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Æe kar globoko smo zakorakali v leto 2008, pa se verjetno 
kljub temu øe oziramo na minulo leto. Po œem si boste kot 
æupan Obœine Velike Laøœe najbolj zapomnili leto 2007?
Vsekakor po zaœetku gradnje nove øportne dvorane, saj gre za 
naøo najveœjo investicijo do sedaj in po sklicih vseh øestnajstih 
zborov krajanov. Na nekaterih zborih, ki so bili zelo lepo obi-
skani,  so se izoblikovale zanimive ideje in pobude. Marsika-
tero æeljo krajanov, ki so jo predstavili na svojem zboru, bomo 
poskuøali izpeljati æe v letoønjem letu.

Boæiœno-novoletni prazniki so za vas minili kar delavno, v mi-
slih imam predvsem boæiœno novoletni koncert v Levstikovem 
domu in silvestrovanje na Raøici. Torej vam ostane delovna 
vnema in energija prav do zadnjih uric starega leta. 
Tako je. Delo æupana nima œasovne omejitve. Po premoru v 
letu 2006, ko nismo izpeljali boæiœno novoletnega koncerta, 
smo se odloœili, da tak koncert v letu 2007 ponovno organizi-
ramo. Glede na obisk in odzive udeleæencev si upam trditi, da 
je bil izbor nastopajoœih dober in bomo poskuøali s podobnimi 
koncerti nadaljevati tudi v prihodnje. Kar se tiœe silvestrovanja, 
bi æelel povedati, da silvestrski veœer obiœajno preæivim v krogu 
svoje druæine, tokrat pa smo se odloœili, da ga bomo preæiveli 
na Raøici. Skupaj s krajevnim odborom Raøica smo se namreœ 
na obœini dogovorili, da bi na Raøici pripravili silvestrovanje na 
prostem in tako bolj slavnostno vstopili v Trubarjevo leto 2008. 
Silvestrovanje na prostem je zelo uspelo, saj se ga je udeleæilo 
veliko ljudi, tako iz naøe obœine kot tudi od drugod. Zato se 
javno zahvaljujem krajankam in krajanom Raøice za vso orga-
nizacijo, Piroplanetu pa za sponzorsko izvedbo veliœastnega 
ognjemeta.  

Æe sredi minulega leta se je obœina zaœela intenzivno pripra-
vljati na leto 2008, ki je razglaøeno za Trubarjevo leto. Usta-
novljen je bil obœinski odbor za obeleæitev 500-letnice rojstva 
Primoæa Trubarja, kar kaæe na zavedanje odgovornosti za 
pravoœasno pripravo na tako pomembno obletnico. Se je hitra 
odloœitev za priprave na leto obrestovala?
Vsekakor. Omenjeni odbor, ki ga vodi podæupanja dr. Tatjana 
Devjak, je z delom zaœel æe lansko leto. Preko odbora je bilo 
izpeljanih kar nekaj pomembnih akcij, ki so pripeljale do tega, 
da naøa obœina vstopa v Trubarjevo leto dobro pripravljena. 
Na podlagi javnega razpisa  je bil izbran logotip Trubarjevega 
leta, na podlagi predlogov naøih druøtev, organizacij in drugih 
izvajalcev kulturnih in drugih programov, je bil natisnjen lep 
katalog prireditev, ki se bodo odvijale v naøi obœini. Narejen je 
bil seznam moænih investicij na Trubarjevi domaœiji in okolici, 
katerih izpeljava bi zagotavljala øe boljøo tamkajønjo ponudbo. 
Organizirana je bila lepo obiskana in odmevna tiskovna kon-
ferenca. Podæupanja in vsi drugi œlani odbora zasluæijo za to 
vso pohvalo. Seveda je pred nami øe veliko dela, saj æelimo, da 
bi vse prireditve v Trubarjevem letu pustile najboljøi peœat, øe 
posebej osrednja prireditev, ki bo v zaœetku junija na Raøici.

Ste pa tudi œlan dræavnega œastnega odbora za poœastitev 500. 
obletnice rojstva Primoæa Trubarja. Kakøna je naloga tega od-
bora?
Z veseljem sem sprejel obvestilo, da me je vlada RS imenovala 
v œastni odbor. Biti imenovan v tako elitno druøœino je res 
posebna œast, tako zame osebno kot tudi za naøo obœino. V 
œastnem odboru so namreœ predsednik dræave dr. Danilo 
Turk, predsednik vlade Janez Janøa, predsednik parlamenta 
dr. France Cukjati, nadøkof in slovenski metropolit dr. Alojz 

Uran in evangeliœanski økof Geza Erniøa, rektorji vseh 
slovenskih univerz, nekateri ministri in akademiki. Œastni 
odbor nima neke posebne operativne funkcije, temveœ bolj 
simboliœno. Z imenovanjem vseh predstavnikov v œasten 
odbor, je vlada  RS æelela poudariti pomen praznovanja 
petsto letnice Trubarjevega rojstva. Sam sem tudi œlan oæje 
operativne skupine, ki jo vodi Aleksander Zorn, predsednik 
odbora, ki je zadolæen za organizacijo dræavnih proslav. 
Naloga te skupine je usklajevanje vseh pomembnih prireditev 
in programov, ki jih bodo razliœne ustanove in organizacije 
izpeljale v poœastitev te pomembne obletnice. Osrednja 
dræavna proslava bo predvidoma ob dnevu reformacije (konec 
oktobra) v Cankarjevem domu v Ljubljani, druga po »teæi«  pa 
bo vsekakor naøa proslava 8. junija popoldne na Raøici. O bolj 
podrobnem programu in nastopajoœih na tej proslavi, boste 
vsekakor pravoœasno obveøœeni. 

S svojim rednim delovanjem je priœel tudi Javni zavod 
Trubarjevi kraji s sedeæem na Trubarjevi domaœiji, ki ima 
med drugim tudi nalogo koordinatorja razliœnih prireditev in 
aktivnosti.  Kje vidite glavne træne priloænosti, ki bi jih zavod 
lahko uspeøno in odmevno izkoriøœal? 
Z ustanovitvijo javnega zavoda Trubarjevi kraji smo æeleli 
na enem mestu zdruæiti koordinacijo vseh programov in 
projektov s podroœja kulture in turizma v naøi obœini, ki jih 
izvajajo razliœna druøtva, organizacije ali posamezniki, kot 
tudi obœina. Poenotili naj bi naœin vodenja in træenja naøih 
kulturnih spomenikov, preko javnega zavoda bomo træili naøe 
spominke in naredili novo verzijo celostne podobe naøih 
prospektov in turistiœnih oznaœb naøih kulturnih in turistiœnih 
zanimivosti. Ustanovitev Javnega zavoda v obœinski lasti, je 
predlagalo tudi Ministrstvo za kulturo. Le tak javni zavod ima 
moænost dobiti v upravljanje Turjaøki grad, ki ima velik pomen 
za razvoj turizma v obœini. Æe do sedaj so bile s pomoœjo  
javnega zavoda izpeljane nekatere aktivnosti. Prepriœan sem, 
da bo tako tudi v prihodnje in da bo zavod upraviœil svojo 
ustanovitev.

Verjetno øe vedno odmeva zadnja veœja prireditev – to je 
otvoritev nove veœnamenske dvorane pri Osnovni øoli Primoæa 
Trubarja. V medijih so o njej pisali kot o najveœji investiciji v 
zgodovini naøe obœine. Je res tako?
Je, po vseh razpoloæljivih podatkih je bila ta investicija najveœja 
in najzahtevnejøa do sedaj. Z izgradnjo nove øportne dvorane 
s tremi polji, nove øolske knjiænice, multimedijske uœilnice in 
øolske zobne ambulante, smo ogromnemu øtevilu uœencev, 
naøi mladini kot tudi odraslim, dali moænost dodatnega 
udejstvovanja. Da so bila vsa dela tudi zelo kvalitetno  narejena, 
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priœa dejstvo, da je bil tehniœni pregled izpeljan brez veœjih 
pripomb in da smo v zelo kratkem œasu pridobili tudi uporabno 
dovoljenje. Na obœini smo najprej naredili idejni osnutek, nato 
je bilo potrebno projektiranje in seveda usklajevanje  naøih æelja 
s strokovnimi sluæbami Ministrstva za øolstvo in øport. Naporna 
so bila tudi dogovarjanja s sosedi glede dostopa do dvorane z 
zadnje strani. Nato je bilo potrebno izpeljati vse zelo zahtevne 
postopke  javnega razpisa in izbiro izvajalca gradbenih del kot 
tudi za nabavo opreme in ureditev okolice. Potrebno je bilo 
izvesti vse postopke, ki so nujni za pridobitev sof inancerskih 
sredstev Ministrstva za øolstvo in øport in Fundacije za øport. 
Potreben je bil kvaliteten in strog nadzor nad deli in øe kaj 
bi lahko omenil. Izpeljava tako velike investicije je zahtevala 
veliko naporov, zagnanosti in truda. Zato naj gre moja 
zahvala vsem, ki so pri tem kakorkoli pomagali, øe posebej 
podæupanji dr. Tatjani Devjak, sodelavki iz obœinske uprave 
Veroniki Vasiœ in koordinatorju del med izvajalci, nadzorom 
in obœino Duøanu Zekoviœu. Prepriœan sem, da naøe obœanke 
in obœani cenijo take nove pridobitve, kar so pokazali tudi z 
mnoæiœnim obiskom slovesne otvoritve nove øportne dvorane 
in drugih prostorov.  Po odzivih sodeœ, si upam trditi, da so bili 
obiskovalci zelo zadovoljni tudi s programom otvoritve.  Zato 
bi se æelel zahvaliti vsem uœenkam in uœencem osnovne øole 
za njihov izvrsten nastop, njihovim mentorjem, ravnatelju pa 
za sooblikovanje programa. In nenazadnje zasluæijo zahvalo 
tudi vsi drugi, ki so pomagali, da je otvoritvena sveœanost 
potekala brez zapletov. 

