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Drage obœanke, spoøtovani obœani

Za nami je øe eno poletje, pred nami 
pa, upam, lepi jesenski dnevi, ki nam 
bodo omogoœili dokonœanje nekaterih 
investicij, ki so øe v izvedbi.

V letoønjem letu je naøa najveœja in-
vesticija gradnja nove veœnamenske 
øportne dvorane, namenjene za potre-
be øole, kot tudi drugim dejavnostim. 
Nova dvorana s tribuno bo omogoœala 
organizacijo raznih prireditev. Izva-
jalec gradnje je Lesnina inæeniring, ki 
naœrtuje konœanje vseh del v dvorani øe 
letos, saj æelimo da bi øolarji œim preje 
lahko zopet imeli pouk øportne vzgoje 
v primernih prostorih. Med novo dvo-
rano in øolo pa bodo urejeni prostori 
za multimedijsko uœilnico, knjiænico in 
øolsko zobno ambulanto.

Kljub tako veliki investiciji v obœini, pa 
tudi drugih podroœij ne zanemarjamo. 
Naj omenim samo nekaj veœjih del na 
podroœju komunalnih dejavnosti. Za-
radi izboljøanja vodovodnega omreæja 
letos potekata dva veœja projekta. Proti 
koncu gre gradnja vodovodne trase od 
Karlovice proti Kotu in gradnja nove vr-
tine v Strletih. Ta dela so se nekoliko za-
vlekla, saj je lastnica zemljiøœa, kjer je 
bila prvotno miøljena lokacije vrtine, iz-
siljevala odprodajo zemljiøœa (pribliæno 
40m2) za enormno vsoto. Konœno smo 
se z g. Klanœarjem iz Maœkov, lastnikom 
sosednjega zemljiøœa, uspeli dogovoriti 
za korektno ceno. Zato se mu tudi javno 
zahvaljujem. Podobno teæavo imamo 
tudi pri asfaltiranju manjøega odseka 
ceste od Hrustovega proti Opalkovem. 
Pri teh zadevah sem dobil obœutek, da 
se nekateri, ki æelijo odprodati obœini 
doloœeno zemljiøœe, ne zavedajo dej-
stva, da obœina lahko prodaja ali kupu-
je zemljiøœa na podlagi uradne cenitve 
sodno zapriseæenega cenilca. Ker so 

kmetijska ali gozdna zemljiøœa (nezazi-
dljiva) obiœajno zelo nizko ovrednote-
na, smo se na obœinskem svetu dogovo-
rili za zgornji limit odkupne cene, ki je 
nekajkrat viøja od cenitvene vrednosti. 
Pa tudi na te cene nekateri kategoriœno 
ne pristanejo. Zato se mi poraja sum, 
da imajo ti »izsiljevalci« doloœene 
priøepetalce, ki jim tako svetujejo, z na-
menom, da obœina (æupan) ne bi uspe-
la realizirati nekaterih investicij. Dobil 
sem namreœ tudi take namige! Ponovno 
poudarjam, da pri podobnih zadevah 
ne bom pristal na nobena izsiljevanja.

Na cestnem podroœju smo na vseh 
veœjih lokalnih cestah oznaœili sredin-
sko œrto (~ 12 km) in za veœjo varnost 
postavili nekaj dodatnih cestnih odboj-
nih ograj.

Asfaltirali smo polovico ceste od 
Purkaœ proti Centom in 900 m ceste 
od Turjaka proti Podturjaku. Tudi pri 
tej investiciji so bili poskusi posame-
znikov razvrednotiti naø naœin dela in 
z demagoøkimi metodami prepreœiti 
dokonœanje investicije. S pozitivnim 
soglasjem obœinskega odbora za komu-
nalo in s seznanitvijo nadzornega od-
bora o vseh postopkih izbire izvajalca 
in naœinom dela, smo zastavljeno inve-
sticijo uspeøno dokonœali.

Kot ste najbræ opazili, je konœan tudi 
ploœnik od odcepa za Øtajnprik do ta-
ble Turjak. Zakaj nismo zaœeli z gra-
dnjo ploœnika od centra Turjaka proti 
Øtajnpriku, sta dva razloga: prviœ, otro-
kom, ki stanujejo v hiøah pred Turja-
kom smo zagotovili varno pot do mesta, 
kjer ustavlja øolski avtobus in drugiœ, s 
strani Direkcije RS za ceste imamo za 
naslednje leto obljubljeno sof inancira-
nje gradnje ploœnika od table Turjak do 
centra Turjaka, kar letos ni bilo moæno. 
Dræava namreœ lahko sof inancira gra-
dnjo ploœnikov samo znotraj naselja 
(oznaœenega s tablami), ne pa tudi izven 
tega. To razlago omenjam zato, ker ne-
kateri æelijo zopet prikazati neresniœne 
razloge za tako odloœitev. 
Do sedaj smo postavili v razliœnih na-
seljih nekaj luœi javne razsvetljave, do 
konca leta pa jih bomo øe v tistih vaseh, 
ki nimajo øe nobene.

Na turjaøkem pokopaliøœu smo zakljuœili 
z gradnjo poslovilne veæice z majhno 
œajno kuhinjo in sanitarijami. Øe naba-
va opreme je pred nami, pa bo tudi ta 
investicija zakljuœena. Drugo leto pa 
naœrtujemo øe ureditev okolice.

Za zdravstveno postajo smo nabavili 
sodoben EKG aparat, ki bo prav gotovo 
pomemben pripomoœek naøim zdrav-

nicam. Za tovrstne preiskave nam tako 
v bodoœe ne bo potrebno hoditi v Lju-
bljano.

Dobavljen je tudi nov orgelski pozitiv 
za æupnijsko cerkev na Turjaku (v gra-
du).

V osnovni øoli v Velikih Laøœah smo 
preuredili novo uœilnico, v glasbeni øoli 
in na Trubarjevi domaœiji pa zagotovili 
novo ogrevanje (na plin). 

Poleg omenjenih investicij pa so ne-
katere øe v izvedbi. O njih pa kaj veœ 
prihodnjiœ.

Na koncu bi æelel omeniti øe naslednje. 
Zaradi operacije, na katero sem bil 
naroœen v mesecu juniju, sem bil ne-
kaj œasa odsoten. Takrat me je z vsemi 
pooblastili nadomeøœala podæupanja 
dr. Tatjana Devjak, za kar se ji lepo 
zahvaljujem. Prav tako se zahvaljujem 
mnogim za lepe æelje in vzpodbudne 
besede. Tudi v bodoœe se bom trudil, 
da bom z vsem znanjem in moœno vo-
ljo, delal v javno dobro in tako zadostil 
vaøemu zaupanju, ki ste mi ga izkazali 
na lanskih volitvah.

æupan Anton Zakrajøek
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Aparat za snemanje 
srca
Ekg v zdravstveni postaji velike lašče

Avgusta meseca letos smo v naøi zdravstveni postaji dobili 
nov aparat za snemanje srca – EKG. Pred œasom smo po-
doben aparat æe imeli, vendar je z leti zastaral. Kar precej 
œasa smo nato bili brez moænosti snemanja srca pri nas v 
ambulanti. Paciente smo morali poøiljati v Zdravstveni dom 
Rudnik ali pa Viœ. 

Po zaslugi Obœine Velike Laøœe in njenega æupana, gospoda 
Antona Zakrajøka, imamo sedaj na voljo najsodobnejøi aparat 
za EKG, s katerim lahko hitro ugotovimo bolezenska stanja 
srca in nato ustrezno ukrepamo. Œeprav smo samo zdravstve-

Cepljenje proti gripi
1. decembra od 8. do 12. ure

Obveøœamo vse krajane, ki imajo izbranega zdravnika v 
zdravstveni postaji Velike Laøœe, da bo letoønjo jesen po-
tekalo cepljenje proti gripi nekoliko drugaœe, kot smo bili 
vajeni doslej. 

Cepljenje bomo izvedli v soboto, 1. decembra 2007 od 8. do 
12. ure, v prostorih zdravstvenega doma Velike Laøœe. Va-
bljeni ste vsi pacienti od dr. Starc Vidrihove in dr. Kriøtove. 
Cepljenje je prostovoljno in ga je potrebno plaœati. Posame-
znih prijav za cepljenje proti gripi letos ne bomo zbirali. Pri-
de lahko vsak, ki se bo æelel cepiti. 

Istoœasno s cepljenjem priti gripi bomo cepili tudi proti klo-
pnemu meningitisu in pnevmokoku, povzroœitelju pljuœnice. 
Za ta cepljenja pa potrebujemo predhodne prijave, da bomo 
lahko pravoœasno priskrbeli zadostno koliœino cepiva. 

Na ta dan bomo izvajali samo cepljenje, drugih storitev, kot 
je pisanje napotnic in receptov ne bomo mogli opravljati. 
Prosimo za razumevanje.

Besedilo: Kolektiv sploønih ambulant; ZP Velike Laøœe

Škof ljica vabi
Nova športna dvorana na Škof ljici

Obœina Økof ljica bo v zaœetku meseca novembra 2007 
bogatejøa za nov øportni objekt veœnamensko øportno dvora-
no. To bo velika pridobitev za lokalno skupnost, kot tudi za 
okoliøke kraje.

Øportna druøtva, podjetja in ostale organizirane skupine, 
ki se æelite ukvarjati z redno øportno vadbo, vabimo, da si 
z vloæitvijo vloge (objavljena je na spletni strani Obœine 
Økof ljica: http://www.skof ljica.si) pridobite termine v novih 
øportnih prostorih. Na navedeni spletni strani so objavlje-
ni tudi razpisni pogoji in cenik uporabe prostorov. Øportno 
dvorano bo moæno najeti tudi za organizacijo øportnih, kul-
turnih, humanitarnih … prireditev, na podlagi predhodnega 
dogovora z upraviteljem øportnega objekta. Na navedeni 
spletni strani je objavljen tudi Pravilnik o uporabi in Hiøni 
red veœnamenske øportne dvorane Økof ljica.

Besedilo: Joæe Kastelec, Obœina Økof ljica

Vrtina Strletje

Obœina Velike Laøœe obveøœa obœane, da je v letu 2007 
zaœela z gradnjo nove vrtine v vasi Strletje z namenom, 
da se za vodovodni sistem Velike Laøœe zagotovi zado-
stna koliœina pitne vode. Dela se poœasi zakljuœujejo. 
(Obœinska uprava)

 

Zatorej reČi smem, 
Slovenec sem ...
Obiskali so nas rojaki iz Argentine

V teku zgodovine je na tisoœe Slovencev iz gospodarskih, 
druæbenih ali politiœnih vzrokov zapuøœalo rodne kraje in 
odhajalo v svet.. Naselili so se v raznih dræavah, po vseh 
celinah.. V æelji, da bi ostali povezani med seboj in z rodno 
Slovenijo ter da bi ohranili narodne vrednote, so se povezo-
vali v skupnosti.

Ena najbolj delavnih slovenskih skupnosti deluje v Argentini. 
Slovenski »Domovi«, kakor imenujejo srediøœa, kjer se zbi-
rajo naøi rojaki, so prava æariøœa narodnostnega, kulturnega 
in verskega æivljenja. V Domovih delujejo ob sobotah tudi 
slovenske øole. V »Slovenski hiøi« v Buenos Airesu dijaki 
vsako soboto obiskujejo petletni srednjeøolski teœaj. Poleg 
slovenøœine se pri pouku, ki v celoti poteka v slovenskem 
jeziku, uœijo øe zemljepis, zgodovino, slovstvo, etnograf ijo, 
verouk in druge predmete.

Maturanti se med »juænimi« zimskimi poœitnicami od-
pravijo na potovanje, imenovano RAST (Roj abiturentov 
srednjeøolskega teœaja). Odkar je Slovenija samostojna 
dræava, je cilj tega potovanja.

Tako je v domovino svojih dedov letos pripotovala RAST 
XXXVI, torej æe 36 generacija slovenskih maturantov. Med 
41 mladimi, ki predstavljajo æe tretji rod slovenskih emigran-
tov, sta bila tudi Augustina Zakrajøek in Gabriel Jelenc. Njune 
korenine izhajajo prav iz naøih krajev in vsi so bili veseli, 
ker so si lahko ogledali nekatere znamenitosti velikolaøke 
deæele. Obiskali so Turjaøki grad, se sprehodili po Trubar-
jevi domaœiji, si ogledali cerkev na Veliki Slevici. Obiskali 
so gospoda æupana Antona Zakrajøka in si ogledali njegov 
zanimiv œebelnjak. Ob koncu napornega dneva so se po-
peljali mimo Retij do Dvorske vasi. Tu so doæiveli øe eno 
slovensko znaœilnost – gasilsko veselico. Mladi Argentinci so 
se obiskovalcem predstavili z dvema argentinskima plesoma 
(slovenskih, ki so jih tudi imeli v programu, zaradi izgubljene 
prtljage niso mogli izvesti), potem pa s pravim juænjaøkim 
temperamentom popestrili veseliœno dogajanje na plesiøœu.

Za zakljuœek navajam besede, ki sem jih kot domaœinka - 
Dvorjanka in kot predstavnica obœine namenila mladim ro-
jakom: »Imam prijetno nalogo, da v naøi sredi pozdravim 41 
deklet in fantov in njihove spremljevalce, ki prihajajo iz dalj-
nje Argentine.

To je æe 36 generacija slovenskih maturantov in ob vsakem 
njihovem obisku bi si morali mi, ki æivimo v tej prelepi deæeli 
na sonœni strani Alp, malo izpraøati vest.

Poglejte, babice in dedki teh deklet in fantov so bili kot ka-
pljica v oceanu. Vendar so s svojo pokonœnostjo in trdno na-
rodno zavestjo znali ohraniti in prenesti na svoje potomce 
slovenski jezik, slovensko pesem, slovenske obiœaje – z eno 
besedo: slovensko kulturo.

Kaj pa mi? Koliko spoøtujemo te vrednote?
Poglejmo samo naøe besediøœe! Ubogo slovenøœino tako mr-
cvarimo, pa naj bo v medsebojnem sporazumevanju, v medi-
jih in celo v moderni literaturi, da kmalu ne bomo veœ vedeli, 
kaj je prav in kaj narobe.

Zato, spoøtovane mladenke in mladeniœi: ponesite iskrene 
œestitke in povejte svojim starøem in starim starøem, da jih 
obœudujemo in spoøtujemo, ker so ohranili koøœek Slovenije 
v veliki deæeli na drugi strani sveta.

Bienvenidos a nuestra f iesta y deseamos que la pasen muy 
bien y que gozen con nostros!«

Besedilo: Ladka Deterding

Odvoz kosovnega materiala

Obœina Velike Laøœe obveøœa obœane, da bo Javno podje-
tje Snaga d.o.o. zaœelo z odvozom kosovnih odpadkov po 
naslednjem vrstnem redu :

– Velike Laøœe:  22. oktober
– Rob: 23. oktober
– Turjak: 24. oktober

Sortirani kosovni material mora biti odloæen do 6. ure zju-
traj na ploœnik ob cesti. Morebitne reklamacije sporoœite 
na telefon 477 96 40 ali 477 96 67 vsak delovni dan od 8. 
do 14. ure. (Obœinska uprava)

na postaja, se lahko pohvalimo z najsodobnejøo opremo, kar 
je tudi v skladu z novimi smernicami zdravljenja v ambulanti 
sploøne oziroma druæinske medicine. 

Zato se øe enkrat v imenu vseh naøih pacientov zahvaljujemo 
obœini Velike Laøœe tako za f inanœno pomoœ, kot tudi za po-
sluh za naøe potrebe.

Besedilo: Kolektiv ZP Velike Laøœe
Fotograf ije: Barbara Peœnik
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Stranske poti so zapeljivejŠe od
glavnih

Občina Velike Lašče 

V PETEK, 
5. OKTOBRA 2007, 

OB 19. URI
NA TRUBARJEVI DOMAČIJI NA RAŠICI

Vabi na 26. kulturni veœer (6. sezona)

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI

Gost večera bo politik

LEPO VABLJENI!

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI

LOJZE PETERLE

Intelektualec mora 
opozarjati
Na Trubarjevini v čast domovini

Gost junijskega veœera Na Trubarjevini v œast domovini je 
bil f ilozof in publicist dr. Tine Hribar. Poznamo ga kot usta-
novitelja in prvega urednika Nove revije ter soustvarjalca 
programa, ki je bil objavljen v 57. øtevilki. Skupaj z æeno 
Spomenko sta velika zagovornika demokracije in kot takøna 
nista pri srcu nobeni oblasti. V svojem nastopu je Tine Hri-
bar govoril o strahovih, s katerimi se je sreœeval v svojem 
æivljenju: od strahu, ki ga je doæivljal kot otrok med drugo 
svetovno vojno, do tistih, ki jih sedaj kot trn v peti vsakokra-
tni oblasti doæivlja skupaj z æeno Spomenko.

Tudi Primoæ Trubar se je ob svojem delu sreœeval z razliœnimi 
strahovi, bil je preganjan, za tiskanje prve knjige ni imel do-
voljenja … Ali menite, da je strah in sreœevanje z njim lahko 
gonilo vaøega, morda pa tudi Trubarjevega dela?
Œe je bil strah gonilo Trubarjevega dela in je gonilo naøe 
generacije, je torej strah prisoten æe nekaj sto let slovenske 
zgodovine. Zgleda, da Slovenci s strahom æivimo. Najbræ nas 
obremenjuje, po drugi strani pa nas vedno znova prebuja in 
nam, s tem ko ga premagujemo, daje dodatno energijo. Ne 
gre za to, da svojega strahu ne bi priznali, rekoœ mene ni 
strah, ampak da si strah priznamo in kljub temu delujemo 
naprej. 

Ali se je v Sloveniji bati oblasti? Vsakokratna oblast daje 
obœutek, da je na oblasti vsemogoœna in nezmotljiva. Ali me-
nite, da imamo upanje, da se bo tudi pri nas politika nekoœ 
normalizirala?
Kot reœeno, œe je ta strah stoleten, œe je bil v 20. stoletju tako 
moœno prisoten, je nemogoœe, da bi ga kar naenkrat izbrisali 
in tudi ta demokratiœna øola potrebuje nekaj desetletij, vsaj 
50 let, da se bo povsem utrdila. V svojem nastopu sem govo-
ril samo o negativnih pojavih, ki jih sreœujemo pri nas. Morda 
sem bil celo preveœ kritiœen, kajti v celoti gledano Slovenci 
dobro napredujemo, tudi demokracija napreduje kljub niha-
nju sem in tja. Imam oœitke tudi proti sedanji oblasti, ki sem 
jo podprl vendar, kot reœeno, so to dobronamerni oœitki. Je pa 
oœitno, da s prihodom na oblast zaœneø ravnati oblastniøko. 
To se je zgodilo tudi moji æeni, in ko je spoznala, da se ji to 
zaœenja dogajati, je izstopila iz politike. Zelo teæko je ref lek-
tirati, da si zaœel delovati tako kot vsi oblastniki. Zato mislim, 
da intelektualec mora opozarjati na to, ne glede na to, da se 
sem in tja malo zameri.

