnove, Pekarni Adamič, Andreju Černetiču za ozvočenje, Darku in hostesam, za
tisk plakatov Marjanu Podobniku, Komunalnemu podjetju Vrhnika, Barbari Jurjevčič
za izdelavo daril.
Zahvala tudi našim stalnim partnerjem, s katerimi sodelujemo in nam pomagajo
vse leto: Avtoprevozništvu Jež, DG69, d. o. o., skupini Žarek dobrote, škofijski Karitas
Ljubljana, trgovinama Mercator in Lidl. Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi vsem
prostovoljcem, ki s svojo prisotnostjo in dobro voljo pomagate pomoči potrebnim.
Še enkrat iz srca hvala,
Marica Štirn

S toplino božič naj te greje,
naj vez družinsko utrdi!
A novo leto naj zaseje vse,
česar si srce želi!
Ljubezen, zdravje in veselje,
življenje bogato naj ti obrodi,
a vse začrtane naj cilje
v uspeh usoda spremeni.
Lepe praznike
in vse dobro
v novem letu 2019
vam želijo

Srečno 2019!
Prostovoljci Župnijske Karitas
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December v TMS
Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki bo, tako kot prejšnja leta, zaprt za posamezne obiskovalce zaradi neogrevanih prostorov od 4. 12. 2018 do 28. 2. 2019.
V vmesnem času bo izjemoma odprt na slovenski kulturni
praznik, 8. 2. 2019, med 9.00 in 17.00.
Skupine se za obisk naročite preko telefona, 01 750 66 72, ali elektronske pošte: programi@tms.si. V tem času vas vabimo v Polhov Gradec na ogled Muzeja pošte in
telekomunikacij.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki, Bistra 6,
1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si

OBČASNE RAZSTAVE:

Znanje brez meja

Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in soustvarjanja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet, in tiste, ki jih je zaneslo k nam od
drugod. Razstava je podaljšana in bo po 1. 3. 2019 na ogled do 21. 4. 2019.

Martin Sever, oče prvega slovenskega kombija

Predstavljeno je raznovrstno delo s področja tehnike inženirja Martina Severja, avtorja prvega
serijskega kombiniranega vozila v Sloveniji in prvih IMV-jevih prikolic. Razstava je podaljšana in
bo po 1. 3. 2019 na ogled do 12. 5. 2019.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ

– Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Darovanje organov Slovenija
Transplant – projekt
darovalec
Darovanje organov po smrti je oblika pomoči sočloveku
v stiski. Za določene bolezni je zdravljenje s presaditvijo
najbolj učinkovita ali pa celo edina možna oblika zdravljenja. V Sloveniji že dolgo uspešno izvajamo zdravljenje
s presaditvijo v okviru transparentne organizacije transplantacijske dejavnosti, ki jo odlikujejo visoka strokovna
in etična načela. Za darovanje organov in tkiv po smrti za
namen zdravljenja se opredelite tako da:
- z osebnim stališčem glede darovanja po smrti seznanite
najbližje sorodnike,
- podpišete izjavo o darovanju na pooblaščenih mestih
po celi Sloveniji.
Območno združenje Rdečega križa Vrhnika je pooblaščenec za zbiranje pristopnih izjav darovalcev. Če se odločite za darovanje, se oglasite v pisarni Območnega združenja RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, telefon: 01-7502-447, da
izpolnite in podpišete pristopno izjavo darovalca.
Jesenske krvodajalske akcije, ki je bila na Vrhniki
organizirana za občane Vrhnike, Borovnice in LogDragomerja v sredo 28. in četrtek 29. novembra 2018,
se je udeležilo 334 krvodajalcev. Prisrčna zahvala vsem,
ki ste se odzvali vabilu na krvodajalsko akcijo in lepo
vabljeni na akcije v naslednjem letu, ki bodo:
- ponedeljek 18. in torek 19. marca 2019
- ponedeljek 15. in torek16. julija 2019
- ponedeljek 25. in torek 26. novembra 2019
Z vašo pomočjo »življenje teče dalje«!

Merjenje krvnega tlaka,
sladkorja, holesterola in
trigliceridov
Pravočasno poskrbimo za naše zdravje. Kako? Redno si
merimo krvni tlak, redno si merimo krvni sladkor in nadzorujemo holesterol in trigliceride.

Trčkov hrib
raj za odpadke
V zadnji številki Našega Časopisa sem
zasledila članek, kako so ljudje nemarni
pri odlaganju odpadkov na otokih.
Tudi sama opažam metanje
smeti skozi okno avtomobila
(predvidevam) v gozd. Pot me
večkrat zanese čez Krošljev in
Trčkov hrib na Zaplano. Čedalje več smeti je odvrženih
pod cesto, in sicer od kamnoloma pa vse do vrha, kjer se
pot priključi na cesto, ki vodi
proti Zaplani. Tudi ob cesti
so cigaretne škatlice (prazne),
vrečke in embalaža od malice,

ščanju in akcijah o pobiranju
smeti – kakšen je ta človek, ki
mu ni mar za naravo, zakaj jih
ne odvrže kar pred svojo hišo?
pa kakšen tetrapak od soka
Mogoče se bo kdo obregnil
… Ni da ni. Prepričana sem, ob to pisanje in si mislil: »Poda občan, ki odvrže smeti, se beri jih sama, če te tako motina tej relaciji pelje zagotovo jo.« Na omenjenem območju
mimo najmanj treh otokov, je precejšna strmina, tako da
kjer se zbirajo odpadki. Živali, jih en sam človek ne more poki živijo v gozdu, brskajo po brati.
smeteh, ki se potem raznašajo
Upam, da bo članek mogoče
vsepovsod. Jesensko listje jih prebral tudi ta občan in smeti
je že dodobra pokrilo, svoje odlagal tam, kamor sodijo.
bo naredil tudi sneg. Sprašujem se –ob tolikem ozaveMarija

Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00),
ponedeljek, 24. 12. in 31. 12: 10.00–13.00; 25. 12., 26. 12., 1. in 2. 1.: zaprto
Nedelja, 6. 1., ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk
Nedelja, 13. 1., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine
Nedelja, 20. 1., ob 15.00: voden ogled za seniorje
Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Kje in kdaj? Na Območnem združenju Rdečega križa Vrhnika, Poštna ulica
7B, vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. ure. Za merjenje krvnega sladkorja,
holesterola in trigliceridov, morate biti obvezno tešči!

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Tečaje
organiziramo enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat, nudimo brezplačno izposojo literature. Prijave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure, v pisarni OZ RK
Vrhnika, Poštna ulica 7B, na telefon 7502-447, ali na email: rk.vrhnika@siol.net

Sreča je čudežni prah, ki ga narava strese
v naše naročje, da ga čuvamo in negujemo
z medsebojno pomočjo, razumevanjem in
prijateljstvom.
Vesele božične praznike in veliko lepega v
novem letu 2019!

Srečno 2019!
Rdeči križ Vrhnika
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Januarja razstava o
Mariji Brenčič Jelen

Marija Brenčič okrog leta 1937

Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika
in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika pripravljajo ob 100-letnici
rojstva pesnice in pisateljice Marije Brenčič Jelen (1919–
2000) biografsko razstavo Moja je pesem!
Razstava, ki si jo boste lahko ogledali od 22. 1. do 10. 2. 2019 v galeriji
Cankarjevega doma na Vrhniki, odkriva življenje pesnice in pisateljice
Marije Brenčič Jelen skozi različna
obdobja; ko njeno brezskrbno otroštvo preraste v mladost in se kot
pomladno cvetje odpre njena čista
žlahtna duša, predana slovenski zemlji, Bogu, vsemu kar je lepo in temni slutnji. Tedaj se ji poetične misli
porajajo hitreje, kot jih uspe roka zapisovati. In vse, kar zapiše, postane
pesem. Iz njih se razodeva žarni optimizem, ki jo je dvigoval do nebes, in
v naslednjem trenutku hlad, ki jo je
upogibal do tal.
Marija Brenčič Jelen se je rodila
28. januarja 1919 v Podlipi pri Vrhniki. Bila je najmlajši otrok v družini
mame Marije in očeta Franca Brenčič.
Živeli so skromno in bivali v majhni

hišici tik ob cesti, po domače Pri Gojerju. Osnovno šolo je obiskovala v
Podlipi. Bila je izrazito nadarjena in
se že kot petletna deklica nagibala k
pisanju poezije. V letih 1938 in1939 je
bila gojenka Banovinske kmetijsko-gospodinjske šole na Mali Loki pri
Trebnjem. Večino pesmi je napisala v
obdobju svoje mladosti. Okrog petsto jih je bilo objavljenih v najmanj
35 časopisih in revijah, nekatere so se
izgubile pri pošiljanju na časopisna
uredništva, nekaj tipkopisov in rokopisov hranijo njeni otroci. V tistem
času je spoznala bodočega moža Antona Jelena, drevesničarja, ki je poleg
rednega dela pisal strokovne članke s
področja sadjarstva, bil družbeno aktiven ter literarno dejaven. Poročila
sta se leta 1939. Po poroki je odšla na
njegov dom h Klemšetu v Šentilj pri
Velenju, kjer sta živela v majhni koči v

bližini domače hiše. V zakonu se jima
je rodilo devet otrok. V tistem času
je preživljala težka obdobja druge
svetovne vojne. Med vojno ni pisala
in tudi kasneje je zaradi obveznosti
do številne družine pesnitve počasi
opuščala. Po letu 1957 ji je začelo
zdravje pešati. Ker težkega dela na
kmetiji ni mogla več opravljati, je leta
1986 ponovno sedla za pisalni stroj in
začela pisati kratke zgodbe, v katerih
je opisovala spomine na brezskrbne
otroške dni, ki jih je preživela v rodni
Podlipi.
V knjižni obliki je izdala štiri zbirke pesmi in eno zbirko po več letih
ponatisnila. Črtice je izdala v dveh
knjigah, veliko jih je bilo objavljenih
v časopisih, kjer so izhajale v nadaljevanjih. Na njenem domu še vedno
čaka na objavo zbirka črtic, ki jih je
posvetila svojim otrokom. Pisala
je tudi besedila za ljudske igre, bila
soavtorica pesnitev ter učbenika za
mladino. Poleg pisanja si je prizadevala za pravice kmetov in uveljavitev
dela kmečke žene, bila publicistka
ter avtorica številnih nagovorov v
domačem kraju ob raznih priložnostih. Literarno je sodelovala na več
sadjarskih razstavah, ki jih je prirejal
njen mož. Leta 1969 je bila izbrana za
najboljšo sodelavko Kmečkega glasa
– Pisana njiva ter za poezijo in prozo
prejela prvo nagrado.
Umrla je na svojem domu leta
2000, v 81. letu starosti. Pokopana je
v družinskem grobu Klemšetovih v
Šentilju pri Velenju.
»Moje pesmi bodo brane, ko ne
bom več štela let – ko bo vzklil v
človeških srcih bratovske ljubezni
cvet – takrat bodo spoštovane, če
bo v tistih srečnih časih živel še kak
kmet – poet.«
Sonja Malovrh,
avtorica razstave

Luč miru tudi letos na Vrhniki
Že 28. leto zapored poteka mednarodna akcija Luč miru
iz Betlehema, v kateri se plamen, prižgan v votlini, kjer
je bil rojen Jezus, kot znamenje miru prenaša po vsej
Evropi.
Tudi letos bomo vrhniški skavti voljo vse dni do Božiča, prav tako pa
prinesli Luč miru iz Betlehema na ga bomo ponesli tudi v Podlipo, ZaVrhniko, pod geslom Delimo plamen plano, Borovnico, Šentjošt in Veliko
– zanetimo mir. Uradni sprejem bo Ligojno.
v soboto, 22.12.2018 pri večerni sveti
Naj vas le še opomnimo, da je bi- plastike, smo se letos odločili, da
maši ob 18.00, v župnijski cerkvi sv. stvo Lučke miru plamen in ne svečka. bodo na voljo eko sveče.
Pavla. Plamen bo tako v tej cerkvi na Zaradi prevelike količine odpadne
Vrhniški skavti

Pliškoti za pediatrično kliniko
Po navadi je prva igračka, ki jo dobi vsak otrok, mehka
plišasta igrača.

vrtčevski pralnici. Igrače smo dostavili v Pediatrično kliniko, kjer so se
jih zelo razveselili.
Z njo se igra, se potolaži, z njo zaspi igračo, ki jim malce polepša dneve v
Zato bi se rade zahvalile vsem otroin se zbudi, z njo gre v vrtec in celo v bolnišnici. Tako igračko potem otrok kom in njihovim staršem za odziv.
šolo. Z leti se jih nabere precej. Težko odnese tudi s seboj domov. K zbira- Skupaj smo naredili nekaj dobrega
pa jih je kar tako vreči stran. Pa smo nju plišastih igrač smo povabile tudi in morda vsaj pikico pripomogli k
se domislili in poklicali v Pediatrič- otroke in njihove starše. Pridno so hitrejšemu okrevanju marsikaterega
no kliniko v Ljubljano. Povedali so nosili igrače, ki jih ne bodo preveč otroka v Pediatrični kliniki v Ljubljanam, da niso ravno v pomanjkanju pogrešali, in kup v naši pedagoški ni.
pliškotov, jih pa rade volje vzame- sobi se je večal iz dneva v dan. Vse
jo. Otroci, ki morajo žal ostati pri igrače smo pregledali in presortirali,
Za vrtec Borovnica zapisala
njih, si radi izberejo kakšno plišasto naša Kristina pa je čisto vse oprala v
Barbara Grom
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• Brezplačne
delavnice, tečaji
in predavanja
Večgeneracijski center
Skupna točka
Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo
prihodnost in Občine Vrhnika.
V JANUARJU vam nudimo kar nekaj zanimivih delavnic oz. predavanj,
sicer pa smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti dostopni vsak dan v
delavniku, izjemoma tudi ob koncu tedna. Prav tako nudimo VSAKODNEVNO UČNO POMOČ in BRALNI KOTIČEK ter UPORABO
RAČUNALNIKA v naših prostorih, veseli pa smo tudi vsakršnega dodatnega predloga oz. ideje z vaše strani. Vse naše storitve so BREZPLAČNE,
vabljeni pa ste vsi – od najmlajših do najbolj zrelih.
VGC Vrhnika PON – PET 8.00 – 16.00 v prostorih VGC na Cankarjevem
trgu 4 (prvo nadstropje)
Kontaktna oseba: koordinatorica aktivnosti Eva Ličof, e-naslov: eva.licof@
zpmmoste.net in tel: 064 259 033
Ponedeljek, 7.,14., 21., 28., jan. ob 9.00 do 12.00 – ustvarjalno
druženje ob kavi (kvačkanje, šivanje …)
Ponedeljek, 7.,14., 21., 28., jan. ob 17.00 – program RASTEMO
SKUPAJ – ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše.
(obvezne prijave)
Torek, 15. jan. ob 18.00 – zvočna gong masaža (na zvočno masažo
pridite v udobnih oblačilih), VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4. zaželene
so prijave.
Torek, 22. jan. ob 18.00 – Šola za starše z dr. Andrejo Jereb (vzgoja
za odgovornost)
Sreda, 9.,16., 23, 30. jan. od 10.00 do 11.00 – vodeno sproščanje
in pogovor s Suzano (zaželene prijave)
Sreda, 9.,16., 23, 30. jan od 17.00 do 18.00 – brezplačen tečaj učenja kitare
Četrtek, 3., 10., 17., 24., in 30. jan. ob 9.30 – delavnica za iskalce
zaposlitve (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4 )
Četrtek, 3., 10., 17., 24., in 30. jan od 12.00 do 13.00 – brezplačna
fitnes vadba za iskalce zaposlitve (v prostorih BJ Fit Vrhnika, prijave
obvezne)
Petek, 4., 11.,18., 25. jan. ob 10.00 – Mamice na kavici: podporna
skupina. (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so zaželene)
Petek 18. jan ob 15.00 – družabne igre in peka palačink (VGC
Skupna točka, Cankarjev trg 4), zaželene so prijave
Petek 25.jan ob 18.00 – predavanje z Andrejem Pešcem – Moški
so z Marsa, ženske z Venere. Zaželene so prijave.
Program dodatnih aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani: VGC
Skupna točka Vrhnika
Projekt sofinancirata Republika Slovenija – MDDSZEM in Evropska unija
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Voščilo in vabilo
Skupna točka vam želi v novem letu veliko lepih, toplih
trenutkov z vašimi najdražjimi, uresničitev vaših zadanih
ciljev in skritih želja. Bodimo strpni drug do drugega,
polepšajte sosedu dan z nasmehom, najdražjemu z objemom
in toplo besedo, hkrati pa ne pozabite tudi nase.
Vaš prosti čas lahko preživite pri nas v VEČGENERACIJSKEM CENTRU SKUPNA TOČKA VRHNIKA (Cankarjev trg 4. ). V prijetnem in
sproščenem vzdušju ustvarjamo raznorazne delavnice, med katerimi se
pletejo prijateljske vezi, se izmenjuje znanje in izkušnje.
Naše delo temelji predvsem na prostovoljstvu, zaradi česar so tudi vse
naše aktivnosti BREZPLAČNE.
Vsi skupaj ste lepo vabljeni k obisku našega centra bodisi na delavnico ali
pa samo na čvek s kavico.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas že obiskali, in pa našim prostovoljcem, ki
soustvarjate čudovito zgodbo z nami.

Srečno 2019!
Vaša SKUPNA TOČKA :)

Občina Vrhnika

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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Zavod za naravno šolanje Sole Libero

2019-krat sončno vam želimo
V duhu povezovanja zaključujemo letošnje leto, za
katerega smo zelo hvaležni, saj so se naše poti prekrižale
in pričele tkati našo sončno zgodbo. To je zgodba, ki je
polna gozdnih pustolovščin, spontane igre, ustvarjanja,
vsakdanje modrosti in učenosti …
mladi pričeli z urejanjem prostorov
ter Doživljajskimi gozdnimi uricami
za otroke, kjer ste nas starši in otroci
lepo sprejeli. Redno druženje v gozdu
se še vedno vsakomesečno na dnevih
odprtih vrat nadaljuje.
Vse, ki vas naš način dela zanima,
toplo vabljeni v našo družbo.
Temelj našega programa je izkustveno učenje, ki podpira naravni razvoj
posameznika ter hkrati sledi javnemu
učnemu načrtu. Biti v stiku s seboj in
naravo je naše vodilo. V začetku poletja smo zato potovali na Dansko, da
si pobližje ogledamo njihov sistem, s
katerim si delimo mnogo vizij in vrednot. Po aktivnim pripravah, ki so
potekale vse poletje, smo na Verdu
prvega septembra odprli svoja vrata
prvi generaciji otrok, ki je v novo šolsko leto zakorakala s svobodnim sonČeprav smo šele na začetku poti, je
Leto 2018 smo pričeli z odločitvi- Cankarjevem domu na Vrhniki, kjer cem pod roko.
Naš način šolanja v večji meri skuša
za nami ogromno dela in delovanja, jo, da Zavod za naravno šolanje Sole smo ob predstavitvi predvajali tudi
izhajati
iz otrok in njihovega zanimapred nami pa seveda še več. Vsega, kar Libero predstavimo širši javnosti s dokumentarni film Vrnimo otrokom
nja,
tako
da lahko preizkusijo svoje
nas še čaka, se z velikim navdušenjem, predstavitvijo naše vizije na sple- otroštvo - Nature Play, ki je tudi nam
številne
ideje,
s tem pa nastane mnogo
odprtih rok in src veselimo.
tu ter marca z veliko predstavitijo v velik navdih. Po dogodku smo spo-

pristnih, navdihujočih in včasih tudi
malce drugačnih stvaritev, kot smo jih
vajeni. Tako je tudi v novembru nastal
prvi nastop za Dan odprtih vrat.
Otroci so pripravili pevsko-plesno-izumiteljsko predstavo, ki ji je vsak
s svojo vlogo dodal dragocen del. Po
igranju na klaviaturo, boben, ploskanju, petju in plesu, je ob dramatični
glasbeni spremljavi eden izmed učencev predstavil še elektromotor. Zabavno, ustvarjalno, navdihujoče in sveže
je bilo – prav tak pa je bil tudi odziv
publike.
V tem letu smo odlično sodelovali
s Plezalnim centrom Verd, lutkarjem
Borisom Kononenkom, Nejo Malavašič Šurca, ki pri nas izvaja Pravljično
jogo, ter mnogimi drugimi, ki z nami
pletejo naše vsak dan daljše žarke.
Prav vsem se iz srca zahvaljujemo
ter želimo, da bo leto, ki je pred vrati,
radodarno, nasmejano, zdravo, pogumno in pristno.
SL

Pilates je odlično dopolnilo teka
Tek ima številne dobre
učinke. Če tudi sami
tečete, se spomnite
svojih občutkov v telesu,
ki vas obidejo po teku:
predihanost vseh celic
v telesu, bolj živahno
zaznavanje telesa, zlasti
nog, prijetna utrujenost
v mišicah, sproščenost in
zadovoljstvo. Sreča?
Seveda.
Po drugi strani pa morda doživljate tudi katerega od manj prijetnih, a
med tekači pogostih občutkov, kot
so: manjša gibljivost ali “zategnjenost”
določenih mišic, bolečine v ledvenem
delu hrbtenice, nestabilnost, bolečine
in težave v sklepih stopal, gležnjev,
kolen, kolkov, povečana občutljivost,
bolečine, občutek vročice v mišicah
in vezeh, zategovanje v ramenskem
obroču in posledično manj globok
vdih, kot bi si ga želeli ali morda potrebovali. Na žalost reden tek pogosto
spremljajo tudi poškodbe in določene
neželene spremembe v telesu, ki postopoma privedejo do opisanih težav.
Vadba pilatesa ima za nekoga, ki redno
teče, številne ugodne učinke: močnejši trup, večja stabilnost sklepov, izboljšana propriocepcija ter zavedanje o telesu, tri v enem: večja gibljivost, boljše
mišično ravnovesje in bolj optimalna
telesna drža, hitrejša regeneracija in
sprostitev.
Pilates je torej ena izmed zelo učinkovitih vadb kot dopolnitev teku. Z
redno vadbo lahko zelo povečamo
mišično moč, kar še zlasti velja za moč
trupa. Vaje so usmerjene v krepitev
njegovih globokih mišic, diafragmalne mišice ter mišic medeničnega dna.
Z močnim trupom bomo okrepili in
podprli hrbtenico, medenico, kolčni

optimalnega ravnovesja med mišicami in s tem doseganje bolj zdrave telesne drže. »Dopolnilna« vadba torej za
nekoga, ki se ukvarja s tekom, prinaša
številne ugodne učinke, saj izboljšuje
telesno držo, povečuje tekačevo gibljivost, moč in ravnotežje, telesu pomaga hitreje okrevati, posredno vpliva na
boljšo tehniko teka in ne nazadnje izboljšuje posameznikov rezultat. Ko se
vadbe nekoliko navadimo in usvojimo
temeljna načela, ugotovimo, da pilates
telesu in umu postavlja svojevrstne
izzive. Pozitivne učinke redne vadbe
pa začutimo pravzaprav pri vsem, kar
počnemo v svojem življenju, ne samo
pri teku.
Ana Podlipnik

in ramenski sklep, prav tako bodo
izginile bolečine v hrbtenici in križu.
Hkrati bomo občutili povečanje svoje
tekaške moči, saj bo velik del gibanja
potekal ob sodelovanju trupa in ne
skoraj samo nog.
Zelo pomembna je tudi stabilnost
sklepov. Vaje pilates so usmerjene
ravno na manjše in globlje ležeče mišične skupine v telesu, katerih vloga je
stabilizacija sklepov. Z njimi pomagamo stabilizirati zlasti trup, torej hrbtenico, medenico, kolčni in ramenski
sklep, z njimi pa tudi vse druge sklepe
v telesu. Za nekoga, ki redno teče, bo
poleg stabilnejšega trupa pomembna
predvsem stabilnost sklepov spodnjih
okončin: gležnjev, kolen in kolkov.
Osredotočanje na kakovost giba, na
majhne detajle v njem, spremljanje
občutkov v telesu in posvečanje pozornosti informacijam iz sicer tišjih
delov telesa, kot so globoke mišice
trupa, vse to izboljšuje naše zavedanje
o telesu in nas uglašuje z njim. Teka-

ču, ki je dovzeten za informacije iz
lastnega telesa, ki jih je torej sposoben
zaznati in upoštevati, se bo dogajalo
manj nezgod, padcev, tudi preutrujenost bo lahko preprečil, saj bo pravočasno prilagodil tek temu, kar mu
sporoča njegovo telo.
Pri tekačih je zelo pomembno tudi
mišično ravnovesje. Kadar se optimalno razmerje med mišičnimi skupinami poruši oz. kadar se določene mišice skrajšajo ali oslabijo kot posledica
pogoste rabe zgolj določenih mišičnih
skupin in manjše rabe drugih mišičnih skupin (pri tekačih se to pogosto
dogaja), govorimo o mišičnem neravnovesju. Rezultat mišičnega neravnovesja je slaba telesna drža. Pri mišičnem neravnovesju in slabi telesni drži
pa so sklepi in druge gibalne strukture
bistveno bolj obremenjeni kot sicer,
kar lahko postopoma privede do poškodb. Tek, kot vemo, ni vadba za povečanje gibljivosti. Mišice, ki pogosto
in dlje časa opravljajo ponavljajoče se

delo enake obremenitve, se sčasoma
skrajšajo in onemogočajo gibanje v
polnem obsegu. Tekači tak občutek
zategovanja oz. slabše gibljivosti navadno najprej začutijo v upogibalkah kolena, upogibalkah kolka, v ledvenem
predelu in ramenskem obroču. Zato bi
bilo smiselno v reden trening vključiti
vaje, ki pomagajo vzpostavljati mišično ravnovesje. Eden osrednjih učinkov pilatesa je ravno vzpostavljanje

V družbo vas vabijo: inštruktorice športne rekreacije Pilates Ana,
Natalija in Breda
Mala telovadnica OŠ Ivana Cankarja,
Lošca 1:
torek in četrtek od 19. do 20. ure, še
nekaj prostih mest
sreda od 17. do 18. ure ure, zbiramo
prijave; Pilates, začetni
petek od 19. do 20. ure, Pilates, začetni
Vadbeni Center, Pod Hruševco 44c,
Vrhnika:
torek in petek od 8.30 do 9.30
Tel. št.: 040 559 99,
Društvo Motivakcija.

Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika vošči
vsem občanom Vrhnike vesel božič in srečno,
zdravo ter zadovoljno novo leto 2019.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Srečno 2019!
PGD Vrhnika

Občina Vrhnika
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Srečanje gasilk
ob zdravi hrani

Zadnje leto opažamo, da se je povečalo število
»začasno« parkiranih vozil pred glavnim vhodom v
gasilski dom v Bevkah. Kljub ustnim opozorilom in
razlagi, zakaj se pred dvižnimi vrati ne sme parkirati,
vozniki še vedno ne upoštevajo prometnega znaka,
ki je nameščen na portal.
Če slučajno kdo še ne ve, gre za prometni znak prepovedana ustavitev
in parkiranje, ki označuje tisto stran
ceste, na kateri sta prepovedana ustavitev in parkiranje vozila. V našem
primeru ima znak dodatno oznako 8
m, kar pomeni, da je pred vrati levo in
desno, na razdalji 8 m, prepoved parkiranja in ustavljanja.
Pa spoznajmo še pomene besed:
– »parkiranje« je prekinitev vožnje
iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zato, da
se je vozilo izognilo prometni nesreči
ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili,
– »ustavljanje« je prehod vozila iz
gibanja v mirujoče stanje.

Prosta izvozna pot je ključnega pomena za zagotavljanje kratkega odzivnega časa in hitrega izvoza na mesto
nesreče. Kaj lahko rečemo družini,
kateri ji je zgorela hiša, ker gasilsko
vozilo zaradi zaparkiranega izhoda
ni uspelo pravočasno pripeljati moštva in opreme na mesto požara? Ali
pa svojcem umrlega, ki ni bil deležen
pravočasne dostave AED? Najbrž ne
veliko.
Zato pozivamo vse, ki želite parkirati pred vrati bevškega gasilskega doma,
da v svojo korist in korist drugih vaščanov tega ne storite. V neposredni
bližini je parkirnih mest več kot dovolj.
Upravni odbor PGD Bevke

nastalo v sodelovanju več avtorjev.
V igrano obliko so jo (prav tako pod
Čušinovim mentorstvom) spretno
oblikovali in na oder postavili mladi
člani kulturnega društva KUD Ivana
Cankarja iz Bevk. Dokler si ne ogledaš te predstave, si sploh ne moreč
predstavljati, kaj vse se lahko zgodi
vaškemu župniku v enem samem
dnevu. Ljudje s težavami in tudi brez
njih si podajajo kljuko župnišča, župnik se po svojih najboljših močeh
trudi voditi svoje ovčice, v zmešnjavo
pa se občasno vmeša še Bog. Kombinacija vsega skupaj, hočeš nočeš,
nariše smeh na gledalčevm obrazu.
Gasilke so odhajale nasmejane,
dobre volje in z željo, da bi se še kdaj
sešle.
Upam, da so v svoje domače okolje
prenesle tudi informacijo o pomenu
dobre hrane in smeha.

Ko gasilka konča svoje delovne obveznosti in
dolžnosti, ki ji jih nalaga družinsko življenje, se
prelevi v izredno družabno in vedoželjno bitje.
To se je izkazalo na srečanju gasilk
GZ Vrhnika, ki je bilo v petek, 16. novembra, v PGD Bevke. Srečanja se
je udeležilo kar 60 članic z Vrhnike,
Loga, Borovnice in okoliških krajev.
Po uvodnem nagovoru gostiteljev
je besedo prevzela znana svetovalka
za prehrano, hujšanje in diabetes,
Anja Pristavec, mag., inž. prehrane.
Udeleženkam je predstavila osnovne
sestavine živil ter prednosti uživanja
zdrave in kakovostne hrane. Poudarila je pomen domačih, lokalno
pridelanih živil. Naše telo je namreč
prilagojeno na tovrstno hrano, zato
je pri njenem zaužitju manj alergij
in drugih težav, povezanih s prehrano. Anji je izziv področje hujšanja
in preventiva pred diabetesom. Prav

zato se ustvarjalno loteva novih receptov, ki so privlačni za oko, dajejo
občutek sitosti, zadostijo potrebam
organizma in so predvsem prijazni
brbončicam. Pri vsem skupaj pa je
izbira živil takšna, da je cena primerna prav za vsakega. Po predavanju je
sledil praktičen del v obliki pokušine
primera zdravega vmesnega obroka,
sestavljenega iz prosene kaše, paradižnika, paprike, špinače, skute in
Anjine ustvarjalnosti. Za posladek je
bil grški jogurt s kakijem in drobnimi
dodatki v obliki kokosa, kakava …
Ko so bili želodci polni, je sledil
ogled premiere komedije Katoliki.
koma, ki je bila v dvorani kulturnega
doma v Bevkah. Besedilo komedije
je pod vodstvom Gregorja Čušina

Andreja Lenarčič

Neverjetne zgodbe v Kinu Bevke
Kako drugače začeti novo
leto kot z neverjetnimi
zgodbami o čarobnem,
nenavadnem, neverjetnem!
Januar je v Kinu Bevke
posvečen animaciji, kar
pomeni vdihniti dušo, oživiti.
K nam prihaja nova zgodba o muminih, okroglih belih trolčkih iz domišljije finske pisateljice Tove Jansson.
Tudi napeta danska dogodivščina o
velikanski hruški je posneta po istoimenski knjigi. Jørgen Lerdam je eden
od treh ustvarjalcev tega animiranega filma, ki je ustvaril veliko animacij,
našim gledalcem je med njimi najbolj
znan Jelenček Niko 2. Želimo vam
veliko dobrega in čarobnega v novem
letu, vabljeni v Kino Bevke vsako drugo nedeljo v mesecu!

Nedelja, 13.1. ob 17. uri – ČAROBNA
ZIMA V MUMINTROLU, zimska
pravljica o priljubljenih mumintrolih,

Naravoslovec Samuh prismuča mimo
in ji potrdi, da je spanje popolnoma
nesmiselno, saj prihaja božič …

župan. Miša med ribolovom ujame
njegovo sporočilo v steklenici, v katerem kliče na pomoč s Skrivnostnega otoka. V steklenici je seme in čez
Nedelja, 27.1. ob 17. uri – NEVERJETNA noč iz njega zraste velikanska hruška.
ZGODBA O VELIKANSKI HRUŠKI, napeta Sebastijan, Miša in profesor Glukoza
s hruško zaplujejo nevarnim dogodianimirana dogodivščina, sinhronizira- vščinam
naproti. Nič jih ne more ustana v slovenščino
viti pri reševanju župana, niti pirati,
Slon Sebastjan in mačka Miša živita morski zmaj in radovedni duh.
v Sončnem mestu, kjer so vsi srečni,
Vljudno vabljeni!
dokler nekega dne ne izgine mestni
Ekipa Kina Bevke

sinhronizirana v slovenščino.
Bliža se zima. Prijatelj Njuhec se
odpravlja v svet, zato se poslovi od
Mumintrola in mu zaželi sladke sanje.
Mumintrolova družina se namreč pripravlja na dolgo zimsko spanje: očka

nabira gobe, mama pa pripravlja ozimnico; že vrsto let vse generacije zimo
prespijo. Mumintrolu pa ni do spanja
– sneg je lep, na njem se je lepo igrati.
Tudi prijateljico malo Mi zamika igra
na snegu, potem ko jo zbudi veverica.

Prostovoljno gasilsko društvo Drenov Grič
- Lesno Brdo se vsem članom, krajanom,
donatorjem in simpatizerjem našega društva
zahvaljuje za dosedanje sodelovanje, želimo
vamvesele božične praznike ter srečno in
uspešno novo leto 2019.

Srečno 2019!
Upravni odbor PGD Drenov Grič - Lesno Brdo
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Gasilke obiskale Prešernovo mesto
Dokler ne prestopiš praga gorenjske mestne prestolnice –
Kranja, sploh ne veš, kaj vse se v njem nahaja.

Članice PGD Bevke smo ugotovile,
da je mesto, ki je samo 25 minut oddaljeno od nas, polno skrivnostnih
kotičkov in zanimivih zgodb. Seveda
smo vedele, da je Kranj znan po največjem slovenskem pesniku Prešernu.
Da se ponaša s kranjsko gimnazijo in

na Mohorjevem klancu. Domačini
so se posluževali tudi malih mestnih
vrat – Savskih durc – na zahodnem
delu obzidja. Potek obzidja še dandanes označuje rjav pas tlakovcev, ki je
najbolj viden na mestu glavnih mestnih vrat;
–
je Kranj imel okoli sedem
obrambnih stolpov, ki so služili tudi v
druge namene, ne le za obrambo. Med
najpomembnejšimi so: prvi stolp na
Pungertu, Špitalski stolp nad glavnimi
mestnimi vrati, neohranjeni orožarski
stolp na Škrlovcu;
– je Pungert predel mesta, kjer
so odkrili najstarejše lesene koče na
tamkajšnjem območju. Ime je izpeljanka iz nemške besede Baumgarten,
ki pomeni sadovnjak. Tako že ime
izdaja, da so tod bili predvsem vrtovi
meščanov. Sedaj je lokacija namenjena druženju, kulturi in razgledovanju.
Ob še ohranjenem srednjeveškem
obrambnem stolpu, ki je včasih služil
za mestno ječo, je namreč steklena
razgledna ploščad, ki se vzpenja nad
veličastno cerkvijo sv. Kancijana. PoIn kaj smo se novega naučile?
sotočje dveh rek, ki obdajata mesto –
znale smo tradicionalno jed kranjsko
Med drugim smo izvedele da:
klobaso. Potem pa se je naše poznava– je bilo mesto v srednjem veku ob- Kokre in Save.
Še bi lahko naštevala. Predlagam,
nje končalo. Na srečo nas je v roke do- dano s 870 m dolgim mestnim obzidbila domačinka Andreja Rakovec, ki je jem, ki je omogočalo vstop v mesto da si daljši članek o naših »novih odposkrbela, da smo po Kranju hodile z samo skozi glavna mestna vrata na kritjih« preberete na spletni strani
odprtimi očmi in usti.
severu in skozi spodnja mestna vrata www.mojaobcina.si/vrhnika. Seveda

smo na svoji poti obiskale tudi nam
bolj znane lokacije, kot so na primer:
Gorenjski muzej, Prešernova hiša,
Prešernov gaj, Mestni trg in vodnjak,
Mestna hiša. Vendar so bile drobne
podrobnosti, ki nam jih je zaupala
Andreja, tisto, kar je dnevu prineslo
čarobnost.
Polne novih informacij in lepih
vtisov smo se pred vrnitvijo domov
ustavile še pri naših poklicnih kolegih
iz Gasilsko-reševalne službe Kranj.
Bile smo deležne prijaznega sprejema
in dobrodošlice v obliki simboličnih
daril. Ogledale smo si njihov bogat
vozni park, se seznanile z njihovo
opremo in dejavnostmi, s katerimi se
ukvarjajo. Ugotovile smo, da je enota
odlično organizirana in opremljena
ter je kot taka lahko v ponos mestu in
njegovim prebivalcem.
Čisto zadnji postanek je moral biti
obisk Šmarjetne gore. V temini noči
se je pred nami pojavila pisana paleta
lučk, ki so se prižigale in izginjale pod
nami. Čeprav smo na goro prišle v prepričanju, da je mesto Kranj zelo veliko,
smo pri pogledu od zgoraj ugotovile,
da je samo lisa na obzorju. Pa vendar –
Kranj je mesto, da mu ni para.
Andreja Lenarčič, predsednica
PGD Bevke

Drugi mednarodni festival

Tokrat gostje iz Švedske, Italije in Sarajeva
štvo Ivan Cankar iz Halmstadta na
Švedskem. Večer je zaključil domači
Mešani pevski zbor Ivana Cankarja
Vrhnika z »Ali je zaspalo svetlo sonce«,
ki jo je ravno za to priložnost uglasbil
Ivan Florjanc in je bila kot taka tudi
premierno zapeta.
Ob koncu so vsem nastopajočim
podelili zahvale, občinstvo pa povabili
na jubilejni koncert Mešanega pevskega zbora Ivan Cankar, ki bo 30. letnico
delovanja obeležilo 25. januarja ob 19.
uri v osrednjem vrhniškem kulturnem hramu.

Pevsko društvo Ivana Kulturno društvo Ivan Cankar JuroCankarja Vrhnika vski dol in Slovensko kulturno druje 7. decembra
pripravilo še drugi del
mednarodnega festivala
društev in zborov
z imenom »Ivan Cankar«.

Nadja Malovrh v družbi odhajajočega župana Stojana Jakina
in novo izvoljenega Daniela Cukjatija.

Prvi del je potekal
12. maja, na katerem je
bilo mogoče poleg slovenskih slišati in videti
goste iz Avstralije in Srbije, tokrat pa so v goste
prišli še iz Švedske, Italije ter Bosne
in Hercegovine. V dve uri trajajočem
programu se je zvrstilo deset različnih zborov, posameznikov, društev

in javnih zavodov, ki so se predstavili z eno ali več svojih točk. V večini
primerov so bile na tak ali drugačen
način povezane z Ivanom Cankarjem:
od dramskih uprizoritev do zapetih
pesmi. »Naš namen je, da se povežemo v besedi in petju ter na ta način
počastimo našega slavnega rojaka, ki
je ime Vrhnike ponesel onkraj naših
meja,« je dejala Nadja Malovrh, idejni

mati in gonilna sila projekta. Slišati in
videti je bilo marsikaj.
Osnovna šola Ivana Cankarja se je
predstavila z otroškim pevskim zborom Kuštravci, Kulturno društvo Ivan
Cankar Tabor s Savinjskim rogisti,
Kulturno društvo Ivan Cankar Velika Loka z dramsko skupino na temo
Cankarjeve črtice Skodelica kave. Gostje iz Plešivca pri Velenju so dvorano
ogreli z melodijami harmonik Plešivskih muzikantov, močan aplavz so
poželi tudi učenci nižje srednje šole
Ivana Cankarja Trst in člani Mešanega pevskega zbora Camerata Slovenica Slovenskega kulturnega društva
Cankar Sarajevo.
Nastopili so še dijaki Državnega
izobraževalnega zavoda Ivan Cankar – Žiga Zois – Jurij Vega iz Gorice,

Gašper Tominc,
foto: GT

»Zdaj staro leto tiho se poslavlja
in novo zopet je v gosteh.
Veselje, zdravje, srečo
in uspehov polno
naj podarja
v naslednjih 365-ih dneh.«
Miren božič ter zdravo, uspešno in zadovoljno novo leto 2019 voščim
članicam, članom ZŠAM Vrhnika ter vsem članom ZZŠAM Slovenije.
Naj bo prihajajoče leto mirno, predvsem pa trezno in z resnostjo za
volanom! Naj nam bo slogan Aktivni za varnost v prometu! vodilo!
Bodimo previdni in se zavedajmo, da na cesti nismo sami.

Srečno 2019!
Srečno vožnjo!
Predsednik ZŠAM Vrhnika, Franjo Čretnik
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Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

V soboto, 17. novembra, smo se člani ZŠAM
Vrhnika, župan, občinska svetnica in svetnik,
gostje, občanke in občani srečali na spominski
slovesnosti v spomin vsem žrtvam, ki so izgubile
življenje v prometnih nesrečah.

z dobrim zgledom in s pogovorom o posledicah neodgovornih ravnanj v prometu, je v
prvi vrsti odgovornost staršev,
nadalje vzgojiteljev, učiteljev,
celotne javnosti in strokovSpomnili smo se tudi vseh ne bi bilo žrtev. Ozaveščanje njakov, ki s svojim znanjem in
svojcev in ponesrečenih v pro- in skrb za varnost sta v naših izkušnjami lahko pripomorejo
metu, ki se iz dneva v dan soo- rokah, čeprav se ju vsi premalo k ozaveščanju. Na koncu za
čajo z bolečino. Dejstvo je, da zavedamo. Varnost, pozornost, svoja ravnanja prevzemamo
smo mi tisti, ki lahko vplivamo koncentracija nam morajo biti odgovornost sami.
na ravnanje v cestnem prome- vodilo na cestah. Vzgajanje
Letošnja, dvanajsta prireditu in poskrbimo, da na cestah mladih, naših otrok, predvsem tev v spomin žrtvam prome-

tnih nesreč je potekala pod
okriljem Zavoda varna pot, pod
sloganom Če bi ceste spregovorile. Ob 18. uri smo se zbrali pri
spomeniku našega rojaka Ivana Cankarja. Po kratkem uvodnem delu je zbrane nagovoril
predsednik ZŠAM Vrhnika,
g. Franjo Čretnik. Zbranim je
predstavil namen obeleževanja svetovnega dneva spomina
na žrtve prometnih nesreč in
predstavil delo združenja na

področju prometne preventive
v vrtcih in šolah. Letošnja statistika mrtvih v prometnih nesrečah pri nas je nekoliko nižja,
vendar je vsaka žrtev preveč.
Uživanje alkohola in vožnja
pod njegovim vplivom je še
vedno glavni vzrok prometnih
nesreč na slovenskih cestah.
Kdaj se bomo zavedli, da je to
nedopustno! Vizija NIČ – nič
mrtvih, naj postane vodilo življenja, ki od vseh nas zahteva

spremembo v razmišljanju,
zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim
samim in nedvoumnim ciljem
– zmanjšati število poškodovanih in umrlih na domačih,
evropskih in svetovnih cestah.
Sledil je nagovor župana g.
Stojana Jakina, ki je poudaril
pomen obeleževanja svetovnega dneva. Zbrane je seznanil z
aktivnostmi in s skrbjo Občine
Vrhnika na področju prometne problematike; predvsem je
omenil varnost pešcev in kolesarjev v prometu. Z ureditvijo
pešpoti in kolesarskih poti še
nismo varni; kot je poudaril
župan, je vsak voznik odgovoren za svoja ravnanja. Z vsemi
aktivnostmi s področja urejanja prometne infrastrukture
v občini lahko v prihodnosti
pričakujemo boljšo pretočnost
in varnost prometa na Vrhniki.
V zaključnem delu spominske slovesnosti so zbrani prisluhnili dvema zgodbama, ki
sta ju zapisala preživela udeleženca nesreče. Sledilo je še simbolično prižiganje sveč vsem
žrtvam prometnih nesreč.
Anita Čretnik, tajnica
ZŠAM Vrhnika, foto: VIVA
visuals

ZŠAM Vrhnika se je poklonila pokojnim članom
Prvi november je čas, ko obujamo spomine
na naše najbližje, prijatelje. Tudi člani ZŠAM
Vrhnika se na prav poseben način vsako leto
spomnimo pokojnih članov našega združenja.
To je dan, ko obujamo spomine na dogodke, ki so se nam
vtisnili v spomin in pustili globok pečat v naši organizaciji z
dolgoletnim stažem.
Na turoben in deževen ponedeljek, 29. oktobra 2018, smo
jih obiskali na njihovih grobovih, se jih spominjali in jim poklonili nagelj v znamenje spoštovanja. Tako kot vsako leto
smo obiskali pokopališče na
Vrhniki, v Verdu, Borovnici, Sinji gorici, na Logu, v Blatni Bre-

zovici in na Stari Vrhniki. Tudi
letos smo se poklonili našemu
dolgoletnemu prijatelju in članu ZŠAM Dolomiti g. Stanetu
Žerovniku, ki počiva na Viču.
Nismo pozabili tudi na velikana slovenske kulture Ivana
Cankarja, katerega 100-letnico
smrti obeležujemo prav letos.
Pred Cankarjevim spomenikom smo obeležili spomin na
vse naše pokojne člane združenja, ki niso pokopani na omenjenih pokopališčih in so raz-

Sončki do Gornjih Poljan v Loški dolini
Čeprav je bila Slovenija pobeljena z novo snežno
odejo, je bilo na spletni kameri vidno, da ga je v
Loški dolini le za vzorec.
Z Vrhnike smo se med rahlim pršenjem pripeljali do
vasice Viševek pri Starem trgu
pri Ložu, kjer smo brez dežnikov začeli naš pohod po krožni planinski poti do Gornjih
Poljan. Prvi postanek je bil pri
Andrejevi stopnji, kjer naj bi
po legendi sveti Andrej pomagal potiskati voz, naložen z
zvonovi za cerkev na Gornjih
Poljanah, pri tem pa se mu je
udrla skala pod čevljem. Snega
je bilo ravno toliko, da smo v
snegu opazili medvedove stopinje. Ponekod je hodil ob naši
poti, drugod jo je le prečkal. Ni
še našel brloga za svoje zimsko
spanje. Na Gornjih Poljanah
nam je prijazni lastnik Turiz-

ma Jure odprl teraso, kjer smo
lahko ob malici spili kavo. V
skednju nam je razkazal etnografsko zbirko Pri Hostovih,
pospremil nas je tudi na bližnjo
vzpetino, kjer stoji cerkev sv.
Andreja. V nadaljevanju smo se
spustili po pobočju Racne gore
skozi Dolenje Poljane v Vrhniko. Sprehodili smo se do Velikega Obrha, enega od sedmih
imen reke Ljubljanice. Ustavili
smo se na največjem kamnitem
mostu čez Obrh, petločnem,
zgrajenem v 19. stoletju. In tako
smo naš pohod končali v Vrhniki pri Ložu, od koder smo se
z avtobusom vrnili na Vrhniko,
Cankarjevo.
Sonja Repnik

kropljeni drugod po Sloveniji.
Na dan mrtvih, v četrtek, 1.
novembra, smo z društvenim
praporom in praporščakom g.
Tonetom Tomšičem ter s člani
sodelovali na komemoraciji pri
spomeniku padlim borcem na
Drči in se poklonili tudi njim.
Pokojnim članom so se poklonili: ga. Marina Šraj, ga. Marija Zemljič, g. Slavko Jereb, g.
Karol Jurjevčič, g. Janez Šuštaršič, g. Dušan Rodošek, g. Tone
Tomšič in g. Ignac Zemljič.
Besedilo in foto: predsednik
ZŠAM Vrhnika Franjo
Čretnik
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Dan Zveze društev
upokojencev Slovenije
Dan ZDUS, ki smo ga zaznamovali 28. 11.
2018 na Gospodarskem razstavišču, je bil poseben dan tudi za Društvo upokojencev Vrhnika.
Poseben zato, ker so nas v Območnem odboru
Notranjske in vodstvo osrednje pokrajinske
zveze prepoznali kot najbolj delavno in uspešno
društvo upokojencev na tem območju za leto
2017. Tako je DU Vrhnika prejelo obvestilo o
priznanju in povabilo, naj se na osrednji prireditvi predstavimo z rokodelskimi izdelki, kot
se bo še dvanajst drugih nagrajenih društev iz
vse Slovenije.
Odločili smo se, da bomo predstavili pletarsko
delavnico in izdelke naših marljivih klekljaric na
temo Ivana Cankarja. Pletarske izdelke sta izbrali Marta Rijavec in Jožica Gradišnik, klekljarske
pa Ivica Česnik in Metka Krašovec.
Svečani prireditvi so prisostvovali predsedniki vseh društev upokojencev Slovenije in visoki
gostje s predsednikom vlade na čelu. Predsedni-
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ca DU Vrhnika, Elica Brelih, je še z dvanajstimi rizma, kjer so nas pričakali z dišečo obaro in aj- da smo preživeli lep dan v Beli krajini.
Besedilo: Danica Kos,
predsedniki društev prejela priznanje ZDUS in dovimi žganci. Po dolgi vožnji nazaj na Vrhniko
nas je spet pričakal dež, tako da smo bili veseli,
foto: Sonja Zalar Bizjak
skromno denarno nagrado za društvo.
Po kulturnem programu so si vsi prisotni
ogledovali razstavljene izdelke nagrajenih društev. Velike pozornosti je bil deležen klekljan
Smrekarjev portret Ivana Cankarja in drobni
pletarski izdelki.
Jožica in Metka sta komaj zmogli odgovarjati
na številna vprašanja o postopkih in materialih. Zelo malo časa je ostalo za fotografiranje, a
predsednik ZDUS in predsednik vlade sta nam
namenila trenutek časa za fotografiranje.
Zelo smo zadovoljni in ponosni, da so nas
drugi opazili, kaj vse delamo in kako smo organizirani.
Upam in pričakujem, da se nagrade in priznanja veselijo tudi vsi naši člani in članice in
da bodo še bolj aktivno delovali na različnih
področjih.
Zapisala: Elica Brelih,
fotografija: Metka Krašovec

Svizci na razgledniku pod
Srnjakom
V toplem poznojesenskem jutru smo našo pot
na razglednik začeli na Kalcah. Takoj za avtobusnim postajališčem smo zavili desno in se po
nekaj sto metrih ustavili na ostankih trase širokotirne železnice Logatec–Črni Vrh–Ajdovščina. Pot smo nadaljevali po logaški planinski poti,
prečkali cesto Kalce–Hotedršica in se usmerili
na daljšo makadamsko cesto. Gozdna pot nas
je po krajšem vzponu pripeljala pri »ruski rajdi«
na cesto Kalce–Col. Po petnajstminutni hoji po
asfaltu smo se ustavili na Lanišču. Tam je utrdba, ki so jo zgradili Rimljani v okviru poznoan-

Sončki v Beli krajini
V Beli krajini smo se ustavili v Kanižarici, kjer
nas je pričakala gospa Sonja iz PD Črnomelj, ki
nas je popeljala na Kozice nad Kolpo. Tako smo
imeli isti dan kar tri vodnice – vse tri Sonje.
Naše tokratno izhodišče je bilo v vasici Laze pri
Predgradu, kjer nas je pozdravilo žuborenje reke
Kolpe. Iz vasice na hrib Kozice smo se povzpeli
po Lešnikovi poti, ki je označena z lešnikom,-in se vračali po delu Hrastove poti, označene
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s hrastovim listom. Pot, ki je vodila na Špičasti
hrib, je bila deloma precej strma, tako da smo se
kar malo spotili. Pot nas je vodila mimo RTV-oddajnika in naprej na vrh Pajtlerica (748 m), s
katerega je bil lep razgled na okoliške vrhove in
reko Kolpo pod nami, več pa se zaradi oblačnega vremena ni videlo. Po gozdni poti, posuti z listjem, smo se spustili do Parge, kjer sta kapelica
Marije Snežne in vpisna skrinjica.
Privoščili smo si kratek počitek, nato pa pot
nadaljevali navzdol proti vasici Laze, kjer nas je
čakal avtobus in nas zapeljal do kmečkega tu-

Okrogli
jubileji v
decembru

Marija Metljak, Dom starejših občanov Vrhnika (1923)
Francka Koprivec, Lesno Brdo, Vrhnika (1926)
Marija Nadlišek, Vas, Vrhnika (1927)
Jožefa Kozmenko, Prečna pot, Vrhnika (1927)
Marija Milena Živec Lalič, Mrakova c., Vrhnika (1927)
Štefka Ružič, Jagrova c., Vrhnika (1927)
Štefka Čiča, Stara Vrhnika (1927)
Nikola Rajković, Krpanova ul., Vrhnika (1928)
Marija Gabrovšek, Jerinov Grič, Vrhnika (1933)
Ivica Pirman, Podlipa, Vrhnika (1933)
Lucija Jančar, Ljubljanska c., Vrhnika (1938)
Ivana Petrič, Verd, Vrhnika (1938)
Pavel Ogrin, Velika Ligojna, Vrhnika (1938)

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

tičnega zapornega sistema, ki je varoval cesto
Aqiulea–Emona. Po mehki gozdni poti smo se
usmerili proti razgledniku pod Srnjakom, ki so
ga uredili logaški planinci. Zelo hitro je postal
dobro obiskana izletniška točka na Logaškem.
Z razglednika smo imeli lep pogled na bližnje
kraje in griče. Razgled na Ljubljansko kotlino
nam je zastirala megla, na Julijske Alpe in druge
višje vrhove pa nizka oblačnost. Sklenili smo, da
bomo razgledišče obiskali še kda, v lepem vremenu.
Vračali smo se ob stari rimski cesti do Vodic.
Tam nas je že čakal avtobus in nas odpeljal proti
domu.
Zapisala Majda in Franci Kavčič, Logatec,
foto: Sonja Zalar Bizjak

Svizci so tokrat prisluhnili Majdi iz Logatca.

FILMSKO DOPOLDNE
V KINU VRHNIKA

Zadnji četrtek v mesecu. Po filmu kava in čaj.
Četrtek, 27. 12. ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR

O LJUDEH IN VASEH

Legendarna režiserka francoskega novega vala
Agnès Varda ter več kot petdeset let mlajši umetnik
in fotograf JR potujeta po francoskem podeželju,
srečujeta domačine, izdelujeta njihove velikanske
črno-bele portrete in jih razstavljata na zidovih
hiš, kjer živijo in delajo. Njun topli in duhoviti
film ceste je med drugim prejel nagrado za
najboljši dokumentarec v Cannesu in nominacijo
za oskarja.
Četrtek, 31. 01. ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR

BOJEVNICA (Z Liffa na Vrhniko)

Halla je petdesetletna ženska neodvisnega duha, ki za
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Pikaderke DU Vrhnika so na Notranjskem Miklavževem turnirju, ki se je odvijal v Logatcu, izmed enajstih ekip zasedle tretje mesto. Na turnirju je bilo tudi nekaj ekip s Primorske. Čestitke!

Barjani na izviru Hublja

izdatnega deževja. Pohod smo si podaljšali tako,
da smo nadaljevali v smeri Otliškega okna, vendar le do poti, ki vodi navzdol proti Lokavcu in se
Kam na pohod, ko osrednjo Slovenijo prekrije- vrnili k izviru. Od tam smo nadaljevali po učni
jo sivi oblaki, iz katerih rosi, poti pa prekriva prvi poti, ki nas je pripeljala na suhe kraške travnike
sneg? Na Primorsko. Tako je pot zanesla Barjane Gradiške gmajne na Školu. Tam se nam je odv Vipavsko dolino, kjer so se odločili prehoditi prl lep pogled na pobočja Čavna, nad seboj smo
naravoslovno učno pot Ob Hublju. Hubelj je videli rob Gore, v daljavi pa Nanos in pod njim
petkilometrska reka, ki izvira na vznožju Tr- Zgornjo Vipavsko dolino. Z ravnega Škola smo
novskega gozda in se izliva v Vipavo. S svojo se spustili po pobočju navzdol, kjer smo že videli
vodnatostjo je stoletja poganjal vodna kolesa avtobus, ki nas je čakal. Prav zadovoljni smo bili,
številnih obratov od fužin, kovačij, mlinov, žag ko smo opazili, da se vreme slabša in so megle
in elektrarno, zdaj pa je glavni vir pitne vode za zagrinjale grebene nad nami.
velik del Primorske.
Vzpon se je končal pod skalnatim pobočjem,
Besedilo: Sonja Zalar Bizjak,
kjer je na več mestih na dan vrela voda Hublja.
fotografija: Stane Kršmanc
Vode ni bilo prav veliko, saj že dalj časa ni bilo

Frenku in pomočniku Andreju za vodenje, skrb
za vsakega pohodnika, dobro voljo in ne nazadnje tudi »lepemu vremenu«. Hvala tudi Stanetu
za lepe posnetke.

