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Kneipp pilates 
Torek, 4. 10., 19.00-20.30 
Pilates ima številne koristi za vaše 

zdravje. Vadbo organiziramo v 

sodelovanju z Društvom Kneipp Vrhnika in Bredo 

Štupica. Vabljeni ob torkih in četrtkih. Obvezne prijave 

na brezplačno prvo uro: 040 559 991. 

Tečaj kitajske kulture  
in kitajskega jezika 
Torek, 4. 10., 17.00-18.30 
Vabljeni na tečaj kitajskega jezika in 

kulture, ki bo od oktobra dalje potekal 

vsak torek v Cankarjevi knjižnici 

Vrhnika. Prijave do 30. 9. 2016 na: 

katarina.birtic@hotmail.com ali po tel.: 041 955 708. 

Cena: 20 eur/mesec. Tečaj bo vodila Katarina Birtič, 

univ. dipl. sinologinja in sociologinja kulture. 

Svetovalno središče na Vrhniki 
Sreda, 5. 10., 8.00-11.00 

Brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje 

odraslim pri odločitvah za izobraževanje in učenje. 

Informacije in prijava na tel.: 01 510 22 70. Termini: 
sreda, 5. oktobra: 8.00 - 11.00 

ponedeljek, 10. oktobra: 15.00 – 18.00 

ponedeljek, 24. oktobra: 15.00 – 18.00  

sreda, 26. oktobra: 8.00 - 11.00 

Milan Trobič:  
»Še vedno na prepihu« 
Sreda, 5. 10., 17.00-19.00 
Vabimo na predstavitev nove knjige 

Milana Trobiča z naslovom Še vedno 

na prepihu. Knjiga obsega 705 

folklornih pripovedi, ki se nanašajo 

na kraje med Logatcem in Črnim 

Vrhom ter Uncem in Rovtami; tudi z Zaplane. 

Dogodek bodo s svojim nastopom obogatili Lovro Žust 

s harmoniko in učenci Glasbene šole Vrhnika. Z 

avtorjem se bo pogovarjal Jan Mihevc. Na prireditvi 

bomo v sodelovanju z Občino Vrhnika, LUZ in RRA 

LUR podelili nagrado v okviru nagradne ankete CPS. 

70. obletnica ustanovitve IUV 
Četrtek, 6. 10., 17.00-19.00 

Ob razstavi z naslovom 

Od obrtnih delavnic do 

Industrije usnja Vrhnika 

(Muzejsko društvo 

Vrhnika, 2007), bo 

predstavljen prispevek 

Nekoč je bila IUV, 

objavljen na portalu 

Kamra. Avtorica Nataša Oblak Japelj je posnela sedem 

intervjujev z ljudmi, ki so bili zaposleni v podjetju IUV 

in jih s pomočjo bogatega fotografskega gradiva iz 

domoznanske zbirke CKV povezala v zgodbo o IUV. 

Predavanje Temelji angleščine 
 v dveh urah ob mavrični bližnjici  

Ponedeljek, 10. 10., 17.00-19.00 
Predavala bo Dušica 

Kunaver, upokojena 

profesorica angleščine in 

ruščine, kulturna publicistka. 

Avtorica, soavtorica ali 

zbiralka vsebine več kot 100 

knjig iz področja ljudskega 

izročila, anglistike, pedagogike in alpinizma.  

Predstavitev knjige  
Spoznaj sebe in druge 
Sreda, 12. 10., 17.00-19.00 

Vabljeni na predstavitev knjige 

prof. dr. Ane Krajnc, s katerim 

se, kakor sama pravi, 

»psihologija seli med ljudi v 

času, ko je morda še bolj kot 

kdaj v preteklosti potrebno 

razumeti in obvladovati 

medsebojne odnose… vsakdo 

ima svoj niz obrambnih 

mehanizmov, ki se sprožijo v 

stiku z drugimi...« 

ISLANDIJA:  
dežela pokrita z ledeniki 
Četrtek, 13. 10., 18.00-20.00 

Islandija: severni sij, islandski 

konji, divji severni jeleni, 

ledeniki in ledena plaža, 

gejzirji in izbruhi geotermalne 

vode, mogočni vrelci, 

namakanje v kopališču z geotermalno vodo polno 

silike, vulkani in kraterji ter nešteto vrst ptičev, ki se 

hranijo na poljih in v lagunah. Predstavila nam jo bo 

Andreja Avberšek. 