Po nekaj generacijah demokracije bomo tudi to znali …
Upam, da bomo to preboleli. Je boljøe, ni res, da je danes 
slabøe, kot je bilo v bivøem reæimu. Res je, da smo takrat vsi 
nekako zaupali, da se bo spremenilo na boljøe, da smo se 
takrat bolje poœutili. Œe se nam danes kaj negativnega zgodi, 
se nam to zdi huda krivica, takrat pa smo bili sprijaznjeni s 
tem, da se to dogaja. Danes takøne stvari takoj zaœutimo in 
protestiramo. Mislim, da je to dober znak, saj nismo kar pri-
pravljeni poæreti vsega, kar pride.

S soprogo Spomenko sta ena redkih, ki javno in glasno go-
vorita o spravi in ki ne trdita, da je bilo pred letom 1991 vse 
slabo in je danes vse dobro. Ali upate, da bo takønih ljudi vse 
veœ in da bomo znali æiveti v spravi?
Vœasih kar malo podvomim, ampak mislim, da je naøa gene-
racija zadnja, ki æivi v tem … Prihajajo nove generacije, ki 
æivijo popolnoma nov svet, internetni svet, komunikacijske 

moænosti so praktiœno neomejene in mislim, da bo to pre-
vladalo.

Vendar pa na prvi pogled ravno te neomejene komunikacij-
ske moænosti in internet ogroæajo slovenski jezik. Svet danes 
komunicira v angleøkem jeziku, tudi v veliki Evropi sloven-
ski jezik govori zelo majhen deleæ ljudi. Ali se bo naø jezik 
ohranil?
Tega se moramo bati in temu primerno delovati. Nastopa to-
rej nek novi strah, ki ga Slovenci sami ne bomo v celoti reøili. 
Prihaja nova groænja, œeprav bi bilo øe veliko hujøe, œe bi v ES 
vstopili v okviru Jugoslavije. V tem primeru bi kot uradni je-
zik veljal srbohrvaøki, slovenøœine ne bi bilo nikjer. Sedaj pa 
je naø jezik evropsko in svetovno uradno priznan. Pokoplje 
nas lahko le naøa lastna malomarnost. Œe se bomo vsaj malo 
dræali gesla »Stati inu obstati«, bomo obstali.

Gospod Tine Hribar, najlepøa hvala za pogovor.

Besedilo in fotograf ija: Joæe Stariœ

Uspešno izpeljan 
projekt
Zaključili smo drugi Velikolaški 
poletni festival

V letoønjem poletju so se v okviru Velikolaøkega poletnega 
festivala zvrstile tri kulturne prireditve na razliœnih lokaci-
jah v obœini. 

6. julija smo lahko prisluhnili koncertu Godbe Dobrepolje 
v Robu. Lep program, ki nam ga je pripravila Dobrepoljska 
godba, je v prijetnem stilu povezoval Igor Ahaœevœiœ. Veœer 
so s svojim nastopom popestrile tudi pevke skupine Sekstet 
komplet. Za dobro razpoloæenje po zakljuœenem programu so 
poskrbele œlanice Druøtva podeæelskih æena Velike Laøœe. 

Novost letoønjega festivala je bilo sodelovanje z Zavodom 
Ars Ramovø, organizatorjem uveljavljenega festivala SEVIQC 
Breæice – mednarodnega festivala stare glasbe, ki si je za 
letoønjo zakljuœno prireditev izbral grad Turjak. V soboto, 18. 
avgusta, je tako nastopila øpanska skupina HEXACORDO, ki 
jo sestavljajo mladi glasbeniki iz øpanskega mesta Cuenca. 
Skupina izvaja glasbo øpanske renesanse na instrumentih 
(kornet, renesanœne f lavte, lutnja, viola da gamba …), ki so 
natanœna kopija izvirnikov. Na koncertu so nam predstavili 
zbirko pesmi in romanc iz okolja treh kraljic øpanske rene-
sanse: Ivane Beltraneje, Izabele Katoliøke in Ivane Blazne.

Pogostitev je bila ponovno v rokah œlanic druøtva podeæelskih 
æena, ki pa so le komaj nasitile mnoæico obiskovalcev. Med 
njimi so sicer prevladovali gostje iz Ljubljane, ki so priøli s 
Festibusom. Zadovoljen je bil tudi direktor breæiøkega festi-
vala Klemen Ramovø, ki je izrazil æeljo, da bi grad vkljuœili v 
festivalski program tudi prihodnje leto.

S poletnim festivalom smo zakljuœili v soboto, 25. avgusta. 

Na odru Levstikovega doma v Velikih Laøœah smo si lahko 
ogledali Rossinijevo opero v dveh dejanjih Seviljski brivec 
v izvedbi Kulturno turistiœne agencije F igaro. Kljub odliœni 
izvedbi je bila æal prireditev slabo obiskana.

Besedilo: Veronika Vasiœ in Barbara Peœnik, Obœinska uprava
Fotograf ije: Niko Samsa

Okužba s hruševim 
ožigom tudi v naši 
obČini
F itosanitarna uprava je 12. julija 
potrdila okuŽbo s hruševim oŽigom 
tudi na Rašici pri Velikih Laščah

Hruøev oæig (Erwinia amylovora) je nevarna bakterijska bo-
lezen, ki jo prepoznamo po nenadnem in hitrem suøenju ja-
blanovih in hruøevih vej. Øe posebej so prizadete kutine in 
starejøe hruøke (trepke). Poleg jablane in hruøke bakterija 
okuæuje tudi glog, ognjeni trn, razne paneøplje, jerebiko, ja-
ponsko kutino in ømarno hruøico.

F itosanitarna uprava je potrdila okuæbo s hruøevim oæigom 
tudi na Koœevskem, Ribniøkem in v okolici Velikih Laøœ. V 
oæjem pasu, ki zajema okolico enega kilometra, je treba od-
straniti vse sumljive, posuøene veje in se dræati preventivnih 
in higienskih ukrepov v sadovnjakih. 

Uœinkovitih sredstev za prepreœevanje okuæb ni. Na voljo 
je le nekaj agrotehniœnih ukrepov in pomoænih sredstev za 
razkuæevanje, ki so opisani pri preventivnih in higienskih 
ukrepih v sadovnjakih.

1. Okuæene dele rastlin izrezujete vsaj 50 cm v zdravo tki-
vo. Razkuæujte økarje, obutev in drugo opremo! Rane na 
drevesu in orodje razkuæimo z 10% varikino (1 del vari-
kine in 9 delov vode). Razkuæujemo tudi roke in økornje, 
kar lahko naredimo s 70% alkoholom ali cvetom. 

2. Okuæene veje reæemo v suhem vremenu in jih takoj 
damo v za to pripravljeno vreœo, ki jo skurimo skupaj z 
vejami. Seæiganje je najbolj uœinkovito uniœevanje bak-
terije. 

3. Po neurjih s toœo in moœnim vetrom, ki nam povzroœi 
rane na listih je priporoœljivo økropljenje poøkodovanih 
rastlin z bakrovim pripravkom v predpisanem nizkem 
odmerku (0,06% Cuprablau).

4. Redno moramo pregledovati tudi gostiteljske rastline: 
predvsem kutine, neøplje, paneøpljice (Cotoneaster), glog 
in ognjeneni trn..

O morebitnem odkritju sumljivih bolezenskih znamenj v do-
slej neokuæenih obmoœjih je treba takoj obvestiti F itosanitar-
no inøpekcijo ali javno sluæbo za varstvo rastlin, ali kmetij-
sko svetovalno sluæbo ali pa pokliœite na deæurno telefonsko 
øtevilko 041/354-405. Veœ informacij o bolezni je na voljo na 
spletnem naslovu: http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp.

Besedilo: Ana Ogorelec
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VODOOSKRBNI 
SISTEMI  

(vodovodi)

Mikrobioloøki 
preskusi vzorcev

pitne vode
øt odvzetih vzorcev 

F izikalno - 
kemijski preskusi 

vzorcev pitne 
vode

øt. odvzetih 
vzorcev

Deizin-
fekcija
pitne 
vode

Sanitarno 
tehniœno  

stanje
vodovodov 

Kakovost pitne 
vode in najnujnejøi 

ukrepi

Prekuha-
vanje 
pitne 
vode za 
prehran-
ske 
namene

skupaj rezultat skupaj rezultat

BOROVEC- 
KARLOVICA

6 4 ustrezni
2 neustrezna

2 2 ustrezna ne - zajetje  je 
ustrezno,

- del 
vodovodnega 

omreæja je 
neustrezen 

Voda je obœasno 
mikrobioloøko 
onesnaæena (omreæje).
 Vrtina Podstrmec ima 
zdravstveno ustrezno 
pitno vodo. Potrebna 
je sanacija sekundarnih 
cevovodov in 
prikljuœkov. 

da-
obœasno
(predvsem 
po deæju)

DOLØŒAKI 6 1 ustrezen
5 neustreznih

2 2 ustrezna ne neustrezno
(zajetje, 
omreæje)

Voda je pogosto 
mikrobioloøko 
onesnaæena in po 
padavinah rahlo 
motna. Objekte in 
okolico je treba redno 
œistiti. Predvidena je 
prikljuœitev na vodovod 
Velike Laøœe

da- stalno

KAPLANOVO 
ADAMOVO 

PODSMREKA

4 4 ustrezni 2 2 ustrezna ne  neustrezno
 (zajetje, 
omreæje)

Voda je obœasno 
mikrobioloøko 
onesnaæena (Zajetje, 
omreæje).
Objekte in okolico je 
treba redno œistiti.
Predvidena je 
prikljuœitev na vodovod 
Velike Laøœe

da- 
obœasno, 
(predvsem 
po deæju)

SELO-DEDNIK-
NAREDI

18 15 ustreznih
  3 neustrezna

8 8 ustreznih da
- redno

kloriranje

-zajetje je 
ustrezno,

- vod. 
omreæje 

je
neustrezno

Voda je obœasno 
mikrobioloøko 
onesnaæena (omreæje).
Vodovodno 
omreæje,vkljuœno z 
rezervoarji, je treba 
postopno obnoviti

- ob 
prekinitvi 
kloriranja

MALI OSOLNIK 9 4 ustrezni
5 neustreznih

2 2 ustrezna ne neustrezno
 (zajetje, 
omreæje)

Voda je pogosto 
mikrobioloøko 
onesnaæena in po 
obilnejøih padavinah 
rahlo motna. 
Objekte in okolico 
je treba redno œistiti. 
Potrebna je najnujnejøa 
sanacija zajetja in 
rezervoarja ter obnova 
slabøih delov omreæja. 
Moæna je prikljuœitev 
na vodovod Turjak.

da- stalno

VELIKE LAØŒE 
DVORSKA VAS 

OPALKOVO

35 33 ustreznih
2 neustrezna

15 15 
ustreznih

da
- redno

kloriranje

- zajetja so 
ustrezna,

 - posamezni 
deli vod. 

omreæja so 
neustrezni

Voda je mikrobioloøko 
in f izikalno – kemijsko  
ustrezna.
Treba je obnoviti 
kritiœne dele 
vodovodnega omreæja, 
kjer lahko pride do 
onesnaæenja vode

- ob 
prekinitvi 
kloriranja

Vodovodi v naši obČini ponekod neustrezni
Letno poročilo 2006 o skladnosti pitne vode in stanju vodovodov v občini Velike Lašče

Pripravil: Roman Struna

Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba,
- najmanj dve leti delovnih izkuøenj,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
-  aktivno znanje enega od svetovnih jezikov,
-  poznavanje dela z osebnim raœunalnikom,
-  vozniøki izpit B kategorije.

K prijavi morajo kandidati priloæiti:
- æivljenjepis
- opis dosedanjih delovnih izkuøenj 
- opis poznavanja dela z osebnim raœunalnikom
- fotokopijo osebnega dokumenta,
- fotokopijo potrdila o izobrazbi,
- fotokopijo delovne knjiæice oz. dokumenta, iz 

katerega bodo razvidne delovne izkuønje
- fotokopijo potrdila o znanju svetovnega tujega 

jezika 
- fotokopijo vozniøkega izpita 

Opis del in nalog:
-  operativno vodenje zavoda (pomoœnik direktorja)
- organizacija dela s strankami
- organizacija in vodenje sprejemne pisarne 
- organizacija in izvajanje strokovnega vodenja v 

okviru dejavnosti zavoda
- organizacija in sodelovanje z zunanjimi izvajalci 

aktivnosti na podroœju delovanja zavoda
- sodelovanje in priprava skupnih programov s 

sorodnimi organizacijami na podroœju kulture in 
turizma

- priprava in izvedba programov za izobraæevanje 
vodiœev v Obœini Velike Laøœe

- organizacija pisarniøkega poslovanja zavoda
- vodenje kadrovske in drugih predpisanih evidenc 

zavoda
- arhiviranje dokumentacije poslovanja zavoda v 

skladu s predpisi
- stiki z javnostjo 
- organizacija in vodenje spletnih strani zavoda
- vodenje zavodskih zbirk
- skrb za varovanje in hranjenje zavodskega gradiva
- raziskovanje in objavljanje zavodskega gradiva
- priprava programov in skrb za popularizacijo zbirk 

zavoda 
- razstavna dejavnost
- publicistiœna dejavnost
- priprava razvojnih programov
- sodelovanje z organi obœine, upravne enote, regije 

in dræave s podroœja kulturne in naravne dediøœine 
in na ostalih podroœjih v povezavi z razvojnimi 
programi

- spremljanje aktivnosti, ki se izvajajo v okviru 
obœine, upravne enote, regije in dræave in vplivajo 
na delovanje zavoda

- izdelava razvojnih projektov s podroœja kulturne 
in naravne dediøœine v povezavi z razvojnimi 
smernicami Obœine Velike Laøœe

- vodenje træenja
- oblikovanje novih kulturno turistiœnih produktov 

na podlagi strokovnih podlag
- povezovanje zavoda s proizvajalci in ponudniki 

storitev, katerih izdelki in storitve se træijo v okviru 
zavoda

- priprava in izbira gradiva ter izdelkov za træenje
- izvajanje aktivnosti s podroœja promocije in 

træenja dejavnosti zavoda
-  priprava delavnic in prireditev s podroœja 

dejavnosti zavoda
- priprava statistiœnih podatkov za meseœna poroœila 

direktorju
- priprava letnega programa in letnega poroœila o 

izvedenih aktivnostih
- skrb za izobraæevanje in strokovno 

izpopolnjevanje
- opravljanje drugih del v okviru programa dela 

zavoda
- opravljanje drugih del po nalogu direktorja 

Posebni pogoji delovnega mesta:
-  delo je samostojno
-  delo poteka v neenakomerno razporejenem 

delovnem œasu, po potrebi tudi ob nedeljah in 
praznikih

-  delo zahteva komunikativnost, smisel za delo s 
strankami in obiskovalci

-  delo zahteva nenehno izobraæevanje na podroœju 
delovanja zavoda

Izbrani kandidat bo imenovan za nedoloœen œas. 
Nastop dela bo predvidoma novembra 2007.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
poøljite v 8 dneh od objave (upoøtevali bomo prijave, 
prispele do vkljuœno 10. oktobra) na naslov: JAVNI 
ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI, Raøica 69, 1315 Velike 
Laøœe, z oznako:''Prijava na razpis – Ne odpiraj ! ''

Kandidati bodo o izbiri pisno obveøœeni najkasneje v 
14 dneh po opravljeni izbiri.
                                                               Matjaæ 

Gruden
                                               direktor zavoda

Javni zavod za kulturo in turizem Obœine Velike Laøœe - Trubarjevi kraji, Raøica 69, 1315 Velike Laøœe, razpisuje 
prosto delovno mesto

KUSTOSA ORGANIZATORJA



10Trobla 5/2007 11 Trobla 5/2007Obœinske strani Obœinske strani

Kaj lahko 
uredimo 
na Krajevnem 
Uradu?
Upravne zadeve, ki jih lahko urejamo 
na Krajevnem Uradu Velike Lašče

V zadnjih letih je na krajevnih uradih moæno urejati 
œedalje veœ upravnih zadev. Z Upravne enote Ljubljana, 
Sektorja za upravne notranje zadeve so nam posredovali 
seznam vseh upravnih nalog, ki se opravljajo na krajevnih 
uradih: 

- sprejem vlog za osebne izkaznice in potne listine, 
- sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potno 

  listino,
- sprejem naznanitve pogreøanja osebne izkaznice 

  in potne listine, 
- sprejem preklica osebne izkaznice in potne listine, 
- sprejem vloge za izdajo potrdila o dræavljanstvu RS, 
- potrjujejo se dovoljenja za prehod meje mladoletne

  osebe (do 15 leta starosti),
- sprejem prijav oziroma sprememb stalnega in

  zaœasnega prebivaliøœa, 
- sprejem prijave potovanja v tujino nad 3 mesece 

  in vrnitev iz tujine, 
- izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva, 
- potrjuje se podpora volivcev, 
- izdaja potrdil iz evidence gospodinjstev, 
- vpisujejo se zaznamki in popravki v matiœne knjige, 
- sestava zapisnika o priznanju oœetovstva, 
- izdaja in posredovanje izpiskov in potrdil iz 

  matiœnih knjig, 
- sprejem izjav o spremembi priimka, 
- sprejem izjav o izbiri priimka za pravni promet, 
- sestava smrtovnic, 
- izdaja potrdil iz registra druøtev, 
- opravljajo se upravne overitve (podpisa, kopije 

  ter garantnih pisem), 
- izdaja izpiskov iz zemljiøke knjige, 
- izdaja in zamenjava vozniøkega dovoljenja.

Krajevni urad Velike Laøœe 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe 
telefon: (01) 787 30 09 

Uradne ure:
Sreda, od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 17:00
Petek, od 8:00 do 13:00

Gledališki abonma 
2007/2008
Program 11. sezone

Kot smo æe v eni od prejønjih øtevilk Troble napovedali, 
smo v letoønji, 11. sezoni gledaliøkega abonmaja delno 
spremenili koncept predstav. Øtevilo predstav smo poveœali 
s øest na sedem, od tega bo gostovalo pet profesionalnih 
gledaliøœ, novost pa bo vkljuœitev dveh amaterskih gledaliøkih 
predstav.

Iz objektivnih razlogov si organizator pridruæuje pravico do 
spremembe programa.

Cene abonmajskih vstopnic: 50 EUR, za dijake, øtudente, 
upokojence: 45 EUR; moæno je plaœilo v dveh obrokih. V 
primeru, da bo dvorana polno zasedena, bomo s prodanimi 
vstopnicami pokrili dobro polovico cene abonmaja. Razliko 
do polne cene predstav bo f inancirala Obœina Velike Laøœe, 
zato bodo pri nakupu vstopnic imeli prednost naøi obœani. V 
prosti prodaji bo veljala enotna cena 12 EUR na predstavo.

Rezervacije sprejemamo na telefonski øtevilki 781 03 70.

Vpis abonmaja bo

v sredo, 3. oktobra, od 10. do 17. ure in
v œetrtek, 4. oktobra, od 10. do 12. ure.

Rezervirane vstopnice je treba dvigniti do zakljuœka vpisa!

Letos si boste lahko ogledali naslednje predstave:

Milan Grgiå

SARMICA (komedija) – gledaliøœe Mojteater
Reæija: Roman Konœar
Igrajo: Roman Konœar, Maja Konœar in Konrad Piæorn 
Kondi

»Sarmica je smiselno nadaljevanje zgodbe uspeønice 
»Juhica«.