Zimzeleni na Krimu

Barjani na Gori nad
Studenim

Med sproščenim pohodom in pogovori smo
prišli do cerkvice, ki leži na jasi, le pet minut
pod samim vrhom Gore. V starih spisih cerkev
omenjajo že leta 1391. Posvečena je sv. Lovrencu,
ki je zavetnik revežev. Ljudi naj bi varoval pred
Barjani smo se 13. novembra podali na redni bolečinami v križu (marsikomu od nas bi pritorkov pohod. Tokrat smo obiskali Goro nad šel danes zelo prav), opeklinami, vročico in še
vasmi Gorenje, Belsko in Studeno. Od Vrhni- čem. Na sam vrh tokrat zaradi slabega razgleda
ke proti Postojni smo se del poti peljali po stari nismo odšli. V lepem vremenu (to sem prebrajamborni poti, ki so jo uporabljali že Rimljani. la na »netu«) je prekrasen pogled na Postojnsko
Kasneje so po tej poti prevažali debla za ladijske kotlino, Javornike, Snežnik, Vremščico, Slivnico
jambore v tržaško pristanišče. Pot smo začeli v in del Nanosa. Upam, da se bomo vrnili v lepem
vasi Studeno. Hodili smo po kolovozni poti čez vremenu.
travnike, kjer nas je kmalu pozdravila manjša
Pohod je bil kot vedno prijeten in zanimiv, začreda konj. Pot se je počasi vzpenjali skozi borov ključili pa smo ga z dobrim kosilom v Gostišču
gozd proti 1019 metrov visokemu Sv. Lovrencu. Stara pošta. Prisrčna hvala našemu vodniku

Krim je s 1107 metri višine vsem doboznan
vrh, saj se dviguje visoko nad ravnino na južni
strani Ljubljanskega barja. Je sijajen razglednik,
kar so prepoznali že avstrijski zemljemerci in ga
v letih 1817–1828 postavili za koordinacijsko izhodišče za izmero katastra. Še vedno ima enako
vlogo kot trigonometrijska točka prvega reda.
Na Krimu smo že bili, vendar smo ga za novembrski pohod izbrali zaradi bližine Vrhniki,
ker nas je maskota Zimzelenov, petinosemdesetletni Janko, povabil na praznovanje, ki ga nikakor nismo želeli zamuditi.
Zjutraj so meglice prekrivale Barje, sivi nizki

Zapisala: Jelica Piškur, foto: Stane
Kržmanc

oblaki pa Krim in jugozahodnik je vlekel skozi
že skoraj prazne veje. Avtobus smo zapustili pri
križišču za Iško vas in se po cesti odpravili proti
vrhu Krima. Višje smo bili, gostejša je bila megla.
Veter je otresal kaplje z vej, dežja pa na srečo ni
bilo. V koči so nas gostoljubno sprejeli, am smo
se spočili, ogreli in napolnili želodčke. Razgleda
nismo bili deležni in po isti poti smo se vrnili
do mesta, kjer nas je čakal avtobus. Na poti smo
se še ustavili v Borovnici pod edinim stebrom,
ostankom znamenitega železniškega viadukta
južne železnice, ki je bila zgrajena leta 1856, potem pa se odpeljali na Vrhniko.
Besedilo: Sonja Zalar Bizjak,
fotografija: Željko Jadanić

Občina Vrhnika

Barjani na izviru Hublja
Kam na pohod, ko osrednjo Slovenijo prekrijejo sivi oblaki, iz katerih rosi, poti pa prekriva prvi
sneg? Na Primorsko. Tako je pot zanesla Barjane
v Vipavsko dolino, kjer so se odločili prehoditi
naravoslovno učno pot Ob Hublju. Hubelj je
petkilometrska reka, ki izvira na vznožju Trnovskega gozda in se izliva v Vipavo. S svojo
vodnatostjo je stoletja poganjal vodna kolesa
številnih obratov od fužin, kovačij, mlinov, žag
in elektrarno, zdaj pa je glavni vir pitne vode za
velik del Primorske.
Vzpon se je končal pod skalnatim pobočjem,
kjer je na več mestih na dan vrela voda Hublja.
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Vode ni bilo prav veliko, saj že dalj časa ni bilo izdatnega deževja. Pohod smo si podaljšali tako, da
smo nadaljevali v smeri Otliškega okna, vendar
le do poti, ki vodi navzdol proti Lokavcu in se
vrnili k izviru. Od tam smo nadaljevali po učni
poti, ki nas je pripeljala na suhe kraške travnike
Gradiške gmajne na Školu. Tam se nam je odprl lep pogled na pobočja Čavna, nad seboj smo
videli rob Gore, v daljavi pa Nanos in pod njim
Zgornjo Vipavsko dolino. Z ravnega Škola smo
se spustili po pobočju navzdol, kjer smo že videli
avtobus, ki nas je čakal. Prav zadovoljni smo bili,
ko smo opazili, da se vreme slabša in so megle
zagrinjale grebene nad nami.
Besedilo: Sonja Zalar Bizjak, fotografija:
Stane Kršmanc

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 106. člena
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15) je Župan Občine Vrhnika
dne 13. 12. 2018 sprejel
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE VRHNIKA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar-marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.119.737,44

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.048.163,47
2.514.147,75

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.360.087,75

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

87.020,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

47.040,00

706

DRUGI DAVKI

20.000,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

534.015,72

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

333.045,50
3.200,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

6.523,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

1.000,00

722

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

65.050,97

550

740

TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

65.050,97

IX.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

2.827.287,64
933.413,27
238.711,95

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

1. člen
vsebina sklepa
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine
Vrhnika (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31.
marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
podlaga za začasno financiranje
Začasno financiranje temelji na proračunu občine Vrhnika za
leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Vrhnika za leto 2018 (Naš časopis št.455/2017, 457/2018 in 460/2018; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

74

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

1. SPLOŠNA DOLOČBA

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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42.420,00
1.800,00
153.550,22

5.523,00

42.321,38

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

618.462,34

403 Plačila domačih obresti
409 REZERVE
41

1.470,00
11.742,36

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.278.437,86

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

861.445,68

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

48.018,75

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

369.973,43

42

615.436,51

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

615.436,51

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)

220.262,68

III.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar-marec 2019
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
IV.
0,00
DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE
V SVOJI LASTI

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

X.

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

99.999,99

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-292.449,80

XII.

STANJE NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

400.000,00

0,00
-99.999,99

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki
občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če
niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
posebni del proračuna
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni
proračunskih postavk - podkontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
uporaba predpisov
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
prevzemanje in plačevanje obveznosti
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki
prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk
kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja
prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega
načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,
določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre
le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
obseg zadolževanja občine
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dolgoročno
zadolžiti.
6. KONČNA DOLOČBA
8. člen
uveljavitev sklepa

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Proračun januar-marec 2019 občine, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
0,00
0,00 Številka: 410-94/2018 (4-01)
0,00 Datum: 13. 12. 2018
OBČINA VRHNIKA
99.999,99
ŽUPAN: Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad., l.r.
99.999,99

Občina Borovnica
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Zmagoslavna vrnitev
neodvisnih

Županova beseda

Drage
občanke
in občani!
Leto je bilo spet hitro naokoli in
še enkrat hvala, ker mi je večina
zaupala, da občino vodim tudi v
tem mandatu. Za nami je leto, ki
ga, k sreči, pri nas vsaj do sedaj
niso zaznamovale nobene večje
naravne nesreče ali drugi tragični
dogodki, ki usodno zaznamujejo
skupnost.
Žal ne moremo računati, da se bo
vselej tako dobro izteklo. Globalno
segrevanje ozračja, h kateremu največ prispevamo ljudje sami, je tudi
nas v minulih dveh desetletjih že nekajkrat »obdarovalo« z ekstremnimi
vremenskimi pojavi, ki so povzročili
znatno gospodarsko škodo. A je ta
kljub vsemu malenkostna v primerjavi s tem, kar preko medijev vidimo
po svetu. V tem (pred)prazničnem
času vam seveda nočem kvariti veselega razpoloženja in pričakovanj, da
se vam bo v prihodnjem letu godilo
bolje. Želim samo spomniti, da smo
v dobrem in slabem tudi mi del prve
globalne civilizacije in moramo tudi
sami, ne da bi s tem delali sebi v škodo, po svojih zmožnostih prispevati
k ohranjanju osnovnih pogojev za
preživetje prihodnjih generacij. Po
drugi strani pa se moramo tudi sami
pripraviti in prilagoditi na to, da bo
vsaj ekstremnih vremenskih dogodkov vse več tudi pri nas. Zato bo skrb
za celovito upravljanje z vodami, ki
se začne že v gozdu, eno od vodil v
tem mandatu.
Zmanjšati moramo tako poplavno
ogroženost, seveda ne za ceno, da
s pospešenim odtekanjem vode iz
naše občine ogrožamo nižje ležeče,
kot tudi grožnjo hudega pomanjkanje vode v daljših sušnih obdobjih.
Ohraniti moramo pestrost življenja
v vodotokih, predvsem pa moramo
zagotoviti, da v občini praktično ne
bo več gospodinjstva, ki ne bi imelo
urejene varne oskrbe s kakovostno
pitno vodo. A tudi ne gospodinjstva,
katerega odplake bodo iztekale v
vodotoke ali pronicale v podtalnico.
Ukrepe za vse to, kot tudi za preprečevanje ogrožanja vodnih virov
in razvoj »zelene infrastrukture«,
bomo v prihodnjem letu opredelili s
celovito študijo upravljanja z vodnimi viri in zmanjševanja poplavne
ogroženosti. Ta bo tudi osnova za
to, da se pri prostorskem in gospodarskem razvoju občine, vključno s
kmetijstvom in turizmom, ne bomo
več kot z nepremostljivo oviro srečevali z zahtevami državnih institucij.
Poleg gradnje novih stavb in prenove
mostov bo to omogočilo tudi močno zaželene mreže turistično-rekreacijskih poti ob Borovniščici in na
»mahu«, vključno s premostitvami.
Že v prihodnjem letu bomo želi
rezultate minulih strateških prizadevanj na področju upravljanja s
prostorom. Ti ne bodo le občutno
izboljšali kakovosti življenja v naši
občini. Svoje bodo prispevali tudi k
bolj trajnostnemu razvoju nasploh.
Prizidek k osnovni šoli je načrtovan
kot nizkoenergijska lesena gradnja –
dodatni prostori za našo uka željno
mladino bodo tako iz materiala, ki
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nam je domač in iz virov, ki ohranjajo stabilnost globalnega podnebja, obenem pa je za primerno temperaturo v teh prostorih potrebno
dovajati minimalno energijo. Novo
parkirišče in nova kolesarnica bosta povečala število tistih, ki se v
Ljubljano vozijo z vlakom ter izboljšala možnosti napajanja električnih
vozil. Nov trgovski center bo zmanjšal potrebo, da se je za vsak malo
večji nakup potrebno odpeljati do
Vrhnike, če že ne do Ljubljane. Načrti, kako preurediti propadajočo

stavbo Stare pošte v objekt, ki bo
izboljšal pogoje za razvoj bralne in
druge kulture v občini, bodo dali
tudi zgled za celovito prenovo stavb
v vaškem jedru Borovnice. S podporo občinskega sveta bomo, med drugim, v prihodnjem letu uredili tudi
odkup zemljišč, ki so potrebna, da
bomo lahko s pomočjo že odobrenih
kohezijskih sredstev EU v naslednjih
letih vzpostavili varno povezavo za
kolesarje in pešce med središčem
Borovnice in mejo z občino Brezovica pri Pakem ter ob tem zagotovili
tudi obnovo regionalne ceste.  
Če bomo premišljeni, strpni, solidarni in složni, nam bo v tem
mandatu uspelo narediti tako vsem
vidne in otipljive korake k boljši kakovosti življenja v občini kot tudi
podlago za to, da bo v prihodnjih
letih takšnih korakov vse več. Rezultati zadnjih lokalnih volitev in
nova sestava občinskega sveta me
navdajata z upanjem, da je pred našo
skupnostjo obdobje, ko si lahko ne
le želimo, temveč upravičeno pričakujemo marsikaj dobrega. Da bi bilo
temu v prihajajočem letu tako tudi
na osebni ravni, želim vam vsem,
obenem pa tudi veselo praznovanje
v družbi vam najdražjih. Vesele praznike in srečno novo leto!
Bojan Čebela, župan

Aktualni župan Bojan Čebela je bil izvoljen že v
prvem krogu. Občinski svet sta s sedmimi mesti
od trinajstih obvladali neodvisni listi Lista za našo
Borovnico in Gibanje dobre volje.
»Pa so le mimo!« se je po nedeljskih volitvah oddahnil prenekateri
občan. Drži, bilo je pestro. Pestrejše
od državnih volitev, a še vedno niti
približno tako vročično kot pred dvanajstimi leti. Štirje županski kandidati
so volivcem tokrat dvorili prek spleta,
medijev, pa tudi v živo prek primernega okrepčila. Shode, kjer so razgrinjali
svoje vizije razvoja občine, so prirejale tudi številne liste in en samostojni
kandidat - kar deset jih je bilo letos, ki
so se borili za svetniške stolčke. Kdor
je shode zamudil, je bil opomnjen z
brošurami v poštnem nabiralniku oz.
smehljajočimi plakati na vsakem vogalu.
A odziv volilnega telesa, kljub angažmaju pretendentov na politične
pozicije, ni odstopal od povprečja zadnjega desetletja. 18. novembra se je
na volišča podalo 1960 volivk in volivcev oz. 54,76 %, le dobra dva odstotka več kot pred štirimi leti. Najboljšo
udeležbo je beležilo volišče v Brezovici pri Borovnici, 58,3 %, le malenkost
pred Lovskim domom Borovnica, kjer
je bila udeležba 57,8 %, in voliščem na
Dolu, kjer so našteli 56,9 % udeležbo.
Najmanj volivcev se je podalo na volišče v osnovni šoli, zgolj 44,9 %.
Dve uri po zaprtju volišč v nedeljo
zvečer je bilo bolj ali manj že jasno,
kdo nam bo prihodnja štiri leta vladal
s Paplerjeve ulice 22. Dosedanji župan
Bojan Čebela si je v boju s tremi protikandidati že v prvem krogu zagotovil absolutno večino glasov - 50,11 %

oz. 952 glasov. To se je do sedaj pripetilo zgolj enkrat - leta 1994, ko je že v
prvem krogu slavil Andrej Ocepek.
Lahko bi rekli, da so volivci občini s
tem prihranili stroške, vezane na izvedbo drugega kroga volitev. Podobna
scenarija sta se odigrala tudi v sosednjih občinah, Brezovici in Cerknici.
Aktualni župan je sicer slavil na vseh
voliščih, najvišjo podporo pa vendarle
požel na volišču v Brezovici pri Borovnici, skoraj 80 % (209 glasov). Najnižje
podpore je bil deležen na volišču na
Bregu, kjer je s 34,6 % (71 glasov) le za
odstotek prehitel drugo uvrščenega
Ocepka.
Boj za sedaj nepomembno drugo
mesto je bil precej tesnejši. Razlika
med Matjažem Ocepkom in Igorjem Trčkom je štela zgolj 18 glasov.
Ocepek je z 21,5 % oz. 409 glasovi
sicer za več kot stodvajset glasov presegel volilno telo stranke SD, ki ga je
kandidirala za župana, a vendarle ni
prišel niti blizu pol boljšemu rezultatu svojega očeta pred štirimi leti.
Neodvisni kandidat Trček je po drugi
strani z 20,5 % oz. 391 glasovi podvojil svoj rezultat izpred osmih let, a to,
kot kaže, še vedno ne bi zadostovalo
niti za drugi krog, če bi do njega prišlo. Malo znani kandidat Levice Marko Kupljen pa se je uvrstil na zadnje
mesto s 7,7 % oz. 148 glasovi. Ocepek
in Kupljen sta se najbolje odrezala na

Bregu, Trček pa na volišču na občini.
Zanimivo, neveljavnih glasovnic je
bilo tokrat kar šestdeset, celo deset
več kot je bilo neveljavnih glasovnic
za občinski svet.

Zmaga neodvisnih list
Če so volivci preteklo delo dosedanjega župana v veliki meri ocenili
ugodno, pa z občinskim svetom niso
bili tako milostni. Od prejšnje sestave sta po volitvah ostala zgolj dva od
trinajstih. A do takšnih rošad je v preteklosti že prihajalo. Bolj zanimiv je
obrat volilnega telesa pri samih kandidatnih listah. Če so se pred štirimi
leti neodvisne liste povsem umaknile
političnim strankam, je tokrat sledil
kopernikanski obrat. V novi sestavi
občinskega sveta bo sedelo kar sedem
svetnikov izvoljenih z neodvisnih list.
V njem ostaja tudi še šest izbrancev
strank SD, SDS in NSi, medtem ko se
SLS, SMC in DeSUS za prihodnja štiri
leta iz njega poslavljajo.
Zmagovalka tokratnih volitev je
bila pred kratkim ustanovljena Lista
za našo Borovnico, pod vodstvom
Toneta Žerjava, s kar 388 glasovi oz.
skoraj 20 %. Prvo mesto je zasedla na
prav vseh voliščih »notranje« volilne
enote, medtem ko se na »zunanji« ni
tako dobro odrezala, skupno je osvojila šele četrto mesto. Volilni sistem jim
je dosodil štiri svetniška mesta. Zastopali jih bodo Jože Korošec, Aljoša
Žerjav, Peter Črnilogar in Aljoša
Hribar, slednji trije s preferenčnimi glasovi. Trem od štirih svetniška
funkcija ne bi smela predstavljati težav.

Vozni redi 2019

Leto se hitro obrne in zopet je prišel čas za menjavo voznih redov vlakov na relaciji Ljubljana-Borovnica.
Tudi letos sva jih za vas pripravila
Boštjan Pervinšek in pa spodaj podpisani. Naslovnico tokrat krasi barvna litografija borovniškega viadukta
avtorja Johanna Varonija iz leta 1857.
Na zadnji strani pa je vozni red vlakov, kjer so posebej označeni vlaki,
na katere je možno nesti kolo. Zavo-

ljo pomanjkanja finančnih sredstev
osrednjega dela s koledarčkom žal
letos ne bo, prav tako predvidoma ne
bo raznosa po gospodinjstvih. Vozne
rede, ki so izšli v nakladi 2000 izvodov,
bo možno vedno dobiti na borovniški
železniški postaji oz. prireditvah Turističnega društva Borovnica, ki je veli-

kodušno podprlo tisk, potem ko je to
zavrnil aktualni župan, češ naj bi bilo
vse skupaj tako ali tako na mobilnih
telefonih. Uporabnike bi ob tem opomnili še, da bodo novi redi po čudni
odločitvi Slovenskih železnic aktualni
zgolj do 20. julija 2019.
Damjan Debevec, Foto: BP
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Novi občinski svet: Andrej Erčulj, Aljoša Hribar, Aljoša Žerjav, Peter Črnilogar, Jože Korošec, Marko Žitko, Bojan Čebela (župan), Nina Scortegagna Kavčnik, Ciril Menart,
mag. Tine Palčič, dr. Andrej Čampa, dr. Peter Svete, Matjaž Ocepek, Janko Smole

Korošec je bil občinski svetnik Borovniške liste
od leta 1998 do 2010, Žerjav je bil svetnik od leta
2002 do 2010, najprej pri SD, nato pri Borovniški listi, Črnilogar pa je od 2006 do 2010 branil
barve LDS.
Žerjavovi listi za petami je bilo »županovo«
Gibanje dobre volje s 358 glasovi, ki je ravno
obratno, blestelo v »zunanji« volilni enoti, medtem ko je bilo v Borovnici šele na tretjem me-

stu. Zastopali jih bodo trije svetniki oz. svetnica:
Nina Scortegagna Kavčnik, Andrej Erčulj
in Marko Žitko. Slednji se je v svet prebil z rekordnimi, kar štiridesetimi preferenčnimi glasovi.
Do tu govorimo o zmagovalcih, dalje pa o
osmoljencih letošnjih volitev.
Velikanski padec so doživeli Socialni demokrati, ki so izgubili skoraj polovico podpore, s

Uspešna akcija
mobilnega zbiranja
e-odpadkov

prek petsto na 288 glasov. Sorazmerno se je skrčila tudi njihova svetniška skupina, s štirih na
dva svetnika. V svetu ostajata neuspešni županski kandidat Matjaž Ocepek ter Janko Smole.
Za več kot sto glasov oz. dobro tretjino je podpora padla tudi Novi Sloveniji. Z 206 glasovi so
ohranili dve svetniški mesti, ki jih bosta zasedala
dr. Andrej Čampa in dr. Peter Svete. Oba sta
si mesti izborila z izdatno podporo v obliki preferenčnih glasov.
Podpora je prav tako rahlo padla Slovenski
demokratski stranki, a z 242 glasovi podpore
ohranja dva svetnika. Po novem bosta to mag.
Tine Palčič in Ciril Menart.
Strankarske liste, ki se v svet niso uvrstile
- SMC, DeSUS, SLS, Levica - pa je pravzaprav
prehitel celo samostojni kandidat Boštjan Zakrajšek, ki je v »zunanji« volilni enoti dosegel
izjemen rezultat - 143 glasov, že samo na domačem volišču Dol-Laze 118 glasov. Za izvolitev naj

bi bil zavoljo proporcionalnega volilnega sistema
in »D’Hondta« prekratek zgolj za dva glasova.

Konstitutivna seja novega občinskega sveta
Novoizvoljeni občinski svet se je sestal v četrtek, 6. decembra. Prvo sejo je po poslovniku
vodil najstarejši svetnik Ciril Menart. Uvodnemu pozdravu je sledila seznanitev s poročilom
občinske volilne komisije o uradnih izidih volitev ter s pritožbo kandidata Boštjana Zakrajška.
Zatem so soglasno zavrnili pritožbo, potrdili
svoje mandate ter mandat starega-novega župana Bojana Čebele ter za zaključek imenovali še
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Peter Črnilogar, dr. Peter Svete
in Marko Žitko. Sledil je družabni del večera.
Damjan Debevec,
Foto: DD

Vabimo vas na

Novoletni koncert
Ponedeljek, 17. 12. 2018, ob 19.00  Večnamenski prostor OŠ Borovnica

V ponedeljek, 26. novembra, so v OŠ
dr. Ivana Korošca Borovnica z akcijo
zbiranja še delujočih in nedelujočih starih
aparatov ter odpadnih baterij obeležili
Evropski teden zmanjševanja odpadkov,
ki je letos še posebej izpostavljal nevarne
odpadke.
V 6 urah je bilo skupaj
zbranih kar 610 kg tovrstnih odpadkov, ki bodo
odšli v reciklažo. Na dvorišču pred šolo je e-odpadke
pričakal poseben MOBILNI
ZBIRALNIK za stare aparate,
sijalke in baterije, ki je bil izdelan v družbi ZEOS v sklopu
projekta Life Gospodarjenje
z e-odpadki in s sloganom
E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komi-

sije in Ministrstva za okolje
in prostor RS. V okviru akcije
so kljub poznemu obveščanju
zbrali 250 kg malih aparatov,
180 kg televizij in monitorjev,
80 kg velikih gospodinjskih
aparatov, 40 kg hladilnikov in
drugih zamrzovalnih naprav,
40 kg baterij in 20 kg sijalk.
Tovrstne akcije so pomembne predvsem zato, ker omogočajo tudi zbiranje večjih
odsluženih oz. zastarelih

gospodinjskih
aparatov
in elektronskih naprav. Z
njimi dokončno odpadejo
tudi izgovori za njihovo
“divje odlaganje” v naravno
oz. urbano okolje. Spomnijo
nas tudi, da odslužene baterije, sijalke in manjše
elektronske naprave lahko
sproti oddamo v zbiralnik
E-odpadkov, ki je nameščen
na ekološkem otoku na Paplerjevi cesti v Borovnici (ob
parkirišču pri vrtcu). Prihodnje leto bomo vsi sodelujoči
sodelovanje še okrepili, v akcijo še bolj vključili učence in
zaposlene OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica ter vse občane
o akciji prej in bolje obvestili.
AK, Občina Borovnica

Vstopnine ni  Prostovoljni prispevki dobrodošli
 Simfonični orkester Glasbene šole Vrhnika — Dirigentka: Nastja Cajhen Rode
 Harmonikarski orkester Glasbene šole Vrhnika — Dirigent: Miha Plavšak
 Sopranistka Talita Sofia Komelj
 Godalni trio Dolce
 ŽPZ Tonja — Zborovodkinja: Eva Mori
 Voditeljica: Jožica Rupar
 Organizatorja: Občina Borovnica in Društvo ŽPZ Tonja
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“Ajdovke” pozimi
ne spimo zimskega spanja
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Ustvarjalna delavnica

Vaja gašenje požara v
podjetju Fenolit

Dobro obiskana predstava

Društvo podeželskih žena Ajda je novembra in
decembra prav tako aktivno na delavnicah in
tečajih.

Družba Fenolit je v četrtek, 8. novembra, organizirala
taktično vajo gašenja izmišljenega požara v skladišču
vnetljivih snovi.

K sodelovanju so bili povabljeni tudi prostovoljni gasilci GD Borovnica in GD Breg - Pako.
Vajo so spremljali predstavniki poveljstva GZ
Vrhnika in Borovnica.
Glavni namen vaje je bil preveriti usposobljenost enot in primernost njihovega odziva
v primeru industrijske nesreče ter poglobiti
sodelovanje med gasilskimi enotami za primer
posredovanja pri industrijskih nesrečah. Enote
so se uspešno povezale in skupaj izvedle vajo,
pogasile izmišljen požar ter okrepile medsebojno sodelovanje.
Hkrati želi družba Fenolit obvestiti vse krajane naselij Breg in Borovnica, da je v okviru
konstruktivnega sodelovanja s Civilno zaščito

Občine Borovnica kupila napravo za oživljanje
v primeru srčnega zastoja (AED – avtomatski
eksterni defibrilator). Gre za enako napravo, kot
sta že nameščeni v Občini Borovnica (na stavbi
gasilskega doma PGD Brezovica pri Borovnici
in na tržnici na Molkovem trgu v Borovnici),
tako da je tudi njena uporaba identična.
Naprava je nameščena pri glavnem vhodu v
družbo Fenolit (pred vstopom), zato da je na
razpolago tudi krajanom v primeru nudenja
pomoči osebi z znaki srčnega zastoja. Na napravo opozarja tudi tabla z napisom AED.
Fenolit d.d.,
foto: Fenolit d.d.

Naše roke so željne dela,
zato smo 29. novembra organizirali brezplačno delavnico
z naslovom Ustvarjanje voščilnic in darilnih škatlic iz papirja
s pomočjo naprav Sizzix Big
Shot in Ultimate Pro.
Gospa Lili Mistral iz podjetja
Rayher Ljubljana je v prostorih
pri Bizjaku izvedla dve delavnici. Na prvi je bilo prisotnih 8
članic, na drugi pa 11. Članice
so z navdušenjem poslušale
navodila in izdelale krasne voščilnice, najbolj všeč pa so jim
bile rožice iz papirja in darilne
škatlice ter kuverte. Odločile
smo se, da delavnico še kdaj
ponovimo in skupaj izdelamo
voščilnice ter zraven še poklepetamo, saj druženje in smeh
ljudi pomlajujeta in dajeta
novo energijo. Na tem mestu
se lepo zahvaljujemo gospe Lili
Mistral za izredno dobro organizirano delavnico in smisel za

humor, s pomočjo katerega je
članicam napletla niz navodil
in spodbud za nadaljnje delo.
V soboto, 1. decembra, smo imeli v večnamenski
dvorani OŠ Borovnica možnost
spoznati Metko Pavšič, slepo
igralko, ki je diplomirala iz socialnega dela in magistrirala
na AGRFT. Metko na naš kraj
vežejo drobne, a tesne nitke prijateljstva iz srednje šole, zato bi
se na tem mestu v prvi vrsti zahvalila Damjani Košir, ki nam
je Metko priporočila. Predstava Vinka Möderndorferja z
naslovom Ničesar ne obžalujem je bila polna humorja,
petja in navsezadnje ganljivih
čustev. Konec koncev pa je več
kot 80 gledalcev Metki namenilo tudi dolgo zveneč aplavz,
kar kaže na njen izjemen talent
in veličastno predstavo. Metka je s predstavo Ničesar ne
obžalujem odprla praznični

decembrski čas prireditev in
predstav za občane. DPŽ Ajda
ne obžaluje organizacije predstave in se zahvaljuje vsem,
ki ste kakorkoli pripomogli k
promociji dogodka, še posebej
hvala Slavki Jurček, Damjani
Košir in Marku Žitku ter zaposlenim v Občini Borovnica
in seveda vsem obiskovalcem,
ki ste z obiskom predstave izkazali spoštovanje in podporo
Metki Pavšič.
Pa vendar se tu naš korak ne
ustavi. DPŽ Ajda organizira
dogodke in tečaje za člane še
naprej. Tako 8. decembra sledi kuharski tečaj Izbor prazničnih decembrskih jedi,
ki jih za nas vedno zelo dobro
pripravi in kuha Robert Mrzel. Ob zaključku leta pa naj
naredimo še revizijo naših del,
dobre ohranimo in jih nadgradimo, tiste manj dobre pa naj
gredo v pozabo. Zato se na
tem mestu zahvaljujem vsem
članom in članicam društva,
posebej tistim, ki imajo »pozlačene roke« in velikokrat brez
ugovora ali izgovora pečejo
ob prostovoljnih vabilih za raznorazne dogodke, predstave,
razstave, srečanja, turnirje ipd.
Hvala vsakemu posebej. Želim si, da ostanete »dobri kot
mamin kruh« in da še naprej
tako dobro sodelujemo. Blagoslovljene božične praznike in
zdravja ter zadovoljstva polno
leto 2019!
Tina Mazi, predsednica
Društva podeželskih žena
Ajda Borovnica
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Mici Kessler

Mici postane učiteljica
v Borovnici

Mici Kessler (delo Ivane Kobilce)

V spomin na borovniško učiteljico in Cankarjevo ljubezen.

Mici Kessler, učiteljica in zadnja velika ljubezen
pisatelja Ivana Cankarja, je v Cankarjevem letu v
središču Borovnice dobila svojo spominsko klop.
Cankar se zaljubi v Mici
Mici Kessler je na ta svet
privekala v Novem mestu, 12.
maja 1890, v naročje materi Mariji iz družine Trenz z
graščine Draškovec pri Šentjerneju ter očetu Alojziju, ljubljanskemu sodnemu svetniku.
Imela je še tri mlajše sestre:
Ano, Vero in Slavo. Leta 1906
so se preselili v Ljubljano. Na
njihov dom, Rimsko cesto 12,
so spomladi naslednje leto povabili ravno z Dunaja prispelega Ivana Cankarja. Slovitega
pisatelja ter poslanskega kandidata socialdemokratske stranke so želeli osebno spoznati.
Čaj pri Kesslerjevih pa je bil za

našega Ivana usoden, saj se je
tedaj do ušes zaljubil v 17-letno
Mici, dijakinjo III. letnika višje
dekliške šole ljubljanskega liceja. Minute za druženje so jima
bile še posebej zaradi nadzora
matere Marije skopo odmerjene. Pisatelj je zato izkoristil vse
priložnosti za srečanja, med
drugim jo je potrpežljivo čakal
pred licejem in nato pospremil
domov. Po neuspešnih volitvah
pa se je moral vrniti na Dunaj,
k zaročenki Štefki Löfflerjevi.
Z Mici je ohranil pisni stik in
o »roži čudotvorni, daljnožarki« tudi mnogo premišljeval.
Vključil bi jo bil v farso Pohujšanje v dolini Šentflor-

janski, a je to storil le deloma
pri ustvarjanju Jacinte. O tem
je pisal Mici: »Svoje čustvo
poznam, Vaše oči, Vaš obraz,
Vaše kretnje, toda Vaših besed
sem slišal komaj sto; in komaj
boječ slutim, kaj je v Vašem
srcu.« Decembra istega leta se
je vrnil v Ljubljano, na ogled
premiere Pohujšanja. Iz lože se
ji je priklanjal v parter in ji poslal »šopek rdečih nageljnov«.

Prvi poljubi v soju kresne noči
K njej se je vrnil prihodnje
leto, ko je že snoval povest
Novo življenje. Manjkalo je le
še nekaj poglavij. Enega od teh
je z njo doživel na kresni večer,
23. junija 1908, ko sta se s kočijo skrivaj popeljala od Micinega doma na Bleiweisovi (danes
Prešernovi) 4 po Večni poti

Julija 1910 je Mici maturirala
na državnem učiteljišču. Ker se
je borovniški učitelj Franc Trošt s 1. oktobrom 1910 pridružil
vojakom kot enoletni prostovoljec, je c. k. okrajni šolski svet
istega dne na njegovo mesto z
dekretom imenoval Mici Kessler. Službo je nastopila 2. oktobra kot pomožna učiteljica. 1.
novembra je kot začasna učiteljica prevzela III. b-razred. Kdo
ve, kakšna čustva so prevevala
našega pisatelja, ko jo je obiskoval v Borovnici. Tu je bilo nekdaj bivališče njegovega strica
Šimna, občinskega in sodnega
glasnika, ki je razglase prebiral
na tistem kamnu pred stavbo
društva upokojencev. Taistega
strica, ki je Ivana med bivanjem
v Ljubljani pretepal in celo vrgel
na cesto zaradi neplačevanja
najemnine. Borovnica je tudi
rojstni kraj Antona Majarona,
njegovega dobrega prijatelja iz
študijskih dni, ko so se kot mladi literati zbirali v Literarnem
klubu pri Edru v dunajskem
predmestju Ottakring, ljubkovalno imenovanem tudi »klobasarski klub«. Majaron je bil
tisti, ki je znamenitemu dr. J. C.
Oblaku, Cankarjevemu kolegu
iz dijaških dni, pokazal borovniški Pekel. V času Micinega
učiteljevanja je bil že močno
uveljavljena turistična atrakcija.
Kdo ve, ali je romantično sotesko s slapovi Cankar kdaj obiskal v njeni družbi. Vemo pa,
da je v Ljubljani po pisateljevi
smrti potekala vroča razprava,
ali bi omenjene soteske ne kazalo poimenovati po njem. Nazadnje so se odločili za Rožnik.

okoli Rožnika. Mici se je bojda
zdelo premalo zvezd, nakar so
se pričeli v noč prižigati kresovi
»od svete Ane do Rožnika, od
Preserja preko Borovnice in
Vrhnike do Ljubljane … Zemlja
gori, zvezde so jo zapalile!« Goreči so bili tudi poljubi, ki sta si
jih ono noč izmenjala. Avgusta
sta izlet s kočijo ponovila na
Bledu, kjer so imeli Kesslerjevi
vilo v Zaki pod Osojnico. Malo
po tem je mater zaprosil za
Micino roko in doživel gladko
zavrnitev: »Cankar, rada Vas
imam - ali za zeta Vas ne bi
hotela.« Povest je izšla malo
zatem, a je Mici ni razumela,
kot tudi ni razumela posvetila
njej na koncu zbirke novel Za
križem, ki je izšla leto pozneje.
Bila je mlada, neizkušena, vse
bolj je v njem videla velikega
pisatelja in dobrega prijatelja,
ne pa intimnega sodruga. Cankar se je tega zavedal bolj, kot
bi si želel priznati. Po »begu« z
Dunaja k bratu v Sarajevo leta
1909 je družini Kessler posvetil povest Kurent. Ob vrnitvi v Ostali so spomini
Ljubljano je najprej stanoval v
S koncem šolskega leta je
Hotelu Tivoli, nato se je za dlje Mici odšla na delovno mesto v
Ljubljano, pozneje v Bohinjsko
časa preselil na Rožnik.

Bistrico in nazadnje na Jesenice. Cankar jo je še naprej rad
obiskoval, srečala sta se celo pri
njegovem edinem planinskem
vzponu, na Vršič. V Tičarjevem
domu in okolici sta preživela tri
čudovite dni. A tedaj je že bil
oddan učiteljici Mileni Rohrmann. Skupaj sta nekoč obiskala vilo Kesslerjevih na Bledu, kjer je Cankar v spominsko
knjigo zapisal: »Hudiča, kako je
lepo na svetu! Ivan Cankar. In
lahko bi še vse lepše bilo, če bi
človek ne bil taka kla-a-ada. Taisti.« Mici je leta 1919 izstopila
iz učiteljske službe in se poročila z Miho Čopom, veteranom
balkanskih vojn in borcem za
severno mejo. Leta 1914 si je s
Cankarjem delil celico v zaporu na ljubljanskem gradu. Kot
carinik se je veliko selil. Tako
sta najprej živela v Tržiču, nato
na Rakeku in nazadnje na Jesenicah. Ves svoj prosti čas je
posvečal sokolstvu, smučanju
in alpinizmu. Deset let je bil
predsednik alpinističnega kluba Skala. Po njegovi smrti se je
Mici preselila nazaj v Ljubljano,
v Rdečo hišo na Poljanskem nasipu. Njun sin edinec Miha je s
šestnajstimi leti stopil k partizanom in 1944 padel v bojih z
Nemci pri Mozirju. Njo so zavoljo sodelovanja z OF večkrat
zaprli, nazadnje v Ribnici, kjer
jo je osvobodila napredujoča
jugoslovanska armada. Umrla
je 23. februarja 1962 in je pokopana na ljubljanskih Žalah.
Grob Čopovih je na seznamu zaščitenih. S postavitvijo
spominske klopi Mici Kessler
v središču kraja se je tudi Borovnica pridružila dolgi vrsti
občin, ki so se v Cankarjevem
letu poklonile spominu na največjega pisatelja slovenskega
naroda.
Damjan Debevec, foto:
Cankarjev album, BV

Vabilo
Planinsko društvo Borovnica vas vabi na

Novoletni pohod na Rakitno
v sredo, 2. januarja 2019.
Izhodišče: vrh Zabočeva ob 9. uri (oz. ob 8. uri z železniške postaje v Borovnici).
Na turistični kmetiji v Novakih pri Rakitni bo poskrbljeno za planinski čaj.
Vabljeni!

Voščilo DeSUS Borovnica
Prihaja čas praznikov, čas veselja, radosti in pričakovanj. Ozrimo se okoli sebe,
podarimo nasmeh in prijazno besedo.

Vabilo
O ZVVS Vrhnika - Borovnica, Turistično društvo Borovnica, Planinsko društvo Borovnica
Ob dnevu samostojnosti ter prazniku sv. Štefana

Občinski odbor stranke DeSUS Borovnica želi svojim članom, njihovim družinam in
vsem občanom Borovnice lep in miren božič, v letu 2019 pa veliko zdravja, osebne sreče
in zadovoljstva.
Naj dobro zavlada nad zlom, naj se okrepita spoštovanje in medsebojna pomoč med
ljudmi vsega sveta.
Čestitamo tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Srečno 2019!

26. decembra:

SREČANJE NA POKOJIŠČU
8.30: start pohodnikov izpod Kolonce na Pokojišče
9.00–12.00: pogostitev v Brunarici

OO DeSUS BOROVNICA
Vabljeni!
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OBČINA BOROVNICA, OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA,
Paplerjeva ulica 22, Borovnica

VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE BOROVNICA – VOLILNA ENOTA II
(izvoljenih je 6 svetnikov)

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3, 45/08 ZLV-H, 83/12
– ZLV-I, 68/17-ZLV-J) objavlja Občinska volilna komisija Občine Borovnica izide volitev dne 18. novembra
2018:
- rezultate glasovanja na volitvah za župana Občine Borovnica
- rezultate glasovanja na volitvah za občinski svet Občine Borovnica.
REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE BOROVNICA PO VOLIŠČIH
Volišče št. Ime volišča

Oddanih Neveljavnih

SKUPAJ

1960

60

1

LOVSKI DOM BOROVNICA

281

8

2

OSNOVNA ŠOLA BOROVNICA

472

12

3

OBČINA BOROVNICA

254

6

5

GASILSKI DOM BREG

210

5

6

DOM KRAJANOV DOL - LAZE

377

20

7.

GASILSKI DOM BREZOVICA

270

6

901

PREDČASNO GLASOVANJE

95

3

997

GLASOVANJE PO POŠTI

1

0

Voli.št.

Marko
KUPLJEN
148
7,79%
22
8,06%
42
9,13%
16
6,45%
32
15,61%
29
8,12%
2
0,76%
5
5,43%
0
0,00%

Bojan
ČEBELA
952
50,11%
151
55,31%
197
42,83%
108
43,55%
71
34,63%
176
49,30%
209
79,17%
40
43,48%
0
0,00%

Igor
TRČEK
391
20,58%
55
20,15%
85
18,48%
81
32,66%
33
16,10%
93
26,05%
28
10,61%
16
17,39%
0
0,00%

Ime volišča

Gibanje
Boštjan
dobre
Zakrajšek
volje

Ime volišča

Št. volivcev
vpisan. v
volilni imenik

Glasovalo po
volil.
imeniku

Glasovalo
s potrdili

Skupaj
glasovalo

1960

0

1960

54,76

1

Lovski dom Borovnica

486

281

0

281

57,82

2

OŠ Borovnica

1051

472

0

472

44,91

3

Občina
Borovnica

500

254

0

254

210

0

210

5

Gasil. dom
Breg

417
662

377

0

377

56,95

7

Gasil. dom Brezovica

463

270

0

270

58,32

901

Predčasno glasovanje

0

95

0

95

0,00

997

Glasovanje
po pošti

0

1

0

1

0,00

Gibanje
dobre
volje

SLS

LOVSKI DOM
36
BOROVNICA 13,04%

49
17,75%

4
1,45%

3
1,09%

5
1,81%

OŠ
BOROVNICA

60
13,16%

85
18,64%

13
2,85%

25
5,48%

OBČINA
BOROVNICA

30
12,05%

51
20,48%

6
2,41%

901

PREDČASNO
7
GLASOVANJE 11,29%

6
9,68%

997

GLASOVANJE
PO POŠTI

0
0,00%

SKUPAJ:

Volišče
št.
1
2

3

Ime
volišča

ŠTEVILO
MANDATOV:

Lista za
našo
Borovnico

SD

18
6,52%

92
33,33%

51
18,48%

18
6,52%

35
7,68%

31
6,80%

95
20,83%

94
20,61%

18
3,95%

6
2,41%

4
1,61%

38
15,26%

76
30,52%

30
12,05%

8
3,21%

2
3,23%

1
1,61%

0
0,00%

2
3,23%

19
30,65%

18
7
29,03% 11,29%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

1
0
100,00% 0,00%

133
12,74%

191
18,30%

25
2,39%

35
3,35%

44
4,21%

89
8,52%

282
27,01%

194
18,58%

51
4,89%

1

2

0

0

0

1

2

1

0

SDS

SMC

LEVICA

NSI

DeSUS

35
9,54%

20
13
5,45% 3,54%

7

GAS. DOM
BREZOVICA

49
9
65
18
9
3
53
24
18,56% 3,41% 24,62% 6,82% 3,41% 1,14% 20,08% 9,09%

26
8
9,85% 3,03%

PREDČASNO
GLASOVANJE

2
6,06%

GLASOVANJE
PO POŠTI

0
0%

901

997

SKUPAJ:
ŠTEVILO
MANDATOV:

1
8
1
0
1
3
8
6
3
3,03% 24,24% 3,03% 0,00% 3,03% 9,09% 24,24% 18,18% 9,09%
0
0%

0
0%

109
143
167
12,59% 16,51% 19,28%
1

0

1

0
0%

0
0%

35
4,04
0

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

35
28
117
106
94
32
4,04% 3,23% 13,51% 12,24% 10,85% 3,70%
0

0

1

2

1

0

PREFERENČNI GLASOVI
VOLILNA ENOTA I
Preferenčnih glasov
oz. %

44
33,08%

Glasov lista

Kandidati

133

1. mag. Tine Palčič
2. Katarina Smrekar
3. Edvard Bešlagič
4. Marija Penko
5. Anton Palčič
6. Marija Zorc
7. Valter Penko

Število preferenčnih glasov
oz. %
24 oz. 18,05%
2 oz. 1,50%
6 oz. 4,51%
0 oz. 0,00%
9 oz. 6,77%
1 oz. 0,75%
2 oz. 1,50%
17 oz. 8,90%

Gibanje dobre
volje

68
35,60%

191

1. Nina Scortegagna Kavčnik
2. Andrej Erčulj
3. Iva Čanžek
4. Janez Stražišar
5. Anja Pirc
6. Matej Stipančević
7.Aleksandar Marinković

SLS

7
28,00%

25

1. Ciril Cerk
2. Bojana Rot
3. Matevž Šivic

3 oz. 12,00%
0 oz. 0,00%
4 oz. 16,00%

SMC

22
62,86%

35

1. Siniša Pezelj
2. Teja Nikolavčič
3. Bojan Kovačević

8 oz. 22,86%
4 oz. 11,43%
10 oz.28,57%

Levica

12
27,27%

44

1. Marko Kupljen
2. Monika Jončeski Antalašić
3. Danimir Kovačić

5 oz. 11,36%
2 oz. 4,55%
5 oz. 11,36%

89

1. dr. Andrej Čampa
2. Ana Smolič
3.Andrija Stipančević
4. Antonija Breznik

282

1. Peter Črnilogar
2. Ana Pristavec
3. Aljoša Žerjav
4. Urša Ocepek
5. Viktor Drašler
6. Marija Gabrovšek
7. Slavko Gabrovšek

6 oz. 6,74%
31 oz. 10,99%
4 oz. 1,42%
34 oz. 12,06%
2 oz. 0,71%
17 oz. 6,03%
6 oz. 2,13%
16 oz. 5,67%

194

1. Matjaž Ocepek
2. Polonca Mikuš
3. Samo Mušič
4. Tanja Justin
5. Andrej Ocepek
6. Damjana Karlo
7. Darko Mršić

34 oz. 17,53%
10 oz. 5,15%
6 oz. 3,09%
15 oz. 7,73%
3 oz. 1,55%
6 oz. 3,09%
26 oz. 13,40%

51

1. Stanislava Brlogar
2. Marjan Ogrinc
3. Silva Gabrovšek
4. Rado Grmek
5. Mateja Horvat
6. Franc Gabrovšek
7. Ana Arsić

NSi

VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE BOROVNICA – VOLILNA ENOTA I
(izvoljenih je 7 svetnikov)

SD

43
118
68
4
20
16
30
11,72% 32,15% 18,53% 1,09% 5,45% 4,36% 8,17%

50,36

6

Lista za
našo
Borovnico

DOM KRAJ.
DOL - LAZE

50,80

Dom krajan.
Dol – Laze

NSI

15
26
12
6
8
31
39
42
8
7,43% 12,87% 5,94% 2,97% 3,96% 15,35% 19,31% 20,79% 3,96%

Odstotek
udeležbe

3579

Levica

6

SDS

SKUPAJ

SMC

15
7,43%

UDELEŽBA NA VOLIŠČIH
Volišče
št.

SLS

GAS. DOM
BREG - PAKO

Ime liste

SKUPNI REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA V OBČINI
Oddanih glasovnic: 1960; neveljavnih glasovnic: 60; veljavnih glasovnic: 1900
1. Matjaž Ocepek; 409 glasov; 21,53%
2. Marko Kupljen; 148 glasov; 7,79%
3. Bojan Čebela; 952 glasov; 50,11%
4. Igor Trček; 391 glasov; 20,58%
Za župana občine Borovnica je bil izvoljen Bojan Čebela.

SDS

5

Kandidati
Matjaž
OCEPEK
409
21,53%
45
16,48%
136
29,57%
43
17,34%
69
33,66%
59
16,53%
25
9,47%
31
33,70%
1
100,00%

25

44
49,44%

DeSUS
Lista za našo
Borovnico

SD

DeSUS

110
39,01%

100
51,55%

10
19,61%

14 oz. 7,33%
6 oz. 3,14%
1 oz. 0,52%
14 oz. 7,33%
10 oz. 5,24%
6 oz. 3,14%

28 oz. 31,46%
7 oz. 7,87%
3 oz. 3,37%

9 oz. 17,65%
1 oz. 1,96%
0 oz. 0,00%
0 oz. 0,00%
0 oz. 0,00%
0 oz. 0,00%
0 oz. 0,00%

Občina Borovnica
VOLILNA ENOTA II
Ime liste

SDS

Preferenčnih glasov
oz. %

Glasov lista

23
21,10%

109

Neodvisni kandidat
Boštjan Zakrajšek

Gibanje dobre volje

SLS

70
41,92%

18
51,43%

167

35

SMC

22
62,86%

35

Levica

7
25,00%

28

NSi

Lista za našo
Borovnico

SD

60
51,28%

38
38,85%

33
35,11%

117

106

94

1. Ciril Menart
2. Danijela Turšič
3. Josip Belović
4. Ivanka Ambrožič
5. Rudolf Verhovec
6.Nina Margareta Menart

Število preferenčnih glasov
oz. %
4 oz. 3,67%
4 oz. 3,67%
7 oz. 6,42%
1 oz. 0,92%
7 oz. 6,42%
0 oz. 0,00%

1. Tina Mazi
2. Marko Žitko
3. Nuša Orel Pristavec
4. Nejc Korošec
5. Tamara Smiljanić
6. Janez Čerin
1. Andrej Podržaj
2. Janja Bizjak
3. Vinko Košir
4. Bernarda Šivic
5. Tončka Trček
1. Klemen Miklošič
2. Špela Zalar
3. Miha Debevec
4. Nadja Bezek
5. Ladislav Ferlan
1. Nenci Stevanovski
2. Dušan Weixler
1. Marija Čepon
2. Peter Svete
3. Mateja Kralj
4. Matej Turšič
5. Nevenka Susman
6. Franc Švigelj
1. Jože Korošec
2. Nadja Petrović
3. Aljoša Hribar
4. Katarina Lipovšek
5. Aleš Kržič
6. Liljana Kogovšek
1. Janko Smole
2. Vesna Košir
3. Svit Ocepek
4. Klementina Lajh Piškur
5. Franc Jaklič
6. Mateja Šebenik

11 oz.6,59%
40 oz. 23,95%
5 oz. 2,99%
3 oz. 1,80%
4 oz. 2,40%
7 oz. 4,19%
7 oz. 20,00%
2 oz. 5,71%
6 oz. 17,14%
3 oz. 8,57%
0 oz. 0,00%
11 oz. 31,43%
2 oz. 5,71%
6 oz.17,14%
1 oz. 2,86%
2 oz. 5,71%
3 oz. 10,71%
4 oz.14,29%
16 oz. 13,68%
27 oz. 23,08%
5 oz. 4,27%
8 oz. 6,84%
4 oz. 3,42%
0 oz. 0,00%
3 oz. 2,83%
3 oz. 2,83%
11 oz. 10,38%
7 oz. 6,60%
10 oz. 9,43%
4 oz. 3,77%
9 oz. 9,57%
3 oz. 3,19%
9 oz. 9,57%
2 oz. 2,13%
4 oz. 4,26%
6 oz. 6,38%

Kandidati

6
18,75%

DeSUS

32

1. Simona Padovan
2. Niko Svete
3. Sonja Draga Gantar
4. Mihael Verhovec
5. Jožefa Trček

0 oz. 0,00%
3 oz. 9,38%
0 oz. 0,00%
0 oz. 0,00%
3 oz. 9,38%

Na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili v občinski svet občine Borovnica
izvoljeni:
Zap. št. Volilna enota

Lista

Izvoljeni:

1.

I.

SLOVENSKA
Mag. Tine Palčič, Pot v Jele 5, Borovnica
DEMOKRATSKA STRANKA poklic: magister agronomskih znanosti; delo: direktor podjetja

2.

I.

GIBANJE DOBRE VOLJE

Nina Scortegagna Kavčnik, Ob Borovniščici 23, Borovnica
poklic: magistra pravnih znanosti; delo: vodja pravne in kadrovske službe

3.

I.

GIBANJE DOBRE VOLJE

Andrej Erčulj, Ob Borovniščici 27, Borovnica
poklic: gimnazijski maturant; delo: trener

4.

I.

NOVA SLOVENIJA
dr. Andrej Čampa, Cesta na grič 2, Borovnica
– KRŠČANSKI DEMOKRATI poklic: doktor znanosti; delo: raziskovalec

5.

I.

LISTA ZA NAŠO
BOROVNICO

Peter Črnilogar, Rimska cesta 51, Borovnica
poklic: univ. dipl. ekonomist; delo: direktor prodaje

6.

I.

LISTA ZA NAŠO
BOROVNICO

Aljoša Žerjav, Rimska cesta 58, Borovnica
poklic: univ. dipl. mikrobiolog; delo: vodja mikrobiološkega laboratorija

7.

I.

SOCIALNI DEMOKRATI

Matjaž Ocepek, Gradišnikova ulica 2, Borovnica
poklic: univ. dipl. biolog; delo: delo v izobraževanju

8.

II.

SLOVENSKA
Ciril Menart, Laze pri Borovnici 21, Borovnica
DEMOKRATSKA STRANKA poklic: magister stropnih inštalacij; delo: prokurist, upokojenec

9.

II.

GIBANJE DOBRE VOLJE

10.

II.

NOVA SLOVENIJA
Peter Svete, Laze pri Borovnici 10A, Borovnica
– KRŠČANSKI DEMOKRATI poklic: univ. dipl. inž. kem. inž., dr. znanosti; delo: vodja oddelka

11.

II.

LISTA ZA NAŠO
BOROVNICO

Jože Korošec, Brezovica pri Borovnici 10A, Borovnica
poklic: inženir strojništva; delo: učitelj PP

12.

II.

LISTA ZA NAŠO
BOROVNICO

Aljoša Hribar, Pako 18A, Borovnica
poklic: elektrotehnik - elektronik; delo: komercialist

13.

II.

SOCIALNI DEMOKRATI

Janko Smole, Breg pri Borovnici 7A, Borovnica
poklic: višji upravni delavec; delo: vodja vzdrževanja

Dobrodelni sejem šolskega sklada
Šolski sklad OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica je v
petek, 30. novembra, med 17.00 in 19.00 pred šolo
pripravil tradicionalni novoletni sejem.
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stojnicah, se je znatno odebelil mošnjiček šolskega sklada. Vsem je šel v
slast cesarski praženec oz. šmoren, ki
so ga pripravile mojstrice in mojstri
Prižigu lučk in odprtju sejma z pesmic ter nastop hip-hop skupine šolske kuhinje. Starejši pa so se lahko
glasbeno skupino Livada je sledil na- plesne šole Nataše Beltran. Z izku- odžejali in posladkali tudi s kuhanim
stop Snežne vile, s pomočjo katere so pičkom od prodaje izdelkov učencev vinom. Dogodek je bil lep uvod v vesenajmlajši živahno odpeli in z glasbili posameznih razredov šole in lokalnih li december. (ak)
tudi spremljali nekaj znanih otroških društev, ki jih je bilo mogoče kupiti na

Marko Žitko, Dol pri Borovnici 78A, Borovnica
poklic: oblikovalec kovin; delo: hišnik

PREDSEDNICA OVK BOROVNICA
Bojana Mazi l.r.

Iskrena hvala za vašo podporo in
za zaupanje, ki ste ga izkazali na
volitvah!

Blagoslovljene božične praznike
in vse dobro
v prihajajočem letu.

OO NSi Borovnica

Naj bo v prihajajočem letu 2019 vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna, vaše življenje pa polno upanja
na lepo prihodnost!
Srečno in blagoslovljen božič!

Srečno 2019!

SDS Borovnica

Občina Horjul

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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Voščilo župana
Veliko sreče in lepih sanj
naj vam prinese božični dan.
Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.
Vse, kar upate, naj se vam izpolni,
vse, kar iščete, naj se vam odkrije,
vse, kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.

Naj praznični čas pričara
veliko lepih trenutkov,
zvrhan koš dobrot, sreče in
veselja v letu 2019!
PGD Žažar želi vsem svojim članom,
krajanom in donatorjem vse dobro v
prihajajočem letu ter se vam hkrati
zahvaljuje za vso vašo pomoč in podporo.

Srečno 2019!

Vesel božič in srečno novo leto.

