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SpoŠtovane 
obČanke 
in obČani
Minilo je leto dni od lokalnih volitev, 
ko mi  je bil s strani  volivk in volivcev 
zaupan æe tretji mandat vodenja naøe 
obœine. Œlanstvo v obœinskem svetu 
pa se je moœno spremenilo. Nekatere 
politiœne stranke so izgubile, druge pa 
pridobile nove obœinske svetnice oziro-
ma svetnike. Od svetnikov iz prejønjega 
mandata  se je v novi obœinski svet uspe-
lo uvrstiti samo trem. Tako smo dobili 
pet novih svetnikov in øtiri nove sve-
tnice, ki so kar lepo spremenile sestavo 
obœinskega sveta. Kljub temu, da se ima-
mo za tako veliko øtevilo svetnic najbræ 
zahvaliti tudi spremenjeni zakonodaji s 
tega podroœja (ki uzakonja æenske kvo-
te), sem prepriœan, da je za dobro delo-
vanje obœinskega sveta zelo pomembno, 
da so v njem tudi æenske. Prav one so 
tiste, ki marsikdaj umirijo ton ali naœin 
izraæanja na sejah in dajo pomemben 
prispevek k bolj vsebinskim razpravam. 
V tem letu smo imeli sedem rednih sej 
obœinskega sveta ter dve izredni in eno 
korespondenœno sejo. Øtirje obœinski 
odbori in tri komisije obœinskega odbo-
ra so se sestali veœ kot tridesetkrat. Na 
obœinskem svetu je bilo sprejetih veœ 
sklepov in odlokov. Najpomembnejøe 
je bilo sprejetje obœinskega proraœuna 
in naœrta razvojnih programov, kar je 
podlaga za izvedbo obœinskih inve-
sticij.   Glede na dejstvo, da je bilo v 
obœinski svet izvoljenih tri œetrtine novih 
svetnikov, so bila usklajevanja z njimi 
kar zahtevna. Nekateri svetniki so na 
zaœetku mandata veœkrat glasovali proti 
doloœenim predlogom ali sklepom, ki so 
bili predlagani. To je na nek naœin razu-
mljivo, saj so bili oœitno øe pod vplivom 
lokalnih volitev. Kasneje, ko so bolje 

spoznavali delovanje obœinskih struktur, 
pa se je situacija bistveno spremenila. 
Ne glede na razliœna staliøœa, pripadnost 
razliœnim politiœnim opcijam, so njihove 
odloœitve velikokrat, œe æe ne soglasne, 
pa sprejete z veliko veœino. Popolnoma 
razumljivo je tudi dejstvo, da se svetnice 
in svetniki øe posebej zavzemajo za oko-
lja iz katerih izhajajo. Vseeno pa moram 
reœi, da samo to ne sme biti merilo pri 
glasovanju. Æe pri pripravi proraœuna, ki 
sem ga kot æupan dolæan predstaviti in 
predlagati v potrditev obœinskemu svetu, 
poskuøam pri investicijah upoøtevati kar 
najveœ æelja krajevnih in vaøkih odborov. 
Iz nekaterih okolij je vœasih sliøati kritike, 
da se pri njih premalo investira. Ob tem 
pa pozabljajo, da tudi sami, kot vsi naøi 
obœani  koristijo centralno øolo, vrtec, 
zdravstveno postajo, glasbeno øolo, kul-
turne domove, ne glede na dejstvo, da 
te stavbe niso locirane v njihovi bliæini. 
Najbræ je vsem jasno in razumljivo, da v 
vsakem veœjem kraju pa res ne moremo 
postaviti takih objektov.

Tudi v tem mandatu bomo dali najveœji 
poudarek tistim investicijam, s kateri-
mi bomo poskuøali zadovoljiti œim veœ 
æelja naøih obœanov. Po izgradnji nove-
ga vrtca, glasbene øole, obnove osnov-
ne øole, smo se odloœili, da zgradimo 
øe veœnamensko øportno dvorano. Ne 
glede na skoraj tridesetodstotno sof inan-
ciranje s strani Ministrstva za øolstvo in 
øport, ta gradnja za nas predstavlja ve-
lik f inanœni zalogaj, ki ga bomo izpelja-
li tudi s pomoœjo najetja dolgoroœnega 
kredita. Prav tako se æe izdeluje obœinski 
podrobnejøi naœrt obrtne cone Loœica pri 
Turjaku, kjer bo zagotovljenih kar nekaj 
zemljiøœ za proizvodne, storitvene in tr-
govske dejavnosti. Æelim si le, da bo do-
volj zanimanja za nakup zemljiøœ s strani 
raznih investitorjev. Naj omenim, da se 
bomo letos ponovno prijavili na razpis 
Ministrstva za delo, druæino in socialne 
zadeve za podelitev koncesije institucio-
nalnega  varstva za starejøe obœane. Tre-
nutno izdelujemo projektno dokumenta-
cijo in druge dokumente, ki jih zahteva 
omenjeni razpis. Œe bomo tokrat na 
razpisu uspeøni, bi 
dom zgradili v letih 
2009 in 2010. Øe 
vedno je aktualna 
lokacija na Karlovici 
(na mestu opuøœene 
podruæniœne osnov-
ne øole), zgradili pa 
naj bi dom œetrte ge-
neracije. To pomeni, 
da bi bil dom zgrajen 
po najnovejøih stan-
dardih in zahtevah. 
Dom bi imel øtiri 
bivalne enote, ki bi 

nudile najkakovostnejøo oskrbo in dobro 
poœutje vseh oskrbovancev. Vse to pa je 
vsekakor odvisno od pridobljene konce-
sije æe omenjenega ministrstva.

Lepote in dejavnosti naøe obœine æelimo 
predstaviti tudi predstavnikom drugih 
dræav, ki so akreditirani v Sloveniji.  
Tako smo pred kratkim gostili Samirja 
Amarina, generalnega konzula Kraljevi-
ne Jordanije. Seznanili smo ga z naøimi 
investicijami, ogledal si je Velike Laøœe, 
Turjaøki grad in Trubarjevo domaœijo, ter 
bil prisoten na veœeru »Na Trubarjevini v 
œast domovini« katerega gost je bil Lojze 
Peterle. Ogledal si je tudi proizvodnjo 
v Lesni galanteriji Oblak v Stopah, kjer 
se je sreœal tudi s predsednikom druøtva 
podjetnikov in predsednikom obœinskega 
odbora za gospodarstvo. Nad naøim spre-
jemom  in gostoljubnostjo je bil izredno 
navduøen. Ob tej priliki se æelim zahvali-
ti œlanicam druøtva podeæelskih æena, ki 
so poskrbele za prijazen sprejem. 
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki 
so zastopali oziroma predstavili naøo 
obœino v Lutzelf luhe v Øvici. Po pozi-
tivnih odzivih s strani gostiteljev je ne-
dvomno, da so vsi udeleæenci upraviœili 
dano zaupanje.

Naj se javno zahvalim gasilcem PGD 
Karlovica, ki so se po katastrofalni ujmi 
udeleæili nedeljske delovne akcije v 
Æeleznikih. Prav tako je vseh pohval 
deleæna gesta meøanega pevskega cer-
kvenega zbora, ki so zbrali lepo vsoto 
denarja in ga osebno odnesli v Æeleznike. 
Resniœno sem vesel takih dejanj naøih 
obœank in obœanov. 

In nenazadnje je tudi obœinski svet sogla-
sno odobril pomoœ obœini Æelezniki. Na 
predlog tamkajønjega æupana, smo denar 
(2.000 EUR) nakazali njihovemu Zdra-
vstvenemu domu za obnovo, saj je bil v 
povodnji popolnoma uniœen. Tako naj 
gre moja zahvala tudi vsem obœinskim 
svetnicam in svetnikom za to dejanje, 
kot tudi za vse druge podpore, ki sem jih 
bil deleæen v prvem letu mandata.

Anton Zakrajøek, æupan
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Levstiku v spomin
Prireditev v počastitev rojstnega 
dne Frana Levstika

V petek, 28. septembra, natanko na dan Levstikovega rojstne-
ga dne (28. 9. 1831), sta Obœina Velike Laøœe in KUD Primoæ 
Trubar Velike Laøœe pripravila prireditev knjiæevniku v spo-
min. Po uvodnem pozdravu podæupanje dr. Tatjane Devjak 
in nagovoru predsednika KUD-a Matjaæa Grudna smo lahko 
prisluhnili koncertu Meøanega pevskega zbora dr. Bogdan 

Derœ iz Kliniœnega centra Ljubljana pod vodstvom dirigenta 
Vencla Zadravca. Program je povezoval Joæe Logar.

Zaradi slabega vremena koncert sicer ni bil pred obnovljenim 
Levstikovem spomenikom pred æupnijsko cerkvijo, ampak v 
Levstikovem domu, vendar je prav tako potekal v prijetnem 
vzduøju.

Besedilo: Barbara Peœnik, Obœinska uprava

Ustanova Æupanov sklad glede na æe doslej zbrana 
denarna sredstva objavlja:

RAZPIS
za øolsko leto 2007/2008:

1. eno øtipendijo po 80 EUR/meseœno.

2. enkratne denarne pomoœi 
    (v skupnem znesku 1.500 EUR)

Kdo lahko kandidira za øtipendijo in enkratno pomoœ? 
– dijaki in øtudentje s stalnim prebivaliøœem 
   v Obœini Velike Laøœe.

Kaj mora vsebovati vloga?
– osebne podatke vlagatelja,
– fotokopijo spriœevala,
– originalno potrdilo o vpisu za øolsko oz. øtudijsko leto        
   2007/2008,
– potrdilo o stalnem prebivaliøœu ,
– potrdilo o f inanœnem stanju starøev (plaœa, pokojnina, 
   nadomestilo za brezposelnost),
– dokazilo o viøini kakøne druge øtipendije,
– dopis o druøtveni ali drugi aktivnosti prosilca.

 

Kam nasloviti vlogo?
Obœina Velike Laøœe (za Æupanov sklad)
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe 

Rok za oddajo vloge?
23. november 2007

V proønji za enkratno denarno pomoœ je potrebno dopisati 
øe, za kateri namen bi se pomoœ porabila. Glavni kriterij za 
pridobitev øtipendije ali pomoœi je socialno stanje prosil-
ca. Drugi kriteriji pa so øe: uœni uspeh, druøtvena aktivnost 
ipd.

3. f inanciranje drugih aktivnosti (v skupnem znesku 
    1.500 EUR), kot so npr: skupen izlet ob zakljuœku  
    leta, razna predavanja ali izobraæevanja, za razne 
    druge pomoœi v druæini (ob smrti, nesreœi …).
 
Vloge z obrazloæitvijo za uveljavljanje sredstev iz toœke 3 
lahko poøljejo posamezniki, druøtva ali razliœne organiza-
cije s sedeæem v naøi obœini, do porabe sredstev.

Anton Zakrajøek, æupan

Pohvaljeni za 
sodelovanje v Švici
Naša društva, obrtniki in podjetniki 
so se uspešno predstavili na obrtni 
in podjetniški razstavi.

Zaœasni odpravnik poslov na veleposlaniøtvu Republike 
Slovenije v Bernu v Øvici, Branko Zupanc, je æupanu Antonu 
Zakrajøku poslal pismo z naslednjo vsebino: 

»V petek, 7. septembra 2007, sem imel œast prisostvovati 
otvoritvi obrtne in podjetniøke razstave v Lüzelf lühu, na kateri 
so se uspeøno predstavile tudi Velike Laøœe. Navduøen sem 
bil nad skrbno pripravljenimi stojnicami s tradicionalnimi 
regionalnimi izdelki in specialitetami na sejmu in na vrhunsko 
predstavitvijo slovenske kulinarike Vanje Damjaniœ in njene 
ekipe v restavraciji Ochsen. Vsi sodelujoœi so z veliko 
angaæiranostjo in dobro voljo odliœno predstavili ne samo 
obœino Velike Laøœe, ampak tudi Slovenijo. 

Kot predstavnik Veleposlaniøtva Republike Slovenije œestitam 
druøtvu Kulturni most Velike Laøœe-Lützelf lüh, ekipi gostilne 
»Pri Kuklju«, Druøtvu podeæelskih æena Velike Laøœe, Druøtvu 
za ohranjanje dediøœine Gradeæ in sodelujoœim obrtnikom 
in vsem pomoœnikom k uspeøni predstavitvi. Vsem skupaj 
se zahvaljujem za vloæen trud, posebej pa tudi æupanu za 
dragoceno podporo pri organizaciji.«

Elektro 
Kočevje odprlo 
informacijsko 
pisarno v Ribnici
Elektro Ljubljana d.d. – distribucijska enota Elektro 
Koœevje obveøœa cenjene stranke, da je od 1. oktobra 
odprta informacijska pisarna v centru Ribnice na 
Økrabœevem trgu 18, v stavbi nasproti cerkve.

Obiskovalci lahko v novo odprti pisarni dobijo celovito 
informacijo v zvezi s:
– postopkom priklopa novih odjemalcev na
   elektroenergetsko omreæje,
– sklepanjem pogodb o oskrbi elektriœne energije in
   dostopu do distribucijskega omreæja,
– obraœunom elektriœne energije.

Informacijska pisarna sprejema: 
– vloge za izdajo elektroenergetskih soglasij,
– naroœila za izdelavo prikljuœkov,
– naroœila priklopov in odklopov,
– obvestila o okvarah na omreæju, prikljuœkih in 
   merilnih napravah,
– øtevœna stanja z namenom kontrolnega obraœuna
   porabe elektriœne energije.

Informacije bodo strankam na voljo vsak delovni dan od 
7:30 do 14:30 ure oziroma po telefonu 01 836 22 14. 

1. KROG (21. 10. 2007) NA VOLIščIH V OBčINI VELIKE LAščE

voliøœa Velike Laøœe (33) Velike Laøœe (34) Rob (37) Turjak (40)

Kandidat øt. glasov % øt. glasov % øt. glasov % øt. glasov %

Darko Kranjc 8 1,27 18 2,79 12 2,88 7 1,63

Zmago Jelinœiœ Plemeniti 86 13,63 88 13,62 84 20,14 71 16,55

Mitja Gaspari 75 11,89 94 14,55 92 22,06 99 23,08

Danilo Türk 133 21,08 110 17,03 83 19,90 89 20,75

Elena Peœariœ 7 1,11 8 1,24 3 0,72 7 1,63

Monika Piberl 2 0,32 2 0,31 0 0,00 2 0,47

Lojze Peterle 320 50,71 326 50,46 143 34,29 154 35,90

volilna udeleæba 62,80%
 

62,61% 64,62% 68,25%

š t i p e n d i j e  Ž u p a n o v e g a  s k l a d a
REZULTATI VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Ž u pa n o v  s k l a d
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Tabela 1: Obmoœja naselij ali delov naselij obœine Velike Laøœe z obveznostjo postavitve kanalizacije s pripadajoœimo 
œistilnimi napravami pred letom 2017.

ZAP.
ØT.

ID AGLOMERACIJA_IME PE PE 
dod.

PE 
skupaj

PE/HA 
skupaj

povrøina 
(ha)

Obœ. 
obmoœja

1 5468 VELIKE LAØŒE 544 163 707 14.7 48.0 1

2 5466 RAØICA - jug 275 83 358 10.2 35.0 1

3 5503 RAØICA - sever 190 57 247 11.2 22.0 1

4 5501 TURJAK 117 35 152 10.1 15.0 1

5 5417 DVORSKA VAS 100 30 130 13.0 10.0 1

6 5477 ULAKA 52 16 68 16.9 4.0 1

7 5488 SROBOTNIK PRI VEL. LAØŒAH 51 15 66 13.3 5.0 1

Potrebna f inanœna sredstva in viri zanje

Obveznosti zgolj iz obveznega pro-
grama za obdobje 2007–2017 znaøajo 
aproksimativno skupaj 6.276.000 EUR. 
V 10. letnem investicijskem ciklusu bo 
potrebno v povpreœju pridobiti in inve-
stirati 627.600 EUR letno.

Obveznosti iz dodatnega/alternativne-
ga programa za obdobje 2007–2017 
znaøajo aproksimativno skupaj 364.000 
EUR.

Potencialni realni f inanœni viri so: 
dræavni proraœun, dræavne takse, EU 
sredstva, cena storitve, obœinski proraœun 
in komunalni prispevek s prispevkom za 
prikljuœitev.

Nosilci nalog

Soudeleæenci pri realizaciji predloæenih 
aktivnosti so in bodo tudi v bodoœe: 
dræavna uprava, obœinska uprava, izva-
jalci javnih sluæb, inøpekcija, uporabni-
ki storitev, regionalne razvojne sluæne in 
strokovne organizacije.

Na obmoœju obœine Velike Laøœe je tudi ena aglomeracija, ki ne sodi pod obvezni program. To so obmoœja naselij z obre-
menjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti veœ kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na obœutljivem ali 
vodovarstvenem obmoœju. To obmoœje se lahko uvrsti v ta operativni program opremljanja, œe je obœina æe izpolnila obve-
znosti ali ima zagotovljene f inanœne vire za izvedbo svojih obveznosti iz hierarhiœno viøjih – prioritetnejøih obveznosti. Œe 
je, ob izpolnjevanju naøtetih obveznosti, obmoœje uvrøœeno v operativni program (dodatni – alternativni program), mora biti 
opremljeno z javno kanalizacijo in komunalno œistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti 
prikljuœeno na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem obmoœju. To obmoœje 
je predstavljeno v tabeli 2 in graf iœno v prilogi.

Tabela 2: Obmoœja naselij ali delov naselij obœine Velike Laøœe iz dodatnega programa.

ZAP.
ØT.

ID AGLOMERACIJA_IME PE PE 
dod.

PE 
skupaj

PE/HA 
skupaj

povrøina 
(ha)

Obœ. 
obmoœja

1 5498 TURJAK 97 29 126 14.0 9.0 0

Sprejet operativni 
program odvajanja 
in čiščenja 
komunalnih 
odpadnih voda
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe je na 7. redni seji 14. 
septembra sprejel operativni program odvajanja in œiøœenja 
komunalnih odpadnih voda, ki vsebuje program potrebnih 
ukrepov z opredeljenimi potrebnimi aktivnostmi, roki, no-
silci, potrebnimi sredstvi in njihovimi viri za postopno do-
seganje ciljev varstva okolja pred onesnaæevanjem zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode. Objavljamo kratek 
povzetek operativnega programa, ki ga je izdelalo podjetje 
Limnos.

Zakonska in programska izhodiøœa

Operativni program na lokalni ravni, skladno glede na 
dræavni Operativni program odvajanja in œiøœenja komunal-
nih odpadnih voda, ki je bil sprejet oktobra 2004, ima prav-
no podlago v Pravilniku o odvajanju in œiøœenju komunalne 
odpadne in padavinske vode (UL RS, øt. 105/02, 50/04) ter 
izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na podroœju 
politike varstva voda (UL RS øt. 02/06) ter zahteve po izde-
lavi implementacijskega programa iz 6. œlena direktive Sve-
ta ES 91/271/EEC o œiøœenju komunalne odpadne vode in je 
usklajen s skupnimi staliøœi EU do pogajalskih izhodiøœ na 
podroœju okolja (CONF-SI11/01).

Ne glede na doloœbe direktive Sveta ES 91/271/EGS in roke 
za prilagajanje k tej direktivi, ki veljajo za Republiko Slo-
venijo, pa je treba tako na dræavni kot tudi na lokalni rav-
ni, z ukrepi odvajanja in œiøœenja komunalne odpadne vode 
zagotoviti tudi naslednje obveznosti, ki izhajajo neposredno 
iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/
ES in iz direktiv, ki so zdruæene v njen okvir: izpolnjeva-
nje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja 
povrøinskih in podzemnih vodah do leta 2013, izpolnjevanje 
zahtev glede predpisanih standardov kakovosti povrøinskih 
in podzemnih voda, œe so namenjene oskrbi prebivalstva s 
pitno vodo, prepreœevanje pojava evtrof ikacije povrøinskih 
voda na obœutljivih obmoœjih in izpolnjevanje zahtev glede 
okoljskih standardov kakovosti za povrøinske vode, ki veljajo 
za kopalne vode.

Na podroœju zbiranja, odvajanja in œiøœenja komunalnih 
odpadnih voda se tako æe izvaja intenzivna implementaci-
ja Direktive EU o komunalnih odpadnih vodah, za katero je 
bilo Sloveniji s strani EU odobreno 10-letno prehodno obdo-
bje v delu obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in 
œistilnih naprav (za merodajna obmoœja najkasneje do 31. 
12. 2017).

Operativni program, ki se bo sicer v prihodnosti cikliœno 
aæuriral, je skladno z dræavnimi izhodiøœi osredotoœen na ob-
dobje od 2007 do 2017.

Razen øirøih obvez izhajajoœih iz domaœe in EU zakonodaje, 
so izhodiøœa in cilji predloæenega programa skladni z okolj-
skimi cilji Regionalno razvojnega programa Ljubljanske ur-
bane regije za obdobje 2007–2013.

Zateœeno stanje

Povrøina obœine meri 103,1 kvadratnih kilometrov. Na 
obmoœju obœine je 88 naselij s 3.735 prebivalci s stalnim 
prebivaliøœem (merodajni popis 2002), gostota poselitve je 
36,2 prebivalca na kvadratni kilometer povrøine, kar je nad 
dræavnim povpreœjem. 15 naselij ima veœ kot 50 prebival-
cev. Øtevilo stavb s stanovanji je 1.456, v njih je naseljenih 
1.259 gospodinjstev. Izvajalec javne sluæbe odvajanja in 
œiøœenja komunalnih odpadnih voda je na obmoœju obœine 
je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. iz Ljubljane.

Na obravnavanem obmoœju øe ni v uporabi nobene javne 
œistilne naprave za komunalne odpadne vode. S loœenim ka-
nalizacijskim sistemom je delno v dolæini 370 m opremljeno 
naselje Velike Laøœe.

Vsa ostala gospodinjstva in gospodarske enote, ki niso 
prikljuœeni na kanalizacijsko omreæje, odvajajo odpadno 
vodo v individualne greznice, ki so veœinoma pretoœnega 
tipa z iztokom v podtalje ali odvodnik.

Metode dela in programski rezultati

Obmoœje naselja ali dela naselja, ki mora biti opremlje-
no z javno kanalizacijo, je za potrebe izdelave dræavnega 
programa, ki je bil tudi posredovan v verif ikacijo lokal-
nim skupnostim in katerega smo pri izdelavi obœinskega 
programa morali upoøtevati kot obvezno izhodiøœe, enako 
obmoœju poselitve, ki tvori samostojno skupino enohektar-
skih kvadratnih celic ali zdruæenje veœ takih skupin celic, 
katerih povpreœna gostota obremenjenosti okolja zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem bese-
dilu: gostota obremenjenosti) presega doloœeno vrednost. 
Obmoœje naselja, kot ga doloœa register prostorskih enot, 
je s tem zmanjøano le na obmoœje poselitve, kjer je go-
stota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti, pri 
kateri je treba to obmoœje opremiti z javno kanalizacijo 
(kjerkoli minimalno 20 oseb/ha, na obœutljivih in vodovar-
stvenih obmoœjih je kriterij stroæji: 10 oseb/ha). Posamezna 
obmoœja poselitve, sestavljena kot skupina enohektarskih 
kvadratnih celic ali zdruæenje veœ takih skupin celic, so 
obmoœja t.i. aglomeracije, na katerega se navezujejo zah-
tevani standardi oskrbe odvajanja in œiøœenja komunalne 
odpadne vode v skladu s predpisi na podroœju varstva oko-
lja. Do leta 2017 je zgolj na teh obmoœjih z ustrezno go-
stoto obremenitve in minimalno 50 prebivalci (PE) treba 
dosegati predpisano stopnjo standarda oskrbe odvajanja in 
œiøœenja odpadne komunalne vode in to v rokih, ki so tudi 
æe doloœeni v navedenih predpisih.
Na obmoœju obœine Velike Laøœe je 100 aglomeracij. 