Sredi januarja je bil sprejet proraœun za leto 2008. Katerim 
nalogam obœine bo v tem letu namenjeno najveœ pozornosti?
Tudi letos bomo veliko sredstev namenili za izvedbo razliœnih 
investicij. Na podroœju druæbenih dejavnosti bomo najveœ 
sredstev porabili za  plaœilo øportne dvorane in obnovo 
kurilnice v osnovni øoli, za obnovitev sprejemnice,  mostu, odra 
in kozolca na Trubarjevini, za ureditev terase v vrtcu Sonœni 
æarek in øe bi lahko naøteval.  Drugi najveœji znesek v letoønjem 
proraœunu je namenjen za obrtno cono Loœica pri Turjaku, saj 
æelimo letos odkupiti veœino zemljiøœa, konœati lokacijski naœrt 
in projektno dokumentacijo, ki bo osnova za zaœetek komunalne 
ureditve cone. Precej sredstev bo ølo tudi za izvedbo nekaterih 
investicij na podroœju komunalnih dejavnosti: nadaljevali bomo 
z asfaltiranji nekaterih cestnih odsekov in izgradnjo ploœnikov, 
izgradili nove odseke vodovodnih sistemov, postavili bomo 
nekaj luœi javne razsvetljave, æelimo si tudi zaœeti z gradnjo 
œistilne naprave v Velikih Laøœah. Katere investicije planiramo 
izpeljati v  letoønjem letu si lahko podrobneje preberete v 
obœinskem proraœunu, ki je objavljen na uradnih straneh Troble. 
Precej sredstev bomo namenili tudi za prireditve Trubarjevega 
leta, za nabavo opreme protipoæarne zaøœite in za sof inanciranje 
programov in projektov vseh druøtev, ki delujejo v obœini. 
Letoønji obœinski proraœun je zelo razvojno naravnan, saj je 
kar 60% sredstev namenjenih investicijam. Obœinske svetnice 
in svetniki, ki so bili prisotni na seji, so proraœun sprejeli s 
popolnim soglasjem, za kar se jim iskreno zahvaljujem.

Ali bi mogoœe za konec najinega pogovora æeleli øe kaj 
izpostaviti?
Menim, da sva »obdelala« kar precej tem. Pustiva kaj øe za 
prihodnjiœ. Ker pa je ta Trobla prva v letoønjem letu, bi se za 
konec æelel vseeno zahvaliti vsem tistim, ki ste mi ob prehodu 
leta poslali mnogo lepih æelja. Naj tudi vse vas, drage obœanke 
in obœani, v letoønjem Trubarjevem letu 2008 spremlja vse 
najlepøe. Iskreno se  zahvaljujem tudi vsem, ki ste mi s svojim 
delom in predlogi pomagali pri kreiranju in soustvarjanju 
obœinske politike v lanskem letu. Takega sodelovanja si æelim 
tudi v prihodnje.

Z æupanom se je pogovarjala Lidija Œop

25. januarja 2008 je æupan Anton Zakrajøek skupaj z mi-
nistrom za øolstvo in øport dr. Milanom Zverom in ravna-
teljem Osnovne øole Primoæa Trubarja Velike Laøœe Edijem 
Zgoncem prerezal vrvico v novem objektu in ga tako predal 
v uporabo. 

Razlogi, ki so privedli do odloœitve za gradnjo in rezultat 
odloœitve

Osnovni objekt øole je bil zgrajen leta 1967 brez telovadnice. 
Objekt s telovadnico, spremljajoœimi prostori in zakloniøœem 
je bil kot prizidek k obstojeœemu objektu zgrajen leta 1980. 
Ko je øola z dograditvijo prostorov ob koncu osemdesetih let 
preøla na enoizmenski pouk, se je pokazala velika  problema-
tika organizacije øportne vzgoje. V enem vadbenem prostoru 
s kvadraturo 446 kvadratnih metrov so bile hkrati tudi po tri 
skupine uœencev. Vedno bolj  se je kazala nujnost sanacije 
objekta – z vidika zvoœne izolacije, predvsem pa z vidika 
varnosti, saj so se v sredini devetdesetih let na objektu zaœele 
pojavljati razpoke, ki so kazale na neustrezno gradnjo. 

Na podlagi strokovnega pregleda starega objekta, øtevilnih 
idejnih zasnov, kako sanirati objekt in pridobiti manjkajoœi 
prostor za øport in hkrati zagotoviti potrebne prostore za pouk,  
je obœina sprejela odloœitev za gradnjo novega objekta.

Na podlagi projektov, ki jih je izdelal AG inæeniring Koœevje, 
odgovorni projektant Janez Gomboc, se je gradnja zaœela 
junija 2007. Gradbeno obrtniøka dela je izvedlo podjetje 
Lesnina inæeniring d.d. iz Ljubljane, opremo pa je dobavila 
Lesnina MG oprema.  
Z investicijo, ki je bila v zaœetku Trubarjevega leta predana 
svojemu namenu, je pridobljenih 2434 kvadratnih metrov 
uporabnih povrøin (klet, pritliœje in nadstropje v veznem 
delu): parkiriøœe v kleti v velikosti 512 in dodaten prostor 152 
kvadratnih metrov, v pritliœju øportna dvorana s tremi vadbe-
nimi enotami 1042 kvadratnih metrov, spremljajoœi prostori 
(garderobe, hodniki, sanitarije) 408,  knjiænica 147, multi-
medijska uœilnica s kabinetom 89 in øolska zobozdravstvena 
ordinacija s spremljajoœimi prostori 42 kvadratnih metrov. 

Vrednost del znaøa 2,150.000 
EUR. Na razpisih Ministrstva 
za øolstvo in øport  je obœina 
uspela pridobiti 552.000, s 
strani Fundacije za øport pa 
52.000 EUR. Preostanek v 
viøini 1,546.000 EUR je zago-
tovila Obœina Velike Laøœe. 

25. januar je bil za vse, ki so ka-
korkoli sodelovali pri gradnji, 
velik dan, prav gotovo pa je bil 
to poseben dan za øolo, ki je 
dobila v uporabo nove prosto-

re, hkrati pa tudi za vse obœane, ki bodo prostore uporabljali 
za øportno rekreacijo ali se udeleæevali mnoæiœnih  priredi-
tev, za katere do sedaj v naøih krajih ni bilo moænosti. 

Udeleæba øtevilnih visokih gostov, mnoæiœen obisk obœanov 
in kulturno øportni program, ki so ga izvedli uœenci Osnovne 
øole Primoæa Trubarja Velike Laøœe, Glasbene øole Ribnica 
ter priznani kulturni in øportni ustvarjalci, so temu dnevu 
dali nepozaben peœat. 

Na slovesnosti je bil prisoten minister za øolstvo in øport dr. Mi-
lan Zver, poslanka Dræavnega zbora Alenka Jeraj in poslanec 
Joæe Tanko, æupani sosednjih obœin, œastna obœana Obœine 
Velike Laøœe Miroslav Cerar in prelat Vinko Øega, œastni ge-
neralni konzul Jordanije Samir Amarin, œlani Obœinskega 
sveta Obœine Velike Laøœe in œlani odborov, ravnatelji øol, 
projektanti in izvajalci del in øtevilni drugi gostje. 

ODPRTJE NOVE ŠPORTNE DVORANE V VELIKIH LAŠČAH

Ker je Trubar zapisal, da »Obena 
deæela, ne mejstu, ne gmajna, ne 

mogu prez øul«, je tudi vodite-
ljica Tjaøa Hrobat prireditev, ki 
je hkrati zaœetek obœinskih pra-

znovanj v poœastitev 500-letnice 
Trubarjevega rojstva, priœela s 

temi besedami.    

Nastop maæoretk OØ Primoæa Trubarja. 

Slovensko himno so zapeli uœenci MPZ OØ Primoæa Trubarja.

Evropsko himno je skupaj z otroki zapela Alenka Gotar.

Sekstet violonœel – Glasbena øola Ribnica.

Prvi je prisotne nagovoril rav-
natelj øole Edi Zgonc, ki ob tej 
priloænosti ni skrival prijetnih 
obœutkov in hvaleænosti za 
novo pridobitev.

Øportno plesni nastop 
uœencev OØ 

Primoæa Trubarja.
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Z zadovoljstvom nad obiskom prireditve je æupan Anton Zakrajøek 
pozdravil vse prisotne, zlasti spoøtovane goste in spregovoril o po-
menu investicije, njeni vrednosti in moænostih, ki jih kraj dobiva s 
takønim objektom. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli sode-
lovali pri gradnji, predvsem pa podæupanji dr. Tatjani  Devjak, sve-
tnikom, ki so s sprejetjem proraœuna dali zeleno luœ za zaœetek del, 
Duøanu Zekoviœu za strokovno pomoœ pri vodenju investicije ter Mi-
nistrstvu za øolstvo in øport in Fundaciji za øport za f inanœni deleæ

Kvintet harmonik – Glasbena øola Ribnica.

Nastop sta popestrila plesalca Nadiya Bychkova in Miha Vodiœar.

Slavnostni govornik je bil minister za øolstvo in øport dr. Milan 
Zver, ki je pohvalil prizadevanja obœine za ustvarjanje prostorskih 
pogojev na podroœju øolstva in øporta in pohvalil øolo, ki lahko s 
ponosom nosi Trubarjevo ime.