PGD Žažar

Župan Janko Prebil

Spoštovane vaščanke in vaščani Zaklanca!
Iskrena hvala vsem, ki ste mi na lokalnih volitvah zaupali svoj glas in mi s tem
izrazili ponovno zaupanje.
Meta Prebil, občinska svetnica

Župan in svetniki začeli nov mandat

Na izredni seji, ki jo je po protokolu vodil
najstarejši svetnik Andrej Stanovnik, je volilna
komisija predstavila volilne rezultate ob
ugotovitvi, da so volitve potekale brez zapletov
ali kršitev.
Pri tem so na dnevnem redu
potrdili nove občinske svetnike in novega župana občine
Horjul. Po uvodnem nagovoru
Svetnika Andreja Stanovnika
je sledilo poročilo volilne komisije, ki sta jo predstavljala
predsednik Jure Simič in tajnica Mojca Jazbar. Predsednik
volilne komisije Jure Simič je
vsem svetnikom izročil tudi
uradni dokument o izvolitvi v
občinski svet, pri tem pa deja,l
da so volitve potekale brez težav. ‘Manjše napake je morala
komisija ročno sanirati, v vsakem primeru smo nesporno

ugotovili dejansko stanje tako,
da ne bi mogli dejati, da je prišlo do težav ali kakršnihkoli
kršitev.’
Za svetnike občine Horjul so tako potrjeni naslednji
občani: Andrej Stanovnik,
roj. 25.1.1951, Stara cesta 7, Horjul, Matej Vidrih,
roj. 3.2.1972, Šolska ulica
33, Horjul, Bogdan Marolt,
roj. 30.6.1982, Koreno nad
Horjulom 11, Horjul, Zdenka Troha, roj. 19.3.1960, Lesno Brdo 2 b, Horjul, Janez
Čepon, roj. 15.5.1969, Ljubgojna 14 b, Horjul, Ladi-

V Zaklancu je bila izvoljena Meta Prebil
V zadnji številki Našega časopisa je pri naštevanju izvoljenih
kandidatov za občinski svet prišlo do napake na območju Zaklanca. Pomotoma sta bila zapisana dva kandidata, Meta Prebil
in Franc Kern. Od omenjenih je bila izvoljena samo Meta Prebil.
Za napako se opravičujemo, svetnici pa čestitamo ob vnovični izvolitvi v občinski svet.
Gašper Tominc, urednik

Bogataj, roj. 9.4.1977, Vrzdenec 45 b, Horjul, Marjeta
Prebil, roj. 31.1.1960, Zaklanec 33, Horjul in Katarina Vrhovec, roj. 19.11.1965,
Žažar 8 a, Horjul.
Župan Janko prebil, ki je s
tem tudi nastopil z naslednjim
štiriletnim mandatom je po seji
povedal: ‘Zahvaljujem se vsem
volivkam in volivce, tistim ki so
me volili in tudi tistim ki me
niso, ne bom delal razlik. Poskrbeli bomo, da nadaljujemo z
zastavljenim delom, zato bomo
na naslednji redni seji potrdili
in sprejeli proračun na za nslednje leto, Torej z upoštevanjem
popravkov, ki so jih predlagali
odbori in svetnik. Če bo potrebno bomo sredi leta naredili
rebalans, glavno pa je da v čim
večji meri nadaljujemo z začeslav Prebil, roj. 27.10.1954, Samotorica 4, Horjul, Pe- timi projekti. Dela bo veliko, če
Podolnica 46, Horjul, An- ter Bastarda, roj. 24.5.1973, naštejem nekaj večjih projektov,
ton Gerjolj, roj. 11.5.1963, Vrzdenec 52, Horjul, Marko ki so v načrtu za naslednje leto:

Najprej je tu izgradnja poslovilne vežice na Vrzdencu, večnamenske dvorane v Žažarju,
kanalizacija Žažar, izgradnja
prizidka na vrtcu Horjul, predelava čistilne naprave v Podolnici v črpališče. Potem je
tu še ureditev in širjenje ceste
od Horjula do Laparije, torej
na Koreno in Samotorico, ne
smemo pa zanemariti nadaljevanja obnove horjulskega vodovodnega omrežja, vemo da
je staro in dotrajano. Potrebno
bo postopoma urediti vse vodohrame, skratka dela ne bo
zmanjkalo.’
Župan je vsem zbranim tudi
čestital in izrazil vero v to, da
bodo v novem mandatu z dobrim sodelovanje naredili veliko za občanke in občane celotne občine Horjul
Besedilo in foto:
Peter Kavčič

Zelena luč gradnji v Žažarju

Obnova gasilskega doma
Žažar je pomembna novica
in to ne samo za prizadevne
gasilce, ki v zadnjih letih na
različnih tekmovanjih dosegajo vrhunske rezultate in širijo
dober glas o horjulski občini
daleč po svetu. A za ureditev
njihovega doma je bila najprej
nujna legalizacija objekta.
Gradbeno dovoljenje za
odstranitev stare šole in gra-

dnjo gasilskega oziroma doma
krajanov Žažar omogoča, da
se vsi postopki obnove in ureditve tako gasilskega doma kot
odstranitev stare šole in gradnja novega doma krajanov
Žažar lahko začnejo.
Večnamenski objekt bo sodoben v smislu prostorov in
uporabnosti ter predvsem
energetske varčnosti. Že naslednjo pomlad se bo gradnja v

ustreznih dovoljenj in soglasij
zelo dolgotrajno in zahtevno.
Kljub vsemu pa je sedaj napočil trenutek, ko se lahko veselimo skupaj s krajani Žažarja,
saj se bo naslednje leto pri njih
gradilo, predvsem pa bodo
prišli do zelo pomembne pridobitve za vse vaščane.
Morali smo legalizirati gasilski dom, saj danes ne moremo graditi. Objekt je žal
Žažarju lahko začela, če bodo zadnja leta propadal in ni bil
vsi postopki od priprave preo- v ponos vasi, sedaj pa bodo
stale potrebne dokumentacije dobili večnamenski objekt za
in izbire izvajalcev potekali dobrobit občank in občanov
Žažarja. Prostora bo veliko
brez zapletov.
Župan Janko prebil je ves tako za druženje kot rekreacičas bdel nad pripravo doku- jo. Kar pa je najpomembnejše,
mentacije in se zavzemal, da se sredstva so v proračunu za ta
v Žažarju čim prej lahko zač- projekt zagotovljena.”
ne graditi: “Veseli me, da smo
Peter Kavčič, foto:
pripeljali dokumentacijo do te
občinski arhiv
točke, saj je bilo pridobivanje
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Odprtje prenovljenega
prosvetnega doma

Kultura nas bogati, nam
daje identiteto in povezuje.
Zato je bil trenutek, ko se je
prvič dvignila nova zavesa
na velikem odru pod sojem
novih in močnejših žarometov, prelomen.
Ko je zadonela Zdravljica, je bil to
poklon slovenskemu narodu in vsem,
ki so tu nekoč nastopali, a jih danes
ni več med nami. Tudi njim se lahko
zahvalimo, da smo ponosen narod z
bogato kulturno zgodovino.
Zbrane je slavnostni govornik in
povezovalec Primož Bizjan z izbrano
besedo popeljal skozi zgodovino prosvetnega doma. Več kot 100 let nazaj
sega kronika, ki spremlja kulturno
življenje v Horjulu in je neposredno
povezana s tem, da tu stoji stavba,
namenjena izključno kulturnemu
udejstvovanju. Že leta 1904 je bila na
božični večer v stari mežnariji dramska predstava z naslovom V pričakovanju. To je bil pravzaprav začetek
prosvetnega društva v Horjulu, ki se je
najprej imenovalo izobraževalno društvo. V tej stavbi so imeli vaje in nastope, služila pa je tudi kot knjižnica.
V njej so telovadili tudi takratni orli
in orlice. Ker so z leti postali prostori
premajhni, so leta 1933 vaščani pod
okriljem takratnega župnika Franceta
Nastrana začeli graditi nov prosvetni
dom. Vso opeko so prepeljali z Vrhnike na vozovih, kar je bilo za takrat
precej zahtevno delo.
Nekaj članov pa so zaradi prepevanj slovenskih pesmi celo vklenili in
jih odpeljali na zaslišanje na Vrhniko.
Dom je bil vse do konca druge svetove
vojne v lasti župnije, nakar so ga takratne oblasti nacionalizirale. Ponovno
je prišel v last župnije Horjul leta 1991

po postopku denacionalizacije. Dramski in pevski skupini se je leta 1978 pridružila folklorna skupina. Nazadnje,
leta 1990 pa se je druščini pridružila
še mažoretna in tvirling skupina.
V temeljito obnovljenem domu bodo
sedaj pogoji dela boljši, saj so prostori
lepo urejeni, topli in svetli, kar je zagotovilo za še boljše delo vseh skupin oziroma sekcij prosvetnega društva. Na novem odru je svoj pogled na
obnovo in pomembnost prosvetnega
doma kot predstavnik lastnika, torej
župnije Horjul, najprej spregovoril župnik Janez Smrekar: “Dom, ki danes
stoji tukaj, ima za sabo dolgo zgodovino. Če pogledamo svoje hiše, vemo,
da je treba vsako stavbo obnavljati, da
ne ostari preveč. Naš Prosvetni dom je
postal v nekih zadevah star. Obrabljen,
bi lahko dejali, in tako se je porodila
želja, da nekaj naredimo. Obnova je
trajala dve leti. Najprej smo obnovili severni del in notranjost, nato pa
še dvorano in balkon. Danes je dom
generalno obnovljen, ima tudi novo
opremo in zato se danes vsi zares vselimo, še posebno pa tisti, ki jim veliko
pomeni poživitev kulturnega življenja.
Zato si želim, da bi kulturno življenje napredovalo in da se pridruži k
udejstvovanju še več mladih. Zabava
sama še ni kultura, kultura je pa lahko zabavna in povezuje. Zato je dobro,
da se mladi družijo in naredijo nekaj
koristnega za vse ljudi v kraju. Danes
bi se v svojem imenu rad posebej zahvalil vsem vam, ki ste pristopili k tej
obnovi, torej odboru za prenovitev, še
posebej bi omenil predsednika Klemena Černigoja, Danijela Fortuna, ki
sta bila vedno prisotna in na razpolago za določena vprašanja in dileme.
Veliko smo se pogovarjali in skupno
delo je obrodilo velike sadove. Zahvalil bi se tudi županu Janku Prebilu
in direktorici občinske uprave Mojci

Kucler Dolinar, ki sta bila vedno pripravljena na konstruktivni pogovor,
da smo se kljub različnim težavam in
dilemam odločili za dobro pot obnove. Ne smem pa izpustiti vseh občinskih svetnikov in sodelavcev na občini
ter vseh izvajalcev in prostovoljcev, ki
ste poskrbeli, da je danes ta dom res
čudovito obnovljen. Naj nas v prihodnje vedno spremlja ta velika želja po
dobrem, da bi tako za svoj kraj bili pripravljeni delati še naprej. Tako bo tudi
naše prizadevanje obrodilo bogate sadove tudi v prihodnje.”
Sledil je še nagovor župana občine
Horjul Janka Prebila, ki je v svojem prvem mandatu županovanja bdel nad
obnovo prosvetnega doma in ves čas
podpiral prizadevanja vseh sodelujočih pri obnovi, saj se je zavedal, v kako
slabem stanju je bil prosvetni dom še
dve leti nazaj. Župan je poudaril, da
vsega skupaj ne bi mogli izpeljati brez
izjemnega sodelovanja z župnikom
Janezom Smrekarjem, za kar se mu
je ob tej priložnosti tudi javno posebej zahvalil: “Vsi smo se zavedali, da
je dom potreben obnove in od dneva,
ko smo se prvič sestali s ključarjem
in župnikom, je v potoku, ki teče tu
mimo, preteklo veliko vode. S skupnimi močmi smo prišli do sredstev, da
se je obnova sploh lahko pričela. Posebna zahvala gre tudi gradbenemu
odboru in vsem, ki so aktivno sodelovali pri obnovi z nadzorom. Menim,
da je zelo pohvalno, da so pri obnovi
sodelovali domači obrtniki, mnogo pa
je bilo tudi prostovoljnega dela. Sedaj
smo zagotovili prave pogoje, da bomo
v prostore prosvetnega doma privabili tudi mlade, saj so sedaj pogoji za

delo zelo dobri. S tem bodo prišli tudi
odmevni rezultati, že sedaj pa smo na
področju folklornih plesov v samem
slovenskem vrhu. Prepričan sem v to,
da moramo tako prizadevnim članom,
kot delujejo tukaj, omogočiti, da lahko
dobro delajo še naprej, za še boljše rezultate v novem, domačem ambientu
odra in dvorane.” S temi besedami je
obljubil tudi nadaljnjo podporo delovanju prosvetnega društva Horjul.
Eden ključnih ljudi pri obnovi je
bil predsednik prosvetnega društva
Klemen Černigoj, ki je ta dom vzel
za svojega. Opisal je, kaj vse je bilo v
zadnjih dveh letih postorjenega. V celotnem domu je prenovljena vsa električna inštalacija. Zamenjana so vsa
okna in vrata, razen vrat dvorane. Del
podstrešja je sedaj obdelan in koristi
za dve dodatni garderobi. Pred tem je
bilo tam samo podstrešje.
V severnem delu je prenovljena vsa
strojna inštalacija (vodovod, odtoki
in ogrevanje), v pritličnih prostorih
je nameščeno talno ogrevanje. Vse
sobe oziroma garderobe imajo sedaj
ogledalo in umivalnike s toplo vodo.
Za ogrevanje doma skrbi toplotna črpalka, obstoječa peč na kurilno olje pa
se vklopi po potrebi in kadar delujejo
reflektorji - takrat zaradi prevelike porabe toplotna črpalka ne sme delovati. V dvorani je nameščen nov sistem
senčil na električni pogon, nove so zavese v dvorani in na odru, prenovljena sta vsa razsvetljava in ozvočenje.
Spremembe je doživel tudi oder, ki je
rahlo predelan in obnovljen, dodana
pa je možnost podaljšanja v dvorano
na obeh straneh. Novi so vsi opaži v
dvorani, vključno s stropom. Celoten
objekt je seveda na novo prepleskan,

pred tem pa je več sten bilo treba sanirati zaradi vlage, za kar je bil uporabljen namenski sanirni omet.
Nove prostore si boste lahko ogledali od blizu že 26. decembra zvečer,
ko bo na sporedu tradicionalni božično-novoletni koncert. Zato že sedaj vsi
vljudno vabljeni, da s svojim obiskom
podprete nastopajoče. Naj se vaša
duša bogati in nahrani ob predstavah
vseh, ki bodo stopili na nov veliki oder
Prosvetnega doma Horjul.
Besedilo in foto:
Peter Kavčič

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo
preteklosti in pogledujemo
v prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju in uspehu seli iz
srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo
pričakovanja.
Želimo vam vesel božič in
srečno 2019!

Srečno 2018!

Gasilci PGD Horjul
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Gasilci veterani
v iztekajočem se letu

Žive jaslice
v ZOO parku Rožman
v prenovljeni podobi
Kaj bi bile žive jaslice brez pravega oslička,
kravice in kamele. Kamele? Da, prav ste prebrali.

PGD Vrzdenec
Veterani PGD Vrzdenec so
se tudi letos udeležili občinskega tekmovanja, ki je potekalo v
Zalogu,
kjer so kljub konkuren- pomoč pri zapori ceste v
ci
zasedli
končno 1. mesto. Kot
sklopu kolesarske dirke na
predsednik
jim izrekam vso
Koreno,
pohvalo
in
čestitke
za dosežen
- na 2. seji smo se dogovorili
rezultat.
Sodelovali
so tudi pri
tudi za ogled PGD Drenov
varovanju
teka
v
Zagorici,
ki je
Grič - Lesno Brdo in PGD
bil
organiziran
v
počastitev
20.
Verd. Po ogledu je bilo predobletnice
naše
občine.
videno še družabno srečanje v gostilni pri Škofu v Zaklancu. Zaradi premajhne PGD Horjul
udeležbe smo izlet odpove- - Slovo od dveh veteranov Valentina Čepona in Staneta
dali. Izmed 30 veteranov se
Kuclerja.
jih je prijavilo le 8.
To je na kratko povzetek - Veliko dela smo opravili na
starodobni brizgalni, podela veteranske komisije v GZ
drobnosti ne bom našteval.
Horjul. Če sem kaj pozabil, me
lahko dopolnite. Udeležili smo - Nadgradili smo razstavo
stare opreme.
se tudi slovesa od Matije Golca
iz PGD Dvor. Bil je dolgoletni - Na dan odprtih vrat društva
smo pokazali staro ročno
sektorski poveljnik, pod katerebrizgalno in motorno briga so spadala tudi naša društva.
zgalno Sora iz leta 1961.
5 let pa je opravljal tudi funkcijo poveljnika GZ Dolomiti. Kot - Prisotni pri 3 Florjanovih
mašah – Horjul, Drenov
predsednik veteranov naše GZ
Grič in Brezje.
sem bil prisoten tudi na občinskem tekmovanju GZ Dolomiti, - Sodelovali pri varovanju
teka v Zagorici in na koleki je potekalo v Zalogu. Iz naše
sarski dirki na Koreno.
zveze sta tekmovali 2 ekipi.
- Sodelovali pri praznovanju
Aktivnosti veteranov po dru25 let delovanja PGD Zaštvih
klanec. Bili smo del parade
PGD Žažar
s staro ročno brizgalno in
Društvo PGD Žažar ima
konjsko vprego. Po koncu
med vsemi društvi največ veterednega dela proslave smo
rank in veteranov v GZ Horjul,
še prikazali delovanje te stakar 11.
re opreme.

Iztekajoče se leto je bilo kongresno in
zato so se volili novi predstavniki na vseh
ravneh.

V edinstvenem živalskem vrtu na Vrzdencu, kjer tradicionalno prirejajo žive jaslice, sveti trije kralji s seboj pripeljejo kar
čisto pravo dvogrbo kamelo.
V idiličnem okolju in na svojevrsten način bodo tudi letos
postavili žive jaslice v prenovljeni podobi. Žive jaslice bodo
na ogled zadnje dni decembra, natančneje 25., 26., 29. in 30.
decembra med 17. in 19. uro. Že od 15. decembra pa vse do
konca leta pa si lahko ogledate praznično okrašen park in živali
v njem. Ogledi so možni med 10. in 18. uro. V parku najdete
različne vrste živali, ki so se rešile žalostne usode, ki bi jih dočakala v velikih živalskih vrtovih.
Poleg medveda, ki je postal zaščitni znak ZOO parka Rožman boste lahko videli indijska ježevca, nosate medvede, kart
tri snežno bele polarne volkove, avstralske emuje in seveda domače živali, kot so družina divjih svinj, kozorogov in številne
druge. Čisto od blizu pa si boste lahko ogledali tudi snežno
sovo: prav takšna je postala filmska zvezda ob slavnem mladem čarovniku Harryju Potterju. Z zbranimi prostovoljnimi
prispevki lahko tudi vi omogočite preživetje vsem tem živalim,
saj zbrana sredstva v ZOO parku porabijo za vzdrževanje in
hrano za živali, ki so se jim veliki živalski vrtovi odrekli, zato
vljudno vabljeni na ogled božične zgodbe na nekoliko drugačen
način, kjer lahko s svojim obiskom naredite nekaj dobrega v
tem prazničnem času.
Peter Kavčič, foto: arhiv ZOO park Rožman
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Med drugim se je volila tudi
nova veteranska komisija GZ
Horjul, ki je kljub volitvam
ostala v nespremenjeni zasedbi. Člani komisije pa so me
ponovno prepričali v vodenje
komisije nadaljnjih 5 let.
Kot predsednik te komisije
sem se na začetku leta udeležil
seje veteranske komisije na nivoju Regije Ljubljana I, kjer se
nam je predstavil novi predsednik komisije Maks Zupančič.
Novembra smo prejeli vabilo
na sklic vseh predsednikov veteranskih komisij Slovenije, ki
je potekalo na Igu. Zaradi moje
zadržanosti se je sklica udeležil
Franci Verbič, za kar se mu še
enkrat zahvaljujem. Za predsednika sveta veteranov je bil ponovno imenovan Jožef Smole.
Veteranska komisija si je
v letošnjem letu prizadevala biti čim bolj aktivna. Tako
smo letos sklicali 4 seje, zaradi premajhne udeležbe ena od
njih ni bila sklepčna. Na sejah
smo obravnavali tekoče naloge.
Med drugim smo sodelovali
tudi pri številnih dogodkih, ki
so se odvijali v občini:
- varovanje teka v Zagorici, ki
je bil organiziran v počastitev 20-letnice Občine Horjul,

- Udeležba pri slovesu od Matije Golca, PGD Dvor
- Jeseni smo pričeli s pripravami na 9. srečanje starodobnih ročnih brizgaln, ki
ga vsako leto organizira GZ
Škofljica. Kljub intenzivnim
pripravam nam letošnje leto
ni bilo naklonjeno, a smo
bili vseeno zadovoljni. Ekipi
je pomagal tudi član PGD
Vrzdenec Aleš Vrhovec, lepa
hvala ti, iskreno.
- Oktobra smo se izpostavili
objektivom s staro brizgalno, potem smo se zadržali
ob klepetu ob kozarčku.
Moram priznati, da vseh
aktivnosti ne bi mogli izpeljati brez sodelovanja starejših gasilcev našega društva.
Naše društvo šteje le 6 veteranov.
PGD Zaklanec
V PGD Zaklanec so trenutno
3 veterani, ki pomagajo društvu po svojih močeh. Tako so
v letošnjem letu pomagali pri
organizaciji slavnostne parade
ob 25. obletnici društva. Udeležili so se tudi slavnostne parade
v Polhovem Gradcu. Za sestavo
kakšne tekmovalne ekipe pa jih
je zaenkrat žal premalo.
PGD Podolnica
Veterani PGD Podolnica aktivno sodelujejo pri operativnih vajah, kjer opravljajo logistična dela, kot je vožnja vozil.
Njihov član se je v letošnjem
letu udeležil tudi srečanja sveta
veteranov.
Letos sta se nam pridružili
tudi veteranki PGD Žažar in
nas je sedaj 30. V prihodnjem
letu nas čaka 20. obletnica nastanka GZ Horjul. Omenjenih
aktivnosti se ne bi dalo opraviti brez vašega sodelovanja, zato
vam izrekam zahvalo. Na drugo adventno nedeljo vam vsem
udeležencem tega srečanja
veteranska komisija želi lepo
praznovanje božiča in obilo
zdravja v letu 2019.
Z gasilskim pozdravom, NA
POMOČ!
Predsednik
veteranske komisije
Janez Šušteršič

S M O

Voda je prinesla te besede.
Da bi tekle gladko …
Pogovarjam se z vami, ljudje te doline, s tistimi, ki razumete govorico
megle. S tistimi, katerih duša ja zrela,
močna dovolj, da si upa gledati trenutku v oči. Podpiram vas! Podpirajte me,
da preživimo, kar je treba.
Zato tečejo, da bi pomagale pogumu stati tam, kjer ga čas od slehernika
zahteva. Varovati, kar je sveto. Varovati vsaj osnovno, iz česar smo, da lahko
sanjamo. Tisti, ki spimo, in tisti, ki smo
budni, in vsi vmes.
Varovati zdravje zemlje in vode in
zraka in ognja – življenja. Tukaj in

zdaj. V tej dolini. Tok vode gre naprej
in se spreminja, spremljaj val. Opazuj
se, duša, in si odgovori za vsak korak
in vsak občutek. Ali podpiraš tkanje ali
paraš. Nihče več v tem času ne bo mogel uiti temu samospraševanju. Nate
bodo zrle stotere zunanje in notranje
oči. Nate zrejo oči onih starih, ki so to
zemljo z rokami oblikovali, da nam
rodi, in zrejo oči onih mladih, ki jim
boš dal dediščino v roke. Neguj svojo
ljubezen. Bodi čudovit človek.
Elementi so svete entitete, podstati bivanja in kako naj jih vrednotimo
skozi pohlep po denarju? Naj Bog v tebi
nikar ne pozabi tega, kar je. V tvojih
rokah smo, ne pozabi. Tvoja je moč in

tvoja odgovornost, kaj bo z nami, ki nismo ljudje. Mi, ki smo voda: studenci,
močvirje, potok, Šujica, Jebrlov tunf,
žažarsko jezero, voda pod nami, voda
nad nami. Mi, ki smo zemlja: bregovi,
njive, terase, zeljniki, travniki, steljniki,
gozd … Me, ki smo rastline, tvoja hrana in tvoj zrak. Tiste divje rože starih
mam: putke in petelinčki, marijine
srajčke, kronice, volčin, lisičjak, stara
bukev ob stezi, vse staro zeleno. Me,
živali: ne tiste iz pravljic, ampak me,
resnične, ki živimo tukaj, v tej dolini.
Vprašaj se kdaj, kako se nam godi? Ob
vseh cestah, ob vodi, ki jo pijemo za
vami, ob električnih pasteh, ob vonju
bencina in hrumenju kosilnic in žag …

Mi, ljudje: Kaj počnemo sami s seboj in med sabo. Saj veste to, da je svet
preživel že marsikaj in tudi ta čas bo,
moderni, kapitalistični, brutalni čas
bo. Ampak mi živimo v njegovi sredici
in to je naša odločitev. Se bomo v izzivih postavljali na stran življenja ali na
stran roparja.
Bodi eden izmed tistih, ki smo
shrambe upanja in vere, da je svet (lahko) čudovit kraj. Svet, beseda v našem
jeziku je dobro izbrana, pomeni, da je
naš svet sveti prostor, torej prostor svetega in svetlobe. Kraj, kamor smo prišli
srečat svetlobo.
Vsa modrost ti prišepetuje o tem, da
si mogočno bitje z obilnimi darovi, vsa

modrost ti govori, da je edina resnična pot naprej pot ljubezni in sočutja.
Strah je le posledica nevednosti, navidezne ločenosti od skupnega Enega.
Zima polaga prvi mrtvaško miren in
bel prt na ta naš svet doline in gričev.
Zima, doba spanja, smrti, miru. Čas,
ko se kristalno očistijo vse strasti življenja, se skozenj stočijo ali pretolčejo v
Pomlad. Bodi z notranjim Duhom prisoten v dobi, ki prihaja. Ostajaj osredotočen, miren. Bodi Bojevnik za Divji
prostor, za njegovo zdravje in preživetje. Zašepetala ti je zima …
Primož Bizjan, Gozdovniška
skupina Rjasta kanja, Horjul
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Novoletni bazar v osnovni šoli Horjul

December je mesec, ko žine pestijo finančne in socialne stiske. Zbrana sredstva gredo v šolski sklad,
Druženje, kot je na primer novoletni ki je namenjen izboljšanju dejavnosti
nas obiščejo trije dobri
bazar, nas povezuje, saj v sproščenem za učence.
možje. okolju lahko tako starši kot učitelji
Zadnji četrtek v novembru so otroTo je čas, ki se ga še posebno razveselijo najmlajši. Nimajo pa vsi te sreče,
da se lahko razveselijo obdarovanja,
saj žal živimo v času, ko nekatere dru-

med seboj pokramljajo. Tudi zato
vsako leto v osnovni šoli priredijo družabni novoletni bazar, kjer učenci ponudijo svoje izdelke, ki so jih naredili
pod mentorstvom učiteljev in učiteljic.

ci in njihovi starši preživeli družabno
popoldne v šolskih prostorih. Po uvodnem glasbeno-kulturnem programu
so sledile ustvarjalne delavnice s starši
in bazar, kjer so si nato vsi skupaj lah-

ko ogledali zanimive izdelke. Mirica
Založnik Simončič, vršilka dolžnosti
ravnateljice osnovne šole Horjul, je
po koncu bazarja poudarila njegov
pomen: “Vsi izdelki so nastali s pomočjo pridnih rok otrok, zato so bili
nagrajeni s prostovoljnimi prispevki.
Vsa zbrana sredstva so namenjena šolskemu skladu, denar pa se bo porabil

za obogatitvene dejavnosti učencev. S
pomočjo staršev smo zbrali tudi veliko knjig. Kar nekaj jih je dobilo novega
lastnika, ostale pa bodo obogatile šolsko knjižnico. Vsem skupaj se zahvaljujemo za lepo preživeto popoldne.”
Peter Kavčič,
foto: aArhiv OŠ Horjul

Likovna razstava Branko Lipnik: Sopotniki

Umetnost je zame stvar navdiha
Nekdanji učitelj likovnega pouka v
osnovni šoli Horjul Branko Lipnik vsako
leto poskrbi za razstavo svojih del v
prostorih šolske knjižnice in tako je tudi
letos na začetku decembra poskrbel, da
smo lahko uživali v razstavljenih delih, ki
jih je poimenoval s skupnim naslovom
Sopotniki.
V uvodnem delu so za pri- nagovor avtorja del, sicer projetno vzdušje poskrbeli mladi fesorja v pokoju, ki je povabil
glasbeniki, nato pa je sledil k ogledu letošnje razstave. Vr-

Vabilo

Člani Konjeniškega društva Zelena dolina
vljudno vabimo vse lastnike konj in prav tako
ljubitelje le teh na

blagoslov konj,
ki bo na Štefanovo, 26. decembra,
ob 13.30 na Vrzdencu.
Ob tem naj Vam voščimo še vesel božič ter srečno novo
leto 2019.
Vabljeni
Člani Konjeniškega društva Zelena dolina

šilka dolžnosti ravnateljice v
osnovni šoli Horjul Mirica
Založnik Simončič je povedala, da so vrata šole njihovemu
nekdanjemu sodelavcu vedno
odprta in z veseljem pomagajo
pri organizaciji te tradicionalne razstave. Veseli jo tudi dejstvo, da si njegova dela pridejo
ogledat tudi nekateri nekdanji
učenci, ki jim je umetnost blizu ali pa jih je Lipnik s svojim
delom že v osnovni šoli navdušil za likovno in umetniško izražanje. Vsako leto je na ogled
nekaj novih in starih del, kar
vsekakor pripomore h kulturnemu ozaveščanju in izobraževanju mladih, ki obiskujejo
to šolo. Omenila je tudi, da je
Branko Lipnik izdajal horjulski
koledar z domačimi motivi.
Čeprav je že deset let v pokoju pa njegova strast do umetnosti ne pojenja. Vsa dela za
tokratno razstavo je ustvaril
letos in, kot pravi sam, so to
dela trenutnega navdiha. Z deli
predstavlja Sopotnike, ljudi, s
katerimi se je na nek način srečal v življenju: “Zame je to delo

stvar navdiha. Lahko tri mesece ne naredim nič, nato pa
v nekaj tednih dobesedno eksplodiram. V glavi mi namreč
nastajajo risbe, ideje, le na papir
jih je potem še treba spraviti ob
pravem trenutku. Včasih gre v
koš za smeti mnogo skic, preden sem z rezultatom zares

zadovoljen. Tokrat sem se odločil za dela, pri katerih skušam
združiti klasično realistično
ustvarjanje z novim pogledom.
To niso neke inštalacije, ampak
enostavno poiščem predmet in
ga nato umestim v celoto. Lahko je to slika prijatelja, učenca
ali pa predmet. Včasih v enem
tednu naredim tri slike, včasih
pa v nekaj mesecih nič. Slika
nastaja v glavi, potem gre pa
hitro ali pa počasi. Na primer,
v Izoli sem našel na obali staro ribiško mrežo in dobil idejo,
našel primerno sliko ribiča in
vse to sestavil skupaj. Spet drug

skuje Lipnikove razstave, je
z naslednjimi besedami lepo
opisal, kako doživlja razstavljena dela: “Zanimiv je njegov pristop. Vedno so njegove razstave nekaj novega. Tokrat imamo
kombinacijo starih obrti in ljudi, ki so se nekoč ukvarjali s to
dejavnostjo ali pa to počnejo še
danes. To je v likovni umetnosti zelo zanimiv pristop. Skupaj
s portreti nekaterih svetovnih
in slovenskih kulturnikov in
prijateljev lahko rečem, da je
vsaka razstava presenečenje
za obiskovalce.” Sporočilo razstave je bilo letos zanimivo,

primer prikazuje ravno obratni
postopek. Našel sem fotografijo prijatelja, ki popravlja motorje, in sem šel do njega, dal mi
je zobnik, ki sem ga umestil v
končno umetniško delo.”
Poklepetali smo tudi z enim
od obiskovalcev. Domačin
Slavko Delalut, ki redno obi-

drugačno in poziv k izražanju
na samosvoj način. Kaj nam bo
umetnik pripravil čez eno leto,
bo pa stvar navdiha, kot je že
sam slikovito povedal. Pustimo
se presenetiti.
Besedilo in foto:
Peter Kavčič
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Vrzdenški pink ponk
Tretji turnir v namiznem tenisu z
naslovom Vrzdenški pink ponk je za nami.
Sobota, 13. oktobra, je prinesla poleg lepega vremena kup
dobrih dvobojev v gasilskem
domu na Vrzdencu. Že v jutranjih urah so se za najboljšo “na
vasi” pomerile punce oziroma
ženske. Udeleženk sicer ni bilo
veliko, a vseeno je bilo kar nekaj zanimivih dvobojev. Največ
znanja je očitno v družini Filipič, saj sta se v sestrskem finalu
pomerili Maša in Nika. Slednja
je bila tokrat boljša in postala
prva prvakinja.
Moški del je bil pričakovano
bolje zaseden in tudi tukaj je
bilo kar nekaj zanimivih rezultatov, presenečenj in dolgih
dvobojev. A vseeno je na koncu
zmagal le eden in to je bil letos
Martin Skubic, ki se je v finale
prebil potem, ko je premagal
lanskega prvaka Uroša Zdešarja, ki je na tekmi za tretje mesto
ugnal Janija Kogovška. Drugo

Nagodeta, ki bi po prikazanem
lahko z nekaj sreče prišel tudi
do konca, a mu je sreča tokrat
obrnila hrbet.
Finale je bil torej za Andreja
in Jureta. Tekmeca sta bila izenačena, a je Andrej ob svojih
zanesljivih udarcih izkoristil
še vsako napako Jureta in počasi uhajal iz seta v set in postal
novi občinski prvak leta 2018. S
tem smo zaključili športni dan,
na katerem je skupaj sodelovalo skoraj 30 tekmovalcev.
Tudi otroci so izkoristili svojo
urico in so se ob večerni risanki, ki jo s projektorjem vedno
zavrtimo po končanem tekmovanju, dobro zabavali. Če
potegnemo črto, je pink ponk
na Vrzdencu zdaj že dobro
ukoreninjen, zato se zagotovo
srečamo oktobra naslednje
leto. Vabljeni že zdaj.
Hvala vsem sodelujočim, posebej pa še domačim gasilcem,
ki so nam odstopili svoj prostor.

mesto je pripadlo Simonu Čadežu, ki se je v finalu Martinu
dobro upiral, a vseeno klonil z
rezultatom 1 : 3.
Tretji del je bil občinsko
obarvan, saj so se najboljšim
Vrzdenčanom pridružili še
drugi iz horjulske občine. Kot
se spodobi, se je tokrat igral
najboljši pink ponk in dvoboji
so bili še bolj izenačeni. Po skupinskem delu smo dobili osem
najboljših za izločilne boje. Andrej Marolt in Aljaž Nagode
sta tvorila prvi polfinalni par
in po zelo izenačeni tekmi je
po podaljšku slavil in se uvrstil
v finale Andrej Marolt. Drugi
polfinalni dvoboj sta odigrala
Jure Končan in lanski prvak
Jernej Trček, ki pa je tokrat
podlegel izkušnjam in klonil.
Pripadla mu je tekma za tretje
mesto, ki jo je obrnil sebi v prid
in po lepi igri premagal Aljaža

Iz vrtca Marjetica
V letošnjem letu smo se
odločili jesen in vse njene
darove proslaviti na malo
drugačen način.
Temu pisanemu času, ko se narava
odpravlja na počitek in nam ponuja
celo zbirko materialov za ustvarjanje,
obdelovanje, raziskovanje in opazovanje, smo posvetili obdobje od 8. oktobra do 23. novembra. Starši so nas pridno oskrbovali z jesenskimi plodovi,
odpadlimi listi, vejicami in semeni. S
tem materialom smo okraševali naše
igralnice, nastale so izvirne umetniške stvaritve. Naravne materiale so
otroci samostojno raziskovali z vsemi
svojimi čuti.
Hodili smo na sprehode v naravo, kjer smo opazovali jesen v vsem
svojem razkošju. Otroci so se igrali z
naravnimi materiali in nabirali različne plodove. Pogledovali smo tudi

Delavnica za laično oskrbo in
nego bolnika na domu
Zdravje je naše največje bogastvo. Velikokrat ga
premalo cenimo ali pa ga celo zanemarjamo.
Z leti se začnejo pojavljati
razne zdravstvene težave, posledice naših pregreh, načina
življenja, stresov, nekaj je tudi
podedovanih. Pravzaprav niso
samo leta vzrok bolezenske nemoči, tudi razne poškodbe nas
lahko doletijo nepričakovano.
Bolezen pride in znajdemo se
v težavah, ko potrebujemo pomoč ali pa pomoč potrebuje
naš družinski član. Ko bolezen
prizadene nekoga izmed svojcev, se pojavi vprašanje, če mu
bomo sploh sposobni pomagati in mu nuditi laično oskrbo
in nego na domu.
Prav vsi se lahko znajdemo

v položaju, ko bomo morali
poskrbeti za svojca, prijatelja,
mogoče soseda, ko bo to potrebno.
Novembra so člani območnega združenja Rdečega križa
Slovenije Ljubljana organizirali delavnico za laično oskrbo
in nego bolnika na domu, ki
je bila namenjena vsem, ki nimamo zdravstvene izobrazbe.
Delavnica je potekala štiri ure v
prostorih Humanitarnega centra RKS OZ Ljubljana. Za prejemnike humanitarne pomoči
in aktivne prostovoljce RK je
bila brezplačna. Delavnice se
je udeležilo tudi sedem članic

RK iz Občine Horjul. Povabila nas je predsednica krajevne
organizacije RK Horjul Tončka
Klobučar, za kar smo ji prav vse
udeleženke zelo hvaležne.
Za izčrpno predavanje o boleznih in poškodbah, ki človeka
priklenejo na posteljo, ter praktični prikaz laične nege in oskrbe sta poskrbeli višja medicinska sestra na intenzivni negi
Mica Zupan in patronažna sestra z dolgoletnimi izkušnjami
na terenu Cilka Škof. Prikazali
sta uporabo raznih pripomočkov, ki so nam v dani situaciji
na razpolago. Seznanili sta
nas, kaj lahko pričakujemo od
ZZZS in kaj si moramo plačati
oziroma doplačati sami. Višja
medicinska sestra Mica Zu-

pan je prikazala uporabo defibrilatorja. Patronažna sestra
Cilka Škof nas je seznanila z
znaki in posledicami demence.
Nekateri izmed slušateljev so
z nami delili lastne izkušnje, ki
jih imajo ali so jih imeli s svojci
ob bolezni. Nikoli ni lahko, še
posebej ni lahko, če nas doleti popolnoma nepripravljene.
Zato so taka predavanja in
praktični prikazi nege in oskrbe še kako dobrodošli.
Organizaciji RKS OZ Ljubljana in prostovoljkama Mici
Zupan in Cilki Škof se za izvedbo delavnice Praktični prikaz laične nege in oskrbe na
domu iz srca zahvaljujemo.
Udeleženke delavnice

po vrtovih v bližnji okolici vrtca, ter
prepoznavali različne vrste zelenjave.
Odpravili smo se na ogled sadovnjaka
pri Janševih na Lesnem Brdu.
V vrtcu smo sadje in zelenjavo razvrščali, vonjali in okušali. Najprej smo
se razveselili okusnega pečenega in
kuhanega kostanja. Vzgojiteljice smo
skupaj z otroki pripravile še veliko
zanimivih jedi; presni jabolčni zavitek, zelenjavno pico, bučne palačinke,
krompir v oblicah in sadne kolačke.
V tednu od 22.do 26. oktobra pa
smo v jutranjem času prebirali pravljice ob soju svečk, ki so nam svetile
iz izrezanih buč. Zjutraj, ko je še malce
mračno in se še nismo prav dobro prebudili, smo se stisnili skupaj na blazinah in poslušali pravljice. Ta jutra so
bila čarobna kot meglice, ki se vijejo
po travnikih horjulske doline. Bilo
nam je zelo lepo, in s tem se letošnja
jesen počasi poslavlja…
Barbara P., Tjaša J., Barbara Č.

Dan
horjulske
odbojke
Leto je naokrog in ŠD Vrzdenec objavlja, da je
dan odbojkarjev Horjulske doline pred vrati.
Vse, ki ste se že udeležili tega športnega dne v
preteklosti in vse tiste, ki
bi se ga radi prvič, vabimo
v soboto, 26. januarja, v
dvorano OŠ Horjul. Vabljeni tudi vsi navijači, da
spodbujate svoje favorite.
Se vidimo ...
Informacije in prijava na 051 661 952 (Uroš).
ŠD Vrzdenec
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OSREDNJA OBČINSKA
PRIREDITEV OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI
Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti bo v
petek, 21. decembra, ob 18. uri v športni dvorani na Dobrovi.
Slavnostni govornik bo župan občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar.
Kulturni program bodo oblikovala društva iz občine Dobrova - Polhov
Gradec in Marko Vozelj.
Po prireditvi bo novoletni sprejem s pogostitvijo.

Vabljeni!

dan samostojnosti
in enotnosti

Konstituiran občinski svet

Defibrilatorji odslej
na dostopnih lokacijah
AED defibrilatorji odslej nameščenih na
zunanjih površinah nekaterih gasilskih
domov ter obeh osnovnih šol.

V novi sestavi občinskega sveta so: Marko Košir, Ana Oblak, Valentin Tominc, Ana Zorc, Borut Dolinar, Katarina Oven, Marjan Pograjc, Franc
Rejec, Tončka Dolenc, Stanislav Dvanajščak, Nataša Peljhan, Bojan Demšar, Ana Malovrh, Anton Zibelnik, Marjeta Urbančič, Gregor Čuden in
župan Franc Setnikar.

V sredo, 12. decembra, so se na svoji prvi, tudi zaprisegel v tretji županski mandat. da bodo s konstruktivnim delom uspeli
konstitutivni seji, sestali svetniki novega
občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec. Brez pripomb v delo volilnih
odborov in občinske volilne komisije so
potrdili mandate vsem šestnajstim svetnicam in svetnikom ter županu, ki je na seji

Župan Franc Setnikar je v svojem nagovoru čestital vsem izvoljenim svetnikom
in svetnicam ter pozval k sodelovanju in
skrbi za dobro vseh občanov. Povedal je, da
občinski svet ni prostor za politična obračunavanja ter dejal, da verjame v voljo vseh,

uresničiti čim več zastavljenih ciljev. Zaželel jim je prijetnih praznikov ter uspešno
leto 2019, tako na osebni kot poslovni poti.
Ob koncu so skupaj nazdravili uspešnemu
delu v prihajajočem mandatu.
Nadja Prosen Verbič

Statistika kaže, da povprečno v Sloveniji kar pet ljudi dnevno umre zaradi srčnega zastoja. Ob srčnem zastoju je edina
rešitev defibrilacija v prvih nekaj minutah. Zato je izjemnega
pomena, da so defibrilatorji v bližini in lahko dostopni, ko je to
potrebno, saj so namenjeni preprosti uporabi tudi za laike in le
tako lahko pripomorejo k drugačnemu razpletu.
Poročali smo že, da sta Občina Dobrova – Polhov Gradec ter
koncesionar lekarne na Dobrovi pred meseci poskrbela za nakup novih avtomatskih defibrilatorjev Medtronic Physio Contol Lifepak CRPlus. Mreža defibrilatorjev na območju občine
se je z novopridobljenimi razširila na kar 14 lokacij.
Občina je v jesenskih mesecih v vseh štirih krajevnih skupnostih izvedla tudi brezplačno izobraževanje o pravilni uporabi defibrilatorja. Na zadnje pa so na nekaterih lokacijah poskrbeli še za nakup ogrevanih omaric ter te rešitelje življenj
namestili zunaj stavb in tako omogočili enostaven in hiter
dostop.
AED so odslej nameščenih na zunanjih površinah gasilskega
doma v Brezju, gasilskega doma Butajnova-Planina, gasilskega
doma na Hruševem, gasilskega doma v Podsmreki, gasilskega
doma v Zalogu, gasilskega doma v Šentjoštu, športne dvorane
na Dobrovi ter na zunanji strani stavbe Osnovne šole Polhov
Gradec.
Bodite obveščeni, saj ste lahko prav vi poklicani, da nekomu
rešite življenje.
Nadja Prosen Verbič

S prižigom lučk skočili v čarobni mesec
Na zadnji novembrski večer je v grajskem
parku potekal čaroben prižig lučk in
umetniških lampionov z otroškimi
poslikavami ilustratorke Marjance Jemec
Božič, ki bodo park in Polhograjsko graščino
razsvetljevale cel praznični december.
Melje, melje mlinček. Umetniška dela so nastajala kak mesec,
in sicer pod umetniškim vodstvom Darinke Orel.
Otroške stvaritve si je ta večer prišla ogledati tudi sama
ilustratorka Marjance Jemec
Božič, ki je pohvalila otroke in
tovrstno spodbujanje otroške
Čarobnost in svetloba v Polhovem Gradcu
Na kupu (od leve): idejna vodja Darinka Orel in ilustratorki Marjanca ustvarjalnosti. Gostja je, skuJemec Božič in domačinka Maša Kozjek paj z županom in ravnateljico,
Kulturni program, ki je vse- tokratnih nagovorih zaželeli
sodelovala pri težko pričakoboval plesne in instrumentalne tudi župan Franc Setnikar in nov. Na njih so letos naslikali Bine, kopica rdečih škorenjčkov vanem prižigu lučk, ki so ga z
ter pevske točke in recitacije, so ravnateljica Ilinka Kucler ter in narisali glavne motive in ter raznobarvnih gumbov iz glasnim odštevanjem posprepripravili učenci osnovne šole predstavnica Javnega zavoda like velike dame slovenskih ilu- pravljice Prodajamo za gumbe, mili otroci in množica zbranih
Polhov Gradec. Čudovit in mi- Polhograjska graščina Nina stracij Marjance Jemec Božič. na enem najdemo tudi Jakca in obiskovalcev.
ren praznični mesec decem- Slana. Tako kot program, pa so Lampione torej krasijo Piko Di- strica hladilnika ter še nekatere
“Ljudje, prižgimo luč! Po ceber, v družbi najbližjih, tistih osnovnošolci bili tudi avtorji nozaver, nagajiva opica iz knji- druge zanimive like iz pravljic lem svetu hkrati! Naj sveti kdo
ki jih imajo radi so zbranim v čudovitih pravljičnih lampio- ge Nana, mala opica, Papagaj Anje Štefan in njene zbirke ve kam, saj kdaj že plamen sve-

če pokaže pot do sreče, človeku,
ki je sam. Prižgimo luč, ljudje!
Po celem svetu hkrati!” Čudovita recitacija Frana Milčinskega Ježek, ki še kar odmeva…,
je sicer zaključila uradni del
dogodka, s katerim je Polhov
Gradec zakorakal v praznični
mesec.
Neformalno pa se je druženje obiskovalcev oziroma tistih,
ki jih mraz ni pregnal v tople
domove, nadaljevalo še z občudovanjem praznične okrasitve
parka ter z gretjem ob topli pijači, v zavetju grajske lipe.
Fotografije in besedilo:
Nadja Prosen Verbič
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Drsališče v Gabrju

Dogodki in novosti januarja

dni, odprto bo vsak dan od 16. do
19. ure, ob sobotah, nedeljah in
praznikih od 13. do 19. ure, za skupine manjših in večjih drsalcev pa tudi
po dogovoru. Svoje drsalke prinesite s
seboj. Naše bodo na voljo na drsališču.
Vabljeni na drsališče …

Občina Dobrova - Polhov
Gradec bo tudi to zimo
postavila drsališče za vse
ljubitelje zimskih radosti.
Drsanje na drsališču, velikem 330
kvadratnih metrov, bo tudi letos za
otroke do 15. leta brezplačno. Drsališče v Gabrju bo predvidoma obratovalo od 1. decembra letos do 3.
marca prihodnje leto, skupaj 93

Občina Dobrova - Polhov Gradec
Vse dodatne informacije dobite
na spletni strani www.dobrovapolhovgradec.si.

Trendi, inovativnost in ustvarjalnost v turizmu
Občina je v preteklih
letih veliko pozornosti
namenila razvoju,
sodelovanju, promociji
in trženju turističnih
programov.
Pridobili smo znak zelena turistična
destinacija, ki ponudnikom v občini
odpira nove možnosti promocije in
trženja.
Čas je, da stopimo še korak naprej,
in vabimo vas na predavanje, na katerem bomo izvedeli več o:
- trendih v turizmu, ki so nam lahko v pomoč pri nadaljnjem razvoju
turističnih produktov (ključni trendi,
ki krojijo turistično ponudbo in povpraševanje po vsem svetu, s primeri
dobrih praks),
- inovativnosti in ustvarjalnosti v

turizmu: vpogled v možnosti za bolj
domiselne, drugačne in zanimivejše
produkte oziroma doživetja (s primeri
dobrih praks).
Predavanje bo v četrtek, 10. januarja, od 15. do 18. ure v Polhograjski graščini.
Da bo predavanje res nekaj posebnega, smo kot predavatelja povabili Matejo Gruden, dolgoletno
turistično novinarko Dela, zdaj pa
urednico turistične revije Lipov list,
predavateljico o trendih v turizmu in
nosilko predmeta Turizem in doživetij v Visoki šoli za trajnostni turizem
Erudio, ter dr. Andreja Pompeta,
ki ga bogatijo tridesetletne izkušnje
iz vodenja ustvarjalnosti ter spodbujanja inovativnosti in trženja v turiz-

mu. Kot projektni in kreativni vodja
ter soustvarjalec je deloval pri projektih Slovenija – moja dežela, I FEEL
SLOVENIA, znamka Bled in mnogih
drugih. Je zelo priljubljen predavatelj
v podjetjih, na fakulteti in kongresih
ter neumoren motivator, moderator,
svetovalec in pisec člankov ter knjig.
V prostem času ustvarja glasbo in kolesari vsepovsod. Andrej in Mateja sta
pod okriljem Brand Business School
skupaj izvedla tudi številne delavnice
za razvoj turizma in različne projekte
za slovenske destinacije.
Delavnice so brezplačne, obvezne
so prijave, ki jih pošljite na naslov helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si
do 7. januarja.

Pr’ Frjan nagrajeni
na mednarodnem sejmu
Marinkia Košir in njenemu podmladku je
uspelo doseči odličen rezultat na letošnjem
54. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu
AGRA v Gornji Radgoni avgusta letos in tako
popeljala ime naše občine na zmagovalne
stopničke pridelovalcev medu!

Ocenjevanje je potekalo
3. avgusta na Pomurskem
sejmu in, kot zanimivost,
med šestimi člani ocenjevalne komisije sta sedela
tudi dva predstavnika družbe Čebelarstvo Božnar mag.
Amalija Božnar in Primož
Božnar.
Komisija je vzorce medu
ocenjevala po veljavnem
pravilniku Čebelarske zveze Slovenije, opravili so tudi
meritve vsebnosti vode in
elektrolitske prevodnosti.
Na ocenjevanju je sodelovalo več kot 100 čebelarjev iz
6 držav s 146 vzorci medu.
Veselje do čebel je predvsem na strani Marinke, ki
je pridna kot čebelica zgled
čebelam, ki dajo zato zelo
kakovostno in večkrat nagrajeno medeno zadoščenje.
Navdušila je tudi vnuka Klemna, da čebelari v
Dvorski vasi pri Velikih Laščah. Tudi on je dobil zlato
medaljo na sejmu AGRA za
gozdni med.
Marinka je postala prvak
vrste za kostanjev med, zanj
je prejela tudi zlato medaljo
Vnuk Klemen gre po stopinjah babice Marinke. kakovosti, srebrno meda-
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ljo pa je dobila za kakovost
cvetličnega medu. Iskrene
čestitke!
Čebelarsko društvo Dolomiti je že leta 2014 podelilo Marinki Košir odlikovanje z redom Antona Janše
tretje stopnje za posebne
zasluge za dvig slovenskega
čebelarstva.
Sicer pa, lepo vabljeni na
obisk, prigrizek in pokušino
medu s prve žlice, če boste
utrujeni, pa nič zato, saj je v
večjem čebelnjaku Marinka
uredila tudi ležišče, da med
počitkom vdihuješ aerosol
iz panjev čebel, kar zelo blagodejno vpliva na kožo, dihala in živce – ti. apiterapija
je v Nemčiji priznana in priljubljena domača lekarna.
Pri nas je od junija 2018
apiterapija priznana dejavnost. Marinka se zahvaljuje
čebelarskemu društvu Dolomiti, Čebelarski zvezi Slovenije za znanje in izkušnje,
pridobljene na predavanjih
ter v pogovorih s čebelarji
in predavatelji.
Sebastjan Vehar

Prihaja novo leto, nove obljube in zaobljube.

V novo leto stopimo veseli in optimistični, imejmo se radi, kar
pa je bilo slabega, pustimo v preteklem letu. Vse lepo v novem
letu, veliko sreče in zdravja! Tako kot do sedaj, se v graščini lahko
udeležite različnih dogodkov, ki jih pripravljamo za vas. Vabljeni!

Polhov doživljajski park

Čaj z grofom Blagajem

Vabljeni v Polhov doživljajski park.
V Polhovem doživljajskem parku
boste polhu pomagali najti novi
dom in se naučili veliko zanimivih
reči o njegovih prijateljih. Odpiralne čase preverite na: spletni strani
http://www.grad-polhovgradec.si/
polhov-dozivljajski-park ali http://
visitpolhovgradec.si/prireditve, na
FB strani Polhograjska graščina ter
na Instagram profilu Polhograjska
graščina.

Čajanke izvajamo ob petkih popoldan. Obvezna je predhodna najava.

Grajska knjižnica Polhov Gradec

Vrata grajske knjižnice so odprta
vsak četrtek od 17. do 19. ure in
v soboto od 10. do 12. ure. Vabljeni, da si v knjižnici izberete
knjigo za krajšanje dolgih zimskih večerov.
V knjižnici velja članarina Mestne
knjižnice Ljubljana, zato vabljeni
tudi vsi člani MKL, ki obiskujete
Voden ogled dvorske cerkve
ostale enote. V knjižnici je na voljo
V nedeljo, 6. januarja, od 14. do veliko literature, ki je priporočena za
16. ure vabljeni na brezplačno vo- domača branja (za osnovne in sredenje po dvorski cerkvi sv. Petra, ki dnje šole) in bralne značke, zato vavelja za eno najlepših cerkva pozne bljeni tudi šolarji in dijaki. Članarine
gotike pri nas. V notranjosti si lahko za mlade do 18. leta ni.
ogledate lesen strop, ki z okrasom
posnema gotsko obokanje, renesanč- URE PRAVLJIC
no oblikovana kamnita baldahina ter Otroci! Z urami pravljic nadareliefno okrašene empore, na katerih ljujemo 31. januarja ob 16.30.
je ob obredih sedela gosposka. Vodil Lepo vabljeni otroci od četrtega do
bo vodnik Marjan Malovrh.
desetega leta, pa tudi vsi ostali, ki
radi poslušate pravljice. Na uri praPoroka v romantični Polhograjski vljic otroci prejmete dnevnik pravljic,
na katerem zbirate žige. Ob zaključgraščini, le korak iz Ljubljane
Se želita poročiti v grajskem parku, ku najbolj pridne čaka lepo preseneki ga obdajajo okoliški hribi, v zele- čenje.
nem okolju, stran od mestnega vrveža in gneče? Vabimo vaju, da svojo Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na
ljubezen potrdita v objemu Polho- voljo:
grajske graščine. Možen je dogovor T: 031 776 259
za cerkveni obred v župnijski cer- E: info@grad-polhovgradec.si
kvi Marijinega rojstva ali v zname- www.grad-polhovgradec.si    www.visitpolniti gotski cerkvi sv. Petra v Dvoru. hovgradec.si
Termini porok se usklajujejo glede Spremljajte nas tudi na FB in Instagram
na prvo prijavo para za posamezno profilu Polhograjska graščina
Pripravile:
soboto. Pokličita nas, veseli bomo
Julija
Buh,
Ana
Oblak,
Nina Slana
vajinega obiska.

Vabilo
Občina Dobrova - Polhov Gradec vas vljudno vabi na ogled otroške predstave

PRAZNIČNI KIKIRIKI

v sredo, 26. decembra, ob 16. uri v Športni dvorani Dobrova.

Vstop je prost.

Vljudno vabljeni!

Nemirni december od nas se poslavlja,
še zadnji poslal nam bo svoj ognjemet,
se marsikateri bo izpolnil obet,
ki vsak sam pri sebi si zdaj ga zastavlja.
Naj sreča vsa svoja vam vrata odpre,
naj vse skrivne želje izpolnijo se!
VESEL BOŽIČ IN
SREČNO NOVO LETO 2019!

Srečno 2019!
Vam želi PGD ČRNI VRH

Občina Dobrova-Polhov Gradec
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Miklavž obiskal črnovrške otroke
December je tu, z njim
pa polno pričakovanja
in iskric v otroških
očeh, ko jih obiščejo
dobri možje.

Vabilo

Na dan samostojnosti in enotnosti se bo oglasila

Kot vsako leto se je prvi izmed njih, sveti Miklavž, oglasil tudi v Črnem Vrhu. Med
sončnim zahodom smo še
opazovali na nebu, kako peče
piškote, ko pa se je stemnilo, je
bil že med nami. Otroke je obiskal v njihovih domovih in jim
izročil darila, katerih so se silno razveselili. V pomoč so mu
bili angeli, manjkali pa niso niti
strašni parkeljni, ki so tistim da morajo biti v prihodnje bolj sličice, ki jih je bil zelo vesel! ške otroke zelo rad, ker vedno
bolj nagajivim otrokom malce pridni. Nekateri otroci so Mi- Miklavž obljublja, da pride tudi cenijo njegova darila.
požugali in jim s tem pokazali, klavžu podarili še pobarvane naslednje leto, saj ima črnovrMihaela Kožuh

PESEM MIRU.
Petje pevskih zborov Pograjske doline
se bo prepletalo s kratkimi odlomki iz del
Ivana Cankarja.
Polhov Gradec, Kulturni dom Jakoba Trobca,
sreda, 26. december, ob 18. uri.
Turistično društvo Briše
Vabljeni!

Sv. Miklavž obdaril polhograjske otroke
Na predvečer godu
svetega Miklavža,
5. decembra, se
je ta ustavil tudi v
Kulturnem domu
Jakoba Trobca v
Polhovem Gradcu in
obdaril dobre otroke,
vsem družinam pa
izročil blagoslovljeno
vodo.
Množica otrok, njihovih
staršev in dedkov ter babic je
nestrpno pričakovala obisk
prvega izmed dobrih decembrskih mož. Ti so si najprej
ogledali predstavo s poučno
vsebino, ki so jo pripravili člani
Kulturnega društva Gregor Rihar. Zgodba je pripovedovala
o povprečni štiričlanski dru-

Otroka sta tudi to leto pisažini, ki sta ji nekoč ponagajala
strašljiva parkeljca in jim skrila la Svetemu Miklavžu, a njuna
televizijski daljinec ter povzro- želeja je precej izstopala od
čil prepir v družini.
drugih. V pismu sta zapisa-

la, da si želita več pozornosti
svojih staršev, predvsem pa, da
se starša ne bi toliko prepirala.
Ko sta Miklavževa pomočni-

ka, angelca pismo prebrala, sta
poskrbela, da je pismo prišlo v
roke staršem. Razočarana nad
svojimi dejanji sta se pobotala
in v hiši začela ustvarjati prijeten dom.
Zaključek igre pa je pomenil
prihod najbolj pričakovanega.
Miklavžev vstop na oder so pospremili otroci, ki so ga glasno
priklicali.
Ta dobri mož je otroke najprej nagovoril, nato pa jim razdelil darila. Otroke je klical v
starostnih skupinah in vsaka
od skupin mu je pripravila prijetno presenečenje – zmolila
molitev ali mu zapela pesmico, ki so se jo naučili pri veroukuali mu le podelila veliko
prijaznih otroških nasmeškov.
Vsega je bil vesel in v zahvalo

jih je nagradil z vrečko, v kateri se je skrivalo nekaj za dobro
branje in nekaj za posladkanje.
Vsaki od družin pa je namenil
lonček blagoslovljene vode, s
katero bodo lahko pogasili kak
družinski prepir in slabo voljo
ali pa prihajajočih praznikih
poškropili dom in blagoslovili
svojo družino.
Sveti Miklavž mi je prišepnil,
naj beseda zahvale ob njegovem godu velja Kulturnemu
društvu Gregor Rihar, ki je
lepo poskrbelo za njegov obisk
ter Občini Dobrova-Polhov
Gradec in Čebelarstvu Božnar,
ki sta omogočila, da so otroci in
družine prejele njegov dar.
Besedilo in fotografija:
Nadja Prosen Verbič

Utrip Miklavževega sejma
in tujih razstavljavcev. Polhograjska graščina v sodelovanju
z Osnovno šolo Polhov Gradec,
Muzejem pošte in telekomunikacij in knjižnico Polhov Gradec vsako leto poskrbi, da je
Pester spremljevalni pro- Miklavžev nakup za nekatere
gram je ponudil ustvarjalne enostavnejši in, kar je še podelavnice ter predstave za naj- membno, imajo nekaj od tega
mlajše, stojnice pa so bile tudi tudi lokalni obrtniki. Hkrati
letos polne izdelkov domačih pa čarobnost praznikov pri-

V prostorih
Polhograjske graščine
je 1. in 2. decembra
potekal tradicionalni
Miklavžev sejem.

čara tudi otrokom, ki jim je
namenjen pester in zanimiv
spremljevalni program. Letos
so izdelovali origami smrečice,
okraske za jelko, angelčke, snežake, venčke iz zgoščenke ter
novoletne kapice iz volne.
Otroci so tudi urili različne
spretnosti, vsi vztrajni in natančni pa so se na koncu veselili
svojih končnih izdelkov. V svet

Nepozabna izkušnja - jahanje samoroga

Osnovnošolci na stojnicah prizkusili svoj podjetniški talent

domišljije, plesa in pesmi pa sta
jih popeljali sobotna predstava
Poln pehar sanj in nedeljska
Škratolovski lonček kuhaj.
Mimo stojnic se je tako v
soboto kot nedeljo sprehodilo
veliko ljudi iz okolice in tudi od

drugod. Nekateri so pohvalili
bogato ponudbo izdelkov domačih in tujih razstavljavcev,
drugi pa so bili nekoliko kritični do sicer simbolične vstopnine na sejemsko prizorišče, ki
je hkrati sicer omogočila tudi

ogled muzejskih zbirk. Da je
sejem prvenstveno namenjen
razstavljavcem in obiskovalcem, so slednji poudarili.
Tudi letos je bila v zgornjem
nadstropju pestra izbira prazničnih voščilnic in drugih
okraskov, ki so jih izdelali polhograjski osnovnošolci.
V srednjem je dišalo po naravnih milih in drugi domači
kozmetiki, najti je bilo tudi veliko izdelkov iz tekstila in drugih ročnih spretnosti, poseben
vtis pa so pustile stojnice z raznovrstnimi izdelki iz lesa.
V pritličju so tudi letos prostor dobili pridelovalci najrazličnejših mesenih, čebeljih,
kozjih pridelkov in izdelkov
ter čajev in drugih domačih
zelišč. V grajskem parku pa je
bil ob ognju ter s ponudbo toplih pijač in prigrizkov prijetno
pripravljen prostor za druženje
in sproščen klepet odraslih in
kraj, kjer so se tudi otroci lahko
naužili svežega zraka, se natekli in celo jahali samoroga, ki je
bil letošnja izredno atraktivna
novost.
Fotografiji in besedilo:
Nadja Prosen Verbič
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O odnosih in ravnovesju telesa na delavnicah
Tvoj glas,
naša
odgovornost!
Tudi na letošnjih lokalnih volitvah ste nam
številni zaupali svoj glas.
Vaša podpora raste in želimo, da še naprej skupaj gradimo in
sodelujemo, da bodo naši kraji še lepši.
Iskrena HVALA za vaš glas in podporo.