Aleksandrova mlada æeniœka se je vrnila s poroœnega 
potovanja po Øpaniji, kamor je odøla sama ... In vzrokov 
za prvi in pravi zakonski prepir je - mnogo. Vesna se zato 
odseli k svoji mami, Aleksandru pa priskoœi na pomoœ, 
kot vedno, njegova bivøa æena Kristina. In, popolnoma 
nepriœakovano, sosed Anton Jerøin - Piøtolca, veliko 
prezgodaj upokojeni policist. Pardon – detektiv.

Predstava, ki zagotavlja huronski smeh gledalcev: zaradi 
dinamiœnih dialogov, nepriœakovanih zapletov in komiœnih 
situacij - kot æivljenje samo, œe ga le znamo pogledati s 
pravega zornega kota..«.

James Prideaux

GOSPODINJA (romantiœna komedija) – 
Mestno gledaliøœe ljubljansko
Reæija: Zvone Øedlbauer
Igrata: Ljerka Belak in Janez Starina

»Komiœna ljubezenska zgodba sodobnega ameriøkega av-

torja Jamesa Prideauxa nas bo popeljala v zapraøeno vikto-
rijansko hiøo, v kateri na robu mesta æivi Manley Carstairs, 
samski mamin sinko srednjih let. Prepriœan je, da so nje-
govo poslanstvo na tem svetu kiœasti pogroøni romanœki, 
ki jih proizvaja. Po smrti posesivne matere, s katero je 
bival dolga leta, konœno zadiha in si v veliki hiøi zaæeli 
malo druæbe – œedno sluækinjo, ki bi pridno izpolnjeva-
la njegove æelje. Vendar pa ima Manley pri izboru høne 
pomoœnice smolo (ali pa morda tudi ne), saj zaposli Annie 
Dankworth, kloøarko srednjih let, ki bi se rada reøila ceste. 
Zaœetna nekajurna idila se sprevræe v pravo bitko, polno 
iskrivih replik, smeønih zapletljajev in jedkega humorja. 
Annie je kot gospodinja popolna zguba, pa øe zelo dolg 
jezik ima in mnenje o vsaki stvari. Manley se sicer na vse 
pretege upira, vendar precej neuspeøno. Annie namreœ 
dobro ve, da je naletela na pravega kandidata za svoje 
naœrte, ugotovila pa je tudi, da se pod plaøœem samoljubja 
in nemoœi skriva privlaœen in œuten moøki«. 

Tone Partljiœ

PARTNERSKI ODNOSI (komedija) – 
Preøernovo gledaliøœe Kranj
Reæija: Vinko Möederndorfer
Igrajo: Vesna Jevnikar, Vesna Slapar, Vesna Pernarœiœ-
Æuniå, Igor Øtamulak in Borut Veselko

»Komedija o neobiœajnih partnerskih odnosih in nenava-
dnih partnerskih zapletih
Situacija, ki smo ji priœa v Partljiœevi komediji, je samo na 
prvi pogled nenavadna, saj bi se zlahka zgodila tudi vam 
in v marsikateri enopartnerski druæini. Loœena profesorica 
slovenøœine v najlepøih zrelih letih æivi z odraslo hœerko, 
ki se je ravnokar razøla s svojim fantom. Profesorica Olga 
skuøa svojo obupano hœerko prepriœati, da moøkih v svo-
jem æivljenju sploh ne potrebuje, kar ves œas dopoveduje 
tudi sebi. In res se zdi, da ji je uspelo vsaj sebe (nikakor 
pa ne hœerke) prepriœati, da je æivljenje brez njih øe lepøe 
in laæje, v tem pa jo zagnano vzpodbujajo tudi njene 
feministiœne prijateljice. In ko se æe zdi, da je z moøkimi za 
zmeraj opravila, jo nekdanji dijak povabi na obletnico ma-
ture. Sreœanje je za Olgo »usodno«, saj ji zdaj æe odrasli 
dijak in falirani semeniøœnik razkrije, da vse od gimnazij-
skih dni hrepeni po njej. Hkrati pa se tudi hœerka zaplete 
v partnersko zvezo z veliko starejøim sodelavcem. Hœerka 
je nad mamino ljubezensko zvezo z mlajøim moøkim 
øokirana, prav tako pa tudi mama nad hœerinim razmerjem s 
starejøim moøkim. Kako se bodo partnerski odnosi razpletli, 
pa lahko samo ugibate, œeprav dvomimo, da boste uganili. 
 
V svoji novi komediji se Tone Partljiœ duhovito loteva 
aktualne teme partnerskih odnosov, vpraøanja feminiz-
ma, najrazliœnejøih partnerskih kombinacij in spolnih 
usmerjenosti, obenem pa v dogajanje spretno vplete tudi 
druæbenopolitiœno stvarnost. Vse to pa poœne na sebi la-
sten, prepoznaven in humoren naœin. In zmeraj znova se 
smejemo tako na tuj kot tudi na svoj raœun.«

Tone Patljiœ

ØŒUKE PA NE – KUD Rob
Reæija: Joæe Vozny
Igrajo: stalna igralska zasedba 
KUD RobKen Ludwig

D. Kovaœeviå

BALKANSKI ØPIJON 
(druæbena satira) - Dramski 
odsek PD Øtandreæ, Øtandreæ 
pri Gorici (Italija)
 

»Balkanski øpijon je precej ostra druæbena satira. Raz-
bremenjena je skrajno absurdnih obratov in nenadnih 
izmiøljotin, zato so osebe v igri dosti bolj naravne, verjetne 
in zato nevarnejøe. 
Ilijo Œvoroviœa, ki je oddal sobo zdomskemu krojaœu, 
pokliœejo na upravo za notranje zadeve in ga informativ-
no povpraøajo o podnajemniku. To zbudi v Iliji sum, da je 
njegov podnajemnik agent tuje Uzahodne) obveøœevalne 
sluæbe. Œrv sumniœenja spremeni Ilijo v budnega in teme-
ljitega vohuna.«

Jana Pavliœ

LA-LA-LA – 
produkcija OSUM
Reæija: Matej F ilipœiœ
Igrajo: Marinka Øtern, 
moøki vokal 
Metod Banko

»Igralko v odrski pokrajini vodijo glasbeni in f ilmski 
impulzi, ki v njej prebujajo utrinke spominov, fragmente 
preteklih æivljenj.
 
Kdo je æenska, ki nam pripoveduje o pravilni izbiri 
moøkega, nam daje gospodinjske nasvete, opisuje svoje 
kuharske mojstrovine? Na odru se v tanki liniji sreœata 
prostor njene realnosti s prostorom njenega spomina, 
kjer mora loviti ravnoteæje z natanœnostjo akrobatke, kajti 
spomin zna biti resniœno prostrana deæela, polna pasti in 
nevarnosti, v katerih se, œe nismo dovolj pazljivi, lahko 
hitro izgubimo. In ko se izgubimo, ali se nenadoma od 
nekje prikaæe nekdo, ki nam bo podal roko? In kje na nas 
preæi ælahtno truplo? Ali pa se  vse to dogaja samo, kadar 
sanjamo znotraj sanj?«

TI NORI TENORJI (komedija) – 
SNG Maribor
Reæija: Jaøa Jamnik
Igrajo: Kristijan Ostanek, 
Dunja Zupanec, Nenad Tokaliå, 
Vlado Novak, Alenka Cilenøek, 
Ivica Knez, Mateja Pucko, 
Sonja Blaæ

»Cleveland leta 1934. V mesto je 
priøel nastopat slavni tenorist Tito Me-
relli, alkoholik in æenskar. Po sporu z 
æeno zadrogiran in pijan obleæi v hotelu. Ker Tita od niko-
der ni, nastane v operi straøna panika. Ne kaæe drugega, 
kot da slavno zvezdo zamenjajo z drugim pevcem. Bo kdo 
opazil?«

Pripravila: Barbara Peœnik, Obœinska uprava
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Investicije v 
poletnem Času
Investicije in drugo delo na 
področju kulture, šolstva in 
zdravstva

Dejavnosti na podroœju kultre

V poletnem œasu je bilo izvedenih kar nekaj investicij na 
podroœju kulture. Najbolj æivahno je bilo na Trubarje-
vi domaœiji na Raøici, saj se Trubarjevo leto nezadræno 
pribliæuje. Med pomembnejøimi investicijami je bila uredi-
tev ogrevanja na plin v nekdanjem gospodarskem poslopju 
domaœije in v galeriji Skedenj s œitalnico. V spominski sobi 
je bilo v juliju izvedeno bruøenje in lakiranje poda, barvanje 
oken in spominskih stebrov. V jesenskem œasu pa je predvi-
dena  øe zamenjava lesenega mostiœka za mlinom in menjava 
vodnih koles pri mlinu in æagi.

Z lastniki Stritarjeve kaøœe smo podpisali sporazum o 
vzdræevanju. Obnovitvena dela izvaja Anton Golnar s.p., iz 
Svetega Jurija ob Øœavnici.

Pripravili smo tudi program za gledaliøki abonma (poseben 
prispevek) in upamo, da bomo z izborom predstav zadovolji-
li œim øirøi krog ljudi. Med poletnim œasom smo izvedli tudi 
Velikolaøki poletni festival. Prizadevali si bomo, da bomo fe-
stival v naslednjem letu øe bolj pribliæali  naøim obœanom. 

 

Foto: Grega Hoœevar
Obnovljena sta bila Trubarjev spomenik na Raøici in ...

 

Foto: Grega Hoœevar
Levstikov spomenik pred æupnijsko cerkvijo v Velikih 
Laøœah.

Foto: Janez Zakrajøek
Stritarjeva kaøœa v Podsmreki je dobila novo slamnato streho.

Dejavnosti na podroœju øolstva in predøolske vzgoje

Dela pri gradnji telovadnice 

V prejønji øtevilki Troble smo pisali o podpisu pogodbe z iz-
vajalcem del. Sedaj so rezultati izbrane ekipe, ki sodeluje pri 
gradnji, æe dobro vidni.

S priœetkom gradnje se je odprlo tudi nekaj novih problemov, 
ki jih je potrebno sproti reøevati -  prestavitev el. kabla, uredi-
tev dostopne ceste do parkiriøœ, zunanja ureditev. Zakljuœena 
je postavitev streøne konstrukcije. Naroœena je æe tudi dobava 
vgradne øportne opreme in dodatno  dobava in montaæa siste-
ma prezraœevanja, ki v prvotnem popisu del ni bil predviden  Za  
dobavitelja ostale opreme v telovadnici, multimedijski uœilnici, 
zobni ambulanti in v knjiænici bo v mesecu oktobru objavljen 
razpis.

Skupaj s øolo je bilo potrebno poiskati  nadomestni prostor za 
izvajanje øportne vzgoje v œasu gradnje. Dogovorili smo se, da 
bodo uœenci osnovne øole Primoæa Trubarja imeli pouk øportne 
vzgoje v blok urah. V lepem vremenu jih bo øolski avtobus pe-
ljal na zunanja igriøœa v Turjak ali v Dvorsko vas, v slabem vre-
menu pa bodo imeli øportno vzgojo v Kulturnem domu v Robu 
in v Levstikovem domu v prostoru nad mesarijo. 

Upamo, da bo jesensko vreme ugodno tako za  gradnjo kot 
za uœence in ne bo ovir ne pri delih  ne pri izvajanju øolskih 
programov øportne vzgoje. Istoœasno se tudi zahvaljujemo vod-
stvu øole in uœiteljem za razumevanje nastalih teæav v zvezi z 
gradnjo in tako organizacijo pouka, ki bo zagotavljala varnost 
uœencev v nastalih razmerah. Starøe, sosede in ostale uporabni-
ke povrøin v bliæini gradnje pa prosimo za razumevanje in sku-
pno reøevanje sprotnih problemov. Vsi imamo namreœ skupni 
cilj pred seboj: nova telovadnica z vsemi pripadajoœimi prosto-
ri, mala telovadnica pod veliko telovadnico, nova multimedij-
ska uœilnica, velika in moderna øolska knjiænica, nova, sodobna 
øolska zbornica, kjer bodo velikolaøki uœitelji konœno po de-
setletjih dobili primeren prostor in dovolj velik za vse uœitelje. 
Obœina Velike Laøœe in obœinski svetniki so prisluhnili potre-
bam øole in starøem ter omogoœili preureditev øolskih prostorov 
tako, da je øola bogatejøa za dve uœilnici, eno manjøo za razred 
z manjøim øtevilom uœencev in eno standardno uœilnico, ki je 
urejena tako, da se kadarkoli spet spremeni v prostor za garde-
robo uœencev in uœenk.

Predøolska dejavnost 

Potekala so tudi dela v okolici vrtca Sonœni æarek. Uredili 
smo zaøœitno ograjo, øe v tem letu bomo pokrili obe terasi 
in s tem omogoœili izvajanje dejavnosti na prostem. Izbrali 
smo reøitev, ki je bila spremenljiva tako za projektanta vrtca, 
vodjo in stroko. 

Dejavnosti na podroœju zdravstva

Na podlagi vloge naøih zdravnic smo se odloœili za nakup 
EKG aparata.  S prerazporeditvijo sredstev v okviru druæbenih 
dejavnosti iz tistih postavk, kjer bo realizacija manjøa od 
naœrtovane, in z voljo, da se pobudi za investiranje, kadar 
gre za zdravje, prisluhne œim prej, smo na obœini poiskali 
sredstva,  zdravstvena postaja pa najugodnejøega doba-
vitelja opreme. Zdravstveni ekipi æelimo uspeøno delo in 
priœakujemo tudi nadaljnje sodelovanje pri prizadevanjih  do 
izboljøanja zdravstvenega varstva naøih obœanov.

        
  

  

   

Oddaja vlog za zniæano plaœilo vrtca za leto 
2008

Starøe, ki imajo otroke vkljuœene v vrtec, obveøœamo, da 
obœina v skladu s 15. œlenom Pravilnika o plaœilih starøev 
za programe v vrtcih (Ur.list RS øt. 129/2006) s 1. januar-
jem na novo doloœa viøino plaœila za program vrtca. Starøi 
morajo vlogo na predpisanem obrazcu DZS 1,82 (obrazci 
so dostopni tudi na spletni strani E-uprava http://e-uprava.
gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=478 ) predloæiti do 
15. novembra. Vse izdane odloœbe za zniæano plaœilo ve-
ljajo le do 31. 12. 2007, zato morajo nove vloge izpolniti 
tudi starøi, ki so svoje otroke vkljuœili v vrtec øele v jesen-
skih mesecih letoønjega leta. 

Pripravile: Veronika Vasiœ, Barbara Peœnik 
in dr. Tatjana Devjak

Ekipa investitorja in izvajalcev, projektantov, nadzo-
ra in uporabnika spramlja delo na gradbiøœu.

Na tem mestu bo zrasel nov objekt.

Priœelo se je ruøenje ... Zahteven prevoz konstrukcijskih elementov po Stritarjevi 
ulici v spremstvu vozil Policije in naøih obœanov.

Nov objekt je æe dobil svoje nove dimenzije ... ... in smreœico na vrhu konstrukcije.
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Dopise za sodelovanje smo poslali: Kabinetu predsednika vla-
de RSlovenije; Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za øolstvo, 
RTV Slovenija, Rimsko-katoliøki Cerkvi, Evangeliœanski Cer-
kvi, Zavodu za øolstvo in øport RSlovenije, Druøtvu sloven-
skih pisateljev, Slovenskemu svetovnemu kongresu, Sloven-
ski izseljeniøki matici, Izseljeniøkemu druøtvu Slovenije v 
svetu, Slavistiœnemu druøtvu Slovenije, Slovenski akademi-
ji znanosti in umetnosti, Inøtitutu za slovenski jezik, Zvezi 
bibliotekarskih druøtev Slovenije, Slovenskemu protestant-
skemu druøtvu, Veleposlaniøtvu Zvezne republike Nemœije, 
Strokovnemu zdruæenju zaloænikov in knjigotræcev in Javne-
mu skladu RS za kulturne dejavnosti. 

Vse predloge bomo obravnavali in se do njih opredelili na 
naslednji seji Trubarjevega odbora, ki bo dne, 3. oktobra ob 
19. uri, v sejni sobi Obœine Velike Laøœe.

Besedilo: dr. Tatjana Devjak, predsednica Trubarjevega odbora

Priprave na �00-letnicoPriprave na �00-letnico

Prejeli predloge za 
pripravo praznovanja
Priprave na 500-letnico Trubarjevega rojstva

V prejønji øtevilki Troble smo objavili javni poziv obœinskim 
druøtvom, organizacijam in posameznikom za sodelovanje 
ob pripravi programa ob poœastitvi 500-letnice Trubarjeve-
ga rojstva. Zbirali smo ideje in predloge. Prav tako pa smo 
pisno pozvali nekatere uradne inøtitucije in zavode za sode-
lovanje in skupno nastopanje v Trubarjevem letu.

Na poziv so se javili (po prejemu poøte): Aleø Petan (IT Mana-
ger); Boæo Zalar (J.A.Z. Zalar in druæbenik k.d.); Boæo Zalar in 
Ivan Øega, Druøtvo kulturni most Velike Laøœe-Lützelf lüh; Za-
vod za razvijanje ustvarjalnosti; KUD Primoæ Trubar: v sode-
lovanju z druøtvom Korotan z Dunaja in s Slovenskim prote-
stantskim druøtvom; Obœinska uprava, Druøtvo za ohranjanje 
dediøœine; Parnas, zavod za kulturo in turizem, tudi v sodelo-
vanju s Kulturno posvetnim druøtvom Bazovica iz Reke; KO 
Raøica in Podlog; Turistiœna agencija Parnas; Æupan Obœine 
Velike Laøœe in OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe.

V danaønji øtevilki revije Trobla objavljamo povabilo k odda-
ji ponudbe za oblikovanje logotipa Trubarjevo leto 2008.

Zvone Štrubelj o 
PrimoŽu Trubarju
Poznamo svoje rojake - v pričakova-
nju Trubarjevega leta 2008

V okviru kulturnih veœerov Poznamo svoje rojake, ki jih za-
vod Parnas, podrobneje spoznavamo ljudi, ki so po rodu iz 
naøih krajev ali so tu delovali, in so se s svojim delom zapi-
sali v zgodovino. Ob prihajajoœi 500. obletnici Trubarjeve-
ga rojstva smo petkov veœer (29. 6.) na Trubarjevi domaœiji  
namenili Primoæu Trubarju, predstavil pa nam ga je njegov 
velik poznavalec dr. Zvone Øtrubelj.

Utrip s prireditve prikazujejo priloæene fotograf ije.Veœer, na 
katerem ni manjkalo tudi kritiœnega pogleda na naø odnos do 
Trubarja ter na odnos dræave do obeleæitve 500-letnice, se je 
zakljuœil ob petju pesmi Domovina, ki jo je naø gost posvetil 
tistim Slovencem, ki æivijo v tujini, sledila pa sta øe sproøœen 
pogovor in snovanje novih naœrtov po prireditvi. Prireditev je 
sof inancirala Obœina Velike Laøœe. Ker pa se v enem veœeru 
seveda ni dalo izvedeti vsega, bomo dr. Øtrublja gotovo øe 
povabili medse. 