Prisotne je 
pozdravil 
tudi œasni 
obœan  
Obœine 
Velike Laøœe 
Miroslav 
Cerar.

Alenka Gotar 
je navduøila 

s Cvetom z juga –
  lanskoletno 
zmagovalno 

pesmijo na EMI .

Telovadca Saøo Bertoncelj 
in Robert Grgiœ na konju 
z roœaji. 

Nekaj prijetnih 
prizorov na temo 

ØPORT ZDRUÆUJE so 
pripravili uœenci OØ 

Primoæa Trubarja.

Kako deluje sodobna øportna tehnika, smo se lahko prepriœali, ko so 
vrvico za otvoritev izpod stropa spustili skupaj s koøi v dvorano. 
Æupan Anton Zakrajøek, minister dr. Milan Zver in ravnatelj Edi 
Zgonc so prerezali trak in tako izroœili nove prostore v uporabo.

V proønji, da bi prostori varno 
sluæili pravemu namenu, jih je 
blagoslovil velikolaøki æupnik 
Vladimir Jaksetiœ. 

S pesmijo Glas srca so 
prireditev zakljuœili  pevci 

MPZ OØ Primoæa Trubarja.   
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Z obmoœja Velikolaøke deæele so se predstavili naslednji po-
nudniki:
Javni zavod Trubarjevi kraji
Gostilna pri Kuklju, Velike Laøœe
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe
Druøtvo za ohranjanje dediøœine, Gradeæ
J.A.Z. Zalar in druæbenik, Boæo Zalar s Pekarno Peœjak
Sreœo Knafelc, Krvava Peœ
Rokodelska druæina Grœar, Turjak
Œebelarsko druøtvo Velike Laøœe
Osnovna øola Primoæa Trubarja 
in Druøtvo podeæelskih æena Velike Laøœe

Sejemsko predstavitev je spremljal tudi pester program. Æe 
v œetrtek so lahko obiskovalci na naøi stojnici prisluhnili na-
govoru Primoæa Trubarja (Øtefana Zrneca z Lapor), skupna 
destinacija pa se je predstavila v soboto ob 12. in 15. uri  z 
animacijo Zaœarani Trubar med Prifarskimi muzikanti. 

Besedilo: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Obœinske straniObœinske strani

Od nature 
do kulture
Predstavitev turistične destinacije od 
Turjaka do Kolpe na sejmu TIP 2008

Na Gospodarskem razstaviøœu v Ljubljani je med 24. in 
27. januarjem 2008 potekal sejem Turizem in prosti œas. V 
okviru projekta Na lepøe - Stranske poti so zanimivejøe od 
glavnih so se prviœ predstavila obmoœja Kostel – Svet Kolpe, 
Koœevska, Ribniøka dolina in Velikolaøka deæela kot skupna 
turistiœna destinacija z imenom Od nature do kulture.

Rdeœa nit letoønje predstavitve je bila neokrnjena narava, 
ki zdruæuje in povezuje vse øtiri obœine, ter 500-letnica roj-
stva Primoæa Trubarja, ki je ne samo za naøo obœino, ampak 
tudi za vse Slovence doma in po svetu, osrednji dogodek 
letoønjega leta.

Pridruæili so se nam 
tudi uœenci OØ 
Primoæa Trubarja 
Velike Laøœe pod men-
torstvom profesorice 
Renate Hræiœ. Skupaj 
s œlanicama Druøtva 
podeæelskih æena so 
predstavili rezultate 
raziskovalne naloge 
v okviru projekta Tu-
rizmu pomaga lastna 
glava – Jemo zdravo s 
Trubarjem: Trubarjev 
kruh in Trubarjeve 
piøkote.

Margareta Damjaniå (Gostilna pri Kuklju) 
streæe obiskovalcem leønikove øtrukeljce.

Polovica 
Rokodelske 
druæine Grœar, 
katere poslan-
stvo je obujanje 
srednjeveøkih 
viteøkih 
obiœajev.

Æupan Anton Zakrajøek, direktor Javnega zavoda Matjaæ Gruden, Marko Æuæek, 
Boæo Zalar, Alenka Henigman in Metka Stariœ.

Primoæ Trubar (Øtefan Zrnec) nagovarja »lube Slovence«.

To je bil turnir v sklopu projekta zabavajmo se in pomagaj-
mo, ki ga po Sloveniji vodijo legende slovenskega nogometa. 
Namen turnirja, ki so ga prek Æupanovega sklada f inancirali 
nekateri donatorji, je bil dobrodelni. Zbrana sredstva bodo 
namenjena za sof inanciranje stroøkov udeleæbe Mladinskega 
pevskega zbora OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe na tekmo-
vanju na Œeøkem. 

Izrazi øtevilnih pohval tako glede novega objekta kot glede 
organizacije prireditve, pohval, ki so bile namenjene naøim 
otrokom in njihovim uœiteljem, so zadoøœenje za trud vsem 
sodelujoœim in spodbuda za dobro delo v novih prostorih. 

Æupan in podæupanja v druæbi ministra Zvera, poslanke Jerajeve in poslanca Tanka. 

Œlanice druøtva 
podeæelskih æena 
so za goste 
pripravile 
Trubarjev kruh.

Za vse otroke je 
øola pripravila 

pogostitev 
v uœilnicah, 

gostje in ostali
 obiskovalci pa so 

bili povabljeni v 
øolsko avlo. 

ZABAVAJMO SE IN POMAGAJMO – 
AKCIJA ZUPANOVEGA SKLADA
Prva tekma v novi dvorani 

Po konœanem programu, pogostitvi in ogledu prosto-
rov so se v øportni dvorani pripravile  ekipe in pred 
tribunami gledalcev odigrale prvi turnir v malem no-
gometu.  

Pomerile so se Æupanova ekipa, sestavljena iz lokal-
nih politikov in podjetnikov, Ekipa legend slovenske-
ga nogometa, Ekipa œasnika Ekipa, Ekipa kanala A in 
POP TV, med polœasom pa so se med seboj pomerili 
naøi mladi nogometaøi – œlani NK Velike Laøœe. 

Reportaæo pripravila: Veronika Vasiœ
Foto: Peter Centa
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Izvajanje mrliških  pregledov  
v Občini Velike Lašče

Obœina Velike Laøœe je za opravljanje mrliøko pregle-
dne sluæbe sklenila pogodbo z  Medicinsko fakulteto 
–  Inøtitutom za sodno medicino iz Ljubljane. Pogodba je 
priœela veljati  s 1. januarjem 2008.  
Za mrliøki pregled je treba poklicati na:
DEÆURNO SLUÆBO INØTITUTA ZA SODNO MEDICI-
NO, tel.: 543 72 22. 

Novice za podroœje druæbenih dejavnosti  
pripravila Veronika Vasiœ

Število rojstev v  Občini Velike 
Lašče narašča

V letu 2008 se je v Obœini Velike Laøœe rodilo 52 otrok, 
in sicer 36 deœkov in 16 deklic.  
V primerjavi s podatki v preteklih letih gre za bistveno 
poveœanje øtevila rojstev, saj se je v letu 2004 rodilo le 38 
otrok, 41 rojstev je bilo v letu 2005 in 43 v letu 2006.

Vsi starøi, ki so pravoœasno vloæili vlogo za denarno 
pomoœ ob rojstvu otroka (v roku øestih mesecev po roj-
stvu otroka), so prejeli knjiæno darilo in denarno pomoœ 
v viøini 500,00 EUR.

Plačilo vrtcev v letu 2008

Obœinska uprava je do 31. januarja 2008, ko je pote-
kel rok za izdajo odloœb za zniæano plaœilo vrtca v letu 
2008, izdala 135 odloœb, na podlagi katerih je odloœeno 
o zniæanju plaœila vrtca za 156 otrok. Od teh je 134 otrok 
vkljuœenih v vrtec Sonœni æarek, 22 otrok pa je vkljuœenih 
v druge vrtce, predvsem v Ljubljani. V povpreœju so starøi 
izmed osmih plaœilnih razredov razdeljeni med 3. in 4. 
razredom, kar pomeni, da povpreœno plaœujejo 34,55 
% cene programa vrtca, kar znaøa v povpreœju za I. sta-
rostno skupino 130,00 EUR in za II. starostno skupino 
107,00 EUR.

Starøi, ki bodo otroke vkljuœevali v vrtec med letom, mo-
rajo vlogo za zniæano plaœilo vrtca oddati 15 dni pred 
vkljuœitvijo otroka  v vrtec. 

Zdravstveno zavarovanje občanov

Obœina Velike Laøœe trenutno plaœuje obvezno zdra-
vstveno zavarovanje dvainosemdesetim obœanom, ki so 
brez zaposlitve in nimajo moænosti, da bi bili zavarovani 
iz kateregakoli drugega naslova (21. toœka 15. œlena Za-
kona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova-
nju). Kljub poveœevanju øtevila prebivalstva v obœini se 
deleæ zavarovancev iz tega naslova zmanjøuje, kar kaæe 
na zmanjøanje brezposelnosti v naøi obœini. 

Vabljeni na otvoritev razstave 
fotografa Olivierja Grandovca,
œlana Fotografske zveze Francije,
z naslovom 

Ob toku Rašice

v soboto, 23. februarja, ob 18:30
na Trubarjevi domaœiji na Raøici
Otvoritev bomo pospremili s krajøim kulturnim 
programom.

Razstavo organizirata
Javni zavod Trubarjevi kraji
in Zavod za razvijanje ustvarjalnosti.