Aglomeracij pod 50 PE, oz. glede na normative premajhno 
poselitveno gostoto je 92 in za te velja pred letom 2017 
zgolj obveza uporabe delujoœih greznic ali malih komu-
nalnih œistilnih naprav in katerih investiranje je izkljuœna 
domena povzroœiteljev nastanka odpadnih vod. Aglomera-
cij nad 50 PE in ustrezno gostoto je 8. Za 7 izmed njih je 
obveza do EU, da morajo biti opremljena z javno kanaliza-
cijo in komunalno œistilno napravo do 31. decembra 2015, 
do 31 decembra 2017 pa mora biti prikljuœeno na javno 
kanalizacijo najmanj 80 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh obmoœjih. Predstavljene so v tabeli 1 
in graf iœno v prilogi.

Povzetek pripravila:  Bogdan Macarol, imnos Podjetje za aplikativno ekologijo, 
in Jerica Tomøiœ Luøin, Obœinska uprava
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Veselje do življenja
Pogovor z Lojzetom Peterletom

Gost 26. veœera Na Trubarjevini v œast domovini je bil Lojze 
Peterle, predsednik prve slovenske vlade, zunanji minister, 
evropski poslanec … V enournem nastopu nam je predstavil 
svoja videnja na œase osamosvojitve in na trenutno situacijo 
v slovenski druæbi. Lojze Peterle je v svojem nastopu govoril 
o veselju do æivljenja, a ga razume drugaœe kot Joæe Javorøek 
v Veselju do æivljenja, ki smo ga letos uprizorili v Velikih 
Laøœah.

V svojem mnastopu ste veœkrat omenili veselje do æivljenja, 
ki se vraœa v Slovenijo. Kot predsednik vlade, zunanji mini-
ster in evropski poslanec ste in øe vedno veliko potujete in 
spoznavate stanje v razliœnih dræavah. Je v drugih dræavah 
veselje do æivljenja veœje?
Na Irskem, v Franciji in na Cipru je sedaj bolje, tako govorijo 
statistike. Na Irskem se dogaja, da mladi pari zaœenjajo ime-
ti otroke v zgodnji dobi, na otroke ne œakajo dolgo ampak 
zaœenjajo relativno mladi. Zanimiv podatek je, da je Irska da-
nes v vrhu razvitosti evropskih dræav. Francija je zaœela pred 
veœ kot 30 leti sistematiœno razvijati æivljenju naklonjeno 
okolje tudi z vladno politiko in danes je tam normalno imeti 
tri otroke, tako za intelektualce kot za tiste, ki imajo manj 
øol. Pravim, œe so to zmogli Francozi, œe uspeva Ircem, po-
tem bomo tudi Slovenci naøli pot do veœ veselja do æivljenja. 
Potrebno je ustvarjati naklonjeno ozraœje in pri tem lahko 
pomagajo tudi dræava in obœine.

Œe se veselje do æivljenja vraœa, je to dodatna potrditev, da 
je bila pot v zaœetku devetdesetih prava?
Prepriœan sem, da je tudi v tej novi varnosti, v novem obœutku, 
ki ga imamo po veœ letih stabilne gospodarske rasti, podlaga 
za to, da se mladi ljudje poœutijo bolj varne. Dræava se je 
»prijela«, odkar smo v Evropski zvezi se poœutimo øe bolj 
varne. Mislim, da je treba ta obœutek krepiti, ga razvijati in 
da imamo vse podlage za to, da bi bilo veselja do æivljenja 
veœ. Res pa je potrebno razvijati øtevilne podporne ukrepe, 
da se mlade druæine ne bodo œutile same ali da bodo imele 
dovolj obœutka varnosti. Pomagati moramo tudi øtudentskim 
druæinam, da imajo æe na zaœetku, ko se zaœnejo odloœati za 
æivljenje, pravo podporo.

Ko pogledamo v konec osemdesetih in zaœetek devetdese-
tih let, vidimo, da je bilo potrebno kar precej poguma pri 
odloœitvi za samostojno in neodvisno Slovenijo. Ste takrat 
tudi razmiøljali o nevarnostih ali samo œutili, da je to paœ 
treba narediti?
Takrat smo bili prepriœani, da je priøel œas, ko to moramo 
in lahko naredimo. Takrat je bil svet malo razrahljan, malo 
je pokal po øivih, padel je berlinski zid, komunizem je øel h 
koncu in takrat je bila priloænost. O nevarnostih smo zaœeli 
razmiøljati kasneje, ko je bilo æe mimo. Predvsem pa smo 
pravoœasno naredili vse, da smo naøo voljo po svobodi za-
varovali tudi po varnostni plati z naøo vojsko in policijo. Œe 
tega ne bi napravili, jaz verjetno danes na Trubarjevini ne bi 
govoril v œast domovini.

Kljub temu se dogaja, da se nam zdi samostojnost samou-
mevna. Ali se Slovenci dovolj zavedamo pomena osamosvo-
jitve?
Od zgodovinarjev mi je znano, da tako moœni dogodki, kot je 
bila osamosvojitev, pridejo za nami, in da øele kasneje pride 

do ovrednotenja, kako pomembno je bilo tako dejstvo. Dru-
go dejstvo pa je, da se v naøih øolah vrsto let ni dovolj jasno 
uœilo o osamosvojitvi in mladini ni znano, zakaj je do spre-
memb priølo, kaj je bilo potrebno narediti, da smo danes svo-
bodni. Mislim, da se to popravlja. Seveda, œe sami ne vemo, 
zakaj so bile spremembe potrebne, se tudi teæko zavedamo, 
kaj smo skupaj dosegli.

Naø politiœni vrh nekako ne najde skupnega jezika. Kaj je 
po vaøem mnenju razlog za konkurenco in razprtije v vrhu 
slovenske politike?
Mislim, da se v demokratiœnih druæbah vedno pojavljajo tudi 
napetosti in razlike. Ko se pogovarjam z ljudmi po Sloveniji, 
nimajo niœ proti razlikam, so pa proti temu, da se to dela na 
pretrd ali nekulturen naœin. Ljudje pravijo: »Ne se prepirati, 
pogovorite se.«
V evropskem parlamentu imam izkuønjo z manj napeto poli-
tiko, z veœ kulture in tudi z veœ humorja. Æelel bi si malo veœ 
sproøœenosti, in pa da bi znali, kljub vsem razlikam, poiskati 
tisto, kar je za nas bistveno, brez œesar vsi skupaj ne more-
mo naprej. In takih vpraøanj je dovolj. Mislim, da bomo v 
politiœni kulturi napredovali. 
Rad bi pa omenil øe nekaj, kar me v teh dneh veœkrat 
spraøujejo – delovanje slovenskega politiœnega vrha. Æelim 
si, da ne bi bilo konkurenœnih odnosov med predsednikom 
dræave, predsednikom vlade, zunanjim ministrom in øe kom. 
Ljudje, ki so glasovali, priœakujejo, da bodo funkcionarji zna-
li med seboj reøiti napetosti, ne da bi s tem zaposlovali jav-
nost, da bodo navzven delovali enotno, povezano, v skladu 
z ustavnimi in zakonskimi pooblastili. Moj ideal je sodelova-
nje, ne pa konkurenca.

Vaøa politiœna pot se je zaœela konec osemdesetih let, str-
mo se je povzpela do predsednika vlade in zunanjega mi-
nistra, sedaj ste evropski poslanec in v dnevni politiki niste 
veœ toliko prisotni. Kljub temu vaøa priljubljenost v Sloveniji 
naraøœa …
Ponosen sem, da lahko Slovenijo zastopam v evropskem par-
lamentu. Seveda pa sem vsak teden v Sloveniji, vsak petek 
imam tudi uradne ure, obiskujem podjetja, øole … Letos sem 
sprejel okrog 700 obiskovalcev, preteæno mladih ljudi, ki so 
priøli obiskat evropski parlament.
Odkar sem napovedal kandidaturo pa sem veliko veœ doma, 
v tem œasu sem prekriæaril Slovenijo po dolgem in poœez, in 
mislim, da sem eden tistih Slovencev, ki Slovenijo in sloven-
skega œloveka najbolj pozna.

Kako boste kot predsednik Slovenije lahko pomagali, da bo 
obeleæitev 500-letnice rojstva Primoæa Trubarja res sveœana 
in odmevna?
Po svojih moœeh se bom potrudil. Nekaj obveznosti imam æe 
sprejetih – v deæeli Baden-Wuertenberg so me povabili, da bi 
ob 500-letnici spregovoril na univerzi oz. v mestu Tuebingen. 
Takrat bo tudi priloænost, da dvignemo odnose med Slovenijo 
in deæelo Baden-Wuertenberg na viøjo raven. Skratka Trubar-
jevo ime øe danes deluje in je vredno spoøtljivega spomina. 
To ime nas øe vedno navdihuje za nove projekte in nas kliœe 
po moœni kulturni in nacionalni zavesti. Prepriœan sem, da bo 
Slovenija to obletnico dostojno praznovala in da bo Raøica in 
z njo Velike Laøœe deleæna potrebne in dolæne pozornosti. Œe 
bom jaz predsednik, bo tudi predsednik te dræave poskrbel za 
pozornost, ki tem krajem in temu spominu gre.

Ko sem vas posluøal, sem dobil obœutek, da sem nam kljub 
øtevilœni majhnosti v veliki Evropi ni bati za naøo identiteto 
in prihodnost …
Mislim, da ne. Naøa identiteta od zunaj ni ogroæena. Meje 
se ne premikajo veœ, ne grozijo nam s tujimi jeziki, Evropa 
deluje miroljubno, razliœnost je dobrodoøla … Mi moramo 
znati æiveti naøo lastno razliœnost. Œe bomo veseli Trubarja, 
Preøerna, Vodnika, Jurœiœa, Levstika, Stritarja in øe koga, in œe 
bomo znali iz te bogate kulturne in duhovne dediøœine graditi 
naprej, æiveti po slovensko kot jaz temu reœem, potem bomo 
tudi v globalizaciji prestali vse izzive in viharje in bomo iz te 
nove tekme izøli moœnejøi. Moœna identiteta je predpogoj za 
naøo prihodnost.

Iz vaøega optimizma lahko sklepam, da se nam za priho-
dnost ni bati?
Moj pogled v prihodnost je optimistiœen, in mislim, da ima-
mo za to solidno podlago. Vedno pa prihajamo pred nove 
izzive, nova dejstva, na katere je potrebno najti odgovore 
… Za prihodnost je zelo pomembno, kako bomo spoøtovali 
drug drugega. Vsak je vreden spoøtovanja, vsak mora biti 
dobrodoøel. Æelim si, da bi imeli veselje drug z drugim, da 
bi drug drugemu priznavali, œe komu kaj uspe, in se povezo-
vali pri tistem, kar vsem skupaj pomaga naprej. Veliko vre-
dnost vidim v mladi generaciji, s katero lahko skupaj gradimo 
takøno prihodnost. Za leto 2020 in naprej si æelim æivahno 
Slovenijo, visoko politiœno kulturo in kakovost medsebojnih 
odnosov ter izrazito voljo po skupni prihodnosti.

Pogovarjal se je Joæe Stariœ.
Fotograf ija: Niko Samsa

Ali poznamo dediščino? 

Ali poznamo dediščino? 
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Izdelajte uradne 
turistične spominke
Javni natečaj za izbiro turističnih 
spominkov za Trubarjevo leto 2008

Obœina Velike Laøœe razpisuje javni nateœaj za izbor 
turistiœnih spominkov za Trubarjevo leto 2008. Na nateœaju 
lahko sodelujejo spominki, ki prepoznavno in izvirno pred-
stavljajo Primoæa Trubarja in njegovo delo, Raøico – rojstni 
kraj Primoæa Trubarja ali Trubarja po 500-letih.

Izbrani spominki 

Na nateœaj se lahko prijavijo f iziœne in pravne osebe. Vzorce 
spominkov bo ocenjevala triœlanska strokovna komisija, ki 
jo imenuje æupan. Spominke za nateœaj bomo sprejemali na 
sedeæu Obœine Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Ljubljana, 
do 7. decembra 2008.

Vsakemu vzorcu mora biti priloæena zaprta kuverta s podatki:
– ime, priimek, naslov in telefonska øtevilka avtorja, 
– kratek opis spominka
– 2 fotograf iji spominka 
– izjava o avtorstvu.

Izbrani spominki ostanejo v arhivu Obœine Velike Laøœe. 
Predstavitev izbranih turistiœnih spominkov bo javna. Izbrani 
turistiœni spominki bodo opremljeni s certif ikatom – z logoti-
pom Trubarjevo leto 2008 ter vkljuœeni v kulturno-turistiœno 
ponudbo obœine Velike Laøœe. Le tako oznaœeni turistiœni 
spominki se bodo lahko prodajali na uradnih lokacijah v 
obœini.

Obœina Velike Laøœe

Izbrali smo logotip 
Trubarjevo leto 2008
Logotip izdelal Gorazd Učakar

Trubarjev odbor je na svoji 2. seji, ki je bila 3. oktobra, obrav-
naval vse prispele predloge za pripravo praznovanja ob 500-
letnici Trubarjevega rojstva. Pripravil je osnutek koledarja 
prireditev in programov za celo leto, pri œemer je pri vsa-
kemu mesecu doloœil osrednjo prireditev in njenega nosilca 
oziroma glavnega organizatorja.

Sestala se je tudi strokovna komisija za izbor logotipa Tru-
barjevo leto 2008, ki so jo sestavljali æupan Anton Zakrajøek, 
podæupanja in predsednica Trubarjevega odbora dr. Tatja-
na Devjak in Jasna Ariana Starc, univ. dipl. arhitektka. Pre-
gledala je vse prispele pobude ter izbrala predlog Gorazda 
Uœakarja, univ. dipl. inæ. arh. iz Ljubljane. Logotipa tukaj øe 
ne objavljamo, saj bo predstavljen na za to sklicani tiskovni 
konferenci, kjer bomo predstavili tako logotip kot program 
prireditev v Trubarjevem letu.

Hkrati v tej øtevilki Troble objavljamo razpis za izbiro 
turistiœnih spominkov za Trubarjevo leto 2008. Vsi izbrani 
spominki bodo prejeli certif ikat oziroma bodo opremljeni z 
logotipom Trubarjevo leto 2008. Tako oznaœeni se bodo lah-
ko prodajali na uradnih lokacijah, doloœenih s strani obœine 
in Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Za podeljevanje certif ika-
ta bo zadolæena posebna komisija. 

Obœinska uprava

BODI preVIDEN
 
Pešci, bodimo vidni, da bomo bolj 
varni!
 
Ena najbolj ogroæenih skupin udeleæencev v prometu so prav 
peøci, in sicer spadajo med ranljive udeleæence, ki utrpijo 
kot posledice prometnih nesreœ najhujøe poøkodbe. Tudi v 
letoønjem letu Ministrstvo za promet naœrtuje stalno akcijo 
BODI preVIDEN, s katero opozarjajo uœence v øolah, njihove 
starøe in stare starøe na uporabo kresniœk in drugih odsevnih 
materialov, ki zagotavljajo veœjo varnost peøcev. Akcija BODI 
preVIDEN poteka v sodelovanju z ostalimi institucijami, ki 
skrbijo za veœjo prometno varnost: Ministrstvo za promet, Mi-
nistrstvo za øolstvo in øport, Zavod RS za øolstvo, Ministrstvo 
za notranje zadeve- Policija, Obœinski sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, Slovenska Karitas, Rdeœi kriæ Slo-
venije, Zveza zdruæenj øoferjev in avtomehanikov Slovenije. 
 
Akcija bolj intenzivno poteka od 1. do 22. oktobra, ak-
tivnosti po øolah pa bodo potekale do konca januar-
ja 2008, ko je svetli del dneva razmeroma kratek in je 
uporaba kresniœk in drugih odsevnih materialov nujna. 
 
Akcija je del naœrtovanih aktivnosti za veœjo prometno 
varnost v Sloveniji v okviru Nacionalnega programa var-
nosti cestnega prometa do leta 2011, ki teœejo pod okri-
ljem Ministrstva za promet RS. Poleg tega pa je akcija 
tudi del prizadevanj v okviru Evropske listine o varnosti v 
cestnem prometu, ki pravi: 25.000 æivljenj, Reøimo jih! 

Da bi otroke in starejøe opozorili na pravila varnega sode-
lovanja v prometu in na napake, ki jih delajo v prometu, je 
Ministrstvo za promet zasnovalo posebno akcijo za veœjo 
varnost peøcev. Akcija je sestavni del prizadevanj za veœjo 
varnost peøcev, ki so kot ogroæena skupina udeleæencev v 
cestnem prometu posebej opredeljeni tudi v Nacionalnem 
programu varnosti cestnega prometa. 

Tudi Obœinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu obœine Velike Laøœe opozarja naøe peøce, predvsem tiste, 

Nove priložnostne 
znamke
Serije priložnostnih znamk 
Rastlinstvo, športno plezanje, 
Umetnost

V seriji priloænostnih znamk Rastlinstvo predstavljamo neka-
tere vodne rastline, ki upsevajo v stojeœih in poœasi tekoœih 
vodah, in sicer rumeni blatnik, æabji øejek, øœitolistno 
moœvirko in beli lokvanj.

Rumeni blatnik uspeva skoraj povsod po Slovenij, vendar 
je pogostejøi v osrednji Sloveniji, v okolici Ljubljane, na 
Øtajerskem in v Prekmurju. Æabji øejek je v Sloveniji redka 
rastlina in spada med ogroæene vrste. Øœitolistna moœvirka je 
v Sloveniji prav tako redka in ogroæena rastline. Najdemo jo 
le v ribnikih v øirøi okolici Maribora in v skrajnem jugovzho-
dnem delu Prekmurja, ob Muri. Bujno se razraste in vodno 
povrøino ob cvetenju spremeni v rumeno polje. Beli lokvanj 

Občina Velike Lašče 

V PETEK, 
7. DECEMBRA 2007, 

OB 19. URI
NA TRUBARJEVI DOMAČIJI NA RAŠICI

Vabi na 27. kulturni veœer (6. sezona)

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI

Gost večera bo

LEPO VABLJENI!

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI

IVAN BORŠTNER

ki hodijo izven naselja, naj uporabljajo odsevne elemente na 
oblaœilih, kresniœke ali odsevne trakove.

Sam slogan akcije BODI preVIDEN nazorno opozarja, da 
mora biti peøec na cesti viden in previden.

Besedilo: Marija Ivanc Œampa, Obœinska uprava
Fotograf ija: Ministrstvo za promet

je simbol poœasi tekoœih in stojeœih voda, sicer pa ga po-
znamo tudi kot okrasno rastlino v domaœih okrasnih ribnikih 
oziroma parkih. Beli lokvanj je izdan v bloku z eno znamko, 
druge tri rastline pa v polah po 25 znamk.

V Kranju, v øportni dvorani na Zlatem polju, se bo novem-
bra letos æe dvanajstiœ zapored odvijalo tekmovanje svetov-
nega pokala v øportnem plezanju. Slovenija je v tem øportu 
dosegla æe velike uspehe, zato bomo ob tej prireditvi izdali 
priloænostno poøtno znamko z motivom øportnega plezalca. 
Tiskana bo tako kot vse znamke v seriji Øport v mali poli s 
øestimi znamkami in tremi vinjetami, na katerih so prikazani 
razliœni oprimki kot sestavni del plezalne stene.

Letoønja znamka iz serije Umetnost bo predstavljala barok, 
umetniøko smer od konca 16. stoletja do druge polovice 18. 
stoletja. Motiv na znamki prikazuje detajl freske iz stolne 
cerkve svetega Nikolaja v Ljubljani, ki praznuje letos 300. 
obletnico posvetitve. Freska je delo pomembnega baroœnega 
slikarja na Slovenskem, lombardijskega slikarja Giulia Qua-
glia.

Sporoœilo za javnost: Poøta Slovenije

ZP Velike Lašče

 vabi 

na Cepljenje proti gripi

V soboto, 1. decembra, od 8. do 12. ure, v prostorih 
zdravstvenega doma Velike Laøœe.
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vsebinam namenili tekom 
øolskega leta veœ pozorno-
sti, pripravili pa bomo tudi 
nekaj aktivnosti za njihove 
starøe (sreœanje na roditelj-
skem sestanku, prikaz de-
monstracijskih naprav …). 
Za sodelovanje v projektu 
Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu po-
deli vsakemu uœencu f igu-
rico Pasavœek. 

Z vkljuœitvijo v projekt 
æelimo predstaviti pomen 
redne uporabe varnostnih 
pasov, œesar se æal tudi v 
naøih krajih øe premalo za-
vedamo, zato so te vsebi-
ne nujni del vzgoje naøih 
otrok.

Besedilo: Bojan Novak    

ØolaVrtec

Praznovali smo 
Teden otroka
Iz vrtca Sončni žarek

Prvi teden v oktobru se praznuje Teden otroka. Tudi v vrtcu 
Sonœni æarek smo se  pripravili na ta dogodek. V skupnem 
dogovoru smo pripravili slednji izbor dejavnosti.

V ponedeljek je otroke obiskala »tetka Jesen«. Priøla je v 
økrlatni obleki, s slamnikom na glavi ter bogato ogrlico iz 
divjega kostanja. Otrokom je pripovedovala pravljico o jeæu, 
ki je bil zelo vaæen. Torek je bil plesno obarvan. V druæbi ple-
sne animatorke Anje so otroci plesali,  se svobodno poziba-
vali v ritmu glasbe, predvsem pa uæivali v skupnem druæenju. 
V sredo je vrtec obiskal Janez Marolt. Starejøim skupinam je 
pokazal kratek f ilm o mleku in mleœnih izdelkih. Sledilo je  
okuøanje raznih mleœnih izdelkov. Tudi v skupini Mucki so 
okuøali. Najbolj jim je teknil sadni jogurt. Ob lizanju slado-
leda pa je bilo v igralnici tiho kot v rogu. S pomoœjo starøev 
so izdelali tudi plakat Mleko in mleœni izdelki. Otroci so od 
doma prinesli ustrezen slikovni material.

Varovali so prehod 
za pešce
Zahvala vsem prostovoljcem za 
jutranje dežurstvo pri prehodu čez 
magistralno cesto

Osnovna øola Primoæa Trubarja Velike Laøœe se zahvaljuje 
vsem organizacijam in posameznikom, ki so v mesecih sep-
tembru in oktobru zjutraj varovali otroke na prehodu magi-
stralne ceste.

Letoønja akcija varovanja otrok na najbolj obremenjenem 
prehodu za peøce v Velikih Laøœah je bila gotovo ena bo-
lje organiziranih v okolici. Po zaœetnih teæavah pred leti se 
øtevilo tistih, ki so pripravljeni preæiveti jutro ob prometni 
cesti z znakom stop v roki, iz leta v leto poveœuje. Koordi-
niranje teh je po dogovoru na sestanku obœinskega Sveta za 
preventivo prevzel Tomaæ Koren, ki je tudi eden zaœetnikov 
tovrstnega varovanja. Letoønja novost je bila tudi uporaba 
odsevnega jopiœa in premiœnega prometnega znaka stop. Za 
oboje je poskrbel Robert Øtaba. Prepriœani smo, da smo bili 
na ta naœin na cesti øe bolj opazni. 

Poleg omogoœanja naøim uœencem, da varno preœkajo cesto 
v œasu jutranje prometne konice, je namen akcije tudi opo-
zarjanje voznikov in ostalih obœanov na skupno dolænost, ki 
jo imamo v prometu. Dolænost vseh udeleæencev v prometu 
je namreœ, da po svojih najboljøih moœeh prispevamo k var-
nosti. Zavedati se moramo, da za varnost na naøih cestah ne 
skrbijo samo policisti, paœ pa je to naloga slehernega izmed 
nas. 