Poleg kulturnega veœera, posveœenega Trubarju, se v zavodu 
Parnas tudi sicer aktivno pripravljamo na prihajajoœe Tru-
barjevo leto. Intenzivno nastaja razstava Vsem Slovencem ... 
(avtorji Barbara Peœnik, Andrej Perhaj, Niko Samsa in Metka 
Stariœ), kjer bodo na panojih, v vitrinah, na f ilmu in v obliki 
predavanja predstavljene Trubarjeve æivljenjske postaje. Z 
razstavo bomo æe 12. oktobra letos najprej gostovali v Slo-
venskem domu KPD Bazovica z Reke, v letu 2008 pa name-
ravamo z njo obiskati øe druge kraje, kjer je bival in deloval 
Primoæ Trubar.

V sodelovanju z Druøtvom za ohranjanje dediøœine z Gradeæa 
in Borisom Zoretom smo pripravili tudi celodneven program 
Sprehod po Trubarjevi fari, v katerem smo zajeli veœ vse-
bin, ki so v naøem okolju povezane s Trubarjem (Trubarjeva 
domaœija z razlago o Trubarju in knjigoveøko delavnico, vas 

Povabilo k oddaji ponudbe za 
oblikovanje logotipa 
Trubarjevo leto 2008

Obœina Velike Laøœe razpisuje  javni nateœaj za obliko-
vanje logotipa Trubarjevo leto 2008.

1. Smernice

Logotip naj bi izpolnjeval naslednje pomembne 
kriterije:

- lahka prepoznavnost (izraznost), nezamenljivost 
vsebinskih izhodiøœ in logotipa

- likovna œistost in originalnost
- vsestranska uporabnost in aplikativnost

2. Sploøni pogoji oddaje ponudbe
Naroœnik bo postopek izvedel v obliki javnega nateœaja 
in bo osnovne podatke o sodelovanju objavil tudi na 
spletnih straneh Obœine Velike Laøœe.
Kot pravoœasne bodo upoøtevane ponudbe, ki bodo 
predloæene do  12. oktobra 2007 na naslov: Obœina Ve-
like Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe s pripisom 
»Javni nateœaj – logotip Trubarjevo leto 2008 – ne od-
piraj«.

V nateœaju ne morejo sodelovati predstavniki naroœnika, 
œlani æirije in njihovi oæji sorodniki.
Logotip ne sme biti kopija æe obstojeœih.

3. Strokovna æirija
Strokovno æirijo sestavljajo:
Anton Zakrajøek, æupan
dr. Tatjana Devjak, podæupanja in predsednica 
Trubarjevega odbora in
Jasna Ariana Starc, univ.dipl.arhitekture.

4. Posebni pogoji pri pripravi ponujenih reøitev:
Ponujene idejne reøitve morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

- predloæiti je potrebno barvno in œrno-belo 
razliœico,

- ponudniki morajo predloæiti kratko pisno 
obrazloæitev in argumentacijo zasnove

Reøitve, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogo-
jev, bodo izloœene in jih strokovna æirija ne bo ocenje-
vala.

5. Kriteriji ocenjevanja:
Strokovna æirija bo ocenjevala samo tiste idejne reøitve, 
ki bodo oddane skladno s tem povabilom k oddaji po-
nudbe in bodo zadostile razpisnim pogojem.

1. kriterij: lahka prepoznavnost (izraznost), neza-
menljivost vsebinskih izhodiøœ in logotipa 

      20 toœk
2. kriterij: likovna œistost in originalnost                                                

10 toœk
3. kriterij: vsestranska uporabnost in aplikativnost                                

10 toœk
4. kriterij: enostavna zapomljivost logotipa                                            

10 toœk   

Najviøja skupna ocena je 50 toœk. Izbran bo ponudnik, ki 
bo dosegel najviøje øtevilo toœk v seøtevku. Œe bosta dva 
ali veœ ponudnikov dobila enako øtevilo toœk v seøtevku, 
bo bolje uvrøœen tisti ponudnik, ki ima viøje øtevilo toœk 
pri prvem kriteriju. Œe imajo ponudniki enako øtevilo 
toœk pri prvem kriteriju, se kot boljøi uvrsti ponudnik z 
viøjim øtevilom toœk pri drugem kriteriju. Œe imajo ponu-
dniki enako øtevilo toœk tudi pri drugem kriteriju, se kot 
boljøi uvrsti ponudnik z viøjim øtevilom toœk pri tretjem 
kriteriju in po enakem postopku naprej do kriterija, kjer 
se ponudnika razlikujeta.

Po izvedenem ocenjevanju idejnih reøitev, prispelih na 
javni nateœaj skladno s postavljenimi kriteriji, bo strokov-
na æirija naredila vrstni red ponujenih reøitev. Strokovna 
æirija bo izdelala poroœilo o ocenjevanju idejnih reøitev.

Naroœnik bo rezultate objavil najkasneje v 14-tih dneh 
od dneva, doloœenega za predloæitev nateœajnih nalog.

6. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb ne bo javno.

7. Odkup idejne reøitve in povrnitev materialnih 
stroøkov

Logotip, ki  bo prejel najveœ toœk strokovne komisije, bo 
preje naslednje nagrado 
v vrednosti 300,00 EUR.

Naroœnik bo odkupil idejno reøitev, ki bo po oceni æirije 
prejela najviøje øtevilo toœk. Izbrani ponudnik bo po-
zvan k podpisu pogodbe za izkljuœni prenos vseh ma-
terialnih avtorskih pravic iz 22. œlena Zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah na logotipu Trubarjevo leto 2008 
z avtorja na naroœnika, za uporabo v Sloveniji in tujini, 
za ves œas trajanja avtorske pravice, za uporabo v tiska-
ni in elektronski obliki. Za prenos materialnih avtorskih 
pravic na navedenih stvaritvah, za vse izvedene storitve 
v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naroœila in za 
sodelovanje izbranih ponudnikov z izbranim izvajalcem 
produkcije posameznik aplikacij in za sodelovanje z 
naroœnikom za pripravo razpisne dokumentacije za po-
stopek izbire izvajalca za izdelavo aplikacij, bo naroœnik 
izbranemu ponudniku izplaœal prvo nagrado v vrednosti 
300,00 EUR.

Naroœnik si pridræuje pravico, da ne izbere nobene od 
predloæenih idejnih reøitev in ne sklene pogodbe o od-
kupu materialnih avtorskih pravic z nobenim od ponu-
dnikov, œe ponujene idejne reøitve ne bodo prejele vsaj 
30 toœk.

Po zakljuœenem postopku javnega nateœaja bo naroœnik 
ponudnikom na njihovo izrecno æeljo vrnil vzorce 
predloæenih idejnih reøitev logotipa, sam pa ohranil ko-
pije oziroma fotograf ije le-teh.

8. Dodatne informacije
Dodatne informacije dobite na Obœini Velike Laøœe, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe, tel.øt. 01/781 03 70.

Raøica s kulturnim izroœilom, cerkev v Økocjanu, kjer je bil 
Trubar krøœen, in je deloval Jurij Dalmatin, suøilnico sadja 
na Gradeæu s Trubarjevo malico ter grad Turjak, saj so ravno 
Turjaøki poslali Trubarja v øole). Obiskovalci lahko pot med 
posameznimi toœkami prehodijo ali se prepeljejo z avtobu-
som – udarna promocijska akcija po vseh slovenskih øolah pa 
æe kaæe prve rezultate. 

Besedilo in fotograf ije: Metka Stariœ, zavod Parnas

Dr. Zvone Øtrubelj je slo-
venski katoliøki duhovnik 
iz Stuttgarta in izjemen 
poznavalec Trubarjeve 
zapuøœine, sicer pa doma 
iz sosednjega Dobrepolja. 
Pogovor z dr. Zvonetom 
Øtrubljem o Primoæu Tru-
barju je povezoval Joæe 
Stariœ.

V programu je nastopil 
tudi Podpeøki oktet pod 
vodstvom Staneta Knapa, 
ki je med drugim predsta-
vil tudi Trubarjevo Oœa 
naø.

Trubarjeve tekste sta brala 
Ana Rigler in Andrej Per-
haj, dr. Zvone Øtrubelj pa 
ju je spremljal na kitaro.
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»rojaki sreœajo rojake«. Œe bi delali anketo, kaj so rojaki na 
sreœanju pripovedovali in kaj so spraøevali, bi to bilo zelo ko-
ristno gradivo za periodiko Slovencev po svetu, ki se menda 
pripravljajo na sreœanje v 2008 prav v Velikih Laøœah. Vseka-
kor je potrebno, da se tako trden most evropskih obœinskih 
partnerstev predstavi v medijih, da bodo v tudi v Sloveniji 
spoznali kako je koristno, trdo delati doma in skupaj z rojaki 
v tujini, da tak projekt lahko uspe. Pri øvicarski sekciji Sve-
ta obœin in regij Evrope v Lausanni »œaka« v zadnjem œasu 
polno centralnoevropskih obœin na partnerstva (vpogled na 
medmreæju) s Øvico: mi smo jih torej prehiteli! Zato æelim, da 
bi druøtva »Kulturni most« razmisljala o stanju œez 5 let ali 
10 let, da bodo mlajøe generacije deleæne pridobitev, ki so 
jih predniki uspeli uresniœiti: to velja za Slovenijo enako kot 
za Øvico! Letoønji udeleæenci obrtnega sejma so delali v timu 
in se tako øe bolj zavedali pomembnosti skupnega dela in 
skupnih uspehov.  Moram reœi, da sem bila zelo preseneœe-
na, ker je opaziti velik napredek v 11 letih grajenja mostu: 
zdaj so zelo profesionalno izpeljali ves projekt in v 2008 si 
æelimo se sreœanja z ostarelimi vaøœani v Velikih Laøœah, ki 
zdaj niso mogli zraven, pa so tudi oni polagali prve temelje 
pred 11 leti. Tako je trajnosten razvoj edina pot v prihod-
nost in voøœim vsem veliko zvestobe pri tem mostu, da bodo 
potomci cenili doseæeno delo po lepih rezultatih prednikov, 
ki so razmisljali æe po evropsko in se trudili za inovativnost in 
ustvarjalno konkurenœnost na evropskem trgu. Kdo ne pozna 
ribniøkih kroønjarjev, ki so stoletja hodili po svetu in proda-
jali suho robo? Tudi zdajønji potomci so doæiveli slovensko 
konkurenœnost v primerjavi z obrtmi øvicarskih razstavljalcev 
na vaøkem obrtnem sejmu v Lützelf lüh v osrœju sirarske do-
line Emmental v Bernu.

Vsekakor je treba povdariti, da je to partnerstvo model za dru-
ga prihodnja partnerstva prav posebej se v tem, ker je zaœetek 
projekta vkljuœeval cerkveno obœino v Lützelf lüh (Gotthelf 
je bil pastor), sodelovanje bernske univerze s prevajanjem 
(celo v lokalni dialekt), izdatno pomoœ slovenskih rojakov v 
Øvici, øvicarsko f inanœno pomoœ za kritje stroøkov prevajanja 
in konœno tudi priznanje civilne obœinske uprave, ki je pod-
pisala uradni partnerski dogovor. Œe ne bi obstojala druøtva 
»Kulturni most« kar na treh krajih – v Velikih Laøœah, v Lüt-
zelf lüh in med slovenskimi rojaki v Svici – pravo TROMO-
STOVJE KULTURE, ki skrbijo za izvedbo programa obiskov 
na prijateljski naœin /spanje v druæinah gostiteljev/, bi gotovo 
to partnerstvo æe davno propadlo. Most je treba graditi v æivo 
iz veœ strani hkrati!

Nobelov nagrajenec Ivo Andriå je celo æivljenje razmiøljal 
o mostovih in trdil je, da most nastane tam, kjer je potreba 
in kjer so reale moænosti, da bo most zdræal obremenitev. 
Tako mostovi v njegovih slavnih romanih slikajo obogatenje 
mentalitet na obeh bregovih in zgodovinsko dramatiœnost 
dogodkov, ki so se odigrali ob mostovih na Balkanu. Skratka 
Andriåu je cel balkanski polotok pomenil most med vzhodno 
in zahodno Evropo in zavedal se je, da je most evropske in-
tegracije zelo zahteven, ampak edino pravilen. Ko pa razmis-
ljamo o pomenu P. Trubarja za Slovence se nehote moramo 
spomniti, da je on prvi napravil most od nepismenosti k omiki 
za ves narod, ki je med prvimi 12 jeziki dobil po njem delni 
prevod svetega pisma, ki ga je prav na Turjaku pri Velikih 
Laøœah dokonœal Jurij Dalmatin /1583/. Ponosni smo lahko, 
da je tudi mali slovenski narod z znanjem, ki si ga je pridobil 
iz knjig, vstopil med napredne prebivalce Evrope in to znanje 
ponesel v izseljenstvo v øirni svet.

Slovenija - Øvica Slovenija - Øvica

Lützelf lüh in Velike LašČe 
praznujeta
11 let po začetku „kulturnega mostu“ 
dveh občin

Kot upokojena lektorica bernske univerze (1981-1998) za 
juæno-slovanske jezike ter slovenøœino se spominjam, kako 
sem se sama odloœila graditi literarni most med Gotthel-
fom in Levstikom, ki sta oba zaznamovala svoji dræavi in sta 
bila sodobnika. Torej pogoj za kulturno sodelovanje je bil 
moæen! Gospod Milan Greiner je priskoœil na pomoœ in na 
Preøernov dan 1996 smo prviœ javnosti predstavili Levstikov 
prevod v øvicarski dialekt v uradnem univerzitetnem progra-
mu za celo bernsko javnost. Kolegice bernske univerzitetne 
æenske so se odzvale in odloœile kvaliteto nareœnega prevo-
da za tisk. Iskala sem øvicarskega sponzorja, ki je omogoœil 
natis knjige – prve in edine v øvicarskem bernskem dialektu v 
Sloveniji! (podatek iz NUK-a, Ljubljana). Iz tega enoletnega 
kulturno-literarnega napora (delo je z mojo pomoœjo moj-
strsko opravil sluøatelj 68-letni pastor reformirane cerkvene 
obœine) se je razvil most prijateljstva, ki povezuje izmenjave 
obeh obœin zdaj ze 11 let in pomeni uœni proces za obe stra-
ni, ki se tako kulturno bogatita / izmenjave uœiteljev, kme-
tov, uœencev, itd. so se æe zvrstile v preteklih 10 letih po tem 
mostu. 

Zdaj v 2007 so Velike Laøœe torej za jubilej ponovno imenit-
no prikazale svojo obrtno iznajdljivost, inovacijo in kreativno 
fantazijo pridnih Dolenjk in Dolenjcev. Domaœa gostilna »Pri 
Kuklju« je okusno gostila s »slovensko kuhinjo« in spretno 
sodelovala v øvicarski kuhinji lokalnega hotela »Ochsen« / 
Pri volu. Pohvaliti moram izredno iznajdljivost œlanov druøt-
va Kulturni most v Velikih Laøœah, ki so v lepo prepoznavni 
obleki enotno zastopali svojo obœino. Prinesli so nam tudi 
najnovejøo turistiœno dokumentacijo o Sloveniji (natisnjeno, 
junij 2007) in so izredno lepo predstavili tudi svojo obœino z 
dobrim novim prospektom. Kot se spodobi za goste so torej 
obœini gostiteljici Lützelf lüh in njeni æupanji podarili izdelek 
umetniskega steklarstva – v obliki ure /dati drugaœno uro Øvi-
carjem pomeni korajæo!) in gospe Marianne F lückiger, preds-
ednici druøtva »Kulturni most« iz Lützelf lüh-ja pa lepega 
klekljanega medveda, ki je simbol kantona Berna. Oboje je 
zelo domiselno s strani gostov in tudi hkrati prava slovenska 
kulturna dediøœina glaæut in œipk, ki so jo gostje gotovo iz-
brali po treznem prevdarku! Hvala, da ste nam prikazali nov 
polet privatne male obrti, ki je spet zaæivela na Slovenskem. 
Priœakujem, da so gostitelji bili tudi preseneœeni kot mi rojaki 
in da bodo radi povrnili prijazno povabilo z enako pozornos-
tjo v prihodnjem letu 2008, ki bo prav za Velike Laøœe jubi-
lej 500-letnice reformatorja Primoæa Trubarja. To bo praznik 
cele Slovenije in prepriœana sem, da se je z obiskom v Øvici 
»Trubarjeva obœina« æe tako izurila, da bo zlahka sprejela øe 
mnogo gostov v svojo vas. Za majhno podeæelsko obœino je 
to nedvomen napor, ki bo svoj trud dala na razpolago celi 
dræavi. Ali bo dobila primerno priznanje za to nacionalno 
kulturno nalogo? To bo tudi v letu slovenskega predsedovan-
ja EU, kar je se dvakrat bolj pomembno. Mnogo tujih zbiral-
cev evro kovancev pozna Trubarja iz kovanca 1 Evro, saj so 
prav ti slovenski kovanci zelo iskani in cenjeni!

Za nas slovenske rojake v Øvici je bil torej ta obisk zelo pri-
jeten in zdaj se mi zdi, da je uresniœen moj sanski projekt: 

V Baslu humanistov je bil prviœ tiskan prevod svetega pisma 
iz grøœine /1516/ in zato velja zaradi teologa Erazma Rotter-
damskega za mesto tiska, umetnosti in znanosti in uglednega 
knjiænega sejma, ki je postal vaæen za nemøki govorni prostor 
na tromeji dræav.
V novejsem œasu (1989) pa je Basel tudi zibelka prvega ev-
ropskega ekumenskega zbliæevanja krøœanskih veroizpovedi, 
ki ga je vodil pokojni slovenski nadøkof dr. Øuøtar, ki je bil 
tudi øvicarski dræavljan kantona Schwyza. Ni œudno torej, da 
je tudi Trubar nameraval prenesti tiskarno svojega deloda-
jalca iz Nemœije (Urach) v Basel, a mu je njegova smrt uniœila 
priliko za neslutene nadaljne literarne in tiskarske doseæke. 
Od leta 1461 so na najstarejøi univerzi Øvice v Baslu øtudirali 
med drugimi tudi øtevilni slovenski øtudentje. 

Kot sedanja Baselœanka se zavedam, da je najveœ slovenskih 
sledi stoletja peljalo skozi to mesto ob Renu in odkritje Tru-
barjeve dediøœine v baselski univerzitetni knjiænici v lanskem 
letu daje odliœen dokaz za dolge kulturne »mostove« med 
obema dræavama – Slovenijo in Øvico; o tem nameravam v 
2008 napisati obøirno razpravo, da se oddolæim spominu na 
prvo slovensko knjigo.

Besedilo: Mag. Ljudmila Schmid-Semerl iz Basla

Nova kulinariČna 
spoznanja
PoroČilo s poti v Lützelf lüh ...

Priprave so potekale æe od avgusta, ko smo doloœili in preiz-
kusili jedilnik, doloœili ceno posameznih jedi in menijev. Go-
spod Uli, lastnik hotela in restavracije Ochsen v Lützelf lühu, 
je za slovenske dneve doloœil zelo optimalne cene, zato je 
bila prireditev Dnevi slovenske kuhinje tako uspeøna. Nakup 
in priprava æivil in materiala je zahtevala veliko œasa.