SREČNO 2019!
Prihajajoči božični prazniki naj med vas prinesejo
mir in radost, v novem letu 2019 pa vam želimo
obilo zdravja, sreče, uspehov in zadovoljstva na vseh
vaših poteh. Iskrene čestitke in ponosno praznovanje
ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
OO SDS Dobrova-Polhov Gradec

Špela Sečnik, diplomirana
Novembra se je nadaljeval cikel delavnic
delovna
terapevtka in imetniZdravje na vsakem koraku.
Konec oktobra se je pričela že 6. sezona tega projekta,
v sklopu katerega bo občina
Dobrova - Polhov Gradec za
svoje občane letos pripravila
kar enajst brezplačnih delavnic, predavanj, okroglih miz in
predstavitev.
22. novembra je Urška Jesenovec, mag. zakonskih in
družinskih študijev, v prostoru OŠ Dobrova predavala na
temo Medgeneracijski odnosi
in osebna rast. Predstavila je

dejavnike, ki pripeljejo do težav
v medgeneracijskih odnosih in
so v današnjem okolju, ko mnogi mladi s svojimi družinami
ostajajo doma, pogosta stalnica. Spregovorila je o doživljanju
in pomenu sporočil in načinih
sporočanja ter opisala, kako
se s tovrstnimi težavami soočiti. Povedala je, kako si lahko
z razumevanjem in sočutjem
pomagamo sami in kako in v
kakšnih primerih naj poiščemo
pomoč bližnjih.

ca licence zdravilke, je v imenu
društva Lep je dan 29. novembra v avli OŠ Polhov Gradec
številnim navzočim predstavila, na kakšen način se s pomočjo Bownove terapije lahko
vzpostavi ravnovesje v telesu.
“Če imamo ravnovesje v telesu,
ga imamo tudi v življenju in če
je v njem nekaj porušeno, to
vpliva ne celotno telo,” je dejala
ter sprva predstavila človekovo telo in načine delovanja ter
vplivanja nanj. Dotaknila se
je danes ene najbolj pogostih

bolezni sodobnega časa – izgorelosti ter poudarila, da je posebej pri tovrstnih zdravljenjih
treba človeka obravnavati celostno. Naštela je nekaj mehanizmov za zdravje, ki si jih lahko
privošči skoraj vsak: objemi in
socialna druženja, telesne aktivnosti, seks in komunikacija.
Brezplačne delavnice za vse
bodo potekale tudi januarja,
in to ob četrtkih izmenoma v
prostorih osnovne šole Polhov
Gradec in na Dobrovi. Prijazno
vabljeni:
- 10. januarja ob 18. uri v
OŠ Dobrova na delavnico
izdelave rož iz krep papirja,
- 17. januar ob 18. uri v OŠ
Polhov Gradec na predstavitev humanitarno-medicinske odprave na Madagaskar,
- 24. januarja ob 18. uri v
OŠ Dobrova na predavanje
o tem, na kaj je treba paziti
pri izbiri in nošenju šolske
torbe,
- 31. januarja ob 18. uri v
OŠ Polhov Gradec na praktični prikaz in pokušino
zdrave hrane.
Besedilo in fotografija:
Nadja Prosen Verbič

Peš od križa do križa

Na misijonsko nedeljo, 21. oktobra, smo se
pohodniki zbrali pri družini Jankovega Bernarda.
Z namenom, da obiščemo tri
kraje, kjer so se naši krajani pri
delu smrtno ponesrečili. Kljub
oblačnemu vremenu, megli in
rosenju se nas je zbralo okrog

je ponesrečil pred 58 leti, 17.
junija 1960, med košnjo sosedovega strmega travnika. Bil
osemdeset, tako odraslih kot je v tridesetem letu starosti.
otrok, že šestič zapored. Naj- Žena Francka je ostala sama s
prej smo odšli do križa, ki tremi majhnimi otroki na strstoji v spomin na reberskega mi kmetiji. Na mestu tragedije
ata, Slavka Božnarja. Slavko se smo zmolili kratko molitev ter

prižgali svečke. Pot nas je vodila v Slovnikovo kočo, do križa
v spomin na Danijela Burjeka.
Ravnohribarski Danijel se je
smrtno ponesrečil pri delu v
gozdu, 9. avgusta 2015, star
25 let. Zapustil je ženo Darjo
in dve majhni hčeri. Po krat-

ki molitvi in prižigu sveč smo
odšli naprej. Vreme pa nam ni
več prizanašalo, saj je začelo
pošteno deževati. Zadnji postanek je bil ob križu v spomin
na Staneta Kožuha, Jankovega
ata. Ta se je smrtno ponesrečil
v gozdu 15. januarja 1990, star

66 let. Z ženo Antonijo sta imela 6 otrok. Po molitvi in prižigu
svečk smo od tu šli po klancu
navzgor na Sovovo na kosilo.
Hvala vsem, ki ste bili z nami,
in se vidimo naslednje leto.
Blažka Trobec,
foto: Jože Kožuh

Vabilo
Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec vabi na

28. tradicionalni nočni pohod
na Grmado 18. januarja od 18. ure do 22. ure.
Pohodniška oprema naj bo prilagojena vremenskim razmeram.
Informacije: Stane Dvanajščak (041 514 397)
Vabljeni!
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Dietetik priporoča

Deset nasvetov za veseli december
Veseli december je mesec praznovanja,
druženja in hrane. To je mesec, ko si dovolimo
sprostiti zavore brez slabe vesti. In prav je tako!
2. Zmernost je lepa
čednost.
Ne rabimo pojesti vsega, kar
nam je ponujeno. Preprosto se
prijazno zahvalimo in odklonimo. Če si hrano nalagamo
sami, izberemo večji krožnik
in tisto, kar želimo pojesti naložimo le enkrat. Tako bomo
1. Svojo rutino čez
imeli bolj jasen pregled nad
praznike kar se da
končno količino hrane, ki smo
približajmo tisti, ki jo
jo tisti večer pojedli, kot če bi
imamo tudi drugače.
na manjše krožničke hrano naČe vemo, da imamo zvečer lagali večkrat.
skušajmo cvrtje zamenjati z izzabavo, čez dan jemo normalbirami v lastnem soku. Izognino. Drugače bomo na zabavo 3. Izberemo sveže, manj
mo se uporabi omak, prelivov,
prišli sestradani in bomo tam mastne in manj sladke
priteklin (majoneza, ketchup,
pojedli več, kot bi sicer. Spre- izbire.
tatarska omaka) ali smetane.
menimo le prehranjevanje
Na zabavah je pogosto širo- Pojemo osnovni obrok in izpudan po zabavi, ko zmanjšamo ka izbira postrežene hrane. Za stimo le-te dodatke. Če to ne
velikost obrokov, ki jih pojemo. predjed se izogibajmo slanim gre, pojejmo manjšo porcijo in
Obrokov v nobenem primeru salamam in se odločimo raje za zraven raje veliko sveže zelenjazelenjavne izbire, pri glavni jedi ve oz. solato.
ne izpuščamo.
Pa vendar se moramo tudi
decembra veseliti in družiti odgovorno. Ne glede na to,
ali hujšamo ali ne, decembra
moramo vsaj za silo ohraniti zmernost kar se tiče naših
prehranskih navad. Kako to
storiti?

Srečanje starejših
in ceciljevanje
V nedeljo, 25. novembra, smo tako kot že vrsto
let v Črnem Vrhu pripravili srečanje starejših
krajanov.
Začeli smo s sveto mašo, ki jo je daroval župnik Bogdan
in vsem, ki so to želeli, podelil zakrament bolniškega maziljenja. Nadaljevali smo v dvorani doma krajanov. Pozdravili
so jih župan občine g. Setnikar, predsednica KS Črni Vrh ga.
Dolenc in seveda župnik Bogdan. Zahvalili smo se jim za vse
izkušnje, modrost in znanje, ki jih prenašajo na mlajši rod
in za katere upamo, da jih bomo tudi s pridom uporabili. Z
besedami smo jih spodbudili, da obudijo kakšen spomin na
dobre stare čase ter zanje pripravili krajši kulturni program.
Ker smo letos obeležili 80 let POŠ Črni Vrh, je naša mladina
pripravila kratek skeč o prigodah v šoli, z zapisom g. Milana
Koširja smo se spomnili vseh, ki so umrli v zadnjem letu, nato
pa gospoda župnika prosili, da je pred pogostitvijo skupaj z
njimi tudi molili. Letos smo se našim starejšim sokrajanom
pridružili še cerkveni pevci. Ob prazniku sv. Cecilije – zavetnice cerkvenih pevcev nas je gospod župnik povabil na
pogostitev, saj bomo tako še z večjim veseljem zahajali na
cerkveni kor in tam prepevali pri svetih mašah. V dvorani je
bilo kar živahno, saj smo jo v celoti zapolnili. Med nami je
bilo kar veliko mladih pevcev iz otroškega zbora in mladih,
ki so pripravili kulturni program. Bili so seveda veseli, dobre
volje, predvsem pa živahni.
Katja

Če na zabavo pridejo tako otroci kot odrasli, faktor hrane na
osebo predvidimo za žensko.
Potem pomnožimo s številom
naših gostov – otroci pojedo
malce manj, moški malce več.
In hrane bo tako ravno prav
za vse. Če imamo na primer
3 vrste mesa in dve prilogi,
ustrezno delimo. Malo gostov
je sposobnih pojesti 3 * 200
g mesa (malo piščanca, malo
4. Pred sladico naredimo
govedine in svinjski dunajski
pavzo.
Malce poklepetajmo ali se zrezek) in še 2 * 200 g priloge
sprehodimo. Tako bomo sploh (krompirja in riža). Izbire se
začutili sitost, preden napade- med goste porazdelijo in nihče
mo novo hrano. Raje kot sladko ne bo zameril, če bo ene izbire
pecivo sicer za sladico izberi- zmanjkalo in bo zamenjal za
drugo. Konec koncev so prišli
mo sveže sadje.
na domačo zabavo in ne v restavracijo, pa tudi tam kdaj do5. Vzemimo »doggie bag«.
Če je hrana postrežena in ločenih jedi zmanjka.
na velikost porcije ne moremo
pravočasno vplivati, prosimo 8. Servirno mizo ločimo
natakarje, da nam pripravijo od mize, kjer bomo jedli.
Če je hrana vseskozi na očeh,
paketek ostankov za domov.
pojemo več. Servirno mizo
tako postavimo ob rob pro6. Za žejo pijmo vodo.
Že tako je ob alkoholu pri- stora, kjer je zabava, da morajo
poročljivo uživati tudi vodo, naši gostje vstati od mize in
pijmo jo pa tudi sicer. Če bi si naložiti hrano. To naredina primer cel večer pili sok ali mo tudi če imamo več hodov.
gazirano pijačo, bi lahko svoj Hladen prigrizek umaknemo,
kaloričen vnos tistega dne pri- ko pride na vrsto glavna jed.
bližali še enemu kosilu! Tega Sladice ne postrežemo, ampak
si gotovo ne želimo. Raje tako tudi pecivo in sadje ter ostalo,
pojejmo še kaj dobrega, kar je kar smo predvideli, pripravimo
za nas pripravil gostitelj in si ob na servirno mizo.
tem natočimo kozarec vode.
9. Dan po zabavi pojejmo
manj.
7. Izračunajmo koliko
hrane pripraviti za naše
Dan po obilni pojedini bomo
goste.
skoraj gotovo manj lačni. Temu
Predvidimo velikosti porcij, prilagodimo naše obroke. Za
ki jih bodo pojedli naši gostje. zajtrk naslednji dan tako na

Praznične skušnjave (foto Luka Kotnik)

primer izberemo le sadje, za
malico jogurt, pri kosilu juho
ali nekaj na žlico, pri popoldanski malici zelen smoothie
na vodni osnovi in za večerjo
solato. Tako bomo naš organizem naslednji dan kar se da hitro prečistili grehov prejšnjega
večera.
10. Maček.
Če smo na zabavi spili kak
kozarec šampanjca preveč,
bomo glavobol naslednjega
dne najhitreje premagali s
hrano rdeče barve. Ob zajtrku
si tako privoščimo sok granatnega jabolka ali višnjev sok,
pri kosilu pojejmo solato rdeče
pese, za večerjo pa si narežimo
papriko in paradižnik ter ju povežimo v solati. Spijemo veliko
vode in pazimo, da ne pretiravamo s kavo, sploh če čutimo
utrujenost in je pred nami naporen dan. Raje si pomagajmo
z limonado ali čajem.
Katja Simič
Katja Simić je dolgoletna plesna učiteljica in diplomirana
dietetičarka. V Športni dvorani Dobrova vodi program PRP
(plesne rekreacije in prehrane)
za ženske, ki želijo ohraniti ali
pridobiti vitko linijo in zdrave
prehranske navade. Dvakrat
tedensko z vadbo plesne rekreacije v ritmu glasbe razgibavajo
svoje telo, edinstvena pa je ura
tedensko, namenjena pogovoru o tedenskem jedilniku,
pasteh in težavah nezdravih
navad, iskanju motivacije in
zdravi prehrani nasploh. Vad-

be in jedilniki so zaokroženi v
3-mesečne programe, prilagojene letnemu času. Zimski PRP
bo trajal od januarja do marca.
Vadba bo zagotavljala gibanje
tudi v neugodnem letnem času,
sezonski cilj prehrane pa bo
preprečiti prehudo hranilno
iztrošenost organizma, da spomladanska utrujenost ne bo
prehuda. Brezplačni spoznavni
srečanji bosta v ponedeljek 7. 1.
in sredo 9. 1. ob 19:00 v Športni
dvorani Dobrova. Potrebujete
lahka športna oblačila, športne
copate za dvorano in dobro
voljo. Vse udeleženke bodo
brezplačno prejele tudi raznolik, uravnotežen in sezonski
tedenski jedilnik! Prijave in več
informacij preko telefona 068
632 291 ali e-maila
info@dietetik-priporoca.si.

Katja Simić, dietetičarka
(foto Nina Krajnc)
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Devetošolci na Miklavževem sejmu pekli palačinke
cev so poskrbeli, da si se lahko
ob sladkem čaju posladkal s
kolački različnih vrst. Izkušnja
je bila za otroke svojevrstna. Ko
je šlo kaj narobe, so stopili skupaj in rešili težavo. Za uspešno

organizacijo in pomoč na Miklavževem sejmu se zahvaljujeva vsem učencem, njihovim
staršem, zakoncema Čuden
ter TD Polhov Gradec. Iskrena
hvala tudi vsem obiskovalcem,

ki ste se udeležili dogodka in
otrokom s pomočjo prostovoljnih prispevkov omogočili
končni izlet in valeto.
Urška Žagar in Maja Šajn,
razredničarki devetošolcev

Iz OŠ Polhov Gradec

Tržnica poklicev
V torek, 20. novembra, se je v naši
šoli odvijala že 6. Tržnica poklicev.

Tudi letos je bil Miklavžev sejem v Polhograjski
graščini za devetošolce odlična priložnost, da se
med seboj še bolj povežejo ter družijo tudi izven
šolskih klopi.

lala tudi čokoladne lizike in
različne kolače. Za učence je
bil svojevrsten izziv prav gotovo peka palačink. Sestavili
smo ekipe, ki so poskrbele, da
Priprave so se začele že sep- obeske, sušili sadje in različna so bile okusne palačinke prava
tembra, saj so učenci izdelovali zelišča, kar je zahtevalo veliko slast za obiskovalce, predvsem
voščilnice, adventne venčke, časa in ročnih spretnosti. Tik najmlajše, ki so si jih privoščili
različne novoletne figurice, pred sejmom so dekleta izde- večkrat. Starši naših devetošol-

Na kateri so se predstavile srednje šole iz Ljubljane in okolice. Na šoli je bilo živahno že od
15.30 dalje, ko so začeli prihajati prvi predstavniki šol, naši osnovnošolci pa so jih pospremili
do njihovih prostorov. Kmalu so bile zasedene
vse stojnice v učilnicah razredne stopnje, v avli
in mali telovadnici. Prišlo je res veliko šol ter
gimnazij. Sami sva si ogledali srednjo zdravstveno šolo, kjer so nam med drugim pokazali,
kako oživljaš človeka in rokuješ z dojenčkom.
Nadaljevala sem s stojnicami, ki so gostile škofijsko gimnazijo, gimnazijo Želimlje. Srednja
šola za gostinstvo in turizem nas je pogostila s

palačinkami, potem pa sva nadaljevali z ogledom dela vojakov in policistov. Zelo zanimiva
se nama je zdela tudi predstavitev Srednje šole
BIC iz Naklega – smer veterina. Povedali so
nam, da šola ni tako težka, kot se zdi na prvi
pogled. Pokazali so nam, kako se vstavi psu v
sapnik cevka, in dejali, da na začetku šolanja
ne delaš z živimi živalmi, kasneje, v višjih letnikih pa že. Na vseh stojnicah so nas pričakali
prijazni dijaki ter profesorji, ki so z veseljem
odgovarjali na naša vprašanja, nam delili prospekte in promocijski material. Za konec lahko
rečeva, da nama je ta dan pomagal pri težavah,
ki jih povzroča izbira prave srednje šole in prav
gotovo bo sedaj lažje sprejeti odločitev glede
poklicne poti, ki jo bova ubrali.
Lucija Janša in Nina Dolenc, 9. a

Prižig lučk v Polhovem Gradcu
Eden najlepših dogodkov v letu za nas, učence v
Polhovem Gradcu, je Miklavžev sejem, ki poteka
vsako leto prve dni v decembru.
Sejem se odpre na prav poseben način, s prižigom lučk. Ni
lepšega pogleda od tega, ko
»naši« skrbno izdelani lampijoni zažarijo v prazničnih barvah.
Letos smo lampijone posvetili veliki slovenski ilustratorki
Marjanci Jemec Božič in njenim ilustriranim junakom. Z
njenimi risbicami so rasle generacije in generacije bralcev.
Ker verjamemo v čudeže, se je
ta res zgodil. Kljub častitljivi
starosti, Marjanca Jemec Božič
ima že 90 let, se nam je gospa
pridružila na prireditvi in skupaj z županom, gospodom Setnikarjem, sta prižgala luči.
Marjanca Jemec Božič, na
začetku se vam zahvaljujemo za obisk v našem
Polhovem Gradcu. Ker ste
po poklicu ilustratorka,
nam lahko poveste, kakšne
se vam zdijo poslikave
lampijonov?
Naravnost fantastične. Bila
sem prav presenečena, ko sem
zagledala vaše lampijone. Ko
pa sem izvedela, da ste jih izdelali učenci sami, je bilo presenečenje še toliko večje. Na
lampijonih sem našla svoje like.
Opazila sem, da ste uporabljali različne tehnike; od risanja,
slikanja, izrezovanja in tako
naprej. Res imenitno.
Kako to, da ste se odločili
za poklic ilustratorke, je
bila to vaša želja od malih
nog, ste si želeli kaj drugega?
Vem, da vsak otrok zelo rad riše,
verjetno tudi vi. Sama sem od

nekdaj zelo rada risala, na svojih risbah sem zelo rada upodabljala, kako smo se otroci igrali,
lovili, skakali po ristancu. Ko
sem začela hoditi v gledališče,
kamor sem zahajala zelo rada,
sem začela slikati stvari, ki sem
jih videla na odru, in potem
sem sama sebi dejala, to bi rada
počela vse življenje. To bo moj
poklic. Po gimnaziji sem se
vpisala na Akademijo likovnih
umetnosti, študija na akademiji
pa sem se lotila prav zato, ker
sem želela postati ilustratorka. Ni me vleklo na primer k
slikanju, že takrat sem želela
ilustrirati knjige. To sem tudi
delala vse življenje in še danes
to počnem.

menjate ilustraciji, kako
kot ilustrator sodelujete z
avtorjem?
V obdobju, ko sem neprestano
ilustrirala, si delal na primer za
eno od založb ali eno od revij,
Nam lahko na kratko opiki izide vsak mesec. Če sem
šete, kako človek postane
sodelovala pri ilustriranju knjiilustrator?
ge, smo se dogovorili, kdaj bo
Rekla bi, da se verjetno že ronarejena. Potem se delo začne,
diš z eno sposobnostjo, naj- Torej je to podobno kot pri
ilustracije nastajajo, rokov
pomembnejša je seveda želja, pisateljih?
za končanje knjige se je treba
da rad rišeš, ki izhaja iz tvoje Ja, seveda, je podobno.
držati, moraš pohiteti, včasih
notranjosti, osebnosti in te na
malo zamudiš, medtem se donek način vleče k temu po- Generacije bralcev so
govarjaš že za novo knjigo, ki bi
klicu. Če nimaš te želje, je po odraščale ob vaših ilustra- jo moral tudi že začeti … Skratmojem mnenju bolje, da se tega cijah, le kdo ne pozna Pika ka vpet si v neko kolesje, ki se
poklica ne lotiš, saj mu name- Dinozavra, Nane, male
neprestano vrti. Glede sodeniš res veliko časa. Ilustriranje opice ali strica Hladilnika. lovanja z avtorjem pa moram
ene same knjige je namreč zelo Kakšen je občutek, če vaše
reči, da je za ilustratorja zelo
dolgotrajen proces in če nimaš ilustracije pozna večina
koristno in prijetno, da se lahtega veselja ob prav vsaki posa- otrok?
ko z avtorjem teksta pogovori.
mezni sliki posebej, se raje loti To je pa prekrasen občutek. Ri- Je pa med avtorji tekstov, ki jih
česa drugega.
šem sicer zase, za svoje veselje, ilustriraš, veliko tudi takšnih,
če pa še veliko otrok odrašča ob ki so že pokojni, z njimi se žal
Koliko časa pa namenite
mojih ilustracijah, pa je moje ne moreš pogovoriti. Menim
posamezni ilustraciji?
zadovoljstvo ob opravljenem pa, da ima vsak ilustrator moŽal vam tega ne morem pove- delu še toliko večje.
žnost, da nariše tisto, kar on
dati, saj preden sploh nastane
občuti ob zgodbi. Če bi isto
prva ilustracija, lahko mine Kako poteka vaš delovni
zgodbo ilustrirali trije ilustrazelo veliko časa. Prve skice si- dan, koliko časa še natorji, bi jo vsak naredil drugače.
cer nastanejo kmalu, no, jaz se
tega lotevam na tak način, včasih si oblikujem skice že med
prvim branjem teksta. Vendar
pa temu lahko sledi zelo dolgo
obdobje, ko se nikjer nič ne vidi,
nimaš ničesar konkretnega, v
sebi pa rišeš ves čas in v glavi
oblikuješ ilustracijo.

njih nekaj naučiš. Danes je to
pravzaprav zelo lahko, v mojih
časih pa si rasel iz samega sebe,
napredoval, kolikor pač si napredoval, in narisal tisto, kar si
občutil. Ko sem začela ilustrirati, nisem videla prav veliko
knjig. Zelo rada sem imela risbe slikarja Nikolaja Pirnata, ki
je bil pravzaprav kipar, a se je
ukvarjal tudi z ilustracijo. Všeč
so mi bile na primer njegove
črte s tušem, to je pa tudi vse,
kar sem poznala, ko sem začenjala. Ni bilo niti materialov, po
barvice je bilo treba v Italijo ali
Avstrijo, ni bilo papirja, vse je
bilo zelo težko dobiti. Danes je
to povsem drugače, kar sodobnim avtorjem res privoščim. Je
Katera vaša ilustracija pa
pa res, da je vsega preveč lahko
je vam najbolj pri srcu?
tudi
manj dobro, mogoče pa je
Na to vprašanje pa ne morem
bolje,
če se moraš vsega domiodgovoriti. Res bi težko rekla.
Ravno je izšla knjiga Škrato- sliti, se do vsega dokopati sam.
vske oči (pisateljica Anja Štefan, ilustrirala Marjanca Jemc Zakaj naj bi se mladi danes
Božič), tadva škrata sta mi pri še odločali za poklic ilusrcu, spomin na njuno ustvar- stratorja?
janje je še zelo svež, je pa toliko Danes ilustratorji delajo marsitudi drugih, če pomislim samo kaj. Delajo tudi reklame, oglana Pika (dinozavra), pa na Jurija se, knjige, sodelujejo pri filmu,
Murija in Nano, pa še na marsi- imajo zelo širok spekter, kjer
katerega drugega, se ne morem lahko ustvarjajo. Eden dela rad
odločiti za tistega najljubšega.
stripe, drug najraje ilustrira pesmi. Mislim, da je še danes poKaj pa ilustracija kakšnega
dobno, kot je bilo. Če pri sebi
drugega slovenskega avtorzačutiš željo, se odloči za študij.
ja? Nam lahko poveste,
In mislim, da je prav, da se odkateri ilustratorji, svetovni
ločiš za študij na Akademiji za
ali slovenski, so na vas
likovne umetnosti, ker se tam
naredili največji vtis?
Ko je moja generacija začela z lahko veliko naučiš.
ilustriranjem, je izhajalo zelo
malo knjig, tako da nismo imeli prav veliko sodobnih virov,
vsak je delal iz svojega videnja,
kakor je on sam videl, občutil
stvari. Danes je knjig z bogatimi ilustracijami v izobilju, lahko jih prebiraš, občuduješ, se iz

Želimo vam vse najlepše
še naprej in hvala, da ste si
vzeli čas za naša vprašanja.
Z veseljem sem si vzela čas in
odgovorila na vaša vprašanja.
Živa Rus, 6. a, in
Julija Šebenik, 6. b
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Dalmatinova biblija
v Suhem Dolu?
Pred nekaj leti me je dr. Lojze Demšar
opozoril, da je profesor dr. France Kidrič v
predavanjih za študente napisal, na katerih
lokacijah se nahaja Dalmatinova Biblija,
ki je izšla daljnega leta 1584 v nemškem
Wittenbergu in so jo skrivaj, v sodih,
pretihotapili na Kranjsko.
Med nahajališči dragocene knjige
je naveden tudi Suhi Dol, pri katerem
je pripis: (po Gabru). Predpostavljam,
da je dr. Kidrič organiziral preverjanje naštetih nahajališč, saj v kasnejših
zapisih Suhi Dol ni več omenjen. Seveda sem stvar poskusil pojasniti tudi
sam. Nisem našel nikakršnega motiva
za pridobitev Dalmatinove Biblije, na
primer, da bi jo kupil kateri od gospodarjev ene od suhodovskih domačij. V
Suhem Dolu je bilo včasih le nekaj domačij in o redki knjigi iz šestnajstega
stoletja bi se prej ali slej pojavile govorice, najdba pa bi bila prava »bomba«.
Če že v teh krajih ni bilo zaznati sledov
luteranstva, pa je bilo v latinskih šolah
kar nekaj fantov: iz sosednjega Golega
Vrha duhovnik Trčkov Jernej Trček
(roj. 1716), iz Suhega Dola Jurežov Jurij
Dolinar (roj. 1781), Koširjev Jurij Košir
(roj. 1795), duhovnik Koconov Matevž
Ferlan (roj. 1799), Koširjeva Franc Košir (roj. 1856) in njegov brat Ivan (roj.
1873). Razen prvega so vsi, razen Trčkovega gospoda, v času šolanja že imeli
na voljo sodobnejše Japelj-Kumerdejevo Sveto pismo iz leta 1791.
Najprej sem skušal pojasniti izvor podatka, ki ga navaja dr. Kidrič.
Pomemben se mi je zdel pripis (po
Gabru). Na šentjoški šoli je nekaj let,

od 1935. naprej, poučevala učiteljica
Breda Gaber, toda pripis je kazal na
moškega iskalca starin, predvsem pa
je Kidričev zapis iz leta 1927. Tako
sem prišel do Anteja Gabra, učiteljičinega očeta, ki je živel v Škofji Loki,
kjer je bila doma tudi šentjoška učiteljica Breda. Oba, očeta Anteja in
hčer Bredo sem že vključil v monografijo o župniji Šentjošt (2013, stran
24) v zvezi z najdbami, morebiti celo
iz 3. stoletja oziroma iz kasnejšega
slovanskega obdobja. Na pomoč sem
poklical škofjeloškega zgodovinarja dr.
Franceta Štukla, ki je o Anteju Gabru
vedel veliko povedati. Gaber naj bi bil
ljubiteljski zgodovinar in arheolog, ki
je na različne načine prišel do starin,
včasih je morebiti tudi kaj izkopal, a
večinoma je starine dobil pri ljudeh, ki
so nanje slučajno naleteli in ohranili.
Neredko je najdbo predstavil za dosti
starejšo kot je dejansko bila. S prodajo
nabranih najdb se je preživljal. Strogo
znanstveno se na njegove podatke ni
kazalo zanesti, vsak predmet je bilo
treba ovrednotiti na novo. Za Šentjošt je Gaber vseeno pomemben zaradi
dveh starih srebrnih zapestnic, ki jih
je v ljubljanski narodni muzej prinesla
učiteljica Breda in povedala, da jih je
oče izkopal v bližini šentjoškega bri-

tofa. Tako je Šentjošt leta 1938 prišel
v seznam potencialnih arheoloških
najdišč na Slovenskem, kjer je vpisan
pod številko 2190. Iz zapisanega torej
sledi, da je verjetno Gaber tudi v Suhem Dolu naletel na staro knjigo, ki
jo je spoznal za Dalmatinovo Biblijo.
Njegovi zmoti niti ne kaže zameriti,
saj verjetno ni ničesar vedel o Svetem
pismu iz konca osemnajstega stoletja,
še manj pa o dvesto let starejši Dalmatinovi Bibliji. Kidričev zapis sem uspel
pojasnil kar sam, saj imam v svoji knjižnici delno ohranjeno Sveto pismo iz
leta 1791, ki sta ga prevedla oziroma
napisala Jurij Japelj in Blaž Kumerdej.
Ker ni ohranjena prva notranja stran,
na kateri je vpisana letnica izida, ni izključeno, da gre za identični ponatis,
ki je izšel leta 1802.
Znotraj zadnje platnice je lepo viden podpis Košir Ivo. Knjigo je torej
uporabljal Ivan Košir, kasnejši duhovnik goriške nadškofije, ki je obiskoval
ljubljansko klasično gimnazijo v letih
1886-1894 in pri veronauku to knjigo
tudi uporabljal. Njegov starejši brat
Franc, ki se je šolal na kranjski gimnaziji v letih 1868/73, v knjigi ni pustil podpisa, čeprav ni izključeno, da
jo je tudi uporabljal. Knjigo so hranili
doma pri Koširju v Suhem Dolu. Spominjam se, da je v letih po drugi vojski
še bila pri knjigi ohranjena lepo izdelana sprednja platnica, znotraj katere
je bil podpisan Jur Košir. To je bil ded
prej omenjenega Ivana. V ljubljanskih
šolah je bil že pred letom 1810, a ga je
oče Matija poklical domov, ker je leta
1811 umrl za naslednika na gruntu
določen Jurijev brat Gregor. Že precej
zdelano knjigo mi je dala Koširjeva

Ohranjena notranja stran Svetega pisma, ki pa je brez letnice natisa.

teta Mica. Velika škoda je, da se je v
letih po drugi vojski sprednja naslovnica izgubila, z njo pa tudi podpis
mojega prapradeda, ki bi dokazoval,

da je bila knjiga pri hiši že kakšnih sto
deset let, preden so jo pokazali Anteju Gabru, od katerega izvira podatek v
Kidričevem zapisu.

V

TECAJI

DRSANJA
DRSALIŠČE GABRJE (Dobrova)
9:00 - 10:30, predšolski in šolski otroci
NOVOLETNE POČITNICE
24., 27., 28., 31. 12. 2018

SOBOTNI TERMINI Januar/Februar 2019

ŠAD MAVRICA
www.sadmavrica.si
031 314 870
info@sadmavrica.si

zaradi petard in raket
psi izgubljajo tudi življenja.
Poke slišijo veliko glasneje in pogosto jim poškodujejo tudi sluh. Ob šoku in bliæini
poka lahko utrpijo hude ali celo usodne fiziËne poškodbe, vræeno petardo pa hitro
zamenjajo za palico, ki jo æelijo ujeti.
Pobudnik akcije:

Partner:
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Prava komična drama Na kmetih
Na odru kulturnega doma na Dobrovi je bila 17.
novembra odigrana druga gledališka predstava
v sklopu gledaliških dnevov komedije, ki jih
pripravlja KUD Dolomiti.
prostor namreč za kraj zločinskega dejanja, prodajo ukradenega orožja, izbereta dve
skupini, sicer bolj amaterskih
kriminalcev. Mislita namreč,
da so v teh odročnih krajih na
varnem pred očmi sedme sile.
Pa ravno tedaj nič hudega sluteča ta kraj za svoj oddih izbereta policijski minister Mirko
in njegov pomočnik Slavko.
Okoliščine jih prisilijo, da vsi
skupaj sodelujejo v postavitvi
ljudskih iger Županova Micka in Matiček se ženi. Zgodba
avtorja Vinka Mederndorferja
Na kmetih se sprva nevarno,
a obenem nadvse smešno zaplete in kaj kmalu tudi srečno
razplete. Vse goste in njihove
Tokrat so publiko nasmejali
Dogajanje se odvija na gor- Marička in njena mama Jožica, predvidljiv, tudi ko gre za turi- dobre ter slabe namere namreč
člani KUD Zarja Trnovlje s ko- skem kmečkem turizmu, za strastna mesarka. Da je vsak stično dejavnost, se je izkazalo zasenči ljubezenska izpoved,
medijo Na kmetih.
katerega skrbita podjetna hči podjetniški začetek težak in ne- tudi tokrat. Ta na videz idilični ki jo vaški fant izpove Marič-

ki. S srečno ljubeznijo se tudi
finančne težave kaj hitro rešijo,
ko v pozabljenem kovčku najdeta kup denarja. Gledalci na
Dobrovi so bili priča hudomušni in iskrivi predstavi s komičnimi in dramatičnimi vložki, ki
so ves čas privlačili pozornost
občinstva. Predstava v režiji
Vojka Belšaka glede na odzive zbranih, ki so po predstavi
nasmejanih obrazov zapuščali
dvorano, torej ni razočarala.
KUD Dolomiti Dobrova pa že vabi na
naslednjo predstavo, in sicer 19. januarja ob 19.30, v kulturni dom na Dobrovi. S
komedijo NORCI, avtorja Slavka Preglca,
bo nastopil Koroški deželni teater. Prijetno vabljeni.
Besedilo in fotografija:
Nadja Prosen Verbič

OŠ Polhov Gradec gostila Tržnico poklicev
V prostorih Osnovne šole Polhov Gradec je v torek, 20. pristop ter v svoje prostore povabijo povprečni plači, ki jo poklic prinaša. kot predstavniki srednjih šol, ki jih
novembra, potekala Tržnica poklicev. predstavnike izobraževalnih ustanov, Poleg gimnazijskih ter strokovnih in obiskujejo. Albina Jerman Slabe, sve-

Bodoči srednješolci in njihovi starši so imeli priložnost na enem mestu spoznati štiriintrideset gimnazij,
poklicnih in strokovnih srednjih šol
ter vojsko, policijo in dve podjetji, ki
skrbita za prehod na trg dela otrok s
posebnimi potrebami, skratka institucije, ki izobražujejo mlade za njihovo
prihodnost. Ena izmed odgovornosti
staršev, učiteljev in svetovalnih de-

lavcev je, da otroke oziroma učence
zadnjih letnikov osnovne šole čim bolje seznanijo s širokom naborom možnosti za nadaljnjo izobraževalno pot.
Prav zato se je pred šestimi leti med
svetovalnimi delavci iz osnovnih šol
Polhov Gradec, Dobrova, Horjul in
Brezovica pojavila praktična ideja, da
svojim učencem ponudijo boljši, prijaznejši in predvsem bolj kakovosten

za katere učenci izkazujejo največ
interesa. Tako izmenjaje vsako jesen
pripravijo Tržnico poklicev in nanjo
povabijo še zainteresirane iz osnovne
šole Preserje in Log - Dragomer, ki sta
kasneje postali pridruženi članici organizacijskega odbora.
Letos so starši svoje devetošolce in
osmošolce pripeljali v Polhov Gradec,
kjer so v šolskih prostorih v popoldanske času potekale obsežne predstavitve poklicev.
Preko izkušenj in odgovorov s strani
profesorjev in dijakov ter drugih predstavnikov, ki so predstavili značilnosti
in posebnosti svojih šol in bili na voljo
za natančnejše informacije, so učenci
spoznali, kaj jim nadaljnje izobraževanje na določeni šoli prinaša.
Starši so predvsem zastavljali vprašanja z resnimi vsebinami o možnostih za zaposlitev, praktično delo,
predmetniku, povprečju oziroma
zahtevanem uspehu, medtem ko so
učenci vprašanja zastavljali v zvezi z
ekskurzijami, izkušnjami glede zahtevanega učenja in znanja, kaznovanja v
primeru neupravičene odsotnosti,
malice, deleža punc oziroma fantov
in seveda možnostih za zaposlitev in

poklicnih srednješolskih programov
so lahko spoznali tudi poklic vojaka
in policista ter možnost vajeništva,
ki se v Sloveniji izvaja tri leta, tudi v
bližnjem podjetju Metrel v Horjulu,
kamor hodijo nekateri polhograjski
učenci. Seznanili so se tudi, kako in
na kakšen način se pri prehodu v nadaljnje izobraževanje in na trg dela
lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami, saj sta se na stojnicah
predstavili dve podjetji s tovrstnimi
dejavnostmi.
Obisk Tržnice poklicev je bil tudi
letošnje leto lep, vedoželjnih staršev
in učencev ni ustavilo niti prvo sneženje, ki se je to jutro na presenečenje
marsikoga resnično zgodilo. Predstavitve si je z zanimanjem ogledala tudi
ravnateljica polhograjske osnovne
šole Ilinka Kucler, ki dogodek močno
podpira, saj pripomore k seznanitvi
učencev zadnjih letnikov osnovne šole
s programi in vsebinami srednjih šol,
prav tako pa spodbudi misel na odločitev, ki mora dozoreti in biti zares
premišljena.
Ravnateljica je priložnost izkoristila
tudi za klepet z nekdanjimi osnovnošolci, ki so bili na dogodku tokrat

tovalna delavka OŠ Polhov Gradec
ter ena od idejnih vodij projekta, je
bila z izvedbo dogodka zadovoljna,
kajti zaradi vremenskih razmer jo je
močno skrbelo: “Na Tržnici poklicev
so se predstavile srednje šole z različnih koncev Slovenije – Škofje Loke,
Nakla, Postojne in Pirana ter večina iz
Ljubljane, skratka tiste, ki so za naše
učence aktualne, in lahko bi se zgodilo, da bi katera odpovedala ali se bi
komu zgodilo kaj neprijetnega na cesti, kar bi bilo škoda.” Sicer pa je vesela
vsakoletnega lepega odziva in pohval
z različnih strani.
Tako starši in otroci kot tudi predstavniki srednjih šol so zadovoljni s
takšnim neposrednim načinom predstavitve, ki je v slovenskem prostoru
še vedno redkost, a izredno dobra praksa, po kateri se zgledujejo tudi druge
slovenske osnovne šole. Sicer pa je po
mnenju svetovalne delavke za vpis na
želeno srednjo šolo ključno: “Tehten
razmislek, delavne navade, predvsem
pa močna volja in želja.” Vsega naštetega želimo devetošolcem, pa srečno.
Besedilo in fotografija:
Nadja Prosen Verbič

Polhograjski upokojenci v Beli Krajini
V torek, 13. novembra,
smo se odpravili na
letošnji zadnji izlet.
Podali smo se v Suho
in Belo Krajino. Obiskali
smo Žužemberk,
Kanižarico in Črnomelj.
Potovanje smo pričeli v Žužemberku. Večkrat smo se tam
ustavili na kavi, gradu pa si nismo ogledali nikoli.
Voditeljica, gospa Milka nas
je toplo sprejela in nam razložila zgodovino kraja, posebej

>>
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v umetno zgrajen rov iz originalnih
podpornih stebrov. V rovi je stroj, ki
je dolga leta deloval v danes zaprtem
pa še gradu. Pogostila nas je z poga- rudniku. Slišali smo pristno razlago
čo, ki jo je spekla sama in z pristnim rudarjenja, saj nas je vodil gospod
dolenjskim cvičkom in črnino. Da ji Janko Škarjak, ki je v rudniku delal
za njen trud nismo ostali dolžni, smo vse življenje. Zelo doživeta pripoved!
skupaj zapeli in čestitali rojstni dan
Nazadnje smo prispeli smo v Črnonaši Cilki. Prvi del martinovanja smo melj. Mesto je kulturno, zaposlitveno,
imeli že kar v gradu. Pavle in Žul pa oskrbno in upravno središče večjega
sta »užgala« nekaj domačih.
dela Bele krajine. Sprehodili smo se
Peljali smo se mimo Semiča do vasi po starem mestnem jedru stoji na
Rožanci, kjer smo si ogledali propada- pomolu v tesnem okljuku rek Lahinje
joč Mitrov tempelj. Tempelj ponazarja in Dobličice. Preko »črnomaljskega
primer klasične upodobitve Mitrove- tromostovja« cesta pelje do osrega darovanja. Naslednja postaja je bil dnjega trga srednjeveškim gradom,
muzej rudnika rjavega premoga v komendo nemškega viteškega reda
Kanižarici. Po ogledu filma smo šli še ter poslopje nekdanje hranilnice in

posojilnice. Sledilo je bogato Martinovo kosilo v gostišču Samarin. Prisostvovali smo krajšem 1.000 letnem
programu »žegnanja« vina. Letošnje
letina je bila obilna in baje je bilo tudi
grozdje nadvse sladko. Privoščili smo
si novega vina ob živi muziki in kdor
je hotel, se je lahko tudi zavrtel. Proti
večeru pa smo se vrnili domov. Kot
vedno z Martinovim izletom zaključujemo izletniško sezono. Ker je bilo
vseh 6 izletov v letošnjem letu dobrih
in ker smo se imeli luštno, že pripravljam program za leto 2019! Zaželjeni so tudi vaši predlogi kam bi radi šli.
Hvala lepa vsem udeležencem.
Lepo se imejte, bodite zdravi, se vidimo!

KONČNO POROČILO

33/1994, 61/1995 - skl. US, 70/1995, Občinska volilna komisija ugotavlja,
51/2002, 11/2003 - skl. US, 73/2003 - odl. da so v občinski svet izvoljeni nasleO IZIDU NAKNADNIH VOLITEV V US, 54/2004 - ZDoh-1, 72/2005, 72/2005 dnji kandidati:
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POL- - ZLS-M, 121/2005, 70/2006 - odl. US,
HOV GRADEC,
46/2007 - odl. US, 54/2007 - odl. US, Marko Košir Šentjošt nad Horjulom 41
ki so bile 2. 12. 2018
60/2007, 45/2008, 83/2012, 68/2017) na- 1354 Horjul
slednje poročilo o izidu lokalnih volitev v Ana Oblak Smolnik 15b 1355 Polhov Gradec
Občinska volilna komisija izdaja skla- občini Dobrova- Polhov Gradec:
Valentin Tominc Butajnova 4a 1354 Horjul
dno s 90. členom Zakona o lokalnih voAna Zorc Babna Gora 1 1355 Polhov Gradec
litvah (Uradni list RS, št. 72/1993, 7/1994, I. ŽUPAN
Borut Dolinar Gabrje 50 1356 Dobrova
33/1994, 61/1995 - skl. US, 70/1995,
Katarina Oven Polhograjska cesta 53		
51/2002, 11/2003 - skl. US, 73/2003 - odl. 1. V volilne imenike na območju občine je 1356 Dobrova
US, 54/2004 - ZDoh-1, 72/2005, 72/2005 vpisanih 6131 volivcev.
Marjan Pograjc Pot čez Horjulko 20
- ZLS-M, 121/2005, 70/2006 - odl. US, 2. S potrdilom ni glasoval nihče.
1356 Dobrova
46/2007 - odl. US, 54/2007 - odl. US, 3. Po pošti so glasovali 3 volivci.
Franc Rejec Gabrje 78 1356 Dobrova
60/2007, 45/2008, 83/2012, 68/2017) 4. Predčasno je glasovalo 60 volivcev.
Tončka Dolenc Črni Vrh 27a			
naslednje poročilo o izidu naknadnih 5. Skupaj glasovalo po imeniku 3258 vo- 1355 Polhov Gradec
volitev v svet Krajevne skupnosti Polhov livcev.
Stanislav Dvanajščak
Gradec:
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile ne- Srednja vas pri Polh. Gr. 34 1355 Polhov Gradec
veljavne iz drugih razlogov, oziroma ker Nataša Peljhan Polhograjska cesta 41 		
1.
ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 1356 Dobrova
V volilni imenik na območju volišča Pol- skupaj neveljavnih glasovnic 41.
Bojan Demšar Šentjošt nad Horjulom 24c
hov Gradec za volitve v VE 5 Podreber –
1354 Horjul
Srednja vas je vpisanih 258 volivcev.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje Ana Malovrh Butajnova 45 1354 Horjul
S potrdilom ni glasoval nihče.
število glasov:
Anton Zibelnik Dolenja vas pri Polh. Gr. 6
Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
1. FRANC SETNIKAR
2183 glasov 1355 Polhov Gradec
Predčasno je glasoval 0 volivcev.
(67,86 %)
Marjeta Urbančič Brezje pri Dobrovi 52		
Neveljavnih, praznih oziroma glasovnic, 2. ANDREJA GRABNER 1033 glasov 1356 Dobrova
iz katerih ni bilo moč ugotoviti volje vo- (32,14 %)
Gregor Čuden Polhov Gradec 130
livca, ni bilo.
1355 Polhov Gradec.
Občinska volilna komisija je upoštevajoč
2.
začasne izide ugotovila, da je kandidat Razpredelnica z rezultati glasovanja
V volilni imenik na območju volišča Pol- Franc Setnikar prejel 67,86 % glasov, po listah je sestavni del tega poročila,
hov Gradec za volitve v VE 8 Dolenja vas torej več kot 50% oddanih glasov, zato kot priloga št. 4.
– Dvor je vpisanih 587 volivcev.
drugi krog volitev med kandidatoma ni
S potrdilom ni glasoval nihče.
potreben.
III. KRAJEVNE SKUPNOSTI
Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
Predčasno je glasoval 1 volivec.
Razpredelnica o glasovanju po posame- Pri volitvah v svete krajevnih skupnosti
Neveljavnih, praznih oziroma glasovnic,
iz katerih ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ni bilo.

znem volišču vključno z neveljavnimi glasovi, volilnimi upravičenci in udeležbo, je
sestavni del tega poročila, kot priloga št. 1.

II. OBČINSKI SVET

Občinska volilna komisija je upoštevajoč
izide ugotovila, da so pri naknadnih vo- 1. V volilne imenike na območju občine je
litvah v svet Krajevne skupnosti Polhov vpisanih 6131 volivcev.
Gradec posamezni kandidati prejeli na- 2. S potrdilom ni glasoval nihče.
slednje število glasov:
3. Po pošti so glasovali 3 volivci.
4. Predčasno je glasovalo 60 volivcev.
KS POLHOV GRADEC - 15 članov 5. Skupaj glasovalo po imeniku 3258 vosveta KS
livcev.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile ne5. Volilna enota Podreber – Srednja vas:
veljavne iz drugih razlogov, oziroma ker
Jernej Nučič, Srednja vas pri Polhovem ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
Gradcu 2c, 1355 Polhov Gradec -30 gla- skupaj neveljavnih glasovnic 92.
sov.
Število prejetih glasov po posamezni listi
je razvidno iz priloge št. 2. k zapisniku.
8. Volilna enota Dolenja vas-Dvor:
Občinska volilna komisija ugotavlja da so
Biserka Pogačar, Dvor 4, 1355 Polhov podeljeni naslednji mandati za občinski
Gradec -33 glasov
svet:
Anica Zibelnik, Dolenja vas 6, 1355 Polhov Gradec -33 glasov.
1. LISTA ZA NAPREDEK 8 mandatov
2. SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA
Dobrova, 2. december 2018
STRANKA 3 mandati
Številka: 041-0084/2018
3. LISTA ZA PRIHODNOST DOBROVA
Eva Gostiša l.r. 3 mandati
Namestnica predsednice 4. N.Si- NOVA SLOVENIJA 1 mandat
občinske volilne komisije 5. LISTA ZA PRIHODNOST POLHOV
GRADEC 1 mandat.

KONČNO POROČILO

so posamezni kandidati prejeli naslednje
število glasov:

KS ČRNI VRH- 10 članov sveta KS
Volilna enota Črni Vrh 3:
Milan Dolenec, Črni Vrh 49, 1355
Polhov Gradec 48 glasov
Tončka Dolenc, Črni Vrh 27 a, 1355
Polhov Gradec 37 glasov
Darinka Raztresen, Črni Vrh 56a,
1355 Polhov Gradec 27 glasov
Rok Jelovčan, Črni Vrh 57, 1355 Polhov
Gradec 23 glasov

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Zapisal:
Lado Nartnik
Daljši prispevek si lahko

preberete na www.mojaobcina.si/
dobrov-polhov-gradec

Društvo upokojencev Polhov Gradec želi vsem občanom
in svojim članom
vesele božične praznike! V novem letu 2019 pa naj vas
spremljajo sreča, zdravje in lepi trenutki!
Vabimo nove člane, da bo naša barvita jesen še lepša!

Srečno 2019!       
Upravni odbor DU

Gregor Jevšjak, Gabrje 29a, 1356 Do- Volilna enota Praproče:
Janez Yartz, 13.08.1977, Praproče 15,
brova 30 glasov
1355 Polhov Gradec 22 glasov
Volilna enota Hruševo:
Klemen Žerovnik, Hruševo 16a, Volilna enota Podreber – Srednja vas 2:
Andreja Zajšek, 10.09.1948, Podreber 39,
1356 Dobrova 62 glasov
1355 Polhov Gradec 129 glasov
Volilna enota Selo:
Janez Rozman, Hruševo 51, 1356 Do- Volilna enota Podreber-Pristava-Ravnik:
Zdenko Dolenec, 22.09.1963, Pristava pri
brova 125 glasov
Polhovem Gradcu 20, 1355 Polhov Gradec 78 glasov
Volilna enota Gabrje:
Mitja Gornik, Gabrje 10, 1356 DoVolilna enota Babna Gora-Belica-Hrastebrova 94 glasov
Borut Dolinar, Gabrje 50, 1356 Dobrova nice-Log 2:
Vinko Zibelnik, 19.07.1950, Hra72 glasov
stenice 1a, 1355 Polhov Gradec 111
glasov
Volilna enota Šujica:
Janez Zdešar, Šujica 28, 1356 Dobrova 174 Janko Božnar, 20.03.1958, Hrasteniglasov
ce 3, 1355 Polhov Gradec 101 glasov
Tina Jarc, 05.03.1981, Babna Gora 63 b,
1355 Polhov Gradec 68 glasov
Volilna enota Stranska vas:
Zoran Jazbec, Stranska vas 17a, 1356
Dobrova 92 glasov
Volilna enota Dolenja vas-Dvor 2:
Volilna enota Podsmreka:
Volilna enota Selo:
Boštjan Seliškar, Podsmreka 43, Janez Marolt, 18.11.1967, Selo nad Polho1356 Dobrova 67 glasov
vim Gradcem 6, 1355 Polhov Gradec 11
Dominik Škof. Podsmreka 34, 1356 Do- glasov
brova 41 glasov
Urška Kristan, Podsmreka 53, 1356 Do- Volilna enota Setnik - Zalog:
brova 27 glasov
Marko Gerjolj, 06.11.1960, Setnik 25,
1355 Polhov Gradec 48 glasov.
Volilna enota Brezje pri Dobrovi:
Martina Trček, Brezje pri Dobrovi Občinska volilna komisija Občine Do36, 1356 Dobrova 62 glasov
brova- Polhov Gradec je ugotovila, da za
Dominik Rupnik, Brezje pri Dobrovi 3, volitve članov sveta Krajevne skupnosti
1356 Dobrova 57 glasov
Polhov Gradec dne 18. 11. 2018 ni bilo
Klemen Dolinar, Brezje pri Dobrovi 1a, vloženih dovolj kandidatov.
1356 Dobrova 33 glasov
Občinska volilna komisija je razpisala
Janez Kumše, Brezje pri Dobrovi 91, 1356 naknadne volitve članov sveta v VE z
Dobrova 25 glasov
manjkajočimi kandidati Krajevne skuMartina Knavs, Brezje pri Dobrovi 40, pnosti Polhov Gradec, ki bodo v nedeljo,
1356 Dobrova 15 glasov
2. decembra 2018.

Volilna enota Razori-Draževnik:
KS ŠENTJOŠT - 7 članov sveta KS
Tomaž Dolenec, Razori 17, 1356 Dobrova 114 glasov
Volilna enota Butajnova:
Anton Krek, 11.10.1978, Butajnova
Volilna enota Dobrova-zahod:
25, 1354 Horjul 50 glasov
Marjan Pograjc, Pot čez Horjulko 20,
1356 Dobrova 69 glasov
Volilna enota Medvedov Graben:
Janez Osredkar, 12.11.1955, Planina nad
Volilna enota Dobrova:
Volilna enota Smolnik 3:
Horjulom 24, 1354 Horjul 19 glasov
Klemen Raztresen, Smolnik 55, 1355 Franc Smrtnik, Ulica Emila AdamiPolhov Gradec 30 glasov
ča 7, 1356 Dobrova 142 glasov
Volilna enota Planina:
Majda Grbec Plestenjak, Smolnik 40, Anton Potočnik, Pot na Gornje polje 10, Florjan Štravs, 22.04.1983, Planina
1355 Polhov Gradec 29 glasov
1356 Dobrova 70 glasov
nad Horjulom 7, 4224 Gorenja vas
Rok Končan, Smolnik 9, 1355 Polhov Anica Tomšič, Horjulska cesta 58, 1356 18 glasov
Gradec 13 glasov
Dobrova 43 glasov
Jan Suhadolnik, Na ravni 13, 1356 Dobro- Volilna enota Reženija:
Volilna enota Srednji Vrh 2:
va 38 glasov
Marko Jankovec, 11.12.1985, ButajMarko Rus, Srednji Vrh 11, 1355 Polnova 44, 1354 Horjul 18 glasov
hov Gradec 24 glasov
KS POLHOV GRADEC - 15 članov
Anica Bradeško, Srednji Vrh 17, 1355 sveta KS
Volilna enota Suhi dol-Kurja vas:
Polhov Gradec 13 glasov
Marko Košir, 22.07.1966, Šentjošt nad
Vinko Buh, Srednji Vrh 25, 1355 Polhov Volilna enota Polhov Gradec – novi del 2: Horjulom 41, 1354 Horjul 62 glasov
Gradec 7 glasov
Gregor Čuden, Polhov Gradec 130,
1355 Polhov Gradec 96 glasov
Volilna enota Potok:
Volilna enota Rovt 2:
Andrej Končan, 15.03.1991, ŠentjoRenata Končan, Rovt 6, 1355 Polhov Volilna enota Polhov Gradec – stari del št nad Horjulom 31, 1354 Horjul 25
Gradec 15 glasov
in Setnica 2:
glasov
David Krivec, Rovt 8, 1355 Polhov Marjan Malovrh, Polhov Gradec 51, 1355
Gradec 2 glasov.
Polhov Gradec 98 glasov
Volilna enota Šentjošt:
Stanka Jankovec, Polhov Gradec 46 a, Janez Oblak, 02.10.1975, Šentjošt nad
KS DOBROVA - 12 članov sveta KS
1355 Polhov Gradec 68 glasov
Horjulom 52, 1354 Horjul 160 glasov.

N.Si je edina presegla 1/4 kvoto preferenčnih glasov, zato je občinska volilna
komisija ugotavljala možnost neposredne izvolitve s preferenčnimi glasovi.
Kandidat N.Si Košir Marko je presegel
10% vseh preferenčnih glasov (17,05 %), ki
jih je dobila stranka in je tako neposredno Volilna enota Osredek pri Dobrovi:
Volilna enota Briše:
izvoljen v občinski svet s preferenčnimi Niko Kršinar, Osredek pri Dobrovi 3, Franc Laznik, Briše pri Polhovem
1356 Dobrova 21 glasov
Gradcu 8b, 1355 Polhov Gradec 83
Občinska volilna komisija izdaja skla- glasovi.
glasov
dno s 90. členom Zakona o lokalnih vo- Preferenčni glasovi po listah so priloga
Volilna enota Žirovnikov Graben:
litvah (Uradni list RS, št. 72/1993, 7/1994, poročila št. 3.
O IZIDU LOKALNIH VOLITEV ZA
OBČINSKI SVET, ZA VOLITVE
ŽUPANA IN VOLITVE V SVETE
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI DOBROVA- POLHOV GRADEC,
ki so bile dne 18. 11. 2018
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Dobrova, 18. november 2018
Številka: 041-0083/2018
Alojzija Alič l.r.
Predsednica občinske volilne
komisije

Občina Log - Dragomer
Županova beseda

Volitve so za nami,
prazniki se bližajo
Spoštovane občanke in
spoštovani občani, veliko vam
imam povedati, pa mislim, da
mi prostor ne dovoljuje, da bi
obdelal vse teme. Naj začnem
s praznikom demokracije.
Ugotavljam, da so se na volitvah
pojavile tudi nove skupine
občanov, ki želijo biti resnično
aktivni in koristni ter so
prepoznali možnost, da se sliši
njihov glas in vidijo rezultati
njihovih dejanj.
V razgovoru z nekaterimi
izmed njih sem izvedel, da so
bili v preteklih letih prepričani, da se v lokalni politiki
ne da storiti nič in so pasivno ostajali doma. V zadnjem
mandatu pa so spoznali, da se
da ob dobro začrtani poti in s
skupnimi močmi doseči tudi
cilje, ki so bili še do nedavnega nedosegljivi. Ustvarjeni so
namreč pogoji za dvig kreativnosti in optimizma tudi
pri mlajših generacijah, saj
čutijo priložnost, da se dokažejo na njim domačih področjih. Skupaj ugotavljamo, da
možnosti za to imamo. Tudi
za ustanovitev mladinskega
centra. Potrebna sta le volja
in pogum.
Marsikdo me je vprašal,
zakaj ne reagiram na provokacije, trosenje laži in umazane igre pred in tudi po
volitvah. Naj vam povem, da
bo še naprej tako, da bom laži
in posameznikom prirejene
»resnice« ignoriral. Vse svoje
znanje, izkušnje in energijo
bom tudi v prihodnje usmerjal v dejanja, ki prinašajo koristi vam, dragi sosedje, in se
z neproduktivnimi zadevami
ne bom ukvarjal. Ob tem
bom še naprej dajal možnosti
sodelavcem, ki želijo in znajo
pošteno delati in s svojim
strokovnim pristopom dosegajo pričakovane rezultate
oziroma ta pričakovanja tudi
presegajo. Spoštovani, veseli
me, da ste v danih okoliščinah

prepoznali, da je pred nami
obdobje največjih investicijskih izzivov in se v takih časih
ne sme menjati ekipe, ki zmaguje. Kaj takega bi namreč
pomenilo preveliko tveganje
za dokončanje projektov, ki so
v večini vezani na nepovratna
sredstva, ki si jih je občina z
veliko prizadevanja v zadnjih
letih priborila.
Spet je pred nami obdobje
praznikov in upam, da ste
si rezervirali dovolj časa za
svoje najdražje in posebej tiste, ki ste jih preko leta malo
zanemarjali. Ljudje smo socialna bitja in za nas je druženje bistveno bolj pomembno,
kot si mislimo. Konec leta je
obdobje obračunov in analiz.
Želim, da boste ob pogledu na
rezultate svojega dela veseli in
ponosni in kot taki iskali izzive tudi v prihodnjem letu. Na
koncu naj se vam le še enkrat
zahvalim za izredno volilno udeležbo, saj ste dokazali,
da vam ni vseeno, po kateri
poti bo v prihodnosti stopala naša lokalna skupnost. Iskrena hvala za to, da ste mi
ponovno izkazali zaupanje in
podelili veliko odgovornost
za vodenje naše prelepe občine. Stopamo v obdobje, ko bo
zelo pomembno, da iskreno
strnemo vrste, saj bomo le
povezani lahko dosegali rezultate, ki si jih zaslužimo in
nam pripadajo.
Vaš Miran Stanovnik,
župan

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Spet je pred nami obdobje obračunov in pogleda na to,
kako smo bili v zadnjem letu uspešni. Prihaja tudi čas, ki je
zelo primeren, da sami sebe nagradimo za uspehe in tudi za
morebitno izkušnjo, ki je posledica kakšne naše napake.
Ker je sreča prava le takrat, ko jo delimo, praznujte in se
veselite v krogu svojih najdražjih in jim pokažite, da vam
veliko pomenijo. V želji, da bi vam po glavah rojile le prijetne
in dobrohotne misli, vam želim, da v krogu svojih najbližjih
preživite iskren in miren božični večer, domoljuben dan
neodvisnosti in enotnosti in smelo ter pokončno stopite v novo
leto, ki naj bo še boljše od letošnjega.
Miran Stanovnik, župan

Stara šola: vsi podizvajalci so poplačani
Občinska uprava Občine Log - Dragomer
je spomladi sedla za skupno mizo z
izvajalcem del AS Primus in njegovimi
podizvajalci ter z njimi podpisala anekse k
pogodbi.
Projekt ostaja znotraj proračunskih okvirjev, podizvajalci
pa so za svoje delo neposredno
poplačani. Dela na objektu se
medtem nadaljujejo in so v zaključni fazi.
Občina Log - Dragomer še
vedno sodeluje s podjetjem
AS Primus pri obnovi Stare
šole: »Mi še vedno delamo z
AS Primus in lahko rečem, da
so odzivni. Skupaj s pravnimi
zastopniki podjetja in podizvajalci skupaj sedemo za mizo in
se vedno dogovorimo in dobro funkcioniramo. Zaenkrat
sem tako še naprej zadovoljen,
da imamo prave sogovornike.« Kot dodaja župan Stanovnik kljub poročanju medijev o
opeharjenih podizvajalcih, je
zgodba o gradnji objekta v naši
občini za zdaj bistveno lepša in
bolj optimistična.
Skupaj s podjetjem AS Primus in podizvajalci so že kar
nekaj mesecev nazaj podpisali
anekse k pogodbi.