Zahvaljujemo se vsem posameznikom, ki so akcijo s svojim 
odrekanjem podprli in dva meseca skrbeli za varen prehod. 
Ker æelimo tudi uœitelji z vodstvom øole pridati svoj prispe-
vek, bomo varovali prehod v temnejøih novembrskih dneh.

   

Za varnost naših 
otrok
Prvošolčki bodo sodelovali v 
projektu Pasavček

Slovenija se je tudi v letoønjem letu prikljuœila mednarodne-
mu projektu za spodbujanje uporabe otroøkih varnostnih 
sedeæev in varnostnih pasov – Euchires, med otroki poznan 
po f igurici Pasavœek. Akcijo smo izpeljali v vrtcu (starejøa 
skupina) in prvih treh razredih osnovne øole.

Vsak otrok iz najstarejøe skupine v vrtcu je prejel 2 pogrinjka 
in eno nalepko Red je vedno pas pripet. Otroci prve triade 
osnovne øole pa so prejeli øolski koledar in nalepko Red je 
vedno pas pripet. Med vse smo razdelili tudi broøure, v kate-
rih je veliko navodil za pravilno uporabo otroøkih varnostnih 
sedeæev in varnostni pasov.

Vabilu k aktivnemu sodelovanju v projektu sta se odzvala 
1.a in 1.b razred pod vodstvom razredniœark Elizabete Klun 
in Aleksandre Skok. Uœenci teh razredov bodo varnostnim 

V œetrtek je bil krompirjev dan. Nekaj krompirjev smo sku-
hali za jesensko gostijo, s preostalim krompirjem pa so otroci 
likovno ustvarjali. Izdelovali so razne f igure, z njim tiskali. 
Konec delovnega tedna so bile naœrtovane øportne aktivnosti. 
Mlajøe skupine so se igrale gibalne igrice, se driœale po tobo-
ganu … Starejøe skupine so se primerno uredile in se odpravi-
le v naravo. V  prijetnem jesenskem vremenu so se odpravile 
na daljøe pohode. Cilji pohodov so bili razliœni, saj se skupi-
ne razlikujejo po starosti in s tem tudi v zmogljivostih.

Ob tednu otroka smo øli tudi na tradicionalni pohod s starøi. 
Øli smo v Podsmreko, kjer so imeli udeleæenci moænost, da 
pokukajo v kaøœo Josipa Stritarja.

Besedilo in fotograf ije: Joæica Planinøek
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Stoji učilna zidana
Očistili dvorišče, poklepetali s Piko, 
telovadili ...

Dva meseca je æe minilo odkar smo prestopili øolski prag in 
lahko se pohvalimo, da smo se æe veliko nauœili in mnogo 
lepega doæiveli.

Ker nam predstavlja podruæniœna øola Turjak naø drugi dom, 
smo ponosni, œe je urejena tako notranjost stavbe kot okoli-
ca. Zato veœkrat tudi uœenci poprimejo za metle in pometejo 
dvoriøœe, redno grabijo listje, s skupnimi moœmi smo obrali 
jabolka in spekli okusen jabolœni zavitek, na bregovih Iøke 
smo nabrali kamenje, da smo loœili øolsko zelenico in gredi-
co, in øe bi lahko naøtevali.

Poleg rednega pouka pa smo opravili æe kar nekaj dnevov de-
javnosti in prav vsi dnevi so bili zanimivi. Sprehodili smo se 
do Sv. Primoæa, v Velenju smo poklepetali s Piko Nogaviœko, 
na Uncu smo sreœali Rdeœo Kapico, spoznali smo simpatiœno 
igralko Lucijo Œiroviå ter se øportno razgibali pri druæini Ma-
rolt v Velikih Laøœah.

Vsi uœenci petega razreda PØ Turjak ter œetrtega in petega 
razreda centralne øole ter uœiteljice se najlepøe zahvaljujemo 
druæini Marolt iz Velikih Laøœ, katera nam je odstopila svoj 
œudovit vrt, na katerem smo izvedli nepozaben øportni dan. 
Bil je œudovit sonœen dan in otroci so res uæivali ob igra-
nju nogometa, odbojke, koøarke, svojo moœ so izkazovali z 
vleœenjem vrvi, spretnost so pokazali pri øtafetnih igrah ter 
tekmovali v igri med dvema ognjema. Bil je res øportno obar-
van, nepozaben dan.

Besedilo in fotograf ije: Petra Skedelj

Tretji v atletiki
Prvi športni uspehi osnovnošolcev 
iz Velikih Lašč  v šolskem letu 2007/08

Kljub nekoliko prilagojenem izvajanju øportne vzgoje smo 
se na øoli udeleæili nekaj øportnih tekmovanj in dosegli lepe 
uspehe

V œetrtek, 20. septembra, smo se z ekipo uœencev udeleæili 
ekipnega atletskega tekmovanja grosupeljskega podroœnega 
centra. Dosegli smo tretje mesto, seøtevek toœk pa je po 
konœanih tekmovanjih v vseh podroœnih centrih zadostoval 
za skupno 36. mesto med slovenskimi osnovnimi øolami. Gle-
de na to, da je atletika (teki, skoki, meti) najbolj razøirjena 
øportna panoga v osnovnoøolskem obdobju, smo z doseækom 
zelo zadovoljni in uœencem iskreno œestitamo.

Petek, 5. oktobra, pa je bil rezerviran za tradicionalni kros 
v Loøkem Potoku. Na pot proti odmaknjeni deæeli se je po-
dalo 42 tekaœev od prvega do devetega razreda. Kros je mi-
nil v znamenju odliœnih rezultatov in napetih bojev v lepem 
jesenskem vremenu. Kros je bil zelo dobro obiskan, saj so 
se ga poleg naøih udeleæili øe uœenci in uœenke iz Dobrove, 
Sodraæice, Økof ljice, Brezovice, Ribnice, Iga, Fare in Loøkega 
Potoka. 

Med naøimi uœenci so se øe posebej izkazali:
Æan Æuæek (letnik 2001), Jakob Hoœevar (1999) in Rok Marolt 
(1993), ki so bili v svojih kategorijah najhitrejøi ter Vid Rigler 
(2001), Boøtjan Podlogar (2000), Dejan Grœar (1999), Sara 
Æuæek (1998) in Neæa Hoœevar (1994), ki so osvojili drugo 
mesto. Poleg teh osmih uvrstitev na stopniœke za zmagoval-
ce, so naøi uœenci osvojili øe 15 uvrstitev med 3. in 8. me-
stom. Vsi uœenci so se domov vrnili polni novih vtisov in brez 
poøkodb.

Besedilo: Bojan Novak

Rok Marolt iz 9. razreda je bil najhitrejøi tekaœ na krosu.

Ob naravni katastrof i ...

Na OØ Primoæ Trubar Velike Laøœe smo se odloœili, da zbe-
remo nekaj denarja za doloœeno druæino, ki je v nepojmljivi 
ujmi izgubila hiøo in vse premoæenje. Prizadevno so zbirali 
denar uœenci in delavci øole.

Izbrali smo delegacijo in krenili v druæbi delegacije 
velikolaøkih pevcev v opustoøene Æeleznike. Ganjeni, ko 
smo videli posledice, ki jih je zadala Seløœica, smo dojeli ne-
izmerljive dimenzije moœi vodne ujme. Teæko najdeø besede, 
s katerimi bi opisal æalostno stanje krajev v dolini Seløke Sore. 
V zavest se ti vtisnejo prizori, ki te spremljajo in obremenju-
jejo in se jih zlepa ne znebiø. 

Oglasili smo se pri simpatiœni druæini Triler, kjer smo bili 
deleæni izjemne pozornosti, pridobili smo veliko informacij, 
navezali pristne odnose in prispevali delœek optimizma za 
prihodnost. Hvaleæen sem vsakemu starøu in uœencu ter so-
delavcu, da smo zbrali nekaj prepotrebnega denarja za ome-
njeno druæino. Besedilo in fotograf ija: Edi Zgonc, ravnatelj

OŠ Primoža Trubarja pomaga družini Triler
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Ko pogledaš na svet 
s hriba, ni več isti
Pogovor s popotnikom Rokom 
Borštnikom

Pred enim letom se je Rok Borøtnik z motorjem odpravil na 
pot od skrajne juæne toœke Juæne Amerike do najbolj severne 
toœke Severne Amerike. Na tej poti je z motorjem naredil 
veœ kot 66.000 kilometrov in prevozil 15  dræav. Po enem 
letu se je vrnil domov, v Velike Laøœe, v Slovenijo.

Kako se ti zdi, se je od tvojega odhoda kaj spremenilo?
Ne, ne. Vse je popolnoma enako. Samo evri so drugaœni. Prej 
sem bil navajen na veœje øtevilke, sedaj so manjøe in na prvi 
pogled vse stane manj. Po preraœunu pa vidiø, da ni tako.

Potoval si skozi 15 dræav, sreœal razliœne ljudi in razliœne 
kulture. Na televiziji in v œasopisih izgleda, da so ljudje 
drugaœni, kako pa je to od blizu?
Potovanje z motorjem ima ta œar, da veœino œasa preæiviø 
izven prestolnic, izven turistiœnih toœk in si nekje, kjer ljudje 
æivijo svoj normalni tempo. To je tako, kot bi pri nas potoval 
po podeæelju. Tam sem sreœeval ljudi, ki so drugaœni od tistih 
v turistiœnih krajih, to je popolnoma drug svet. Øe posebej je 
drugaœe v Juæni in Srednji Ameriki, saj je tam gospodarstvo 
øibko, industrija in storitveni sektor sta manj razvita, kar po-
meni, da je na podeæelju veliko ljudi, ki ne hodijo vsak dan v 
sluæbo, ampak so tam in æivijo svoje æivljenje iz dneva v dan. 
Na turistiœnih toœkah najdeø profesionalne beraœe vseh vrst: 
otroke, æenske, starejøe, invalide, ki so zelo vsiljivi, nadleæni, 
poznajo trike … Tam sreœaø tudi ljudi, ki ti hoœejo kaj vzeti, 
ali ti kaj ponuditi, te prevarati … Sreœal sem zelo razliœne 
ljudi: tiste v mestih (ali na mejnih prehodih), ki so nekakøni 
profesionalci in ljudi na podeæelju.

Zdi se mi, da se ljudje razlikujejo tudi glede na to, v kateri 
dræavi æivijo. Na hitro bi jih ocenil takole: Argentinci so mi 
bili najbliæje (govorim o tistih na jugu), so zelo blizu evrop-
skemu naœinu razmiøljanja, obenem pa imajo juænoameriøki 
temperament. So zelo odprti, niso pa vsiljivi. Zelo zanimi-
vo, na drugi strani v Œilu so ljudji, ki sem jih jaz poimeno-
val juænoameriøki Nemci. Osredotoœeni so na denar, na 
zasluæek. V Œilu se ob øestih popoldne vse zapre, v Argentini 
pa ob sedmih zaœnejo kuhati veœerjo in ob devetih se odprejo 
restavracije. Dræavi sta sosedi, samo Andi ju loœujejo. V Bo-
liviji in Peruju je v glavnem indijansko prebivalstvo, ljudje so 
bolj nezaupljivi, zaprti, kar je najbræ povezano z zgodovino. 
V Peruju, ki je turistiœno najbolj razvita dræava, so ljudje vsi-

ljivi, vidijo te samo kot turista, 
zato mi tam ni bilo preveœ vøeœ. 
Ekvador je nekakøna meøanica, 
v Kolumbiji pa zate naredijo 
vse. Iskal sem ladjo za prevoz 
motorja in sebe v Panamo, ker 
tam ni cestne povezave in lju-
dje so bili zares pripravljeni 
pomagati. Prav øokantno. V 
srednjeameriøkih dræavah so si 
ljudje spet podobni, s tem da je 
velika izjema Gvatemala, kjer 
so bili ljudje super prijazni, su-
per odprti. Potem pa zahodna 
civilizacija, Zdruæene dræave 
Amerike in Kanada. Ameriœani 
so zelo, zelo prijazni, povsem 
drugaœni od mojih predstav 
in drugaœni od predstav, ki jih 
veœina Evropejcev dobi iz me-
dijev. So odprti, pripravljeni 
pomagati, vse jih zanima. Celo 
preveœ ustreæljivi so se mi zdeli, 
na ulici, povsod sem œutil nji-
hovo prijaznost. Njihov naœina 
plaœevanja pri storitvenih de-
javnostih bazira na napitnini, ki 
je seveda odvisna od kvalitete 
storitve. Podobno velja tudi v 
Kanadi.

Kolumbijo si omenil kot deæelo zelo prijaznih ljudi. To dræavo 
povpreœni Evropejec pozna po kokainu. Si imel priloænost 
sreœati ponudnike belega prahu ali videti posledice, ki jih 
povzroœa?

V Kolumbiji je to velik problem. Øele v zadnjih dveh letih Ko-
lumbija postaja varnejøa za potovanja. Od predsedniøkih vo-
litev pred dvema ali tremi leti je na cestah vojska, ki nadzoru-
je vsa kriæiøœa, vse mostove, na vsakih 20, 30, 50 kilometrov 
so kontrole. S tem skuøajo zmanjøati monoæiœen pretok droge 
po glavnih cestah. Œe po mestih hodiø z odprtimi oœmi, lahko 
na ulicah vidiø leæati totalno zadete najstni-
ke, otroke. Sliøal sem zgodbe, kako so ljudje 
morali pobegniti iz svojih vasi, ki so jih gveril-
ci zasedli za proizvodnjo mamil. Tega je res 
veliko. Na sploøno drogo ponujajo povsod 
– tudi v ZDA in v Kanadi. To se mi ne zdi le 
posebnost Kolumbije,  je pa res tam problem 
bolj prisoten. 
Ko sem skuøal poslati motor iz Bogote v Pana-
mo, so poleg policijskega, carinskega in osta-
lih pregledov opravili tudi poseben pregled 
s strani Urada za droge (Drug police). V 45-
minutnem pregledu motorja so spustili zrak 
iz zraœnic, preverili olje, bencin, razdreti sem 
moral luœi, utripalnike … Vse to, da bi naøli 
in prepreœili tihotapljenje droge. Seveda so 
pregledali tudi vso mojo prtljago. V Kolumbiji 
sem zaradi droge in gverile dobil dva nasveta: 
ne vozi ponoœi in ostani na glavnih cestah.

Kaj pa jezik? Tam verjetno ne prideø daleœ z 
angleøœino. Si se pred priœetkom potovanja 
nauœil øpanøœine?
Z angleøœino ne prideø nikamor. Mogoœe v 
Argentini øe nekako ali pa v prestolnicah, v 
glavnem pa ne. Øpanøœine praktiœno nisem 
znal niœ. Sicer sem imel neke CD-je, ki sem jih posluøal med 
sluæbenim œasom, vendar to ni bilo posebej uspeøno. Tako 
je: ko te vræejo v vodo, lahko utoneø ali pa zaœneø plavati. 
Enako je bilo z mojo øpanøœino. Poœasi sem se nauœil besed. 
Prva beseda, ki se je nauœiø, je manjana, kar pomeni jutri. Ko 
sem priøel do Bolivije, Peruja … si z angleøœino nisem veœ 
pomagal, tam je bila uporabna øpanøœina.

Eden od tvojih naœrtov je bil tudi sreœevati se s Slovenci, ki 
tam æivijo. Kakøni so tvoji vtisi o njih?
Obiskal sem Slovence v Sao Paolu v Braziliji, v Buenos Airesu 
in v Bariloœah (San Carlos de Barilloche, op.p.), v Argentini in 
v Kanadi. V Braziliji slovenska skupnost ni prav moœna, tam 
æivi manjøa skupina Slovencev, ki nima institucij in organiza-
cij, niso organizirani. Vse skupaj deluje bolj prostovoljno. V 

Argentini pa prideø v pravo malo Slovenijo. Samo v Buenos 
Airesu in okolici je pet slovenskih domov. Tam se dobiva-
jo veœkrat tedensko, obvezno za vikende, ob nedeljah imajo 
slovenske maøe, sreœujejo se v pevskih zborih, gledaliøkih 
skupinah, slovenski øoli, po druæinah v glavnem govorijo 
slovensko. V Buenos Airesu imajo vsako soboto enourno ra-
dijsko oddajo Okence v Slovenijo. Enako je v Bariloœah, ki 
je pribliæno 3000 kilometrov od Buenos Airesa. Velja pa, da 
kjerkoli Slovenci so, nikjer niso reveæi. To so pridni in varœni 
ljudje. Tako je povsod: v Juæni in Severni Ameriki.

60.000 kilometrov je dolga pot, ki je na motorju hudo samo-
tna. Kako si preæivljal œas med voænjo? S posluøanjem glas-
be, z razmiøljanjem o sebi, opazovanjem narave?
Tudi glasbe ni bilo. Poskusil sem z MP3 predvajalnikom, ki 
sem ga kupil v Buenos Airesu, vendar je veter, øe posebej 
patagonski, premoœan, ne sliøi se niœ. To se ni obneslo. Tam 
so samo veter in zvok motorja ter na postankih zvoki narave, 
ljudi, mest. Ceste so bolj ali manj ravne, ni ovinkov, na ka-
tere bi moral biti pozoren, zato na teh velih razdaljah misli 
odtavajo same. Na zaœetku opazujeø naravo, œe je kaj za-
nimivega, potem pot postane monotona in misli odplavajo. 
Zaœelo se je s preteklostjo, ko so se mi po glavi podile razni 
spomini, od tega, kakøna je bila vœasih reklama za Frutek, do 
tega kaj vse se mi je zgodilo. Po 4 do 5 mesecih pa se je glava 
nekako spraznila in zaœel sem razmiøljati o sedanjosti, potem 

pa sem poœasi, poœasi zaœel delati naœrte za prihodnost. Tudi 
prepeval sem, øe posebno takrat, ko sem bil utrujen in je bilo 
potrebno na nek naœin spodbuditi prekrvavitev. In tako pot 
mineva.

Œe tehniœno pogledam, se mi zdi, da nisi vozil prav hitro: œe 
bi vsak dan prevozil 600 kilometrov, bi celotno pot prevozil 
v dobrih 100 dneh, ti pa si jih porabil veœ kot 300. 
No, dejansko sem sreœal agencijo iz Anglije, ki za bogataøe 
organizira potovanje od Aljaske do Ushuaie. Agencija orga-
nizira vse, od letalskih prevozov do prehodov meje in pot 
opravijo v petih mesecih. Cena je seveda temu primerna. Moj 
namen ni bil, da pot opravim œim hitreje, ampak mi je poto-
vanje postalo del æivljenja, in rekel sem si, da bom to poœel 
eno leto. Ravnal sem se po naravi, po letnih œasih in gledal 

To ni brezpotje, to je cesta.

Med mladimi Slovenici v Slovenskem domu Pristava.

Bizonov je v Kanadi toliko, da se jim je treba izogibati.

Pogled na San Francisco.
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na to, da sem potoval od pomladi do poletja. Tempo seveda 
narekujejo ceste, narava in poœutje. V Peruju sem zbolel in 
odleæal 10 dni, v Boliviji sem 12 ur trdo delal za prevoæenih 
170 kilometrov. Seveda pa sem vœasih potreboval predah, 
prekinitev, nekaj dni, da sem opral stvari, napisal blog, po-
pravil kaj na motorju, kupil, kar sem potreboval… Pot f iziœno 
ni bila naporna, potreben pa je bil poœitek, da si je glava 
»odpoœila«. Vœasih mi je bilo odveœ vsak dan iskati prostor za 
øotor ali hostel v mestu ali varno parkiriøœe. Zato krajøe nekaj-
dnevne prekinitve pridejo zelo prav. Seveda pa je tudi prav, 
da si na takøni poti vzameø œas za ogled lepot, zanimivosti.
Vœasih pa so me v prekinitev prisilile okoliøœine: papirji, do-
kumentacija, zapleti … Potovanje sem si organiziral sproti 
in sproti reøeval tudi probleme. Ko sem na primer priøel do 
Cartagene, sem si rekel: »No, sedaj je pa treba œez morje do 
Srednje Amerike.« Potem sem øtiri do pet dni iskal reøitev, za 
katero se je izkazalo, da ni prava in mo-
ral sem se vrniti 1300 kilometrov nazaj. In 
tako minejo dnevi.

Kaj pa tehniœni del poti? Motor se lahko 
pokvari, potrebna so popravila, menjava 
gum … Kako si vedel, kje kupiti rezervne 
dele ali kje najti mehanika?
Za takøna vpraøanja mi je zelo prav priøla 
spletna stran, na kateri so objavljene upo-
rabne informacije za motoriste. Pred leti 
so stran postavili ljudje, ki potujejo z mo-
torji, in to je sedaj nekakøen forum, zapis 
ljudi, ki so nekje bili in objavljajo svoje 
izkuønje. Nekdo, ki je potoval po Argenti-
ni, je na primer objavil, da je imel okvaro, 
ki mu jo je odpravil ta in ta mehanik, obja-
vil je njegov naslov in telefonsko øtevilko 
in to so prave informacije za popotnika 
na motorju. Potoval sem po deæelah, kjer 
ni vsega na svetovnem spletu (seveda tudi 
pri nas nima vsak mehanik svoje spletne 
strani). Ta spletna stran se je izkazala za 
zelo uporabno, sicer pa sem spraøeval 
ljudi. V Juæni Ameriki v glavnem nima-
jo velikih motorjev in zato je bilo teæko 

najti gume za moj BMW. Moral sem pri-
stopiti pragmatiœno: œe vem, da od Œila 
do Evadorja ne morem kupiti gum, moram 
bolj paziti na obrabo. O takønih stvareh se 
je dobro pozanimati vnaprej, pa tudi ob 
sreœanju z redkimi popotniki motoristi smo 
izmenjavali informacije.

Si na 60.000 kilometrski poti doæivel 
nesreœo, padec?
Hvala Bogu, prave nesreœe nisem imel. 
Sem pa dvakrat padel. Prviœ v Argentini, 
saj nisem mogel dobiti primernih gum. Ker 
je bila zadnja guma æe tako obrabljena, 
da se je videlo platno, sem kupil najboljøi 
pribliæek. Posledica tega je bila, da sem po 
pribliæno 80 kilometrih na makadamu, sre-
di niœesar, grdo padel. Drugi padec pa je 
bil v Boliviji, kjer mi je spodrsnilo v blatu. 
Na sreœo se je obakrat sreœno konœalo, tudi 
motor ni bil poøkodovan, øe najbolj so trpe-
li stranski kovœki. Ob padcu pride do izra-
za trenutna iznajdljivost: s tem, kar imaø pri 
sebi, popraviø, kar se da in to je to.
Zelo pomembno je, da imaø v takønih pri-
merih stvari urejene v glavi, da pozabiø na 

œas, da pozabiø na urnike. V glavi ne sme biti obremenitev, 
stresov, 100% (ali øe veœ) moraø biti pri stvari. 
Na Aljaski sem videl Ameriœane, cepali so kot muhe, videl 
sem polno razbitih motorjev. Tam so najbræ prviœ v æivljenju 
naleteli na makadam. Starejøemu gospodu sem pomagal mo-
tor spraviti skupaj, da je lahko priøel do cilja. V zahvalo mi je 
plaœal veœerjo in prenoœiøœe na skrajni severni toœki Severne 
Amerike. Tam je vojaøko obmoœje, zato kampiranje ni dovo-
ljeno, hotel pa stane sto dolarjev na noœ.