Potovanje - krenili smo v sredo zelo zgodaj zjutraj. V 
Lützelf lüh smo prispeli æe po 12. uri, sledila je nabava z go-
spodom Ulijem v nakupovalnem centru namenjenem gostin-
skim obratom. Preseneœeni smo bili nad ogromno izbiro kon-
centratov za omake, ki jih restavracije na veliko uporabljajo.

Dnevi slovenske kuhinje so bili za restavracijo nekaj novega. 
Zaœeli smo z muko, na istem mestu je bilo zbranih skupina 
sedmih in ne treh. V delo smo se vkljuœili idealno, glede na 
stisko z prostorom, delovnimi povrøinami in pripomoœki. Eki-
pe so se dobro dopolnjevale in uskladile pri kuhi in pripra-
vi slovenskih tradicionalnih jedi. Med samim sodelovanjem 
smo opazili veliko razlik v pripravi in organizaciji v kuhinji, 
naœinom priprave hrane. Navduøeni pa smo bili nad vajenci, 
mladimi upi kuhinje, ki so veliko bolj spretni in bogati zna-
nja, poslediœno zaradi drugaœnega naœina izobraæevanja v 
gostinskih øolah. 

Komunikacija je potekala brez problemov, poslediœno zaradi 
skupinskega dela in obœutka pripadnost Evropi.

Prvi sprejem, ki smo ga organizirali, je bil namenjen œlanom 
Rotary kluba. Izbor jedi je œlane presenetil in navduøil nad 
slovensko kulinariko. Nad jedmi pa so se navduøevali tudi 
Slovenci æiveœi v Øvici.

Posebno zahvalo in pohvalo smo prejeli od lastnika hotela 
in restavracije, ki je poskrbel za uspeøno sodelovanje med  
pobratenima  obœinama. Posebna œast nam je bila, da smo 
lahko gostili zaœasnega odpravnika poslov veleposlaniøtva 
Republike Slovenije, gospoda Zupana iz Berna.

Sejem v centru kraja smo samo obiskali. Velikolaøke stojnice 
so bile bogate z kulinariko in tradicijo rokodelskih spretnosti 
Velikolaøkega okraja.

Ogleda sirarne sta se udeleæila samo Peter in Ana, da sta osta-
lim poroœala o obisku. Dolina Emmental je svetovno znana, 
zaradi sira ementalerja. Sira ki ga øe vedno izdelujejo po »tra-
dicionalnem« postopku, s pomoœjo strojev za meøanje mle-
ka, sirotke in skute.
Kvaliteta sira je odvisna od temperature mleka pri sirjenju, 
œasa leæanja, od zeliøœnega premaza. Po koncu predstavitve 
je sledila degustacija sira. Pravi gurmani pa si lahko kupijo 
zalogo v specializirani trgovini.

Razlike oziroma boljøi pogoji za gostinske obrate

Strokovna øola kuhanja v Øvici je tako kvalitetna, da vajenci 
znajo veœ, kot pa pri nas po konœani øoli.

Zakonodaja o zaœasnem delu in pomoœi, je dodelana, v smi-
slu, da lahko zaposliø veœ delavcev za manj œasa, tako so ur-
niki f leksibilni in prilagojeni delodajalcu. Ob veœji kapaciteti 
gostov tako imenovanih »øpicah« dela veliko veœ zaposlenih, 
ki so zaposleni tudi samo za dve ali tri ure.

Ob zakljuœku se je vsa druæina in zaposleni prisrœno poslo-
vila od nas. Nad obiskom smo bili vsi preseneœeni, postregli 
smo preko 300 obrokov. Presenetilo nas je navduøenje nad 
slovensko kulinariko.

Obljubili smo bodoœe sodelovanje, kajti toliko novih izkuøenj 
za nas in njih bogati Evropo in nas povezuje.

Besedilo: Vanja in Peter Damjaniå

Ekipa gostilne 
pri Kuklju z 

lastnikom resta-
vracije Ochsen 

in Milanom 
Greinerjem

Kulturni most Velike LašČe – Lützelf lüh, Slovenija - Švica
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Predstavili smo se s kulinariko, 
lesno galanterijo, unikati iz 
stekla in pletenjem košar
Obisk podjetniške razstave v Švici

V mesecu marcu 2006 je naøe druøtvo Kulturni most od 
druøtva Kulturni most Velike Laøœe – Lützelf lüh prejelo vabi-
lo, naj se v septembru 2007 udeleæimo obrtne in podjetniøke 
razstave, ki jo bo organizirali Druøtvo podjetnikov Lützelf lüh. 
Vabilo smo sprejeli in s pomoœjo Obœine Velike Laøœe priœeli 
z organizacijo obiska. Na sejmu smo æeleli predstaviti nove 
in tradicionalne oblike obrti in podjetniøtva, slovensko ku-
linariko in turistiœno ponudbo. Po mnogih pogovorih smo 
naøe sodelovanje in naø prispevek k obrtni razstavi FURORE 
2007 razdelili na øtiri dele in ga uspeøno uresniœili v prvem 
tednu letoønjega septembra.

- Ekipa gostilne Pri Kuklju pod 
vodstvom Vanje Damjaniœ je 
od œetrtka, 6. septembra, do 
nedelje, 10. septembra, v re-
stavraciji Ochsen v Lützelf lü-
hu predstavila dobrote svoje 
kuhinje in slovenska vina.

- Lesna galanterija Oblak iz 
Stop je na razstavi predstavi-
la razliœne lesene izdelke, od 
tradicionalnih lesenih ælic, 
œebularic do estetskih kruhov-
nikov iz svojega proizvodnega 
programa.

- Steklarstvo Hren iz Gradeæa 
je predstavilo unikatne izdelke 
iz stekla. Druøtvo za ohranja-
nje dediøœine Gradeæ je pred-
stavilo pletenje koøar, roœno 
izdelovanje zobotrebcev in 
shranjevanje sadja po starih 
tehnologijah.

- Za kulinariœno ponudbo pod øotorom na razstav-
nem prostoru smo poskrbeli œlani druøtva Kulturni 
most in œlanice druøtva Podeæelskih æena Velike 
Laøœe. Obiskovalcem razstave smo ponujali kroænik 
na æaru peœenih »œebularjev« s prilogami: idrij-
skimi ælikrof i, pisanim kruhom, hrenovo omako, 
slovenska vina, potico, drobno pecivo, okrepœilen 
poæirek medenega æganja in borovniœevca. 

- Dogajanje na naøi stojnici in na sejmu je pope-
stril Ansambel Roka Ælindre.

Vsem zainteresiranim smo delili turistiœne prospekte Obœine 
Velike Laøœe in Slovenije, pripovedovali o lepotah naøe 
dræave in velikolaøke deæele.

Pri pripravah so ves œas z nami sodelovali œlani øvicarskega 
druøtva Kulturni most in Milan Greiner z æeno Heidi. Postavili 
so nam dva øotora in izmeniœno deæurali na naøih stojnicah.

Ves œas trajanja sejma in razstave, od otvoritve v petek 
zveœer, do zakljuœka v nedeljo ob petih popoldne smo ime-
li na «slovenski stojnici« veliko obiskovalcev. Obiskovali 

so nas tudi Slovenci æiveœi v Øvici, predstavniki slovenske-
ga veleposlaniøtva v Bernu z gospodom Zupancem na œelu, 
predsednica obœine Lützelf lüh gospa Beatrice Stettler in pred-
sednik obœinskega sveta g. Nussbaum. S svojo prisotnostjo 
smo popestrili dogajanje na sejmu in z vseh strani doæivljali 
odobravanje in prijazne odzive.

Letoønji obisk Øvice je bil organizacijsko zahteven in dela-
ven. S podroœja kulture, pevskega, glasbenega in øolskega 
povezovanja smo stopili na podroœje gospodarstva in turiz-
ma. Vsem œlanom øtiridesetœlanske odprave se v imenu ko-
ordinatorja obiska Druøtva kulturni most Lützelf lüh – Velike 
Laøœe zahvaljujem za dobro pripravo obiska, dobre ideje in 
poærtvovalno delo. Posebna zahvala pa velja Milanu Grei-
nerju, ki je bil ponovno gonilna sila celotne organizacije.

Seveda obisk ne bi bil moæen brez f inanœne podpore Obœine 
Velike Laøœe. Pod vodstvom æupana Antona Zakrajøka na-
daljuje povezovanje med Velikimi Laøœami in Lützelf lühom, 

ki po enajstih letih æe ima svojo zgodovino in postaja tra-
dicionalno. V imenu vseh udeleæencev letoønjega obiska se 
iskreno zahvaljujemo.

Besedilo: Irena Indihar
Foto: Joæe Stritar, Peter Indihar, Niko Samsa

Ob uradni otvoritvi razstave

Sejem bil je æiv

Ustavil se je tudi zaœasni odpravnik poslov slovenskega 
veleposlaniøtva iz Berna

Ponudbo so popestrili fantje ansambla Roka Ælindre

Kolesje dogajanja 
je tudi obœinsko 

svetnico potegnilo 
v svoj tir

Priprava mase za œebularje

Dobro nam je ølo od rok
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Besedilo: Marija Stritar

Red je red

Jerica in Janez sta stanovala pri gostiteljih, ki so imeli hiøo 
zraven øole. Pa ju je nagovoril desetletni fantiœek: »Kam bi 
pa vidva rada?«.

»Midva sva pa turista in sva priøla na sejem v Lützelf lüh,« 
mu pojasnita. 

»A tako,« se je zaœudil fantiœ. »Potem sta pa gotovo iz 
drugega kantona.«. 

»Ne, sva iz druge dræave« mu zopet pojasnita. 

»Œe gresta v Lützelf lüh, morati iti po ulici naravnost, pa pri 
semaforju desno …« jima je razlagal pot do tja. »Po travi 
pa ne smeta hoditi« je øe dodal.

Ni kaj, øvicarski obœutek za red je zasidran æe v majhnih 
otrocih. 

Besedilo: Marija Sritar

Moja prva košara

Ko smo v nedeljo pospravljali, se je pojavila  koøara, ki 
je prej ni bilo. Nismo mogli ugotoviti œigava je, naøa ali 
od Øvicarjev. V tem pride Andrej Jakob, naø nesojeni moj-
ster za  pletenje koøar in se pohvali, da je to njegova prva 
koøara v æivljenju. »Nikoli prej nisem imel œasa, da bi to 
delo dokonœal. Tu pa tri dni nisem imel poœeti niœ druge-
ga.« 

Recimo, da je s svojo prvo koøaro, ki jo je izdelal v Øvici 
pred mnoæico mimoidoœih ljudi, opravil mojstrski izpit.

Besedilo: Marija Sritar

Moj pogled na »izlet«

Odpravila sem se z meøanimi obœutki. Zame je bilo prviœ. 
Vendar me je kolesje dogajanja hitro potegnilo v svoj tir. 

Po opravljenih protokolarnih obveznostih ni bilo œasa 
za sprostitev. Vem, da se bo med ljudmi za potovanje v 
Øvico øe vedno uporabljal termin IZLET. Vsi, ki smo bili 
udeleæeni pa vemo, da je bil to delovni obisk, lahko reœem 
– garaøki obisk. 

Zato ob tej priloænosti izrekam vse priznanje organiza-
torjem, vsem druøtvom, ki so sodelovala, podjetnikom in 
posameznikom. V Øvici smo dostojno zastopali ne samo 
obœino Velike Laøœe, temveœ tudi Slovenijo in Slovence, 
saj je po besedah predstavnika naøega veleposlaniøtva v 
Bernu medobœinska povezava Lützelf lüh – Velike Laøœe 
edinstven primer sodelovanja na meddræavni ravni.

Vraœala sem se z najlepøimi obœutki, ponosna na vsakega 
od vas, spoøtovani soobœani. 

Besedilo: Ladka Deterding

Sejem bil je živ

Znanka me je te dni vpraøala: »Kako sta se imela v Øvici?«. 
»Super, garali smo kot norci;« sem odgovorila. »Œisto niœ 
ne razumem. Kaj nista øla na izlet?«. Kakor se vzame. Zame 
so bile vedno vse druge oblike obiskov tujih deæel bolj za-
nimive, kot z agencijo, vodiœi in hoteli.

Tokrat pa je bila to posebna izkuønja. Vse tri dni v Øvici 
sem veœino œasa prebila na stojnici ob kuhanju idrijskih 
ælikrofov, rezanju paradiænikov in œebule, kruha in potice, 
pomivanju in pogovorih. Podobno, kot delam to doma iz 
dneva v dan. Toda to poœeti na ulici nekega øvicarskega 
kraja res ni œisto vsakdanja stvar. 

Dobro da je bila v œasu naøega odhoda v Øvico øe zgo-
dnja ura in je Velike Laøœe prekrival jutranji mrak.  Pred 
gasilnim domom je stal pripravljen avtobus okrog pa polno 
neobiœajne prtljage: økatel in zabojev, posode, koøar s suhim 
sadjem ter glinastih modelov s peœenimi poticami, celotno 
ozvoœenje ter inøtrumenti ansambla in  seveda kovœkov z 
osebno prtljago. Øoferja sta nekako uspela stlaœiti v prtljaæni 
prostor veœino stvari, z ostalim pa smo zapolnili vse moæne 
kotiœke na avtobusu za, med, pod in nad sedeæi. Irena, srce 
in motor te odprave je nekaj dni pred odhodom izjavila, da 
bo zelo sreœna, ko bo vse naloæene in bomo krenili, øe bolj 
pa, ko se bomo vrnili nazaj. Delno se ji je ta æelja ob tem 
uresniœila, do drugega dela sreœe pa je bilo øe nekaj dni. Ko 
je avtobus konœno odpeljal, je bilo æe œisto svetlo. Tako je 
zaœel minevati dan ob mirni voænji proti mejnemu prehodu 
in naprej proti Benetkam, pa skozi dolgoœasno Italijo. Na-
enkrat pa novica: »Oblakovim se je zataknilo na øvicarski 
meji, ne spustijo jih brez carine«. Kako bo z nami, nas za-
skrbi. Øvicarji so dosledni in jih ne zanimajo naøi kulturni 
mostovi. No strah je bil odveœ, s cariniki je opravil kar naø 
øofer. 

Tako kot po navadi smo na cilj prispeli z enourno zamudo 
in dobro, da so se Øvicarji tega æe navadili. Pripravili so 
nam prisrœen sprejem v æupnijski dvorani v Grünenmattu 
z dobrodoølico in pozdravom. Po veœerji pri gostiteljih se 
je prilegel poœitek, ki pa ga je le malce motila skrb, kako 
bo v naslednjih dneh. Naøa gostitelja Andreas in Kristine 
sta nas v petek dopoldne odpeljala na kmetijo Andreaso-
vega brata. Z æeno sta ravnokar na njivi nedaleœ od hiøe 
pobirala krompir. Ob njiju pa so se pasle krave. Opazila 
sem zgaran obraz in roke obeh ter njuno zagorelo polt, ki 
so posledica trdega kmeœkega dela. Tako je v Øvici, tako 
je v Sloveniji, tako je tudi drugje.  Ko smo se okrog poldne 
zbrali v Lützelf lühu na ulici, kjer naj bi bilo naøe mesto na 
sejmiøœu je sprva zavladalo malo zmede. Kmalu pa smo se 
ob pomoœi naøih Øvicarjev  znaøli. Do otvoritve ob 17.00 
uri so bile stojnice pripravljene. Pohiteli smo na otvoritve-
ni prostor, kjer smo bili priœe kar precej besedam, ki so 
bile posveœene Slovencem, ki tokrat sodelujemo na njihovi 
obrtniøki razstavi. Presenetila me je zbranost  mnoæice ob 
naøi predstavitvi, brez govorjenja in ropotanja s kozarci in 
steklenicami. V imenu æupana naøe obœine je spregovorila 
predstavnica obœinskega sveta Ladka Deterding ter æupanji 
Lützelf lüha izroœila darilo – œudovito stekleno uro izdelek 
steklarstva Hren. V imenu naøega Druøtva kulturni most 
Lützelf lüh – Velike Laøœe pa je po pozdravila navzoœe pred-
sednica Irena Indihar ter izroœila darilo – sliko z izdelano 
idrijsko œipko medveda, ki je simbol mesta Berna. 

Tako se je sejem zaœel. Ljudje so se ustavljali ob naøih 
stojnicah, se zanimali za naøo ponudbo, pokuøali aperitiv, 
pecivo in Vanjino pehtranovo potico, kupili pa bolj malo. 
Zdelo se je, da naøa kulinariœna ponudba zanje ni preveœ 
zanimiva. Gostitelji so nas tolaæili, da bo naslednji dan œisto 
drugaœe. Ustavil se je tudi moæ po sluæbeni dolænosti, sani-
tarni inøpektor. Zanimale so ga predvsem sestavine peciva 
in potic. Evgen, ki mu nemøœina gladko teœe je hitel zatr-
jevati, da nikjer ni sledu mleka, ampak le voda in moæ je 
bil zadovoljen. Zahteval je le øe, da je hrana na servirnem 
pultu pokrita s folijo in da je pri vsakem pecivu pinceta za 
jemanje. Kar dobro smo jo odnesli, œe pomislim, da so pred 
nekaj dnevi ameriøke turistiœne agencije opozarjale svoje 
turiste, da v Sloveniji obstaja nevarnost okuæb s salmonelo, 
malarijo, tifusom in hepatitisom B. Ustavil se je tudi od-
pravnik poslov slovenske ambasade v Bernu ter prijazno 
pokramljal z nami. Ustavilo se je veliko øvicarskih Sloven-
cev in  tudi nekaj Hrvatov. Pri slehernem je bilo œutiti, da je 
naøel koøœek doma, saj so nekateri priøli iz zelo oddaljenih 
krajev Øvice. 

V soboto je bila slika zares drugaœna. Æe dopoldne so se 
trli ljudje okrog slovenskih stojnic. Privabili so jih lepi le-
seni in stekleni izdelki obeh naøih obrtnikov, œlani druøtva 
z Gradeæa ter podeæelske æene iz Velikih Laøœ so jim pri-
jazno ponujali pecivo, potice in suho sadje ter prikazovali 
izdelovanje zobotrebcev in pletenje koøar. Na naøi stojnici 
pa so se lahko pokrepœali z mesnimi kroglicami imenovani-
mi »œebularji«, pravimi Idrijskimi ælikrof i, pisanim kruhom 
in prilogami. Zraven je bila pestra ponudba razliœnih slo-
venskih vin pa seveda brezalkoholnih pijaœ. Zlasti v œasu 
okrog kosila ni bilo moœ napeœi dovolj hitro, a ljudje so bili 
potrpeæljivi. Vsi smo morali krepko poprijeti za delo in ølo 
nam je dobro od rok. Vso ponudbo so popestrili øe fantje 
ansambla Roka Ælindre s svojimi poskoœnimi viæami. Ob 
10. uri zveœer, ko se je sejem za ta dan zakljuœil, smo bili 
utrujeni, a zadovoljni. 