»V naši občini smo še pravi čas reagirali na ta način, da
smo ugotovili, da so izpolnjeni
vsi pogoji in tudi volja za to, da
se pripravijo aneksi k pogodbi.
Tako smo skupaj z AS Primus
in podizvajalci podpisali nominacije podizvajalcev, kar
pomeni, da so vsa nakazila šla
direktno k podizvajalcem.« Kot
še trdi župan, noben podizvajalec v tem primeru ni ostal
nepoplačan.
Ti tako še naprej nadaljujejo
dela, sledijo približnemu terminskemu načrtu, vrednost
del pa ne presega pogodbenih.
»Ljudje se običajno, ko slišimo
besedo aneks, spomnimo na
SCT in druge gradbene lobije,
pri katerih je vsak podpisan
aneks prinesel toliko in toliko
milijonov večjo zgodbo. Pri
gradnji našega objekta in podpisovanju aneksa pa ni tako.
Mi še vedno vse plačujemo po
predračunskih vrednostih, ki
so bile zajete v sami pogodbi

o izvajanju del in za razliko od
nekaterih drugih občin, o katerih poročajo mediji, ostajamo
znotraj proračunskih okvirjev,«
je še pojasnil župan. Ta nam je
tudi povedal, kaj meni o napovedih podizvajalcev, da nameravajo tožiti trinajst občin, ki so
od As Primus naročale gradbene storitve. »Kazenske ovadbe
so zelo moderne in dokler bo
zakonodaja takšna, kot je, se
temu ne moremo ogniti. Vedeti
pa je treba, da je lažna kazenska
ovadba kaznivo dejanje in je
prav, da pravna država poskrbi,
da se enkrat neha izrabljati inštitut kazenskih ovadb.«
Obnova Stare šole poteka po
približno zastavljenih terminskih načrtih, kot nam je pojasnil župan Miran Stanovnik,
po ocenah občinske uprave zamujajo za kakšen teden: »Novembra je izvajalec izvedel dela
na vgradnji strešnih oken s senčili, vertikalne odtoke s strehe,
dobavljena je bila klimatska
naprava,« je pojasnil Branko
Sambolič z občine ter dodal,
da so bile položene vodovodne
cevi za toplo in hladno vodo ter
kanalizacijske cevi.
Trenutno delavci v notra-

njosti zaključujejo z izvedbo
grobih talnih in strojnih instalacij, ki jim bo sledilo polaganje
estrihov v vseh etažah ter toplotne izolacije.
Konec meseca naj bi obložili stene in strop z mavčnimi ploščami ter nato položili
zaključne tlake in keramiko v
sanitarijah, zaključili montažo
predelnih sten, vgradili notranja vrata ter pobelili.
Zanimalo nas je tudi, zakaj
del vzhodnega dela strehe ni
dokončan in ostaja prekrit s
folijo.
Kot so nam pojasnili na občini, je razlog preprost, na tem
delu bodo namreč vgradili
dvigalo. »Dvigalo bo stekleno
in bo na kovinski konstrukciji.
Ko bodo okoliščine primerne,
bomo začeli z montažo, kar
nam je na zadnjem sestanku
potrdil tudi podizvajalec,« je
pojasnil župan.
Ko bodo izdelali temelje za
dvigalo, bodo uredili še zunanje razvode kanalizacije in
vodovoda, nato pa bosta sledila
še ureditev okolice z utrditvijo
površin za dostop do objekta in
polaganje asfalta.
V. L.

Kanalizacija: pripravljajo razpis za izbiro izvajalca
Občinska uprava se pripravlja na začetek
večmilijonskega projekta gradnje
kanalizacije s čistilno napravo. Najprej
bodo izbrali izvajalca.
Potem ko je občina konec oktobra na mizo dobila zagotovilo Službe Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko o
finančni podpori kanalizacijskemu projektu, ni bilo veliko
časa za veselje. Kot nam je pojasnila Marjeta Sternad Kuharič,
so že napeli moči in začeli pripravljati razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca del. Na
občini nam sicer v tem trenut-

ku niso znali povedati, kdaj naj
bi bil razpis objavljen. Računajo,
da na začetku prihodnjega leta,
a kot dodajajo, ni vse odvisno
le od njih: »Objava razpisa je
odvisna tudi od ministrstva za
okolje in prostor, saj moramo
razpisno dokumentacijo pred
objavo v pregled in usklajevanje poslati tudi njim.«
Kot smo še izvedeli, je evropski denar za gradnjo kanaliza-

cije zagotovljen in ga občini
nihče več ne more izmakniti.
»Do te odločitve so, če si predstavljamo žakelj denarja, bili
cekini v njem z dogovorom
za razvoj regije rezervirani za
našo občino. V tem času smo
bili še vedno v konkurenci z
ostalimi občinami. Z odločitvijo, ki smo jo dobili oktobra, pa
smo mi te cekine, če povem poenostavljeno, dejansko dobili iz
žaklja in bodo v državnem proračunu namenjeni nam, da jih
počrpamo skladno z dinamiko
izvajanja projekta. Teh sredstev
nam nihče ne more več vzeti. V

času dogovora je bilo to še možno, zdaj pa ne več,« je razložila
direktorica OU. Občino tako
po mnenju župana Stanovnika
čaka največji izziv v zgodovini
občine.
Za naložbo v vrednosti 17,63
milijona evrov bo kohezijski
sklad prispeval 7,65 milijona
evrov, proračun Republike Slovenije bo zagotovil 1,35 milijona, preostanek pa Občina Log
- Dragomer.
Predvidoma do konca leta
2022 bo v okviru projekta
zgrajenih 23 km kanalizacije
in čistilna naprava v veliko-

sti 5000 populacijskih enot. Z
uresničitvijo projekta se bo
zmanjšala količina škodljivih
snovi v vodi in izboljšala kakovost površinskih in podzemnih
voda, kar bo prispevalo k boljšim življenjskim pogojem in
boljšemu zdravju 3.524 prebivalcev občine Log - Dragomer.
Projekt, ki je del dogovora za
razvoj osrednjeslovenske regije,
bo vplival na izboljšanje učinka
čiščenja širšega območja reke
Ljubljanice.
Z izgradnjo kanalizacijskega
sistema se bo zmanjšalo onesnaženje tal zaradi odvajanja

vode iz greznic, s čimer se bo
ustavilo tudi onesnaževanje
vodnih virov. Sistem ravnanja
s komunalno odpadno vodo
je namreč zasnovan kot neprepusten sistem, ki prepreči
iztekanje odpadne vode v tla in
naprej v podtalnico.
Naložba bo zagotovila preventivno ukrepanje za preprečevanje, omejevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na
okolje tako, da se okoljska škoda odpravlja pri viru onesnaženja.
V. L.

Občina Log - Dragomer
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Na vrhu občinske uprave ženska roka
Nova direktorica občinske
uprave Občine Log Dragomer je Marjeta
Sternad Kuharič.
Ta je funkcijo uradno prevzela
novembra, pred tem pa je opravljala
delo vršilke dolžnosti.
V občinski upravi Občine Log Dragomer jadra napenja svež veter.
Marjeta Sternad Kuharič, ekonomistka in menedžerka ter ženska
s številnimi poklicnimi izkušnjami
s področja priprave projektov na
lokalni, regionalni in državni ravni, je bila na delovno mesto direktorice občinske uprave imenovana
novembra.
Samo imenovanje se je sicer kar
precej zavleklo, saj so na občini
zaradi pritožbe enega izmed neizbranih kandidatov določene korake postopka ponovili. »Šli smo
nekaj korakov nazaj. Ponovno smo
na primer sestavili komisijo in vse
naredili tako, kot priporoča ministrstvo za javno upravo. Imenovanje se je sicer nekoliko zavleklo,
ampak operativnost naše občine
zaradi tega ni bila nič zmanjšana,«
nam je o postopku izbiranja novega direktorja povedal župan Miran
Stanovnik. Dodal je, da je občina
dobila najboljši možni kader, ter izpostavil, da je nova direktorica med
sodelavce prinesla nov optimizem
ter veliko mero medčloveškega
spoštovanja. »Marjeta zelo dobro
motivira, stimulira ter spodbuja
svoje sodelavce, deluje sistematsko
in projektno in je vzor sodelavcem
ter nov motor, ki deluje z zelo visoko zmogljivostjo.« Izvedeli smo
še, da je župan z novo direktorico
sodeloval že na njenem prejšnjem
delovnem mestu, ko je pomagala
pri pripravi vloge za pridobitev kanalizacijskih sredstev. »Ona je našo
vlogo na RRA LUR vodila od prve
črke naprej in na vejico natančno
pozna naš zgodovinski projekt. Mi
v tem kritičnem obdobju potrebuje-

strateško regionalno načrtovanje.«
Ves čas svoje kariere je večinoma delovala v skupinah in tudi ob
prihodu na občino je, kot nam je
povedala, kljub začetni zadržanosti sodelavcev kmalu ugotovila, da
ima priliko sodelovati z izjemnim
timom: »Na občini lahko sodelujem z ekipo ljudi, ki so visoko izobraženi, strokovni, polni idej in tudi
razgledani in to je zmagovita kombinacija. Projekti na občini zahtevajo interdisciplinarna znanja, ob
tem moramo šteti še ostale zadeve,
ki jih rešujejo sodelavci, in timsko
mo kader, ki zna delati na projektih, delo je z mojega vidika optimalna
zato sem bil izjemno vesel, ko sem rešitev.« Zagovarja pošten in spovidel, da se je prijavila na razpis. Še štljiv odnos do ljudi in dela.
bolj zadovoljen pa sem bil po prvem
Največji izziv bo, kot pravi, grasrečanju z njo, saj se je na našo občino zelo detajlno pripravila.«
Kot nam je povedala Marjeta
Sternad Kuharič, je mamica dveh
predšolskih otrok, prihaja iz Komende. Po izobrazbi je diplomirana
ekonomistka, podiplomski študij
pa je opravila na Fakulteti za menedžment v Kopru, kjer je dokončala
znanstveni magisterij: »Kljub temu
ostajam operativec po duši. Tudi na
občini prevzemam naloge in tako
ohranjam neko stopnjo strokovnosti in se še naprej razvijam.«

dnja kanalizacije: »Na eni strani bo
izziv to izvesti, po drugi strani bo
to izziv tudi s finančnega vidika.«
Kljub temu da bo gradnja tega zgodovinskega projekta izčrpala proračun, pa bodo na občini usmerili
svoje moči tudi v izvedbo drugih
projektov s pomočjo evropskih
sredstev: »Mislim, da bi v prihodnje
več pozornosti morali nameniti še
mehkim vsebinam. V preteklosti
se je veliko gradilo in v ospredje
niso toliko prišla društva. Po letu
2020 bodo sredstva EU namenjena
večinoma le še mehkim vsebinam
in tukaj je priložnost za občino Log
- Dragomer. V občini je veliko društev in tudi izjemno aktivna so.«
V. L.

Zdravstvena
ambulanta odprta
vse dni v tednu
Delovni čas Splošne ambulante Log - Dra-

gomer je od začetka letošnjega decembra spremenjen in deluje s polnim delovnim časom vse
dni v tednu. Zdravstvene storitve so tako še
bolj dostopne, vsakodnevna prisotnost zdravnika pa bo mnogim prebivalcem naše občine
olajšala življenje ter poskrbela za večjo kakovost bivanja. Če si še niste izbrali novega zdravnika, imate še vedno čas, da to storite.
Potem ko je občinski upravi Občine Log - Dragomer pred dobrima dvema letoma uspelo pripeljati v občino ambulanto splošne medicine, ki
je delovala v zmanjšanem obsegu, ji je septembra
v sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika
uspel še en veliki met. Skupaj so podpisali pogodbo o sodelovanju in odprtju zdravstvene
ambulante s polnim delovnim časom. Ambulanta ostaja na isti lokaciji, v prvem nadstropju
dializnega centra, a je namesto dvakrat na teden
odprta vse dni v tednu. V ponedeljek, četrtek in
petek boste zdravnika lahko obiskali dopoldan,
v torek in sredo pa popoldan. Dolgoletna želja o
stalni prisotnosti zdravnika se je tako uresničila. Ambulanta še vedno sprejema nove paciente.
Vsi, ki do sedaj še niste obiskovali ambulante v
občini Log - Dragomer, imate še vedno možnost,
da jo izberete za svojo. Za zdravnika se opredelite tako, da se osebno oglasite v ambulanti, kjer
podpišete izjavo, s seboj pa morate prinesti karProstor bo tudi za mehke vsebine
tico zdravstvenega zavarovanja.
Svojo poslovno pot je začela v goKot je ob podpisu povedal direktor Zdravstvespodarstvu in tam pričela pripravo
nega doma Vrhnika Roman Strgar, je to korak v
projektov na področju prometne
pravo smer: »Sedaj pa moramo skupaj poskrbeti,
infrastrukture, nato pa nadaljevala
da bo ta ambulanta zaživela. Temelji so postas projekti na več področjih, prevlavljeni. Takšna izpostava ima veliko pozitivnih
dovala je komunalna infrastruklastnosti, a tudi kak minus, vendarle pa se s tatura. V tem času je sodelovala z
kšno ambulanto zelo približamo občanom in v
različnimi resornimi ministrstvi in
primeru, da bo dovolj opredeljenih pacientov, bo
občinami. Po 8 letih je prestopila v
ta ambulanta tudi dolgoročno uspešna. V to vsejavni sektor, kjer je prav tako nadakakor verjamem. S strani Zdravstvenega doma
ljevala s pripravo projektov, vendar
Vrhnika bomo naredili vse za ta cilj in prepričan
tokrat na regionalni ravni: »To je bil Iz srca se zahvaljujemo Cankarjevi knjižnici Vrhnika in direktorici Sonji sem, da bo svoj del naloge opravila tudi občina
zame svojevrsten izziv, ker je bilo to Žakelj za podarjene knjige, ki so našle mesto v našem razredu v knjižnem Log - Dragomer. Verjamem, da bodo v tem skupnem sodelovanju svojo priložnost odkrili tudi
neko vmesno področje, ki mi je še kotičku. Branje je postalo naš vsakdan in vi ste nam pri tem pomagali.
občani in jo izkoristili.« Ob podpisu je bil optimanjkalo. V prvi službi sem delala Hvala.
Učenci razreda 4. a OŠ Log - Dragomer in učiteljica Kaja mističen tudi župan, ki je dejal, da se je izkazana državni ravni, v drugi na lokallo, da je ambulanta s polnim delovnim časom
ni, v tej pa sem se začela vklapljati v
pri nas potrebna: »Ker vsi občani potrebujemo
dobro zdravstveno varstvo, smo prav vsi poklicani k temu, da se opredelimo za ambulanto, ki
deluje v naši neposredni bližini. Prepričan sem,
da je to korak v pravo smer, upam pa, da bodo
to začutili tudi vsi občani, ki v tem trenutku še
V društvu Planet Zemlja so z prilagajanju lokalnih skupnosti na
oklevajo glede odločitve in bodo izkoristili porezultati letošnjega natečaja zelo spremembe na različnih podronujeno priložnost.«
zadovoljni, saj se zvišujeta tako šte- čjih delovanja, ki pomembno vplivilo občin, ki sodelujejo na nateča- vajo na kakovost bivanja občank
Delovni čas Splošne ambulante Log - Dragomer:
ju, kot tudi raven kakovosti odgo- in občanov. Natečaj pripravljajo
ponedeljek1: 7.00–15.00,
vorov v vprašalnikih. Kot pravijo strokovnjaki z različnih področij
torek: 13.15–20.15,
v društvu, občine okoljskim tema- (direktorat za kmetijstvo ministrsreda: 13.15–20.15,
tikam ter področjem vsako leto stva za kmetijstvo, gozdarstvo in
četrtek: 7.00–13.00,
namenjajo več pozornosti. Glede prehrano, Nacionalni inštitut za
petek2: 7.00–13.00.
na analizo rezultatov prejšnjih let, javno zdravje, Zavod za gozdove
1 Hišni obiski: ponedeljek: 13.00–15.00.
se je društvo odločilo nekoliko RS, zavod za varstvo narave, Go2 Vsak četrti petek: 13.00–20.00.
spremeniti pogoje vseslovenskega spodarsko razstavišče Ljubljana,
natečaja Planetu Zemlja prijazna Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod
Naročanje na pregled, recepti, napotnice:
občina. Še naprej bo ocenjevalo za varno igro, Visoka šola za trajsporočilo na narocanje.svigelj@zd-vrhnika.si
12 področij delovanja, občine pa nostni turizem ERUDIO, društvo
ali klic na telefonsko številko 08 205 88 00:
bodo namesto po številu prebival- Morigenos, Zavod za gradbeništvo
ponedeljek, četrtek in petek: 7.15–10.00 in
prebivalci in Ljubljana med me- cev razvrščene v razrede po višini Slovenije, Inštitut WCYCLE in
11.00–12.15,
stnimi občinami. Priznanja za občinskega proračuna. Kot smo iz- društvo Planet Zemlja), ki pripratorek in sreda: 13.15–16.00 in 17.00–18.15.
uspešno upravljanje okoljskih po- vedeli, se Občina Log - Dragomer vijo širok nabor vprašanj, na poddročij je prejelo 12 občin, Občina veseli sodelovanja na natečaju tudi lagi odgovorov pa se v nadaljevanju
Nov delovni čas lekarne
Log - Dragomer je prejela prizna- v prihodnjih letih ter hkrati kon- ocenjuje delovanje občine v lokalNovemu delovnemu času ambulante splošne
nje za odgovorno prizadevanje na stantnih izboljšav z vidika sona- nem prostoru ter ustvari analizo
medicine pa so se prilagodili tudi v lekarni, ki
področju varovanja naravnih da- ravnega delovanja in izboljševanja prednosti in slabosti, ki pokaže, na
bo še naprej odprta vse dni v tednu. V ponedekaterih področjih lahko lokalne
nosti, ustvarjanje boljše kakovosti kakovosti bivanja v občini.
ljek, četrtek in petek od pol osmih zjutraj do pol
Projekt Planetu Zemlja prijazna skupnosti svoje delovanje še izboljbivanja občank in občanov ter dotreh popoldan, v torek in sredo pa popoldan od
bro informiranje o pravilnem od- občina je že drugo leto zapored po- šajo. Letos se je projektu pridružila
dvanajstih do sedmih.
nosu do okolja za te in prihodnje tekal pod pokroviteljstvom pred- tudi Občina Log - Dragomer, da bi
generacije. Priznanje je s ponosom sednika vlade Republike Slovenije se prepričali, na katerih področjih
Delovni čas Lekarniške podružnice Log - Dragomer:
prevzel župan Občine Log - Dra- in v soorganizaciji Ministrstva za že delujemo sonaravno in izboljšaponedeljek: 7.30–14.30,
gomer Miran Stanovnik, ki je po- okolje in prostor Republike Slove- mo kakovost bivanja na področjih,
torek: 12.00–19.00,
hvale vesel, zavezal pa se je tudi, da nije. Projekt Planetu Zemlja prija- kjer so še možne izboljšave.
sreda: 12.00–19.00,
V. L., Foto: arhiv
bomo skupaj stremeli k še boljšim zna občina pomembno prispeva
četrtek: 7.30–14.30,
rezultatom.
Občine Log - Dragomer
k ustvarjanju slike o delovanju in
petek: 7.30–14.30.
V. L.

Zahvala!

Občini priznanje za uspešno upravljanje okoljskih področij

Konec novembra so predstavniki društva Planet Zemlja in strokovnih institucij, ki sodelujejo pri
vseslovenskem natečaju Planetu
Zemlja prijazna občina, na Gospodarskem razstavišču v prestolnici
podelili priznanja in nazive Planetu Zemlja prijaznim občinam 2018.
Priznanje je dobila tudi občina Log
- Dragomer.
Nazive Planetu Zemlja prijazna
občina so si letos zaslužile Dobrna
med občinami z manj kot 3.000
prebivalci, Šmarješke Toplice med
občinami nad 3.000 prebivalci,
Žalec med občinami nad 10.000
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TRADICIONALNI POHOD
Z LUČKAMI NA DEBELI HRIB
IN OBISK DEDKA MRAZA

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Zaključen prvi del
obnove dvorane PGD Log
Groba obnova
dvorane je zaključena.
Vgrajena so nova
okna, preprečen vdor
kapilarne vlage, stene
ometane s sanirnim
ometom.

Spet je leto naokoli in zopet se bomo zbrali na tradicionalnem pohodu z lučkami na Debeli hrib.

Pohod bo v soboto, 29. decembra. Odhod ob 16. uri
izpred gasilskega doma Dragomer.
Ob vrnitvi v gasilski dom nam bodo člani MO Rega odigrali igrico, nato pa
bomo ob toplem čaju in prigrizku sprejeli še Dedka Mraza.
Vodnik: Jože Trček
Lepo vabljeni!

V novem letu 2019 vam želimo veliko zdravja,
sreče in uspehov, pri hribovskih podvigih pa varne
korake.
Planinsko društvo Rega Log
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vgradnjo oken, podjetju Hizol
za hidroizolacijo sten, kamnoseštvu Kociper za donirane
okenske police in vsem članicam in članom PGD Log za
množico prostovoljnih ur.
Z novim letom pa novim
Posebej hvala mojstru Stane- vedeno zidarsko delo, podjetju d.o.o., za hidroizolacijo in od- projektom naproti!
PGD Log
tu Triviću z ekipo za dobro iz- GUTNIK, gradbene storitve, vodnjavanje, podjetju Plasal za

Siciliana je znova odprta
Najstarejša picerija v
občini je prenovljena.
Dobrote iz krušne peči bo še
naprej pripravljala stara ekipa
izkušenih picopekov, zamenjal
se je le najemnik.
Kot so nam pojasnili v piceriji, ostajajo zvesti starim receptom, ohranili so tudi nekdanjo
ponudbo jedi, ki so jih obogatili
s še bolj pestrim izborom solat
ter dodali tortilje.
Brez skrbi, na meniju so
ohranili tudi slavni tiramisu
ter ga nadgradili z novo sadno
različico.
V. L.

Kako pri bolniku prepoznati demenco?
Redko smo v občini
priča dogodku, ki
ga organizirata
enako zavzeto
dve društvi, vse z
namenom čimveč
ljudem v občini
pomagati, da bolje
spoznajo težave, ki
jih prinašajo bolezni.
Predvsem pa jim predstaviti različne možnosti, kako se
soočiti z njimi, jih lažje premagovati in omiliti tegobe, ki jih
prinaša starost in bolezenske
spremembe. To je nedvomno
uspelo predsednici Društva
upokojencev Log Branki Brecelj in aktivni članici upravnega odbora Društva upokojencev Dragomer - Lukovica
Erni Grabnar Kos, ki sta v našo
sredino pripeljali uglednega
strokovnjaka in predavatelja na
Medicinski fakulteti dr. prof.
Zvezdana Pirtoška.
V jedilnici osnovne šole se
je zbralo veliko občanov, ki
so navdušeno sledili predavanju gosta o demenci, o tem,
kaj demenca sploh je, kako jo
prepoznamo in kako lahko po-

magamo bolnikom, ki so zboleli za njo. Pa tudi o tem, kaj
lahko storimo zase, da bi čim
dlje ohranili svoje zdravje. Te
bolezni v prejšnjem stoletju
sploh še nismo dobro poznali.
Zaradi kratke življenjske dobe
takratnih prebivalcev (ta je bila
nekje 45 let), ljudje sploh niso
dočakali visoke starosti.
Leta 1907 pa je nemški
zdravnik Alois Alzheimer
prvič pri svoji bolnici opisal
spremembe v možganih, ki so
bile prepoznane kot bolezen.
Alzheimerjeva bolezen je tudi
najpogostejši vzrok za demenco. Danes praktično vsakdo
med nami pozna koga, ki je
zbolel za demenco ali se celo
srečuje z njo v svoji družini. V
Sloveniji je po ocenah v tem

času okoli 32.000 bolnikov z
demenco in do leta 2050 naj bi
se to število potrojilo.
Vsak od nas ima tako veliko
možnost, da zboli za demenco.
Znanstveniki se aktivno ukvarjajo s to boleznijo možganov, a
do danes jim je uspelo najti
zdravilo, ki do neke mere lahko
ublaži potek bolezni ali ga celo
za nekaj let odloži, če simptome bolezni odkrijemo dovolj
zgodaj. Žal pa se zgodi, da na
nekatere bolnike z demenco
nimajo nobena zdravila pravega vpliva. O vzrokih za nastanek bolezni pa je znanega zelo
malo in raziskave tečejo v tej
smeri pospešeno naprej. Vemo,
da dolgotrajen stres povzroča
fizično izginjanje možganskih
celic, kar pomeni, da imamo

poleg slabe kakovosti življenja
tudi večjo možnost, da postanemo dementni. Doktor Pirtošek celo pravi: »Če ti je demenca usojena, bo prišla.« Vemo
tudi, da spremembe v zadnjem
delu možganov prizadenejo
predvsem center za spomin
in orientacijo (Alzheimerjeva
bolezen). Prve znake včasih
opazi celo bolnik sam in nanje
opozori lečečega zdravnika. O
demenci pa govorimo takrat,
ko se spremembe dogajajo v
čelnem delu možganov, centrih
za čustva in socialno inteligenco. Teh znakov bolnik sam ne
more prepoznati, pač pa so jim
priča ljudje v njegovi bližini, ki
pa si včasih niti ne upajo pravočasno ukrepati. Spremembe
v frontalnem delu možganov
pri bolniku opazimo zlasti kot
vedenjske spremembe. Žena
tako reče: »To ni več tisti Jože,
ki sem ga poznala.«
Kaj vendarle lahko sami storimo zase, da bi čim dlje ohranili zdravje in vitalnost? Veliko naj bi se gibali, predvsem v
naravi in na svežem zraku, se
igrali in krepili miselne sposobnosti. Sem sodi reševanje
križank, sudokuja, igranje šaha,
branje. Še zlasti spodbudno

za naše možgane pa je učenje
tujih jezikov. Pomembna je
prehrana. Blagodejno na naš
organizem in možgane vpliva
zlasti tako imenovana mediteranska prehrana. Pomembno
je tudi spanje, zato poskrbite,
da boste dovolj časa spali. Zelo
pomembno je izogibanje stresu. Če krajši stres še vpliva na
človeka stimulativno, pa dolgotrajno stresno obdobje vodi k
depresiji in drugim boleznim,
tudi demenci.
Pravočasno prepoznavanje
sprememb v našem obnašanju
in vedenju ter obisk zdravnika
lahko pripomorejo k zgodnejšemu zdravljenju in odlogu
bolezni. Pomembna je socialna
vključenost, preprosto temu
rečemo: pojdite med ljudi, ne
ostajajte doma sami. Če opazite na sebi ali svojih bližnjih
spremembe, pogosto pozabljanje, motnje v spominu, orientaciji in podobno, ne odlašajte z
obiskom pri svojem zdravniku
ali se vsaj posvetujte še s kom.
Bodite aktivni, počnite tudi
stvari, ki jih še nikoli niste.
Predavatelj je nanizal še kar
nekaj konkretnih stvari, na katere moramo biti pozorni, in
seveda vse podkrepil z izsledki

medicine. Prisotni so ob koncu
predavanja imeli možnost, da
sami povprašajo strokovnjaka o tem, kar jih zanima in to
možnost je izkoristilo kar nekaj poslušalcev. Lahko rečem,
da njihova zavzetost, tehtnost
in vedoželjnost le še dodatno
potrjuje, da sta snovalki srečanja izbrali pravo temo. Predavanje pomeni uvod v načrtno
spremljanje te problematike v
naši občini. Predavatelj nam je
obljubil pomoč in sodelovanje
tudi pri nadaljevanju aktivnosti. Ker pa je to zahtevno
področje, ki vključuje poleg
zagnanih prostovoljcev tudi
potrebo po določenih prostorih in sredstvih, pričakujemo,
da se bo vanje aktivno vključilo tudi občinsko vodstvo.
Erni zares vse čestitke in
hvala za vložen trud, vsem drugim, ki so pomagali, da je srečanje uspelo (obe društvi upokojencev, prostovoljke, vodstvo
osnovne šole in župan) pa hvala za strpnost, razumevanje in
sodelovanje. Najpomembnejše
pri vsem je zagotovo povezovanje in sodelovanje za skupno
dobro, kar bo naše vodilo tudi
naprej.
Dragica Krašovec

Občina Log - Dragomer
Vabilo

Voda in vodnjak - zibelka življenja in
del naše dediščine

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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Miklavževa darila
dobilo 160 otrok

Vabilo na predavanje in pogovor, v sredo, 12. decembra, 9.
januarja 2019, v prostorih DU Dragomer - Lukovica ob 18.00.
Tema predavanja in pogovora po njem je sestavni del DVIG-ovega študijskega krožka Vodni viri v občini Log - Dragomer. Z njim želimo med
sokrajani poglobiti in razširiti poznavanje kulturne dediščine v naši občini. Predavanje bo ponudilo širši pogled na naravno (vodni viri) in snovno
dediščino (vodnjaki) ter na to, kako so si ljudje v preteklosti in si še danes
urejajo dostop do pitne vode. V razgovoru bodo krajani prispevali lastna
mnenja, znanja in izkustva s tega področja.
Voda je zibelka življenja, vsa živa bitja so odvisna od nje. Brez vode ne
moremo živeti, zato so jo častila in spoštovala vsa ljudstva. Velike civilizacije so nastale in se razvijale ob vodi. Ob vodi so nastajale mojstrovine (vodnjaki, studenci, korita ...), perišča, bivalna in gospodarska poslopja. Vodo
lahko narava pripelje do človeka, pogosteje pa si mora človek dostop do
nje urediti sam. Zato skrbi tudi vodnjak. To je naprava, ki nam omogoča,
da vodo sploh dosežemo. A ni samo eden, veliko jih je, različnih po obliki
in velikosti, predvsem pa so odvisni od naravnih pogojev ter iznajdljivosti
človeka. Slovenija ima mnogo vodnjakov. Oblike sledijo naravi. Vkopani
so v glino, kamen, človek pa si je prilagodil predvsem zunanji, zgornji del,
ki je lahko kamnit ali lesen. Ne glede na obliko pa je vodnjak prilagojen
uporabniku, pa naj bo to človek ali žival, zato je vodnjak tudi pomemben
del naše dediščine, na katero smo lahko ponosni. Za to jo moramo najprej
poznati. In prav temu je namenjeno predavanje: spoznavanju in ozaveščanju o vodnjaku kot kulturni in arhitekturni dediščini.
Profesor Borut Juvanec se ukvarja predvsem z izvori arhitekture in tisto
najpreprostejšo arhitekturo, ki ni plod šolanih mojstrov, pač pa domačih
delavcev, ki so znanje dobili z dediščino. Raziskoval je vodnjake v Sloveniji.
Je avtor množice člankov in knjig, izdanih v enaindvajsetih državah, članki
pa so prevedeni kar v petnajst jezikov. Je član mednarodnih združenj v
Franciji in Avstraliji. Je tudi avtor monografije Vodnjak.
Prosimo, da se na predavanje in pogovor prijavite s sporočilom
na dvig@iold.si ali po telefonu 031 349 888 (Irena) do 5. januarja.
Vljudno vabljeni!

Dan zdrave šole v
OŠ Log - Dragomer

Prvi od treh dobrih decembrskih mož sveti
Miklavž se je še pred večernim obdarovanjem
tradicionalno ustavil v gasilskem domu na Logu,
kjer je pridnim otrokom razdelil simbolična
darila.
Tradicionalno Miklavževo obdarovanje v organizaciji KUD Kosec je
v prostore loškega gasilskega doma
znova privabilo množico otrok in njihovih staršev. Kot nam je po koncu
prireditve pojasnila predsednica Kosca Anica Vengust, je Miklavž letos
obdaril okoli 160 otrok. Ti pa niso bili
deležni le sladkega presenečenja, saj
so jim v kulturnem društvu v sodelovanju z Osnovno šolo Log - Drago-

Izlet v neznano

V petek, 16. novembra, je v okviru dneva slovenske
hrane letos že osmo leto potekal tradicionalni
slovenski zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske

Čebelar Zlatko Bedeković je pripravil čebelarsko razstavo v jedilnici
in razložil pomen čebelarstva pri nas.
Učenci 1. triade so pod vodstvom
Mojce Lorber zapeli pesem Lojzeta
Slaka Čebelar in Čebelico Majo.
Na harmoniko jih je spremljal
učenec Luka Čamernik. Na vabilo
na dogodek se je odzval tudi župan
Miran Stanovnik, ki je povedal, da
je treba biti pozoren, kakšno hrano
jemo in da je lokalna hrana bolj zdrava. Učenci kluba Zdravošolcev pod
vodstvom Polonce Peček so zaigrali
dramsko igrico Pri zobozdravniku
in s tem opozorili na higieno zob.
Ravnateljica Mihaela Mrzlikar je
nagovorila učence in jih spodbudila,

naj skrbijo za svoje zdravje. Kasneje
so se v šoli odvijale različne delavnice z zdravstvenimi vsebinami, saj
smo imeli tudi dan zdrave šole. S
tem smo obeležili 25. obletnico delovanje Slovenske mreže zdravih šol,
v katero je vključena tudi OŠ Log Dragomer. Učenci so izdelali zdrave
krožnike, zeliščne namaze in zdrave
napitke, plakate o tradicionalnem
slovenskem zajtrku ter zdravju, pekli zdrave sladice, raziskovali, koliko
sladkorja je v določeni pijači in hrani.
Z gibanjem pa so poskrbeli tudi za
svoje zdravje.
Vodja projekta Zdrava šola
Polonca Peček

mer in župniščem Brezovica pripravili tudi lepo predstavo, obiskal pa jih
je tudi Miklavž s svojim angelskim
in peklenskim spremstvom. »Tudi
tokrat smo se v društvu povezali z
osnovno šolo. Učiteljica Janja Zadnikar je skupaj z učenci posebej za to
priložnost pripravila čudovito predstavo,« je še dodala Vengustova. Takoj po koncu predstave so otroci z
glasnimi vzkliki poskušali priklicati

dobrega moža, a so najprej v dvorano
prihrumeli glasni parklji in najmlajšim nagnali strah v kosti. K sreči je
v dvorano kmalu stopil tudi Miklavž
z angelskim spremstvom in umiril
svoje strašne spremljevalce. Miklavža je po obisku gasilskega doma
čakala še naporna noč, saj je moral
pridnim otrokom tudi v njihovih domovih izročiti darila. Po izročilu se
namreč na predvečer godovanja sv.
Nikolaja na okensko polico ali mizo
nastavi pehar ali krožnik za darila. Ta
tradicionalno sestavljajo orehi, sladkarije, jabolka in tudi igrače, otroci
na Logu pa so dobili sadje in sladke
čokoladne dobrote.
V. L. Foto: V. L.

Člani, prijatelji in podporniki PD Rega smo se v soboto,
10. novembra, odpravili na izlet v neznano.
Letos smo ga pripravili člani mladinskega odseka in odločili smo se za
obisk vojaškega muzeja v Pivki in izvira Hublja. Ko smo zapeljali na avtocesto proti Primorski, je bilo slišati nekaj komentarjev: »Pa ne v Pivko. Tam
smo že bili.« Neprijeten občutek, da je
nekaj udeležencev nejevoljnih že na
začetku izleta, ni nič kaj dobra popotnica. Vendar se nam je razpoloženje
popravilo, ko smo ugotovili, da dobra
polovica udeležencev pa le še ni obiskala muzeja, pa tudi muzejska zbirka

je dopolnjena. Tako smo začeli ogled
muzeja v trgovini, kjer je nekaj udeležencev kupilo spominke, potem pa se
z vodičko, ki je energično in zanimivo
podajala tehnične podatke o vojaških
vozilih in opremi, odpravili na ogled.
Izredno zanimiv sprehod smo zaključili z ogledom notranjosti podmornice. Pri ogledu vozil, opreme in dnevne
sobe iz časa vojne za Slovenijo se je
razvil zanimiv pogovor, saj so na plano privrela osebna čustva in podoživljanje tistih dni. Z avtobusom smo se

potem odpeljali v vas Lokavec, kjer
so nam na izletniški kmetiji in osmici
družine Černigoj pripravili malico in
degustacijo domačih vin. Okrepčani
smo se odpravili na pohod do izvira
Hublja in nazaj na kosilo, kjer so nam
postregli z domačimi dobrotami. Dobro in bogato kosilo, ki ga je pripravila
domača gospodinja, smo zalili s kozarčkom domačega vina, za popestritev popoldneva pa se nam je pridružil
še domačin Martin s harmoniko in
poskrbel za čudovit zaključek dneva.
Natalija Trček
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KUD Kosec: prvih deset let
Obletnice so priložnost, da se pregleda
dosedanje delo, uspehe in padce, načrte za
prihodnost, želje.
Priložnost, da se zahvali
vsem, ki so kakorkoli prispevali
k delovanju društva, priložnost,
da se spomni tudi pokojnih
ali tistih, ki so svoj prispevek
družbenemu življenju v našem
okolju delili v drugih društvih,
športih, upokojenskih ali izobraževalnih.
Zgodba Kulturno-umetniškega društva Kosec se je pričela novembra leta 2008, ko je
na pobudo Matije Nika v večnamenskem prostoru Osnovne
šole Log - Dragomer potekal
ustanovni zbor z namenom
združiti občane, šolarje, mladino ter vse ljubitelje kulture,
ki bi kakorkoli želeli sodelovati
v društvu. Da občani pogrešajo kulturne dejavnosti v svojem, domačem okolju, je bilo
jasno že po odzivu na ustanovni zbor. Besede takratnega
župana Mladena Sumine,
da »je okolje brez kulturno-umetniškega društva pusto
okolje, okolje brez duše,« so
naletele na veliko odobravanje.
Za prvo predsednico društva
je bila izvoljena Andreja Čamernik. Prve naloge so bile
povezane z registracijo društva, statutom in podobnimi
birokratskimi opravili. Ampak
tudi to je potrebno, da je vse po
pravilih. Predvsem pa je bilo
treba v društvu ugotoviti, kaj
našemu okolju najbolj ustreza,
katere so tiste točke, ki bodo
društvu prinesle prepoznavnost in s tem k sodelovanju
pritegnile čim večji krog ljudi.
Celostno podobo društva, to je
logotip in druge značilnosti, je
oblikovala Barbara Nardoni.
Marca 2010 je bila izvoljena
nova predsednica Maja Trbanc Kljun. Z novo predsednico so prišle tudi sveže ideje
in načrti. V okviru društva so
delovali likovna sekcija, ki jo še
vedno vodi Draga E. Davitkova, klekljarska pod mentorstvom Helene Likar, odbor za
ohranjanje kulturne dediščine
in starih običajev pod vodstvom prizadevnega Ludvika Rožnika ter Spominčice,
ženski pevski zbor pod taktirko Katje Hvalica. Zaradi
selitve je predsednica podala
odstop in društvo je začasno
vodil takratni podpredsednik
Jože Zver do marca 2012, ko
je vodenje društva prevzela
Anica Vengust, ki društvo
vodi še danes. Društvu se posveča z vso dušo in srcem, lahko rečemo, da 24 ur na dan, vse
dni v letu. Seveda so društvo,
kot povsod, zaznamovali tudi
vzponi in padci, uspehi in morda tudi kakšna napačna poteza,
vendar se v nadaljevanju bolj
posvetimo tistim dogodkom,
na katere smo člani društva
Kosec lahko upravičeno ponosni.
Eno od najbolj aktivnih sekcij, ki v društvu deluje od samega začetka, sestavljajo klekljarice in si zato zaslužijo, da
z njimi začnemo pripoved o
delu društva. Za njimi je dolgo neprekinjeno dvanajstletno
obdobje ustvarjanja in druže-

nja, ki ga zdaj usmerja Ivica
Česnik. Poleg rednih razstav
so maja 2015 predstavile svoje
umetnine na samostojni razstavi v Cankarjevi knjižnici na
Vrhniki. V letu 2016 so izdelovale čipke na starih papirjih in
jih razstavile na skupni razstavi
vrhniških klekljaric v tehničnem muzeju v Bistri. Razstava
je bila organizirana v sklopu
prireditev ob svetovnem čipkarskem kongresu, ki je potekal
junija 2016 na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Klekljarice iz vsega sveta so klekljale
na Prešernovem trgu in Stritarjevi ulici. Bilo jih je skoraj tisoč,
med njimi tudi naše.
Odbor za ohranjanje kulturne dediščine in starih
običajev je od ustanovitve dalje vodil Ludvik Rožnik. Med
najbolj odmevnimi dejavnostmi so vsakoletno miklavževanje, pohod z baklami, kresovanje, izdelava pirhov, adventnih
venčkov, voščilnic, okraskov
za jelke in še marsikaj bi lahko
našteli. Odbor je kar sedemkrat
organiziral tekmovanje koscev
in grabljic iz naše občine, leta
2013 pa je v našem kraju potekala medobčinska prireditev
Kosci in grabljice, ki se je je
udeležilo sedem ekip iz barjanskih občin. Tu je treba navesti
tudi eno naših najbolj aktivnih članic društva, dolgoletno
blagajničarko Pavlo Prah, žal
mnogo prezgodaj pokojno, ki
je neumorno pomagala odboru pri izvedbi. Predsedovanje
odboru je leta 2016 prevzel
Marjan Trček, ki pa mu je
prezgodnja smrt onemogočila
večji doprinos. Odbor smo leta
2018 preimenovali v sekcijo, kar
se bolje sklada z ostalimi dejavnostmi društva. Izvolili smo
novega predsednika, Borisa
Smirnova. Ta se je zaupanih
nalog lotil z zagnanostjo, ki nas
navdušuje. Takoj je spet organiziral prireditev Kosci in grabljice, junija 2018. Tekmovanja
sta se udeležili le dve ekipi, a za
začetek je dovolj. Zato pa je naslednja prireditev, ličkanje ali
kot pravijo domačini, slačenje
koruze, presegla vsa pričakovanja. Udeležilo se je je več kot sto
ljudi, kar je za tako majhen kraj
pravi fenomen. Druženje pod
kozolcem pri bistroju Mlinček

se je zavleklo pozno v noč, prepevalo se je in plesalo, za kar je
poskrbela domača pevska skupina Mladi po srcu.
Ne smemo pozabiti na Lojzko Šarabon, sedanjo blagajničarko društva, mravljico, ki
skrbi za obveščanje o dogodkih,
teka po kraju, lepi plakate in še
in še. Poleg tega pa je zadolžena
še za organizacijo raznih gledaliških predstav, ki jih je bilo
v preteklosti kar nekaj: Dediščina gledališke skupine Šota
iz Borovnice, Veriga dramske
sekcije Sadika iz KUD Ligojna
itd.
Spominčice so ženska vokalna skupina pod taktirko
Katje Hvalica, ki nas je vrsto
let zabavala z izbrano ljudsko
pesmijo, a se je v zadnjem letu
ali dveh malce utrudila in prepeva le še ob redkih priložnostih upokojencem. Veliko je
odličnih glasbenikov v našem
okolju, ki so radi nastopali tudi
pred domačim občinstvom.
Naj omenimo svetovno znano
harfistko Mojco Zlobko Vajgl, nadarjeno violinistko Petro
Herič in pa brata Erič, Julijana in Miho, danes gonilne sile
Prismojenih profesorjev bluesa. Ideja o mešanem pevskem
zboru se je pričela uresničevati
jeseni leta 2016. Ustanovljena je
bila pevska skupina Mladi po
srcu, ki jo vodi Iztok Urbanc,
ki v skupini igra tudi kitaro.
Skupina je s prvotnih osem
članov narasla na današnjih
dvajset. Prepevajo vse, kar imajo radi, od slovenskih ljudskih
pesmi in popevk do Slakovih
viž, predvsem odkar sta se skupini pridružila Tone Košir na
diatonični in Branka Štrukelj
na klavirski harmoniki. Skupina je v dveh letih nanizala vrsto
nastopov: pripravljajo sedaj že
tradicionalni Pozdrav poletju
na prvi poletni dan v piceriji

Siciliana, kot gostje so nastopili
na letnem koncertu MePZ Drenov Grič, peli so v starostnem
domu v Horjulu in, seveda, na
vseh prireditvah društva Kosec: Kosci in grabljice 2018,
ličkanje koruze, občinske proslave, proslave za slovenski kulturni praznik, materinski dan
itd. Ljubitelji narave, domačih
zdravilnih zelišč in čajev, zbrani v Zeliščni sekciji, ki jo je
sprva vodila Vida Količ, nato
pa Ljubica Malavašič, so
šli v naravo, nabrali cvetlice,
skuhali čaj in ga ponudili sokrajanom na prireditvah. Organizirali so predavanja in seminarje ter menjavali semena
na vsakoletni Zelemenjavi, ki
jo vodi Mojca Premus. Tudi
ročne spretnosti, kot so pletenje, kvačkanje, izdelava rož iz
naravnih materialov, so stalnica v dejavnosti društva Kosec.
Pri tem sta najbolj prizadevni
Anica Vengust in Marjeta
Tešanovič. V desetletju društva je bilo organiziranih več
kot sto (!) delavnic, na katerih
so se slušatelji naučili izdelovati
naravno milo, kreme za obraz,
rože iz filca ipd.
Otroško folklorno skupino Nageljček vodi Nataša
Kogovšek. Kljub težavam pri
privabljanju otrok k sodelovanju, ji je uspelo ustanoviti in
ohraniti jedro folklorne skupine, ki so ji gledalci vedno
naklonjeni, pa naj nastopi za
materinski dan ali kulturni

praznik. Zahtevnejša pa je bila
naloga organizacije srečanja
otroških folklornih skupin Notranjske v sodelovanju z javnim
skladom kulturnih dejavnosti
(JSKD), ki ga že dve leti zapored
pripravljajo v OŠ Log - Dragomer.
Eden največjih podvigov
društva je bil pričetek izdajanja letnega glasila Kosec pred
natanko petimi leti. Prvo številko, ki je nastala z velikim prispevkom Nike Gams in Olge
Drofenik, smo poimenovali
Pogovori z občani. Publikacija,
ki smo jo brezplačno razdelili
vsem gospodinjstvom občine,
je bila lepo sprejeta. To je dalo
društvu nov polet in čez leto
smo izdali novo številko, nato
tretjo, četrto in sedaj peto. Med
publikacijami, ki jih je izdalo
društvo, naj omenimo še koledar za leto 2015, ki je nastal
na podlagi natečaja za najboljše
risbe osnovnošolcev na temo
letni časi. Koledar je zelo domiselno oblikovala naša članica
Katarina Davidović, ki tudi
sicer skrbi za objave v Našem
časopisu, na Facebooku, spletni
strani ipd.
V zadnjih letih nobena občinska proslava, proslava za
slovenski kulturni praznik 8.
februarja, za dan žena ali ob
materinskem dnevu ni minila
brez sodelovanja našega društva, pa naj je bilo organizator,
soorganizator ali zgolj nastopajoči. Poleg tega pa smo samo-

stojno organizirali in izvedli
nešteto prireditev, delavnic,
predstav, gledaliških iger za
odrasle in otroke, ur pravljic in
še bi lahko naštevali.
Naj za konec še malo »pojamramo«: KUD Kosec je
edino društvo te velikosti,
družbenega pomena, s takim
prispevkom k prijetnemu sobivanju krajanov - občanov v
Občini Log - Dragomer, ki
nima svojega prostora! Nimamo prostora niti za osnovne zadeve, kot so sestanki, kaj
šele delavnice, vaje pevske ali
folklorne skupine. Nimamo
prostora, kjer bi hranili svojo
dokumentacijo, knjige, obleke
otrok, glasbila … Pevci gostujemo v gasilskem domu na Logu,
klekljarice pri ložanskih upokojencih, folklorna skupina in
delavnice ročnih spretnosti pa
v šoli.
Iskreno upamo, da se bo to
spremenilo s preselitvijo občine v prostore prenovljene Stare
šole.
Obljuba s strani župana je
bila dana. Nekoč, v prihodnosti,
pa bomo morda dočakali tudi
lasten kulturni dom.
Ob prvi desetletnici delovanja društva se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
so kakorkoli pomagali pri
nastanku, delu in njegovih
uspehih.
Iztok Urbanc

KUD Kosec pripravil pravljice za otroke
V četrtek, 8. novembra, so v prostorih OŠ čene s štartnimi številkami kot kakšni dirkalni
Log - Dragomer pod okriljem KUD Kosec in
Cankarjeve knjižnice Vrhnika potekale druge
pravljične urice v novi sezoni.
Preden so otroci prisluhnili pravljici, smo se
pogovarjali o jeseni, jesenskih sadežih, nato pa
sem jih vprašala, kakšne so njihove večerne navade in ali radi hodijo zvečer spat. Po krajšem
pogovoru sem začela s pripovedovanjem pravljice z naslovom Noč za navihane mlade kanadske pisateljice Kerry Lyn Sparrow in ilustratorja Guillauma Perreaulta.
Noč za navihane je nagajiva zgodba, nagajiv
pa je tudi glavni junak Bine. Mali Bine zvečer
nikakor noče zaspati, zato si vsak večer po večerni pravljici izmišljuje vedno nove izgovore
in mamo prepričuje, kaj vse bi bilo potrebno
še nujno postoriti pred spanjem. Ampak tudi
Binetova mama je nagajiva in ko nekega večera
ustreže vsem sinovim željam, mu tik pred spanjem naroči, naj poskusi šteti ovce, da bo lahko
lažje zaspal. Bine se seveda na vse pretege trudi,
da bi mamo čim dlje zadržal v svoji sobi in tako
podaljšal čas za odhod v posteljo, na koncu pa
upošteva mamin nasvet in do vratu skrit pod
toplo odejo začne s štetjem ovc. In ovce, ozna-

avtomobili, začnejo skakati čez Binetovo posteljo. Binetu se to zdi nadvse nenavadno, a hkrati
izjemno zabavno! Vendar pa se stvari malce
upočasnijo in zapletejo, ko Bine pride do številke 68 – ovca številka 68 se namreč boji skočiti
čez posteljo. Bine jo prepričuje na vse mogoče
načine in zgodba se začne odvijati na zabaven
in hudomušen način, nasmeh na obraz pa narišejo tudi simpatične ilustracije, ki prekipevajo
od humorja.
Po pravljici je sledil še ustvarjalni del – izdelovanje puhaste ovčke. Otroci so iz papirja
izrezano ovčko najprej pobarvali, nato pa nanjo
nalepili še vato. Kdor je želel, je lahko ovčko z
lepilnim trakom prilepil na leseno palčko in
tako ustvaril mini lutko. Med ustvarjalnim
delom smo se pogovarjali o pravljicah, ki jih
najraje poslušajo pred spanjem, po končanem
ustvarjalnem delu pa so se otroci nekaj minut
igrali s svojimi izdelki. Na pravljičnih uricah na
Logu se bomo družili vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri. Naslednjič se bomo zopet srečali
6. decembra. Lepo vabljeni vsi otroci med 4. in
9. letom starosti, da se mi pridružite na potovanju v svet domišljije.
Pravljični pozdrav, Nika Škvarč
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Večer z Dušico Kunaver
Društvo KUD Kosec je
v torek, 20. novembra,
gostilo gospo Dušico
Kunaver, plodno pisateljico,
učiteljico – profesorico
angleščine in ruščine
v pokoju, neutrudno
raziskovalko slovenskega
izročila, komentatorko
življenja, poznavalko šeg
in navad, kakor se kažejo
v naši snovni in nesnovni
dediščini.

KUD Kosec odpira
nove sekcije –
vabljeni k vpisu
Želja po ustanovitvi glasbenega ansambla,
gledališke skupine in fotografskega tečaja je v nas
tlela že nekaj let.
Gledališko skupino in glasbeni
ansambel za otroke smo že imeli,
pa nekako nista zaživela v pravi luči.
Kljub temu se nismo vdali in sadovi
naših prizadevanj so tu.
Posrečilo se nam je stopiti v stik
z glasbenikom Matejem Avšičem iz
Logatca, nam znanim »igralcem«
Jožetom Čamernikom in fotografskim mojstrom Janezom Tarmanom.
Janez Tarman nam je tudi že znan,
kajti pred leti smo gostili fotografsko
razstavo njegovih del.
Vsi, ki ste kadarkoli igrali na kakšen instrument ali se ga učite ravno
zdaj, ne glede na starost vljudno vabljeni, da se nam pridružite pri ustanavljanju ansambla – orkestra. Ta bo
na območju občine Log - Dragomer
začel s svojim delovanjem januarja. Druženje ob glasbi je zelo prijetno, koncerti, ki jih skupaj izvedemo,
nas bogatijo in povezujejo ter so nam
v izziv in sprostitev. Prosimo, da do
30. januarja na e-naslov glasbenicenter.liberta@gmail.com ali
na tel. št. 031 471 690 sporočite,
da bi želeli sodelovati. Dogovorili se
bomo za prvo srečanje. Resnično vabljeni prav vsi, ki imate radi glasbo.
Mlade, malo starejše in starejše
pa vabimo k vključitvi v gledališko

skupino pod mentorstvom Jožeta Čamernika. Starost ni omejena,
vsakega člana bomo veseli. Vsi, ki si
želite razvijati igralske veščine, ste
vabljeni, da se nam pridružite. Zabavno bo! Prijavite se s klicem na
041 812 603 ali sporočilom na joze.
camernik@siol.net.
KUD Kosec z novim letom vabi
tudi k vpisu na osnovni tečaj fotografije. Z nami boste spoznali
osnove, od fotografiranja s telefonom, najboljšim fotoaparatom, ki ga
imate vedno ob sebi, do poglobljenih
tehnik z najmodernejšimi digitalnimi fotoaparati. Tečaj bo potekal tako
v učilnici kot na prostem, kjer bomo
na zabaven in praktičen način spoznali, kako ujeti selfi za največ všečkov ali kako pokrajino spraviti na
fotografijo za razstavo. Pridružite se
nam, prijave so odprte, prvi uvodni
tečaj bo 13. februarja. Več informacij in prijave na 031 357 612 ali kud.
kosec@gmail.com. Za uro in datum
se dogovorimo.
Lep prazničen čas in poguma pri
vaši odločitvi za sodelovanje z nami
vam želimo.
KUD KOSEC

Njeno delo združuje različna področja, od gorništva – alpinizma, s
katerim jo je povezovala usoda moža
Aleša Kunaverja, preko pedagogike,
angleščine do ljudskega izročila. Njena bibliografija navaja več kot 70 del,
več kot 100 člankov in veliko drugih
prispevkov s temami njenega raznovrstnega zanimanja.
Spoznali sva se v zgodnjih devetdesetih letih na Radiu Slovenija, ko sva z
združenimi močmi oblikovali ciklus
oddaj o slovenskem ljudskem izročilu
v okviru izobraževalnega programa,
ki ga je tedaj vodila urednica Tončka Godina. Dušica je pripovedovala
o šegah in običajih v različnih letnih
časih in različnih pokrajinah, sama
kot urednica za ljudsko glasbo pa sem
iz bogatega arhiva posnetkov izvirne
slovenske ljudske glasbe izbirala primerne glasbene točke. Že tedaj sem se
čudila, koliko vedenja in razmišljanja
o naših prednikih razkriva njeno pripovedovanje, ob tem pa je poudarjala
še prepričanje, da bi bilo prav, da se
zavedamo in spoštujemo svojo kulturo, zgodovino, prednike, poslušamo
naravo, ki je najboljša učiteljica, in
življenje gledamo s svetle strani. Kot
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ljubiteljska zbiralka pomnikov naše
dediščine ponuja v svojih številnih
knjigah svojevrsten romantičen pogled na snov, kar daje poseben čar prebiranju njenih knjig. »Vsaka vas ima
svoj glas,« je povedala tudi zbranim
poslušalcem v večnamenski dvorani
OŠ Log - Dragomer in s tem na nek
način gotovo spodbudila kakšno učiteljico k zbiranju podatkov s pomočjo
učencev o nekdanjem življenju tudi v
naši neposredni okolici. Veliko tovrstne snovi namreč je Dušica Kunaver
dobila prav v številnih šolskih glasilih in posebnih publikacijah, ki so jih
šole namenoma izdajale. Neizčrpen
vir pripovedi o nekdanjih časih pa so
(bili) tudi spomini starejših občanov,
ki jih je Dušica obiskovala v minulih
desetletjih.
S pedagoškimi izkušnjami in metodami učenja se je kot nekdanja učiteljica v osnovni in tudi srednji šoli med
drugim posvečala razmerju otrok–
dom–šola, lepemu vedenju in ne nazadnje učiteljem (kako poučevati). Ob
poudarjanju, kako pomembno je utrjevanje posameznikove samozavesti,
je oblikovala posebno metodo poučevanja angleščine, ki jo je na kratko
predstavila v mavričnih barvah, saj

tudi nosi ime mavrična angleščina.
Dušica trdi, da je ta jezik, pravzaprav
jezik tudi naše vsakdanje komunikacije, mnogo lažji, kot se zdi in kot ga
danes sprejemamo preko uradnega
šolskega načrta, vsekakor pa lažji, kot
je naša izjemna slovenščina.
Dušica Kunaver je prejemnica priznanja zavoda za šolstvo in andragoškega centra (2002) in nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za
življenjsko delo (1995). Danes predava
v različnih šolah o ljudskem izročilu,
tehnikah učenja, angleščini in na univerzah za tretje življenjsko obdobje,
v večernih šolah, kmečkim aktivom
žena, turističnim delavcem. Pri svojih
dobrih osemdesetih je še vedno čila,
dobrovoljna in bistrega duha, sama
vozi avto in jo je neskončno lepo poslušati.
To pa je potrjevala pozornost kar
lepega števila zbranih poslušalcev, ki
so jo na koncu tudi ogovorili.
Večer so s priredbami ljudskih ljubezenskih pesmi zaokrožili godci in
pevci skupine Mladi po srcu. Zahvaljujemo se tudi gospodinjam, da so
nam na prvi snežni dan postregle skodelico toplega čaja in sladke prigrizke.
Jasna Vidakovič
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Kaj so z volitvami pridobili
občani Loga in kaj zapostavljeni
občani Dragomerja in Lukovice?
V Našem časopisu (št. 426, str. 38)
je bil 28. aprila 2015 objavljen članek
Za kaj se je porabil moj/naš denar.
Del tega članka citiram: »Dobili smo
novega župana profesionalca. Ta je
imenoval podžupana, ki letno obremeni občinski proračun za 14.000 evrov.
Oba sta Ložana in občinski proračun
obremenjujeta s približno 2,5-krat večjim zneskom kot v preteklosti. Dobili
smo tudi novega direktorja občinske
uprave, ki je zamenjal prejšnjega in je

ravno tako Ložan. Četrti v ekipi je prav
tako Ložan. Ta sodeluje pri pripravi
dokumentacije za kanalizacijo in koordinira delo ter je za svoje delo plačan.
Ne vem, ali je ta ložanska naveza slučajna ali pa ima kakšno drugo ozadje.
Čudno je le to, da nihče iz Dragomera
ali Lukovice ni bil sposoben, da bi bil
izbran v plačano funkcijo v občini.«
Leta 2014 je župan postal g. Stanovnik, podžupan g. Strgar, direktor
OU g. Rojec in četrti v ekipi g. Likar (ni
moj sošolec). Leta 2018 se na občinskih volitvah ponovno pojavljajo ista
imena vseh štirih: župan g. Stanovnik,
občinska svetnika g. Strgar in g. Rojec
ter g. Likar kot predlagatelj liste LMŠ.