Knjiænica Preæihov Voranc in
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti

vabita

v torek, 18. marca, ob 19.00 uri

na  Prepletanje poezij,

predstavitev Antologije slovenskih pesnic
(zaloæba Tuma)
Z gostjami:
Marijo Gorøe, Tanjano Pregl Kobe in Vladimiro Rejc

Goste bo predstavila pesnica Ana Porenta.
Veœer bodo popestrili akademska slikarka Marija Prelog 
in Velikolaøka vokalna skupina.
Prireditev bo v sejni sobi Levstikovega doma v Velikih 
Laøœah.

Občina Velike Lašče 

V PETEK, 
4. APRILA 2008, 

OB 19. URI
NA TRUBARJEVI DOMAČIJI NA RAŠICI

Vabi na 29. kulturni veœer (6. sezona)

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI

Gost večera bo

LEPO VABLJENI!

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI

TONE KRKOVIČ

Æensko bibliœno gibanje vabi
ob svetovnem molitvenem dnevu,
v petek, 7. marca 2008,  
ob 17:00 na Trubarjevo domaœijo

na skupno molitev. 

Po molitvi bo øvicarski obiœaj Teilete – delitve dobrot, 
ki jih prinesejo povabljene upokojene gostje iz Øvice 
in Avstrije.

Vabljeni na okroglo mizo

Žena in trajnostni razvoj,

ki bo v soboto, 8. marca 2008. ob 12:30 v sejni sobi Le-
vstikovega doma.

Okroglo mizo bodo vodile gostje iz Avstrije in Øvice:
mag. Gerhild Hansen, Susanna  Schöni-Stalder, Trudy 
Stehrenberger in Ljudmila Øemrl Schmid, strokovnjakinje 
za starostna vpraøanja in medgeneracijski ter medkultru-
ni dialog.

40 dni brez alkohola
Povabilo k preventivni akciji

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije se je tudi v letoønjem letu odzval na povabilo 
Slovenske Karitas in Zavoda Med.Over.Net in je eden 
soorganizatorjev preventivne akcije 40 dni brez alkohola. 
V œasu posta, ki se zaœne na pepelniœno sredo, 6. februarja 
2008, pa do Velike noœi, 22. marca 2008, je Slovenska 
Karitas pripravila posebno preventivno pobudo v znamenju 
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v druæinah, zaradi 
nesreœ na cestah in zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.

Z osebno zavezo da »Volan in alkohol ne sodita skupaj!« lahko 
na osebni ravni kot vozniki prepreœimo nepotrebne posledice 
prometnih nesreœ. Skupaj smo moœnejøi in varnejøi.

Tudi Obœinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Obœine Velike Laøœe Vas vabi, da alkoholu v prometu reœete 
NE in se nam pridruæite!
 Vir: Ministrstvo za promet

Obveøœamo vas o spremembah oz. novih uradnih urah o delovanju 
policijskih pisarn na obmoœju PP Viœ. S spremenjenimi uradnimi urami 
bomo priœeli dne 1. 3. 2008:

1. POLICIJSKA PISARNA VELIKE LAŠČE:
- Uradne ure bodo v sredo med 16.00 uro in 18.00 uro.

Vodja policijskega okoliøa
Joæe Rozman

čestitka 
ob izidu knjige Andreja Perhaja in Duøana Zekoviœa 

So poti, kjer se sreœaø;
Druge so narejene za izogibanje.              
So kriæiøœa, sedaj tudi kroæiøœa. …
  … In ne vemo veœ, ali je pomembno,
      da greø, ali velja, da nekam prideø. 
       
            (Andrej Perhaj, iz knjige Lepota sveta)
 
Andrej Perhaj - Adl je v decembru 2007 izdal svoje 
pesmi v knjigi Lepota sveta. Knjigo je s slikami – 
skulpturami opremil Duøan Zekoviœ – Haze. 
Obema naøima ustvarjalcema ob izidu knjige 
iskreno œestitamo. 

Podpis k sliki:
Avtorja knjige s podæupanjo podarjata izvod svoje knjige 
knjiænici v Velikih Laøœah

V imenu obœinske uprave
Dr. Tatjana Devjak 
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Evropa brez 
različnosti ne bo 
prava Evropa
Pogovor z dr. Francetom Bučarjem

Gost 28. veœera na Trubarjevini v œast domovini je bil dr. 
France Buœar. France Buœar, ki je ena kljuœnih oseb sloven-
ske osamosvojitve, je v svojem nastopu govoril o identiteti in 
narodni zavesti, ki sta kljuœni za obstoja vsakega naroda.

Ste ena kljuœnih osebnosti iz œasov priprav na osamosvojitev 
in œasov osamosvajanja. Kaj je po vaøem mnenju pripeljalo 
do konœnega cilja – samostojne Slovenije?
To je bila naøa odloœenost, da hoœemo svojo dræavo. Odgo-
vore, ki jih je narekovala mednarodna situacija, smo dobili 
na pravem mestu in ob pravem œasu. Dosego cilja nam je 
omogoœila cela vrsta pozitivnih okoliøœin.
Ideja, da hoœemo, da smo sposobni imeti lastno dræavo, je 
dozorevala skozi desetletja in dokonœno dozorela tik pred 
razglasitvijo. Navsezadnje niti v 57. øtevilki Nove revije, ki 
je bila nekakøna podlaga, ni bilo nobene besede, za katero 
bi lahko rekli, da je zahteva po samostojnosti. Zahtevali smo 
samo modernejøo, kulturnejøo, demokratiœnejøo dræavo, na 
katero bi prenesli samo tiste pristojnosti, ki jih sami ne bi mo-
gli izvajati, kar je bilo ravno obratno od tedanjega stanja.

Ali obstaja bojazen, da bomo Slovenci nekako utonili med 
evropskimi narodi?
Ta bojazen obstaja, œe ne bomo postali del svoje lastne za-
vesti. 

Se vam zdi, da se ljudje ukvarjamo samo øe z materialnimi 
vrednotami, za ostalo pa zmanjkuje œasa?
Vrednote so danes problem povsod, ne samo pri nas, tudi v 
svetu. Svet se danes izredno hitro spreminja, medtem ko naøe 
vrednote izvirajo øe iz prejønjega œasa, ki je bil drugaœen.

Kako lahko zagotovimo prave vrednote? 
To morajo narediti predvsem vzgojitelji, kulturniki, ljudje, ki 
se ukvarjajo s t.i. duhovnim svetom, ki so na nek naœin krea-
torji in œuvarji vrednot. Œe ti odpovedo, dræavniki in gospo-
darstveniki tega ne bodo uspeli zagotoviti sami.

V svojem nastopu ste rekli, da so bili danaønji vzgojitelji 
vzgojeni v prejønjem sistemu in teæko posredujejo vrednote, 
ki jih sami nimajo.

Ravno to je velik problem. Tisti, ki bi morali vzgajati, sami ni-
majo privzgojenih vrednot v zadostni meri. Zato je ta proces 
dvostranski in je sam po sebi poln notranjih protislovij.

Danes smo priœa globalizaciji, tujci kupujejo slovenska 
podjetja, zemljo, tudi Slovenci lahko v tujini kupujemo 
nepremiœnine … Ali ne vodi to v izgubo narodne identitete 
in bomo œez œas vsi postali Evropejci?
Pri tem nas lahko reøi samo nacionalna zavest kot del identi-
tete. To ni samo slovenski problem, to je problem vse Evrope. 
Mali narodi namreœ danes niso samo tisti, ki so veliki kot naø, 
z istim problemom se sooœajo tudi nekdanji srednji, celo veœji 
narodi. Razen dveh, treh evropskih narodov so vsi na istem. 
Œe bo Evropa izgubila razliœnost, bo, kot pravimo poetiœno, 
izgubila svojo duøo. Takøna Evropa ne bo to, kar je danes.

Je po vaøe samo øtevilo prebivalcev kriterij, da narod spada 
med t.i. male narode?

Daleœ od tega. Øtevilœnost je danes øe vedno pomemben kri-
terij, ni pa edini. Pomemben kriterij je gospodarstvo, pa tudi 
ni edini. Samo celokupnost vseh vrednostnih elementov lah-
ko ustvari predstavo o velikosti ali majhnosti naroda.

Gospod Buœar, najlepøa hvala za pogovor.

Pogovarjal se je Joæe Stariœ.

Javni zavod Trubarjevi kraji prenavlja
Iščemo stare kmečke omare in skrinje
V Javnem zavodu Trubarjevi kraji nameravamo prenoviti sprejemnico na Trubarjevi domaœiji v prostor, ki bo namenjen 
tudi predstavitvi in prodaji razliœnih propagandnih in umetniøkih izdelkov. Za pristen in svojevrsten videz pa bi nujno 
potrebovali nekaj starih kmeœkih omar in skrinj iz obdobja med svetovnima vojnama.

 Æe vnaprej prisrœna hvala za sodelovanje!
 
Veœ informacij:
Duøan Zekoviœ, 041 770 759,  Matjaæ Gruden, 041 787 405

                              Matjaæ Gruden, direktor zavoda

Spoznajte Primoža 
Trubarja v enem 
dnevu!
Sprehod po Trubarjevi rojstni fari 
po 500 letih po programu Društva za 
ohranjanje dedišœine in Zavoda za 
kulturo in turizem Parnas 
v sodelovanju z Javnim zavodom 
Trubarjevi kraji

Na kroænem sprehodu po Trubarjevi rojstni fari po 500 letih 
so Primoæa Trubarja in njegove korenine spoznali æe øtevilni 
osnovnoøolci iz razliœnih delov Slovenije. Veœ osnovnih øol 
æe œaka na tisti dan, ki so si rezervirali za spoznavanje Tru-
barjevih krajev v velikolaøki obœini in øirøe.