V nedeljo je bilo podobno. Zmanjkalo je praktiœno vse 
hrane, preden je bil sejem zares zakljuœen. Pospravljati je 
bilo seveda mnogo laæje, kot pred tremi dnevi pripravljati. 
Naøa øoferja sta z lahkoto zloæila vso prtljago v avtobus. 
Øe prisrœno slovo od naøih gostiteljev, zakljuœna viæa ob 
kateri smo se nekateri celo zavrteli in æe je zabrnel motor 
avtobusa. Z dobrim obœutkom in lepimi vtisi smo zapuøœali 
Lützelf lüh in Øvico. Ireni pa se je izpolnil øe drugi del æelje. 
»Ko se sreœamo naslednjiœ, ne bomo veœ toliko delali kot 
smo sedaj« je ob slovesu dejala predsednica øvicarskega 
druøtva Kulturbrücke Marianne F lückiger. Vzeli bomo na-
hrbtnike in øvicarske klobase, ter jo mahnili v hribe. Morda, 
kdo ve. 

Pomembno je, da je ta projekt v celoti uspel in da smo v 
Øvici veœ kot solidno predstavili ne samo naø kraj, ampak 
kar del Slovenije. Kot nakljuœno zbrana ekipa smo se zelo 
dobro ujeli. To je bil zares izziv, kot je dejal profesor ku-
linarike na Srednji gostinski øoli Ljubljana g. Jure Munda, 
ki nas je zelo podprl s svojimi nasveti in predlogi ter po-
sodil del svojega kuharskega inventarja, brez katerega bi 
teæko opravljali svoje delo na stojnici. Najvaænejøe pa je, 
da smo se sreœno vrnili k svojim domaœim, ki so nas vse dni 
potrpeæljivo œakali. 

Zahvala DruŠtvu podeželskih žena!

V soboto, 16. junija, je bila v farni cerkvi Velike Laøœe 
darovana zahvalna maøa za Nejo, ki je sreœno preæivela 
prometno nesreœo v Malih Laøœah. Z velikim veseljem in 
nesebiœno pomoœjo so z dobrotami, ki nastajajo izpod 
njihovih marljivih rok, vse prisotne pogostile œlanice 
Druøtva podeæelskih æena. Za izkazano solidarnost, 
prijaznost in trud  - iskrena in prisrœna hvala!

Druæina Øtaba – Male Laøœe

Čuvajte naravo, da 
bo ona čuvala nas
ZakljuČek akcije Eko-Ferdo 2007

Pozdravljeni ljubitelji œiste narave!
Sliøite? Najprej potiho, potem vse bolj naglas. Poœitnice 
me kliœejo! Poœitnice pa kliœejo tudi tebe. Aha, prav sliøiø. 
Ampak, da ne boø mislil ali mislila, da lahko v prostem œasu 
mile volje razmetavaø odpadke. O, ne. Prijatelj moj dragi, 
odpadki niso nikoli na poœitnicah, øe veœ, takrat nam starøi 
dovolijo veœ sladkarij in vsi tisti bonboni so zaviti v pisane 
papirje in embalaæe je øe veœ kot ponavadi. Ne pozabi na to, 
da odpadki sodijo v smeti!

Se spomniø, da sva se zadnjiœ videla? Vøeœ mi je bilo, da 
si pospravil steklenico v zabojnik za steklo in da si pobrala 
papir in ga vrgla v zabojnik za papir. Se spraøujeø, kje sem bil? 
Veø, jaz vse vidim in vse sliøim, tako kot Miklavæ, Boæiœek in 
dedek Mraz. Ko letim, poskrbim, da na svetu red naredim. 

Red pa je tudi to, da izpolniø obljubo. Œe na primer obljubiø 
prijatelju, da mu boø pomagal pojesti œokolado, moraø obljubo 
dræati. Ali œe obljubiø, da se boø umil vsaj vsak zadnji petek 
v mesecu, je treba tudi to storiti, pa œe si umazan ali ne. No, 
ko smo ravno pri obljubah. Jaz sem eno izpolnil v Mercator 
centru v Grosupljem. Te æe podplati srbijo od radovednosti? 
No, œe si bil zraven, potem veø, da smo se imeli zabavno, œe 
si manjkal pa dobro preberi (ali posluøaj):

Zbrali smo se v igralnici in ko sem se pozabaval v bazenœku 
z æogicami so priøli trije mulci in razmetali vse odpadke, ki 
so jih naøli. Joj, ko sem jih ujel, so morali hitro na en, dva, tri 
pospraviti vse v ogromno œrno vreœo, pa øe posolil sem jim 
pamet, da se smeti ne meœe na tla. Œe komu posoliø pamet, 
to pomeni, da ga narediø bolj pametnega. (Tako pravi moja 
mami in moja mami vse ve, ker je æe velika in hodi v sluæbo. 
V sluæbo pa hodi, da zasluæi veliko denarja.)

No, ko smo bili pametni, smo zapeli in zaplesali. Najbolj mi 
je bilo vøeœ, ko smo ærebali nagrade. To je bila zabava. V 
bazenœku so bili kuponi, ki ste jih poslali vi otroci in mi na 
radiu Zeleni val smo bili veseli œisto vsakega. Jaz sem skakal 
do stropa od veselja, pri sosedovih so mislili, da je potres. 
Zaplesali smo øe œetica koraka, splezali na Triglav in doœakali 
torto velikanko. Tako je bila dobra, da se mi sline pocedijo, 
œe samo pomislim na njo in komaj œakam, da se ob podobni 
priliki spet vidimo in sliøimo. Oooo, zdaj pa sliøim øe bolj na 
glas. Poœitnice me kliœejo! No, æe teœem.

Lepo se imejte in ne pozabite: Œuvajte naravo, da bo ona 
œuvala nas!

Besedilo: Zmajœek Ferdo (Petra Bor) 

»Super, garali smo kot norci«
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Red je vedno pas 
pripet!
Mednarodni projekt PasavČek

Pasavœek je moj prijatelj,
z njim je v avtu vedno varno,
vozit se je res zabavno,
œe vsi vemo, kaj je red:
Red je vedno pas pripet!

Oœku reœem al' pa mami,
da me s pasom varno spravi,
vsi naj vemo, kaj je red:
Red je vedno pas pripet!

To je ena izmed pesmic, ki smo jih spoznali v 1. b razredu, 
ko smo lansko øolsko leto sodelovali v mednarodnem pro-
jektu Pasavœek. Ker smo æe krepko zakorakali v novo øolsko 
leto in je za naøe otroke najbolj pomembna varnost v pro-
metu, je prav, da se vsi starøi in vsi tisti, ki skrbijo za prevoze 
naøih otrok, zavedamo, kako pomembno je, da so otroci med 
voænjo pripeti. Statistika na æalost kaæe, na slabo uporabo 
varnostnih pasov na zadnjih avtomobilskih sedeæih. Dejstvo 
pa je, da pas prispeva k bistvenemu zmanjøanju posledic ob 
trku.

Svet za preventivo v cestnem prometu Republike Slovenije bo 
letoønje leto æe tretje leto sodeloval v mednarodnem projektu 
Euchires. Namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe 
otroøkih varnostnih sedeæev ter varnostnih pasov med voænjo 
v avtomobilu. Otroci v Sloveniji poznajo ta projekt pod ime-
nom Pasavœek. Projekt temelji na spodbudi, saj dobijo otroci, 
ki so v avtu pripeti na zakljuœku f igurico Pasavœka. Lik pasav-
ca je izbran zato, ker ima ta æival v jezikih vseh sodelujoœih 
dræav v svojem imenu tudi besedo pas.

V okviru pouka smo namenili veliko œasa za obravnavo varne 
voænje otrok v avtomobilu. Uœili smo se pesmice, risali smo, 
kako smo pripeti z varnostnimi pasovi med voænjo, izdela-
li smo naœrt okolice øole, izdelali prometne znake, spozna-
li smo Pasavœka. Starøi so si lahko na Turjaku ogledali pod 
strokovnim vodstvom vrste otroøkih sedeæev in kako varno 
pripeti otroka z varnostnim pasom.

Da smo sploh lahko sodelovali in da nam je uspelo projekt 
pripeljati uspeøno do konca, se moram zahvaliti gospodu Ro-

Za veČjo varnost 
otrok
Aktivnosti obČinskega SPV za veČjo 
varnost otok na cestah ob zaČetku 
novega Šolskega leta

Za nami je œas poœitnic in priœelo se je novo øolsko leto 
2007/08. Za vse uœence, øe posebej pa za novo generacijo 
prvoøolœkov, se zaœenja obdobje ponovne, za nekatere pa 
prve, aktivne udeleæbe v vsakodnevnem prometu, seveda 
pod budnim nadzorstvom starejøih. Z razliœnimi aktivnost-
mi smo se odzvali tudi v obœinskem svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu.

Med prometno-preventivnimi akcijami, ki potekajo v osnov-
nih øolah, je ena najpomembnejøih prav akcija Zaœetek 
øolskega leta. V zadnjih letih se je æe tradicionalno uveljavila 
kot skupna akcija vrste sodelujoœih od øole, Policije, starøev, 
starih starøev in ostalih prostovoljcev.

Tako smo vse aktivnosti akcije razdelili na:
- ukrepe na podroœju infrastrukture (pregled-urejanje varnih 
øolskih poti, øolski prevozi, prometna signalizacija)
- na preventivne in vzgojne akcije (varovanje otrok na preho-
du za peøce, obvestilne table Pozor otroci na cesti…) 
- na represivne in preventivne ukrepe policije 
- na informiranje in spodbujanje dela medijev (poziv na ka-
belski TV in Ra Zeleni val)
- Vrtcu in osnovni øoli smo zagotovili knjiæice Prvi koraki v 
svetu prometa, ki je namenjena starøem predøolskih otrok in 
starøem prvoøolcev; v njej so podrobno napisana pravila, ki 
jih mora otrok poznati za samostojno sodelovanje v prometu 
kot peøec, plakate Øolska pot, obeøanke Varna øolska pot, ki 
bodo mimoidoœe voznike na Turjaku in Velikih Laøœah øe po-
sebej opozarjale na prisotnost otrok na cestah, prometni znak 
STOP za prostovoljce, ki omogoœajo varen prehod otrok na 
zaznamovanem prehodu za peøce Velikih Laøœah, odsevne 
telovnike za prostovoljce uœiteljice, vzgojiteljice in otroke, 
preproga za igranje otrok na temo prometa…

Starøi otrok prvega in drugega razreda ne pozabite na obvezo, 
ki jo nalaga zakon o varnosti cestnega prometa in sicer obve-
zno uporabo rumene rutice in odsevnika. Letoønjemu vabilu 
za sodelovanje pri varovanju otrok na prehodu za peøce so se 
poleg tradicionalnega organiziranega pristopa sveta starøev, 
starøev in prostovoljcev,  aktivno odzvali øe œlani Gasilskega 
druøtva Velike Laøœe in Druøtva upokojencev Velike Laøœe, 
za kar se jim øe posebej in lepo zahvaljujemo. Tako smo do-
segli, da bodo naøi otroci imeli zagotovljeno spremstvo in 
varovanje v septembru in oktobru.

Ne pozabite, z akcijo Varna øolska pot æelimo opozoriti vse 
voznike in druge udeleæence v prometu, da se øolarji vraœajo 
na øolske poti in morajo biti zato øe posebej previdni! Zato 
jim bodimo vzor pri naøem ravnanju v prometu, øe pose-
bej s pravilnim preœkanjem, pravilnim parkiranjem vozil in 
upoøtevanjem ostalih pravil in manir! 
Sreœno v prometu!

Besedilo: Robert Øtaba, predsednik SPV

bertu Øtabi, ki si neprestano in nesebiœno prizadeva za pro-
metno varnost naøih otrok, gospodu ravnatelju Ediju Zgon-
cu, ki nas podpira in spodbuja pri vseh projektih, sodelavcu 
Bojanu Novaku kot koordinatorju tega projekta, vsa pohvala 
in zahvala sodelavki, vzgojiteljici Veroniki Lipovec za vso 
pomoœ pri izvedbi tega projekta.

Spoøtovani starøi! Da bo naø projekt resniœno dobil svojo ve-
ljavo tudi v bodoœe, pa naj velja naøe geslo, ki smo si ga z 
naøimi otroki dobro zapomnili: 

  RED JE VEDNO PAS PRIPET!!!

Besedilo : Simona Bavdek
Fotograf ije: Veronika Lipovec, Bojan Novak

Tretjina z veČ kot 60 
km/h skozi naselje
Analiza podatkov merilca hitrosti v 
Velikih LaŠČah

Z namenom vzpostavitve veœje prometne varnosti naselja 
Velike Laøœe, ki je izpostavljeno preobremenjeni in zelo ne-
varni dræavni cesti G2-106 Ljubljana–Koœevje, je bila v lan-
skem letu postavljena opozorilna tabla za merjenje hitrosti. 
Z analiziranjem podatkov z omenjene table za œasovno ob-
dobje od 15. maja do 15. junija smo dobili sledeœe podatke.

V obravnavanem enomeseœnem œasovnem obdobju je bilo 
zabeleæenih skupaj 99043 vozil, kar pomeni kar 3195 vozil 
dnevno. Glede na dejstvo da je na tem obmoœju omejitev hi-
trosti 50 km/h, lahko iz spodnjega diagrama razberemo, da se 
je omejitve dræala manj kot polovica vseh vozil. Kar tretjina 
vozil pa je prekoraœila hitrost 60 km/h.

Povpreœna hitrost vseh vozil je bila viøja od dovoljene in je 
znaøala 56,8 km/h. Maksimalna zabeleæena hitrost na obrav-
navanem obmoœju pa je znaøala kar 146 km/h. Ta podatek 
pa nam æal pove, da na naøih cestah øe vedno vsakodnevno 
sreœujemo neodgovorne voznike, ki s svojimi dejanji ogroæajo 
tako sebe kot tudi vse ostale udeleæence v prometu.

Besedilo: Marija Ivanc Œampa

Histogram opisuje, koliko meritev je bilo opravljenih pri doloœeni 
hitrosti

Diagram ponazarja deleæ vozil v doloœenih hitrostnih razredih.
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  Za organizacijo in izvajanje pouka po veljavnem predme-
tniku smo morali na centralni øoli preurediti nekaj prostorov. 
Za potrebe razredne stopnje smo iz pisarne in garderob iz-
oblikovali dve novi uœilnici za 2.b in 3.b (ker smo izgubili 
uœilnico pod bivøo telovadnico). Vse navedene spremembe 
smo sprejeli z razumevanjem, ker gradimo novo, sodobno 
telovadnico, novo knjiænico, multimedijsko uœilnico, zobno 
ambulanto s spremljajoœimi prostori. Obeta se izjemen dogo-
dek zaradi pridobitve, ki jo bodo poleg uœencev in uœiteljev 
deleæni vsi krajani.

Najveœ teæav je z organizacijo øportne vzgoje, ki jo moramo 
prilagajati trenutno razpoloæljivim pogojem. Z razumeva-
njem in dobro voljo uœiteljev, uœencev in starøev bomo tudi 
navedene teæave premostili s ciljem, da nam bo œez nekaj 
mesecev veœ kot lepo.

V zvezi z gradnjo nove telovadnice in ostalih prostorov 
je potrebno posebej opozoriti vse starøe in øolarje, da je 
zadræevanje v neposredni bliæini gradbiøœa strogo prepove-
dano. Tudi samovoljni izhodi uœencev iz øole pred poukom, 
med odmori in po pouku niso dovoljeni. Vsi po vrsti si priza-
devajmo narediti vse, da ne bo priølo do neljubih dogodkov, 
nesreœ.

Varnost naøih uœencev

Za varnost otrok v cestnem prometu smo veliko postorili. Iz-
jemno prizadevnost so pokazali gospod Robi Øtaba, policist 
Rozman, gospod Tomaæ Koren, starøi, upokojenci in uœitelji. 

Po zaslugi Robija in policista Rozmana smo pridobili ogro-
mno pripomoœkov in literature za uœinkovito izvajanje var-
nosti otrok v cestnem prometu. Zasluæita vse priznanje in 
iskreno zahvalo.

Veliko smo se dogovarjali s prevozniki in podæupanjo gle-
de œimboljøe ureditve prevozov otrok, varnosti in racionalne 
porabe njihovega œasa. Vozni red je postavljen. Œe se bodo 
pojavile teæave, bomo prisluhnili otrokom, da jim bo laæje. 
Prosim, da se o prevozih pogovarjate z vozniki, ker boste 
najlaæje naøli najboljøe reøitve. Za prevoz otrok s øolskimi 
vozili smo pripravili vozne karte, ki jih morajo sooblikovati 
starøi in øolarji ter jih podpisati.

Hrana, svetovanje, kroæki

Posebno pozornost bomo namenili zdravi prehrani in 
moænostim, da otrok zauæije mirno, kulturno in da ima œas.

Novost, ki jo uvajamo v letoønjem letu, je sprememba urnika 
dela in svetovanja svetovalnih delavk na øoli. Vsak œetrtek 
bodo imeli starøi in otroci moænost, da med 11. in 19. uro 
obiøœejo svetovalni delavki na øoli. To spremembo uvajamo 
zato, da omogoœimo sreœanje s starøi, ki odhajajo zgodaj v 
sluæbo in se pozno vraœajo domov.

Na voljo bomo imeli veœ kot 30 razliœnih interesnih dejavno-
sti. Uœitelji bodo brezplaœno izvajali interesne dejavnosti, zu-
nanji mentorji bodo postavljali doloœeno ceno. Priporoœamo, 
da otroke vpiøete v interesne dejavnosti, ki jih vodijo uœitelji 
in tudi v tiste, ki jih vodijo zunanji mentorji. V jesenskem 
delu tega øolskega leta smo planirali veœ dnevov dejavnosti, 
øole v naravi, ekskurzije, vse z namenom, da bomo v po-
mladanskem delu øolskega leta pridobili œimveœ ur na raœun 
izvajanja øportne vzgoje v novi telovadnici. Tega dogodka se 
zares veselimo. 

Ali poznamo Trubarja?

Celotno øolsko leto bomo po-
vezovali s 500-letnico rojstva 
Primoæa Trubarja. Pripravili 
bomo sreœanje osnovnih øol 
in druøtev, poimenovanih 
po Primoæu Trubarju, razsta-
ve, vsi uœenci bodo obiskali 

ØolaØola

Tja, do koder je 
vredno iti, ne vodi 
nobena bližnjica
Trubarjevo šolsko leto 2007/2008

V prihodnosti bo pomembno predvsem, kje nastaja dodatna 
vrednost – in nastajala bo tam, kjer bo znanje. Znanja ni 
mogoœe nikomur dati. Œloveka je mogoœe le usmeriti, da ga 
najde v sebi. Prav ta usmeritev bo naøe osnovno delo in ori-
entacija v tem, nadvse pomembnem Trubarjevem øolskem 
letu.

Spodbujanje razvoja osebnosti pomeni namreœ medsebojno 
povezovanje telesnih, œustvenih, miselnih, razumskih, estet-
skih, etiœnih, druæbenih in drugih dejavnikov v celoto. Le s 
tako øiroko zastavljenim programom lahko uœenec razvije 
samospoøtovanje, ki je osrednja znaœilnost œlovekovega do-
stojanstva in njegova neodtujljiva pravica.