Kakšne funkcije bodo dobili ti štirje
gospodje nam še ni znano? Glede na
pretekle izkušnje se nam, občanom
Dragomerja in Lukovice ne obeta očitno nič novega. Samo ugibamo lahko.
Le kakšen rdeč nosek (to je vse, kar mu
je od rdeče barve ostalo) ve, kaj narediti. Dobrodošla bi bila tudi kakšna
psihoanalitična ocena stanja, kar je že
v preteklosti zapisala v Naš časopis ga.
Bernik, pa tudi ona je z Loga.
Simon Perko, Dragomer
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Martinovanje v Prlekiji

Martinovo je pomemben jesenski
praznik in svetemu Martinu, ki ima svoj
god 11. novembra, pripada čast, da
mošt spremeni v vino.

vzrejo prašičev in predelavo
mesa. Pripravili so nam bogato
malico, postregli z narezkom iz
domačih salam, klobas, tunke,
tlačenke, tudi pijače ni manjkalo, pa še kavico smo dobili.
Martinove prireditve so v znuje ob polni mizi, smo se
Prijetno okrepčani smo se
tem času povsod, kjer cenijo najprej ustavili v Cvetkovcih, odpeljali v Ormož, v največjo
svoj pridelek, zato smo se tudi kjer nas je pričakala lokalna slovensko vinsko klet Jeruzaložanski upokojenci odločili in vodička Monika in nas peljala lem Ormož. Klet je bila zgrase v sredo, 14. novembra, odpe- na kmetijo Ozmec. Gospodinja jena leta 1967. Pred tem so
ljali v Prlekijo.
Olga nam je predstavila njiho- grozdje prešali in hranili v ziKer se ta ljudski praznik pra- vo dejavnost. Ukvarjajo se z danicah, ki jih je veliko po oko-
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za vinsko trto odlično sestavo
tal. Vinogradniška pokrajina
goric priča o tem, kako človek
s svojim delom lahko povsem
preoblikuje naravno okolje: ta
pokrajina v bistvu ni več naravna, je v celoti delo človeških rok,
a ima kljub temu status krajinskega parka. Pot nas je vodila
do naselja Jeruzalem, od koder
se razlegajo prekrasni razgledi
na vinograde, kjer uspevajo vrhunska bela vina, in tu je tudi
baročna romarska cerkvica.
Pravijo, da so v cerkvi močne
energetske silnice in Jeruzalem
imenujejo nebeški kraj. O tem
so se lahko prepričali že križarji, ki so v 13. stoletju tod iskali
pot v palestinski Jeruzalem.
Naš izlet smo zaključili na
griču, na turistični kmetiji
Puklavec v Zasavcih, od koder
se odpira čudovit pogled na
okoliške vinorodne griče. Poliških gričih. Družina Puklavec kjer so nam v pesku spekli do- stregli so nam z dobrim kosije klet prevzela leta 2009 in jo bro kavico, za domov pa smo lom in njihovim vinom. Godli
popolnoma tehnološko preno- dobili še skodelico, ki smo si jo so nam lokalni ljudski godci,
ansambel se imenuje Porini pa
vila. Klet obsega 5 podzemnih sami izbrali.
etaž, ki se spuščajo 25 m gloNaša vodička Monika nas počini. Igrali so na stare instruboko in so vkopane v breg ob je popeljala po Jeruzalemski mente, kot so lončeni bas, lesereki Dravi. Klet ima kapaciteto vinski cesti in iz avtobusa smo na in diatonična harmonika,
okoli 9 milijonov litrov. Vse to lahko občudovali s soncem tako da smo se ob njihovi muin še veliko več o ormoški kleti obsijane gorice. Ljutomersko- ziki še malo zavrteli. Prijetno
nam je povedal nadvse simpa- -Ormoške gorice so ena najbolj utrujeni smo se odpeljali proti
tični vodič Rok. Ogledali smo znanih slovenskih vinorodnih domu in za letos zaključili z
si še ormoški grad in obiskali pokrajin. Imajo obilico pole- našimi izleti.
prikupno grajsko kavarnico, tnega sonca in dovolj vlage ter
Irena L.

Kaj vzamemo v roke člani BK
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Včasih se človek res težko odloči, ali bi obiskoval knjižne po-

“Novinka” Korak naprej
zmagala v Dragomerju in
Lukovici
Neuradni podatki lokalnih
volitev 2018 kažejo, da so volivke in volivci Dragomerja in
Lukovice največ svojih glasov
zaupali skupini Korak naprej.
Skromno bomo počakali vsaj do
uradnih izidov volitev, že sedaj
pa je na mestu zahvala vsem
tistim, ki so prepoznali novo
dodano vrednost, ki jo v prostor
prinašajo člani Korak naprej, in
nas volili. Lepa hvala vsem.
Pričakovali smo sedež v občinskem svetu, tudi sami pa bili
presenečeni nad zmago. Očitno
si Dragomer in Lukovica res želita sprememb. Morda veljamo
za nove obraze v lokalni politiki,
nismo pa novinci v lokalnem
življenju. Tukaj smo doma in
poznamo teren in krajani nas
poznajo kot dejavne prostovoljce. Naš Blaž je na prejšnjih
lokalnih volitvah tekmoval pod
našim imenom, prej pa delno
oddelal mandat v drugi sestavi
občinskega sveta.
Verjamemo, da so volivci
podprli tudi naš program, naša
prizadevanja, da ponovno
vzpostavimo skupnost, ki bo delila še kaj več kot kanalizacijo
in asfalt. Morda z nami delijo
mnenje, da bo morala skupnost
postati neka dodatna varnostna mreža za kakovostnejše
in srečnejše življenje in prevzeti
odgovornosti, ki se jih država
vse bolj otepa. Morda tudi oni
mislijo, da mora postati Toscana središče krajevne skupnosti,

kjer bodo krajevne roke, srca
in glave na kupu nesreče lahko
začeli soustvarjati skupnost, ki
si jo želimo.
Morda pa naši volivci cenijo
to, da smo takoj začeli z delom
in ne s praznimi obljubami.
Naša spletna stran je zaživela
in najprej objavila odmevno
soočenje kandidatov za župana, ki ima do tega trenutka
819 ogledov. Začeli smo z objavljanjem prispevkov, ponovno
pa k sodelovanju vabimo vas
krajane. Zbiramo vaše pobude, probleme, ideje, ki se tičejo
nas vseh, da bomo dosegli dvoje:
informirali krajanke in krajane
ter olajšali občini delo, ki ga
ima z informacijami javnega

značaja ogromno. Verjamemo,
da so naši krajani dovolj pismeni, da najdejo informacije,
če jih imajo na razpolago. Postati želimo krajevni medij, ki
bo ponujal osnovne informacije
o krajevnih dogodkih, odpiral
pereče teme, domače arhive in
služil kot prostor za demokratično izmenjavo mnenj.
»Veseli me, da novi stari župan v svoji izjavi na mojaobcina.
si izpostavlja dokument, ki ga
Korak naprej razume kot enega
temeljev svojega delovanja. Ker
ga doslej ni omenjal, niti deloval
v skladu z njim, sklepam, da ga
je prebral na naši spletni strani.
Pismo o sobivanju v novi občini,
ki so ga pred več kot dvanajstimi

leti zapisali ustanovitelji naše
skupne občine, pod četrto točko
predlaga, da naj bo ‘podžupan
praviloma iz druge krajevne
skupnosti’, zato pričakujem, da
mi bo župan v imenu še boljše
povezanosti in skladno z uradnimi rezultati volitev kot zmagovalcu v Dragomerju in Lukovici ponudil mesto podžupana.
Tako bo javno pokazal, da bo
tudi sicer praviloma deloval kot
priporočajo ustanovitelji,« nam
je povedal Rupnik, predstavnik
Korak naprej v občinskem svetu,
po tem ko je dal za večerjo.
Darijan Novak

lice knjižnic, morda v lastni knjižnici bolj natančno preveril
naslove, sledil vsem mogočim nagrajencem, ki ob koncu leta
prejemajo priznanja za dosežke v odhajajočem letu, pa še veliko tega bi se našlo.
Morda že sam sprehod po pravkar zaključenem knjižnem
sejmu v Ljubljani nudi vse, kar si vedoželjen bralec želi za
dušo, potešitev radovednosti, pogled v zgodovino ali skok v
prihodnost, podoživljanje otroških dni in še in še bi lahko naštevala. Ampak, zvesti bralci se ne pustimo zlahka speljati z
uhojenih poti in zavzeto sledimo izbranim delom in dogovorjenim knjižnim naslovom. Če čas dopušča, pa si vseeno skupaj
ogledamo kakšno razstavo (a ne, Milka, smo prišli na odprtje),
prisluhnemo koncertu domačih izvajalcev, izbiramo dramska
dela avtorjev, ki smo jih že obravnavali, in si ogledamo gledališko ali filmsko predstavo (dokumentarec o Cankarju) ter sledimo knjižnim novostim in radi prisluhnemo predstavitvi del.
Tako smo novembra vzeli v roke roman Dina Bauka Konec
Znova. Avtor, sicer pravnik, ki deluje v odvetniških vodah v
svojem prvencu opisuje zgodbo treh mladih fantov, ki imajo
svoj bend. Pridruži se jim tudi dekle. Pripoved sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Fantje se razidejo, ko enega od njih
izbrišejo. Leta 2015 je bil roman nagrajen kot najboljši prvenec,
nominiran je bil tudi za nagrado Kresnik. Pisatelj je v pripovedi
premišljen in ne brez očitkov času in dogodkom v obdobju, ko
se roman dogaja.
Nadaljevali smo z avtorjem Matejem Dolencem. Segli smo
po romanu Morje v času mrka. Človeka, bralca seveda, prav
nostalgično potegne v toplejše kraje, kjer na majhnem jadranskem otoku živi star mož, ki preživlja povsem vsakdanje otoško življenje. Je sicer prišlek, ni domačin, a na otoku živi več
kot 50 let in se dobro razume z drugimi prebivalci. Družbo
mu dela deček, sicer vnuk najbližjih sosedov. Še vedno se potaplja. Občuduje podvodni morski svet. Domišljija se prepleta
z resničnostjo, a mož poleg ljubezni do morja še vedno neguje
veliko ljubezen do nekdanjega dekleta, ki je že davno zapustilo
te kraje in odšlo preko Atlantika. Možakar ji še vedno vdano
pisari in pisma vtika v steklenice in steklenice meče v morje,
prepričan, da jih bo dekle nekoč dobilo. Zgodba na nek način
spominja na Hemingwayevo delo Starec in morje, vendar mislim, da vas bo pritegnilo tudi tole delo Mateja Dolenca. Avtor
je priznan slovenski pisatelj, z obširnim opusom del za odrasle
in otroke, ki ga odlikuje tudi izvrstno poznavanje morja in živali v njem. Priporočam v branje in želim obilo užitkov ob lepi
slovenski besedi.
Dragica Krašovec
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POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah za
člane občinskega sveta v Občini Log
- Dragomer in na volitvah župana
novembra 2018
a)POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA
VOLITVAH ZA ČLANE OBČINSKEGA
SVETA
ODDANE GLASOVNICE:1803; NEVELJAVNE
GLASOVNICE:44; VELJAVNE GLASOVNICE:
1759
Rezultati glasovanja:
VOLILNA ENOTA 01
Zap.št.
Ime liste
1. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE –
NLRO; 81 glasov, 8.09 %
2. ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA; 26 glasov, 2.60%
3. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE; 34 glasov, 3.40%
4. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA;
15 glasov, 1.50%
5. KORAK NAPREJ; 180 glasov; 17.98%
6. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI; 63 glasov; 6.29%
7. SD - SOCIALNI DEMOKRATI; 106 glasov,
10.59%
8. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; 20
glasov; 2.00%
9. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA; 175 glasov; 17.48%
10. LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA; 102 glasov;
10.19%
11. LISTA ZA DRAGOMER, LOG IN LUKOVICO-LIDLL; 174 glasov; 17.38%
12. SPS - SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE;
25 glasov; 2.50%
Posamezni kandidati na kandidatnih listah
so dobili naslednje število preferenčnih
glasov:
VOLILNA ENOTA 01			
Ime liste: 1 NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
OBČINE – NLRO
45.68%
Preferenčnih glasov: 37 Glasov lista: 81
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1		 KLENOVŠEK IVAN
14
17.28
8
9.88
2 		 SOTOŠEK LIZA
3 		 SEČNIK SREČKO
6
7.41
6
7.41
4 		 LOGAR PLEŠKO ALENKA
0
0.00
5 		 PIŠEK JANEZ
3
3.70
6 		 DOLENC MALOVRH ZDENKA
Ime liste: 2 ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
Preferenčnih glasov:
4 Glasov lista: 2615.38%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
0
0.00
1 		 FRIDL ANTON
0
0.00
2 		 KOROŠEC SUZANA
3
11.54
3 		 ČERNIGOJ MATEJ
1
3.85
4 		 POŽAR MAJDA
Ime liste: 3 DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Glasov lista: 34 44.12%
Preferenčnih glasov: 15
Zap.št.		
1
2 		
3 		

Ime liste
PERPAR MARJAN
VUČNIK ZLATA
KRAŠOVEC CIRIL

Št. glasov % glasov
5
14.71
4
11.76
6
17.65

Ime liste: 4 SMC - STRANKA MODERNEGA
CENTRA
Preferenčnih glasov: 3
Glasov lista: 15 20.00%

2 		
3 		
4 		
5 		
6 		
7 		
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TRČEK NATALIJA
NOVAK DARIJAN
OREŠKOVIĆ MAJA
GERBEC BLAŽ
PERPAR SAMSA TINA BOR
GOLOBIČ MITJA

3
35
1
6
3
4

1.67
19.44
0.56
3.33
1.67
2.22

Ime liste: 6 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI		
Preferenčnih glasov: 23
Glasov lista: 63 36.51%
Zap.št.		
1
2
3 		

Ime liste
KOSEDNAR VILJEM
ČUDEN KOCBEK MIRJAM
DOLINAR JAKOB

Št. glasov % glasov
13
20.63
8
12.70
2
3.17

Ime liste: 7 SD - SOCIALNI DEMOKRATI		
Preferenčnih glasov: 42
Zap.št.		
1 		
2 		
3 		
4		
5 		
6 		
7 		

Glasov lista: 106

Ime liste
JERMAN BLAŽIČ ANDREJ
BABNIK URŠKA
SEVŠEK JOŽEF
ROZMAN TANJA
BRAJER CIRIL
BASTAR ROZALIJA
VIDMAR TONI

39.62%

Št. glasov % glasov
14
13.21
2
1.89
9
8.49
9
8.49
5
4.72
1
0.94
2
1.89

Ime liste: 8 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
Preferenčnih glasov: 11
Glasov lista: 20 55.00%		
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
9
45.00
1		 KOLIĆ IVAN
2
10.00
2		 GOSAR KARMEN
Ime liste: 9 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA		
Preferenčnih glasov: 30
Glasov lista: 175
17.14%
Zap.št.		
1 		
2 		
3 		
4 		
5 		
6 		

Ime liste
Št. glasov % glasov
CUKJATI DOMEN
17
9.71
ZORC MIGLIORANZA MAJA MARIJA 5
2.86
MAUSAR PETER
4
2.29
ROTAR ZDENKA
2
1.14
ALIČ BRANKA
2
1.14
KOŠAK FRANC
0
0.00

Ime liste: 10 LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
Preferenčnih glasov: 38
Zap.št.		
1 		
2 		
3 		
4 		
5 		
6 		
7 		

Glasov lista: 102

Ime liste
ROZMAN DOMEN
URBANC IVANKA
POŽAR TOMAŽ
ROŽMAN IRENA
VINDIŠAR DAMJAN
NOVAKOVIĆ POPIT SABINA
KELVIŠAR KLEMEN

37.25%

Št. glasov % glasov
7
6.86
13
12.75
9
8.82
2
1.96
6
5.88
0
0.00
1
0.98

Ime liste: 11 LISTA ZA DRAGOMER, LOG IN
LUKOVICO-LIDLL		
Preferenčnih glasov: 41
Glasov lista: 174 23.56%		
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
15
8.62
1 		 STANIŠIČ GREGOR
10
5.75
2 		 KAVČNIK ANA
7
4.02
3 		 ŠEFRAN BRANKO
4
2.30
4 		 HERIČ NINA
5 		 ČAMERNIK JOŽE
2
1.15
3
1.72
6 		 SMRTNIK TINA
0
0.00
7 		 ROJC MIRO
Ime liste: 12 SPS - SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE		
Preferenčnih glasov: 4
Glasov lista: 25 16.00%
Zap.št.		 Ime liste
1 		 TRČEK TADEJ

Št. glasov % glasov
4
16.00

Rezultati glasovanja: VOLILNA ENOTA 02
		
Zap.št. Ime liste
Št. glasov
% glasov
1 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA; 117 glasov; 15.44%
Ime liste: 5 KORAK NAPREJ			
2 ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRAPreferenčnih glasov: 102 Glasov lista: 180 56.67%
TIČNA STRANKA DELA; 30 glasov; 3.96%
3 LISTA ZA DRAGOMER, LOG IN LUKOVICOZap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
-LIDLL; 281 glasov; 37.07%
50
27.78
1 		 RUPNIK BLAŽ
4 SD - SOCIALNI DEMOKRATI; 54 glasov; 7.12%

Zap.št.		 Ime liste
1 		 PRELEC ANTON
2 		 PRELEC JULIJANA

Št. glasov % glasov
1
6.67
2
13.33

5 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA; 31
glasov; 4.09%
6 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; 48
glasov; 6.33%
7 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE; 58 glasov; 7.65%
8 LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA; 108 glasov;
14.25%
9 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI; 31 glasov; 4.09%
Posamezni kandidati na kandidatnih listah so dobili naslednje število preferenčnih glasov:
Ime liste: 1 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 33
Glasov lista: 117 28.21%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
11
9.40
1 		 RIGLER BOŠTJAN
3
2.56
2 		 REMŠKAR SAŠKA
3 		 REMŠKAR ROMAN
12
10.26
4
3.42
4 		 STRAJNAR EVA
1
0.85
5 		 STRAJNAR JANEZ
6 		 NOE DRAGICA
2
1.71
Ime liste: 2 ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
Preferenčnih glasov: 1
Glasov lista: 30
3.33%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1
3.33
1 RAJKOVIĆ DRAGIŠA
Ime liste: 3 LISTA ZA DRAGOMER, LOG IN
LUKOVICO-LIDLL
Preferenčnih glasov: 103
Glasov lista: 281 36.65%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 STANOVNIK MIRAN
15
5.34
28
9.96
2 		 KOKALJ MARINA
3 		 STRGAR SIMON
48
17.08
4 		 REBERNIK KOVAČ TINA
4
1.42
5 		 DAVIDOVIĆ DEJAN
5
1.78
6 		 JURAČ METKA
3
1.07
Ime liste: 4 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 27 Glasov lista: 54 50.00%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 PERIĆ BOJAN
11
20.37
2 		 DAVIDOVIĆ KATARINA
1
1.85
3 		 VENGUST MARKO
5
9.26
4 		 LEBAN FABIJANA
4
7.41
5 		 PLIVERIČ JAN
4
7.41
6 		 BERNIK MILENA
2
3.70
Ime liste: 5 SMC - STRANKA MODERNEGA
CENTRA
Preferenčnih glasov: 17 Glasov lista: 31 54.84%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 BREJC ALEKSANDER
4
12.90
2 		 ČAMPA HELENA
9
29.03
3 		 BIZJAK DARKO
4
12.90
Ime liste: 6 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
Preferenčnih glasov: 26 Glasov lista: 48 54.17%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 NOVAK IZTOK
20
41.67
2 		 TRČEK IRENA
1
2.08
3 		 REMŠKAR JANEZ
1
2.08
4 		 PUHAR KARMEN
4
8.33
Ime liste: 7 DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 29 Glasov lista: 58 50.00%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 KOZJEK FRANC
26
44.83
2 		 SIMŠIČ TATJANA
3
5.17
Ime liste: 8 LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
Preferenčnih glasov: 41 Glasov lista: 108 37.96%
Zap.št.		 Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 ROJEC IGOR
17
15.74
2 		 PONTELLI JELKA
4
3.70
3 		 KNEZ NEJC
8
7.41
4 		 LIKAR TEA
6
5.56
2
1.85
5 		 DJIPAN UROŠ
6 		 KRALJ NEVENA
4
3.70
Ime liste: 9 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 4
Glasov lista: 31 12.90%
Zap.št. Ime liste
Št. glasov % glasov
1 		 MAFFI SEVERIN
2
6.45

2 		 RUS MARIJA
3 		 KOKALJ STANKO

1
1

48
3.23
3.23

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 7
Lista: 5 - KORAK NAPREJ			
Skupno št. glasov:180 % glasov: 17.98% Št. izvoljenih:1
Zap.št.		 Kandidat			
Izv./žreb.
Izvoljen
1 BLAŽ RUPNIK			
Lista: 6 - NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov:63 % glasov: 6.29%Št. izvoljenih:1
Zap.št.		 Kandidat			
Izv./žreb.
1 VILJEM KOSEDNAR		
Izvoljen
Lista: 7 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI		
Skupno št. glasov:106 % glasov: 10.59%
Št. izvoljenih:1
Zap.št.Kandidat		 Izv./žreb.
1 ANDREJ JERMAN BLAŽIČ Izvoljen
Lista: 9 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov:175 % glasov: 17.48% Št. izvoljenih:2
Zap.št.		 Kandidat		 Izv./žreb.
1 DOMEN CUKJATI		
Izvoljen
2 MAJA MARIJA ZORC MIGLIORANZA		
				Izvoljen
Lista: 10 - LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
Skupno št. glasov:102% glasov: 10.19%		Št. izvoljenih:1
Zap.št.		 Kandidat		 Izv./žreb.
2 IVANKA URBANC		
Izvoljen
Lista: 11 - LISTA ZA DRAGOMER, LOG IN
LUKOVICO-LIDLL
Skupno št. glasov:174 % glasov: 17.38% 		Št. izvoljenih:1
Zap.št.Kandidat		 Izv./žreb.
1 GREGOR STANIŠIČ
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Lista: 1 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov:117% glasov: 15.44% 		Št. izvoljenih:1
Zap.št.		 Kandidat		 Izv./žreb.
3
ROMAN REMŠKAR
Izvoljen
Lista: 3 - LISTA ZA DRAGOMER, LOG IN
LUKOVICO-LIDLL
Skupno št. glasov:281% glasov: 37.07%
Št. izvoljenih:3
Zap.št.		 Kandidat		 Izv./žreb.
3 SIMON STRGAR		
Izvoljen
1 MIRAN STANOVNIK		
Izvoljen
2 MARINA KOKALJ		
Izvoljen
Lista: 7 - DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov:58 % glasov: 7.65%		Št. izvoljenih:1
Zap.št. Kandidat		 Izv./žreb.
1FRANC KOZJEK		
Izvoljen
Lista: 8 - LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
Skupno št. glasov:108 % glasov: 14.25% 		Št. izvoljenih:1
		 Izv./žreb.
Zap.št. Kandidat
1 IGOR ROJEC			
Izvoljen
b) POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA
VOLITVAH ZA ŽUPANA OBČINE
ODDANE GLASOVNICE:1803; NEVELJAVNE
GLASOVNICE:27; VELJAVNE GLASOVNICE:1776
Št. glasov % glasov
Zap.št.		 Kandidat
3		 MIRAN STANOVNIK
975
54.90
2		 DOMEN CUKJATI
636
35.81
1		 TADEJ TRČEK
165
9.29
Predsednik Občinske volilne komisije Občine
Log - Dragomer
Jernej Lavrenčič
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Z E L E N O
VR TNI NASVE TI IZ BIOBR A ZDE

O zatiranju slaka
Slak je rastlina, ki se
razmnožuje tako s
koreninami kakor s
semenom. Plevel,
ki marsikateremu
vrtičkarju greni delo
na vrtu, zna biti zares
trdovraten.
Zato smo o načinih za njegovo zatiranje povprašali strokovnjakinjo Mišo Pušenjak, ki
pravi, da je prvo pravilo, da se
mu ne dovoljuje semeniti in
ga redno zatiramo pred cvetenjem. Ob cvetenju je, mimogrede, tudi najmanj občutljiv
na herbicide.

Zakaj slak trgamo in ne
pulimo
Najboljši naravni način zatiranja je izčrpavanje. To pa pomeni, da rastline, če so prerasle
vrt, najprej potrgajmo. Ne poskusimo jih puliti, ker jih s tem
najbolj razmnožimo. Zemljišč,
ki jih prerašča slak, ne frezamo
in ne prekopavamo, skratka pazimo, da slak čim manj trgamo
narazen. Prav tako orodje, ki Vsaka najmanjša koreninica tik nad zemljo. Zakaj trgamo? je zelo majhna verjetnost, da
smo ga uporabljali na s slakom lahko pomeni novo rastlino.
Zato ker tam, kjer ga odtrgamo, bomo res odstranili vse korenipreraslem vrtu ali njivi, pred
Izčrpavanje slaka pomeni, da res hitro zraste nova rastlina, ne, iz vsake puščene koreninice
uporabo drugod umijemo. slak redno trgamo, ne pulimo, a samo ena. Če ga izpulimo, v zemlji pa bo zrasla nova. Če
trgamo redno in pogosto, pravzaprav rastlini jemljemo hrano,
saj ji jo nudijo samo listi. Če jih
ni, jo izčrpavamo. Sčasoma ne
požene več.

Proti slaku tudi črna detelja
Na večji površinah z zelo
malo obdelave posejte črno deteljo in jo dve leti redno kosite.
S tem uničite tudi slak, zemljišče pa prerahljate in obogatite
z organsko snovjo. Iz zelenic ga
boste hitro spravili s košnjo.
Obstaja tudi način, da površine s slakom prekrijete s
PROZORNO folijo, a pokrit
mora biti vsaj mesec dni, in to
sredi poletja. Takrat bo svoje
delo opravilo sonce. Nisem se
zmotila, folija mora biti prozorna, saj je treba slak zažgati, in
to v globino. Pod črno folijo bo
samo začasno prenehal rasti.
Temperatura pod črno folijo
sploh ni visoka, ravno obratno. Črna folija senči tla, zato je
temperatura nižja. Pravi čas za
ta postopek je avgusta, ko se rastline že začnejo pripravljati na
zimo. Če liste požgemo takrat,
v koreninah ne bo dovolj hrane za ponoven vznik spomladi.
Sonce pa je še močno in pošteno pregreje zemljo. V tem primeru požgemo tudi koristne
(in škodljive) mikroorganizme,
ki jih moramo potem s kompostom vrniti v zemljo.

Kaj pa uporaba herbicida
»Zdaj pa še o v Sloveniji zelo
nepriljubljeni, a edini dokaj
učinkoviti uporabi totalnega
herbicida, ki pa nam prihrani
veliko dela,« pravi Pušenjakova.
»Mene prav zaradi koreninskih

Slak lahko zatiramo, a moramo biti potrpežljivi.

plevelov zelo skrbi popolna
prepoved uporabe glifosata in
se z njo nikakor ne strinjam.
Do sedaj ni nobena študija
dokazala njegove škodljivosti
in sodi med manj agresivne
in nevarne herbicide. Eden izmed uglednih strokovnjakov
mi je rekel, da je barva za lase
bolj rakotvorna kakor glifosat.
Odločitev je seveda popolnoma vaša, a enkratna uporaba,
seveda tako, da ste ustrezno
zaščiteni in da ob uporabi ni
vetra, ne škodi zdravju, pa tudi
mikroorganizmom v zemlji ne.
O tem sem popolnoma prepričana,« razlaga. Njegova zloraba
pa seveda tako kot zloraba vsega, tudi zdravil, lahko pripelje

do okolijskih in drugih težav.
»Če se odločite za njegovo
uporabo, je učinkovita samo jeseni, ko se sokovi v rastlini vračajo v korenine skupaj shranili.
Z njimi vred bo glifosat prodrl
tudi v tiste korenine, ki so globoko v zemlji.
Spomladanska in poletna
uporaba sta veliko manj učinkoviti. Lahko se odločite za
točkovno uporabo in pripravek nanesete samo na rastline.
Pri tem pa se seveda ustrezno
oblecite in uporabite tudi zaščitno masko, da sredstva ne
boste vdihovali,« še doda.
Odločitev je vaša, prav pa je,
da nam izbira ostane.

Delovni čas:
pon-pet
od 9-16h

Dragomer,
Pod Lovrencem 1

sobota
8-13h

-2Pra5zn%
ični
t
Popus

na čea.je
Veljasir
in up
TRGOVINA

SEMENARNA

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2019!
vam želi Biobrazda
www.biobrazda.si
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Aktualno iz Zdravstvenega doma Vrhnika
Urnik tečajev priprav
na porod in starševstvo
za leto 2019
»Vsaka mama je prava mama,
dana na srečo in na veselje. Prava.
In ena sama. Za vse življenje.«
(Tone Pavček)

Tečaj poteka v Grabeljškovi dvorani Kulturne- Priprava na porod in starševstvo v novembru:
ga centra na Vrhniki (1. nadstropje – knjižnica)
od 16.30 do 18.30.
11. 11. 2019
12. 11. 2019
13. 11. 2019
Priprava na porod in starševstvo
14. 11 .2019
V januarju:
V marcu: 18. 11. 2019
14. 1. 2019
11. 3. 2019
15. 1. 2019
12. 3. 2019
16. 1. 2019
13. 3. 2019
17. 1. 2019
18. 3. 2019
21. 1. 2019
9. 3. 2019

V Zdravstvenem domu Vrhnika v letu 2019
pripravljamo pet različnih terminov priprav na
porod in starševstvo. Posamezna priprava obse- Priprava na porod in starševstvo
ga pet srečanj, na katerih boste dobili informaV septembru:
cije o poteku nosečnosti, telesnih spremembah, V juniju:
3.
6.
2019
16. 9. 2019
načinih reševanja različnih manjših težav, ki se
4.
6.
2019
17. 9. 2019
pojavijo v nosečnosti, telesni vadbi v nosečnosti,
5.
6.
2019
18.
9. 2019
porodu, dojenju, negi novorojenčka, rokovanju z
6.
6.
2019
19.
9. 2019
novorojenčkom.
10.
6.
2019
23.
9.
2019
Več o poteku in vsebini posameznih srečanj
dobite na prvem uvodnem srečanju.

Zaradi lažje organizacije udeležbo potrdite na
e-naslovu: solazastarse@zd-vrhnika.si ali pokličite na tel. št.: 01/7555157.

Spoštovane občanke in občani!
Lepo je na novo začeti. Začetki so nepopisan list, na katerega lahko
napišemo najboljše mojstrovine, največje skrivnosti, najbolj izbrane besede.
Začeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti, ki jih prej še ni bilo.
To je čas pričakovanja rasti, je obdobje odprtih poti, čas, ko je vse mogoče.

DEŽURNA SLUŽBA – ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Razpored obvezne prisotnosti v petek popoldan in nepraznično soboto.
PETEK: zobozdravstvena služba v občinah Vrhnika in Borovnica od 13. do 18. ure.
SOBOTA: zobozdravstvena služba v občinah Vrhnika in Borovnica od 8. do 12. ure.
4. januar, prim. Matej Leskošek, dr. stom.; ŠZA Ivana Cankarja
5. januar, prim. Matej Leskošek, dr. stom.; ŠZA Ivana Cankarja
11. januar, Judita Cvelbar, dr. stom.; Zdravstveni dom Vrhnika
12. januar, Judita Cvelbar, dr. stom.; Zdravstveni dom Vrhnika
19. januar, Marija Ogrin, dr. stom.; OŠ Anton Martin Slomšek
20. januar, Marija Ogrin, dr. stom.; OŠ Anton Martin Slomšek
26. januar, Jožef Keršič, dr. stom.; Brigadirska ul. 16, Vrhnika
27. januar; Jožef Keršič, dr. stom.; Brigadirska ul. 16, Vrhnika

Za nami je naporno leto, a nabrali smo nove izkušnje
ter iz njega izstopamo močnejši.
Zahvaljujemo se vam za vse, kar ste naredili za naš in vaš zdravstveni dom.
Naj vam novo leto prinese svež zagon, nove uspehe, visoke cilje,
zanimive izkušnje
in izjemne dosežke.

Srečno 2019!
Zdravstveni dom Vrhnika

Urška svetuje

Kaj nam sporoča mladostnik?
Obdobje mladostništva ni samo
nekaj, kar je treba preživeti.
Temveč je obdobje, v katerem se
razvijajo lastnosti, ki jih kot odrasli
potrebujemo, če želimo živeti
polno, dejavno in kreativno odraslo
življenje.
bo sprejet med sovrstniki, ali se
bo z njimi razumel oziroma kako
bo reševal konfliktne situacije s
sovrstniki. Skrbi ga, ali bo dovolj dober, privlačen za nasprotni spol, ali je
dovolj dobro videti. Velika skrb mladostnika so torej telesne spremembe,
ki se dogajajo v odraščanju, negativne
misli ter občutek o sebi. Poleg tega je
velika obremenitev v tem obdobju šola
oziroma šolski uspeh ter obšolske
dejavnosti in zahteve, ki prihajajo iz
vseh strani. Poleg tega je mladostnik
obremenjen tudi s svojim čustvenim
razvojem, saj v tem obdobju njegoRazvojne naloge in najpogostej- va čustva zelo nihajo. Težko prepoše skrbi mladostnika
znava in imenuje svoja čustva, hkrati
Ker je mladostnik podvržen pa čustvene izraze prepoznava drugaspremembam v telesnem, kogni- če kot odrasli. Na primer: starševski
tivnem in čustvenem razvoju, je jezni izraz na obrazu razume kot pretudi njegovih skrbi v tem obdobju strašenost. Nadaljnje razvojne naloge
ogromno. Zagotovo je ena od njih, ali družine z mladostnikom so tudi, da

Mladostnik se oblikuje od rojstva
naprej. Zelo velik vpliv na psihoorgansko strukturo otroka imajo prva tri
leta otrokovega življenja. Takrat otrok
srka iz okolice vsa občutja in dogajanje. Vse to se zapiše v nezavedni, tako
imenovani organski-telesni spomin.
Te vsebine so otrokov kasnejši temelj
vstopanja v odnose. Mladostništvo
je življenjsko obdobje od dvanajstega
do štiriindvajsetega leta. Bistvene lastnosti mladostništva se pojavijo zaradi zdravih in naravnih sprememb v
možganih.

mladostnikom omogočimo separacijo, da sledimo uravnavanju njegovih
čutenj, hkrati pa držimo meje in mladostnikom nudimo varnost. Bistveno
je, da se mi kot starši oziroma odrasli
vzgojitelji teh sprememb ne bojimo ter
da se jim ne poskušamo izogniti v pomenu: saj bo minilo, ali jih zgolj prestajati, temveč jih moramo spodbujati
in obdržati stik z mladostnikom ne
glede na stiske, ki se pojavljajo.
Razvojne pasti mladostnika
Povečana želja po ugodju, ki se pojavi v mladostnikovih možganih, se v
življenju najstnikov odraža kot:
POVEČANA IMPULZIVNOST.
Vedenje se pojavi brez poglobljenega
premisleka (impulz navdihne dejanje
brez premora za premislek).
DOVZETNOST ZA ODVISNOSTI. Z izločanjem dopamina so povezana vsa vedenja in snovi, ki nas zasvojijo. Ker so mladostniki dovzetnejši
za preizkušanje novega, so hkrati z
večjim izločanjem dopamina bolj nagnjeni k odzivom, ki lahko postanejo
del odvisniškega kroga.

HIPERRACIONALNOST. (dobesedni način razmišljanja, zato dojamejo samo dejstva, ne vidijo celote.
Ko najstniki tehtajo svoje možnosti, so
pristranski v prid pozitivnemu izidu v
pomenu; vredno je tvegati).

trebuje, da bo imel občutek varnosti.
Sprejmimo mladostnike takšne, kot
so, saj so edinstveni in neponovljivi.

Predlog za decembrsko obdarovanje:
SKUPNO DRUŽENJE IN IGRA
Kako obdržati odnos z mlado- Z MLADOSTNIKI
stniki?
Pomembno je ločiti dejanja mlado- KAJ MI JE VŠEČ O/NA TEBI?
stnikov od njihove osebnostne vreIgra spodbudi člane družine, da sednosti. Mladostniki zahtevajo nekoga, stavijo seznam stvari, ki jih imajo radi
ki jih bo razumel in sprejemal kljub
na drugih.
njihovi nerodnosti, uporništvu in nePotrebujete podlago, list papirja, pinehnemu izzivanju.
salo.
Vsekakor bodo mladostniki preizVsak na svoj list napiše svoje ime in
kušali meje ravno z namenom, da vas
ga okrasi po svojem okusu.
bodo prebudili. Glasnejši so njihova
Listi na podlagi se podajajo slednjejeza, uporništvo in izzivanje, tem bolj
mu članu, ki bo list obrnil in napisal
vas potrebujejo.
tej
osebi, kar ima rad na njej, njemu,
Gre za eno samo iskanje sprejetosti,
kaj
je kdaj storil dobrega ...
pozornosti, razumevanja in ljubezni
Izdelke
lahko obesite doma na viin je pravi krik po odnosu s starši:
dnem
mestu,
da se boste vedno lahko
»Oče, mati, opazita me, potrebujem
vaju, ne morem brez vaju. Pokažita mi spomnili, kaj drugi cenijo o vas.
pot v svet, v katerega odhajam, strah
me je ...«
Zato odprimo oči za mladostnika
Urška Jesenovec, mag. zakonskih
pred nami.
in družinskih študijev, zakonska
Zanimajmo se zanj, vzemimo si čas
zanj, postavimo mu meje, saj jih poin družinska terapija

Skupne strani
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STUDIO R - Zdravstveni center
za preventivo, zdravstveno svetovanje in izobraževanje
MEDICINA DELA PROMETA IN
ŠPORTA

- s sodelovanjem Inštituta za medicino
in šport (IMŠ) iz Ljubljane, smo pričeli z izvajanjem dejavnosti na področju medicine dela prometa in športa.
Opravljamo preglede za nove voznike,
za podaljšanje vozniških dovoljenj za
vse kategorije in vse potrebne preglede zaposlenih za delovne organizacije,
društva, športna društva…

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA -

prim. Anton Kenig, dr. med.,
specialist pediater in specialist
radiolog

Poleg kardioloških pregledov in snemanja EKG, opravljamo tudi UZ (ultrazvočni) pregled srca (ehokardiografija).
Preiskava je neboleča in varna tako
za preiskovanca kot za zdravnika. Potrebna je skoraj pri vseh srčnih obolenjih.
Dr. Hudnik jo priporoča tudi športnikom, predvsem zaradi izključitve
pomembne prirojene srčne napake,
ki je pri veliki telesni aktivnosti lahko
usodna.

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE IN
ŽILNO KIRURGIJO

dr. Matej Makovec, specialist
kirurgije
(kirurgija ven)
Ultrazvočne preiskave: trebušnih organov (jetra, trebušna slinavka, ledvice, vranica), sečnega mehurja, prosta- Opravljamo preglede bolnikov s krčte in testisov, ščitnice, vse ostale vrste nimi žilami, drobnimi žilicami, dolgoultrazvočnih preiskav – rama, koleno trajnimi ranami, bolečinami v nogah,
ter ultrazvočne preglede. Bolniki, ki
...
potrebujejo operacijo, se lahko naročijo na lasersko operacijo in druge
KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
moderne načine zdravljenja. Pregledi
Marko Hudnik, dr. med.,
se bodo izvajali le v primeru, če bo
specialist kardiolog

NAROČANJE:

naročenih več kot 5 bolnikov v enem
mesecu.
Za nadaljnje informacije lahko pokličete na telefon 041- 302- 203.

odkrivanju sprememb na malih arte- Merjenje GI, ki je priporočeno vsem
rijah in aorti.
kroničnim bolnikom z arterijsko hiZa bolnike na zelo enostaven način pertenzijo, boleznimi srca in ožilja.
lahko odkrijemo spremembe na ar- S to meritvijo dopolnjujemo našo diterijskem žilju, ki nam pokažejo kdaj agnostično ponudbo tudi za starejše
je potrebna nadaljnja diagnostika in ljudi po 70. letu starosti, ki po pravilu
ULTRA ZVOK KOLKOV
zdravljenje bolezni srca in ožilja, kot že imajo težave ali pa katero od omeNOVOROJENČKOV
so arterijska hipertenzija, aterosklero- njenih bolezni.
doc. dr. Rina Rus, specialistka
za, sladkorna bolezen, ki lahko pripe- Naš namen je izboljšati zdravljenje in
pediatrinja
ljejo do srčnega infarkta, možganske preprečevati bolezni, kar nam nova
kapi ipd.
neboleča in enostavna metoda oceZa zgodnje odkrivanje nepravilnosti v Namenjena je vsem; tako zdravim njevanja perifernega arterijskega ožilja
razvoju kolka je zelo pomemben UZ ljudem med 30. in 70. letom, kot tudi tudi omogoča.
pregled kolkov, v najzgodnejšem ob- bolnikom z boleznimi srca in ožilja.
dobju po rojstvu otroka. Tako lahko
odkrijemo morebitne nepravilnosti
in preprečimo kasnejše težave otroka
pri hoji in vseh aktivnostih, od takrat,
ko shodi dalje.
Preiskavo se v večini primerov opravi do 3. meseca starosti. Najnovejša
priporočila so, da bi morali imeti vsi
otroci opravljen UZ kolkov med 6. in
8. tednom starosti. Pri pregledu leži
novorojenček ali dojenček na nasprotnem boku.
Otroka drži mati ali medicinska sestra. Preiskava je povsem neboleča in
STUDIO R, d.o.o.
neinvazivna. Ultrazvočno preiskavo
Zdravstveni center za preventivo, zdravstveno
opravimo z ustrezno UZ sondo.

VSEM ŽELIMO ZDRAVO
IN SREČNO
NOVO LETO 2019

ARTERIOGRAFIJA, GLEŽENJSKI
INDEKS (GI)

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

Primož Rus, dr. med. spec.
družinske medicine

Ne invazivno, neboleče merjenje togosti arterijskega žilja. Namenjena je

Čiščenje čaker in avre
21. december 2018
ob 18.00 v Cankarjevi
knjižnici Vrhnika
– Pogledali bomo
v sistem čaker in
avre. Raziskali bomo
funkcije vsake čakre
posebej in se naučili,
kako jih uskladiti ter
harmonizirati.
Uravnoteženo energetsko
polje nam omogoča svobodno
povezovanje s svojo resnično

naravo. Avra je sij oziroma
polje svetlobnega seva, ki obdaja živa bitja. Barve, ki obkrožajo posameznika, pomagajo
ugotoviti, v kakšnem stanju je,
kje so njegove dobre, kje slabe strani in podobno. Mnogi
duhovni voditelji, kot so Buda
ali Jezus, so znani po tem, da
imajo sij nad glavo. Njihova
vibracija je višja od vibracije drugih ljudi. Naše avre se
pogosto spreminjajo, vendar
imajo osnovno barvo, ki jo
lahko povezujemo z določenimi posamezniki. Ko opazuje-

svetovanje in izobraževanje
Primož Rus, dr. med. spec. s sodelavci

Vabilo

mo barvo avre, lahko vidimo,
kako se neka oseba trenutno
počuti. Proučevanje avre nas
vedno znova navdihuje. Predavanja in delavnice so v angleškem jeziku in bo sprotno
prevajanje.
Pripelji
svojega življenjskega
partnerja BREZPLAČNO
in duhovno rastita skupaj!
Več informacij na
040 90 66 90
ali na
www.CenterAstera.si

Decembrske dogodivščine
za najmlajše,
mlade
in mladostne
Gozdno Učilišče Hosta vas 22. decembra ob 13 uri vabi v park Sv. Trojice Vrhnika

(pri bunkerju blizu cerkve) na ogled Kamišibaj, predstave papirnega gledališča, ki ga bosta izvedla Jerca Cvetko in
Jure Engelsberger.
V gozdnem gledališču vas bodo ob šopku zgodbic grelo zavetje dreves in ogenj. S Seboj lahko prinesete kaj za speči,
otroku pa privoščite kakšno gozdno dogodivščino z drugimi otroci.

29. decembra od 16:30 ure dalje vabljeni na OGNJENI VEČER Ljubimci življenja, na žar ognja v očeh,

toploto na obrazu in gorkoto zimskega pred pred novoletnega večera s spontanim petjem in plesom pod zvezdami.
Blizu cerkve na Sv. Trojici na Vrhniki.
Info Marjeta Šumrada 031 481 014
Prisrčno vabljeni!
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Cankar na Cankarjevem domu

Akademska kiparka Alenka Vidrgar in njen bronasti relief Ivana

Cankarjev dom, 3. december – Dogodil se je še
en prelep večer kulture.
Pred vhodom
v Cankarjev dom
na Vrhniki so
se začeli zbirati
ljudje, ki jih na
njihovo presenečenje niso pustili
v njegovo notranjost. Zadonele
so trobente mladih glasbenikov,
učencev Glasbene šole Vrhnika. Zbrane pa je nagovorila
mag. Tatjana Oblak Milčinski,
koordinatorka in organizatorka

kulturnih prireditev, ter napovedala odkritje bronaste reliefne upodobitve Ivana Cankarja,
delo akademske kiparke Alenke Vidrgar. Upodobitev je nato
odgrnil direktor ZIC Vrhnika
Boštjan Koprivec. Sam relief
je postavljen na zidu na desni
strani vhoda v Cankarjev dom.
Tako da je naš največji slovenski pisatelj Ivan Cankar viden
vsakemu obiskovalcu številnih
prireditev. Spregovorila je tudi

Deli akademskega kiparja Janeza Boljke

avtorica reliefne upodobitve in
povedala, da si je že veliko let
želela upodobiti Cankarja, kar
jih je uspelo prav ob njegovi
100-letnici smrti.
Po odkritju Cankarjevega reliefa se je bogat kulturni večer
nadaljeval v galeriji Cankarje-

vega doma, kjer je bilo odprtje
razstave Iskanje podobe umetnika, pokojnega akademskega
kiparja Janeza Boljke. O tem
znanem akademskem kiparju,
prijatelju in donatorju Vrhnike
je spregovorila Tatjana Oblak
Milčinski in med drugim po-

vedala: » Janez Boljka slovenski
kipar, slikar in grafik se je rodil leta 1931 v Subotici in umrl
pred petimi leti v Ljubljani. Bil
je začetnik nadrealističnega kiparstva pri nas; zgodnja dela je
ustvarjal v železu, pozneje pa
odlival v bronu. Njegova plastika krasi več slovenskih mest;
med najbolj znanimi sta bronasti bivol pri vhodu v ljubljanski
živalski vrt, spomenik žrtvam
NOB na Žalah, Jakopičev doprsni kip in reliefi Alojza Gradnika, Jožefa Petkovška in Ivana
Cankarja. Leta 1996 je bil Janez
Boljka za svoje delo nagrajen z
nagrado Prešernovega sklada,
veliko Prešernovo nagrado pa
je prejel leta 1988. Od leta 1994
je 92 njegovih plastik na ogled
na stalni razstavi v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki,
druga stalna zbirka njegovih del
pa je v Arboretumu v Volčjem
potoku.
Danes smo med deli, ki so
večinoma prvič pokazana svetu; več kot dvajset let nazaj zavita olja so bila že iz preperelih
ovitkov razvita prvič včeraj,
prvič je na ogled sitotisk iz leta
1973, v vitrinah pa vidimo osem
manjših skulptur, ki so ostala v
kiparjevem ateljeju in so bile
zmodelirane v vosku, ki seveda
z odlivanjem brona izgine in so
tako unikatne …«
Tone Pavček je v monografiji o Janezu Bolki (Mladinska
knjiga, 1987), ki je veliko upo-

dabljal Ivana Cankarja v raznih
tehnikah, tudi zapisal: »Boljka
čuti neskončno velik in poln
Cankarjev prostor; privlači ga,
hrabri, navdihuje pri oblikovanju in iskanju vseh teh tolikerih
obrazov istega hotenja ustvariti
podobo moža, ki je v sebi najgloblje čutil in izrazil usodo slovenskega človeka in slovenskega
umetnika. Liki Ivana Cankarja,
kakršne je ustvaril kipar, slikar
in grafik Janez Boljka, govore torej o slovenstvu, o slovenskem
umetniku in, kar je poglavitno,
ne o kakšni literarni ali zgodovinski preteklosti, pač pa o
živi, do kljubovanja in obupa
živi sedanjosti. Pri tem skupa s
Cankarjem premagovati oboje:
majhnost slovenstva in minljivost človeka in se tako pridružuje iskalcem lepote in resnice,
ki so bili, so in zmeraj bodo na
tem našem planetu, pa najsi bo
ta še tako zavržen in krut.«
Za razstavo je za znana in
prvič videna dela posodil njegov sin, tudi slikar, Miha Boljka. Sama razstava bo na ogled
do 20. januarja in je res vredna ogleda. Začetni kulturni
program so izvedli trobentači
učenci GŠV: Anže Trček, Ana
Grašič, David Marinko, Domen Jereb, Gal Žabot in njihov
mentor Matjaž Kajze. Zloženko
za razstavo je oblikoval Gašper
Mrak, za samo organizacijo razstave pa je poskrbel Pavel Mrak.
Simon Seljak

S Cankarjem tudi v Šmihelu pri Pliberku

Koordinatorka Cankarjevega leta na Vrhniki Tatjana Oblak Milčinski
med predstavitvijo ponatisa Cankarjev album

Letos sta se Ivan Cankar in z njim tudi Vrhnika že
večkrat predstavljala na avstrijskem Koroškem,
nazadnje v Šmihelu pri Pliberku.
V tamkajšnji
farni dvorani so
30. novembra
odprli gostujočo razstavo Ivan
Cankar: ob stoletnici smrti. Na razstavi so
predstavili dele razstav, ki jih je
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

pripravil o pisateljevem življenju
in ustvarjanju ter si jih je bilo
že mogoče ogledati v njegovem
rojstnem kraju. Tako so si lahko zamejski Slovenci ogledali
literarno-fotografsko razstavo
Zdaj naj sneži, naj brije veter,
razstavo grafičnih del Bojana
Mavsarja, razstavo izdelkov

učenk in učencev OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika ter razstavo
Cankar v stripu. Dogajanje na
odru farne dvorane so popestrili še z dramskim recitalom
Brezčasnost Ivana Cankarja v
izvedbi Aleksandra Tolmaierja.
Hkrati je koordinatorka projekta Cankarjevo leto Tatjana

Oblak Milčinski zbranemu
občinstvu predstavila letošnje
aktivnosti na Vrhniki v namen
počastitve tega jubileja. Še posebej je izpostavila ponatisa Cankarjevega albuma in Erotike ter
po en izvod podarila knjižnici
gostiteljev. Tudi Nataša Oblak
Japelj iz Cankarjeve knjižnice

Vrhnika je spregovorila o aktivnostih knjižnice v jubilejnem
letu ter gostom med drugim
predstavila Cankarjev koledar
in knjigo O človeku, ki je iskal
srečo.
Kot je bilo slišati, se tudi zamejski Slovenci na avstrijskem
Koroškem spominjajo Cankarja

že vse leto: pripravljajo različna
predavanja, razstave in kulturna
srečanja njemu v čast in spomin.
Zato je vsaka zunanja pomoč,
kot je razstava z Vrhnike, še toliko bolj dobrodošla in v pomoč.
Naslednja postaja gostujoče razstave bo v Tinjah.
Gašper Tominc, foto: gt
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Mladi pisali črtice

Grabeljškova dvorana ob predstavitvi zbornika ČRTICE

V letošnjem
Cankarjevem letu
– Cankar za vsak
dan – Cankar za
vedno– se je zgodilo
neverjetno veliko
kulturnih dogodkov,
ki so nas spominjali
in opominjali na
100. obletnico smrti
našega velikega
rojaka.

Boštjan Gorenc - Pižama s Cankarjem

Tako je tudi
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
v sodelovanju z
Ministrstvom RS
za izobraževanje,
znanost in šport razpisala literarni in likovni natečaj Can-

kar danes ter Cankar in jaz za
osnovnošolce in srednješolce v
šolskem letu 2017/2018.
Zaključek razpisa oziroma
podelitev priznanj najlepših
črtic in ilustracij je bil v ponedeljek, 19. novembra, v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve

knjižnice na Vrhniki. Ob tej
priložnosti je izšel tudi zbornik
črtic in ilustracij Črtice, ki je
nastal po natečaju. Literarne in
likovne prispevke sta pregledali
in ocenili strokovni žiriji ter izmed njih izbrali 20 črtic in 27
likovnih ilustracij, ki so predsta-

vljene v omenjenem zborniku.
Za uvod v predstavitev zbornika sta spregovorili glavni pobudnici in organizatorki natečaja: vodja Cankarjeve knjižnice
Sonja Žakelj in mag. Tatjana
Oblak Milčinski, koordinatorka in organizatorka kulturnih
prireditev. Med drugim sta
poudarili: »Cankarjevo delo je
še danes presenetljivo aktualno
in navdihujoče za vedno nove
generacije učencev; otrokom in
mladostnikom smo želeli približati Cankarjevo literarno zapuščino ter spodbujati njihovo

literarno in likovno ustvarjanje.
Tako je spontano oživel dialog
s slovensko literarno zgodovino
in kritičen odnos do sodobnosti
in sveta, ki je bil tako značilen za
Ivana Cankarja. Prispevki učencev in dijakov združujejo utrinke njihovih življenj, primerjajo
današnje življenje s Cankarjevim časom ter vzpostavljajo
dialog z njegovo osebnostjo in
literarnim delom.
Za izhodiščno temo je bila
izbrana zbirka Cankarjevih črtic Moje življenje. Kaj Cankar
danes sporoča mladim in kaj
bi danes Cankar govoril nam,
Slovencem? Kako mladi danes
gledajo na teme, ki jih je Cankar tako tenkočutno opisoval v
Mojem življenju?
Na vsa vprašanja našega
natečaja so mladi odgovorili s
svojimi črticami in podobami.
Oko njihovega spomina je seglo daleč, še dlje. Tudi oni so se
ob tej priliki domislili, da je v
njihovih življenjih marsikatera
dogodivščina, ki je spomina vredna. Te dogodivščine so spisali
za najboljši slovenski leposlovni list, ki mu je ime »Črtice«; in
mi smemo povedati, kje, kdaj in
kako da izhaja ta imenitni list.«
Sama prireditev je sovpadala
v teden splošnih knjižnic Slovenije. Brez pomoči Cankarjeve
knjižnice Vrhnika, Zavoda Ivana Cankarja, Javne agencije za
knjigo RS, Osnovne šole Ivana
Cankarja Vrhnika in Zavoda
Škrateljc bi se prireditev težko
izpeljala. Zbrane črtice in ilustracije je bilo mogoče videti
tudi na razstavnih panojih v
Cankarjevem salonu knjižnice.
Med 20 dobitniki priznanj
za literarne prispevke so bili
tudi mladi Vrhničani: Ana
Cerk in Boža Škof Moritoki,
obe iz OŠ Ivana Cankarja, ter
Nanca Govekar, Lučka Patačko
Koderman in Katja Turšič, vse
iz OŠ A. M. Slomška. Avtorji
ilustracij pa so bili trije iz OŠ
A. M. Slomška: Rebeka Caser-

man, Manca Mesec in Erazem
Žakelj. Za zaključek prireditve
je vse prisotne mlade literate
in ilustratorje pozdravil gost
večera Boštjan Gorenc - Pižama, ki je Cankarja predstavil iz
svojega dela Cankar v stripu.
V zelo zanimivi predstavitvi z
video slikami je navdušil mlade. Same sheme stripa pa so si
lahko ogledali v Malavašičevem
kotičku knjižnice.
Simon Seljak
Črtica Bože Moritoki Škof,
9. razred, mentorica: Majda Fortuna Gregorčič, OŠ
Ivana Cankarja Vrhnika
Japonci so zelo strogi glede
običajev in imajo veliko nenapisanih pravil vljudnosti, ki se
jih striktno držijo. Zato v šoli
nismo smeli biti v čevljih. Slišala
sem, da imajo skoraj vse šole na
Japonskem bazen, a tega nisem
verjela, dokler nisem tega izkusila na lastni koži. Pouk plavanja
je bil na srečo že prvi dan. Kar
dve uri zapored smo plavali!
Prvo uro naj bi ponovili še, kako
se rešiti pred utopitvijo. Verjetno
so tako uživali tudi Cankar in
ostali otroci v tistih letih, ko so
se zbirali pod mostom.
Dan v šoli se je končal s čiščenjem. Vsak je dobil neko
zadolžitev – brisanje miz, pometanje, čiščenje omar, čiščenje stranišča… Jaz sem dobila
čiščenje oken. »Okna vsaj niso
tako umazana,« sem pomislila.
A sem se motila. Krpi sta bili na
koncu čisto črni.
Čeprav je bilo naporno, imela sem veliko domače naloge in
odpisala tudi nekaj testov, sem
se zelo zabavala v šoli in dobila
veliko prijateljev. A tudi domov
se je lepo vrniti, v varen in znan
pristan. Po moje bi se z mano
strinjal tudi Ivan Cankar, saj se
mu je ta korak tudi v zrelejših letih večkrat usmeril proti Vrhniki.
Ah, ta prečudni kraj.

Srečali so se najboljši odrasli literati
Vrhnika, 24. november – Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti je v sodelovanju z Območno
izpostavo Vrhnika v osrednjem vrhniškem
kulturnem hramu pripravil državno srečanje
odraslih literatov in hkrati tudi podelil priznanja
za najboljše samozaložniške knjige.