Za obseænejøo razliœico sprehoda, ki vam jo predstavljamo, 
so se prvi odloœili Slovenci iz italijanske Gorice. Trubarja in 
njegove korenine priœnejo obiskovalci spoznavati na Trubar-
jevi domaœiji. V spominski sobi ob œudoviti razlagi obisko-
valci spoznajo pomen Primoæa Trubarja (1508–1586), ki je 
Slovencem dal ime in postavil temelje slovenski knjiæevnosti. 

Nato v knjigoveøki delavnici pod vodstvom animatorke, ki je 
obleœena v oblaœila, kakrøna so nosili v 16. stoletju, spremlja-
jo roœno vezavo knjige in izvedo vse o prvi slovenski knjigi 
– posamezniki se lahko preizkusijo tudi v vlogi pisarja. Po 

premoru za jutranjo kavo in moænosti za nakup spominkov 
si ogledajo øe preostale dele Trubarjevine z mlinom in æago 
ter se sprehodijo po Trubarjevi rojstni vasi Raøici. Med 7. in 
21. februarjem bo na ogled tudi potujoœa razstava Vsem Slo-
vencem, œe pa bo organizatorjem uspelo zbrati denar, bo ta 
razstava na Trubarjevini stalna.

Trubar je bil krøœen v  økocjanski fari. V cerkvi sv. Kancijana 
so øe lepo vidne gotske znaœilnosti prvotne manjøe cerkve, 
zunaj pa je na ogled zanimiv Trubarjev spomenik. Tu je kot 
predikant nekaj œasa sluæboval tudi Jurij Dalmatin, ki je pre-
vedel Biblijo v slovenski jezik.

Na Gradeæu imajo obiskovalci Trubarjevo malico. Domaœini 
jih nato pospremijo po vasi, pod  kozolcem pokaæejo 
pripomoœke, s pomoœjo katerih so pridelovali kaøo in 
razloæijo, kako v vaøki suøilnici øe vedno suøijo sadje na tradi-
cionalen naœin. Œe si obiskovalci vzamejo dovolj œasa, spo-
znajo pridobivanje vseh sestavin in izdelavo posode ter pri-
bora, s pomoœjo katerega lahko okusijo v kruøni peœi peœeno 
œeøpljevo kaøo, krhljak in krhljevko.

Sprehod po Trubarjevi fari ne pozna obœinskih meja. V bliænjem 
Økocjanu je bil Trubar krøœen – æupnik dr. Edo Økulj s œudovito 
razlago o povezavi s turjaøko gospodo, Trubarju in Dalmatinu pre-
vzame øe tako zahtevnega gosta, sodelovanje pa se vzpostavlja tudi 
s Kulturnim druøtvom Økocjan.

Sprehod vsebuje tudi dejavnosti, ki so pisane na koæo otrokom – ti 
ne bi kaj dosti posluøali o preteklosti, kadar pa lahko ustvarjajo, 
bi to lahko poœeli v nedogled (posnetek je s knjigoveøke delavnice 
ob Odprtih vratih kulture na Trubarjevi domaœiji).
 

Na Gradeæu so ponudbo Trubarjeve malice zavili v zgodbo – del 
sporoœila je pod kozolcem na kmetiji Zabukovec, kjer je na ogled 
veœ predmetov, povezanih s pridelavo kaøe, najbolj prepriœljiva pa 
je gotovo diøeœa peœena kaøa s suhimi œeøpljami, naravnost iz peœi. 
Druøtvo DOD naœrtno spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
gradeøkih kmeijah.
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Izbrani spominki
Turistični spominki za Trubarjevo 
leto 2008

Na javni nateœaj Obœine Velike Laøœe za izbor turistiœnih 
spominkov za Trubarjevo leto 2008, ki naj bi prepoznav-
no in izvirno predstavljali Primoæa Trubarja, smo prejeli 12 
predlogov.

Strokovna komisija jih je ocenjevala po petih kriterijih; li-
kovno estetska vrednost, dediøœinska vrednost, razpoznavna 
vrednost, turistiœna promocijska vrednost ter produkcija in 
træenje.

Skoraj vsi predlogi spominkov so ustrezali kriterijem in so 
tako prejeli certif ikat Trubarjevo leto 2008.

Spominki se bodo prodajali na uradnih lokacijah v Obœini 
Velike Laøœe, vsi pa bodo oznaœeni tudi z logotipom Trubar-
jevo leto 2008. 

Petra Mustar, obœinska uprava

Primož Trubar 
na znamki
Priložnostna poštna znamka ob 500-
letnici rojstva Primoža Trubarja

Poøta Slovenije je v sodelovanju z Obœino Velike Laøœe in 
Javnim zavodom Trubarjevi kraji v ponedeljek, 29. januar-
ja 2008, na Trubarjevi domaœiji na Raøici predstavila izid 
priloænostne poøtne znamke iz serije Znamenite osebnosti 
– 500-letnica rojstva Primoæa Trubarja. Znamko je oblikoval 
Matjaæ Uœakar, izøla je v nakladi 80.000 izvodov z nazivno 
vrednostjo 0,48 EUR.

Ob predstavitvi znamke sta zbrane nagovorila æupan Obœine 
Velike Laøœe Anton Zakrajøek in direktor poslovne enote 
Poøte Ljubljana Eugen Zadnik. Program so popestrile uœenke 
glasbene øole Ribnica, Oddelek Velike Laøœe, in uœenka OØ 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe.

Na Trubarjevi domaœiji je bilo v œasu predstavitve znam-
ke odprto izpostavljeno poøtno okence, kjer so obiskovalci 
znamko lahko kupili (posamiœno ali z ovitkom prvega dne) 
in jo z æigom prvega dne tudi odposlali.

Besedilo: Jerica Tomøiœ Luøin
Fotograf ije: Barbara Peœnik, Lili Beden

Roœni voziœek (M. Alojz Sever)

Turjaœani so dvanajstletnemu Trubarju dovolili oditi v øolo 
na Reko. Danaønja podoba enega najmogoœnejøih gradov na 
nekdanjem Kranjskem – turjaøkega gradu – je iz 16. stoletja, 
nastala je po silovitem potresu leta 1511. Ogledu Dalmati-
nove kapele sledi sprehod po obnovljenem gradu ter spo-
znavanje vrste zanimivosti, ki spominjajo na navezo Trubar 
–Turjaœani. Po 16. marcu, ko bo ob 17. uri otvoritev razstave 
Trubar in Turjaœani,  si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi 
to stalno razstavo.   

Organizatorji priporoœajo nadaljevanje poti v ribniøko doli-
no, mimo ostankov gradu na Bregu, kjer je Trubar pridigal, 
do ribniøkega gradu oz. Miklove hiøe, kjer sledi podrobnejøa 
razlaga, zakaj je Trubar kar dvakrat, v letih 1562 in 1567, 
obiskal Ribnico. 

Iz Trubarjevih œasov izvira tudi zanimiva freska Lisice roma-
rice, ki jo je naslikal isti »krovaøki malar«, o katerem piøe 
tudi Trubar. Po ogledu originalne freske lahko kar peø – ob 
œudovitih razgledih na okoliøke griœe – obiskovalci krenejo 
do bliænje turistiœne kmetije ali pa se odpeljejo na marsika-
tero drugo lokacijo, kjer bodo okusili kulinariœne specialite-
te. Tudi veœerji sledi zanimivo dogajanje. Trgovanje s suho 
robo brez davka je ljudem teh krajev dovolil æe cesar Friderik 
leta 1492, o œemer veœ povesta simpatiœni dvojœici – upoko-
jenki, ki  predstavita vse o izdelovanju klincev, z njima pa 
lahko obiskovalci tudi zapojejo in se do solz nasmejijo. Ali 
pa jim svoj program predstavi skupina Suhe œeøplje, za ples 
poskrbita »krhlja« na harmoniki in kitari, za zabavo pa lahko 
doæivite tudi tekmovalno izdelovanje klincev.

Program je v prvi vrsti namenjen spoznavanju Trubarja in 
njegovih krajev v Trubarjevem letu. Øirøe gledano pa je pred-
vsem razvojno usmerjen, saj spodbuja razvoj podeæelja med 
Turjakom in Kolpo ter usmerja v ustvarjanje novih moænosti 
za øiritev turistiœne ponudbe na podeæelju. 

Besedilo: Boris Zore
Fotograf ije: Metka Stariœ, Niko Samsa

Vzpostavljanje kvalitetne ponude podeæelja je rezultat aktivnega 
dela na sebi – izobraæevanj, izmenjave mnenj in sodelovanja med 
razliœnimi ponudniki. Na sliki je delavnica s predavanjem Marjete 
Kerøiœ Svetel na Jasnici, ki je œudovit in prvi primer, pri katerem 
se ponudniki turistiœnega obmoœja od Turjaka do Kolpe povezu-
jejo med seboj na pobudo zasebnega ponudnika (RTC Jasnica). 
Udeleæila se ga je tudi veœina podizvajalcev programov Zavoda 
Parnas. 

Trubarjeva miniaturka 
(Metka Stariœ)

Knjiga za mrzle dni 
(Metka Stariœ)

Zvonœek (Katarina Duøœak) Martin Krpan (Katarina Duøœak)

Skrinja toplih besed in jedi 
(avtorska skupina, ki jo zastopa 
Metka Stariœ)

Spomenik Primoæa Trubarja 
(Boæo Zalar)

Podoba Primoæa Trubarja 
(Bojan Øtine)

Mlinsko vodno kolo (M. Alojz Sever)

Kozolci (M. Alojz Sever)Vrtavka (M. Alojz Sever)
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harmoniko. V torek je otroke obiskala Eva Økof iœ in jim pred-
stavila æivljenje novoletne smreœice. Bila je zelo zabavna, 
saj je vkljuœila ples, æongliranje, petje in dovolila celo, da jo 
otroci okrasijo ter se kepajo z njenim snegom. 