Moralna dolænost vseh odraslih, ki spremljamo rast in razvoj 
øolarjev, je, da spodbujamo razvoj osebnosti. Posredovanje 
novih znanj naj bo na drugem mestu, œe 
hoœemo otroku dobro.

Smisel ni v tem, da se reøim slabega, am-
pak da slabo spremenim v dobro

Zavedati se moramo, da mladostnik raz-
vije do sebe neustrezen odnos, œe dobi-
va od starøev, uœiteljev in drugih odraslih 
izrazito napaœna povratna sporoœila za 
ustrezno vedenje ali spodbudna sporoœila 
za neustrezno vedenje. Zaskrbljujoœi sta 
obe skrajnosti, saj v obeh primerih razvije 
neustrezen obœutek lastne vrednosti, ki ga 
izraæa kot vedenjsko motnjo, usmerjeno 
proti sebi ali navzven. Mladostnik vsakiœ 
ravna v skladu s podobo o sebi, ki jo øœiti 
po svoje, to je z odklanjanjem socialnih 
vzorcev, uœnim neuspehom, zlorabo drog, 
alkohola, ustrahovanjem, spolnim raz-
vratom…Tako postane otrok negativec, 

ljudje radi kaæejo s prstom za njim in ga obravnavajo kot 
problematiœnega, ne vidijo pa problemov socialnega okolja, 
ki je negativen vzornik uœencu.

Uœenec naj ne bo deæurni krivec za probleme druæine in 
øole, odrasli se moramo veœ in odkrito pogovarjati in dogo-
varjati o reøitvah  

Igra je najboljøa pot do znanja, saj spodbuja øolarjevo radove-
dnost, opazovanje, preskuøanje, posnemanje, spreminjanje, 
urjenje veøœin in vse tisto, kar omogoœa zavestno in hoteno 
uœenje na njemu lasten naœin. V igri se øolar preko stika s se-
boj uœi na prijeten in neobremenjen naœin prepoznavati svo-
je odzivanje na dogajanja v okolju. Prepozna tudi, kaj spre-
jema, kaj odklanja, kdaj se podreja, kdaj upira, kdaj ponikne 
v odpore… Uœi se predelovati dobljene miselne predstave 
in zase obdræi tisto, kar se mu zdi pomembno. Temu lahko 
reœemo, da gre za izkustveni naœin uœenja, ki je bolj popoln 
od uœenja na pamet ali uœenja z razumevanjem.

In kaj je novega, drugaœnega v Trubarjevem øolskem letu na 
naøi øoli?

 
Poveœalo se je øtevilo oddelkov na razredni 
stopnji, kar je razveseljivo. Spremembe so 
na kadrovskem podroœju, ker imamo mlad 
kader. Menjave uœiteljic zaradi porodniøkih 
odsotnosti, kar je tudi razveseljivo. Teæko 
izbojevana oddelka 1. razreda bosta vodili 
uœiteljici Beti in Aleksandra, dva meseca v 
OPB za 1. razred bodo pokrivale uœiteljice 
razredne stopnje, v nadaljevanju uœiteljica 
Renata, ki se vrne s porodniøke. Geograf ijo 
in OPB v 3./4. razredu bo do vrnitve Andreje 
prevzela uœiteljica Mojca Muøiœ, na Turjaku 
bo vodenje podruænice prevzela spet Petra in 
hkrati pouœevanje v 5. razredu. Tudi v Robu 
se je vrnila Sonja s porodniøke. Na centralni 
øoli smo 3.b zaupali mladi uœiteljici Evi do 
vrnitve Katarine s porodniøke. Podobno smo 
uredili z najøtevilnejøim 4. razredom, ki ga bo 
vodila prav tako mlada uœiteljica Barbara na-
mesto Janje, ki je na porodniøki. Skratka dokaj 

pestro popolnjevanje uœiteljskega kadra. Pomembno je, da 
imam vsa delovna mesta strokovno pokrita.

Fotograf ija 1.a razreda

Fotograf ija 1. b razreda

Gradbiøœe

Gradbiøœe

Fotograf ija nove gradnje
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Blagoslov šolskih 
torb
Za pomoČ pri uČenju ...

V Robu so na prvo septembersko nedeljo øolarji in dijaki 
k blagoslovu pri sveti maøi prinesli svoje øolske torbice in 
nahrbtnike. Letos so se povabilu odzvali tudi otroci, ki so 
bili z nami na poletnem oratoriju. Maøo smo polepøali s 
petjem ob spremljavi oratorijskega ansambla.

Besedilo in fotograf ija: Romana Petriœ

Darilca, sladkarije 
in gledališka 
predstava
Prvi Šolski dan na OŠ Velike LaŠČe

3. september je bil za naøe prvoøolœke prav poseben dan, saj 
so ta dan prviœ sedli v øolske klopi.

Zjutraj smo se vsi skupaj, uœenci, starøi in uœiteljice sreœali 
v matiœnih uœilnicah. Vsakega uœenca je v predalœku œaka-
lo darilce, na mizi pa posladek. Obdaritev prvoøolœkov so 
omogoœili: OØ Primoæ Trubar, Direkcija za ceste – Svet za 
preventivo.

Po konœani pogostitvi in prijetnem druæenju smo vsi skupaj 
ter uœenci 2. in 3. razredov odøli v Levstikov dom,kjer smo si 
ogledali predstavo Peter Strah. Predstavo sta nam pripravila 
Lucija in Boøtjan. Ogled predstave sta nam omogoœila OØ 
Primoæ Trubar in obœina Velike Laøœe. Po konœani predstavi 
so uœenci skupaj s svojimi starøi odøli domov.

Prvi øolski dan je minil prijetno in prav gotovo se je avzduøje 
nadaljevalo øe celo øolsko leto.

Besedilo in fotograf ija: Uœiteljice 1. razredov

Trubarjevino, vkljuœili se bomo v obœinske proslave, øolsko 
glasilo Leøniki bomo posvetili Trubarju, organizirali kviz na 
temo »Ali poznamo Trubarja?« in podobno. 

Dogajanja na øoli bodo skozi celotno øolsko leto æiva in pe-
stra. Organizirali bomo veœ prireditev (otvoritev nove telova-
dnice, veseli december, Preøernov dan, zobotrebœarsko pri-
reditev, Krpanov kros, kviz Ali poznamo Trubarja?, sreœanje 
s pobratenimi øolami, zakljuœno prireditev, materinski dan, 
razne razstave, predstavitve, sreœanja s pisatelji in mnoga 
øportna tekmovanja, Turizmu pomaga lastna glava, veœ hu-

manitarnih akcij, zbiranje starega papirja, tekmovanje v Ve-
seli øoli …). Veseli bomo, œe se boste starøi udeleæevali naøih 
prireditev, razstav, predstavitev. Za otroka in øolo je vaøa 
udeleæba najveœ vredna.

Œlovek je velik takrat, ko ne izgubi otroøkega srca 

Vsak je svoje sreœe kovaœ. Œloveøka sreœa je odvisna od 
œloveøke modrosti, miøljenja, zmernosti v æeljah, preobliko-
vanjem osmiøljanja æivljenja in drobnih pozornosti. Ne bo-
dimo sovraænik sami sebi. Vsak dan, ko je œlovek jezen, je 
zanj izgubljen. Rimski izrek »carpe diem« uœi in sporoœa, da 
moramo »porabiti, uæiti, iztrgati« prav vsak dan.

Œlovek bi si moral prizadevati za dvoje: doseœi to, 
kar si æeli, in uæivati to in v tem, kar ima. 

Trudili se bomo, da bi otroci pozitivno doæivljali 
uœenje, si z lastno aktivnostjo privzgajali odgovor-
nost do dela in s tem krepili svojo samopodobo. 
Vsak otrok je svet zase z razliœnim œasom zore-
nja.

Za uspeh je potrebno troje:

- pripravljenost otroka, da se sooœi 
  s teæavo;
- pozitivno usmerjanje;
- spodbujanje starøev, da je pomembna
  pravoœasna pomoœ, delo, kjer se iøœe 
  primerne naœine in metode 
  za dosego zastavljenih ciljev.

Umirjeno trimo orehe pri pridobivanju znanja. 
Z najlepøimi æeljami in iskrenimi pozdravi, 
ravnatelj: Edi Zgonc

Knjige v øolski knjiænici so bile poplavljene

Spremstvo otrok na magistralni cesti

Øolski avtobus

Robert Øtaba
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Pridobili dve novi 
učilnici
Velikolaška osnovna šola 
s preurejenimi prostori

V Trubarjevem øolskem letu smo bogatejøi za DVE novi 
uœilnici, ki smo ju pridobili na raœun obstojeœih prostorov. 
Za potrebe 2. b razreda smo predelali garderobo za uœence 
predmetne stopnje, garderobne omare pa razporedili po 
ostalih prostorih. Bistveno je, da ima vsak uœenec predme-
tne stopnje svojo garderobno omaro na ustreznem mestu, 
kar pomeni, da ni v niœemer prikrajøan.

Uœilnica za 2. b je velika 48 m², sveæe prepleskana, zame-
njali smo stare radiatorje, montirali novo øolsko tablo, nova 
svetlobna telesa, uredili talne povrøine, namestili igralno 
preprogo, prikljuœke za AV sredstva in tako pripravili prije-
tno, simpatiœno uœilnico, ki bo v celoti nudila vse pogoje za 
nemoten pouk. V tej uœilnici je 16 uœencev 2. b, ki ga vodi 
razredniœarka Simona Bavdek.

V prihodnje, ko ne bo veœ potrebe po uporabi navedene 
uœilnice, bo prostor lahko hitro spet spremenjen nazaj v gar-
derobo, ki se bo od dosedanje razlikovala v tem, da bo pre-
grajena v dva prostora z dvema loœenima vhodoma, za fante 
in dekleta. Vrata garderobe bo moœ zaklepati in na ta naœin 

Kmalu nova športna 
dvorana v Velikih 
Laščah
Ob 500-letnici Trubarjevega rojstva 
prelomno leto tudi na področju 
športa na OŠ Primož Trubar

Øolsko leto 2007/08 bo poleg praznovanja 500-letnice 
Trubarjevega rojstva ostalo v spominu uœencev in uœiteljev 
OØ Primoæ Trubar tudi po gradnji veœnamenske øportne 
dvorane. Vsi smo navduøeni, da bomo dobili nove, ustreznejøe 
prostore, ki bodo precej izboljøali pogoje za opravljanje 
øportne vzgoje in drugih øportnih dejavnosti na øoli.

Seveda pa je v œasu gradnje proces øportne vzgoje v veliki 
meri oviran in prilagojen. Tako smo æe pred zaœetkom 
øolskega leta pripravili tak naœrt, ki bi kar v najveœji meri v 
danih pogojih nudil uœencem kakovostno øportno vzgojo. Na 
predmetni stopnji smo zdruæili obe uri tedensko v blok uro. 

Øola Øola

Kdo ima najbolj 
čiste zobe?
Za čiste zobe ob zdravi prehrani

Akcija Za œiste zobe ob zdravi prehrani se izvaja po øolah 
in ostalih vzgojno izobraæevalnih zavodih æe kar nekaj let. 
Na naøi øoli je tekmovanje potekalo æe 10. leto. Za izvajanje 
akcije ima velike zasluge øolska zobozdravnica Emilija 
Luønic, dr. stom. V omenjeno tekmovanje so vkljuœeni uœenci 
razredne stopnje (od 1. do 5. razreda). Enkrat ali dvakrat ne 
mesec sta prihajali zobozdravnica in sestra nenapovedano 
v razred, razdelili rdeœe tabletke, ki s svojo obarvanostjo 
prikaæejo œistost zob, pregledali nastalo stanje in zabeleæili 
øtevilo dobljenih toœk. Uœenec brez zobnih oblog je prispeval 
toœko celotnemu razredu.

Na svetovnem kongresu zobozdravnikov (FDI) so leta 2000 
akcijo razglasili za najboljøo preventivno akcijo. Naœin dela 
namreœ visoko motivira uœence, hkrati pa ne predstavlja 
velikih stroøkov pri njenem izvajanju.

Izid tekmovanja je bil zelo tesen, saj so petoøolci le za toœko 
premagali drugo uvrøœene in tako postali øolski in hkrati – 
letos prviœ - regijski zmagovalci. V œetrtek, 7. junija, smo se 
odpravili v Halo Tivoli, kjer je bila podelitev nagrad regijskim 
zmagovalcem in zabava s skupino Foxy teens. Zmagovalci so 
dobili nekaj praktiœnih nagrad v slogu namena akcije (zobno 
pasto, zobno nitko in kremo za sonœenje ter razredno stensko 
uro v obliki zoba).
Œeprav so se trudili prav vsi razredi, je pri tekmovanju 
zmagovalec le eden. Kot vemo, brez zadnjega ni prvega, zato 
vsem tistim, ki jim letos ni uspelo, æelimo boljøih rezultatov 
v prihodnje. Vsi pa vemo, da je najveœja zmaga in nagrada 
zdrav nasmeh.

Besedilo in fotograf ija: Janja Samsa

Blaž je povedal ...

Tako kot vsako leto se je na razredni stopnji odvijalo 
tekmovanje za œiste zobe. Vsak mesec je priøla 
zobozdravnica z rdeœimi tabletkami, ki so bile dobrega 
okusa. Ker sam nimam briljantnih zob, sem prispeval samo 

en plus. Zobozdravnica je nazadnje priøla maja in komaj 
smo œakali rezultate. Uœiteljica nam je na tablo napisala, 
kam vse bomo øli v juniju, a nam ni hotela povedati, kam 
gremo 7. junija. Ko smo øli v Æupanovo jamo in ko smo 
œakali na avtobus, je priøel ravnatelj z zobozdravnico in 
presenetila sta nas z novico, da smo zmagali v tekmovanju 
in da smo tudi regijski zmagovalci. Povedala sta nam, kam 
gremo 7. junija. 
Ko je napoœil œas, smo se z mini avtobusom odpeljali proti 
Ljubljani v Halo Tivoli. To je ogromna dvorana.

Najprej je nastopila akrobatska skupina HIP-HOPER, 
potem pa je sledila podelitev nagrad. Ker smo bili regijski 
zmagovalci, smo dobili zobno nitko in kremo za sonœenje. 
Potem pa je sledila zabava s skupino Foxy teens. 

(Blaæ Marolt, 5. a)
Urban je povedal ...

Æe vsa leta, kar sem v øoli, poteka tekmovanje za œiste zobe, 
nisem pa priœakoval, da bomo v zadnjem letu zmagali. 
Zobe imam rad, zato dobro skrbim zanje. Umivam si jih 
dvakrat na dan in jem zdravo hrano, potem pa se lahko 
dobro nasmejem.

Vsak mesec je prvo uro nekdo potrkal na vrata. Bila je 
zobozdravnica. V rokah je imela lonœek, v njem pa rdeœe 
tabletke, ki pokaæejo zobne obloge. Izærebali smo petnajst 
ærtev, ki so prejele tabletke. Tudi sam sem prispeval nekaj 
plusov. Meni so bile tabletke vøeœ, nekaterim pa ne. Zbrali 
smo najveœ plusov in zmagali.

Povedali so nam, da gremo 7. junija v dvorano Tivoli. 
Priøel je dan in odpravili smo se proti Ljubljani. Ko smo 
priøli, so nas odvedli v hokejsko dvorano. Tam smo se 
usedli v drugo vrsto, pred nami pa so sedele znane osebe, 
npr. æupan Ljubljane Zoran Jankoviœ.

Najprej smo posluøali nekaj govorov, nato pa je nastopila 
akrobatska skupina HIP-HOPER. Izvajali so vse mogoœe 
koøarkarske trike. Potem so klicali na oder regijske 
zmagovalce. To smo bili tudi mi – zmagovalci ljubljanske 
regije. Dobili smo darila, razred pa je dobil uro v obliki 
zoba. Sledil je najboljøi del – muzika. Pela je skupina Foxy 
teens. Z njimi smo se zabavali eno uro, potem pa domov.
Tekmovanje me je spodbudilo, da si øe bolj umivam 
zobe. 

(Urban Gruden, 5. a)

Obœina Velike Laøœe nam je velikoduøno pristopila na pomoœ 
in zagotovila moænost prevoza s øolskim avtobusom. Tako v 
primeru lepega vremena koristimo lokacije v bliæini øole ali 
na teniøkih igriøœih Cereja, vœasih pa se odpeljemo na igriøœa 
v Turjaku in Dvorski vasi. V primeru slabega vremena imamo 
øportno vzgojo v Kulturnem domu v Robu in v druøtveni 
sobi Levstikovega doma, kjer potekajo tudi vse ure izbirnega 
predmeta Ples.

S tako organizacijo lahko ponudimo uœencem v œasu 
gradnje kar najboljøe pogoje za razvedrilo in zdravo øportno 
aktivnost.

Na tem mestu se æelimo zahvaliti v prvi vrsti  Obœini Velike 
Laøœe, ki je zagotovila moænost avtobusnega prevoza, 
omogoœila uporabo prostora v Levstikovem domu in dvorane 
v Robu. Zahvaliti se æelimo tudi Øportno-mladinskemu 
druøtvu Turjak, ki nam je dovolilo uporabo igriøœ za nogomet 
in odbojko na mivki ter Teniøkemu centru Villa Cereja, ki 
nam omogoœa brezplaœno izposojo loparjev in uporabo 
teniøkih igriøœ ter okoliøkih povrøin.

Besedilo in fotograf ija: Bojan Novak

izboljøati pogoje varnosti in intimnosti otrok. Vse to pomeni, 
da smo pridobili veœplastno in racionalno prostorsko reøitev.

Z gradnjo nove telovadnice smo izgubili uœilnico, ki smo jo 
imeli v spodnjih prostorih stare telovadnice. V priœakovanju do-
graditve nove telovadnice, nove knjiænice, nove raœunalniøke 
uœilnice in novih prostorov za zobozdravstvo smo poiskali øe 
eno prostorsko reøitev za oddelek 3. b razreda.

Novo uœilnico smo oblikovali iz prostora, ki je bil prej na-
menjen pisarni svetovalne sluæbe, in prostora, ki je sluæil kot 
garderoba uœencev 4. in 5. razreda. Za vsakega uœenca smo 
doloœili garderobno mesto na hodniku razredne stopnje, tako 
da ni nihœe prikrajøan. Z zdruæitvijo navedenih dveh prostorov 
se je rodila svetla, prijetna uœilnica za 3. b v velikosti 36 m², 
ki bo v celoti odigrala svojo vlogo za nemoten potek pouka. V 
tej uœilnici je 16 uœencev, ki jih bo do konca decembra vodila 
nova uœiteljica Eva Doboviœnik, v nadaljevanju pa Katarina 
Sever, ki se bo vrnila s porodniøkega dopusta.

Pri reøevanju omenjene prostorske stiske smo imeli izjemno pod-
poro s strani gospoda æupana, gospe podæupanje in svetnikov 
Obœine Velike Laøœe. Na ta naœin smo naredili dobro delo v korist 
otrok, zadovoljstvo starøev in uœiteljev. V nasprotnem primeru bi 
morali iskati reøitev v popoldanski izmeni, ki bi odprla probleme, 
katerim ne bi bili kos ne v øoli ne na obœini. Iskrena hvala vsem 
predstavnikom Obœine v imenu vseh uœiteljev in uœencev.