Kaj ti je najbolj ostalo najbolj v spominu? Mesta, narava, 
ljudje?
Vse po malem. Tam so lepa mesta, na primer Cartagena v 
Kolumbiji, œudovito staro kolonialno mesto ob karibski obali. 
Pa San Cristobal de la Casas na jugu Mehike, San Francisco 
v ZDA … Mesta so lepa po svoje, ljudje na drug naœin. Vsak 

œlovek, ki ga sreœaø, je zgodba zase. Glavno, kar opaziø na 
potovanju z motorjem, ko si v glavnem sam s seboj, pa je 
narava. Vsak del poti je imel svoje œare. Skrajni jug ima le-
denike, osrednji del me je impresioniral z viøino (4.000 do 
5.000 metrov), v Srednji Ameriki sta œudoviti pacif iøka obala 
in obala Karibskega morja. V Mehiki je prava puøœava, vøeœ 
mi je bila tudi zahodna obala ZDA s klif i in morjem, na skraj-
nem severu, na Aljaski in v Kanadi, pa je spet popolnoma 
drugaœno rastlinstvo, druge æivali, medvedi, losi, lososi, bi-
zoni.

Na zaœetku si dejal, da se Slovenija v enem letu skoraj ni 
spremenila. Kaj pa ti? Zdaj drugaœe gledaø na svet?
Najbræ sem se spremenil. Predvsem opaæam, da smo Slo-
venci preveœ obremenjeni (skrbi, stres, delo, konstantna 
napetost), kar puøœa posledice na odnosih, na zdravju, na 
poœutju … Poskuøal bom poiskati zmernejøo pot. Utopiœno 
bi bilo priœakovati, da se lahko povsem odklopim od tega 
okolja, skuøal pa bom krmariti med stresnim, hitrim, napor-
nim æivljenjem, ki ga imamo, in tistim bolj œloveøkim, z veœ 
œasa za pogovore, razmiøljanja, za skupnost, za druæino, pri-
jatelje. Sedaj imam øirøi pogled na vse skupaj, spoznal sem 
veliko kultur, narodov … Kot pravijo: ko enkrat svet pogledaø 
s hriba, ni nikoli veœ isti. Sedaj drugaœe vidim Slovenijo, Slo-
vence, Evropo in to ima posledice tudi zame. Seveda pa v 
osnovi ostajam isti.

Povedal si nekaj o svoji poti, a to so najbræ samo drobci 
zanimivih doæivljajev. Kdaj lahko priœakujemo tvoja pre-
davanja? Vsi, ki smo spremljali tvoja javljanja v Trobli, to 
priœakujemo.
Materiala je veliko … Trenutno zbiram ideje, kako bi vse sku-
paj predstavil. Problem je, kako naj nekaj, kar se je odvijalo 
eno leto, spravim v predstavitev, ki bo sprejemljivo dolga, da 
jo bodo ljudje prenesli, kako naj 365 dni krat 24 ur spreme-
nim v eno uro in pol. Predstavitev zagotovo bo. Ta trenutek 
øe ne vem, v kakøni obliki, tudi ne morem doloœiti kdaj, se 
bom pa potrudil, da bo œim prej.

Rok, hvala za pogovor, tvojo predstavitev pa nestrpno 
priœakujemo øe v tem letu.

Pogovarjal se je Joæe Stariœ
Fotograf ije: Rok Borøtnik

Uredništvu Troble!
Rad bi se zahvalil za voøœilo za mojo 80-letnico. To je 
res velika øtevilka, ob kateri se mora vsak œlovek zamisliti 
…

Prav lepa hvala tudi za pozornost do petja, pri katerem so 
sodelovali mladi velikolaøki fantje. Bili smo med prvimi 
po vojni, ki so se upali peti tudi na koru. 

To so bili: dva Marolta, dva Zbaœnika, Lado, Boæo, oba 
Gaœnika. France je bil celo naø pevovodja. Veseli smo 
bili, ko je k nam pristopil »Kropœ« Anton, dober basist.
Spomnim se ganljivo lepih pesmi: Utrujen sem Mati; 
Mati, zbogom in V nedeljskem jutru vriska planjava, hrib 
in log …

To veselje do petja me je spremljalo kot rdeœa nit skozi 
vse æivljenje. V Ømartnem pri Litiji so bili brez mladinske-
ga zbora. Treba ga je bilo postaviti na noge. V Svibnem 
in v Jagnjenici niso imeli organista. Treba je bilo voditi 
– za umrlim organistom – meøani in mladinski zborœek. 
Tu so bili naøi nastopi najlepøi. 

Tudi v Zasipu pri Bledu in na Blejski Dobravi je bilo 
treba ustanoviti meøani in mladinski zbor. Le zaœeti je 
bilo treba, pa je ølo. 

Tudi v Litiji sem ob meøanem zboru, ki ga je vodil organ-
ist, ustanovil mladinski zbor. Moje delo je tud nadaljeva-
la Helena, organistova hœi, ki je bila zelo uspeøna. 

Takrat ni bilo toliko zanimanja za petje, kot je to danes. 
A œe si imel dobre in plemenite pevce, si uspel tudi na 
drugih podroœjih.

Enkrat bo potihnil vsak glas. Takrat bo konec teæav in 
boja, 
tedaj potihne vsekdar srca nam in sveta vihar. (S. Gre-
gorœiœ).

Hvala øe enkrat za œestitke.
Tone Masnik

Obala v Kostariki je œudovita.

Œudovit pogled na zahodno obalo ZDA.

Prenoœiøœe je bilo tudi takøno.

Ali poznamo dediščino? 
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Med dvema 
ognjema
Otroci od 1. do 
4. razreda na 
prvenstvu ŠKL

V letoønjem øolskem letu bodo uœenci 1. ,2. , 3., in 4. razreda 
tekmovali v igri med dvema ognjema. Tekmovanje organizi-
ra Zavod ØKL ljubljana. Predstavitve smo se udeleæili 25. 9. 
2007 v Koloseju, kjer je Zavod ØKL otroke prijetno presenetil 
tako s programom (igre, ogled kinopredstave po izbiri otrok 
…) kot s pogostitvijo, saj so se otroci lahko do sitega najedli 
sladoleda in raznih œokoladic. 

Nad predstavitvijo smo bili navduøeni. Uœenci 1. in 2. ra-
zreda bodo sestavljali eno ekipo, uœenci 3. in 4. razreda pa 
drugo ekipo. Obe ekipi bosta tekmovali proti vrstnikom dru-
gih øol. V vsaki ekipi je 16 uœencev (8 deklic, 8 deœkov) in 
4 rezerve (2 deklici, 2 deœka). Vsaka ekipa ima tudi svojega 
trenerja in pomoœnika trenerja, ki bosta otroke spremljala na 
tekmovanja. Mentor obema ekipama je ravnatelj. Tekmova-
nja bodo potekala od novembra 2007 do aprila 2008. Tekme 
bodo ob sobotah. Tekmovali bodo samo tisti igralci, ki imajo 
dovoljenje starøev in so nezgodno zavarovani. 

Tekmovanje ØKL MDO je namenjeno predvsem doæivljanju 
øporta, druæenju s sovrstniki in ne toliko kakovosti igre same. 
V øoli smo veseli, da se je toliko otrok skupaj s starøi odloœilo 
za sodelovanje. Ker je prijavljenih veœ otrok kot jih lahko 
sodeluje v eni ekipi, se bomo potrudili, da se bo vsak otrok 
lahko udeleæil vsaj enega tekmovanja. Uœenke in uœence 1. 
razreda bomo vkljuœevali v tekmovanja spomladi, ko se bodo 
igre nauœili. Vsak otrok prejme na tekmovanju spominsko 
medaljo, sendviœ, sok in simboliœno darilce. Vsako prireditev 
bodo popestrili pevci, pevke, œarovniki …

Prvo tekmovanje bo 10. novembra v Cerkljah na Gorenj-
skem. Prireditev bo popestrila Romana Kranjœan. 

Zapisala: Simona Bavdek

Krpanov pokal
1. turnir v malem nogometu 
za Krpanov pokal

Po poœitnikovanju smo se v druøtvu Krpan znova lotili dela. 
Tako smo drugi vikend v septembru poimenovali kar Krpa-
nov vikend in smo tradicionalne Krpanove igre, ki so bile 
letos æe tretjiœ, zdruæili øe s turnirjem v malem nogometu za 
Krpanov pokal. Sprva je bil ta turnir napovedan æe za prvo 
soboto v juliju, vendar je bil zaradi premajhnega øtevila pri-
jav odpovedan in tako prestavljen na september.

V soboto, 8. septembra, ob 17. uri smo 
na øportnem igriøœu v Dvorski vasi le-
tos prviœ organizirali turnir v malem 
nogometu za Krpanov pokal. Tekmo-
vanja se je udeleæilo kar øest ekip, ki 
smo jih dan prej z ærebom razdelili v 
dve skupini. V vsaki skupini so bile po 
tri ekipe. V prvem delu turnirja je bilo 
odigranih 6 tekem, v katerih so se eki-
pe pomerile vsaka z vsako. Najboljøe 
øtiri so se uvrstile v polf inale, kjer sta 
se odigrali dve tekmi. Nato sta se v 
deveti tekmi pomerili ekipi za tretje 
mesto. V deseti f inalni igri pa sta se 
najmoœnejøi ekipi pomerili za prvo 
mesto. Konœne rezultati so sledeœi:

1. mesto: ØMD Kelme Group; Turjak
2. mesto: SHS; Velike Laøœe
3. mesto: Laøœani; Velike Laøœe
4. mesto: KTØD Krpan; Velike Laøœe
5. mesto: Toni Bar; Turjak
6. mesto: MLP United; Male Laøœe

Turnir je bil kar dobro obiskan. Na koncu tekmovanja, ki se 
je zakljuœilo ob polnoœi, smo vsaki ekipi podelili zahvalo za 
sodelovanje, najboljøe tri ekipe pa nagradili s pokali. S pokali 
pa sta bila nagrajena tudi najboljøi vratar in najboljøi strelec.

V druøtvu Krpan se vsem udeleæencem najlepøe zahvaljuje-
mo za sodelovanje na 1. turnirju v malem nogometu za Kr-
panov pokal. Upamo, da se bodo tudi naslednje leto odzvali 
naøemu povabilu.

Besedilo in fotograf ije: Urøa Vesel

Da je najboljøi strelec, 
je s øtirimi goli dokazal 
Roman Klariå iz ekipe 
SHS. 

Zadovoljni Laøœani so na koncu le osvojili pokal, pa œeprav za tretje 
mesto.

Zmagovalna ekipa je imela v svoji sredi tudi najboljøega vratarja 
Dejana Gakoviåa.

Ali poznamo dediščino? 

Ali poznamo dediščino? 



��Trobla 6/2007 �� Trobla 6/2007Druøtvene straniDruøtvene strani

Zavod PARNAS

vabi otroke od 4. leta dalje na
jesensko-zimske USTVARJALNE URICE,
ki jih pripravljamo in vodimo mladi prostovoljci.

Pridruæite se nam ob sredah ob 17:15 v klubski sobi 
Levstikovega doma.

Seznam delavnic:
  7. november – Obeski za kljuœe
14. november – Okvir in slika
21. november – Knjiæni cofek
28. november – Adventni venœki
  5. december – Okraski za boæiœno drevesce
12. december – Novoletne voøœilnice

Predhodne prijave (zaradi laæje organizacije) na 
telefonsko øtevilko: 041 912 403 (Katja)

Vstop prost.
Projekt sof inancira Obœina Velike Laøœe

pevskem zboru Bazovica, ki 
je kasneje obogatil kulturni 
program ob odprtju razstave. 
Øe posebej je bil naøega obi-
ska vesel tudi Alojz Usenik, 
vodja dramske sekcije, ki 
izvira iz Krvave Peœi, in æe 
dolga leta biva na Reki.

Vse prisotne je pozdra-
vil predsednik druøtva Vi-
tomir Vitaz. O Trubarjevi 
æivljenjski poti je sprego-
voril Andrej Perhaj, vodnik 
s Trubarjeve domaœije, in 
navduøil vse prisotne. Ti so 
si lahko ogledali tudi kratek 
f ilm o Trubarjevih krajih, kot 
jih skozi oko kamere vidi 

Niko Samsa. Razstavo je predstavila Metka Stariœ, Barbara 
Peœnik pa se je zahvalila gostiteljem z Reke. Med obiskovalci 
je bil tudi avtor skulpture, slovenski kipar Aleksander Arhar. 
Veseli smo, da so se naøim vabilom odzvali tudi nekateri po-

vabljeni iz Slovenije, saj s tem niso le izkazali spoøtovanja 
naøemu delu, paœ pa podali priznanje naøim gostiteljem – 
Slovencem na Reki, katerih delovanje vse preveœkrat ostaja 
ob robu slovenskega vsakdana. Odprtja razstave sta se tako 
udeleæila Dragica Trobec iz Mestnega muzeja Ljubljana, ki v 
projektu sodeluje kot strokovna sodelavka, Matjaæ Gruden, 

direktor javnega zavoda 
Trubarjevi kraji, Mateja 
Peœnik, tudi kot pred-
stavnica donatorja, med 
gosti sta bila ravnatelj 
velikolaøke osnovne øole 
Edi Zgonc in ravnateljica 
reøke osnovne øole Nikola 
Tesla – ga. Nada Bedenic-
ki, ki æe veœ let uspeøno 
sodelujeta.

Ob dogovorih za gosto-
vanje na Reki je nastal øe 
dodaten pano, posveœen 
aktivnostim Slovencev 
na Reki. Na njem so tako 
predstavljene vse skupi-

ne iz druøtva KPD Bazovica, zanimiv projekt Slovenska in-
formativna toœka, ki jo vodi Marjana Mirkoviœ in povezava 
med velikolaøko øolo Primoæa Trubarja in reøko øolo, ki se 
imenuje po Nikoli Tesli. Omenjeni pano bo sedaj z razsta-
vo potoval dalje, ob vsakem novem gostovanju pa mu bomo 
dodali dodali øe po enega, ki bo namenjen soorganizatorjem 
razstave – to bodo slovenska druøtva ali organizacije v tujini. 

Razstavo so Slovenci na Reki sprejeli z navduøenjem. Øe 
posebej se æelimo za pomoœ zahvaliti: Marijani Koøuta, ki 
je poskrbela za vse organizacijske zadeve, Vitomiru Vitazu, 
predsedniku druøtva Bazovica, Marjani Mirkoviœ, za sodelo-
vanje in pomoœ, ter Vidi Srdoœ, za hrvaøke prevode na pano-
jih in v vitrinah. Dogodek je bil predstavljen na reøki kabelski 
televiziji, o njem je zanimiv prispevek pripravila ga. Marjana 
Mirkoviœ v radijski oddaji Sotoœja, ki je posveœena aktivno-
stim Slovencem po svetu, ter v œlanku novinarke Elvire Miøe 
Oœetova obletnica v reviji Mag. Razstava bo na Reki na ogled 
do konca novembra. Veœ o potovanjih naøe razstave lahko 
spremljate na spletni strani zavoda Parnas (www.zavod-par-
nas.org).

Besedilo: Metka Stariœ, zavod Parnas
Fotograf iji: Joæe Stariœ

Razstava Vsem 
Slovencem na Reki
V pričakovanju 500. obletnice 
Trubarjevega rojstva  

Razstava Vsem Slovencem ... øiri ljubezen do slovenskega 
jezika in naroda in je dragocen prispevek k praznovanjem 
ob 500-letnici rojstva Primoæa Trubarja, oœeta slovenskega 
naroda in prve slovenske knjige. VODA povezuje kraje, kjer 
je Trubar æivel in deloval, JEZIK jih loœi med seboj, PRVA 
KNJIGA je Slovence æe v 16. stoletju popeljala v Evropo. 
Razstavo smo pripravili v nevladni organizaciji Parnas, 
zavodu za kulturo in turizem Velike Laøœe, poleg njega jo 
sof inancirata Ministrstvo za kulturo in Elektro Ljubljana. Av-
torji, Barbara Peœnik, Andrej Perhaj, Niko Samsa in Metka 
Stariœ, ki soustvarjamo na Trubarjevi domaœiji na Raøici, æe-
limo z njo povezati vse Slovence.

Na razstavi je na sedmih stenskih panojih prikazana Trubarje-
va æivljenjska pot. Simpatiœne lutke iz liœkanja so nameøœene 
v vitrinah in prikazujejo poklice, ki se pojavljajo ob nastajanju 
knjige ter so rokodelsko delo Marije Zlobko, lesene dele pa je 
izdelal Joæe Stariœ. Lutke in ostali eksponati v vitrinah prikaæejo 

obdobje pred tiskom in pripeljejo do nastanka prve slovenske 
knjige ter prispevajo k estetskemu sporoœilu razstave. Srediøœe 
razstave predstavlja skulptura kiparja Aleksandra Arharja, ki 
prikazuje, kako Trubar preprostim ljudem podarja knjigo.

Spremljevalni program k razstavi predstavljajo polurno pre-
davanje Andreja Perhaja, dolgoletnega vodnika na Trubarjevi 
domaœiji, 10-minutni f ilm Nika Samse ter ustvarjalne delav-
nice roœne vezave knjige pod vodstvom Metke Stariœ. Besedi-
la zgodovinarke Barbare Peœnik so pripravljena v slovenskem 
jeziku, in obogatena s prevodi v hrvaøki, italijanski, nemøki in 
angleøki jezik. Za likovno podobo razstave je poskrbela Øpela 
Andoløek, razstavo pa bo spremljal tudi katalog (v tisku).
 
Razstava sedaj prviœ gostuje, in sicer v  Slovenskem domu na 
Reki v sodelovanju s Kulturno prosvetnim druøtvom Bazovica 
z Reke. V zavodu Parnas se za gostovanja dogovarjamo tudi 
z drugimi organizacijami in ustanovami Slovencev v tujini: s 
Knaf ljevim domom na Dunaju, z  dr. Øtrubljem, slovenskim 
duhovnikom iz Stuttgarta, z Narodno in øtudijsko knjiænico v 

Trstu, sodelujemo s Slovenskim protestantskim 
druøtvom Primoæ Trubar, Evangeliœansko cer-
kvijo in ostalimi, ki so æe v polnih pripravah na 
praznovanja. Tako nameravamo v Trubarjevem 
letu 2008 s pomoœjo donatorjev in (predvide-
nim) sof inanciranjem Ministrstva za kulturo z 
razstavo potovati po krajih, kjer je deloval Tru-
bar: v Trst, na Dunaj, v Rothenburg nad Tau-
bero, Kempten,  Bad Urach in Tübingen. Pova-
bili so nas tudi med Slovence v Pulo in staro 
Gorico, vabila pa prihajajo tudi iz Slovenije.  

Prvo gostovanje pri Slovencih na Reki

Reke nismo izbrali sluœajno, saj je tudi Trubar z 
rodne Raøice najprej sem odøel v øolo. Gostoljuben sprejem 
Slovencev na Reki se je zaœel æe dosti prej, kot se je zgodila 
otvoritev. Z napotilom Tadeje Drolc z Urada za Slovence smo 

uspeli navezati prve stike s Kulturno prosvetnim druøtvom 
Bazovica, potem pa z veliko poærtvovalnostjo tajnice druøtva 
Marjane Koøuta uspeli najti øe termin, ki je ustrezal nam in 
naøim gostiteljem, saj so sredi priprav na 60-letnico druøtva. 
Naøo razstavo so napovedali tudi v njihovem druøtvenem 
glasilu Kaæipot. Ko sva med pripravljanjem f ilma s snemal-
cem Nikom iskala ustrezen parkirni prostor v bliæini Sloven-
skega doma na Reki, naju je prijazna gospa pobarala, œe kaj 
potrebujeva. Videla je namreœ ljubljansko registracijo, in po-
mislila, da »tile Slovenci gotovo potrebujejo kakøno pomoœ«. 
Izkazalo se je, da je gospa dolgoletna pevka v Meøanem 

Veœer se je priœel s slovensko pesmijo pevci Meøanega zbora KPD 
Bazovica pod vodstvom dirigenta maestra Franja Bravdice.

Andrej Perhaj je s predavanjem 
o Trubarju navduøil prisotne in 
poæel buœen aplavz.

Slovenski dom KPD Bazovica z Reke, kjer je razstava naøla svoje 
prvo domovanje.

Gostje so si z zanimanjem ogledovali razstavo.

Marija Zlobko je za to razstavo 
oblikovala dve novi lutki iz liœkanja 
– stavca in tiskarja (na sliki), lesene 
dele je izdelal Joæe Stariœ. 

Na panoju, posveœenem Slovencem na Reki je posebno mesto do-
bila tudi veœletna uspeøna povezava med ravnateljico OØ Nikole 
Tesle z Reke ge. Bedenicki (prva z desne) in ravnateljem Zgoncem 
iz Velikih Laøœ (drugi z desne).

Spominski posnetek (od leve proti desni: Dragica Trobec iz Me-
stnega muzeja Ljubljana, Metka Stariœ, Matjaæ Gruden-direktor 
Zavoda Trubarjevi kraji, Barbara Peœnik, Niko Samsa, Andrej Per-
haj, Marjana Koøuta – tajnica, in Vitomir Vitaz – predsednik KPD 
Bazovica, Marjana Mirkoviœ-urednica Kaæipota, novinarka in vodja 
projeta Slovenska informativna toœka, Edi Zgonc in Nada Bedenicki 
– ravnatelja sodelujoœih osnovnih øol.
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znavalcev drobnih lepot in narave, so tovrstne razstave øe 
kako pomembne: »Ne le da nam prinesejo koøœek lepote v 
suh in opremljen prostor, nagovorijo nas k temu, da se sami 
odpravimo v naravo in zaœnemo opazovati drobne posebno-
sti. Da na mokriøœu ne vidimo veœ le øœavja in loœja, ampak 
se zavedamo, da prostor okrog nas æivi in je poln drobnih 
lepot, ki nas lahko obogatijo. Œlovek lahko izstopi iz raznih 
organizacij, politiœne stranke, celo iz cerkve, ne more pa iz-
stopiti iz narave,« je med drugim povedal Peter Skoberne. 
 
Novo opremljeno dvorano Zavoda Prizma, ki je v svo-
ji zgodovini zamenjala kar nekaj svojih vlog - od prvotne 
æelezarne, preko kapele sester sv. Kriæa, do predelave v dis-
koteko in sedaj v veœnamensko dvorano, so glasbeno »krstili« 
domaœi pevci in pevke Mladinskega pevskega zbora iz Poni-
kev pod vodstvom Janeza Gaœnika ter Vokalna skupina Ma-
vrica. Simpatiœni bosopeti plesalci in plesalke podruæniœne 
osnovne øole Ponikve so odplesali venœek ljudskih plesov. 
Njihov moto »Panikve sa ena posebna vas« je v svojo pripo-
ved o mokriøœu hudomuøno vpletal Igor Ahaœevœiœ. Razsta-
vo je odprl dobrepoljski æupan Janez Pavlin, ki je pozdravil 
medobœinsko sodelovanje med veœ nevladnimi organizaci-
jami. Organizatorji so se sodelujoœim zahvalili z umetelno 
izdelanimi skledicami v obliki listov moœvirnih rastlin in z 
zeliøœnimi øopki. Posebna zahvala pa velja direktorju zavoda 
Prizma Bojanu Stantetu, ki je idejo o razstavi takoj podprl, in 
nam omogoœil njeno postavitev.

Besedilo: Metka Stariœ, Zavod Parnas 
Fotograf ije: Milena Vintar, Franc Brezovar

 

Samo za mlade
Otvoritev prostorov Mladinskega 
društva VRT

V soboto, 20. oktobra, je bilo v Levstikovem domu pod od-
rom po dolgem œasu spet pestro. MD VRT je namreœ doœakalo 
otvoritev mladinskih prostorov v Levstikovem domu.

S priœetkom ob 18:00 
je imel najprej govor 
predsednik druøtva 
Anæe Stariœ, ki je na 
kratko predstavil delo-
vanje druøtva, se za-
hvalil æupanu za vso 
podporo, obenem pa 
ponudil pomoœ œlanov 
druøtva pri organizira-
nju æupanovega plesa 
in drugih dejavnosti v 
obœini. 