V sredo smo Ribice obiskale Raœke, si prepevale pesmice, 
Raœke so nam izrekle novoletno voøœilo, Suzana pa nam je 
zaigrala na violino. Ker pa nas je narava obdarila s snegom, 
smo se preoblekli v zimsko opremo in odøli na naøe igriøœe. 

V œetrtek smo vzgojiteljice zaigrale otrokom kratko lutkovno 
predstavo z naslovom Medek hoœe obiskati mesec (G. Lo-
bel), obiskali pa so nas tudi uœenci iz osnovne øole. Zadnji 
dan pred prazniœnim tednom pa smo imeli skupno rajanje v 
veœnamenskem prostoru. Otroci so zaplesali ob zvokih har-
monike, sintesajzerja in bobna.

December je bil tudi letos zelo pester. Naøe skupne priprave 
in dogovarjanja celotnega kolektiva vrtca so se obrestovala, 
saj smo izpeljali øtevilne dejavnosti z razliœnih podroœij. 

Obrazi otrok so izraæali zadovoljstvo, kar je osnovno vodilo 
naøega dela. Menim, da se je mesec december v vrtcu res 
konœal v pravem pomenu besede – veseli december – in 
upam, da se je ta œarobnost preselila tudi v domove otrok, 
da so ga lepo preæiveli v krogu svojih najdraæjih, saj ravno k 
temu ta mesec najbolj stremimo.

Besedilo in fotograf ije: Tadeja Økulj

dili nazaj v svoje igralnice ter povabili dedke in babice, da 
se nam pridruæijo in en dan preæivijo z nami. V Ribicah so 
otroci krasili medenjake, priøel pa jim je prav tudi kakøen 
babiœin nasvet.

V sredo smo z Ribicami obiskali knjiænico, kjer nas 
knjiæniœarka Mihaela vedno preseneti s kakøno novo pravlji-
co, dogodivøœino in pouœno besedo. Pogostili smo se tudi s 
sadjem in piøkoti. 

V œetrtek smo izdelovali otroøke voøœilnice (tehnika: 
øœetkanje), v petek pa je vse skupine obiskal œarovnik Janez 
Marolt. Otroci so bili navduøeni nad njegovimi triki, saj so 
kasneje øe velikokrat pripovedovali o œarovnijah.

V ponedeljek, 17. decembra, smo Ribice obiskale Medvede. 
Vzgojiteljica Irena je vsaki skupini zastavila uganke, in ker 
smo jih tako dobro reøevali, smo si zasluæili plesno rajanje s 

Vrtec Vrtec

Veseli december
V vrtcu Sončni žarek

Cel december je potekal v prazniœnem vzduøju: skupine so 
se povezovale, se udeleæevale razliœnih skupnih dejavnosti, 
vsaka skupina pa se je na svoj naœin trudila izpeljati œim bolj 
aktivne in œarobne decembrske dneve.

V ponedeljek, 3. decembra, smo z otroki izdelovali razliœne 
okraske za naøo novoletno jelko v skupnem prostoru. Skupi-
na Ribice je izdelala angelœke iz zamaøkov. Vsaka skupina je 
imela svojo tehniko in prispevala nekaj okraskov. 

V torek je naøa skupina slikala po oknih naøih igralnic (v glav-
nem so nastajali sneæaki), popoldne pa smo se sestali skupaj 
s starøi. Po kratkem prepevanju pesmic smo se razdelili v dve 
skupini, kjer sta potekali dve tehniki izdelovanja okraskov; 
ena je nizala peœene kokice na nit, druga pa vlivala vosek 
v vodo. S pomoœjo starøev in njihovih otrok nam je uspelo 
okrasiti obe igralnici in hodnik. Okraske iz voska smo obesili 
na naøo smreœico v igralnici, nekaj pa so si jih otroci vzeli 
domov. 

V œetrtek smo øli pod skupno smreœico pogledat, œe nam je pu-
stil Miklavæ kakøno dobroto v peharjih in bili smo navduøeni, 
saj je vse skupine dobro obdaril. Pogovarjali smo se tudi kaj 

bi bil/a, œe bi se en dan spremenil/a v enega od zimskih moæ 
… otroci so imeli zanimive ideje:

V kurzivi:
Nik H.: »Jaz bi bil boæiœek. Palœki bi naredili darila, jaz bi jih 
prinesel po vsej deæeli. Aja, œarobne sani bi imel.«

Nik J.: »Miklavæ. Palœki bi opazovali punœke in fantke, œe so 
kaj pridni. Angelœke bi imel. Delil bi darila – æoge.«

Urøka: »Angelœek bi bila, da bi letela. Bila bi zraven 
Miklavæa.«

Klara: »Angelœek – meni je obleka vøeœ, pa rada imam otro-
ke. Pridne otroke bi zapisala v zlato knjigo, poredne pa v 
œrno. Pridnim bi nalepila 100 zvezdic v knjigo, porednim pa 
samo 2. To bi potem pokazala Miklavæu – pa imena bi gor 
napisala.« 
Anja: »Miklavæ bi bila in potem bi priøli v Ljubljano gledat 
mene. Dala bi jim darila, slike bi naredila. Narisala bi otroke 
in potem bi slike starøi vzeli domov.« 

Blaæ Ø.: »Miklavæev pomoœnik; pomagal bi mu darila zlagat 
v æakelj, gledal bi otroke (pridne in lumpe), jelenœke bi dal/
zvezal k sankam, pa æaklje bi gor naloæil.«

Maøa: »Parkelj bi bila ker bi imela ketne. Bila bi straøna. Lum-
pe bi zvezala.«

Gaøper: »Pomoœnik Miklavæa – razvrøœal bi darila otrokom; 
listek bi pogledal in ga poklical.«

Erik: »Miklavæ, ker bi imel zlato palico, œepico belo bi imel in 
malo zlata gor, zlat kriæec, belo obleko, palœkom bi govoril 
kaj naj delajo. Darila bi nosil.«

Nik Ø.: »Parkelj, nosil bi darila, ketno bi imel; bil bi dober in hu-
doben, œrno obleko bi imel. Palœki bi imeli majhne posteljice.«

V ponedeljek, 10. decembra, smo Ribice izdelovale male 
smreœice iz storæev s plastelinom in vato, da smo si okrasi-
li predprostor, v torek pa smo povabili dedke in babice, da 
si pridejo pogledat izsek æivljenja in dela svojih vnukov. V 
skupnem prostoru smo vzgojiteljice in pomoœnice vzgojite-
ljic pripravile kratek nastop vseh skupin. Otroci so prepevali 
razliœne zimske in ljudske pesmi, deklamirali ter zaplesali na 
razliœne melodije. Po skupnem nastopu pa smo se razpore-

Zatopljeni starøi in otroci pri vlivanju voska v vodo.

In æiva 
novoletna 
smreœica je 
okraøena.

Sneg in
mraz nam 
ne moreta 
do æivega.

Zamudno nizanje kokic na nit, a bili so vztrajni.

Ajda in Anja 
pozdravita 
babice in dedke.

Odziv povabljenih je bil kar øtevilœen.

Ribice deklamiramo o Miklavæu ter rajamo ob ljudski pesmi.

Œarovniøki triki s kartami.

Medvedi in Ribice v druæbi œarovnika.
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Cerkno 2008
Zimska šola v naravi

Øestoøolci OØ Primoæa Trubarja so preæiveli pet nepozabnih 
smuœarskih dni v smuœarskem centru Cerkno.

Letoønja zimska øola v naravi za uœence 6. razreda je pote-
kala v œasu od 27. do 31. januarja. Tudi tokrat smo odøli v 
znan slovenski smuœarski center Cerkno. Bivali smo v hotelu 
Cerkno, ki je 10 kilometrov oddaljen od smuœiøœa. 

Prvi dan smo takoj po prihodu izvedli preverjanje znanja 
smuœanja in na podlagi tega uœence razdelili v øtiri smuœarske 
skupine. Vreme nam je bilo prve tri dni zelo naklonjeno, kar 
smo tudi izkoristili in dnevno smuœali od 9:00 do 16:00, usta-
vili smo se le ob 11:00 na œaju in prigrizku ter ob 13:00 na 
kosilu.

Po zakljuœku smuœanja smo se vsak dan z avtobusom odpra-
vili v hotel, si privoøœili nekaj poœitka, nato pa v hotelskem 
bazenu sprostili utrujene noge. Po prihodu iz bazena nas je 
æe œakala veœerja, po njej pa smo nadaljevali z veœernimi ak-
tivnostmi, izmed katerih je potrebno omeniti predvsem ogled 
cerkljanskih pustnih mask (laufarjev) in ogled kraja Cerkno z 
vsemi njegovimi znaœilnostmi. 

Zadnji veœer smo preæiveli v sproøœenem in prijetnem vzduøju 
disco cluba, kjer so uœenci zaplesali. Izvedli smo tudi tra-
dicionalno izbiranje najlepøih frizur in najboljøih plesalcev. 
Najlepøi frizuri sta imela Urban in Brina Gruden, za najbolj 
oœarljiva plesalca pa smo skupaj izbrali Maøo Ahec in Marka 
Grudna.

Zadnje dva dni se je vreme poslabøalo, vendar ni moglo 
prepreœiti slalomske tekme, ki smo jo izvedli prav zadnji dan. 
Uœenci so pokazali obilo smuœarskega znanja, vsi izpeljali 

progo brez napak, najboljøi trije iz vsake skupine pa so si prisluæili tudi zasluæeno 
medaljo. Najhitrejøi po skupinah so bili: Urban Gruden, Æan Hren, Primoæ Janœar 
in Nejc Kenk.