Finalisti Nevenka Muhič, Milojka B. Komprej in Rudi Stopar

Na letošnji natečaj V zavetju
besede so prispela besedila 158

odraslih literatov iz vse Slovenije, natančneje 119 literarnih

ustvarjalk in 39 literatov: 425
pesmi, 131 proznih besedil in

17 krajših dramskih prizorov. Vse
prijavljene pisce
so od maja do
septembra 2018
povabili na šest
regijskih srečanj in dobili v izbor 27 nominiranih avtorjev za
državno raven, državno srečanje
odraslih literatov na Vrhniki,
poimenovano V zavetju besede 2018. Državna selektorica,
mag. Gabriela Babnik, pisateljica, prevajalka in literarna kritičarka, je med njimi izbrala tri
finaliste, in sicer v kategorijah
od 30 do 50 let, od 50 do 70 let in
nad 70 let. To so bili: Nevenka
Miklič Perne za cikel pesmi

Travniki, Milojka B. Komprej za zgodbo Pobeg in Rudi
Stopar za cikel pesmi Bilčice.
Hkrati so na Cankarjevem odru
razglasili tudi zmagovalce natečaja revije Mentor za najboljšo
leposlovno knjigo, izdano lani
v samozaložbi. Do prijavnega
roka natečaja je prispelo devet
proznih del, osem pesniških
zbirk, šest knjig z mešano vsebino, 23 sodelujočih avtorjev.
Komisija v sestavi: Goran
Gluvić, pisatelj in dramaturg,
ter Barbara Rigler, samostojna
svetovalka za literarno dejavnost, sta natančno pregledala
vse prispele publikacije in se
odločila, za zmagovalce v svo-

jih skupinah oz. literarnih zvrsteh: med pesniškimi zbirkami
je zmagovalka knjiga Sanje o
granatnem jabolku (Nova Gorica, 2017), avtorica Polona
Campolunghi Pegan; zmagovalka med proznimi besedili
je knjiga z naslovom Zgodbe iz
UKC (Spodnja Ščavnica, 2017),
avtor Dani Rajh. Nagrajencem
je čestitala tudi vodja lokalne izpostave JSKD Nataša Bregant
Možina ter jim med drugim
podarila ponatis Cankarjeve
Erotike. Državno srečanje literatov, ki se je sicer začelo že
dopoldne z ogledom vrhniških
znamenitosti in popoldansko
ustvarjalno delavnico, je tako
dalo še en pečat Cankarjevemu jubilejnemu letu. Prireditev
je vodila Simona Zorc Ramovš,
za kulturni program pa je poskrbela skupina Tantadruj – s
čim drugim kot s Cankarjevimi
pesmimi.
Gašper Tominc, foto: GT
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Enaindvajseti letni koncert invalidov pevcev
Vrhnika, 30.
november – V
počastitev
mednarodnega dneva
invalidov je Mešani
pevski zbor Društva
invalidov Vrhnika
v veliki dvorani
Cankarjevega doma
na Vrhniki izvedel že
enaindvajseti letni
koncert.

Skupna fotografija vseh akterjev enaindvajsetega letnega koncerta

dvorana prepolna zvestih
poslušalcev obeh zborov.
Kot se spodobi, je koncert začel domači MePZ Društva invalidov Vrhnika s pesmijo Vrhnik«

Ivana Malavašiča v glasbeni
priredbi dolgoletnega vodje
zbora Jožeta Jesenovca. Zatem
je besedo prevzela Cankarjeva
oboževalka, pripovedovalka

in bralka njegovih del Mirjam
Suhadolnik, ki je povezovala večer. V prvem delu je zbor zapel
devet pesmi, ki so predstavljale
njihov nov zborovski program.

Nova knjiga o Ivanu Cankarju
Cankarja Vrhnika. Nova knjiga Ivan Cankar: portret genija
v sedmih poglavjih tematizira
različne strani Cankarjevega
delovanja in življenjske situacije med prvo svetovno vojno ter
njegov odnos do drugih kultur.
Tako je posebna pozornost namenjena zadnjim letom pisateljevega osebnega oblikovanja.
Simon Seljak

Razgovor z avtorjem (desni) je vodil Jože Kurinčič (levi).

Napisal jo je
dr. Igor Grdina, znanstveni
svetnik na ZRC
SAZU v Ljubljani. Doktor Igor
Grdina se ukvarja predvsem z
zgodovino starejše in novejše

slovenske književnosti ter s kulturno in politično zgodovino.
Njegova bibliografija obsega več
kot 1300 enot, sedaj pa predava
v programu Kulturna zgodovina
na Univerzi v Novi Gorici.
V Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice se je zbralo kar

veliko Cankarjevih privržencev.
Zbrane je nagovorila vodja knjižnice Sonja Žakelj, ki je predstavila avtorja nove knjige: Ivan
Cankar: portret genija. Nato je
Jože Kurinčič, upokojeni profesor slovenščine, vodil razgovor,
v bistvu intervju z avtorjem dr.
Igorjem Grdino. Samo predstavitev so v sodelovanju omogočili Založba Beletrina, Društvo
Nauportus Viva in Zavod Ivana

Literarni večer s slovenskimi pisatelji
Vrhnika , 6. de-

cember - V čast
največjemu slovenskemu pisatelju in vrhniškemu
rojaku Ivanu Cankarju so se v osrednjem kulturnem hramu mesta zbrali člani
Društva slovenskih pisateljev.
Naslov prireditve, ki ga je vodila Nina Kokelj, se je imenoval
»Slovenski pisatelji prinašajo
belo krizantemo« Sodelovali
so Erica Johnson Debeljak, Tanja Petrič, Jedrt Lapuh Maležič,
Blaž Lukan, Muanis Sinanović,
Denis Škofič, Jure Vuga in Lenart Zajc. Z branjem Cankarje-

VRHNIKA
LJUBLJANA

31.

šno vodil profesor Miro Kolzol.
Sedanja zborovodkinja Liljana
Stepic je z njimi že 20 let.
Na koncu sta zbora skupaj
zapela še devet pesmi, kot zadnja je bila Žeja v priredbi Jožeta Jesenovca. Polna dvorana je
bila navdušena nad prelepim in
uspešnim koncertom na Cankarjevo vezno poezijo. Mirjam
Suhadolnik je koncert zaključila, seveda s Cankarjem: »Pijte
srečo in ljubezen, kolikor vam
moči, do trenotka, ko se duša od
telesa loči … Kdor sveta se ne
ogiba šumnega vrvenja, kdor iz
polne čaše srka sladki med življenja – ta zapovedi nebeško
vestno izpolnjuje; saj naš bog je
bog ljubezni, bog, ki osrečuje.«
Cankar za vsak dan – Cankar
za vedno.
Simon Seljak

2019

Cankarjev dom

Sobota, 5. januar 2019, ob 17. in 20. uri

Slovenska filharmonija

Sobota, 12. januar 2019, ob 17. in 20. uri

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA
Mešani pevski zbor MAVRICA Vrhnika
Mešani pevski zbor dr. FRANČIŠEK LAMPE Črni Vrh
OBLIKOVANJE: STUDIO ZENIT, MARKO JELOVŠEK

V torek, 20. novembra, je bila v Cankarjevi
knjižnici Vrhnika predstavitev nove knjige o
Ivanu Cankarju.

Navada in tudi tradicija je, da
imajo invalidi svoj letni koncert
ob svetovnem dnevu invalidov.
Ob tem tudi zapojejo nekaj novih pesmi, ki jih pripravijo prav
za ta koncert.
Zapeli so nekaj ljudskih pesmi
ter nekaj lastnih od Jožeta Jesenovca, Lučke Šteblaj in Jožeta
Gostiše.
Vsako leto se udeležujejo tudi
republiške revije invalidskih
pevskih zborov. Tako že čakajo
naslednje leto, ko bodo sodelovali v Črnomlju.
Nato so oder zasedli pevke in
pevci pevskega zbora Pentakord,
ki delujejo že 36 let. Najprej so
peli samo fantje, v zadnjih letih
pa so se jim pridružila dekleta.
Zbor je svojo pot začel v Podgradu, zadnja leta pa domujejo
v Zalogu. Več let je zbor uspe-

Solistka: MILENA KESER – klarinet

Dirigent: MARKO

FABIANI

Zborovodkinji: DARINKA FABIANI, KATJA BAJEC FELC

Koncert povezuje: SANJA REJC

Vedno smo veseli, ko lahko gostimo domače soliste, Vrhničane.
Tokrat bo z nami izvrstna umetnica, ena najboljših klarinetistk mlade
generacije, Milena Keser, ki letos končuje študij na znameniti akademiji
Mozarteum v Salzburgu. S Fantazijo na glasbo iz opere Traviata bo
pokazala briljantnost svojega igranja.

vih, predvsem pa svojih del, so
se poklonili slavnemu literatu.
Za glasbeno kuliso dogodku sta

poskrbeli Ksenija Jus in Katarina Nasteska. (gt)

Prodaja vstopnic od 27. 12. dalje:
TIC, Tržaška cesta 9, Vrhnika – za Vrhniko (10 EUR)
PAV, Cankarjev trg 1, Vrhnika – za Ljubljano (12 in 10 EUR)
Popoldanska otroška vstopnica – 50 % popust

Društvi MePZ Mavrica in Orkester Simfonika Vrhnika, Občina Vrhnika

V goste so povabili Mešani
pevski zbor Pentakord iz
Ljubljane – Zalog. Prav ti
koncerti so postali tradicionalni,
ko v goste povabijo vedno
kakšno pevsko skupino. Na
koncertu je letos oba zbora
vodila zborovodkinja Liljana
Stepic, Jože Jesenovec pa se je
izkazal kot pevec obeh zborov.
Tako kot po navadi je bila velika
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40 let FS Ligojna in 15 let FS Cepci

S kanglico na ples, že 40 let!

Ohranjanje kulturne dediščine je za narod zelo
pomembno; brez kulture nas ni in ne moremo
obstati, saj se prehitro izgubimo v času, ko
zbledijo spomini in ustno izročilo.
Zato je jubilej, kot so ga praznovali folkloristi iz Ligojne,
pomemben in velik za celotno
vrhniško občino in ne samo za
domačine, ki v plesih iz sedaj že
precej oddaljenih časov negujejo slovensko kulturno dediščino.
V nedeljo, 25. novembra, so
se skupaj z obiskovalci poveselili
ob štirideseti obletnici ustanovitve Folklorne skupine Ligojna
in petnajsti obletnici mlajše folklorne skupine z imenom Cepci.
Z zabavno uprizoritvijo vaškega življenja iz časov, ko so še
vsak večer zbirali mleko pri odjemalcu v Ligojni, so člani KUD
Ligojna in Folklorne skupina Ligojna na duhovit način popeljali
obiskovalce skozi venček tradicionalnih plesov in zgodovino

folklore v Ligojni. V nabito
polni dvorani gasilskega doma
v Ligojni zato smeha ob pristni
domači govorici ni manjkalo.
Nastopajoči so se izkazali ne
samo kot dobri plesalci, ampak
tudi kot igralci. Vseskozi pa je
bila rdeča nit številka 40, čeprav so jo spretno zavili v litre
mleka, ki so ga žene prinašale
na zbiralno mesto. Za popestritev programa so poskrbeli tudi
ljudski godci Veseli prijatelji iz
Majšperka.
Vse skupaj se je torej začelo
pred štiridesetimi leti na pobudo Zofije Kavčič, ki so jo hitro
podprli zagnani mladi in podobno misleči sokrajani. Potem,
ko so videli zagnanost Ligojnčanov, so jim v Šentjakobskem

gledališču iz Ljubljane prve narodne noše kar podarili in tako
omogočili dober začetek. Pod
vodstvom mentorice Tonke Permoser Žvab z Drenovega Griča
je skupina hitro napredovala in
postajala vedno bolj priznana
doma in tudi v širši okolici. Vaje
so bile dobro obiskane, veliko
je bilo druženja in zabave, kar
se je odražalo tudi na plesnem
odru. Tesne vezi, ki so jih stkali
v vseh letih, so močne še danes.
Ob ritmih frajtonarice, ki jo je
igral ljudski godec Toni Slovša
z Vrzdenca, je folklorna skupina Ligojna redno nastopala na
občinskih praznikih v Ligojni
in na Vrhniki, kmalu pa tudi v
Ljubljani, na 'kmečkih ohcetih',
v Bistri, Logatcu in Borovnici.
S svojimi nastopi so razveseljevali tudi občinstvo v Italiji in
Avstriji. V kasnejšem obdobju
je vodenje folklorne skupine
prevzel Miro Pivar, za harmo-

niko pa je poprijel Aleš Čepon.
Dobri zgledi vlečejo, pravijo,
in tako se jim je pred petnajstimi leti pridružila še skupina
mlajših folkloristov z imenom
Cepci. Vodenje skupine je prevzel Martin Novak, tudi sam
izkušen folklorist in začetnik
folklore v Ligojni. Nekoliko kasneje je vodenje mladih plesalcev prevzel Sebastjan Svete, ki
jih vodi še vedno. Harmonikar
Klemen Pišek skupino spremlja
že vseh 15 let. Prvi nastop so
imel septembra 2003 v sklopu
praznovanja 25. obletnice delovanja Folklorne skupine Ligojna. Nato so se nastopi kar vrstili:
predstavili so se na prireditvah
v Občini Vrhnika, drugod po
Sloveniji in tudi zunaj meja, v
Avstriji, Italiji in Bosni in Hercegovini.
Vsako leto se udeležijo tudi
območnega srečanja folklornih skupin notranjske regije.

Na prvem nastopu so zaplesali
gorenjske plese, po katerih so
bili znani tudi starejši plesalci,
trenutno pa skozi svoje nastope
predstavljajo dolenjske plese, kot
so jih tudi ob samem praznovanju obletnice.
Dolgoletno delo in prizadevanja članov folklornih skupin in
za spodbudo za nadaljnje delo je
ob svečanem jubileju obeležila
tudi podelitev priznanj. Folklorna skupina Ligojna, ki deluje
pod okriljem KUD Ligojna, je
prejela jubilejno priznanje območne izpostave JSKD.
Priznanja FS Cepci: Zlata
Maroltova značka: Alenka
Frank, Nataša Pišek, Klemen Pišek, Sonja Svete, Sebastjan Svete
Srebrna Maroltova značka:
Urban Celarc, Tadej Končan,
Špela Zaletel, Matej Čepon.
Priznanja FS Ligojna: Jelka Ogrin, Dušan Ogrin, Elza

Čepon, Marija Verbič, Mirko
Verbič
Srebrna Maroltova značka:
Marjeta Peklenk, Miran Peklenk, Marjeta Podlipec, Franc
Podlipec, Ana Švigelj, Jernej Švigelj, Aleš Čepon, Izidor Čepon,
Karolina Metka Nagode
Bronasta Maroltova značka: Olga Frank, Aleksander
Osredkar
KUD Ligojna se zahvaljuje
tudi za vso podporo sponzorjem, brez katerih prireditve ne
bi mogli izpeljati na tako visoki ravni. To so bili: Termotom,
Janez Kos, S. P., Saniker, Miro
Rode, S. P., Stanko Šifrer, S. P.,
Metrel, Avtotrade, M-Orel,
Gostilna Pri Kranjcu in Zavod
Ivana Cankarja Vrhnika.
Besedilo in foto:
Peter Kavčič

V Bevke se je vrnila dramska igra
Letošnja topla in dolga jesen
je zakorakala daleč
v november.

KOMEDIJA večih avtorjev
Režija: Gregor Čušin

PETEK 21.12.2018 ob 20:00
KULTURNI DOM BEVKE
Vstopnice v prodaji eno uro pred predstavo
Info: 031 335 017

Vsi v pričakovanju, pa ne lokalnih volitev, ampak gledališke
predstave KATOLIKI.KOMA v
izvedbi dramske sekcije Kulturnega Društva Ivana Cankarja Bevke
in v režiji Gregorja Čušina.
V petek, 16., in v soboto, 17. 11
.2018, je bila dvorana Kulturnega
doma Bevke razprodana. To je gledališka predstava, ki na humoren
način predstavi dan mladega župnika. Kaj vse se mu lahko zgodi,

včasih presega vse meje njegove
potrpežljivosti. Vse to boste lahko videli in doživeli, če nas boste
obiskali v tretji ponovitvi v Bevkah
21. 12. 2018 ob 20. uri. No, pridite in se prepričajte sami, čaka vas
obilo smeha.
Navdušenje nad predstavo je
bilo veliko. Prišli so sorodniki,
prijatelji, znanci od blizu in daleč.
Bučen aplavz je potrdil trdo in
odlično delo amaterskih igralcev.

Veseli in nasmejani smo zapustili
dvorano. Ni naši igralci lahko stopijo na oder marsikje v Sloveniji.
Čestitke vam!
Vsako leto nas znova in znova
presenetite. Veseli smo, da mladi
nadaljujete tradicijo igre v Bevkah.
Tu je bila vsa leta ljudska igra. Ob
tej priložnosti bi rada pohvalila
vse skupaj in vsakega posebej za
odlično odigrane vloge. Obiščite
nas v naslednjem letu, ko boste

znova presenečeni. Lepo vabljeni!
Zahvala velja tudi Komunalnemu podjetju Vrhnika/DEPO, ki so
velikodušno pomagali s pohištvom
iz njihovega skladišča, da je bila
scena takšna, kot je bila.
V letu, ki prihaja, vam želim obilo zdravja in dobre volje ter veliko
smisla za humor!
Emi Vinšek,
foto: Rok Mihevc
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Narodne noše, ljudski pevci in godci na odru
Vrhnika, 21.
november
– Oder
Cankarjevega
doma na Vrhniki
je zopet zaživel
v plesu, glasbi,
petju in v prelepi
Cankarjevi
besedi.
Dogodilo se je tradicionalno
srečanje narodnih noš ter ljudskih pevcev in godcev v organizaciji Turističnega društva
Blagajana Vrhnika v soorganizaciji Zavoda Ivana Cankarja
Vrhnika. Vrhniški turisti so
srečanje posvetili 130-letnemu
delovanju Turističnega društva
na Vrhniki. Seveda pa so celotno prireditev namenili tudi našemu velikanu slovenske besede,
Ivanu Cankarju.
Cankarjeva dvorana se je
tistega dne hitro napolnila do
skoraj zadnjega sedeža, med
njimi je bilo tudi veliko narodnih noš.
Že na vhodu so nas v avli presenetili bralci Cankarjevih del,
ki se redno udeležujejo branja
v Močilniku. Za pravo Cankarjevo vzdušje so poskrbeli tudi
v popolnoma temni dvorani,
ko so iz raznih delov dvorane
ob svetilkah prebrali Cankarjeva dela. Tako so doživeli
velik aplavz. Na odru pa se je
prikazala mlada, šestletna Liza
Grušovnik, učenka OŠ Ivana
Cankarja, in zrecitirala odlomek

Šestletna Liza Grušovnik med
svojim nastopom

Folklorna skupina OŠ A. M. Slomška

iz Cankarjevega Aleša iz Razora. Pred sabo pa je držala svojo
umetnino, sliko Ivana Cankarja,
in tako dokazala, da s Cankarjem nima težav.
Večer so nadaljevali mladi
pevci Otroškega pevskega zbora Mlada mavrica, ki ga vodi
Darinka Fabiani. Zapeli so dve
ljudski pesmi in dokazali, da trdno stopajo po poti MePZ Mavrica. Za njimi je oder zavzela
folklorna skupina OŠ Antona
Martina Slomška, ki deluje že
več let in se dopolnjuje z učenci 3., 4. in 5. razredov. S pesmijo
in plesom so gledalce popeljali
in preselili v naše Prekmurje.
Naslednja je zbranim zapela
srednješolka Davi Bajrektare-

vić, ki je predstavila dve ljudski
pesmi in požela velik aplavz.
Brez Okteta Raskovec in njihovega umetniškega vodje Mitja
Drašlerja seveda ni šlo; zapeli
so tri pesmi in nas pobožali s
svojimi lepimi glasovi. Program
so nato nadaljevale ligojnske
Trlce, ki delujejo že deset let.
Ob tej obletnici so izdale prvo
zgoščenk, z ljudskimi motivi in
z mislijo ohranjanja le-te za naše
in prihodnje rodove. Čeprav nekoliko okrnjene, zaradi bolezni,
so nas zopet napolnile z energijo
in pevskih navdihom.
Prva odrska folklorna skupina, Večerna zarja, je prišla iz Velikega Gabra. V okviru društva
upokojencev delujejo že sedem
Polna Cankarjeva dvorana; tudi z narodnimi nošami.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma Enajsta šola 2018/19 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 19. januar 2019, ob 11. uri
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Pavel Polák po motivih bratov Grimm: JANKO IN METKA
Lutkovna predstava

Režija: Pavel Polák; igrajo: Barbara Jamšek, Metka Jurc in Danilo Trstenjak.
V času, ko otroci predvsem preko televizije nehote zaužijejo veliko mero agresivnih podob
in zgodb, bomo v lutkovnem gledališču pričarali svet, kjer sta veliki zmagovalki dobrota
in ljubezen.
Predstava traja 40 minut. 3+

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

PETEK, 18. januar 2019, ob 19. uri

RUSKA NOČ –
koncert Mance Izmajlove
Manca Izmajlova – mezzosopran
Benjamin Izmajlov – violina
Olga Ulokina – klavir
Slovenska turneja ob izidu novega, petega
studijskega albuma Mance Izmajlove: Ruska
kolekcija: Dvanajst trenutkov. Naj vas ta večer popolnoma očara lepota ruske glasbe in
kulture, ki Manco Izmajlovo spremljata vse
od njenega študija v Moskvi. Skozi zanimive
zgodbe vam bo predstavila pesmi različnih
obdobij, žanrov in temperamentov. Slišali
boste priljubljene klasične in ciganske ro-

mance, narodne in ponarodele pesmi ter
pesmi iz obdobja zlate popevke in legendarnih filmov. Za konec seveda ne bo manjkala
tudi kakšna najlepša slovenska, po izvedbi
katerih se je Manca Izmajlova tako zelo vtisnila v srca slovenskega občinstva. Manca
Izmajlova bo zapela ob spremljavi odličnih
glasbenikov (godalni kvartet) ter violinista
Benjamina Izmajlova, ki je diplomiral in
magistriral v Moskvi. Oba več kot odlično
poznata in čutita rusko dušo in glasbo.

let in imajo 20 članov. V skupini
plešeta tudi dva Vrhničana, Joži
Cvelbar in Miro Gruden. Predstavili so nekaj ljudskih plesov
in prikazali različne slovenske
narodne noše. Še posebno so
navdušili s plesom Pušeljc, pri
katerem dekleta poklanjajo
šopke rož fantom, ki so jim bili
najbolj všeč. Iz prijateljskega
društva TD Vuhred je prišel
poseben trio s harmonikarjem,
kitaristom in pevko. S svojim
humorjem so nasmejali celotno
dvorano in tako popestrili večer.
S prelepim petjem je poskrbela
tudi starejša skupina desetih

pevk, ki so si nadale ime Suhe
češplje. V prelepi dolenjski noši
so prišle z Dolenjske ter predstavile nekaj zanimivih ljudskih
pesmi,.
Za zaključek je poskrbela folklorna skupina Grof Blagaj iz
Polhovega Gradca. Na Vrhniki
so nastopili že večkrat, tako da
so kar priljubljeni in že znani.
Uspešno delujejo od leta 2000;
družita jih prijateljstvo in ljubezen do ljudskega izročila. Tudi
oni so zaplesali nekaj ljudskih
plesov in ob zaključku navdušili
polno dvorano.
Zbrane je nagovorila tudi

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 26. januar 2018, ob 19.30
KING KONG TEATER

RAZOČARANA GOSPODINJA
PRI SEKSOLOGU
Pikantna in zabavna duokomedija samo za
odrasle (18+).
Režija: Roman Vodeb
Igrata: Uršula Soban in Roman Vodeb
Predstava, v kateri boste videli najboljšo plesno točko kadarkoli, prikaz prave hipnoze in
se nasmejali do solz.
Predstava, v kateri boste izvedeli:
– zakaj dimnikar prinaša srečo (a le ženskam),
– vse o seksu, denarju in partnerskih odnosih,

predsednica TD Blagajana
Mirjam Suhadolnik, ki se je
zahvalila vsem sodelujočim za
uspelo srečanje in prostovoljnim članom društva za veliko
pomoč pri pripravi pogostitve
v avli Cankarjevega doma. Za
celotno povezavo srečanja pa
je poskrbela Anita Čretnik.
Druženje prisotnih se je nato
nadaljevalo po pogostitvi, kjer
so se pletle nove prijateljske vezi
in že dogovori za tradicionalno
srečanje folklornih skupin, ljudskih pevcev in godcev leta 2019.
Simon Seljak

– kdaj so ženske najbolj pohotne in kdaj moški,
– zakaj črna mačka prinaša nesrečo,
– in še mnogo mnogo več.
Vljudno vabljeni!
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CANKARJEV DOM VRHNIKA

Program prireditev
za konec decembra
2018 in januar 2019

SOBOTA, 22. 12. 2018, ob 19. uri.

SOBOTA, 29. 12. 2018, ob 19.30 uri.

SOBOTA, 12. 1. 2019, ob 17. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

BUMBLEBEE
ZF pustolovščina, ZDA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA, ZAVOD IVANA
CANKARJA VRHNIKA

VRHNIKA, PREČUDEN
KRAJ!

Razstava klekljanih čipk ob Cankarjevem letu 2018

Do 20. 1. 2019.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ISKANJE PODOBE
UMETNIKA

Akad. kipar Janez Boljka (1931 – 2013), galerija
Cankarjevega doma

PONEDELJEK, 17. 12. 2018, ob
19.30.
Vstop je prost.

JSKD – OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA
VRHNIKA

RONDO HREPENENJA

Slavnostni koncert ob predstavitev zbirke
zborovskih skladb Tomaža Habeta,
uglasbitve umetniške besede Ivana Cankarja.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 18. 12. 2018, ob 19.30.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

Jean Cocteau: STRAŠNI STARŠI
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 19. 12. 2018, ob 18.30 uri.
Vstopnina: 2,50 €.

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LOG-DRAGOMER

FROGSMAS 2018

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 20. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstop prost.

OBČINA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA
VRHNIKA

DAN SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI V
CANKARJEVEM LETU
2018

Akcijska drama, ZDA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SPIDER-MAN: NOVI SVET 3D
Animirana akcijska pustolovščina, sinhro, ZDA

NEDELJA, 23. 12. 2018, ob 19. uri.

FILMSKO DOPOLDNE: O VASEH IN
LJUDEH
Dokumentarni film, Francija

TATIČI

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Liffe 2018, kriminalna drama, Japonska

PONEDELJEK, 24. 12. 2018, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

PONEDELJEK, 24. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZIMSKE MUHE

Liffe 2018: Drama, Češka, Poljska, Slovaška,
Slovenija

PONEDELJEK, 24. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

AQUAMAN

Akcijska pustolovščina, Avstralija, ZDA

SREDA, 26. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAPITAN MORTEN IN KRALJICA
PAJKOV

Liffe 2018: animirana družinska pustolovščina, Estonija, Belgija, Irska, Velika
Britanija, 7+

SREDA, 26. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POJ MI PESEM

Liffe 2018: glasbeni dokumentarec, Slovenija

ČETRTEK, 27. 12. 2018, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V
AKCIJI
Animirana družinska komedija, brez dialogov, Češka, 4+

SREDA, 2. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TISTI ČAS LETA
Komedija, Danska

ČETRTEK, 3. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HANNAH

PETEK, 21. 12. 2018, ob 19. uri.

ASTERIX: SKRIVNOST
ČAROBNEGA NAPOJA

Prvi koncert ob 17. uri.
Vstopnina: 10 €, otroci: 5 €.
Drugi koncert ob 20. uri.
Vstopnina: 10 €.

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA, MePZ MAVRICA VRHNIKA, MePZ DR.
FRANČIŠEK LAMPE S ČRNEGA VRHA NAD IDRIJO

31. NOVOLETNI KONCERT
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Vstopnina: 4 €.

Animirana akcijska pustolovščina, podnapisi, ZDA

Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

SOBOTA, 22. 12. 2018, ob 15. uri.

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZDAJ ALI NIKOLI

PETEK, 28. 12. 2018, ob 19. uri.

ASTERIX: SKRIVNOST
ČAROBNEGA NAPOJA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Animirana družinska komedija, sinhro, Francija, 6+

Vstopnina: 4 €.

SMRTONOSNI STROJI
Akcijska pustolovščina, ZDA, Nova Zelandija

SOBOTA, 29. 12. 2018, ob 17. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Animirana akcijska pustolovščina, sinhro, ZDA

Družinski muzikal, ZDA

Vstopnina: 4 €

Vstopnina: 4 €.

SPIDER-MAN: NOVI SVET

MARY POPPINS SE VRAČA

V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

STAREC IN PIŠTOLA
Komična drama, ZDA

PETEK, 18. 1. 2019, ob 19. uri.

Vstopnina: 12 €, popusti za upokojence in
družine.

Manca Izmajlova: RUSKA NOČ
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 19. 1. 2019, ob 15. uri.

NEDELJA 6. 1. 2019, ob 19. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

NEVERJETNA ZGODBA O
VELIKANSKI HRUŠKI

Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Danska, 5+

Komična drama, ZDA

ČETRTEK 10. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

DEKLE

Vstopnina: 4 €.

SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA
ZRCAL

SOBOTA, 19. 1. 2019, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BOJEVNICA

Liffe 2018, zmagovalni film: komična drama, Islandija, Francija, Ukrajina

SOBOTA, 19. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

THE MULE
Kriminalna drama, ZDA

Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Rusija, 6+

NEDELJA, 20. 1. 2019, ob 17. uri.

PETEK, 11. 1. 2019, ob 19. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

OTOK PSOV

Vstopnina: 4 €.

RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ
RALPH 2
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, ZDA, 6+

Animirana komedija, Nemčija, ZDA

SOBOTA, 12. 1. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SOBOTA, 22. 12. 2018, ob 17. uri.

JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI; OI VRHNIKA

Komedija, ZDA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

Vstop je prost.

Pavel Polák po motivih bratov Grimm:
JANKO IN METKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU

TOREK, 15. 1. 2019, ob 18. uri.

NEDELJA 6. 1. 2019, ob 17. uri.

Animirana družinska komedija, brez dialogov, Češka, 4+

Pustolovska kriminalka, Francija

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Biografska drama, ZDA

SOBOTA, 19. 1. 2019, ob 11. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

DOBRODOŠLI v MARWENU

A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V
AKCIJI

PETEK, 11. 1. 2019, ob 17. uri.

SPIDER-MAN: NOVI SVET

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČETRTEK, 27. 12. 2018, ob 19. uri.

PETEK, 28. 12. 2018, ob 17. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD CHOPINOV ZLATI PRSTAN, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

NEDELJA 6. 1. 2019, ob 15. uri.

Liffe 2018; drama, Belgija, Nizozemska

Vstopnina: 4 €.

NEDELJA, 13. 1. 2019, ob 19. uri.

ČETRTEK, 17. 1. 2019, ob 19. uri.

Animirana družinska komedija, sinhro, Francija, 6+

VLADAR PARIZA

Družinska avantura, Norveška, 7+

SOBOTA, 5. 1. 2019.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €

PEPELKO IN SKALNI TROL

Liffe 2018: drama, Italija, Francija, Belgija

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

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

Vstopnina: 4 €.

Regijska razstava izbranih del mladih likovnih ustvarjalcev osrednje
Slovenije bo na ogled do 17. februarja 2019.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Animirani filmi za odrasle

Animirana družinska pustolovščina, sinhro, ZDA, 6+

NEDELJA, 13. 1. 2019, ob 17. uri.

Vstopnina: 4 €.

STAREC IN PIŠTOLA

NOČ KRATKIH FILMOV

RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ
RALPH 2, 3D

SREDA, 2. 1. 2019, ob 17. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČETRTEK, 27. 12. 2018, ob 17. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

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

Vstopnina: 4 €.

PETEK, 21. 12. 2018, ob 17. uri.

Vstop je prost.

Liffe 2018: grozljivka, Italija, ZDA

NEDELJA, 13. 1. 2019, ob 15. uri.

Vstopnina: 4 €.

Vstopnina: 4 €.

PETEK, 21. 12. 2018, ob 18. uri.

SUSPIRIA

NEDELJA 30. 12. 2018, ob 19. uri.

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

Dokumentarni film, Francija

Animirani filmi za otroke

Vstopnina: 4 €.

NEDELJA, 23. 12. 2018, ob 17. uri.

FILMSKO DOPOLDNE: O VASEH IN
LJUDEH

NOČ KRATKIH FILMOV

Biografska drama, Francija

SOBOTA, 12. 1. 2019, ob 19. uri.

Vstopnina: 4 €.

Proslava s kulturnim programom
Režija: Jože Valentič
Nastopajo: Pavle Ravnohrib in vrhniška kulturna društva
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Vstop je prost.

MARIA CALLAS

NEDELJA 30. 12. 2018, ob 17. uri.

Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, ZDA, Kitajska, 6+

Vstop prost.

ROBIN HOOD

Vstopnina: 4 €.

NEDELJA, 23. 12. 2018, ob 15. uri.
GRINCH 3D

Do 12. 1. 2019.

Vstopnina: 4 €.

RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ
RALPH 2
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, ZDA, 6+

NEDELJA, 20. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MARIJA ŠKOTSKA
Zgodovinska drama, Velika Britanija
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R A Z S T A V E

TOREK, 22. 1. 2019, ob 18. uri.

NEDELJA, 27. 1. 2019, ob 17. uri.

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD
IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstop je prost.

PESEM JE MOJA!

v Cankarjevem domu

Vstopnina: 4 €.

Do 20. januarja 2019

THE UPSIDE

bo v Galeriji na ogled slikarska razstava

Komična drama, ZDA

Ob 100-letnici pesnice in pisateljice Marije Brenčič-Jelen (1919 – 2000)
Dokumentarna razstava v Galeriji bo na ogled do 10. februarja 2019.

NEDELJA, 27. 1. 2019, ob 19. uri.

ISKANJE PODOBE UMETNIKA
Akad. kipar Janez Boljka (1931 – 2013).

Vstopnina: 4 €.

ČETRTEK, 24. 1. 2019, ob 19. uri.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MARIJA ŠKOTSKA

Liffe 2018; drama, Nizozemska, Belgija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 31. 1. 2019, ob 10. uri.

Do 12. januarja 2019

bo v Avli odprta razstave čipk

Zgodovinska drama, Velika Britanija

DEKLE

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PETEK, 25. 1. 2019, ob 19. uri.

VRHNIKA, PREČUDEN KRAJ,

ki so jo v Cankarjevem letu 2018 pripravile klekljarice Društva upokojencev Vrhnika.

FILMSKO DOPOLDNE: BOJEVNICA

PEVSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA VRHNIKA

Liffe 2018, zmagovalni film; komična drama, Islandija, Francija, Ukrajina

30 LET

Koncert in predstavitev zbornika
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 31. 1. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SOBOTA, 26. 1. 2019, ob 19.30 uri.

V torek, 15. januarja 2019, ob 18. uri

Vas JSKD OI Vrhnika Vabi na odprtje regijske razstave izbranih del mladih likovnih ustvarjalcev osrednje Slovenije.

V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE.
Razstava v Avli bo na ogled do 17. februarja 2019.

TISTI ČAS LETA

Vstopnina: 15 €.

V torek, 22. januarja 2019, ob 18. uri

Komedija, Danska

KING KONG TEATER

RAZOČARANA GOSPODINJA PRI
SEKSOLOGU
Komedija za odrasle, 18+
Režija: Roman Vodeb
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 27. 1. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NEVERJETNA ZGODBA O
VELIKANSKI HRUŠKI

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 Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Vse kino predstave potekajo v Veliki dvorani Cankarjevega
doma.

Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Danska, 5+

Vas ob 100-letnici rojstva pesnice in pisateljice Marije Brenčič – Jelen (1919 - 2000)
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Muzejsko društvo Vrhnika in Cankarjeva knjižnica Vrhnika
vabimo na odprtje dokumentarne razstave

PESEM JE MOJA!.

Razstava v Galeriji bo na ogled do 10. februarja 2019.
Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure (ob delovnih dneh) in ob nedeljah od 10. do 12. ure
ter ob drugih prireditvah. Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka v prostorih Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, si je mogoče ogledati ob
predhodni najavi (TIC Vrhnika) in vsak delovni ponedeljek od 10. do 12. ure.
Vljudno vabljeni!

Povsod je luč

Te dni so prišli na svoj račun tudi najmlajši: Cankarjeva knjižnica jim je pripravila ustvarjalne in pravljične
urice, Barbara Jurjevčič pa jim je predstavila svoje nove poslikave v knjižnici.

Bedenje so začeli bralci Cankarjevih del (TD Blagajana) pred pisateljevim spomenikom.
Njegova dela sta med drugim brala novi in stari župan Daniel Cukjati ter Stojan Jakin.

Odvilo se je več kot 250 raz- spomnimo tako rekoč skoraj
Projekt »Cankarjevo
ličnih
dogodkov, ki samo potr- vsak dan. Dogajanje je doživelo
leto na Vrhniki« se
jujejo v začetku leta začrtano svoj vrhunec 11. decembra, na
počasi izteka.
namero, da se velikega rojaka

dan njegove smrti. Na predvečer

tega dne, je v osrednjem vrhniškem kulturnem hramu potekala državna proslava, ki se ga je
udeležil ves slovenski politični,
diplomatski in kulturni vrh,
zbrane je nagovoril predsednik
Borut Pahor. Naslednji dan pa
se je ob 11. uri in 12 minut začel

Bedenje je natanko ob 19:18 zaključila Glasbena šola Vrhnika s koncertom svojih orkestrov.

daljši projekt, imenovan »Povsod je luč«. Šlo je za več kot 24urno »bedenje«, v okviru katerega so z različnimi drug drugemu
sledečimi dogodki obeležili pisateljevo smrt. Zaključili so jih
naslednji dan, 12. decembra, ob
19. uri in 18. minut. Če dobro

pogledate številke nenavadnih
ur, boste odkrili skrivnost njihove igre: 11. 12. 1918. To je datum
Cankarjeve smrti.
Celoten prispevek bomo
objavili v prihodnji številki.
Gašper Tominc,
foto: Simon Seljak in GT

Ta in naslednji dan je bil »Dan odprtih vrt Cankarjeve hiše«, ki jo je
obiskalo preko 150 ljudi.

K U LT U R A
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C ANK AR JEVA KNJIŽNIC A VR HNIK A
Prazniki prihajajo

Spoštovani obiskovalci Cankarjeve
knjižnice! Na predpraznična dneva, v
ponedeljek, 24., in v ponedeljek, 31. 12.,
bo knjižnica odprta od 8.00 do 12.00.
Vesele praznike vam želijo knjižničarji!

Branje Cankarjevih
besedil

V sodelovanju s Turističnim društvom Blagajana
vas vsako sredo ob 17.
uri vabimo v Močilnik
k branju Cankarjevih
besedil. Dogodek bo v
vsakem vremenu. Morebitne spremembe ure ali lokacije
preverite na mirjam.suhadolnik@
gmail.com.

Odprtje razstave 100
slik na Vrhniki – avtorji
učenci OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika

Vabljeni na odprtje razstave 100 slik
na Vrhniki, ki bo v ponedeljek, 7. 1.
2019, ob 18.00 v Cankarjevem salonu. Razstavljali bodo učenci osmih in
devetih razredov, ki so v Cankarjevem
letu pri rednih urah likovne umetnosti
slikali podobe klanca, Cankarjeve hiše
in portrete Ivana Cankarja. Ustvarjali so v umetniških smereh, ki so bile
v našem prostoru moderne za časa
Ivana Cankarja. 100 slik bo na ogled
do 31. 1. 2019. Njihov mentor je bil
učitelj likovne umetnosti Jure Zorič.

Cankarjevi knjižnici
Skupina KvaKvačkaš

Stalne razstave v prostorih
Cankarjeve knjižnice Vrhnika:

Brezplačno predavanje
o financah: Za narodov
blagor

Elementum in Cankarjeva knjižnica
Vrhnika vabita na brezplačna predavanja pod skupnim naslovom Za narodov blagor. Prvo predavanje Poglobite
svoje finančno znanje o denarju bo
v četrtek, 10. 1. 2019, ob 17.00 v
Grabeljškovi dvorani. Po predavanju
bodo strokovnjaki podjetja Elementum
na voljo za vaša vprašanja. Podjetje Elementum, d.,o.,o., je bilo ustanovljeno
leta 2006 z namenom, da bi informiralo širšo javnost o možnostih zaščite
in optimizacije premoženja s pomočjo investiranja v plemenite kovine.

Priprave na porod in
starševstvo

V sodelovanju z Zdravstvenim domom
Vrhnika vas vabimo na tečaj Priprava
na porod in starševstvo. Potekal bo
med 16.30 in 18.30, in sicer: 14., 15.,
16., 17. in 21. januarja 2019. v Grabeljškovi dvorani in Malavašičevem
kotičku Cankarjeve knjižnice Vrhnika.
Prijave so zaželjene na e-mail: solazastarse@zd-vrhnika.si. Vljudno vabljeni!

Predstavitev knjige
Janje Zupan: Želim, da bi
se zbudila z amnezijo

Svetovalno središče na
Vrhniki

Enkrat na mesec brezplačno in zaupno
informiranje ter svetovanje odraslim
pri odločitvah za izobraževanje in
učenje v Malavašičevem kotičku ali v
računalniški učilnici Kemis. Dodatne
informacije in prijava na tel. št.: 01 510
22 70. Prva sreda v januarju (9. januar,
8.00–11.00).

Mir-na skozi porod
in rojstvo: Uvod v
hypnobirthing

Zakaj rojevanje postane neprijetno
in kako lahko bodoča mamica sama
prispeva, da bo porod doživela pozitivno? Vabljeni na delavnico, da boste
med drugim spoznali tudi, kako pri
tem lahko pomaga celovit program
čustvene, umske, telesne in informativne priprave na porod po mednarodno
uveljavljeni metodi HypnoBirthing® in
kaj to sploh je. Dobrodošli tudi partnerji. Predavala bo Irena Jamšek Halas. Vabljeni v sredo, 9. 1. 2019, ob 17.00.
Grabeljškova dvorana.

Vrhnika.

Avtorica je študentka Filozofske fakultete Ljubljana, s pisanjem je začela že v
osnovni šoli. V zadnjem razredu je tudi
napisala pričujočo zgodbo, ki je letos
konec septembra izšla v samozaložbi.
Zgodba odpira vpogled v poletne dogodivščine najstnice Katarine, ki se na
počitnicah v Avstraliji na svoj način sooča s težavami v ljubezni, prijateljstvu
in celo s smrtjo bližnjega. Predstavitev
bo v 15. januarja 2019 ob 17.00 v Grabeljškovi dvorani.

Biografska razstava
Pesem je moja!

Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana
Cankarja Vrhnika vljudno vabita na
odprtje biografske razstave Pesem je
moja! Ob 100-letnici rojstva pesnice
in pisateljice Marije Jelen - Brenčič
(1919–2019). Odprtje bo v torek, 22.
januarja 2019, ob 18. uri v Galeriji
Cankarjevega doma na Vrhniki, Tržaška cesta 25. Razstava bo na ogled do
10. februarja 2019.

Predavanje Zdravo
staranje po nasvetih
Kneippa

Po Kneippu je moto leta 2019 vpra-

šanje, ali znamo poskrbeti za svoje
zdravje? Poudarek bo na tem, kaj
lahko za zdravo staranje naredi vsak
sam. Vabljeni v sredo, 23. 1. 2019,
ob 17.00. Grabeljškova dvorana. Predavala bo Maja Artenjak, predsednica
Društva Kneipp Vrhnika. zeliščni vrt
pod sončno uro.jpg

RAZSTAVE

100 slik na Vrhniki –
avtorji učenci OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika

Razstavljali bodo učenci osmih in devetih razredov, ki so v Cankarjevem
letu pri rednih urah likovne umetnosti
slikali podobe klanca, Cankarjeve hiše
in portrete Ivana Cankarja. Ustvarjali
so v umetniških smereh, ki so bile v
našem prostoru moderne za časa Ivana Cankarja. 100 slik bo na ogled do
31. 1. 2019. Njihov mentor je bil učitelj
likovne umetnosti Jure Zorič.

Ivanova skodelica

KvaKvačkaš je neformalna rokodelska
skupina, ki deluje na Vrhniki. Ukvarja
se s kvačkanjem, predvsem pa se trudi
delovati družbeno angažirano: z organizacijo in izvedbo delavnic spodbuja
ročno delo v javnosti, sodeluje v raznih
akcijah ozaveščanja, npr. Europa Donna, Svetovni dan čebel, festival Urbano
dejanje, hobotnice za nedonošenčke,
sodeluje na dnevu dobrodelnosti, ki je
bil lani konec decembra na Sodnijskem
trgu na Vrhniki, kjer bo tudi letos v soboto, 22. 12. 2018. Kvačkarska skupina
občasno prireja ali sodeluje v različnih
delavnicah za otroke, povezuje se z
drugimi rokodelskimi skupinami, oživlja lokalno skupnost, sodeluje z večgeneracijskimi centri, za boljšo vključitev
v družbo uči kvačkanja prosilke za azil
in begunke.
Skupina se trudi delovati ekološko,
uporablja odpadne materiale tekstilne
industrije in donirane materiale, ki bi
sicer končali na deponijah.
KvaKvačkaš deluje tudi dobrodelno,
saj izpod več rok nastane izdelek, ki
ga skupina podari otrokom iz socialno
ogroženih družin, otrokom prosilk za
azil, ki so se rodili v Sloveniji, ali otroku
v varni hiši.
Najnovejši projekt Ivanova skodelica
je nastal na predlog in v sodelovanju
z mag. Bojanom Mavsarjem, akad. kiparjem, ki je kot avtor skodelice predlagal, da skupina KvaKvačkaš naredi
preobleko za eksponat. Tako je izpod
rok posameznic iz skupine Kvakvačkaš
v sodelovanju s podobno skupino Breja
Preja iz Škofje Loke ter nekaj lokalnih
prebivalk Vrhnike, ki so se udeležile
poletne delavnice ob Argonavtskih
dnevih 2018, nastala končna podoba
Ivanove skodelice.
Ivanova skodelica je na ogled v

Lesene zverinice Igorja
Pavlovčiča
Mobili
Branje s Kati in Tatjano

Oktobra je Cankarjeva knjižnica v
Domu upokojencev Vrhnika razstavila
izbrane otroške in mladinske ilustracije
likovnega natečaja Črtice. Osnovno- in
srednješolci so črpali snov za umetniški navdih iz Cankarjevih črtic Moje
življenje. Odprtje razstave smo popestrili z branjem črtic iz pisateljevega
otroštva, ki jih izbrala prostovoljka
gospa Tatjana Jerina, ki že nekaj časa
deli svoj prosti čas s stanovalci doma.
Z veseljem sem se ji pridružila in pravi
užitek je bil spremljati občinstvo, ki je
napeto sledilo pripovedi in posamezne
odlomke prepoznavalo iz svojih mladih
dni, ko so bile črtice njihovo obvezno
šolsko branje. Nato je vse prisotne nagovorila in pozdravila direktorica CKV
Sonja Žakelj, ki je podrobneje osvetlila
nastajanje razstave in nekaj podrobnosti o Cankarjevem letu, ki se počasi
izteka. Prireditev sta popestrili mladi
glasbenici s prijetnima skladbicama na
harmoniki in klavirju. Dogodek je povezovala delovna terapevtka Marijana
Bačnik. Sledil je je sproščen klepet ob
kavi in piškotih. Dogovorili smo se, da

bi s takimi srečanji nadaljevali enkrat
na teden v domski knjižnici. Tako smo
se še dvakrat prepustili delom Ivana
Cankarja in njegovim čutečim opisom
matere ter odnosa do lastne minljivosti. Obakrat smo se po prebiranju prav
pošteno zaklepetali in naše misli so se
kar same odpeljali do naših nam ljubih,
a žal že preminulih svojcev in ljudi, ki
so nam bili nekoč blizu.
Na željo obiskovalcev smo se odločili,
da bomo z branjem nadaljevali ter spoznavali še druge naše pisatelje in pesnike in vse skupaj začinili z različnimi
glasbenimi vložki. Namesto Tatjane
mi je na pomoč priskočila stanovalka
doma gospa Pavla Novak.
Tako smo postavili temelje bralno-glasbenemu dogodku Branje s Kati.
Prvo sredo smo spoznali nekaj prigod
iz življenja Franceta Prešerna in se posvetili njegovi poeziji. Za konec pa smo
poslušali domače ljudske pesmi, izvedene na lajni, in ob njih glasno zapeli.
Naslednjič smo se nasmejali Butalcem
Frana Milčinskega in se nostalgično
spominjali Ježkovih šansonov. Za zaključek pa smo se zabavali ob šalah, ki
so jih že prej sami pripravili udeleženci.
Ker imamo vsi še veliko idej in nas čaka
še toliko zanimivih avtorjev in glasbe,
si res želimo, da bi se nam pridružilo še
več poslušalcev, saj več kot nas bo, bolj
luštno nam bo. Zato vsi prav lepo vabljeni ob sredah ob 16. uri v knjižnico,
kjer bomo obujali spomine, se nasmejali, katero skupaj zapeli, na koncu pa
še rekli besedo ali dve o tem ali onem.
Vabljeni!
Katja Gotvajn, Cankarjeva knjižnica
Vrhnika.

• Brezplačne
delavnice, tečaji
in predavanja
Večgeneracijski center
Ljubljana - »N'Š PLAC«

CKV

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

• Beremo s tačkami – program R.E.A.D.

Reading Education Assistance Dogs. Osnovni namen programa je pomagati otrokom pri izboljšavi govornih in komunikacijskih spretnosti
ter pri osvajanju in utrjevanju bralnih veščin s pomočjo neobičajnega
poslušalca – terapevtskega psa. V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke. Informacije in prijave: Tamara Jesenovec (01 7553 114 ali tamara.
jesenovec@ckv.si).

• Plesi v krogu

Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi ponotranjeni. Plešemo v krogu.
Primerni so za vse generacije, tudi za starejše. Za ples ne potrebujemo
partnerja. Plese vodi Darja Bažec. Srčno vabljeni vsak četrtek ob 9.15 v
Grabeljškovo dvorano. Informacije in prijave na tel.: 01 750 9441, GSM:
031 682 230.

ŠPORT
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Slovesno odprtje
novega igrišča z umetno travo
Ureditev nogometne
infrastrukture je bila
poleg kakovostnega
dela z mladimi
nogometaši glavna
prioriteta vodstva v NK
Dren – Vrhnika v letu
2018.
Novembra so na Vrhniki že
potekali prvi treningi na novem igrišču z umetno travo.
Kar je najpomembnejše: mladi
nogometaši so navdušeni, ob
dobrem delu trenerjev pa bosta
tudi njihov razvoj in napredek
optimaean.
Investicijo v vrednosti približno 165.000 evrov so podprli Občina Vrhnika v višini
50.000 evrov, 31.823 evrov je
bilo pridobljenih s strani Fundacije za šport in 20.000 evrov
je prispevala Nogometna zveza
Slovenije. Preostali del v višini
približno 63.000 evrov bo s pomočjo sponzorjev in donatorjev zagotovil NK Dren Vrhnika.
Ob svečanen odprtju v petek, 1. decembra, ni manjkalo
uglednih gostov in celo ognjemeta, ki je na simbolični način
sporočil veselje ob tej veliki
pridobitvi za vrhniški nogomet. Po uvodnem pozdravu se
je predsednik NK Dren Vrhnika Andrej Šega zahvalil vsem
prisotnim gostom za obisk in
podporo, še posebno pa se je
zahvalil sedaj že nekdanjemu
županu Občine Vrhnika Stojanu Jakinu za vso podpor, pri
izvedbi tega projekta. Brez
podpore župana in občine verjetno ne bi mogli obeležiti tega
svečanega in za nas vse zelo
pomembnega trenutka. Zahvaljujem se tudi Nogometni zvezi
Slovenije in njenemu predstavniku Danetu Joštu ter Fundaciji
za šport, ki je prispevala velik
delež finančnih sredstev za izgradnjo igrišča z umetno travo.
Na naše veliko presenečenje
smo do danes dobili tudi zagotovilo kar petih sponzorjev,
ki so se odločili za naš zlati
sponzorski paket. Zato bi rad
še posebno izpostavil te partnerje, ki nam stojijo od strani,
brez katerih ne bi bila mogoča
uresničitev izgradnje novega
igrišča in tako velik napredek
v klubski infrastrukturi. To so
podjetje Avto Aktiv, Atet renta
car, Gordeja gradbeno podjetje,
VBH Gradnje, Avto hiša Seliškar. Obljubljena imamo tudi
sredstva drugih sponzorjev. Tu
želim izpostaviti Slaščičarstvo
Berzo, Barjans, Sensilab, Siliko,
Media Bus in Zavarovalnica
Sava.
Vsem iskrena hvala za pomoč
in da z nami delijo skupno vizijo, ki nas pelje v lepšo prihodnost.'
Na dan odprtja je še aktualni župan Stojan Jakin pred
svečanim odprtjem povedal
nekaj besed: »Zahvaljujem se
vodstvu nogometnega kluba
in tudi vsem ostalim, ne samo
vodstvu ampak tudi tistim, ki

so sodelovali, da je prišlo do te
otvoritve. To je lep primer kaj
se lahko naredi z javno – zasebnim partnerstvom. Občina
Vrhnika je sodelovala z javnim denarjem v višini 50.000
evrov, kar je slaba tretjina, vse
ostalo so v klubu zagotovili iz
drugih virov. Zato še enkrat
čestitke in upam, da se bo tudi
v nadaljevanju na enak način
v športnem parku še kaj naredilo. Poudarjam pa naslednje
dejstvo! Občina bo vedno sto-

pila zraven, pomagala, vendar
je veliko lažje ko se pridobijo
še druga sredstva. Vsi znamo
denar porabiti, dosti dežje ga je
pridobiti in v klubu so dokazali,
da je tudi to izvedljivo.«
Vsekakor je podpora občine
lahko močna spodbuda in gonilo razvoja, ki ob dobrem delu
v NK Dren Vrhnika in jasni viziji razvoja nogometa v našem
okolju prinese tudi vidne rezultate. Kot je vodja nogometne
šole Uroš Bučan že nekajkrat

poudaril, so rezultati zelo dobri
in sad strokovnega dela z mladimi od najnižje starosti naprej.
Za klub je dejstvo, da s selekcijo
U-15 tekmujejo v prvi državni
ligi, izjemna potrditev in hkrati motivacija za trdo delo tudi
vnaprej.
V zimskih mesecih bo to
igrišče omogočilo še več kakovostnih treningov in napredek mladih nogometašev na
enakem nivoju kot v najboljših
klubih v Sloveniji.

V decembru, ko večina športov na prostem zamenjajo ali
aktivnosti v dvoranah in fitnes
centrih ali pa se osredotočimo
na zimske športe, nogometaši v
tem času, ko poteka prvenstveni premor, pridno trenirajo.
Pilijo tehniko ter izboljšujejo
individualno telesno pripravljenost, da bodo lahko čim bolje
pripravljeni štartali v drugi, torej spomladanski del prvenstva.
Nekatere selekcije bodo nastopale v različnih zimskih ligah
in tako krepile svoj potencial za
naslednje prvenstvene tekme.
Slovesnega odprtja prve polovice igrišča z umetno travo
na Vrhniki se je udeležil tudi
visoki predstavnik Nogometne
zveze Slovenije Dane Jošt, sicer
vodja oddelka za infrastrukturo.
Ob tej priložnosti je izrazil
veliko zadovoljstvo za novo
pridobitev ter poudaril, da je
danes v nogometu marsikaj
zelo drugače, kot je bilo to
pred nekaj desetletji: »Dejstvo
je da smo 'zimska'država in
se moramo zavedati, da je za
delo z mladimi treba poskrbeti

tudi v zimskem obdobju. Vsi
manjši klubi in celo nekateri
večji imajo težave s travnatimi
površinami. Vsaka dodatna
travnata površina pomeni velik
plus za klub in za še bolj intenzivno delo z mladimi. Danes
klubi, ki se ukvarjajo z vzgojo nogometašev od sedmega
leta naprej, potrebujejo veliko
travnate površine. Eno glavno
travnato igrišče danes praktično ne pomeni nič, če želiš priti
na višji nivo in zagotoviti neko
kakovostno vadbo ter upati na
nek dober razvoj kluba. In ta
napredek je zato zelo pomemben, površina 2000 kvadratnih
metrov je razsvetljena z žarometi in omogoča treninge celo
leto. Vse to bo pripomoglo k
temu, da se bo klub še bolje organiziral in deloval. Upam, da
ta investicija, ki jo je že župan
omenil kot rezultat sodelovanja med klubom, fundacijo za
šport, Občino Vrhnika in nogometno zvezo, ne bo zadnja
v tem prostoru, saj si Vrhnika
zasluži še boljše pogoje. Sedaj je
tudi na vodstvu kluba, da uredi,
kar še manjka. Že od daleč se
vidi, da recimo neke stvari še
niso povsem urejene. Garderobe potrebujejo obnove, če želite
igrati na nekoliko višjem nivoju,
morda v tretji ali drugi državni ligi, bo potrebno poskrbeti
za igrišče in tribune, da lahko
pridejo navijači na tekmo tudi
v dežju. Vrhnika ne nazadnje
niti ni tako majhno mesto in si
zasluži še boljšo infrastrukturo
in priznanje v nogometu.
Ko sem spomladi spoznal
vodstvo kluba, predsednika in
sodelavce, so me prijetno presenetili s svojim pristopom in
kako so se lotili dela. Vidim, da
so se na pravem mestu ob pravem času znašli ljudje, ki jim ni
vseen, kaj se dogaja z mladino v
času odraščanja.«
Besedilo in foto: Peter Kavčič
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Klemen Grmek – državni
rekord v streljanju s pištolo
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Telovadimo
že drugo leto

Klemen Grmek z novim državnim rekordom

V Ljubljani smo se 10. 11. 2018 udeležili drugega
kroga državne pionirske in mladinske lige.
Nastopili smo v okrnjeni
sestavi, saj imajo mnogi naši
strelci šolske in druge obveznosti, pa kljub temu smo z njihovimi nastopi lahko nadvse
zadovoljni. Najbolj je presenetil in razveselil naš mladi Klemen Grmek, ki se je kot pionir
odločil, da bo puško zamenjal
s pištolo. Že prejšnji vikend je
nadomestil izpad člana v II. državni ligi, tokrat pa je nastopil
v svoji kategoriji, ki je letos postala nova strelska disciplina. V
kategoriji pionirje, s standardno zračno pištolo je povsem
suvereno postavil nov državni
rekord s 152 krogi in tako za 17

krogov izboljšal prejšnji rekord,
ki je bil v lasti Antona Pratljačiča iz SD Lotrič Železniki.
Na drugem mestu je bil Valter Drašler iz SD Juršinci s 135
krogi, tretji pa njegov kljubski
kolega Anej Marušič s 111 krogi. Trenutno imamo veljavne
tri državne rekorde, in sicer:
Bojan Lampreht ml. v kategoriji pionirjev s puško, Meta Dobrovoljc v kategoriji mlajših deklic s puško in seveda Klemen
Grmek. Dobro so odstreljali
tudi pionirji s serijsko zračno
puško, med katerimi se je najbolje uvrstil Jošt Čretnik, ki je
osvojil 15. mesto, le nekaj mest

za njim pa sta bila še Lovro Zamejc in Nejc Vrhovec. Ekipno
so pionirji osvojili peto mesto.
V kategoriji pionirk je tokrat
brez ekipe nastopila Ajda Kogoj Fabčič in s 175 krogi osvojila odlično deveto mesto. Nastopili pa sta še dve kadetinji,
in sicer Meta Dobrovoljc, ki je
v svoji prvi tekmi s standardno
zračno puško pokazala, da lahko nanjo računamo tudi v tej
kategoriji. S ponesrečeno prvo
serijo 93,8 kroga, je nadaljevala v slogu zmagovalk s serijami
100,5; 99,2 in 102,3 ter s skupnim rezultatom 395,8 osvojila 11. mesto. Nastopila je tudi
Senta Bajrektarevič, ki je z rezultatom 374 osvojila 21. mesto.
Bojan Lampreht

Posodobitev strelišča
odrekanja, močno voljo članov,
brez zanemarjanja načrtovanega programa, smo uspeli. Še
več, z željo po uspehu smo iz
leta v leto napredovali.
Letos pa smo uresničili dolgoletno željo in tako smo z
lastnimi sredstvi kupili deset
elektronskih tarč nemškega
proizvajalca, znamke Disag.
Sodoben sistem je sestavljen
iz dela elektronske tarče z zelo
zmogljivimi senzorji, ki merijo
do desetinke natančne zadetke,
in iz monitorja, ki je občutljiv
za dotik. Vse skupaj je povezaČlani Strelskega društva Vrhnika smo si več
no na računalnik in nadgrajeno
let prizadevali urediti sodobno strelišče na
s povezavo na TV zaslon, kjer
območju Vrhnike.
lahko spremljamo vseh deset
Kar nekaj let smo se trudi- kjer nam je MORS prijazno tekmovalcev. S strelom na tarli, da bi skupaj z občino našli prisluhnil in nam dal v brez- čo se na monitorju v trenutku
ugodno rešitev za otroke in plačno uporabo objekt na Stari prikaže do desetinke natančen
občane. Prizadevali smo si, da Vrhniki v prostorih nekdanje zadetek. Program sprotno sebi nam občina prisluhnila in vojašnice. Z lastnimi sredstvi števa in vodi evidenco strelov.
pomagala pri rešitvi in prido- smo ga usposobili do uporab- Rezultati tekmovalcev so v trenutku dostopni, prav tako tudi
bitvi pomembnega športnega nega stanja.
Vedno znova nas sta naprej bilten tekmovanja. Potreben je
objekta, vendar smo ostali sami
s težavo, kako poskrbeti za ob- gnali le dobra misel in želja po le še trening na sistemu, saj se
pridobitvi sodobnega elektron- je tekmovalna sezona že začela.
čane Vrhnike.
Začeli smo z obnovo stare skega strelišča, kakršnega si želi
zgradbe nekdanje vojašnice, marsikateri strelec. Z veliko
Bojan Lampreht

Gibalke Vrhnike smo svojo
obletnico praznovale s pohodom
v Star maln, kjer smo potelovadile,
pojedle odlično telečjo obaro, za
sladico smo si privoščile pečena
jabolka.
Seveda smo tudi nazdravile
naši drugi obletnici delovanja
ter se zadovoljne vrnile na
Vrhniko.