Za prijetnejøe vzduøje 
sta poskrbela mlada 
glasbenika Anja Stritar 
in Sandi Marolt, ki sta se 
odzvala naøemu pova-
bilu in zaigrala na har-
moniko.

Sledil je govor æupana, ki je zbranim povedal, da so se 
prostori f inancirali tako s sredstvi obœinskega proraœuna 
kot iz æupanovega sklada. Mlade je pozval k aktivnemu 
udeleæevanju na obœinskih prireditvah in zakljuœil uradni del 
s simboliœno otvoritvijo prostorov. Na tem mestu se mu za-
hvaljujemo tako za f inanœna sredstva kot za izkazano podpo-
ro, spodbudne besede in nasvete, ki smo jih in jih bomo øe 
velikokrat potrebovali. 

Zahvaliti se gre tudi vsem, ki so s svojo udeleæbo na otvori-
tvi izkazali zaupanje v delovanje MD VRT, øe posebej velja 
izpostaviti predsednika KUD-a Matjaæa Grudna, predstavni-
ka ribniøkega øtudentskega kluba, predstavnike mladinskega 
kluba Sodraæica ter umetnike, katerih slike so se prodajale 
na licitaciji za æupanov sklad, denar od prodaje slik pa se 
je koristno porabil za nakup opreme (raœunalniøka oprema, 
pohiøtvo).

Zbrane je prijetno presenetila umetnica Anita Øefer. Denar od 
prodaje njenih slik je bil prav tako namenjen opremljanju pro-

storov druøtva, na sami otvoritvi pa je druøtvu poklonila øe eno 
sliko, ki bo zapolnila do sedaj prazne stene v øtudijski sobi. 
Uradnemu delu je sledilo druæenje ob prigrizku in glasbi.

Za tiste, ki øe ne veste, kje se nahajajo prostori druøtva, øe 
kratka predstavitev. Vhod  je z zadnje strani Levstikovega 
doma. Po hodniku naravnost je øtudijska soba, namenjena pi-
sanju seminarskih nalog in uœenju, saj je opremljena z dvema 
raœunalnikoma in dostopom do interneta, tiskalnikom ter mi-
zami in stoli za uœenje. Po hodniku desno je nekoliko veœja 
mladinska soba s sedeæno garnituro, stoli in klubsko mizico. 
Ta soba je namenjena predvsem druæenju in sestankom, v 
bodoœe pa tudi raznim potopisnim predavanjem, ustvarjal-
nim uram, ogledu f ilmov in øe se bo naølo. 

In komu so prostori namenjeni? Vsem mladim obœine Velike 
Laøœe. Vse tiste, ki bi se radi vœlanili in sodelovali z mladimi, 
vabimo, da se nam pridruæite in piøete na 
md-vrt@googlegroups.com.  Aktivnih ni nikoli preveœ.

Besedilo: Darja Økulj, tajnik MD VRT
Fotograf ije: Mihael Polzelnik

Poglej, poglej, a vse 
to raste pri nas? 

Rašica, narava in razstava povezujejo 

Konec septembra je bila v prenovljeni dvorani zavoda 
Prizma v Ponikvah odprta naravoslovna fotografska raz-
stava Svet rastlin ob Raøici avtorja Franca Brezovarja. Or-
ganizatorji (TD Dobrepolje, Druøtvo Koma 750 in Parnas, 
zavod za kulturo in turizem iz Velikih Laøœ) so poskrbeli, 
da je odprtje razstave preraslo v kulturni veœer, poln ple-
sa, glasbe in misli o pomenu ohranjanja naravne dediøœine. 
 
Ponikalnica Raøica na poseben naœin povezuje Velikolaøko 
pokrajino in Dobrepoljsko dolino. Kar 59 kvadratnih ki-
lometrov njenega poreœja v skupno strugo zbira vodo, ki v 
poæiralnikih na Brdavsovem veliœastno izgine v podzemlje. 
Zaradi ustreznega gospodarjenja kmetov na mokrotnih travni-
kih ob Raøici s koønjo enkrat letno, ki prepreœuje zaraøœanje, 
so se logovi v veliki meri ohranili.  

Poœasi tekoœe vode, obreæno rastje in poplavni logi dajejo 
æivljenjski prostor mnogim æivalskim in rastlinskim vrstam. 
Mokriøœe je izrednega pomena za ptice v œasu gnezdenja, se-
litve ter v prezimovalnem obdobju. Kar 14 vrst, ki so jih opazili 
na mokriøœu, spada na rdeœi seznam ogroæenih vrst ptiœev Slo-
venije, med njimi so najpomembnejøi: kosec, po ogroæenosti 
mu sledita repaljøœica in zelena æolna, omeniti je potrebno 
øe reœnega cvrœalca, grahasto penico, rjavega srakoperja in 
velikega strnada. Od kaœjih pastirjev tu najdemo koøœiœnega 
økratca ter velikega in povirnega studenœarja, ki so zaøœiteni s 
Pravilnikom o uvrstitvi ogroæenih rastlinskih in æivalskih vrst v 
rdeœi seznam. V spomladanskem œasu, ko poæiralniki v Poni-
kvah ne zmorejo sprejemati poveœanih koliœin vode, se le-ta 
razlije po viøje leæeœih travnikih. Tako mokriøœe ob Raøici de-
luje tudi kot naravni zadræevalnik in je eden redkih primerov øe 
delujoœega naravnega zadræevalnika v slovenskem prostoru.  
 
Lahko bi rekli, da je prav Raøica tudi povezala tiste, ki gradi-
mo svoje projekte na vrednotah kulturne in naravne dediøœine 
svojega okolja. V okviru sodelovanja med TD Dobrepolje in 
zavodom Parnas je bil zasnovan izobraæevalni program (ek-
skurzija), v kateri obiskovalci spoznajo naravno dediøœino 
na Raøici in v Dobrepolju– od æivega sveta na bregovih reke 
Raøice, do njenih veliœastnih ponorov ter dediøœine nekda-
njih mlinov in æag. Prav drobne lepote opazijo tudi gostje 
novonastajajoœega ekoturizma, ki ne marajo megalomanskih 
romanj v turistiœne centre, ampak raje zavijejo k manj po-
znanim, a zato niœ manj zanimivim naravnim lepotam. Teh v 
Ponikvah in Dobrepolju pa tudi v Velikolaøki deæeli vsekakor 
ne manjka. Prvi korak, najpomembnejøi pri uvajanju ekotu-
riozma, pa je, da se domaœini zavemo lepot narave, sredi 
katerih æivimo. Tako kot Raøica presega obœinske meje, se 
povezujejo tudi naøi programi, kar je zlasti v turizmu øe po-
sebej pomembno. 

Plod tega sodelovanja je tudi pred kratkih odprta razsta-
va Svet rastlin ob Raøici. Avtor fotograf ij je Franc Brezovar 
z Raøice, nastale pa so iz ljubezni do drobnih lepot, ki jih 
glede na to, da æivi tik ob mokriøœu, lahko opazuje v njiho-
vem spreminjanju dan za dnem. Razstava je bila prviœ na 
ogled ob svetovnem dnevu mokriøœ leta 2005 v galeriji Ske-
denj na Trubarjevi domaœiji, svoje potovanje pa sedaj poœasi 
zakljuœuje. Po besedah dr. Petra Skoberneta, podsekretarja 
na Ministrstvu za okolje in prostor, sicer pa enega boljøih po-

Razstava bo na ogled do 15. decembra v œasu delovanja 
zavoda Prizma – od 9. do 15. ure oziroma po dogovoru 
(041 833 456 – zavod Parnas).

Velikolaška vokalna skupina
vabi na

koncert ob predstavitvi zgoøœenke
ki bo v nedeljo, 25. novembra 2007, ob 18. uri

v Levstikovem domu. 
Gostje: Tamburaøki orkester Sodraæica

Povezovalec: Rok Borøtnik
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Prenos svetniøkih ostankov (relikvij) iz katakomb sv. Neæe v 
Rimsko-nemøko cesarstvo

Od tukaj naprej pa ni veœ legenda ampak je zgodovinska re-
snica. V letu 1587 so v Rimu ob ulici Via Salaris pri obno-
vi nekega vinograda naøli v katakombah sv. Neæe ostanke 
muœeniøko pobitih in krøœansko pokopanih rimskih vojakov. 
S to najdbo se je zaœelo prouœevanje, œaøœenje in prenos 
najdenih starokrøœanskih relikvij iz Rima v ostali krøœanski 
svet, najprej v juæno in osrednjo Evropo. V zaœetku baroka 
so v Øvici, v juæni Nemœiji in v Avstriji zaœeli preurejati sa-
mostane, v njih pa graditi kapele, ki so jih posveœali rimskim 
muœencem. Tako je bilo tudi v majhnem nemøkem naselju 
Münstereifelu juæno od Kölna in Bonna v æupniji Euskirchen, 
kjer je in øe domuje jezuitski meniøki red. Papeæ Inocencij 
X. je leta 1646 ukazal, naj se odpre grob sv. Donata, del 
njegovih relikvij pa naj se prenese kot darilo apostolskega 
sedeæa jezuitskemu kolegiju v Münstereifel. Relikvije so bile 
preneøene 30. junija 1652 v æupnijsko cerkev sv. Martina v 
Euskirchen. Jezuitski pater Heerde je opravil jutranjo maøo 
in zaœel se je prenos svetniøkih ostankov v jezuitski kolegij 
v sosednji Münstereifel. Zunaj je divjala huda nevihta. Ko 
je pater Heerde dvignil relikvije z oltarja, je v cerkev udarila 
strela. V hipu sta bila oltar in pater v plamenih, prostor je 
zaæarel in smrad po zaæganem se je øiril po cerkvi. Pater se 
je v smrtnem boju priporoœil sv. Donatu in v hipu ga je po-
pustila krœevita boleœina, ki jo je povzroœila strela. Verniki so 
skupaj z jezuiti in patrom prenaøalcem relikvij lahko odøli na 
pot v bliænji jezuitski samostan Münstereifel, kjer so relikvije 
poloæili v posebej pripravljen prostor – relikvarij. Œudeæ, ki se 
je zgodil na dan 30. junija, je napravil na vernike nepopisen 
vtis. Ljudstvo je sv. Donata od tega trenutka zaœelo œasti kot 
vremenskega zavetnika ob neurju, streli, toœi in poæaru ter 
kot priproønjika v stiski.

Svetniøka upodobitev svetnika Donata, vremenskega 
zavetnika in priproønjika

Prvotno je svetnik sv. Donat upodobljen v rimski vojaøki oble-
ki, v eni roki dræi snop æita (poleg snopa lahko tudi sadje), v 
drugi pa strelice ali puøœice. Snop æita ponazarja œas æetve. 
V poletnem œasu se bolj pogosto pojavljajo moœne nevihte. 
Strelice ponazarjajo strele, ki so redne spremljevalke nena-
dnih poletnih neurij. Pri nekaterih upodobitvah sv. Donat v 
eni roki dræi palmo, ki simbolizira muœeniøtvo, v drugi roki 
pa noæ, ki simbolizira muœilno orodje.

Kapelica sv. Donata na Podvalcu v Dvorski vasi

Krøœansko vero v naøih krajih so øirili stiøki menihi, ki so priøli 
na slovensko ozemlje iz severne Evrope, zato so s seboj pri-
nesli vpliv nemøkega jezuitskega meniøkega reda. Naselje 
Dvorska vas so pred letom 1250 ustanovili prav stiøki meni-
hi. Vaøko cerkev so posvetili sv. Janezu Krstniku, ker je oze-
mlje pod cerkvijo precej vodnato. Naøi predniki so na koncu 
vasi na vzpetini Podvalce v letu 1707 zgradili kapelico in 
jo namenili vremenskemu priproønjiku sv. Donatu, rimske-
mu muœencu. Postavitvi kapelice je botroval hud vremenski 
dogodek nekaj let pred tem v neposredni bliæini vasi. Sv. Do-
nata so vneto œastili in ga s procesijami od njegove kapelice 
do vaøke cerkve prosili za dobro vreme: v suøi za deæ, ob 
dolgotrajnih in hudih nalivih pa za boljøe vreme. Priporoœali 
so se mu ob hudih urah in ga prosili za odvrnitev strele, toœe 
in ognja.

Kapelica ima oltarno menzo, nad njo se dviga oltar z niøo sv. 
Donata. V oltarni ploøœi je prostor za svetniøke ostanke, kar 
da slutiti, da se je tukaj nekoœ opravljala boæja sluæba. Reli-
kvarij je danes prazen. 

Kapelica v Dvorski vasi bi znala marsikaj povedati, kaj vse 
se je dogajalo v njeni 300-letni zgodovini. Vaøœani so jo 

æe veœkrat obnovili, letoønja temeljita obnova, ki jo je vo-
dil domaœi odbor, ustanovljen prav za to priloænost, pa ji je 
ponovno dala pravo zgodovinsko svetniøko vsebino. Skupaj 
z vaøkimi dobrotniki in œastilci sv. Donata se veselimo nove 
pridobitve v naøi velikolaøki æupniji in tudi v ribniøki deka-
niji.

Na slovenskem ozemlju se svetnik Donat zelo redko pojavlja. 
Kot svetniøki par se skupaj s sv. F lorjanom, prav tako rimskim 
muœencem, kot »gostaœa« (gostujoœa svetnika) pojavljata na 
stranskih cerkvenih oltarjih. Edina cerkev, ki je posveœena sv. 
Donatu, je podruæniœna cerkev na Donaœki gori v nadæupniji 
Rogatec v mariborski nadøkof iji. (Po njem nosi ime bliænji 
mineralni vrelec – mineralna voda Donat.)

V krøœanskem liturgiœnem obredniku obstajajo øe sledeœi sve-
tniki, ki nosijo ime Donat:

– Donatus, økof iz Arezza, 4. stoletje,
– Donatus, økof iz Kartagine, 4. stoletje,
– Donatus, økof iz Case in Nigrae, 4. stoletje,
– Donatus, økof iz Besancon, 7. stoletje.
– Donatus, økof iz Zadra, 8. stoletje,

 vendar nobeden izmed njih ni vremenski zavetnik.

Skozi zgodovino so verniki v nevednosti svetnike, ki nosijo 
ime Donat zaœeli œastiti kot vremenske priproønjike. Slikarji 
so dodali svoje, ko so sv. Donate – økofe zaœeli upodabljati 
kot vremenske zaøœitnike. Tako so sv. Donati – økofje postali 
nosilci  nepravega priproønjiøtva, kar sicer ni niœ narobe, je 
pa zgodovinsko nepravilno. 

Sv. Donat v dvorski kapelici je rimski vojak in muœenec, vre-
menski zavetnik in priproønjik, h kateremu se mu zatekamo 
ob hudi uri, in goduje 30. junija.

Besedilo in fotograf ija: Manfred Deterding

Kapelica sv. Donata v 
Dvorska vasi
Nov kip ob 300-letnici

V nedeljo, 14. oktobra, je velikolaøki æupnik Vladimir Jaksetiœ 
blagoslovil nov kip svetega Donata in prenovitvena dela na 
kapelici v Dvorski vasi. Kapelica letos praznuje 300-letnico 
postavitve, njen zavetnik, sveti Donat, pa je svetnik, ki se na 
Slovenskem pojavlja precej poredko. 

Kdo je sveti Donat?

Sv. DONATUS, rimski vojak in muœenec, vremenski zave-
tnik in priproønjik. Donat je bil rojen okoli leta 140 v Rimu, 
materi F laminiji in oœetu Faustusu. Starøa sta bila pripadnika 
krøœanske vere. Ime Donat izhaja iz latinske besede donatio, 
kar pomeni darovalec, kdor kaj daruje, zlasti cerkvi. Ime je 
njegova mati izbrala namenoma, v znak zahvale za ozdravi-
tev moæa Faustusa po teæki bolezni. Donat je umrl muœeniøke 
smrti v dobi dræavnega preganjanja kristjanov okoli leta 180 
v Rimu, samo zato ker ni hotel zatajiti svoje vzgoje in pripa-
dnosti krøœanski veri.

Donat je s sedemnajstimi leti postal rimski vojak. Kot voj-
skovodja 12. rimske legije je v letu 166 odøel z vojaki na 
dræavno mejo, da bi na severu ob reki Donavi branil rimski 
imperij pred vdori vzhodnih barbarskih plemen. Markomani 
so bila prva vzhodna plemena, ki so zaœela vdirati v mogoœni 
in do tedaj nedotakljivi rimski imperij.

Pogosti vdori teh zakarpatskih plemen so rimsko vojaøko in 
varnostno sluæbo spodbudili, da je zaœela graditi mogoœne 
obrambne in zaporne zidove, ki naj bi branili srœiko rimskega 
imperija – mesto Rim. Ostanki teh zidov, ki so potekali od 
Alp do Jadranskega morja, so lepo vidni tudi v zahodnem 
delu naøe obœine. 

Legenda o vojskovodji Donatu

Nekoœ so njegovi vojaki v muœnem priœakovanju obkolitve in 
napada Markomanov, poleg utrujenosti in obnemoglosti od 
bojev, trpeli øe neznosno æejo. Kar na bojnem polju so vojaki 
skupaj z vojskovodjo Donatom zaœeli moliti in prositi za deæ. 
Kmalu se je razvila straøna nevihta, ki je bogato napojila ljudi 
in æivali. Med nevihto je moœna strela udarila v vojaøki tabor 
Markomanov in ga tako razdejala, da se sovraænik ni mogel 
veœ zbrati za napad. V zahvalo za ta œudeæ se je vojskovodja 
Donat zaobljubil veœnemu deviøtvu. 

Rimski cesar Mark Avrelij je Donata zelo spoøtoval in ga je 
poviøal v polkovnika. Postal je komandant cesarjeve telesne 
straæe. Kaj kmalu pa se je cesarjeva neœakinja Konstancija 
noro zaljubila v Donata. Ker se je na bojnem polju zaobljubil 
deviøtvu, je zavrnil zakonsko obljubo. S tem si je nakopal s 
strani rimske oblasti smrtno obsodbo. Obsodba se je glasila: 
»Ker zaniœuje in prezira rimske bogove, mora umreti z ob-
glavljenjem.« 

Mati F laminija je dala sinove posmrtne ostanke pokopati v 
grob, kjer so pokopavali tudi druge rimske muœence. Kasneje 
so bili muœenci proglaøeni za blaæene in nato za svetnike. 
Danes poznamo ta kraj v Rimu kot katakombe sv. Neæe. Tako 
pripoveduje legenda.

Dobrih deset kilogramov!
Lep pogled na shrambo kmetije zakoncev Zabukovec na Gradeæu, v kateri je veœ kot 300 kilogramov debele in lepo oœiøœene 
bio pese – krme za praøiœe. Najteæja pesa je pri izkopu tehtala natanko 10 kilogramov in 24 gramov. Praøiœi je bodo veseli, 
odliœne pa bodo tudi koline. 

Besedilo in fotograf iji: Joæe Jerøin
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Veselica, kviz, vaja, 
rally ...
Novice gasilcev Dvorske vasi

Prostovoljno gasilsko druøtvo Dvorska vas – Mala Slevica je 
bilo v preteklih mesecih zopet zelo aktivno na veœ podroœjih. 
Najprej bi se radi zahvalili vsem sodelujoœim, ki so nam po-
magali pri vseh zastavljenih projektih, enako se zahvaljuje-
mo tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki nas podpirajo 
s svojimi prispevki, in jih vabimo k nadaljnjemu sodelova-
nju. Posebna zahvala pa gre, seveda, vsem œlanom naøega 
druøtva, ki v uspeh in dobrobit druøtva nesebiœno vlagajo 
veliko svojega prostega œasa.

Letos smo spet priredili gasilsko veselico s skupino Atomik 
Harmonik, katere obisk je bil naravnost enkraten. Kot veleva 
æe tradicija se je rajanje zavleklo v zgodnje jutranje ure.

15. septembra smo se udeleæili gasilskega rallyja in v kate-
goriji GV1 med 8 ekipami prikazali najveœ potrpeæljivosti, 
znanja in spretnosti ter s tem dosegli 1. mesto (tekmovanje je 
potekalo med obœinami Ig, Økof ljica in Velike Laøœe).

Teden dni kasneje (22. septembra) smo se udeleæili gasilske-
ga kviza na Karlovici, kjer so naøi mladinci in starejøi pionirji 
dosegli 1. mesto, mlajøi pionirji pa so zasedli 3. mesto.

29. in 30. septembra smo kar s øtirimi desetinami odøli na 
regijsko tekmovanje v Polje pri Vodicah. Tekmovanja so se 
udeleæili œlani A, œlani B, mladinci in pionirke, vsi pa so se 
uvrstili v zlato sredino.

Oktobra smo izvedli druøtveno vajo na Mali Slevici, pri kateri 
smo tudi preverili veœino opreme v gasilskih omaricah. Ker je 
oktober mesec poæarne varnosti, smo pregledali tudi ostalo 
opremo, preverili hidrante in hidrantne omarice. Otroci pa 
so po vaseh delili propagandno gradivo Gasilske zveze Slo-
venije.

20. oktobra so se regijskega kviza udeleæili mladinci in starejøi 
pionirji in v zelo hudi konkurenci dosegli zelo lepe uvrstitve. 
Mladinci so se uvrstili na sedmo mesto, starejøi pionirji pa 
na 14.

Za konec naj Vas le øe pozdravimo z gasilskim pozdravom 
NA POMOŒ!

Krpanov tarok
9. turnir za državno prvenstvo 
v taroku v Velikih Laščah

Da ne boste mislili, da imamo v druøtvu Krpan samo 
nogometaøe in najmoœnejøe Krpane. O to pa ne. Med boljøimi 
smo tudi mi, tarokerji. Tarok Zveza Slovenije nas je letos æe 
tretjiœ izbrala za organizatorja enega od turnirjev za dræavno 
prvenstvo posameznikov v taroku. Kot veste, smo prejønja leta 
kot novinci med organizatorji beleæili zelo veliko udeleæbo, 
saj se je prvo leto dræavnega prvenstva v Velikih Laøœah 
udeleæilo 120 tekmovalcev, lani pa kar 133. To so igralci ta-
roka iz vse Slovenije, ki se vsako leto z veseljem udeleæijo tek-
movanja tudi v Velikih Laøœah. Za naøe druøtvo pa je to eden 
veœjih in zelo pomembnih dogodkov. Letoønje tekmovanje je 
zaradi gradnje nove veœnamenske øportne dvorane potekalo 
kar v avli osnovne øole. Ko smo priøli do gospoda ravnatelja 
s proønjo, œe nam lahko omogoœijo najem øolske avle, je bil 
zelo navduøen in vesel, da se tudi tako velike prireditve kot je 
dræavno prvenstvo, lahko odvija ravno v Velikih Laøœah. Brez 
oklevanja nam je ponudil prostor in pogostitev, za kar se mu 
v druøtvu Krpan iskreno zahvaljujemo.

Dan pred predsedniøkimi 
volitvami, v soboto, 20. ok-
tobra, je æe na vse zgodaj 
kljub mrazu z vseh koncev 
Slovenije v Velike Laøœe 
pripotovalo kar 120 tek-
movalcev. Vse skupaj se je 
zaœelo ob 9.00, ko so po 
pozdravnem govoru predse-
dnika Tarok zveze Slovenije 
g. Mikliœa in predsednice 
druøtva Urøe Vesel ter nekaj 
navodilih sodnika Vilija Se-
verja na mizo priœele padati 
prve karte. Razpoloæenje 
v avli je bilo mirno, a 
tekmovalno napeto. Med 
12.30 in 13.00 so si tek-
movalci vzeli œas za okusno kosilo, ki so nam ga pripravile 
odliœne kuharice. Potem pa se je znova vnela tekmovalna 
mrzlica, ki je traja vse do 16.30. Na koncu tekmovanja smo 
najboljøim trem podelili pokale z denarno in praktiœno na-
grado, œetrto uvrøœeni pa je tudi prejel denarno in praktiœno 
nagrado. Uradni konœni rezultati so objavljeni na spletni stra-
ni Tarok zveze Slovenije na naslovu www.tarokzveza.si. Mi 
vam posredujemo samo rezultate do vkljuœno 9. mesta.