Ob povratku v Velike Laøœe smo se za nekaj minut ustavili øe v øoli, kjer smo 
uœencem podelili zasluæena priznanja in potrdila, da so postali smuœarji. 

Uœitelji spremljevalci (ravnatelj Edi Zgonc, Bojan Novak, Andraæ in Dren Kolar) 
ocenjujemo øolo v naravi kot zelo uspeøno. Posebna zahvala gre starøem, ki ste 
omogoœili, da so vaøi otroci lahko doæiveli pet dni v netipiœnem øolskem okolju. 

Bojan Novak
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Æan: Pticam pozimi ne smemo dajati kruha. Najboljøa so 
sonœniœna semena. Lovec odnese pozimi koruzo na krmiøœe v 
preluknjan sod; divji praøiœi ga kotalijo in koruza pada ven.

David: Bilo je lepo. Medvedi jedo vse. Lovec nam je pokazal, 
kako kliœejo srnjaœke. To mi je bilo najbolj vøeœ.

Tim: Najbolj vøeœ mi je bilo, ko nam je lovec piskal s 
piøœalkami. 

Ula: Lovec nam je pokazal posnetek o dveh medvedih, ki sta 
jedla. 

Mateja: Vøeœ so mi bili zajœki in srnice.

Neæa: Vøeœ mi je bilo, da so bili majhni Bambiji.

Lea: Vøeœ mi je bilo, ko je srnjak dvignil gor drugega srnjaka 
in posnetek o medvedih v gozdu. Srnjaku odpade rogovje 
v jeseni, jelenu pa spomladi. Medvedi ne jedo samo mesa, 
ampak vse.

Sven: Najbolj vøeœ mi je bilo, ko sta se jelena borila z rogovi 
in ko sta se praøiœa butala s œekani.

Tea: Vøeœ so mi bile srnice, ki so jih hranili.

Sara: Najbolj vøeœ so mi bili mladiœki.

Miha: Nauœil sem se veliko novega o æivalih. Najbolj sem si 
zapomnil, da srnjad napadajo risi, medvedi in volkovi.

Dominik: Jeleni jedo travo, zelenjavo in koruzo.

Sabina: Najbolj so mi bile vøeœ slike mladiœkov. Pticam pozi-
mi ne smemo dajati kruha.

Navduøenost otrok nad predstavitvijo je bila velika; 
povpraøevanje po ostalih razredih pa tudi, zato smo lov-
ca povabili na novo predavanje øe za drugi in tretji razred 
podaljøanega bivanja. 
Z lovcem se dogovarjava, da bomo v pomladanskem œasu 
nadgradili predavanje in odøli v gozd. Ogledali bi si krmiøœe, 
kaluæo, opazovalnico, krmno njivo in praktiœno spoznali 
delo lovcev. 

Hvala lovcu Jerneju in Lovski druæini Velike Laøœe.

Renata Gradiøar in uœenci 1. razreda 
podaljøanega bivanja

 

Øola

Približajmo živali 
našim otrokom
Lovec na obisku v podaljšanem 
bivanju 

V prvem razredu podaljøanega bivanja nas je v decembru 
obiskal lovec Jernej Marolt iz Lovske druæine Velike Laøœe. 
Predavanje z naslovom Pribliæajmo æivali naøim otrokom je 
obogatil s øtevilnimi fotograf ijami, f ilmskim posnetkom in 
praktiœnimi prikazi.

S prvoøolci podaljøanega bivanja smo se æe nekaj œasa pogo-
varjali o æivalih pozimi. Postavljalo se nam je veliko vpraøanj 
in nestrpno smo œakali lovca, da nam nanja odgovori. 
Lovec Jernej nam je predstavil delo lovcev v zimskem œasu. Iz-
vedeli smo veliko o navadnem jelenu, srnjadi, divjih praøiœih, 
lisici, medvedu, zajcu in pticah. Vseskozi pa so uœenci posta-
vljali veliko vpraøanj in opisovali svoje izkuønje.

Kakøne vtise pa je pustil lovec pri prvoøolœkih? Kaj smo se 
novega nauœili?

Jan: Zelo dobro je bilo. Vøeœ mi je bilo vse; lovec, posnetek 
medvedov, slike.

Kristjan: Vøeœ mi je bilo, ker je lovec govoril veliko o 
æivalih.

Øola

Med dvema ognjema 
tokrat v Ljubljani
Stanovnik in Vodovnik sta nas 
premagala

Œetrta prireditev ØKL MDO je bila 19. januara v øportni dvo-
rani vojaønice Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Te prire-
ditve so se udeleæili uœenci 3. in 4. razreda naøe øole.

Najmlajøi so tokrat ostali doma, saj nismo v œasu pred tek-
movanjem zaradi stiske s telovadnico in zaradi slabega 
vremena igre vadili. Starejøi uœenci pa igro æe zelo dobro 
poznajo. Dokazali so, da postajajo spretnejøi, pogumnejøi, 
samozavestnejøi, skratka boljøi. Manjka jim øe malo treninga, 
pa bodo lahko posegli po vidnejøih rezultatih. 

Otrokom tudi tokrat ni bilo dolgœas. Ves œas med odmori so 
se zabavali v delavnicah, raznih igrah in z maskotami Kinder 
in Izi mobila. Za glasbeno popestritev je tudi tokrat poskrbela 
Romana Kranjœan.

Pedagogi smo se pomerili na VIP-tekmi, ki je bila tokrat 
najzanimivejøa in prav posebna. Na tej tekmi se je pome-
rila ekipa Kinder proti ekipi Izi mobila. Opremili so nas s 
simpatiœnimi majœkami, da smo se loœili med seboj.

Æupan Ljubljane Zoran Jankoviœ je vrgel oziroma poklonil 
zaœetno æogo naøi ekipi, ekipi Kinder. Æal smo kljub poklo-
njeni æogi tako pomembnega moæa izgubil obe igri. Moœno 
smo se borili, a kdo bi se lahko uspeøno boril proti tako po-
membnim øportnikom, kot sta na primer puøœavski lisjak, 
vztrajnostni motociklist Miran Stanovnik, ter atlet, metalec 
krogle Miran Vodovnik… 

Na koncu je bilo pomembno le to, da smo igrali, se zabavali, 
vsi znani øportniki pa so obudili spomine na øolske dni, ko so 
øe sami zelo radi igrali igro Med dvema ognjema.

Besedilo: Simona Bavdek
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le podobo Trubarja odtisnjeno na oblate in da bi se podoba 
videla smo se odloœili naj bo zavit le v prozorno folijo ali 
celofan.
V sodelovanju z Majdo Griz smo naredili tudi zelo lepe zgi-
banke, katere prikazujejo predvsem naøe delo z sodelujoœimi 
posamezniki, druøtvi in zavodi. 

Naøe turistiœne spretnosti smo najprej preverili na sejmu Turi-
zem in prosti œas 2008. Glavna predstavitev naøega dela sledi 
6. marca, kamor vas vse lepo vabimo. 

Vsi sodelujoœi uœenci z mentorico smo bili zelo veseli, da 
so z nami sodelovali: Obœina Velike Laøœe v povezavi z Jav-
nim zavodom Trubarjevi kraji, Milka Debeljak, Zof ija Grœar, 
Metka Stariœ, Boris Zore s soprogo in druæina Zabukovec ter 
Barbara Peœnik, predstavnica Javnega zavoda Trubarjevi kra-
ji. Ob tej priloænosti bi se jim radi zahvalili tudi za materiale 
in sestavine jedi, ki so jih velikoduøno sponzorirali sami ter 
za povabilo na sejem Turizem in prosti œas. 

Naj se zahvalim øe naøi mentorici Renati Lesar Hræiœ, ki nas 
je pri vsem delu spodbujala in nam vlivala moœi, da nam je 
uspelo zasnovati in uresniœiti simpatiœne turistiœne izdelke. 
Æelimo, da bi jih izvajalci okusno pripravljali in obiskovalci 
ter turisti dobro sprejeli.

Posebna zahvala gre tudi ravnatelju gospodu Ediju Zgoncu, 
saj nam je tudi on ves œas stal ob strani in nas pri delu vzpod-
bujal. 

Veseli smo sodelovanja z domaœimi ljudmi in æelimo, da se 
skupno delo nadaljuje. 

Hvala øe enkrat: Obœini Velike Laøœe, Druøtvu podeæelskih 
æena z Milko Debeljak, Zof iji Grœar, Zavodu Parnas z Met-
ko Stariœ, Borisu Zoretu in zakoncem Zabukovec, Barbari 
Peœnik, Majdi Griz in vsem uœiteljem, ki so nam pri projektu 
pomagali.

Besedilo: Matic Miheliœ, 8.a

Trubarjeve 
dobrote
Turistični podmladek

V œetrtek, 24. januarja, smo se uœenci, œlani 
Turistiœnega podmladka, odpravili novim 
izkuønjam in dogodivøœinam naproti. Odøli 
smo na Gospodarsko razstaviøœe, kjer je po-
tekal sejem Turizem in prosti œas 2008. Na 
sejmu so se predstavile obœine od Turjaka 
do Kolpe pod sloganom »Iz nature do kultu-
re«. Med seboj so vse povezane kot »lesko-
ve deæele«, mednje sodi tudi obœina Velike 
Laøœe.
 
Na sejem Turizem in prosti œas 2008 nas je 
povabil Javni zavod Trubarjevi kraji v sode-
lovanju z Obœino Velike Laøœe. Podmlad-
karji smo sodelovali s predstavitvijo naøega 
projekta Turizmu pomaga lastna glava pod 
okriljem Turistiœne zveze Slovenije. Letoønja 
turistiœna tema ima naslov: »Od zrna do 
mize«.