Grabeljškov literarni večer 
Ponedeljek, 17. 10., 18.00-20.00 

Na predvečer 110 letnice rojstva 

Karla Grabeljška-Gabra bo gost 

Ivan Sivec, Karlov prijatelj in na 

začetku poti tudi urednik. Sivec 

nam bo predstavil eno najbolj 

veličastnih srednjeveških rodbin 

na naših tleh - celjske grofe in 

kneze, od Konrada Žovneškega 

do Ulrika II, še posebej pa se bo 

ustavil ob izjemnih ljubezenskih 

zgodbah Barbare Celjske in Veronike Deseniške. V 

sodelovanju z ZZB NOB Vrhnika, učenci GŠV in ZIC 

Vrhnika. 
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Začetni računalniški tečaj  
po programu simbioz@ šola 

Ponedeljek -petek, 17.-21.10., 15.00-17.00 

Ponovno organiziramo začetni računalniški tečaj. Učni 

program zaobjema osnove računalnika, interneta, 

elektronske pošte, urejanja besedil. Predznanje ni 

potrebno. Namenjen je upokojencem in brezposelnim 

in je brezplačen. Pri učenju bodo pomagali učenci OŠ 

IC Vrhnika. Prijave zbiramo osebno v knjižnici ali po 

telefonu 755 31 14, do zapolnitve mest.  

Plesi za dušo 
Četrtek, 20. 10, 9.15-10.45 
Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, 

pa tudi ponotranjeni. Pleše se v 

krogu. Primerni so za vse generacije, 

tudi za starejše. Za ples ne 

potrebujemo partnerja. Plese vodi Darja Bažec, ki ima 

že več kot 20 letne izkušnje z vodenjem tovrstnih 

plesov. Srčno vabljeni vsak četrtek. Cena 20 € na 

mesec. Informacije in prijave na tel.: 01 750 9441 in 

gsm: 031 682 230, Darja Bažec. 

Predavanje Kako postati  
in ostati sam svoj 
Sreda, 26. 10, 17.00-19.00 
»Bodimo drzni, malo manj razumski in 

malo bolj spontani. Dobro počutje naj 

bo izhodišče v vsem kar počnemo. 

Četudi modri nasveti pridejo prav in so 

koristni, se o svojem življenju vedno odločajmo sami, 

kajti le mi smo tisti, ki čutimo in vemo, kakšno je naše 

poslanstvo.«     Darja Na svetlo stran. Je mama štirih 

otrok, vztrajna in kot rada pravi, sama svoja. Življenje 

jo je skozi zahtevne preizkušnje pripeljalo do pomoči 

drugim, ki jo izvaja preko zavoda Na svetlo stran. 

Vajenka za pisateljico, osebna svetovalka, predvsem pa 

človek, ki brez dlake na jeziku odpira boleče teme in 

ruši tabuje. 

RAZSTAVE 

Predstavitev KS Verd 
Oktobra, v času odprtja knjižnice 
Do konca oktobra 2016 bo na ogled 

razstava, ki so jo pripravili krajani KS 

Verd. Vljudno vabljeni v času odprtja 

knjižnice na ogled vitrin in v Cankarjev salon. 

Pomen razvoja didaktike - 
metodike učnih predmetov 
v sodobni šoli - Valentin 
Kubale 
3.-21.10., v času odprtja knjižnice 
Vljudno vabljeni v Malavašičev 

kotiček Cankarjeve knjižnice Vrhnika. V svoji 

dolgoletni pedagoški praksi je magister Kubale vedno 

iskal nove poti in metode poučevanja, saj je prepričan, 

da je za sodobno izobraževalno delo poleg 

izobraževanja učiteljev zelo pomemben razvoj 

didaktike in metodike posameznih učnih predmetov.  

 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, tel.: 01 755 31 14, 

www.ckv.si, E naslov: knjiznica@ckv.si 

 

 
NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

OKTOBER 2016 
 

URNIK: 

VRHNIKA   BOROVNICA 

ponedeljek–petek:   ponedeljek, četrtek:  

9:00–19:00   14:00–19:00 

sobota:   torek, sreda, petek: 

7:30–12:30   8:15–13:00 

 

v Borovnici 
Ponedeljek, 3. 10., 17.00- .45 
Vsi otroci (od 4. leta naprej), ki uživate 

ob poslušanju dogodivščin pravljičnih 

junakov ter radi ustvarjate pisane risbice in druge 

izdelke, toplo vabljeni, da se nam pridružite. 

Pravljičarka Tina Korošec. 

v Podlipi 
Ponedeljek, 3. 10., 17.30-18.15 
Lepo vabljeni vsi otroci od 4. do 9. leta 

starosti, da se nam pridružite na 

popotovanjih v svet junakov in ustvarjanja. Pravljičarke 

Katarina, Barbara in Sonja. 

na Vrhniki 
Sreda, 5. 10., 17.00-17.45 
Vsi otroci, stari med 4 in 9 let, toplo 

vabljeni na Č-a-r-o-b-n-e Ure pravljic v 

Cankarjevo knjižnico Vrhnika. Starši 

pridete po otroke med 17.45 in 18. uro. Pravljičarka Nika. 

http://www.ckv.si/
mailto:knjiznica@ckv.si