1 0916 Koranter Silvester KV1 175 8 1391 KVB

2 0382 Puœko Rudolf KV1 169 7 2576 PAH

3 1049 Kijevœanin Dragoslav  163 7 1996 TDL

4 1004 Verœiœ Milan KV3 157 7 1615 HKR

5 0337 Porenta Sreœko  151 7 1251 F iG

6 0031 Koøtomaj Marjan M 147 7 1209 KVC

7 0625 Bogataj Dimitrij KV1 143 7 1189 KVB

8 0639 Peterman Rok KV1 139 7 716 MER

9 0896 Hrovat Lojze KV2 135 6,5 1330 TDL

Praktiœne nagrade, ki so jih prispevali donatorji, smo podelili 
øe tekmovalcem do 9. mesta. Donatorjem se v imenu celotne-
ga druøtva in tarok sekcije iskreno zahvaljujem. Naøe druøtvo 
je na tem tekmovanju zastopalo vseh 11 licenciranih igralcev 
in najboljøi je bil uvrøœen na 12 mesto. Do 100. mesta se je 
uvrstilo øe pet naøih tekmovalcev, øtirje pa so bili uvrøœeni do 
117. mesta. Iskrene œestitke vsem. 

Da se bodo tudi v prihodnje udeleæevali turnirjev v naøem 
kraju, je bilo moœ razbrati iz pogovorov navduøenih tekmo-
valcev, ki vsako leto znova pohvalijo celotno organizacijo 
tekmovanja. Ker se v druøtvu zavedamo, da je to tudi eden 
od zelo pomembnih dogodkov v naøi obœini, se bomo tud v 
prihodnje trudili, da se bo tarok øe naprej igral tudi v Velikih 
Laøœah.

Besedilo in fotograf ije: Urøa Vesel

Gasilski kviz prviœ

Œlani A na tekmovanju

Visokotlaœna brizgalna v gasilskem avtomobilu

Gasilski kviz drugiœ

Sodnik Vili Sever vestno opra-
vlja svojo funkcijo.

Operativni vodja in raœunalniøki mojster, ki je poskrbel za æreb in 
pravilen vnos rezultatov.

Pogled z vrha na desno stran avle.

Pogled z vrha na levo stran avle. 
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3. Krpanove igre
Tovorjenje soli, izdelovanje tnala, 
nasaditev kija, nošenju kobilice ...

V nedeljo, 9. septembra, ob 14.00 so se na øportnem igriøœu v 
Dvorski vasi odvijale 3. Krpanove igre. Letos se je na tekmo-
vanje prijavilo le 6 ekip. Potek iger in pravila so bila tekmo-
valcem æe znana. Bilo pa je nekaj manjøih sprememb. Glede 
na lanske poøkodbe smo spremenili igro nasaditev mesarice 
v igro nasaditev kija. Za pravilno izvedbo iger in merjenje 
œasa sta poskrbeli sodnici Simona in Helena. Ne boste verje-
li, nihœe se jima ni upal ugovarjati. Ja, to so pa æenske.

Povsem nepremagljivi so bili fantje in dekle iz krajevnega od-
bora Velika Slevica. Svojo premoœ so pokazali v øtirih igrah 
– tovorjenje soli, izdelava tnala, nasaditev kija in v noøenju 
kobilice. V peti zadnji igri pa so jim moœi malo poøle, vendar 
so kljub temu po koncu tekmovanja osvojili prvo mesto. Za 
17 toœk so premagali ekipo krajevnega odbora Retje, ki so 
bili za 1 toœko boljøi ekipe z Logarjev. Letos so se prviœ pri-
javili na tekmovanje in moramo priznati, da so se zelo dobro 
odrezali.

Nehvaleæno œetrto mesto so osvoji-
li dekle in fantje iz krajevnega odbora 
Karlovica. S petim mestom se je mora-
la zadovoljiti ekipa z Male Slevice, za-
dnje, øesto mesto pa ekipa Dvorske vasi. 
Zmagovalna ekipa krajevnega odbora 
Velika Slevica je iz rok predsednice 
druøtva letos æe tretjiœ prejela prehodni 
pokal, ki pa jim je zaradi treh zapore-
dnih zmag ostal v trajni lasti. Le od kje 
jim taka moœ? 

Letos pa je imela skoraj vsaka ekipa ob 
prizoriøœu tudi svoje navijaøko sprem-
stvo. Najboljøi in najlepøi navijaœi pa so 
bili vsekakor s Karlovice, ki so s seboj 
prinesli kar dve harmoniki in jih vese-
lo raztegovali. Naj se sliøi øe v deveto 
vas! Bravo Karlovœani, brez vas ni prave 
feøte.

Letos je program povezoval moderator 
radia Zeleni val Alex Vlaøiœ, ki je bil tudi sam zelo navduøen 
nad naøimi igrami.

Vidimo, da so se Krpanove igre zelo dobro prijele. To nam 
dokazuje tudi vsako leto veœje øtevilo obiskovalcev, ki se ali 
namenoma ali pa mimogrede ustavijo v Dvorski vasi in si 
z navduøenjem ogledajo naøe Krpane. Med obiskovalci je 
bilo letos moœ opaziti tudi nekatere obraze iz politiœnega 
æivljenja, pa tudi novinarji so za nas æe izvedeli in tako so 
nas obiskali z Radia Urban, Radia Zeleni val in iz uredniøtva 
Slovenskih novic.

To smo pa mi z Logarjev, ampak Karlovica se ne da – moœni so kot biki.

Dober sponzor pa smo prvi. Zakljuœna slika tekmovalcev na levi za 
transparentom pa stoji trikratni prvak, ekipa z Velike Slevice.

To so pa naøi najlepøi in najboljøi: dajmo Boris raztegni svoj meh! 

Ja, z vrha se bolje in veœ vidi.

Nas se pa bolje sliøi.

Mi smo pa tako navijali, da smo œisto omagali. Ampak se je 
splaœalo. 

jamski grad, kjer 
nas je œakal vodiœ. 
Razkazal nam je 
grad in nam po-
vedal veliko zna-
menitosti gradu ter 
zanimivosti o delu, 
æivljenju in smrti vi-
teza Erazma. Pope-
ljal nas je po Eraz-
movi sobi, kuhinji, 
molilnici, sodniøki 
sobi, muœilnici in 
viteøki sobi. V gra-
du pa smo naøli 
tudi zemljevid, s 
katerim smo pozneje iskali zaklad, ki je bil skrit na Planini. 

Po uspeønem iskanju zaklada smo se vrnili v Urøulin dom in 
imeli kosilo. Po kosilu pa smo vadili øe streljanje z lokom in 
iz gline izdelovali posodice.
V veœernih urah smo se v grajskem stilu zadovoljni vrnili do-
mov. Naloge øe pridno delamo, prav tako pa napiøemo tudi 
zanimive noviœke, kajti za svoje delo smo potem nagrajeni.

Udeleæenci izleta 3. a razreda iz Velikih Laøœ z uœiteljico 
Branko Levstik

Na koncu bi se rada v imenu druøtva Krpan zahvalila vsem 
tekmovalcem, ki so si vzeli œas in so se bolj za hec kot pa za-
res priøli pomerit med seboj. Iskreno se zahvaljujem Simoni 
in Heleni, ki sta svojo sodniøko nalogo opravili tako profesi-
onalno, da so øe moæakarji obmolknili. Za izvrstno povezo-
vanje programa se zahvaljujem moderatorju Alexu Vlaøiœu 
in Radiu Zeleni val iz Grosupljega. Za izposojo rekvizitov se 
zahvaljujem Osnovni øoli Primoæa Trubarja iz Velikih Laøœ. 
Res iskrena hvala pa tudi vsem vaøœanom in œlanom druøtva, 
ki ste kakor koli pomagali pri samih pripravah in na sami 
prireditvi. Do naslednjih Krpanovih iger pa vas vse lepo poz-
dravljam.

Besedilo in fotograf ije: Urøa Vesel

Brlogčarji obiskali 
Predjamski grad
Nagradni izlet radia Univox

Radio Univox ima vsako soboto ob 9.00 uri oddajo za otroke 
z naslovom Otroøki brlogec. Oddaja poteka v æivo in tako lah-
ko sodelujejo vsi otroci. Na koncu dobijo otroci tudi domaœo 
nalogo. V oddaji pa predstavljajo tudi noviœke iz vrtcev in 
osnovnih øol. Tudi mi, uœenci 3. a razreda, æe tretje leto so-
delujemo v tej oddaji. Bili smo tudi æe gostje v studiu. Ker 
smo lansko leto pridno delali domaœe naloge, je bilo konec 
øolskega leta 6 otrok izærebanih za izlet. To so bili: David Per-
me, Gaøper Marinœ, Matej Suøec, Tjaøa Prijatelj, Nika Rigler 
in Mateja Økulj. Za otroke je bil izlet brezplaœen, udeleæili pa 
so se ga øe Brlogœarji iz Koœevja in Stare Cerkve. 

Teæko smo priœakovali 12. oktober. Dan je bil lep in tako 
nas je po pouku kombi odpeljal v Ælebiœ, kjer smo se na-
prej odpeljali z avtobusom. Naøa prva postaja je bil Urøulin 
dom na Uncu. Tam je Brlogœarje sprejel Jaka in pod njegovim 
vodstvom so deœki izdelali viteøko opremo – œelado, øœit in 
meœ, deklice pa krono z vleœko in dekorativne izdelke, kajti 
popoldne bodo preæiveli kot vitezi in kraljiœne.

Po delavnici nas je œakal avtobus in odpeljali smo se v Pred-
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Po poteh dediščine 
Bele Krajine
Društvo za ohranjanje dediščine z 
Gradeža na potepu

Na prvo soboto v vinotoku je Druøtvo za ohranjanje dediøœine 
z Gradeæa svojih 45 œlanov popeljalo œez Gorjance na zani-
mivo in pouœno potepanje po Beli Krajini. 

Prvi cilj na naøi 
poti je bila Metli-
ka, danes gospo-
darsko, upravno in 
kulturno srediøœe 
severovzhodnega 
dela Bele Krajine. 
V Belokranjskem 
muzelju nam je 
bila predstavljena 
pestra zgodovina 
tega dela Sloveni-
je, saj arheoloøke 
najdbe dokazu-
jejo, da so bili 
kraji poseljeni æe 
v prazgodovini, 
od bakrene do 
æelezne dobe. 
Metlika je imela 
zaradi svoje lege 

v zgodovini poseben strateøki pomen. V rimskem œasu sta 
bila Metlika in Œrnomelj rimski postojanki, saj je prek Me-
tlike vodila pomembna rimska cesta do Siska. Kot vojaøka 
postojanka je predstavljala tudi zadnjo obrambo naøih krajev 
pred turøkimi vpadi. Mesto je bilo zaradi tega izpostavljeno 
mnogim poæigom. Metliœani so bili prvi na Slovenskem, ki so 
dobili poæarno obrambo, zgodovinski viri pa priœajo tudi o 
prvi œitalnici, hranilnici in posojilnici na obmoœju Dolenjske 
in Bele Krajine. 

Ustavili smo se na izletniøki kmetiji Matkoviœ v Gornji Lo-
kvici, kjer so nas sprejeli s prisrœno dobrodoølico in pogostili 
s tradicionalno belokranjsko pogaœo, aperitivom in odliœno 
domaœo obaro ter pravimi æganci. Zgovoren gospodar nam 
je z veseljem predstavil delovanje kmetije in nas povabil na 
ogled prostorov, namenjenih sprejemu gostov, naøim rado-
vednim æenam pa je gospodinja zaupala skrivnosti priprave 
prave domaœe pogaœe. 

Ko smo se s hrano kar dobro okrepili, smo jo mahnili øe pro-
ti Draøiœem na kozarœek prave metliøke œrnine, rumenega 
muøkata in belokranjskega belega vina. V stari vinski kleti 
Vinogradniøtva in vinarstva Stariha so nam razloæili vse po-

stopke pridelave in predelave grozdja. Seveda pa je bilo aro-
mo konœnega izdelka treba tudi preveriti. Zgovorni gospodar 
g. Stariha prav dobro pozna naøe kraje, saj je sodeloval pri 
demonstracijah belokranjskih vin v œasu Vinskega sejma na 
Gospodarskem razstaviøœu v Ljubljani. Z vprego so iz Bele 
krajine prek Koœevja 
v Ljubljano peljali 
vino in po poti za-
bavali prebivalstvo. 
Prenoœili pa so v Ve-
likih Laøœah.
Poln humorja nas je 
navduøeval veœ kot 
dve uri. Pojasnil je 
tudi delovanje nek-
danje vinske banke, 
ki je delovala na 
osnovi menjave vin 
in plaœila z vinom. 
Predstavil je tudi 
njihov »nezmotljivi 
raœunalnik« za po-
rabo vina: na lesene, 
ravnilom podobne 
deøœice, prevrtane 

in povezane na obroœ, so z raznimi znaki (vnos, koliœina in 
brisanje) sproti beleæili koliœino vina oz. plaœilo za posame-
znega domaœina.

V prvem nadstropju smo si ogledali stalno razstavo slikarske 
kolonije in prodajo slik. Ker je gospod Stariha tudi kljuœar 
podruæniœne cerkve v Draøiœih, smo si ogledali tudi lepo 
prenovljeno cerkev sv. Petra iz leta 1771. Stroøke celovite 
prenove je poravnala druæina iz Argentine, ki je priøla pogle-
dat odkod izvirajo njihove korenine. Ker je imela cerkev tudi 
orgle, nam je Andrej Jakob z Gradeæa zaigral nanje, venœek 
cerkvenih pesmi pa so zapele naøe pevke.

V valjœnem mlinu so 
naøe gospodinje na-
kupile moke, da bodo 
lahko doma takoj 
preizkusile recept za 
belokranjsko pogaœo 
in ægance.

Œeprav je iz sivega 
neba neusmiljeno pa-
dal deæ, pa le ni mo-
gel sprati nasmehov 
z naøih zadovoljnih 
obrazov. Pot nas je 
dalje vodila do Ro-
salnic, ki slovijo po 
najpomembnejøem 
spomeniku sakralne 
arhitekture v tem delu Slovenije. Znamenita boæja pot Tri fare 
je romarski kompleks s tremi gotskimi cerkvami stisnjenimi 
znotraj skupnega obzidja, ki je verjetno deloma øe ostanek 
protiturøkega tabora. Cerkve stojijo vzporedno druga zraven 
druge; prva je posveœena Æalostni Materi Boæji, srednja nosi 
patrocinij Glej œloveka (Ecce homo), juæna pa je posveœena 
Lurøki Devici Mariji. Tudi tukaj smo lahko uæivali v bogatem 
zvoku cerkvenih orgel, na katere je zaigral profesor Jakob Jeæ, 
in v ubrani pesmi naøih pevk.

Ko nas je pot vodila dalje na Otoøko polje smo v bliæini vasi 
Otok na zelenem griœku ob cesti opazili postavljeno pravo 
letalo. Vodiœka nam je pojasnila, da gre za vojaøko letalo 
DC 3 – Dakota iz II. svetovne vojne, na ta kraj pa so ga po-
stavili leta 1984 v spomin na nekdanja partizanska letaliøœa, 
na katerih so pristajala zavezniøka letala in dovaæala vojaøko 
opremo ter odvaæala ranjence in svoje strmoglavljene pilote. 

Vas Veliki Nerajec je dobitnik posebnega priznanja na tek-
movanju za Evropsko nagrado – razvoj podeæelja in obnovo 
vasi leta 2000. V Nerajcu, ki leæi v krajinskem parku Lahinja, 

so nam prijazni gostitelji zaæeleli dobrodoølico, namesto z 
vstopnicami za ogled ohranjene stare hiøe s œrno kuhinjo in 
muzeja domaœe lonœarske obrti so nam postregli s kosi sla-
stne domaœe potice.

Poœasi se je dan prevesil v veœer. Ustavili smo se na turistiœni 
kmetiji pri Øtefaniœu v Dragatuøu in njihovem Æupanœiœevem 
hramu. Ogledali smo si spominsko sobo pesnika Otona 
Æupanœiœa.

Sledila je bogata veœerja, nazdravili pa smo z domaœimi vini. 
Za srbeœe pete je poskrbel ljudski harmonikar iz tega kraja.

Polni lepih vtisov in bogatejøi za nova znanja o zgodovini slo-
venskih krajev smo se v poznih noœnih urah vrnili domov.

Besedilo in fotograf ije: Joæe Jerøin 

Sprejem na kmetiji Matkoviœ

Tri fare Rosalnice

Vinska klet v Draøiœih

Veliki Nerajec

Zahvala gospodu Borisu Zoretu za izved-
bo izleta v Belo krajino.

Zupanœiœev hram v Dragatuøu

Belokranjski muzej v Metliki

Œrna kuhinja Veliki Nerajec

Draøiœi
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Sv. Lenart bo polepšan
Kasetiran strop v restavriranju

Øe v mesecu juliju sem obiskal center za restavratorstvo na Po-
ljanski 40 v Ljubljani, kjer mi je glavni restavrator Vito Dolniœar 
zelo prijazno razkazal potek restavriranja kasetiranega lesene-
ga stropa iz cerkvice sv. Lenarta v Krvavi Peœi.

Skupaj s øe dvema mladima pomoœnikoma so bili ob mojem 
obisku æe v kljuœni fazi restavriranja. Razkazali so mi postop-
ke in faze restavriranja, zamudno in natanœno odstranjevanje 
starih barvnih nanosov in skrbno pripravo barvnih nians, ki 
naj bi œimbolj verno predstavljala barvna razmerja v origi-
nalni, najstarejøi verziji stropa iz 16. stoletja. Barve pripra-
vljajo iz posebnih pigmentov in s pomoœjo specialnih veziv 
po starih recepturah. Kot je bilo v preteklosti æe velikokrat 
primer, je domaœi »restavrator« v zaœetku dvajsetega stoletja 
z dobrimi nameni pobarval strop s popolnoma neprimernimi 
barvami in s tem restavratorjem zelo »zagrenil« æivljenje! Del 
stropa - pribliæno petino - so morali tudi rekonstruirati, saj je 
bil zaradi zamakanja strehe popolnoma uniœen in je bil ob 
zasilnih popravilih nadomeøœen z navadnimi deskami! 

Restavrator mi je pokazal tudi knjigo, v kateri so bili pred-
stavljeni primeri obnovljenih kasetiranih stropov po sloven-
skih cerkvah in moram reœi, da bo po obnovi spadal strop 
sv. Lenarta v Krvavi Peœi med najlepøe primerke enostavnih, 
neposlikanih lesenih stropov. Omenil je tudi, da sama cerkev 
skriva pod ometi øe neraziskane freske, vendar ja zaenkrat 
zelo malo moænosti, da bi se lotili restavriranja le-teh. Seveda 
je problem denar in lahko smo pravzaprav zelo zadovoljni, 
da bo obnovljen vsaj strop, kajti na restavracijo œaka øe cela 
vrsta podobnih. 

V tem trenutku je strop praktiœno konœan, vendar pa po bese-
dah g. Dolniœarja letos ni veœ na voljo sredstev za montaæo 
(investitor obnove je dræava Slovenija), tako, da se bo strop 
v vsakem primeru vrnil na svoje mesto øele spomladi na-
slednjega leta. Ob tem bo potrebno zagotoviti øe dodatno 
zaøœito restavriranega stropa z vrhnje strani, za kar bo po-
trebno pripraviti okoli 40 m2 desk, tukaj pa bi morali skupaj 
stopiti vaøœani, saj gre za zares veliko pridobitev na podroœju 
varovanja kulturne dediøœine in s tem tudi za Krvavo Peœ!

Besedilo in fotograf ije: Sreœo Knafelc

Viharnik
Radovan Hrast in njegova izkušnja

V uœilnici bivøe podruæniœne øole v Krvavi Peœi smo bili 19. 
oktobra priœe enkratni uri polpretekle zgodovine, ki jo tako 
radi pozabljamo ali pa celo zanikamo. Radovan Hrast, partizan 
pri trinajstih, øtirikratni udarnik mladinskih delovnih brigad in 
dvakratni zapornik na Golem otoku nam je v æivo opisal svoje 
izkuønje, v nekaterih delih prav na meji øe verjetnega.

Devetnajst prisotnih na pogovoru z Radovanom je je v æivi in 
tekoœi pripovedi zaœutilo najprej utrip mladosti v Bukovøœici, 
mali vasici v Seløki dolini, kjer je Radovan preæivljal mladost 
s svojim bratom v napredni in svobodoljubni uœiteljski druæini. 
Zaœetek Druge svetovne vojne je grobo prekinil otroøtvo in niœ 
ga ni moglo odvrniti od sodelovanja v dogodkih, v katerih je 
imela glavno vlogo njegova mama, æenska, ki je bila predana 
organiziranju pomoœi partizanom v borbi proti faøistiœnim zavo-
jevalcem. Pri tem se je sama zavedno izpostavljala veliki nevar-
nosti in gestapovci sami so ji povedali, da samo œakajo na njeno 
napako da jo zaprejo. 

Marca 1944 Radovan ni veœ mogel zdræati in pri trinajstih je 
postal borec Gorenjskega odreda. Po vojni ga je pot najprej za-
nesla na øolanje v Ljubljano, udeleæil se je mladinske delovne 
akcije, nato pa se je odloœil za øolanje za pomorøœaka na Reki. 
Nemiren duh in œut za prviœnost pa sta ga zaradi izreœene kritike 
pripeljala na Goli otok v prvem valu leta 1949. Nekajmeseœna 
izkuønja je bila zelo boleœa in samo svoji trdni notranjosti se je 
lahko zahvalil, da je bil predœasno izpuøœen. Ko pa je zavrnil 
sodelovanje z UDBO in ni hotel biti informator, so mu nastavili 
agenta, ki ga je zvabil v past in ponovno se je znaøel na Golem 
otoku, tokrat za dve leti. Uspelo mu je preæiveti vsa muœenja 
in teæke preizkuønje in na koncu s svojo trmo uspel, da so ga 
izpustili domov. Ostal je pokonœen in neuklonljiv, ko mu je slo-
venska UDBA ponovno skuøala vsiliti sodelovanjev in od takrat 
naprej je izpolnjeval svoje æivljenjske æelje, postal uspeøen go-

 

spodarstvenik, se ukvarjal z glasbo, kot pomorøœak obplul ves 
svet in svoje spomine, v katerih ni nobene zagrenjenosti in za-
mer, objavil v knjigi z gornjim naslovom. 

In tako knjigo lahko napiøe res samo nekdo, ki sta mu ponos, 
poøtenost in ljubezen do domovine na prvem mestu!

Knjigo priporoœam vsem, predvsem pa mladim, ki bi radi dobili 
poøten vpogled v delœek naøe pretekle zgodovine.

Besedilo in fotograf ije: Sreœo Knafelc

Akcija Kevdrc
Oče novega prostovoljnega dela 
v Sloveniji spet v Krvavi Peči

Nekateri ljudje so ljudje z veliko zaœetnico in to lahko mirno 
trdim za Zorana Kaœiœnika, ki se je s svojimi brigadirji in bri-
gadirkami izkazal na mladinski delovni akciji ØOUM Mari-
bor leta 2005, ko so deset dni opravljali nadvse koristno delo 
v obœini Velike Laøœe, predvsem pa so dodobra spremenili 
podobo Krvave Peœi.