Gibalci Vrhnike se zbiramo
od ponedeljka do petka ob 7.15
pri bazenu na prostem v vsakem vremenu. Prepoznate nas

lahko po oranžnih majicah in
dobri volji. Vadimo po metodi dr. Grishina »1000 gibov«
in v 30 minutah v določenem
zaporedju vaj razgibamo vse
sklepe. Vabimo vas, da se nam
pridružite. Za vadbo potrebujete le športna oblačila in dobro voljo, saj so gibi primerni
za vse starostne skupine.
Zapisala Teja Žučko.

V začetku novembra
SLO 50 plus iz Ljubljane,
smo se na vrhniškem pos katero je nastopil na več
kopališču poslovili od koevropskih in svetovnih pršarkarja – veterana Jožeta
venstvih (Urugvaj, ZDA,
Naveršnika. Bil je rojen
Latvija, Nova Zelandija,
Korošec iz Slovenj Gradca,
Češka). Na njegovem zatam je končal osnovno šolo
dnjem Evropskem prvenin takratno nižjo gimnazistvu leta 2009 v Pragi sva
jo. Po preselitvi je srednjo
bila kot igralca omenjene
šolo obiskoval v Domžaveteranske ekipe sostano1942–2018
lah, kjer se je kot visokoravalca – »cimra«. Tako sva
sel mladenič pri dvajsetih
se ob večerih veliko pogoletih prvič srečal s košarko.
varjala in se bolje spoznaPo končani srednji šoli se
la. Zaradi težav s hrbtom
je vpisal na Fakulteto za
je po tem prvenstvu prenekemijsko tehnologijo v
hal igrati. Po uspehih pa
Ljubljani in tam začel z
tudi ob razočaranjih po
redno vadbo košarke pri
izgubljenih tekmah smo se
Iliriji. Zvest ji je ostal več
skupaj poveselili, s svojim
kot desetletje. V tem času
posebnim glasom se je rad
je spoznal svojo življenjpridružil pevcem, ki jih v
sko sopotnico, s katero
naši druščini ne manjka.
sta na Drenovem Griču
Njegov glasbeni talent so
zgradila hišo in ustvarila
podedovali tudi njegovi
družino. Rodili so se jima
otroci.
štirje otroci, in sicer hčerke Alenka, Maja
Jožeta smo imeli radi kot človeka, kot
in Dominika ter sin Klemen. Zaposlil se je igralca in prijatelja. Spominjali se ga bomo
pri Bayer Pharmi v Ljubljani, kjer je delo- po njegovi skromnosti, predanosti družini
val tudi kot sindikalist in za svoje uspešno in košarki, ki jo je igral, dokler mu je telo
delo prejel plaketo mesta Ljubljana. Po to dopuščalo. Ohranili ga bomo v lepem
prenehanju igranja košarke pri ljubljanski trajnem spominu.
Iliriji je eno sezono igral pri KK Vrhnika.
Leta 1999 pa se priključil veteranski ekipi
Franjo Modrijan

V spomin
Jože
Naveršnik
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Največ zanimanja
za otroško opremo

Vrhnika, 30. november in 1. december
– Dvodnevni sejem rabljene smučarske
opreme je tokrat potekal v vrhniškem
gasilskem domu, kar se je izkazalo za dobro
odločitev, saj je bilo neprimerno več prostora.
»Letos imamo na voljo čez
850 kosov smučarske opreme,
od čevljev in palic do smuči ter
boardov. Največ ponudbe je v
programu otroške smučarske
opreme, hkrati pa je po tem
tudi največ povpraševanja,« je
pojasnil Aljaž Kužnik iz Smučarskega društva Vrhnika, ki
je organiziralo sejem. »Cene
so zelo ugodne. Tako lahko
starši kupijo otroške smuči že
od 15 evrov dalje. Ponujamo

tudi smuči za odrasle, ki lahko
dosežejo ceno do 250 evrov.«
Komisijska prodaja smučarske opreme na Vrhniki
ima že dolgoletno tradicijo
in je dobro sprejeta, saj kupci prihajajo tudi iz sosednjih
občin. Sejem ne pomeni samo
promocije smučarije kot take,
ampak tudi možnost, da
društvo zasluži kakšen evro.
»Imamo okoli 30 aktivnih članov in od 6 do 7 mladih tek-
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Moškim volitve,
dekletom pa roza večer!

movalcev, starih med šest in
14 let. Treniramo ob vikendih
po slovenskih smučiščih, enkrat tedensko pa tudi v telovadnici za izboljšanje motorike
in kondicije.
Da bi v svoje vrste pritegnili
še dodatne mlade, organiziramo tudi počitniške tečaje,
kjer poskušamo odkriti nove
talente.«
Če bi vas zanimalo več podrobnosti o društvu oziroma
možnostih sodelovanja, najdete potrebne informacije na
njihovi spletni strani: sd-vrhnika.si
Gašper Tominc, foto. GT

Vrhnika, 2. december – Medtem ko je večina moških v nedeljo zvečer po spletu mrzlično iskala podatke o razpletu
županskih volitev in jih potem
medsebojno komentirala, so si
dekleta organizirala večer po
svoje.
Plezalni center Verd je v sodelovanju z Lepotnim salonom
Lupo z Vrhnike pripravil tako
imenovani Ženski večer, kjer
je bilo vse v znamenju športa
in razvajanja – seveda z roza
odtenki. Plezalna stena je imela več roza oprimkov kot običajno, smeri so bile enostavne,
stena pa rezervirana izključno
za dekleta. Tiste, ki so opravile
s steno, so se lahko razvajale še

pri Tanji in Špeli na manikiri nje svojih najdražjih in jih vsaj
ter se potegovale za simpatične v nadaljevanju večera odvrnile
nagrade. Tako urejene in pod- od politike.
krepljene s kozarčkom roza gin
tonika so po prihodu domov
Gašper Tominc, foto:
nedvomno vzbudile zanimaPlezalni center Verd

Ritmičarke še naprej v tekmovalnem tempu
Dekleta
Gimnastičnega
društva
Vrhnika še
vedno pridno
trenirajo, saj se
tekmovanja kar
vrstijo.
V minulih štirih tednih so se
udeležile dveh mednarodnih
tekmovanj v Ljubljani pod izvajalsko paličico dveh ljubljanskih klubov.
Po tekmah v Udinah in Osijeku je bila prva tekma 11. 11.
v Ljubljani. Mednarodni turnir
Challen je že 20. leto pod okriljem Kluba za ritmično gimnastiko Šiška. Naše društvo sta
zastopali dekleti Ines Joksović
in Ana Treven v kategoriji deklic, rojenih leta 2009. Ines je
zasedla 9. mesto, Ana pa 12.
Živa Mezeg je tekmovala z dekleti, rojenimi leta 2006, in si z
vajo z žogo pritekmovala tretje
mesto. Kot najstarejša na tem
tekmovanju nas je zastopala
Neža Čuk. S sotekmovalkami,
rojenimi leta 2002 in starejšimi,
je bila osma z obročem in prva
s sestavo s kiji. Na tem tekmo-

vanju je kot povabljena sodnica
sodelovala naša sodnica Urša
Rebov Cvetko, kot trenerka pa
Barbara Šinigoj.
Naslednje tekmovanje je bilo
prejšnji vikend, 1. in 2. 12., prav
tako v Ljubljani. 29. Mednarodni turnir, Novoletni pokal
Moste in Memorial Anje Cvetković je potekal pod taktirko
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KRG Moste. Tudi na tem tekmovanju je bila močna konkurenca ritmičark iz različnih
držav, ki želijo pokazati, kaj so
se naučile doslej. Naša trenerka
Barbara Šinigoj je spremljala tri
tekmovalke: Klaro Martinčič,
Mašo Plantan in Nežo Čuk.
Klara in Maša sta se pomerili
v kategoriji deklet, rojenih leta

2008. Klara je zmagala s svojo
sestavo z žogo, Maša pa je bila
z vajo z obročem šesta. V teh
vrsticah bi radi še posebej čestitali naši Maši, saj je bila to
njena prva tekma z individualno vajo. Neža, ki je tekmovala z
dekleti, rojenimi leta 2000, pa
je zasedla drugo mesto z vajo
z obročem.
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30. 10. 2018 – Koča
dobila enotno napisno
tablo PZS

Planinsko društvo Vrhnika je od Planinske
zveze Slovenije prejelo enotno napisno tablo, ki
vsebuje:
• naziv in znak Planinske zveze Slovenije,
• označbo lastnika planinskega objekta,
• ime planinskega objekta in nadmorsko višino
ter
• kategorijo koče.
Tabla je bila nameščena 30. oktobra 2018.

10. 11. 2018 –
Martinov pohod
Na letošnji Martinov pohod smo se Veseli
Triglavci odločili, da se bomo pridružili pohodnikom na devetem tradicionalnem Martinovem pohodu Občine Straža pri Novem mestu.
Ob 7.30 se je 41 pohodnikov zbralo pred OŠ na
Tržaški in z avtobusom smo se odpeljali v smeri Straže do železniške postaje. Dobrodošlico

so nam poleg drugih pohodnikov voščili tudi
župan občine, predstavniki Društva vinogradnikov Straža in predstavniki Turističnega društva
Straža.
Na samem štartu smo vsi pohodniki prejeli
manjše darilce – kozarec za vino z logotipom
Od zadnjega javljanja imamo navinogradniškega društva s priročno torbico ozislednje
pokrovitelje, sponzorje in
roma vrečko.
donatorje:
Pot, dolga približno 12 km, nas je vodila
po sprehajalni poti čez most ob reki Krki do
Sponzor 1
vasi Zalog, kjer je domači župnik v pred nedavnim obnovljeni cerkvi sv. Martina nagovoril pohodnike in blagoslovil mlado vino.
Obe domači društvi sta skupaj s krajani Zaloga poskrbeli, da smo pohodniki nadaljevali pot
Donator 1
s polnimi želodčki, saj so nam pripravili razne
prigrizke in sladko-slane dobrote, seveda pa ni
manjkal kozarec domačega vina. Nadaljevali
smo skozi vasi Prečna, Nova Gora in Stara Gora,
kjer smo na nekaj postojankah lahko še dodatno
okušali mlada vina iz tistega okoliša.
Pohod se je s toplo malico po dobrih štirih
Zalar Bizjak Sonja in Bizjak Vojko
urah končal v zidanici Krštinc v Straški Gori.
Prazniku primerno je sledila martinova zabava
z vinogradniškim ansamblom, ob kateri smo se
tudi malček zavrteli. Domov smo prispeli v zgohttp://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT
dnjih večernih urah.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem pohoda,
Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni,
organizatorju pohoda Srečku Krašovcu in vodniku Borisu Riglerju ter podjetju Jur-bus, d. o. o. Sončki in Barjani) najdete v Upokojenskem kotičku Našega časopisa, vse objavljene članke pa si lahko v celoti
Besedilo: Branka Gutnik preberete in si ogledate še več fotografij na spletni strani
Fotografija: Jože Školc Planinskega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Koča na Planini

Planinsko društvo Vrhnika vam v prihajajočih
prazničnih dneh želi veselo druženje v krogu
domačih in prijateljev, v letu 2019
pa varen korak po planinskih poteh.
Vsem donatorjem, sponzorjem in pokroviteljem
se zahvaljujemo za prispevana sredstva za
izgradnjo nove koče na Planini.
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Vesele praznike
in srečno 2019
vam želi
Gimnastično društvo
Vrhnika
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Trgovina
DOTIK NARAVE
Tržaška cesta 3
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Velika izbira svežega sadja, zelenjave ter suhega
sadja in oreščkov.

SRECNO 2019

- najboljši in najcenejši smoothie v mestu
- izdelava darilnih gajbic
- sveže sadje in zelenjava

CY

CMY

K

Vse informacije ali naročila sprejemamo na tel st: 040 853 881.
Vljudno vabljeni v zdravo in zdravju prijazno trgovino.

SERVISNE UGODNOSTI
SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI
Z VAMI ŽE 45 LET!
AVTO MERLAK d.o.o.

ZA ČLANE
RASTEJO Z LETI

7 LET
IN VEČ

-35 %

Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2019

6 LET
IN VEČ

Na podlagi starosti vozila
ste vsako leto upravičeni
do višjega popusta.

-30 %
5 LET
IN VEČ

-25 %
4 LETA
IN VEČ

Drenov Grič 99, Vrhnika
031/643-597
01/7551-007, 01/7553-807

-20 %
3 LETA
IN VEČ

-15 %
O splošnih pogojih članstva v klubu
zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih
si preberite na spletni strani www.citroen.si.
Slika je simbolična.

2 LETI
IN VEČ

-10 %

KONCESIONAR

SREČNO VOŽNJO TUDI V LETU 2019 VAM ŽELI
POOBLAŠČENI CITROEN SERVIS AVTO MERLAK

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
v letu 2018 in vam želimo
srečno in uspešno
leto 2019
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Storitve

sodišča. Povabljeni.
Kontakt: 041 878 661

Če imate poln urnik in
vam čez dan zmanjka časa za
hišna opravila, vam nudim
čiščenje (sesanje, pomivanje tal, prah ...) stanovanja
ali hiše. Cena po dogovoru.
Kontaktna št. 040 744 502.

Si želite biti samozavestni,
imeti boljšo samopodobo? Si
želite obvladovati svoje misli,
čustva? Si želite spremeniti
stara prepričanja v takšna, ki
bi vas podpirala? Si želite imeti več energije, več časa? Pokličite me na: 051 346 179.

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.
Nudim strokovno pomoč
pri težavah s partnerskim
odnosom in pri vzgoji otrok.
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.
Vedežujem in rešujem vse
vaše težave, večinoma zakonske. Zato, če jih imate, pokličite, rešila bom vašo težavo po
zelo hitrem postopku. Tel.: 051
251 489.
Nudim energijske tretmaje in svetovanje za
osebno in duhovno rast.
Telefon: 051 346 179.
Računovodske storitve in
davčno svetovanje že od leta
1999, Andreja Piskač s. p., Horjulska cesta 116, 1356 Dobrova.
041 581 584 ali 040 904 859,
andreja.piskac@telemach.net.
Izvajamo najrazličnejša
zaključna dela (krovsko-kleparska, izdelava podstreh,
vgradnja in dobava oken, barvanje napuščev in fasad, knauf
suhomontaža, izvajamo adaptacije...). Imamo svoje stroje in
orodje, s katerimi zagotavljamo visoko kvaliteto in zaključek projekta v dogovorjenem
roku. Smo z Vrhnike. LesnaMont d.o.o. : 041 792 742
Nudim učno pomoč šoloobveznim otrokom za
matematiko, angleščino in
slovenščino. Po izobrazbi sem
univ. dipl. pedagoginja. Imam
večletne izkušnje na področju
poučevanja. Pri svojem delu
sem uspešna. Lokacije poučevanja: Vrhnika, Log - Dragomer, Horjul in Borovnica. Več
informacij: 041 878 661. Lepo
povabljeni.
Poučujem klavir in električne klaviature. Sem pedagoginja s petnajstletnimi izkušnjami. Zagotavljam uspeh
in zadovoljstvo udeležencev.
Poučujem na Vrhniki. Eugenij,
Sabina Mivšek s.p. Tičnica 24,
Vrhnika. GSM: 041 878 661.
Mail: sabina.mivsek@siol.net
Lepo povabljeni.
Sem družinska mediatorka. Nudim pomoč pri
reševanju sporov. Mediacija je
oblika alternativnega reševanja sporov v zadovoljstvo vseh
vpletenih, brez posredovanja

Če vam po napornem urniku
zmanjka časa ali pa vas
napade bolezen, vam nudim
pomoč pri hišnih opravilih,
pospravljanju, čiščenju
stanovanja ali hiše. 040 784
718. Okolica Vrhnike.
Popravljam električno
ročno orodje: vrtalne
stroje, brusilke, žage ...
Previjam rotorje, statorje.
Elektromehanika Andrej
Mesec, s. p., Ob progi 8,
Vrhnika, GMS 051 220 192,
elektromehanika.mesec@
gmail.com
Izvajam masažo celotnega
telesa (klasična, športna).
Imam dokončano zdravstveno
fakulteto ter narejen tečaj
klasične in športne masaže.
Masiram po dogovoru (dop.,
pop.). Masiram v okolici Vrhnike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 031
332 321 (Sara).
Trajno vam odpravim strah,
depresijo, tesnobo, paniko, nespečnost, anksioznost, žalovanje, ljubosumje, jezo, stres ... z
EFT-terapijo. www.eft.si, mojca@eft.si ali tel.: 051-780-724,
Mojca Nendl.
Izvajam masažo celotnega
telesa (klasična, športna).
Imam dokončano zdravstveno
fakulteto ter narejen tečaj
klasične in športne masaže.
Masiram po dogovoru (dop.,
pop.). Masiram v okolici
Vrhnike. Lepo vabljeni. Tel. št.:
031 332 321 (Sara).
Starejši osebi nudim
pomoč in družabništvo.
Spremstvo do zdravnika,
skupni nakupi, obiski
sorodnikov, prijateljev. Morda
izlet in sprehod v naravi.
Nimate družbe za kavico,
obisk gledališča ali razstave.
Ste osamljeni in potrebujete
pogovor. Pokličite! Tel.: 041
81 77 33, Ljubljana, Brezovica,
Podpeč, Vrhnika, Horjul …!
Imate radi lesene
skulpture? Bi želeli darilo
za sorodnike ali prijatelje?
Izdelujem skulpture, jaslice,
sklede, deske za piknike in
drugo. Pokličite na številko
01 75 65 802.
Psihosocialno svetovanje
- priložnost za pogovor,
vzpostavitev pravega stika s
seboj in svojimi potrebami ter
ustvarjanje novih poti do sebe.
Ana Podlipnik, 040 126 826.
www.motivacijainsvetovanje.
si

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

M A L I

O G L A S I

Nepremičnine,
gradnja

500 m2, z zdravilno energijsko
točko. Vrednost investicije
130.000 evrov. Nepremičninska družba, d. o. o., Štihova 16,
LJ, 041 777 282, www.re-max.
si.

Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo parcelo v
izmeri 1100 m2. Cena po dogovoru. Telefon: 041 439 499.
V Horjulu oddam prostor v
velikosti 40 m2, primeren za
skladišče ali mirno poslovno
dejavnost. Možnost najema
dodatnega prostora za pisarno.
Cena po dogovoru. Kontakt:
041-692-666.
Kupujeva hišo z vrtom na
območju Vrhnike in okolice.
Cena do 150.000 evrov. Tel.
št.: 040 211 544.
Prodam 2 nova ALU okna,
90 x 90 cm, z ruletami in zunanjimi policami. Prodam tudi
elektro gradbeno omarico
oziroma ploščo. Telefon: 041
751 421.
Prodamo zazidljivo parcelo
na Drenovem Griču, 1.200,00
m2, na mirni lokaciji, vsi priključki so na zemljišču. Vpisano v ZK. Vabljeni na ogled.
Tel. 041 404 329.

Prodamo enodružinsko
hišo na Zaplani, velikost 142
m2, velikost zemljišča 973 m2,
l. 2012, cena 220.000 evrov.
Nepremičninska družba, d. o.
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282,
www.re-max.si.
Prodamo sončno parcelo v
Žabnici pri Brezovici, velikost
729 m2, od tega 401 m2 zazidljive površine, cena 83 €/m2.
Nepremičninska družba, d. o.
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282,
www.re-max.si.
Prodamo prenovljeno
4-sobno mansardno stanovanje v Logatcu, velikost
101,6 m2, l. 1980, prenovljeno
l. 2017, cena: 124.000evrov€.
Nepremičninska družba, d. o.
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282,
www.re-max.si.
Iščemo soinvestitorja za
gradnjo dvostanovanjske hiše
v Babni Gori pri Polhovem
Gradcu na zemljišču, velikosti

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

Oddam v najem ali prodam
kmetijsko zemljišče, k.o.V ERD,
velikosti 2385m², barjanska ze- Motokultivator, koso,
mulčar, frezo, traktor, primlja. Tel. 031 416 978.
kolico in drugi stroj, tudi v
Kupim nepremičnino do 90
okvari kupim (041 407 130).

tisoč evrov (Vrhnika z okolico).
Tel.: 070 83 73 54.

Prodam hišo na Logu pri
Brezovici, 416 m2, parcela,
878 m2 zemljišča, l. 1976, prenovljena 2013. Cena: 390.000
evrov. Tel št.: 031 641 200.
Oddam v najem ali prodam kmetijsko zemljišče, k.
o.V ERD, velikosti 2385m²,
barjanska zemlja. Tel. 031 416.
978.
Vrhnika, samostojno, prijetno manjšo hišo z vrtom,
zgrajeno l. 1973, Z. K. urejeno,
brez bremen, prodamo. Cena
po dogovoru. Kličite prosim
samo resni kupci. Tel. 041 40
59 59.

Prodam zazidljivo parcelo
– Brezje pri Dobrovi, velikosti
Oddam v najem ali
885 m2, z gradbenim dovoljeprodam kmetijsko
njem in plačanimi prispevki
zemljišče, k. o. Verd, velikosti
za 79.000,00 evrov. Parcela je
2385 m², barjanska zemlja. Tel.
na lepi, mirni, sončni lokaciji.
031 416 978.
Narejen je izkop. Priključki
so na parceli oziroma ob njej.
Na Vrhniki kupimo stanoDo parcele je asfalt. V bližini
vanje v bloku, velikosti pribliso avtobusna postaja, vrtec,
žno 70 m2, zemljiškoknjižno
pekarna in šolski avtobus.
urejeno. Telefon: 031 702 418.
Nudim tudi možnost dokupa
zemljišča od 100 m2 do več
Prodam zazidljivo parcelo hektarjev. Investicija je priblina Plešivici, 570 m2, parc. št.
žno 30.000,00 evrov. Za vse
2350/8, v neposredni bližini
morebitne dodatne informacinaslova Plešivica 41b. Vsi prije pokličite telefonsko številko
ključki so tik ob parceli. Vpi041 760 829.
sano v ZK, brez plomb. Cena
42.000 evrov. 070/422-110.
Prodam hišo na Logu pri
Brezovici, 416 m2, parcela, 878
m2 zemljišča, l. 1976, prenoKupiva hišo ali zazidljivo
vljena l. 2013. Cena: 390.000
zemljišče (min 700 m2) na
evrov. Tel št.: 031 641 200.
Vrhniki, možnost menjave za
stanovanje v Ljubljani. Tel. št:
041 331 095 ali 040 696 233.

ohranjeno, malo rabljeno, novejšo, in motorno kosilnico,
bočno na nitko, takoj kupim
za gotovino. Tel.: 041/541-858.

Vrhnika, Jelovškova 6, 1360,
39 m2, prostor za storitve,
adaptiran l. 2016, 5 m2 zemljišča, P/P, Poslovni prostor
na Vrhniki(center), oddamo.
Cena: 350 EUR/mesec in štirimesečni avans, resni interesenti pokličite na 041 754 929.
Vrhnika, Jelovškova 6, 1360,
39 m2, prostor za storitve,
adaptiran l. 2016, 5 m2 zemljišča, P/P, Poslovni prostor
na Vrhniki(center), oddamo.
Cena: 350 EUR/mesec in štirimesečni avans, resni interesenti pokličite na 041 754 929.

Kmetijstvo
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.
Kupim motorno žago znamke Husqvarna ali Stihl, lepo

Sprejmem stare deske, orehove, češnjeve, jesenove... Tel.:
031 643 602.
Prodam kranjsko podolgovato repo. Kosmato ali olupljeno. 031 683 050.
Prodam hlevski gnoj.
041321602.
Prodam obračalnikzgrabljalnik sena Panonija 240
in nakladalko sena SIP 19
z aluminijastimi stranicami.
Oboje rabljeno in dobro
ohranjeno. Tel. 041 223 393.
Prodam hlodovino –
hrast. Tel.: 031 898 584 ali
01 750 47 18.
Kupim ali najamem 2, 3 …
ha gozda v okolici Vrhnike na
sončni legi in ne prestrmo za
namene Gozdne šole Hosta.
Marjetka Oblak, 031 481 014.
Hlevski gnoj, brez žaganja,
prodam, možnost dostave
Borovnica in okolica. 041 499424.
Sadike aronije, črnega ribeza ..., veliki grmi, ki že rodijo.
Po dogovoru mogoč prevzem
na relaciji Borovnica–Ljubljana. 041 499 424.
Nudimo dnevno sveža
prepeličja jajčka – brez
GSO. Cena za 18 jajčk je 2,50
evra. Možnost dostave po
dogovoru.
Naročilo na št.: 041 645 558.
Prodam čebelje družine
na petih in sedmih satih.
Vrhnika; tel.: 041 853 793.
Prodam traktorsko
prikolico močnejše izdelave,
ni kiper. Cena 300 evrov,
Vrhnika. Tel.: 041 525 185.
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lojtrnik in druge stare predmete kupim. Tel.: 031 878 351.
Podarite odvečne knjige,
priročnike …? Pokličite, z
veseljem pridem, jih odpeljem
in ohranim. Tel.: 030 996 225.
Prodam kamnit portal vrat
in rešetke za okna (gavtre).
Telefon: 031 730 552.
Prodam voz zapravljivček in
ročni voziček, do 200 kg nosilnosti (kripa ali ciza. Vse v do-

brem stanju. Tel. 041 411368,
ogled mogoč na naslovu Franc
Petkovšek, Drenov Grič 77,
1360 Vrhnika.
Prodam stare predmete:
posteljo, vhodna vrata (vse
masiven les), kovance, značke,
sklednike, posodo (keramika, metal), stare molitvenike,
nabožne kipce ... Predmeti so
izpred prve svetovne vojne,
iz časa med njo in po njej.
Info na št.: 040565548 ali
041828455.

Ostalo
Prodam digitalni TV sprejemnik in anteno Big Star.
Cena po dogovoru. Tel.: 041
549 280
Prodam kvačkane prtičke
iz belega garna ter gobeline
oziroma slike v okvirju. Prodam tudi električni pekač premera 50 cm.
Telefon: 031 439 994.
Prodam voz gumar, hrastovo 300 l kad in novo moško
jakno velikosti XL.
031 255 648
Za primerno ceno iščem
prostor (okolica Vrhnike, Dobrova, Horjul ali Polhov Gradec) za postavitev jajcomata.
Telefon: 031 550 914
Prodam nov pralni stroj, še
v originalni embalaži, znamke
Beko, WMB51021UY, cena
200 evrov. Tel.: 051 24 89 22.
Poceni prodam gorilec za
olje, Hansa, rabljen dve leti.
041 807 941

Ugodno prodam, skoraj
novo večslojno zaščitno in
stimulativno podlogo za
ležišče -Bio crystal. Stara je le
nekaj mesecev, zato ima skoraj
Odličen domači med proše celotno garancijo. Cena po
dam. Od treh kilogramov nadogovoru. Informacije, na tel.
prej dostavim tudi na dom
št.: 031/844-575.
na območju Občine Vrhnika.
Čebelarstvo Drašček, tel.: 041
Prodam češnjev hlod, dolži853 793.
ne 3,5 metra, premera 110 cm.
Tel.:
031 852 871.
Kupim rabljen traktor
Jagnjeta prodam.
Tel. 041 511 101

s pogonom na štiri kolesa,
znamk Same, Deutz ali
Univerzal.

Starine
Star mizarski ponk, skrinje,
omare, voziček ciza, kripa ali

Prodam novo plastično
okno, 100 X 120 cm, rabljen
betonski mešalec in motor
češki ČŽ, letnik 1970, 175 ccm.
Tel: 031 841 510
Imam veliko zelo malo
nošenih oblek, ki bi jih poceni prodala. Obleke so zelo lepo
ohranjene (plašči, kostimi …).

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Lokacija: Vrhnika. Tel.: 041
666 953.
Kupim stare kovance, značke in razglednice. Telefon: 070
235 235.
Prodam zelo malo rabljeno
posteljo TOM, modre barve,
širina 140 cm. Prodam za 90
evrov, cena nove je 500 evrov.
Telefon: 041 828 455.
Razno mizarsko orodje,
ročno in električno, prodam.
Tel.: 031 733 758
Prodam malo uporabljen
otroški avtosedež Maxi
Cosi za otroka s težo 9–18
kg. Cena 30 evrov. Pokličite
na telefonsko številko 01 75
65 802.
Mlada družina iz
Podolnice kupi avto. Do
100.000 prevoženih kilometrov,
najraje od prvega lastnika. Če
vam doma stoji avto, prosim
poklicite 040 744 405.

»Inštrukcije«
Inštrukcije kemije, telefon:
031 352 124. Zelo uspešno, z
dvajsetletnimi izkušnjami,
inštruiram kemijo za gimna-

zije, druge SŠ, osnovno šolo in
pripravljam za maturo. ATOKEM. Zlatko Šorn. s. p., e-pošta: zlatko.sorn@siol.net
Nudim učno pomoč šoloobveznim otrokom. Po
izobrazbi sem pedagoginja in
imam veliko izkušenj ter zagotavljam odlične rezultate. Več
informacij: 051 346 179
Inštruiram matematiko za
osnovno in srednjo šolo, tudi
na vašem domu. Informacije
na telefonsko številko: 031
392-842.
Ima vaš osnovnošolec ali
srednješolec težave pri matematiki? S svojim znanjem
in izkušnjami na področju
pomoči pri učenju matematike lahko pomagam, da bodo te
težave hitro mimo. Pokličite
na 041 621 343. Slavica Peševska.
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nika. GSM: 041 878 661. E-naslov:sabina.mivsek@siol.net

Turizem
V obmorskem naselju Červar blizu Poreča, pet minut do
plaže, oddam klimatiziran in
komfortno opremljen apartma
z balkonom za do štiri osebe.
Dostop do omrežja Wi-Fi, gostilne, trgovine, otroško igrišče,
sprehajalne in
kolesarske poti.
Telefon: 031 267 103.
Apartma na smučišču
Krvavec oddam že za
od 63,75 evra/nočitev
(štiri odrasle osebe + dva
otroka). Več na https://www.
nasmuciscu.si.

SREČNO IN USPEŠNO V LETU 2019

Stara cesta 52, 1360 Vrhnika

059 020 696 031 525 101

Ponujam inštrukcije za
angleščino za osnovnošolce in
osnovnošolke. 040 524 640.
Inštruiram matematiko,
angleščino in slovenščino.
Sem pedagoginja, imam večletne izkušnje na področju nudenja učne pomoči. Poučujem
na Vrhniki. Eugenij, Sabina
Mivšek, s. p., Tičnica 24, Vrh-

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?
Najdete ga na
www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni
tudi datumi redakcij,
cene oglasov in
druge podrobnos�.

MM GOZDARSTVO, d.o.o.
 Sečnja

in spravilo lesa
 Prevozi z gozdarsko prikolico
 ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ
 Priprava drv

041/706-359

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.matic.malovrh@gmail.com www.gozdarske-storitve.si

17. december 2018
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TRNOVEC,

68

Veljavnost od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019.

www.lekarnaljubljana.si

d. o. o.

SRČNO
2019

PRODAJA IN SERVIS VILIČARJEV IN TRAKTORJEV LESNO BRDO 20A
1360 VRHNIKA

izbrano iz kataloga ugodnosti

Tel.: 01 7507500
Faks: 01 7507505
mbt: 031 378-075
info@jj-trnovec.si
www.jj-trnovec.si

Podoba jabolka na prazničnih izdelkih je oblikovana v vzorcu slovenske oz. idrijske čipke. Uporabili smo ga
na skodelici, izdelani v Steklarni Hrastnik ter na lični embalaži Prisrčnega čaja, Dnevne in Nočne kreme ter
Mazila za ustnice, ki smo jih za vas pripravili v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.

V svoj kolektiv, kjer ustvarjamo prijazno delovno okolje, ponujamo raznoliko in dinamično
delo ter možnost strokovnega razvoja, vabimo nove sodelavce:

AVTOMEHANIK/AVTOELEKTRIČAR/
MEHATRONIK/STROJNI TEHNIK (M/Ž)

SKODELICA
S POTISKOM
ČIPKE

PRISRČNI
ČAJ

redna cena: 6,99 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 3,50 €
cena s Kartico zvestobe

420 ml

3,50 €

Zaposlitev za nedoločen čas.
Pogoji:
 končana poklicna ali srednja šola
 delovne izkušnje vsaj eno leto
 veselje do dela

40 g

5

POPUST:
POPUST:

20
50%%

2,45 €

3

DARILNI PAKET,
DNEVNA IN
NOČNA KREMA

MAZILO ZA
USTNICE

redna cena: 10,78 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 2,54 €
cena s Kartico zvestobe

POPUST:

30%

5 ml

50 ml + 50 ml
Nudimo:
 stimulativen osebni dohodek
 možnost izobraževanja

5,39 €

Rok prijave: 8 dni.

5

POPUST:

50%

1,27 €

2

POPUST:

50%

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE
ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA

VSEM OBČANOM ŽELIMO
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE,
V PRIHAJAJOČEM LETU 2019 PA MNOGO SREČE,
ZDRAVJA IN POSLOVNIH USPEHOV.

Kako izbrati pravo zdravilno rastlino za različne stresne situacije. Torek, 18. 12. 2018,
ob 18. uri v Viteški dvorani, Križanke, Ljubljana.
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17
ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL
VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob
predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene.
Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019 oz. do prodaje zalog.

SREČNO 2019!

logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1

2/5/2009 8:58:29 AM

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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OSMRTNICA
Obstal je korak naše

MINKE - MARIJE KOZJEK
Njen pogled ne vidi več gora, ki so jo izklesale v močno in pokončno osebnost.
Na njeno željo smo pepel raztrosili v naravo, ki jo je tako občudovala in
spoštovala.
Vsi njeni!

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

RUDOLF RAUH
(17. 7. 1942 – 7. 11. 2018)

ZAHVALA

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

24

št.

dobroto
tvojih rok o okoljski
En izmed ciljev razstavišča MojaZa
Ljubljanica
je ozaveščanje
beseda
problematiki. Med bolj perečimi, aostala
morda je
manj
znanimi,hvala,
je problematika
ki v srcih
ostala spada med
odpadnega oziroma zavrženega tekstila.
Modnabo
industrija
večno lep
spomin
na tekstila,
te. do
večje onesnaževalce okolja. Od in
proizvodnje
bombaža,
izdelave
Mama,
hvala.
končnega razpada, se v okolje izpusti velike
količine
pesticidov in plinov,
porabi se ogromna količina vode. Z izrabljanjem nizkih okoljskih standardov,
standardov dela in delavskih pravic, se na račun čim ugodnejših in potrošnih
Prehitro se je od nas poslovila naša predraga
oblačil, uveljavlja neokolonialno izkoriščanje držav tretjega sveta.
mami, žena in babica.

PROBLEmATIKA ZAVRŽENEgA TEKSTILA

REŠITVE

Na 2,4 % vseh svetovnih obdelovalnih površin
se prideluje bombaž. Za proizvodnjo se porabi
kar 16 % letne porabe pesticidov in ogromne
količine vode - za proizvodnjo 1 kg bombaža
se porabi kar 10.000 litrov vode. Nizka cena
tekstilnih izdelkov in razmah potrošništva sta
pripeljala do točke, ko so tekstilni izdelki postali potrošni material. Pri tem je problematično,
da za nizkimi cenami oblačil leži dolga veriga
izkoriščanja ljudi in okolja. Poceni kupljen in le
za kratko rabo namenjen tekstilni izdelek je
problematičen tudi za zdravje potrošnika. Velike količine kemikalij in pesticidov uporabljenih
pri proizvodnji in obdelavi preko kože negativno vplivajo na zdravje ljudi, preko spiranja pri
pranju pa na okolje v katerem živimo.
Dolgoročne rešitve za odpaden tekstil še nimamo. Na spletni strani Ekologov brez meja lahko
zasledimo podatek, da Slovenci v povprečju na
leto zavržemo 14 kilogramov tekstila. Večina končna na odlagališčih, kjer pri anaerobni
razgradnji naravnih vlaken nastaja toplogredni
plin metan. Mladinski center Dravinjske doline
je v Analizi snovnega toka zbranih tekstilnih
izdelkov ugotovil, da so razlogi za to, da tekstil
konča na odlagališčih:
- preslaba organiziranost zbiranja oblačil in
tekstila,
- nizka osveščenost prebivalcev,
- nizka cena tekstila (novega in rabljenega),
- pomanjkanje infrastrukture za sortiranje,
dezinfekcijo in predelavo oblačil in tekstila.

Tekstil se omenja kot material, ki ga je mogoče
100% reciklirati, vendar le v primeru, da gre za
enovrstne materiale. Večina današnjih oblačil
pa je večvrstnih, torej iz mešanice različnih
surovin (bombaž, elastan, sintetika ipd). Njihovo recikliranje je tako oteženo. Bolj kot na
recikliranje, je pri problematiki odpadnega tekstila pomembno poudarjati podaljšanje časa
uporabe določenega izdelka. S tem je povezana tudi kvaliteta, ki v zadnjih letih močno
pada. Z namenom ponovne uporabe, kroženja
in podaljšanja uporabnosti oblačil in drugih
stvari, se je v zadnjih letih tudi v Sloveniji razširilo organiziranje izmenjav oblačil. Na
Vrhniki izmenjave potekajo od leta 2016, število udeležencev vztrajno narašča. Organizirajo
jo članice Skupine mamic Sončnice. Damjana
Bergant, ena izmed soorganizatork, je povedala, da izmenjave med posamezniki potekajo
že po naravni poti. Mlade mamice si od nekdaj
pomagajo in med seboj izmenjujejo oblačila, ki
jih otroci hitro prerastejo. Po zgledu izmenjav
oblačil na Ježici v Ljubljani, so želele razširiti to prakso tudi na lokalno skupnost. Tako
je bila leta 2016 organizirana prva izmenjava Podarim dobim, ki je potekala po konceptu
prinesi in odnesi kolikor želiš. Od takrat je bilo
tovrstnih izmenjav oblačil za otroke in odrasle
izvedenih že šest. Prvih nekaj je potekalo v
dvorani Župnijskega vrtca, od oktobra 2017 pa
potekajo v prostorih razstavišča Moja Ljubljanica. Kot pravi Bergantova, je bila pomembna

DARINKA PONIKVAR
Zahvaljujemo se vsem ki ste se prišli zadnjič posloviti od nje
v soboto 8. 12. 2018.
Iskrena hvala.

Pogrešali jo bomo
mož Jože, hči Klara z Igorjem in vnučka Eva
in Rok ter sin Jure z Mašo in vnuček Juno.

Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin nate bo večno ostal.
»Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep,
kot zvezda na nebu.«
Tone Pavček

ZAHVALA

Ob izgubi mame, babice, prababice in tašče

DANICE PIŠEK
(1932–2018)
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, krajanom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, darove za svete maše in v dobrodelne namene, sveče, cvetje
ter spremljanje na zadnji poti. Posebna zahvala tudi duhovniku msgr. Franciju
Trstenjaku za lepo opravljen obred in čutne besede, osebju Doma upokojencev
Vrhnika, Pogrebni službi Vrhovec in domačim pogrebcem.
Žalujoči: sin Stane ter hčerki Helena in Anka z
družinami
Ligojna, november 2018

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem ter
znancem za izrečeno sožalje, topel stisk rok, podarjeno cvetje, sveče ter za
darove za sv. maše. Zahvala ga. Joži za vso skrb in pomoč, gospodu župniku
za njegove besede slovesa in Pogrebni službi Pieta za poslovilni obred. Hvala
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se ga boste radi spominjali.
Dragi oči, počivaj v miru. Za vse, hvala ti.

NOVICE
sprememba, ki jim je pomagala razširiti glas
o izmenjavah, vključitev lokalnih institucij. Povezale so se s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, trgovino Depo in Karitas Vrhnika, kjer z veseljem
sprejmejo oblačila in pripomočke za družine.
“Soorganizatorji stremimo k temu, da bi se
izmenjevali le kvalitetni, ohranjeni kosi oblačil.
Takšni namreč hitro najdejo svojega lastnika,
so okolju in našim denarnicam bolj prijazni. S
tem se prihrani veliko dela s prebiranjem in
sortiranjem oblačil.” Slabo ohranjen in strgan
tekstil prostovoljke odnesejo v zelene zabojnike Tekstilnice, Zadruge dobrote. Veseli jih, da
je takšnega tekstila z vsako izmenjavo manj.
Zaključila je z mislijo: “Na koncu izmenjave je
trud poplačan, ko vidiš, da oblačila, ki so prej
stala po omarah najdejo novega lastnika in se
njihova uporabna doba še malo podaljša.”

PROgRAm

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Z IgRO DO DEDIŠČINE
Ostala
je dediščine,
bolečina
V sklopu
akcije Z pa
igro do
ki bo
inpotekala
tiha vsolza
večnega
prvem tednu
oktobra,spomina.
v Tednu
2. – 7. oktobra 2018, 10:00 – 18:00

otroka, na razstavi Moja Ljubljanica nudimo družinam brezplačen vstop. Otroci se
bodo lahko preizkusili v različnih igrah in
na interaktiven način spoznavali z dediščino. V muzejski trgovinici boste lahko
kupili publikacijo Družinski vodič po razstavi po znižani ceni.

ZAHVALA

ANDREJ SEČNIK

sobota 13. oktobra 2018, 9:00 – 12:00

IZmENJAVA PODARIm DOBIm

Skupina mamic Sončnice v sodelovanju
z razstavo Moja Ljubljanica in Cankarjevo knjižnico Vrhnika ponovno pripravlja
izmenjavo Podarim dobim. Izmenjevali bomo ohranjena sezonska oblačila za
otroke in odrasle, knjige, otroško opremo in igrače, uporabne ter okrasne predmete. V primeru, da se izmenjave ne
boste utegnili udeležiti, lahko stvari oddate na blagajni razstavišča Moja Ljubljanica od torka, 9. 10. do dneva dogodka
med 10.00 in 18. uro.

(1955-2018)

ZAKLJUČEK
Slog oblačenja in izbira oblačil sta načina
komunikacije posameznika z družbo in del
njegove lastne identitete. Vsak potrošnik ima
volilno pravico, s katero se odloča, kakšno vrsto
proizvodnje in potrošnje podpira. Ozaveščanje
o problematiki je ključnega pomena, saj s tem
širimo znanje o problematiki, ki je mnogokrat
skrita vsakodnevnemu uporabniku. V okviru
delovanja razstavišča se bomo še naprej trudili
opozarjati na problematične teme in skupaj z
vami iskali rešitve. Zato vas vabimo, da se v
soboto, 13. oktobra, udeležite že tradicionalne
izmenjave Podarim Dobim, kjer bomo izmenjavali oblačila za otroke in odrasle, igrače, razne
pripomočke in knjige.
V soboto, 10. novembra, pa nadaljujemo serijo
izmenjav, ki uporabnikom omogočajo približati se življenju s čim manj odpadki. Takrat ne
bomo izmenjevali oblačil, temveč naša raznolika znanja na področju zmanjševanja odpadkov v vsakodnevnem življenju - tokrat na temo
decembrskih obdarovanj.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti in mu na kakršni koli način posvetili trenutek slovesa. Zahvaljujemo
se tudi gospodu župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen pogrebni obred,
Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.
pevcem za lepo petje in pogrebni službi Vrhovec.
sobota 13. oktobra 2018, ob 11:00

OKTOBRSKOBrigita
VODENJE in
PO RAZŽalujoči: žena Stanka, Veronika,
Andrej z
STAVI mOJA LJUBLJANICA
družinami
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skriv-

Avtorica: Helena Šneberger Mandelj

Vsi njegovi
Dragomer, november 2018

nostno kraško zaledje, številne arheološke
najdbe iz njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na katero je imela reka velik vpliv. Oglejte si več kot 300 najdb iz
Potočnikove zbirke, repliko najstarejšega
lesenega kolesa na svetu ter spoznajte zgodovino preko številnih taktilov in
zgodovinskih virov.
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju
brezplačno pridružite z nakupom vstopnice. Prijave sprejemamo do petka, dan
pred vodenjem na info@mojaljubljanica.si.

Tiho sedaj si odšla
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila

MARIJA DOBROVOLJC,
roj. Rifelj
(1932–2018)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom ter znancem za izrečeno
sožalje, sveče ter cvetje. Zahvala osebju Doma upokojencev Vrhnika za skrb in
nego, Pogrebni službi Vrhovec, duhovniku, cerkovniku in pevcem.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Verd, november 2018

Dolgotrajna bolezen,
veliko trpljenja in skrbi,
a vendar
žalostnomOZAIKA
je zdaj,
DELAVNICA
IZDELOVANJA
Z osnovnošolskimi
otroki bomo
na kratko te več med
nami
ni.
sobota 13. oktobra 2018, ob 9:30

ko raziskali obdobje rimske Vrhnike in
spoznali prav posebno najdbo iz tega
obdobja, grškega skarabeja – amulet.
Nato pa se bodo v enourni delavnici preizkusili v izdelovanja mozaika. Delavnica bo potekala v prostorih razstavišča
Moja Ljubljanica. Otroci se lahko delavnici
pridružijo z nakupom vstopnice. Prijave
sprejemamo do petka, 12. oktobra na
info@mojaljubljanica.si.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil

ANTON BUH

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

(27. 10. 1937OKTOBER
– 17. 11. 2018)

2018

s Srednjega
Vrha Z VRHNIKE
SKARABEJ
OBČASNA RAZSTAVA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje,
Izmenjava oblačil, foto: Damjana Bergant
poklonjeno cvetje, sveče in druge darove. Iskrena hvala pogrebcem, Pogrebni
službi Vrhovec, župniku za lep obred in pevcem. Posebej se zahvaljujemo tudi
patronažni sestri, negovalki in osebnemu zdravniku.
www.mojaljubljanica.si

Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203
Žena in sinovi
z družinami
Srednji Vrh, november 2018

V novembru smo se poslovili od naše Tete

TATJANA
MOLE
rojene Igl
(1931 -2018)
Iskreno se zahvaljujemo Domu upokojencev Vrhnika za dolgoletno oskrbo in
nego ter Pogrebni službi PIETA.
Nečakinja Karmen z družino in svakinja Anica
Dragomer, Vrhnika, november 2018

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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24 – URNA DOSEGLJIVOST

031 637 617

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

ZAHVALA

Od nas se je poslovila naša draga žena, mama
in babi

NUDIMO
VAM TUDI ŽALNE
ARANŽMAJE
BREZPL AČNA
DOSTAVA
na območju Ljubljane
z okolico.

OBVESTILO:
Ne glede na izbranega pogodbenika za
pokopališko dejavnost na Vrhniki, še
vedno izvajamo pogrebne dejavnosti od
storitev na domu do prevoza pokojnika
na pokopališče oz. v vežico. Od tam dalje
pa je vse v domeni pogodbenika.

Vesele božične praznike in srečno 2019!

IVANA VARŠEK,
rojena Žitko
(1939–2018)
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili. Hvala za tolažilne
besede in izrečeno sožalje.
Vsi njeni

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

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre, le dolgčas je,
a v srcu ostane za vedno.

ZAHVALA

Ob izgubi našega moža, ata, dedka in
pradedka

JANEZA PIRNATA
iz Bevk
(1929–2018)
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem,
znancem in sovaščanom, ki ste se prišli poslovit od našega ata, se udeležili
svete maše in ga pospremili na zadnjo pot. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam
v teh težkih trenutkih stali ob strani. Še posebno pa se zahvaljujemo njegovi
osebni zdravnici dr. Evi Gorup Cedilnik ter ekipi nujne medicinske pomoči na
Vrhniki, ki ste večkrat pripomogli, da se je njegovo življenje, kljub težki bolezni,
podaljšalo. Zahvala župniku Janezu Očkonu za lepo opravljen obred, Nejcu
Lenarčiču za poslovilne besede in gasilcem PGD Bevke ter drugih društev, ki ste
ga v tako velikem številu pospremili na domače pokopališče.
Žalujoči: žena Tončka, hči Sonja, sinovi Tomaž,
Janez in Andrej z družinami

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil mož, oče,
dedek in pradedek

JANKO JAPELJ
(27. 3. 1929 - 26. 11. 2018)
Domači se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste se od
njega poslovili in ga pospremili na zadnji poti. Hvala vsem za izrečeno sožalje,
cvetje, sveče in darove za svete maše. Posebej hvala obema govornikoma,
bevškim gasilcem, gospodu župniku, pevcem in Pogrebni službi Vrhovec.
Vsi njegovi
Bevke: december 2018

V ponedeljek, 19. novembra 2018, nas je
zapustil

IVAN POTREBUJEŠ
(1929–2018)
z Vrhnike
Hvala vsem sorodnikom, znancem, sosedom in prijateljem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti!
Sinova Darko in Samo, vnuki Luka, Maša in Žiga ter
pravnuka Matevž in Tine ga bomo ohranili v lepem
spominu!

  ..
 , 
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ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila draga mama

Med nami ljubljena bila si iz
vsega srca,
ljubljena bodi tudi tam,
kjer zdaj je tvoj dom.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice,
prababice, tašče, sestre, tete in svakinje

ALEKSANDRE TOPLAK
(1. 2. 1934 – 12. 11. 2018)
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim sodelavcem,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople objeme, darovano cvetje
in sveče. Zahvala g. župniku, pevcem, Pogrebni službi Vrhovec, pogrebcem,
Društvu upokojencev Vrhnika, UKC Ljubljana – Klinični oddelek za
abdominalno kirurgijo in osebju Doma starejših občanov Vrhnika. Mama Saša,
z nami boš vedno v naših mislih in srcih. Počivaj v miru.
Žalujoči: vsi njeni
Vrhnika, Verd, Brezovica, Logatec, Trzin, Grosuplje;
november 2018

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedka in
pradedka

ALOJZIJA TRNOVCA
(1935–2018)
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darove za
svete maše in izkazano podporo. Hvala zdravnikom in osebju UKC za vso skrb in
trud. Zahvala pogrebni službi in gospodu župniku Bogdanu Oražmu. Najlepša
hvala pa vsem, ki ste ga imeli radi in spoštovali!
Žalujoči: žena Marija, sinovi Janko, Milan in Alojz z
družinami
Polhov Gradec

     
www.usluge-lavanda.si

MARIJA JEREB,
Blažovceva Mici
(6. 7. 1930 – 4. 11. 2018)
Iskrena zahvala vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, ter vsem, ki
ste jo pospremili na zadnjo pot. Hvala gosp. župniku Mohorju Rihtaršiču za lepo
opravljen obred, hvala tudi Pogrebni službi Vrhovec. Draga mama, počivaj v
miru, hvala ti za vse.
Žalujoči: mož France, sinovi Mirko, Ervin in Aleš z
družinami

Iščete Naš časopis

Z vami že od leta 1973
www.zavod-cankar.si/nascasopis
Vrhnika, Borovnica, Horjul,
Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer

R AZVEDRILO

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Nagradna križanka
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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.
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GESLO =

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Zavoda Ivana Cankarja Vrhnike, se je glasilo: »Poletni oddih na dopustu«.
V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja zavod so prejeli: Vera Serini z Vrhnike,
Ivica Dolinar z Dobrove in Kristina Štalec iz Podlipe. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 15. januarja na
naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije izžrebani bodo prejeli praktične nagrade, ki jih poklanja Zavod
Ivana Cankarja z Vrhnike.

PRIIMEK IN IME:
TOČEN NASLOV:
TELEFON:

Papir je boljši



»Prav imaš!« mu pritrdita prijatelja in Dedek brez proteze
vsi trije se usedejo.
V restavracijo pride dedek. Usede se
za mizo in naroči večerjo. Nato se
spomni, da je doma pozabil protezo in
Kopirni stroj?
Direktor stoji pred uničevalcem malo potarna, pa ga pri sosednji mizi
dokumentov s šopom papirjev v sliši moški, ki pristopi.
rokah.
Mimo pride uslužbenka in Moški: »Kaj je deda? A ste protezo poNa pomoč
Res čudno! Ob morski obali so stali vpraša:»Lahko kaj pomagam?« Di- zabili?«
trije Črnogorci in klepetali. Naenkrat rektor: »Moja tajnica je na bolniški, pa Dedek: »Ja.«
se zasliši glas iz vode:
ne vem, kako to deluje?« »Preprosto,« Moški: »Ni problema, bomo uredili.«
»Na pomoč!«
pravi uslužbenka, »vtaknete papirje Moški izpod svoje mize vzame kovČrnogorci pogledajo proti morju, nato v režo in poženete stroj.« Ko je stroj ček, ga odpre, v njem pa polno protez.
pa eden reče:
končal, direktor reče: »Pa je res pre- Dedek poizkusi prvo, ne ustreza ... Po»Pa, kakšni ljudje smo mi? V vodi nek- prosto. In kje so zdaj kopije?«
izkusi drugo, tudi ne ustreza ... Poizdo kliče na pomoč, mi pa tu stojimo!«
kusi peto, ki pa je v redu.
Pogovarjata se dva policaja: »Včeraj
sem kupil WC ščetko!« »In?«
»Mah ... Kaj pa vem. S papirjem je
meni vseeno boljše!«

Dedek: »Joj, gospod, najlepša hvala,
sedaj bom pa lahko pojedel večerjo.«
Moški: »Ni problema.«
Dedek: »Pa toliko protez ste imeli v
kovčku, zagotovo ste zobozdravnik.«
Moški: »A to pa ne. Jaz delam v pogrebni službi.«

Marko.
»Tako je!« mu je pritrdil Dušan. »Jaz
sem samo enkrat vzel v avto mlado
avtoštoparko, med vožnjo sem jo poljubil in že se je zgodila nesreča. Čez
pol leta sem se oženil z njo!«

Neeee!

Mož sedi pred TV in se dere: »Ne, ne,
Avtocesta
budalo, kaj delaš, cepec, idiot, bik za»Če človek pelje po avtocesti z veliko rukani! Budalo, ne, ne, ne!!!«
hitrostjo in se osredotoči samo na ce- Žena se oglasi iz kuhinje: »Ne glej spet
sto, se mu ne more nič hudega storiti. nogometa, če te tako razburja!«
Samo na svojo vožnjo se moraš osre- Mož: »Gledam posnetek najine porodotočiti in ne gledati naokoli!« je rekel ke.«

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 uredništva: 01 7506 638, telefon tajništva: 01 7506 630. elektronski naslov nascasopis@zavod-cankar.si.
Celostna grafična podoba Našega časopisa: Studio OKUSI - Vrhnika, oblikovalec Jani Govekar. Grafična realizacija: Tomograf, Tomo Cesar, s. p., naklada 13 640 izvodov. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Anja Sedej. Cena zahvale: 68,72 evra. ISSN: 2536-4073

OGLASI

17. december 2018
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si
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Pooblaščeni prodajalec: MOLEK.SI d.o.o. – Vrhnika, Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika, Tel: 070 264 444
Akcijska ponudba velja od 30. 11. 2018 do 31. 12. 2018 oz. do razprodaje zalog ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja za paket ŠE VEČ in NAJVEČ in dogovora za obročni nakup telefonov Huawei P20, Huawei P20 Lite plus Wrist Band, Huawei P20 64GB z Watch GT, Samsung Galaxy J6+, Samsung
Galaxy S9, Xiaomi Pocopohone F1, LG Q7, LG Q Stylus ter Honor 8X z vezavo 24 mesecev ali enkratnega plačila za nakup telefona Xiaomi redmi 6A z vezavo 24 mesecev. Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon in tablico poravnati istočasno s sklenitvijo dogovora za obročni nakup aparata. Razlika
med akcijsko in redno ceno telefona in tablice se vključi v prejeto ugodnost ob vezavi. Za prodajo na obroke veljajo Splošni pogoji za prodajo mobilnih terminalov in sorodne opreme na obroke, dostopni na www.telemach.si, za prodajo na daljavo veljajo Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in
izven poslovnih prostorov. Za zavarovanje naprav veljajo Splošni pogoji za zavarovanje naprav, dostopni na www. telemach.si. Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila
primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenih količin prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ 64 kbps. Vključene storitve ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke ali
v tujino ali pošiljanja sporočil SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. V paketu vključene storitve, ki so na voljo za uporabo v Sloveniji, so na voljo tudi v gostovanju v drugih državah EU/EEA v skladu s Politiko
poštene uporabe (PPU) storitev v gostovanju v EU družbe Telemach, pri čemer se enote za storitve izven paketa, storitve, ki se obračunavajo po porabi ali nad količinsko omejitvijo prenosa podatkov v EU/EEA, zaračunajo
po Ceniku storitev v gostovanju v EU. Vključen prenos podatkov v ZDA velja v omrežju operaterja ali operaterjev, navedenih na vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev nawww.telemach.si. UNIFI in UNIFI TRAVEL
sta storitvi paketov družine VEČ, ki omogočata brezžični dostop do interneta prek brezžičnih dostopnih točk UNIFI in UNIFI TRAVEL v več kot 120 državah sveta. EON omogoča spremljanje izbranih televizijskih programov
na ustreznih mobilnih terminalih. Mesečna naročnina za naročniške pakete skupine VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega dogovora za
popust z vezavo 24 mesecev velja za naročnike fiksnih storitev Telemacha in največ 4 naročnike paketov skupine VEČ. Cena priključnine je 12 EUR, cena spremembe naročniškega paketa je 19,90 EUR. Slike so simbolične.
Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Vse cene vključujejo DDV. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih
mestih Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700