Besedilo: Edi Zgonc, ravnatelj OØ Velike Laøœe

3. b2. b
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Druøtvo podeæelskih æena in Knjiænica Velike Laøœe 
vabita na

Bučarijado in Marmeladni dan
 
Prvo soboto v oktobru, torej 6. oktobra od 9. ure dalje na 
trgu pred Levstikovim domom. 

Prisrœno vabljeni vsi, ki vas tovrstne prireditve zanimajo. 
Morda vas œaka kakøno preseneœenje. 

S harmoniko na 
svetovno prvenstvo
S KUD Marij Kogoj na 10. državno in 
1. svetovno tekmovanje harmonikašic

18. avgusta je bilo na gradu Reihenber pri Krøkem 10. dræavno 
in æal nepopolno 1. svetovno tekmovanje harmonikaøic. 
Udeleæile so se ga tudi tri harmonikaøice iz Trubarjevih kra-
jev: Nina Kralj, Tea Kraljiœ iz Velikih Lipljen in Saøa Gaœnik 
z Vina.

Ker smo bili dolæni obisk Krøkemu, saj so leta 1996 oni æe 
nastopili na sreœanju harmonikarjev – Turjaøki harmonikar, 
smo se za to  tekmovanje æe dalj œasa temeljito pripravlja-
li. Naroœili smo avtobus, kjer so imele druæine harmonikaøic 
absolutno prednost, ostala mesta pa so zapolnili mladi, ki so 
se æe in se øe bodo izkazali v povezavi s to dejavnostjo, pa 
tudi mladi, ki bodo v prihodnje nosilci organiziranj raznih 
kulturnih prireditev. Odpotovalo je tudi sedem starejøih, med 
njimi starosta KUD-a, Øtefan Zrnec.

Takønemu sestavu pa najbræ ne more nihœe oporekati, kajti 
to je bila meddrugim tudi vzgojna in pouœna ekskurzija, saj 
so mladi spoznali, da morajo biti vsi za enega in eden za 
vse. Spoznali so tudi, da niso prepuøœeni sami sebi, kako se 
krepijo medsosedski odnosi, kako se sklepa nova prijateljstva 
ter spoznali nujnost medgeneracijskega povezovanja, kajti le 
tako je priøel uspeh.

Øtefan Zrnec je bil povabljen na oder, kjer je obœinstvu na-
znanil prihodnje leto za Trubarjevo leto, saj bomo vsi Sloven-
ci praznovali 500 letnico Trubarjevega rojstva. Poudaril je, 
da moramo zato øe ''bol skup stopiti'' in povedal tudi, da pri-
hajamo iz Trubarjevih krajev (obœina Velike Laøœe in obœina 
Grosuplje). S tem smo si zagotovili øe dodatne simpatije.

Naøa nastopajoœa dekleta so imele dovolj œasa (voænja z av-
tobusom), da so pridobile samozavest in tako so na prireditvi 
dovolj korajæno nastopile. Z njihovim nastopom je bil mar-
sikdo zadovoljen, zelo pa predstavnik iz Udin, ki je naøa tri 
dekleta æe povabil na tekmovanje v Italijo. Z organizatorji 
smo se øe dogovorili, da se 1. decembra udeleæijo naøega tra-
dicionalnega harmonikarskega sreœanja na Turjaku. Ob 23. 
uri smo se v prijetni voænji z avtobusom vrnili na Turjak. S 
tem je bil uspeøno zakljuœen øe en premiøljen projekt v orga-
nizaciji KUD-a Marij Kogoj Turjak.

Besedilo: Franci Peœnik, predsednik KUD Marij Kogoj (za 
udeleæence iz obœine Velike Laøœe in obœine Grosuplje)

Fotograf ije: Frenk Ahœin

 

KSKD OI LJ-okolica in
KUD Marij Kogoj

vabita na

10. tradicionalno razstavo 
likovnih samorastnikov

v dvorano Krajevnega doma Turjak.

Od sobote, 22. septembra, do petka, 5. oktobra

Ogled razstave bo moæen vsak dan med 14. in 18. uro.

Øtefan Zrnec 
na odru

Oder je pripravljen  

Nina Kralj 

Saøa GaœnikTea Kraljiœ 

Medena tržnica 

»Bučela je kot sleherna stvar: 
dokler z vedrom zajema, ne vpraša 
po korcu.«

Velikolaøki œebelarji smo letos æe tretjiœ pripravili medeno 
trænico. Na tej sobotni prireditvi naøi œlani pripravijo pridel-
ke iz zakladnice œebeljega panja. Dobra medena letina je kar 
dodobra obteæila stojnice z cvetliœnim in gozdnim medom 
prvovrstne kakovosti, odliœnih arom in razliœnih okusov.

Vsaka rastlina ima namreœ svojo aromo in pridne kranjske 
œebele delavke to aromo preko mediœine prenesejo v panj. 
V panju mediœino iz svojega medenega æelodœka izloœijo v 
celico, panjske œebele pa imajo 
nalogo, da to sveæo mediœino 
predelajo, osuøijo, uskladiøœijo 
in ko je posamezna øesterokotna 
celica polna tudi zaprejo z vo-
skom. In tako celica za celico, 
vse dokler ni sat poln medu. Za 
kilogram medu je potrebno oko-
li milijon izletov iz panja. Ko 
med dozori v panju in sprejme 
vso aromo in energijo œebelje 
druæine, ga œebelar odvzame 
iz panja, s posebnimi vilicami 
odpre voøœene pokrovœke, ter 
ga iztoœi s pomoœjo toœila. Med 
precedi preko posebnih dvojnih 
cedil, da s tem odstrani ostanke 
voøœenih delcev s katerimi so 
bile pokrite celice. Med natoœi 
v kozarce, ga opremi z ustre-
zno nalepko in tako ponudi 
potroøniku. 

Poleg medu, cvetnega prahu, 
propolisa in voska, pa so obisko-
valci trænice lahko okusili tudi 
medena peciva naøih kmeœkih æena in deklet. Pa tudi raznim 
medenim napitkom in buœeljim zvarkom se niso mogli upre-
ti. Mladi pa so z veseljem naredili sveœko iz pravega voska 
za spomin na letoønjo trænico. Tako kot æe vsa leta do sedaj, 
smo œebelarji ob steklenih panjih razlagali o æivljenju in delu 
œebel, ter tako marsikomu odkrili tanœico novih spoznanj. Æe 
Levstik je zapisal: “Ali naj se œlovek øe toliko prizadeva, go-
tovo ne more vedeti vsega kar one (buœele) v neprestanem 
trudu poœnejo v svoji domaœiji.”

Velikolaøki œebelarji pa œutimo tudi posebno spoøtljivost do 
naøega rojaka Frana Levstika. Vsi poznamo njegovega Martina 
Krpana, v øoli smo se seznanili o njegovem æivljenju, morda 
smo se morali nauœiti tudi kakøno njegovo pesmico, spoznali 
smo njegove kritiœne spise, potopise, nihœe pa ni omenil Le-
vstikovega najveœjega in najobseænejøega dela »Buœelstvo«. 
Œutimo posebno dolænost, da to Levstikovo delo prikaæemo 
tako Laøœanom kot ostalim Slovencem.

V ta namen smo tudi pripravili œebelarsko orodje in panje, ki 
jih je Levstik v svoji knjigi tako lepo in poljudno opisal, da si 
tudi neœebelar lahko ustvari sliko tedanjega œasa in dela pri 
œebelah. Levstikova narodna zavednost pa je bila tista, ki je 
prepreœila izdajo knjige v njegovem œasu.  Lektorjem namreœ 
ni dovolil potujœiti klenih slovenskih izrazov s podroœja 
œebelarstva. Hotel je, da so opisi taki, kot ga je nauœil njegov 

œebelarski uœitelj, retenjski sosed Joæe Oblak in kot so jih ta-
krat uporabljali drugi podeæelski œebelarji. Seveda je Levstik 
prebiral tudi takratno slovensko in tujo œebelarsko œtivo ter se 
kritiœno spustil v polemiko z nekaterimi reøitvami in idejami. 
Levstik in njegov vaøki modrijan Oblak, sta za tiste œase zelo 
napredno razmiøljala o œebelarjenju, tako o rojenju, biologiji 
œebele, kot o tehnologiji. Naj ob tem izpostavim vrsto panja 
imenovanega »podkladnik«. Levstik je zapisal: Druga buœelna 
shramba po veliko krajih so podkladniki. To so øtirioglati, vsi 
enoliki ulji, ki imajo 5-6 palcev na visoko, po 10-11 palcev 
øirjave in tudi toliko dolæave. Stropnica je dana samo tistemu, 
ki je na vrhu, kateri pa leæe pod njim, drug vrhu drugega, 
nimajo pokrova. Kadar je stari prostor napolnjen, potem se 
daje nova podloga.  Tak tip panja danes imenujemo nakla-
dni panj, nekateri celo amerikanski panj, kajti vsa Amerika, 

juæna srednja in severna, œebelari v takih panjih, resda neko-
liko veœjih, vendar s tehnologijo poveœanja prostora na enak 
naœin kot je opisal Levstik. Tudi veœina evropskih œebelarjev, 
predvsem poklicnih, œebelari v nakladnih panjih. Morda bi se 
ta vrsta panja razøirila tudi na kranjskem, seveda œe bi knjiga 
zagledala luœ sveta æe takrat in ne øele po veœ kot sto letih 
v njegovih zbranih delih. Øtevilo nakladnih panjev pa se v 
Sloveniji poveœuje iz leta v leto, tudi nekateri naøi œlani æe 
œebelarijo v nakladnih panjih.

Velikolaøki œebelarji smo Buœelstvo ponovno izdali ob pra-
znovanju 90-letnice druøtva. Prav bi bilo, da bi se ta knjiga 
znaøla, ne samo v øolski knjiænici, ampak tudi v vsaki zavedni 
velikolaøki druæini. Saj smo ponosni na svoje velike moæe, ali 
ne? Nekaj knjig imamo øe na razpolago.  

Posebno dolænost do naøega rojaka in njegovega Buœelstva 
pa je œutil tudi gospod Lojze Peterle, ki se je udeleæil naøe 
medene trænice. Gospod Peterle je tudi sam œebelar, dva 
mandata je bil tudi predsednik Œebelarske zveze Slovenije. 
Kljub obilici dela v Bruslju in pripravah na predsedniøko kan-
didaturo, je kar celo dopoldne ostal z nami. Ravno Levstiko-
vo Buœelstvo ga je tako prevzelo, da je obljubil, da nam bo 
pri promociji tega dela pomagal. Œebelarji pa smo mu ob 
tej priliki pripravili tudi posebno preseneœenje in mu ob 59 
rojstnem dnevu podelili 59  kozarcev medu, opremljenega s 

   Gospodu Peterletu smo podarili 59 kozarcev Velikolaøkega medu
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priloænostno nalepko. Ob zahvali je povedal, da bo veœino 
tega medu podaril svojim prijateljem in pomembnim funkci-
onarjem v Bruslju. Tako bodo tudi ti zvedeli za Velike Laøœe 
in okusili pristni velikolaøki gozdni med.  

Navdih, nad hribovitimi kraji pokritimi s smrekovimi in 
jelovimi gozdovi, ki ga naø rojak ni skrival, daje tudi nam 
œebelarjem dolænost, da bodo naøe buœele øe pridno øumele 
in prinaøale zaklade narave v svoje panje. Mi pa bomo to 
zakladnico œebeljega zdravja ponudili vsem, ki znajo ceniti 
dobrote neokrnjene velikolaøke dobrave.

Besedilo in fotograf ije: Brane Borøtnik 
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Tradicionalni 
»Praznik suhega 
sadja na Gradežu«
»V pravi podeželski vasi se naučite 
zaustaviti čas in sprejemati izročilo 
prednikov«.

Ob peti suøilni sezoni po obnovi suøilnice se je program pra-
znika razøiril na celo nedeljo.Najbolj zgodnji so bili poho-
dniki, ki so krenili po gozdni poti Turjak-»Trubarjeva« Raøica 
in Kogojevi poti Raøica-Laporje-Gradeæ. V imenu KUD Marij 
Kogoj je pohod vodil Boæo Zalar, ki je poskrbel, da se je 
øestdeset pohodnikov (velika veœina je priøla izven obœine 
Velike Laøœe) seznanila s Trubarjevimi kraji, zgodovino in 
ohranjenim okoljem, predvsem pa s prijaznimi ljudmi v va-
seh ob poti.

Med tem, ko so pohodniki øe hodili po zanimivi poti, so na 
Gradeæ æe prihajali øtevilni obiskovalci iz razliœnih delov Slo-
venije, med redkimi obiskovalci iz tujine pa nas je preseneti-
la potomka Auerspergov s svojo druæino iz Italije. Vse goste 
smo sprejemali s orehovimi øtrukeljci, krhljakom in domaœim 
æganjem. Mimo stojnic, kjer so si lahko ogledali poleg zna-
nih pakiranih dobrot in izdelkov povezanih s sadjem tudi iz-
delovanje klincev, pletenje koøar, vezenje (œlanice Druøtva 
upokojencev Velike Laøœe), unikatne steklarske izdelke (Peter 
Hren), jih je pot po tradiciji najprej vodila v suøilnico sadja. 
Œeprav je bilo v suøilnici vroœe, saj so bile lese v suøilnem 
prostoru polne sadja (suøilno sezono smo priœeli æe pred 
enim mesecem), je bilo prijetno med sadnimi vonjavami. 
Zelo øtevilni obiskovalci, ki so bili prviœ na Gradeæu, so z 
zanimanje prisluhnili razlagi o naœinu suøenja, delovanju 
suøilne peœi na drva (ki bo naslednje leto imela sedemdese-
tletnico), o zgodovini suøilnice, pa tudi o zgodovini Gradeæa, 
podkrepljeni s podatki Slovenskega etnografske muzeja (foto-
graf ije, skice in zapisi iz leta 1948) in s posameznimi izdelki 
in opremo v razstavnem prostoru ob suøilnici. 

Za mnoge je bila zanimiva naslednja postaja - urejena zbir-
ka starega orodja in opreme pod Zabukovœevim kozolcem. 
Nekateri so se spomnili, da so nekoœ tako orodje uporabljali, 
mnogi so glasno obæalovali, da so æe pred œasom svoje staro 
orodje in opremo prepustili propadanju ali ga celo uniœili, 
mnogi so marsikakøno orodje videli prviœ in so slabo ugibali, 
œemu bi lahko bilo namenjeno. Med sprehodom skozi vas se 
je vsaka skupina zaustavila pred nekdanjo Kogojevo hiøo in 

se spomnila skladatelja. Svojevrstno domaœnost, pri marsiko-
mu nostalgijo, je vzbudil ogled Andoløkove œrne kuhinje, v 
kateri so pred nekaj desetletji øe kuhali vso hrano. Ribeæen 
za zelje iz leta 1850 v veæi, ki je øe vedno uporaben, pa je 
bil deleæen posebnega obœudovanja. Na toplo nedeljo je kar 
prijala prijetno niæja temperatura v obnovljeni nekdanji go-
stinski kleti v 240 let stari hiøi s ptiœem v vejico v kljunœku 
na fasadi. Lastnik Koroøec ji je dal poseben peœat z obliko-
vanjem in prilagajanjem delov razliœnih vrst dreves in vinske 
trte. Tako v sodih ni navadnih œepov, tudi usedeø se lahko le 
na stol ali klop iz drevesa s posebno rastjo, ki ga je v sedeæ 
dodelala njegova roka. In øe veliko drugih obœudovanja vre-
dnih detajlov boste opazili, ko boste priøli na obisk. Hitro je 
vsakdo ugotovil, da ima vsaka stara hiøa drugaœen vodnjak, 
øe ohranjene dele izvirnih fasadnih okraskov, posebnosti zi-
danih kamnitih in lesenih kaøœ, vrsto razliœnih kozolcev ipd. 
Kar nekako veselili so se nekateri, da se nekaj starih hiø ob-
navlja. Tudi starim travniøkim sadovnjakom ni bilo mogoœe 
nameniti drugega, kot obœudujoœ pogled.

Ob vrnitvi so se druæine z otroci ustavile nasproti suøilnice v 
delavnici za otroke na prostem pod orehi. Otroci so s pomoœjo 
prijaznih sodelavk Parnasa uresniœevali svojo ustvarjalnost. 
Oœitno jim je bilo tako prijetno, pa tudi njihovim starøem 
tako vøeœno, da so se kar teæko odloœili za nadaljnje korake 
po Gradeæu. Za mnoge mlade je bilo zanimivo popoldansko 
lokostrelstvo, ki ga je pripravil Lokostrelski klub Turjak. Pred-
stavniki LDT si niso mogli privoøœiti odmora.

Na gradeøkem odru, ki je bil letos postavljen na novi lokaciji, 
ki omogoœa mnogo veœji avditorij, je enourni kulturni program 
iz podeæelske dediøœine pritegnil øtevilno obœinstvo. Zapel 
nam je kvartet Zvon, sestavljen iz œlanov KUD Marij Kogoj, 
na harmoniko zaigrala Saøa Gaœnik iz Vina. Naøemu vabilu 
se je odzval tudi Pevski zbor KUD Tine Roæanc iz Ljubljane. 
Plesno dediøœino je predstavila Folklorna skupina (Druøtva 
podeæelskih æena in Konjerejskega druøtva Velike Laøœe). 
Tudi letos sta nastopila mlada Gradeæca Simon (harmonika) 
in Klemen (kitara), program pa je zakljuœila ljudska skupina 
druøtva za ohranjanje dediøœine »Suhe œeøplje«. Obiskovalce 
je ob Prazniku suhega sadja med kulturnim programom na-
govoril æupan Obœine Velike Laøœe g.Anton Zakrajøek.

Po kulturnem programu so oder zasedli œlani domaœega an-
sambla »Odmev« in skrbeli, da se je lahko plesalo, kot se 
spodobi na pravi zabavi na vasi. Brez prekinitve je pekel tudi 
æar pozno v noœ. Neumorni otroci so prodali vse sreœke, øe 
preden se je stemnilo, mladi so se zelo izkazali s hitro in 
prijazno streæbo.Kdor ni utegnil æe prej, je lahko med za-
bavo pokusil gradeøke specialitete: gradeøki golaæ iz velike-
ga litoæeleznega kotla, postrv po gradeøko, peœeno proseno 

kaøo s suhimi œeøpljami, zavitke z razliœnim sadjem, krhljak 
in krhljevko. Kdor je odlaøal predolgo, bo moral poœakati na 
drugo priloænost za pokuøino. Marsikdo si bo lahko pomagal 
sam. Receptov nismo skrivali.

Besedilo: Boris Zore
Fotograf ije: Miha Merljak, Andrej Jakob

Gospod Peterle pri listanju Levstikovega Buœelstva.

Naselitev œebel v »Podkladnik«

Po ocenah organizatorjev je Gradeæ na praznik, ki so ga 
f inanœno podprli Slovenska turistiœna organizacija, Obœina 
Velike Laøœe, øtevilne gospodarske duæbe in posamezniki, 
obiskalo najmanj 1200 obiskovalcev.