Tokrat me je Zoran, ki ga prijatelji kliœejo »Zoki«, spet nadvse 
prijetno presenetil s klicem po telefonu in napovedal izpolnitev 
æe lani dane obljube, da pride na »dodatno« akcijo. Na æalost 
sta øe dva kolega zaradi zadræanosti ostala doma, je pa priøla z 
Zokijem Urøka in kot udarna trojka smo se 18. agusta zagrizli v 
strmino pod skalno jamo, Kevdrc imenovano, nedaleœ od lovske 
koœe pri Bukovcu. Naø naœrt je bil pripraviti pot za laæji dostop 
do same votline Kevdrc. Presekali smo gozdno meliøœe, ga utr-
dili s prepletenimi vejami, vsekali v æivo skalo nekaj stopnic in 
uredili del dostopne poti. Zdaj je dostop veliko prijaznejøi, je pa 
to tudi sreœen kraj, saj je na koncu dela v nedeljo Urøka zdrsnila 
po strmini in kaskadersko padla z dveh metrov na skalo a je na 
sreœo ostala samo brez zraka in z nekaj odrgninami. 
Zoki in Urøka, øe enkrat hvala in dobrodoøla pri nas kadarkoli!  

Besedilo in fotograf ija: Sreœo Knafelc
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Užitkov v izobilju
Upokojenci na obronkih Gorjancev

Upokojenci uæivamo v marsiœem: v sadovih svojega dela, 
v pogledu na prelepo pokrajino obsijano s soncem, v pri-
jaznosti, lepih besedah, glasbi, plesu, dobri hrani … Ker 
znamo uæivati v majhnih stvareh in deliti uæitke z drugimi, 
je svet øe lepøi, prijaznejøi, bolj zanimiv na naøih popoto-
vanjih.

V sonœnem septembrskem dnevu smo na izletu ob obronkih 
Gorjancev obiskali in obœudovali:

Grad Mokrice, ki je mogoœna grajska arhitektura spodnjega 
Posavja na manjøi vzpetini na vzhodnih obronkih Gorjan-
cev. V pisnih virih je grad prviœ omenjen leta 1444. Ime 
gradu izvira iz besede mokrota – moœvirnato obmoœje. Pr-
votni dvor so v 16. stoletju prezidali v trdnjavo za obrambo 
proti Turkom, kasneje v fevdalno rezidenco. Lastniki gradu 
so bile mogoœne grofovske rodbine, tudi Auerspergi. Zadnji 
lastnik je bila zagrebøka nadøkof ija. Grad Mokrice je obdan 
z veœ kot dvesto let starim obseænim parkom (18,5 ha), v ka-
terem je kapelica sv. Ane. Ob vhodu v park so øtirje baroœni 
kipi, ki predstavljajo øtiri letne œase. Po vojni je bil grad 
nacionaliziran. Lastnik gradu je obœina Breæice, najemnik 
pa podjetje Terme Œateæ. Zdaj je hotel visoke kategorije, 
s pestro turistiœno ponudbo, z igriøœem za golf in tereni za 
konjeniøki øport.

Dobovo, ki se razprostira na vzhodnem delu obœine Breæice, 
neposredno ob slovensko hrvaøki meji. Postala je pomem-
ben industrijski kraj in tranzitno srediøœe. Z dræavno mejo je 
pridobila nove sluæbe, kot so: carinarnica in postaja mejne 
policije. V srediøœu kraja stoji mogoœna cerkev z visokim 
zvonikom. V cerkvi je oltar, katerega je podaril økof A. M. 
Slomøek.

Selo pri Dobovi je naselje v katerem je ogleda vreden lo-
vski muzej (lastnik g. Poloviœ), kjer so zbrane trofeje æivali 
iz Afrike, Amerike, Evrope ter tudi iz Slovenije. Zbirka 
nagaœenih æivali je øtevilna in pestra. Razstavljeni so slon, 
bizon, æirafa, lev, tiger, leopard, medved, volk, antilope, je-
leni svinje, ptice ... tudi njihove koæe in rogovi.

Izletniøko kmetijo Œrpiœ, ki se nahaja na hribœku sredi ne-
okrnjene narave, med vinogradi v vasi Gaj, ob Podgorjan-
ski vinski cesti. Razgled na griœevnato okolico je œudovit. 
Hrana na kmetiji je pripravljena po receptih naøih babic. 
Toœijo cviœek, domaœo, zdravo pijaœo, ki jo daje grozdje 
vinskih trt: frankinje, œrnine, kraljevine, ki rastejo prav tu 
pod Gorjanci.
 
Cviœku poje hvalnico dolenjski pesnik Tone Pavœek:

»Æejne vodi proti cilju
vino neæno, æivo, sveæe,
duøi in telesu streæe
z vsemi blagri v izobilju.«

Pridruæujemo se pesnikovemu slavospevu, z vsemi blagri, ki 
smo jih uæili na izletu.

Besedilo: Marija Øolar Merjasec

Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnost, Območna 
izpostava Ljubljana okolica, 
objavlja

            razpis 
za 2. območno fotografsko 
razstavo

Dol pri Ljubljani, Erbergova paviljona graøœine Dol, 29. 
11.–16. 12. 2007

Sploøni pogoji za sodelovanje:
K sodelovanju na razstavi vabimo œlane/ice fotoklubov, 
druøtev, kroækov ter ostale, ki se ljubiteljsko ukvarjate 
s fotograf ijo na obmoœju obœin, ki jih pokriva JSKD-OI 
Ljubljana okolica: Økof ljica, Ig, Velike Laøœe, Brezovica, 
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani. 

Tema:
PROSTA 
 
Tehniœni pogoji:
Vsak avtor/ica lahko poølje oz. dostavi najveœ 5 
fotograf ij, velikosti 30x40 cm. Fotograf ije so lahko œrno-
bele in/ali barvne, zaporedno øtevilœno oznaœene (v 
smislu kolekcije). 

Podatki na fotograf iji:
Naslov teme; leto izdelave; ime in priimek avtorja; 
druøtvo, klub, ipd.; kraj

Izbor fotograf ij:
V razpisanem roku prispele fotograf ije bo za razstavo 
izbrala, uredila in ocenila fotograf inja in profesorica 
fotograf ije na Srednji øoli za oblikovanje in fotograf ijo, 
Sonja Lebedinec. Glede na øtevilo prijav in omejen 
prostor si pridræujemo pravico, da razstavimo najmanj 
eno in najveœ tri fotograf ije posameznika. Kriterij 
izbora bo tehniœna dovrøenost, avtorjeva izvirnost in 
kakovosten izbor kolekcij fotograf ij.
 
Koledar razstave:
19. 11. 2007 – rok za poøiljanje prijav
22. 11. 2007 – rok za oddajo del
29. 11. 2007 – otvoritev razstave
17. 12. 2007 – vraœanje del
 
Prijave poøljite na:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, obmoœna 
izpostava Ljubljana okolica,
Trg MDB 14, 1111 Ljubljana. 

Veœ informacij:
01 241 05 37; 051 681 796; 
oi.ljubljana.okolica@jskd.si

Domoznanstvo – 
kaj je to?
V Knjiænici Preæihov Voranc Ljubljana – Viœ zbiramo gradi-
va, ki odraæajo æivljenjski utrip in dogajanje na obmoœju, ki 
ga knjiænica pokriva.

Vsi tisti, ki radi vzamete v roke dobro knjigo in ste morda tudi 
redni obiskovalci knjiænice v vaøem kraju, ste gotovo opazili, 
da javne knjiænice æe dolgo niso veœ le shrambe knjig, temveœ 
se vedno bolj uspeøno razvijajo v informacijska srediøœa zno-
traj lokalnega okolja. To se ne kaæe le v ponujanju dostopa 
do spleta ali moænosti izposoje neknjiænih gradiv (video in 
dvd posnetkov, glasbe na cd ploøœah), ponudbi razliœnih pri-
reditev in izobraæevanj za uporabnike, temveœ tudi v skrbi za 
ohranjanje lokalne zgodovine in posebnosti. Vse to predsta-
vlja pestro paleto nalog, s katerimi s danes ukvarjajo sploøne 
knjiænice.

V Knjiænici Preæihov Voranc Ljubljana – Viœ, ki ima svoj 
sedeæ na Træaøki 47 a v Ljubljani, æe veœ kot deset let zbira-
mo, obdelujemo in dajemo v uporabo domoznansko zbirko 
gradiv, to je zbirko, ki uporabnikom ponuja vpogled v zgo-
dovino in vsakdanji utrip lokalnega obmoœja, ki ga pokriva 
naøa knjiænica. V naøe obmoœje sodijo poleg œetrtnih sku-
pnosti Viœ, Rudnik, Trnovo in Roænik v mestni obœini Ljublja-
na tudi obœine Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, 
Økof ljica, Ig in Velike Laøœe, saj gre za obmoœje nekdanje 
obœine Ljubljana Viœ-Rudnik. Na tem obmoœju je Knjiænica 
Preæihov Voranc v petdesetih letih delovanja razprostrla 
uœinkovito mreæo devetih lokalnih knjiænic.

Poleg naøe osnovne knjiæniœne dejavnosti posebno pozornost 
namenjamo tudi zbiranju knjig, ki govorijo o krajih in ljudeh 
tega obmoœja, zbiramo œasopise, obœinska in 
druga glasila, ki tu izhajajo, øolska glasila in 
zbornike, turistiœne zemljevide, videokasete, 
razglednice, biltene in broøure, priloænostne 
izdelke ob prireditvah in podobne materi-
ale,  ki prinaøajo informacije o kulturnem 
dogajanju in o pestrem æivljenjskem utripu 
naøega obmoœja, skratka karkoli, kar je na 
tem obmoœju izølo oziroma nastalo. Od leta 
1994 iz dnevnega œasopisja zbiramo pri-
merne œlanke o naøem obmoœju in jih kata-
logiziramo v skupno raœunalniøko bazo slo-
venskih knjiænic Cobiss. Prav tako zbiramo 
œlanke in enciklopediœne zapise o vidnejøih 
umetnikih in ustvarjalcih naøega obmoœja. 
Zbrano domoznansko gradivo uredimo po podroœjih in ga 
hranimo v glavni knjiænici kot dragocen uœni in raziskovalni 
pripomoœek.

Naøa zbirka deluje ne le kot informator o aktualnem doga-
janju na naøem obmoœju, temveœ tudi kot dragocen vir za 
seminarske in podobne naloge in celo raziskovalno delo. Na 
ta naœin nudimo uporabniku knjiænice sliko pestrega udej-
stvovanja prebivalstva naøega obmoœja. Vemo, kako øtevilna 
in aktivna so denimo razliœna kulturna in turistiœna druøtva 
naøih obœin in kako dragoceno je njihovo delovanje. Tudi 
to podroœje kaæe podobo kraja, zato bi radi zbrali œimveœ 
gradiva ter ga ponudili naøim uporabnikom oziroma ohranili 
naøim zanamcem. 
 
Vljudno torej vabimo tako posameznike kot tudi druøtva, da 

po en primerek vaøih tiskanih in drugih izdelkov, ki priœajo 
o delu in ustvarjanju v vaøem kraju, podarite naøi zbirki in s 
tem poskrbite, da bo vaøe delo zabeleæeno ter vidno tudi na 
øirøi, medobœinski ravni. Œe imate morda doma nekaj starih 
gradiv, tiskovin ali razglednic, fotograf ij, ki jih ne potrebujete 
veœ, odstopite jih knjiænici na naslov Knjiænica Preæihov Vo-
ranc, za domoznanstvo, Træaøka 47 a, 1000 Ljubljana, kjer 
bodo zaæivele novo æivljenje. Po veœ informacij se lahko obr-
nete tudi na vaøo krajevno knjiænico – naøo enoto, kjer vam 
bo knjiæniœarka ali knjiæniœar z veseljem v pomoœ.

mag. Teja Zorko
pomoœnica direktorice Knjiænice Preæihov Voranc
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ŠMD Kelme Group 
prvaki
Občinska liga Velike Lašče v malem 
nogometu

Z odigranim 14. krogom se je 13. oktobra konœala letoønja 
obœinska liga v malem nogometu obœine Velike Laøœe. Tek-
movanje je bilo izvedeno v dveh delih, in sicer spomladi in 
jeseni. Redni krogi tekmovanja so bili odigrani ob sobotah ali 
ob sredah na vseh treh obœinskih asfaltnih igriøœih: v Velikih 
Laøœah, na Turjaku in v Dvorski vasi. V tekmovanju je sode-
lovalo 8 ekip: Laøœani, SHS, ØMD Kelme Group, MLP United, 
Brasil, KTØD Krpan, Komarji in Pro Sound. 

Organizacija tekmovanja je bila po naøi oceni in mnenju 
udeleæencev lige zelo dobra. Za vsako tekmo vsakega kroga je 
imela vsaka ekipa na razpolago vodo za osveæitev. Poroœanje 
o rezultatih je potekalo po elektronski poøti, poroœilo pa je 
bilo poslano v roku dveh dni po odigranem krogu tekmova-
nja. Prejemniki poroœil so bili vodje ekip, ki so po isti poti ali 
telefonsko sporoœali svoje informacije vodstvu tekmovanja. 
Rezultati tekem in lestvica so bili za vsak krog sproti objavlje-
ni na kabelski televiziji.

Prvak letoønje obœinske lige je postala ekipa ØMD Kelme 

Group. Njihovo prvo mesto je bilo osvojeno prepriœljivo, saj 
v celotnem prvenstvu nasprotnikom niso oddali niti toœke. 
Poleg tega so bili najuœinkovitejøe moøtvo in obenem moøtvo 
z najmanj prejetimi goli. Drugo mesto je osvojila ekipa SHS, 
ki je bila pod drugim imenom prav tako druga æe lansko leto. 
Tretje mesto so osvojili lanskoletni prvaki Laøœani.
 
Pokal za najboljøega strelca lige je osvojil Roman Klariå iz 
ekipe SHS. Naslov si je priboril v zadnjem krogu, ko je na 
tekmi dosegel kar 10 golov.

Pokal za najbolj øportno ekipo tekmovanja je osvojila ekipa 
Pro Sound, ki je bila novinec v letoønji ligi. Kot v vseh resnih 
tekmovanjih, je tudi v naøi ligi v æaru nogometne igre priølo 
do nekaj iskric, vendar pa lahko tekmovanje kljub temu oce-
nimo za zelo øportno. Za to gre zasluga tudi sodnikom, ki so 
dobro opravili svoje delo.

Na zakljuœni prireditvi obœinske lige Velike Laøœe v malem no-
gometu smo v prijetnem vzduøju in ob dobrem razpoloæenju 
igralcev veœine ekip podelili zasluæene pokale in priznanja. 
Strinjali smo se, da je treba z obœinsko ligo v malem nogome-
tu nadaljevati in vsako leto v doloœenem pogledu napredo-
vati. Letos igralci veœine ekip pravzaprav niti ne naœrtujemo 
prekinitve igranja nogometa, saj se veselimo nove øportne 
dvorane v Velikih Laøœah, ki nam bo omogoœila stik z nogo-
metno æogo tudi pozimi. Tako bomo lahko bolje pripravljeni 
vstopili v naslednjo sezono.

Besedilo: Marko Æuæek

»tudi barva je črna«
10. območna likovna razstava na 
Turjaku

Letos je JSKD RS za kulturne dejavnosti razpisal enako temo 
za vse likovne ustvarjalce v  obmoœnih izpostavah. Tako je 
JSKD OI Ljubljana-okolica, tesno povezan s KUD-om Marij 
Kogoj, tudi letos na Turjaku organiziral obmoœno slikarsko 
razstavo, na katero je bil povabljen selektor, akademski kipar 
Zoran Pozniœ.

Ta je izbral kar devet del razstavljavcev JSKD OI Ljubljana- 
okolica, ki bodo razstavljali 15. novembra na medobmoœni 
razstavi v Trbovljah. Na to smo posebej ponosni, saj v Trbo-
vlje odpotujejo kar trije naøi obœani in øe dve likovnici iz Lju-
bljane, ki sta rojeni v naøih krajih. Iz obœin JSKD OI Ljublja-
na-okolica tako odpotujejo v Trbovlje: trije iz obœine Velike 
Laøœe, dve likovnici iz Ljubljane, sicer naøe rojakinje, eden 
iz obœine Dol, eden iz obœine Ig, kot soseda naøi obœini pa 
odpotujeta eden iz obœine Grosuplje in likovnica iz obœine 
Dobrepolje. S tem selektivnim izborom je konœno doseæen 
cilj likovne razstave na Turjaku, zastavljen æe leta 1998.

Z likovno razstavo na Turjaku smo hoteli motivirati in spod-
buditi veœje øtevilo ljudi za to dejavnost, kajti leta 1998 smo 
jih iz naøega podroœja zbrali komaj øest. Danes se v tej de-
javnosti lahko pohvalimo s pribliæno 25 ljudmi, zdruæenih v 
KUD-u Marij Kogoj in øe s kakønim izven KUD-a. To zgovor-
no pove, da je prav likovna dejavnost v KUD-u, po preneha-
nju petja ÆPZ Rozamunda in po prenehanju petja moøkega 
okteta, najøtevilœnejøa in zelo kvalitna. Z njo lahko gostuje-
mo na vseh ljubiteljskih likovnih kolonijah in razstavah øirom 
po Sloveniji in tudi v drugih dræavah. Pohvalno je tudi to, da 
smo k tej dejavnosti pritegnili æe kar nekaj mladih ustvarjal-
cev, saj si bodo praznino v æivljenju zagotovo zapolnili s kul-
turno aktivnostjo. Prav takøne cilje imajo tudi druga sreœanja 
na Turjaku pod okriljem KUD-a Marij Kogoj.

Besedilo: Franci Peœnik, KUD Marij Kogoj, predsednik

Konœna lestvica: Najboljøi strelci:

Najbolj øportna ekipa:

Prvaki - ØMD Kelme Group.

Najboljøi strelec Roman Klariå.

Prvaki s pokalom.

Najbolj øportna ekipa – Pro Sound.

JSKD OI Ljubljana-okolica in KUD Marij Kogoj Turjak

 VABITA NA ÆE

14. srečanje harmonikarjev,
ki bo v dvorani Doma krajanov na Turjaku,

v soboto 1. decembra ob 18. uri.
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Sobota, 10. november, 19:00
Zvezdni prah
Ameriøka uspeønica; domiøljiska romantiœna pustolovøœina

Ko nekega veœera Tristan in Victoria uzreta padajoœ komet, se nado-
budni mladeniœ zaobljubi, da ga bo prinesel svoji srœni izvoljenki. 
Toda komet je v œarobni deæeli prevzel podobo lepe Yvaine, po kateri 
hlepi sedmero pohlepnih kraljevih sinov in tudi tri zlobne œarovnice, 
ki si z njeno pomoœjo obetajo veœno mladost. Na begu pred osu-
pljivimi œarovnijami in magiœnimi bitji Tristan in Yvaine naletita na 
nenavadnega zraœnega gusarja, ki jima ponudi pomoœ, toda to je øele 
zaœetek neverjetnih avantur, ki jih œakajo. (dolæina 130 minut)
 

Sobota, 17. november, 19:00
Bournov ultimat
Ameriøka uspeønica; akcijski triler

Potem ko mu je skrivna agencija vzela identiteto, spomin in ljublje-
ne osebe, se skrivni agent Bourne vraœa øe v tretje, da bi dokonœno 
obraœunal z ljudmi, ki so mu uniœili æivljenje in ki ga øe vedno skuøajo 
za vedno utiøati. V iskanju odgovorov ga sled pripelje do zvedavega 
novinarja Rossa, ki prav tako postane tarœa neusmiljenega vladnega 
predstavnika Noaha. Ta v lov za ubeænikoma poølje odloœno agentko 
Pamelo, po æivljenju pa jima streæe tudi okrutni morilec Paz, toda 
vpleteni se ne zavedajo, da je Bourne najbolj nevaren prav takrat, ko 
ga priœnejo stiskati v kot. (dolæina 111 minut)
 

Sobota, 24. november, 19:00
Super hudo
Ameriøka uspeønica; najstniøka komedija
Ustvarjalci komedij 40-letni deviœnik in Napumpana so pripravi-
li zgodbo o razposajenih mladeniœih Sethu in Evanu, ki æelita na 
maturantski zabavi konœno izgubiti nedolænost. Ker nista posebej 
privlaœna, se æelita dekletom prikupiti (in jih omamiti) z alkoholom, 
zato se po pomoœ pri podvigu obrneta na œudaøkega prijatelja Fo-
gella. Naœrt propade in, medtem ko se je Fogell prisiljen podati na 
divjo noœno avanturo z neuravnoveøenima policistoma, skuøata Seth 
in Evan na vsak naœin priti do alkohola, kar sproæi verigo nenavadnih 
in pogosto boleœih, toda hkrati sila zabavnih nesreœ. (dolæina 114 
minut)

 

Sobota, 1. december, 19:00
1408
Ameriøka uspeønica; futuristiœna srhljivka
V f ilmu, posnetem po zgodbi mojstra srhljivk Stephena Kinga, spo-
znamo zagrenjenega Mika Enslina, ki je po tragiœni smrti mlado-
letne hœerke svoje æivljenje posveti razkrivanju neresniœnosti pa-
ranormalnih pojavov. V iskanju teme za svojo novo knjigo izve za 
sobo øtevilka 1408 v newyorøkem hotelu, iz katere se øe noben gost 
ni vrnil æiv. Toda sprva povsem obiœajen izziv se kmalu spremeni 
v najhujøo noœno moro, v kateri ni veœ razlike med domiøljijo in 
resniœnostjo, edina reøitev pa vodi preko sprejemanja tistega, œesar 
ne moremo razumeti. (dolæina: 94 minut)
  

Sobota, 8. december; 19:00
Ugrabitev
Ameriøka uspeønica; triler
Ameriœanka Isabella je æena v Egiptu rojenega kemiœnega inæenirja, 
ki nekega dne izgine na letu iz Juæne Afrike v Washington. Obupa-
na Isabella ga skuøa na vse naœine najti, a naleti le na nepreduøen 
zid laæi in zanikanj. Med tem je na drugem koncu sveta mladi ana-
litik ameriøke obveøœevalne agencije CIA Douglas priœa muœenju 
domnevnega terorista, ki so ga pripeljali iz ZDA, kjer taki postopki 
niso dovoljeni. Poti Isabelle in Douglasa se kmalu prekriæata, toda 
moœne sile v ozadju so pripravljene storiti vse, da neprijetna resni-
ca ne bi priøla na dan. (dolæina: 120 minut)
 

Sobota, 15. december; 19:00
Gasilca pred oltarjem
Ameriøka uspeønica; romantiœna komedija
Ovdoveli Larry in zapriseæeni æenskar Chuck sta uspeøna gasilca. 
Æivljenje se jima postavi na glavo, ko Larry predlaga, da bi sklenila 
partnersko zvezo. Seveda ne iz ljubezni, temveœ zaradi birokrat-
skih zagat, saj Larryju grozi, da bi ob morebitni smrti njegovi ostali 
brez denarja. Chuck prijatelja, ki mu je reøil æivljenje, ne more 
odkloniti, toda dræavni uradniki zahtevajo dokaz, da gre zares za 
ljubezensko zvezo. Pretvarjanje, da sta homoseksualca, njuno pri-
jateljstvo postavi na veliko preizkuønjo in ju pahne v komiœen niz 
neprijetnih dogodkov. (dolæina: 110 minut)
 

Sobota, 22. december; 19:00
Sedem dni skomin
Ameriøka uspeønica; romantiœna komedija
Ustvarjalca komedij Butec in butec, Nori na Mary in Ljubezen je 
slepa nam tokrat predstavljata zgodbo ljubezenskih skomin in za-
bavnega trpljenja neodloœnega Eddieja, ki nikakor noœe zapustiti 
samskega stanu. A ko nekega dne spozna zabavno Lilo, se po pri-
govarjanju prijateljev vendarle odloœi izreœi zaobljubo veœne zve-
stobe. Æe na poroœnem potovanju se izkaæe, da je Lila vse prej kot 
njegova sorodna duøa, saj njene œudaøke navade Eddieja spravlja-
jo ob pamet. Na sreœo mu pot prekriæa simpatiœna Miranda, toda 
to je raœun brez ljubosumne Lile, ki hitro skuje naœrt maøœevanja. 
(dolæina: 107 minut) 
 

Kino - Velike Lašče
Kinoprogram
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Zakon o lastnin-
skem preoblikovanju 
zavarovalnic 
Iz poslanske pisarne Alenke Jeraj

Pred nami je referendum 
o Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju zavar-
ovalnic. Ob tem je treba 
povedati, da je Vlada 
pripravila, Dræavni zbor 
pa potrdil zakon, s katerim 
bi se skupni deleæ namenil 
KAD-u, ki zagotavlja sred-
stva za pokojninski sklad. 
V medijih lahko preb-
erete, da bi zavarovanci, 
ki hranijo zavarovalne 
police iz leta 1990 lahko 
uveljavili plaœilo in dobili 
vrnjena sredstva.

To ni mogoœe, ker potrebnih podatkov ni, paœ pa vsi tisti, ki bi 
dokazali, da so bili zavarovanci zavarovalnice Triglav prido-
bijo moænost za nakup delnic Zavarovalnice Triglav. Øtudija, 
ki je bila narejena æe pred leti je pokazala, da ni realno do-
deliti pravice do nakupa delnic 750.000 zavarovancem, saj 
podatkov na Zavarovalnici ni in bi bilo najbolj praviœno ta 
sredstva nameniti v pokojninski sklad, s tem pa le-tega okre-
piti ob nenehni groænji, da bo upokojencev œedalje veœ. V 
letu 2006, zaradi veœje zaposlenosti in poslediœno vplaœil 
zaposlenih, prviœ v Zavodu za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje beleæijo viøek oziroma ni veœ primanjkljaja. Res se 
zniæuje davek na izplaœane plaœe, vendar je vplaœil veœ, ker 
je zaposlenost veœja, kar pomeni, da veœ zavarovancev pri-
speva v pokojninski sklad. Da ne bi nastalo obdobje zakon-
ske praznine je treba na referendumu glasovati ZA, torej, da 
se uveljavi zakon, ki ga je pripravila Vlada in potrdil Dræavni 
zbor. Tako bodo sredstva vseh zavarovancev v obdobju la-
stninjenja najbolj praviœno razdeljena – dodeljena pokojnin-
skemu skladu, sicer pa se odpira prostor za øpekulante, ki 
bodo poskuøali od posameznikov odkupiti delnice in na tak 
naœin obogateti.

Na referendumu bomo odloœali samo o tem, ali bo zakon 
uveljavljen ali ne. V kolikor ne bo, bo nastala pravna pra-
znina in tudi reøitev, ki jo navajajo zagovorniki referenduma 
oziroma drugaœne reøitve ne bodo avtomatiœne, paœ pa bo 
potrebna sprememba zakonodaje.

Zakaj vlada prenaøa deleæ na KAD?
Sedanja vlada se je – s sedanjimi spremembami zakona o 
lastninskem preoblikovanju zavarovalnic – odloœila 35,25 % 
kapitala celotne Zavarovalnice Triglav (LDS ga je 2003 oblju-
bila f iziœnim osebam) ohraniti v upravljanju KAD-a in zago-
toviti, da vsa upraviœenja iz tega kapitala pripadajo Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da so 
vir f inanciranja pokojnin. S to odloœitvijo je upraviœenja iz 
tega kapitala porazdelila tudi medgeneracijsko. S tem ravna 
vlada v skupno dobro veœine dræavljanov.

Zakaj bi opozicija prenaøala na f iziœne osebe?
LDS zahteva, da deleæe dobijo f iziœne osebe in sicer na enak 

naœin, kot so jo dobile pravne osebe; in sicer glede na stanje 
leta 1990.

Zakaj to ne gre?
Pribliæno 750 tisoœ zavarovancev ali njihovih dediœev bi mo-
rali dokazovati, da izpolnjujejo pogoje za nakup delnic Zava-
rovalnice Triglav. To pa praktiœno ni izvedljivo, ker niti zava-
rovanci in njihovi dediœi, niti sama zavarovalnica, ne razpo-
laga z dokumenti, ki bi dokazovali, da so leta 1990 vplaœali 
zavarovalne premije. Veliko øtevilo domnevnih upraviœencev 
in odsotnost dokumentacije bi povzroœilo nove krivice.

Reøitev:
Edina smiselna odloœitev je, da se delnice prenesejo na KAD, 
ki s svojim delovanjem zagotavlja sredstva za pokojninski 
sklad. Temeljno naœelo k uresniœitvi je zagotoviti uœinkovito 
privatizacijo zavarovalnice, kar je mogoœe le, œe so znani vsi 
delniœarji.

Ozadje:
Vlada LDS je moænost lastninjenja z odkupom delnic Zava-
rovalnice Triglav d.d. za zavarovance napovedala leta 2003, 
toda res samo napovedala, ker je æe tedaj vedela, da tega ni 
mogoœe dejansko racionalno storiti, zato so v zakon zapisali 
nedoloœno reøitev, po kateri bi bile f iziœne osebe upraviœene 
do ene izmed treh oblik koristi – ali (a) do delnic zavaro-
valnice ali (b) do pokojninskih bonov ali (c) do police po-
kojninskega zavarovanja. Æe tedaj se je vedelo, da cca. 750 
tisoœ f iziœnih oseb zavarovancev za razliœna zavarovanja 
(nepremiœno premoæenje, avtomobile itd.) pri Zavarovalni 
skupnosti Triglav, ni hranilo zavarovalnih polic in potrdil o 
plaœilu stroøkov svojega zavarovanja celih trinajst let (saj se 
v socialistiœni ureditvi iz tega naslova ni moglo nadejati la-
stninskih upraviœenj) in da tudi Zavarovalnica Triglav nima 
iz leta 1990 popolnih in dokumentiranih evidenc, na podlagi 
katerih bi bilo mogoœe verodostojno ugotoviti upraviœenja 
f iziœnih oseb do nakupa delnic danaønje Zavarovalnice Tri-
glav d.d. Ugotavljanje ali preverjanje pravic cca. 750 tisoœ 
oseb in njihovih dediœev bi bilo ne le zahtevno temveœ pred-
vsem ne bi opraviœevalo stroøkov za koristi mnoæice malih 
zavarovancev.
Zato, na referendumu glasujte ZA zakon o lastninskem preo-
blikovanju zavarovalnic, ki smo ga sprejeli v Dræavnem zbo-
ru in tako omogoœite praviœno razdelitev premoæenja med 
vse dræavljanke in dræavljane s poveœanjem pokojninskega 
sklada.

Besedilo: Alenka Jeraj, 
poslanka v Dræavnem zboru Republike Slovenije

Vabim vas v poslansko pisarno v ponedeljek, 5. novem-
bra in 3. decembra 2007, med 17:30 in 19:00 v prostore 
Obœine Velike Laøœe. Lahko me pokliœete na tel.: 01 478 
95 35 ali se mi oglasite po e-poøti: alenka.jeraj@dz-rs.si. 
Informacije o mojem delu lahko najdete na: www.alen-
kajeraj.sds.si.

Intro

Avgust, ki mi tebe je prinesel dama
danes potiho se konœuje, ko brez mene
sama po tujini svoje æelje izpolnjujeø.

Veselim se jutriønjega dne,
ki sijal bo v veliœini najinih poljubov

in objemov pristnega veselja …

                              Miha Indihar

Modra klopca

Tisti veœer sva se umaknila
le drug drugega sva imela

bilo je hladno in sva se objela
in tista æelja se je zgodila.

Mreæa bila je dobro stkana
æe prej si me dobro preuœila
in pogumno si se odloœila

da se v neznano z mano boø podala.

Le veter in tema sta bila navzoœa
ko videla sva v oœeh se vroœih

in drhteœih poljubov-ustnic dotikajoœih
ko se zgodila æelja obeh je vroœa.

                                       Miha Indihar

Ali poznamo dediščino? 

Kostanjev pohod s kostanjevim 
piknikom

Zadnjo oktobrsko soboto je 70 pohodnikov izkoristilo 
za rekreacijo po kostanjevi poti na turjaøkem.

Pohodniki, ki so priøli z razliœnih krajev (od Ljubljane 
do Koœevja), so doæiveli prijeten kostanjev pohod. 
Vreme jim je bilo naklonjeno, saj je ponoœi vendarle 
prenehalo deæevati.V Økamevcu sicer niso nabirali 
kostanja, so se pa nekateri celo zavrteli ob zvokih 
harmonike, ki jo je prijazni Rajko hitro prinesel iz hiøe, 
pri kateri so bili pohodniki tudi sicer bogato postreæeni 
z domaœimi napitki in Mojœinimi slaøœicami. Pot do cilja 
na Gradeæu jim je bila potem veliko laæja.

Pri suøilnici sadja so jih œakali œlani druøtva za 
ohranjanje dediøœine ob velikem kotlu z vroœo obaro, 
z vroœim œajem, seveda pa tudi s peœenim kostanjem 
in moøtom. Ko so se okrepœali sta se oglasili Simonova 
harmonika in Klemnova kitara za prijetno razpoloæenje 
in druæenje. Tisti, ki niso bili na »Prazniku suhega sadja 
na Gradeæu«, so si lahko tokrat ogledali suøenje sadja, 
saj je bila peœ polna sadja, katerega vonjave so se 
prijetno prepletale z vonjem po peœenem kostanju na 
pikniøkem prostoru.

Besedilo in fotograf ija: Boris Zore
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Spoštovani pisci,
zelo sem navduøen nad vaøimi prispevki. Menim, da skupaj pripravljamo 
dobro glasilo, Trobla je dobro œtivo.

Da pa bi bili œlanki bolj enotni oziroma bolj v skladu s celotno revijo, 
predlagam spodnje izboljøave. Veœinoma ne gre za napake, ampak zgolj 
naœela, ki mi lahko olajøajo pripravo œlankov.

Najraje imam, da mi œlanke poøiljate po emailu na trobla@velike-lasce.si.
 
Ker elektronska poøta vœasih zataji, vsak prejeti œlanek potrdim z 
odgovorom na vaø. Œe mojega odgovora ne prejmete, me pokliœite, da 
œim prej reøimo zaplet.

Kot vidite, so zdaj vsi œlanki opremljeni s podnaslovi. Prosil bi vas, da 
vse vaøe prihodnje œlanke opremljate s podnaslovi. Pri izbiri naslovov se 
lahko ozirate na pravilo: “Naslov pritegne, podnaslov razloæi”.

V prid hitrejøi pripravi œlankov bi vas prosil, da v œlankih ne uporabljate 
VELIKIH TISKANIH CRK. To namreœ pomeni veœ porabljenega œasa, ne pa 
prihranek, kot se zdi na prvi pogled.

Naslednja stvar so datumi: hitreje se prebere “10. avgust”, kot pa 
10.8.2007. Sploh letnica se zdi nepotrebna, saj Trobline reportaæe tako 
ali tako poroœajo o dogodkih, ki so se zgodili v obdobju od prejønje do 
aktualne Troble.

V medijih ponavadi ne piøemo “gospod Lojze Peterle”, ampak kar “Lojze 
Peterle”. Lahko pa piøe “poslanec v evropskem parlamentu Lojze Peterle”. 
Da pa se izognete monotonosti, lahko zapiøete tudi “naø gost”, “naø œastni 
gost”, “evropski poslanec”, “kandidat za predsednika” ...

Øe ena podobna: hitreje kot “250 km” se prebere 250 kilometrov, tako 
pisanje je tudi bolj uœinkovito, saj bralec laæje dojame napisano. Øe ena 
taka: naj piøe “oziroma” namesto “oz.”.

In najbolj kritiœna teæava, s katero se sooœam? Word poslabøa kakovost 
fotograf ij. Zato fotograf ije vedno poøiljajte loœeno, ne vpete v Wordov 
dokument!

Hvala za upoøtevanje zgornjih predlogov.

Trobimo naprej s øe boljøimi Troblami, urednik Miha Merljak.

Odobrenih 5,6 mili-
jonov
Za regionalni razvoj

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj je 
zakljuœil javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih 
za f inanciranje podjetniøkih projektov. 

Od 21 prispelih vlog jih je bilo podprtih 14 projektov s sku-
pno odobrenimi posojilnimi sredstvi v viøini 5,6 milijona EUR 
z obrestno mero med Euribor + 0,25 % do Euribor + 0,35 %. 
Z odobrenimi ugodnimi posojili bodo (so)f inancirani razliœni 
projekti: nakupi zemljiøœ, strojev in opreme ter gradnje in re-
konstrukcije objektov ipd. Sedem projektov ni bilo podprtih 
zaradi formalnih neustreznosti. Regionalna porazdelitev odo-
brenih vlog je naslednja:

Regija Øt. odobrenih 
vlog

Viøina odobritve 
(v 000 EUR)

pomurska 2 417
notranjsko kraøka 2 260
podravska 1 205
koroøka 3 1.287
jugovzhodna Slovenija 4 3.204
savinjska 2 241
skupaj 14 5.614

Na drugi rok, ki je bil 10. oktobra, je prispelo 6 vlog. Ker je 
Regionalni sklad v zaœetku oktobra zviøal viøino razpisanih 
sredstev na kar 9.317.224 EUR, lahko vlagatelji øe vloæijo 
vlogo na naslednji rok, ki je 12. novembra.

Vlagatelji lahko dobijo javni razpis in razpisno dokumenta-
cijo na spletnih straneh sklada http://www.rdf-sklad.si , vse 
ostale informacije pa lahko dobijo tudi na telefonski øtevilki 
01 836 19 53. 

Sporoœilo za javnost: Javni sklad Republike Slovenije za re-
gionalni razvoj

Janez HOŒEVAR
 9. februar 1959 – 8. junij 2007

 
Sredi najlepøih let ga je usoda iztrgala iz naøih vrst. 
Tragiœno je preminil v prometni nesreœi. Kot zaveden 
Slovenec in domoljub se je leta 1991 med prvimi te-
ritorialci vkljuœil v 63. samostojno œeto KS in s tem iz-
postavil svoje æivljenje za obrambo domovine. Bil je 
poøten œlovek in dober prijatelj, ki ga bomo pogreøali 
v naøi sredini.
 
Naj mirno poœiva v svobodni slovenski zemlji, ki jo je 
ljubil!
 
OZVVS Velike Laøœe

Poslovil se je Janez ÆUÆEK s Karlovice

V zaœetku oktobra smo se poslovili od naøega Janeza. Rodil 
se je v Borovcu leta 1938. Po konœanem øolanju je dolga leta 
æivel v Ljubljani. Pokojnino si je skoraj v celoti prisluæil v 
Avtomontaæi.

Potem se je preselil na Karlovico k svoji mami. Z leti pa so ga 
zaœele zapuøœati moœi in se je odloœil, da gre v oskrbo v zavod 
Prizma v Ponikve. Tu je bil dobro oskrbovan in z vsem zado-
voljen. »Nad niœimer se ni pritoæeval,« so nam v pogovoru 
povedali v Ponikvah.

Marsikatero uro v Zavodu smo mu polepøali njegovi nekdanji 
sokrajani iz doline. Ko smo ga svojci obiskovali, nam je veœkrat 
zadovoljen povedal, da ga je obiskal kdo od prijateljev.

Zahvaljujemo se vsem, ki so ga obiskovali in se bodo kdaj tudi 
spomnili nanj.
     Sorodniki

Ali poznamo dediščino? 

Za oglaševalce:
Cenik oglasov:
- cela stran (189 x 262 mm): 167 EUR barvni oziroma 146 EUR œrnobel
- 1/2 strani (189 x 130 mm): 83 EUR barvni oziroma 75 EUR œrnobel
- 1/4 strani (90 x 130 mm): 42 EUR barvni oziroma 38 EUR œrnobel
- 1/8 strani (90 x 63 mm): 21 EUR barvni oziroma 19 EUR œrnobel
- zahvala: 13 EUR
- mali oglas (samo besedilo): 6 EUR

Opombe:
- Cene so brez DDV.
- Druøtvom obvestil ne zaraœunavamo.
- Popusti se ne seøtevajo
- Za objavo v treh zaporednih øtevilkah nudimo 10-odstotni popust.
- Za objavo v øestih zaporednih øtevilkah nudimo 15-odstotni popust
- Obœanom nudimo 10-odstotni popust.

Izdelan oglas morate do roka za oddajo 
prispevkov poslati po elektronski poøti 
na naslov trobla@velike-lasce.si.
V pismu morate navesti tudi toœen 
naziv, naslov, davœno øtevilko, 
zavezanost za DDV. 

Za enkratno objavo je dovolj 
naroœilnica, za veœkratno oglaøevanje 
se sklepa pogodbo z izdajateljico 
glasila Trobla, Obœino Velike Laøœe.
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Brušenje stekla
Fazetiranje stekla in ogledal
Peskanje stekla
Izdelava izolacijskega termopan stekla
Kaljeno steklo
Tuš kabine (po meri, s tesnili)
Ogledala
Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
Montaža vsega navedenega
Ostale steklarske storitve

Peter Hren, s.p.
Gradež 14, 1311 TURJAK
GSM: 031/356 668
Tel: 01/7881 366

STEKLARSTVO

KLANČAR, d.o.o.
Groznikova 11    1000  Ljubljana
(Rudnik - ob Dolenjski cesti)
Telefon:     01/42 72 001
E-mail: klancar@dealer.renault.si

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

pooblaščen servis za vozila Renault
menjava in shranjevanje pnevmatik
pnevmatike Sava, Michelin, Kleber, Kormoran ....
ličarsko kleparska dela
nova in rabljena vozila

Zavod za prostorsko,
komunalno in
stanovanjsko urejanje
Grosuplje, d.o.o.

PRI GRADNJI VPRI GRADNJI VPRI GRADNJI VPRI GRADNJI VPRI GRADNJI VAŠEGAŠEGAŠEGAŠEGAŠEGAAAAA
NOVEGA  ALINOVEGA  ALINOVEGA  ALINOVEGA  ALINOVEGA  ALI
REKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJI
OBSOBSOBSOBSOBSTTTTTOOOOOJEJEJEJEJEČEGČEGČEGČEGČEGA OBA OBA OBA OBA OBJEKJEKJEKJEKJEKTTTTTAAAAA
VVVVVAM NUDIMOAM NUDIMOAM NUDIMOAM NUDIMOAM NUDIMO:::::

- izdelavo “urbanističnega dela”
  posebnega dela projekta
 (lokacijska dokumentacija po starih
  predpisih, vodilna mapavodilna mapavodilna mapavodilna mapavodilna mapa po novih
  predpisih)

- izdelavo projektne dokumentacije
  za vse vrste objektov
- pridobitev  gradbenega dovoljenja
- izdelavo geodetskega posnetka in
  parcelacijo zemljišča

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
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 - antenski sistemi
MONTAÆA 
IN SERVIS 
ANTEN
RTV

Peter Koœevar s.p., 
Merharjeva 2 Ribnica
GSM 041 761 769

• meritve RTV signalov
•  dograditev ali izboljøava POP TV,
 A kanal, TV3, HRT …
•  montaæa SAT sistemov (do 2000 
 programov, f ilmi, erotika, øport …)
•  subvencija dræave za kraje, 
 kjer je SLO signal slab
•  KONŒNO: kabelska TV preko SAT
 (SLO 1, 2, POP TV, A kanal, TV3, 
 øport klub, discovery…)

UGODNE CENE, PRIZNANI PROIZVAJALCI

   Andrej Stritar s.p.
   Raøica 24
   1315 Velike Laøœe

031/640-480, 041/832-953, 01/7881-977
www.mizarstvo-stritar.si
 
Iøœemo sodelavca za delo v mizarski delavnici!
 
Priœakujemo: 
 • izobrazba: MIZAR ali LESARSKI TEHNIK (moæna  
  priuœitev druge izobrazbe), 
 • zaæelene so delovne izkuønje v mizarstvu,   
  zaposlimo pa tudi zaœetnika z voljo do uœenja in  
  trajnejøega sodelovanja, 
 • natanœnost, spretnost, odgovornost do 
  opravljenega dela. 
Ponujamo: 
 • delo v urejenih poslovnih prostorih s tehnoloøko 
  sodobnimi mizarskimi stroji, 
 • strokovno uvajanje, 
 • urejeno delovno okolje v uspeønem in 
  perspektivnem podjetju, 
 • redno stimulativno plaœilo. 
Delo je enoizmensko, izvajalo pa se bo v naøi delavnici 
na Raøici. Priœetek dela je moæen takoj. 

Œe menite, da vas razpisano delo veseli in izpolnjujete 
omenjene pogoje, vas vabimo, da nas pokliœete na 
031/640-480 ali 041/832-953. 
Izbranemu kandidatu bomo po trimeseœnem obdobju 
poskusnega dela ob obojestranskem izpolnjevanju priœakovanj 
ponudili podaljøanje delovnega razmerja za nedoloœen œas.



Koledar prireditevKoledar prireditev
Sobota, 10. november; 19:00

Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava Zvezdni prah

Ponedeljek, 12. november
Rok za oddajo vlog za prejem posojil 
Javnega sklada RS za regionalni razvoj

Sreda, 14. november; 17:15
Klubska soba Levstikovega doma; 
Velike Laøœe
Ustvarjalne urice - Okvir in slika
(Parnas)

Sobota, 17. november; 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava Bournov ultimat

Ponedeljek, 19. november
Rok za prijavo na 2. obmoœno 
fotografsko razstavo
(Javni sklad Republike Slovenije)

Sreda, 21. november; 17:15
Klubska soba Levstikovega doma; 
Velike Laøœe
Ustvarjalne urice - Knjiæni cofek
(Parnas)

Petek, 23. november; 19:30
Levstikov dom, Velike Laøœe
2. abonmajska predstava: Gospodinja
v izvedbi Mestnega gledaliøœa 
ljubljanskega
(Obœina Velike Laøœe)

Sobota, 24. november; 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava Super hudo

Nedelja, 25. november; 18:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
Koncert ob izidu zgoøœenke
(Velikolaøka vokalna skupina)

Sreda, 28. november; 17:15
Klubska soba Levstikovega doma; 
Velike Laøœe
Ustvarjalne urice - Adventni venœki
(Parnas)

Sobota, 1. december; 18:00
Dom krajanov; Turjak
14. sreœanje harmonikarjev
(JSKD OI Ljubljana-okolica 
in KUD Marij Kogoj)

Sobota, 1. december; 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava 1408

Sreda, 5. december; 17:15
Klubska soba Levstikovega doma; Velike 
Laøœe
Ustvarjalne urice - Okraski za boæiœno 
drevesce (Parnas)

Petek, 7. december;19:00
Trubarjeva domaœija, Raøica
Na Trubarjevini v œast domovini z Ivanom 
Borøtnerjem
(Obœina Velike Laøœe)

Sobota, 8. december; 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava Ugrabitev

Sreda, 12. december; 17:15
Klubska soba Levstikovega doma; Velike 
Laøœe
Ustvarjalne urice - Novoletne voøœilnice
(Parnas)

Petek, 14. december; 19:30
Levstikov dom, Velike Laøœe
3. abonmajska predstava: Partnerski odnosi 
v izvedbi Preøernovega gledaliøœa Kranj
(Obœina Velike Laøœe)

Sobota, 15. december; 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava Gasilca pred oltarjem

Sobota, 22. december; 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
kinopredstava Sedem dni skomin

Petek, 28. december
Tepeækanje
(Druøtvo za ohranjanje dediøœine in skavti)

Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.