Uœenci Turistiœnega podmladka smo v sodelovanju z posa-
mezniki, lokalnimi druøtvi, zavodi in obœino pripravili pre-
dloge in izdelali ponudbo za tri turistiœne izdelke primerne 
za Trubarjevo leto. Za rdeœo nit naøe ponudbe smo v duhu 
500-letnice praznovanj rojstva Primoæa Trubarja izbrali prav 
naøega velike rojaka, zaœetnika slovenske knjiæevnosti. V so-
delovanju z Druøtvom podeæelskih æena Velike Laøœe in pred-
sednico druøtva Milko Debeljak je nastal Trubarjev kruhek 
peœen v kruøni peœi. V sodelovanju z Druøtvom za ohranjanje 
dediøœine Gradeæ bomo predstavljali Trubarjevo malico. So-
delovali smo tudi z Zavodom Parnas in Zof ijo Grœar. Ideja 
Trubarjevega peœata je dobila podobo sladkih piøkotkov.

S temi izdelki se bomo predstavili 6. marca na 22. dræavnem 
festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki bo potekal v Mer-
cator Centru v Ljubljani, predvidoma med 14:00 in 19:00 
uro.

Za uresniœitev idej smo se dogovorili za izvedbo delavnic in 
ogled Gradeæa. 
Æe pred novim letom smo obiskali vaøko suøilnico sadja na 
Gradeæu. Zakonca Zore in Zabukovec so nam prikazali po-
stopke naravnega suøenja sadja in vodili po razstavi starega 
kmeœkega orodja in pripomoœkov za pridelavo prosa, pripra-
ve surovega masla in na koncu smo poizkusili tudi peœeno 
proseno kaøo s suhim sadjem. Bilo je odliœno. 

Takoj po novem letu smo imeli v øoli delavnico, kjer smo z 
Milko Debeljak, Metko Stariœ in Zof ijo Grœar naredili Trubar-
jev kruhek in Trubarjev peœat od zaœetka do konca. Gospa 
Milka nam je dajala navodila in pomagala pri zamesitvi kru-
ha, gospa Zof ija pa pri pripravi testa za peœate. Vse kruhke 
in peœate so nam spekli v øolski kuhinji. Pri delu smo se tudi 
zelo zabavali. 

Seveda smo razmiøljali tudi o embalaæi za kruhek in peœate. 
Pri tem sta nam priskoœili na pomoœ Metka Stariœ in Majda 
Griz ter œlanice Druøtva podeæelskih æena. Predlog je bil, da 
za peœate izdelamo embalaæo v obliki knjige. Ponovno smo 
imeli delavnico in økatlica za Trubarjev peœat je dobivala 
zelo lepo podobo. Za kruhek so podeæelske æene pripravi-

Miro Cerar 
in Slavko Duščak 
pripovedujeta ...
Na OŠ Primoža Trubarja se je 
govorilo o fair playu

V sklopu prireditev ob otvoritvi in priœetku uporabe nove 
øportne dvorane smo z uœenci na øoli izvedli takoimenova-
no Fair play øolo. Gosta prireditve sta bila nekdanji odliœni 
gimnastiœar in ambasador »poøtene igre« Miro Cerar in 
koøarkar Slavko Duøœak.

Pravijo, da je fair play srce øporta. Je tisto, kar loœi øportno tek-
mo od vojne. Tako kot drugih opravil, se lahko tudi fair playa 
nauœimo. Zavod za fair play in strpnost v øportu (Sportikus) 
izvaja projekte za uœence, vrhunske øportnike in nasploh za 
vse, ki se ukvarjajo s øportom. V torek, 22. januarja, smo tako 
na øoli gostili Milana Hosto, Mira Cerarja in Slavka Duøœaka, 
ki so uœencem od 6. do 9. razreda na zanimiv naœin predsta-
vili njihove poglede na fair play. 

Miro Cerar nam je povedal nekaj zanimivih prigod iz svojih 
tekmovalnih dni in uœence pozval k spoøtovanju vsakega soi-
gralca, nasprotnika, sodnika. Slavko Duøœak je k temu dodal, 
da je treba ohraniti osebno dostojanstvo tudi takrat, ko so 
glave razgrete, ob tem pa øe poudaril pomen øolanja, ki naj 
gre z roko v roki s øportnim treniranjem.

Ob posebni priloænosti sta Miro Cerar in Slavko Duøœak øoli 
podarila didaktiœno tablo Sportikus, ki bo vse obiskovalce 
nove øportne dvorane opozarjala na naœela, ki naj bi veljala 
v øportu.

Bojan Novak  
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suhega sadja, suhega sadja v medu, suhega sadja v æganju, 
marmelade in napitke iz ekoloøko pridelanega sadja ipd.,

– znamenitosti v obœini Velike Laøœe z zgibanko naøe 
obœine.

Prikazali smo nekatera stara opravila, ki so zelo zanimala 
øtevilne obiskovalce: roœno izdelovanje zobotrebcev in ple-
tenje koøar. Za pokuøino smo pripravili suho sadje, krhljak, 
øtrukeljce in domaœ sir.

Prvi dan sejma smo uredili, da je na odru Turistiœne zve-
ze Slovenije nastopil Primoæ Trubar (Øtefan Zrnec iz KUD 
Økocjan), zadnji dan sejma pa so imele med 14. in 15. uro ta 
oder na razpolago Suhe œeøplje in naøa »krhlja«. 

Sejem je v primerjavi s preteklimi leti obiskalo bistveno veœ 
obiskovalcev. »Turizem je bil predstavljen kot gibalo razvoja 
in naœin æivljenja, kot druæenje ljudi vseh generacij,« je v za-
hvali za sodelovanje zapisala Turistiœna zveza Slovenije. 

Besedilo: Boris Zore
Fotograf ije: 
Boris Zore, 

Andrej Jakob
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Zabava in prosti čas
Otroški parlament

V sredo, 16. januarja,  smo se predstavniki otroøkega 
parlamenta OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe udeleæili 
obmoœnega sreœanje otroøkih parlamentov. Tema letoønjega, 
17. otroøkega parlamenta je: »Zabava in prosti œas«.

Obmoœno sreœanje je potekalo na osnovni øoli Vrhovci v Lju-
bljani. Vsaka øola je poroœala, kaj so ugotovili ob sreœevanju 
parlamentarcev na øoli. Tudi mi smo se pripravili in poroœali. 
Povedali smo kaj nam sploh pomeni prosti œas, koliko œasa 
imamo namenjenega uresniœevanju lastnih æelja in zakaj ga 
izkoristimo oziroma porabimo. Naøo øolo smo zastopali trije 
kandidati:Amadeja Koøir, Katarina Gaœnik in Matic Miheliœ.

Na sreœanju parlamentarcev smo se dobro poœutili.

Udeleæili se bomo øe regijskega otroøkega parlamenta, ki bo 
enkrat v februarju.

Matic Miheliœ, 8.a

Šolarji na pustovanju
Karneval na Igu

Pustni œas sodi med obiœaje, øege in navade, ki so sestavni 
del druæbene kulture. Pust je za otroke vesel in razigran œas 
v letu, a æal pustne øeme dandanes v vasi izginjajo. Staro 
izroœilo pravi, da obisk pustnih øem prinaøa sreœo in dobro 
letino, zato jih je potrebno obdarovati.

Najpogostejøe darilo je denar, ponekod pa dajejo tudi krofe, 
saj v Sloveniji ne mine pust brez njih. Pustne øeme nasto-
pajo navadno v skupini, niœ ne govorijo in skrbijo za ropot, 
pleøejo in poskakujejo. Izroœilo skuøa ohranjati tudi øola. Øola 
organizira pustna rajanja in sprevod po Velikih Laøœah.. Æe 
kar nekaj let pa omogoœamo uœencem, da se udeleæujejo kar-
nevala na Igu pri Ljubljani. Letoønje leto so se uœenci 1.a, 1.b, 
2.a in 2.b in njihove uœiteljice udeleæili tega karnevala, kjer 
je tradicionalna pustna maska mostiøœar. Predstavljali smo 
ptiœke in straøila. 

Idejo smo œrpali iz uganke O. Æupanœiœa:

Sredi njive noœ in dan,
moæ stoji ves razcapan,
ne premika se, ne gleda,
vrabec mu na glavo seda.

Po karnevalu so se uœenci posladkali s krof i, œajem in sokom. 
Zapeli in malo poplesali (zaradi prevelike gneœe) pa smo ob 
zvokih ansambla Atomik Harmonik.

Drugoøolci se zahvaljujemo starøema Petri in Silvu Leøœanec 
za pomoœ pri izdelavi kostumov, mamici Duøi Rupar pa za 
pomoœ pri maskiranju.

 Uœiteljice 1.a,.1.b, 2.a, 2.b razreda

Uœiteljici Senti Tehovnik Kolar se uœenci iskreno 
opraviœujemo za nedovoljeno snemanje med poukom v 
øolskem letu 2006/2007 in za vse nevøeœnosti, ki smo ji 
jih s tem povzroœili.

V zadnji øtevilki Troble (7/2007) je v œlanku Umetnina 
tretjeøolcev priølo do neljube napake. Po razstavi v hiøi 
Duøana Zekoviœa – Hazeta je tretjeøolce popeljala He-
lena Grebenc Gruden in ne Helena Gorjup, kot je bilo 
napisano.

Avtorica œlanka Branka Levstik

Turizem in prosti čas
Društvo za ohranjanje dediščine se 
je predstavilo na sejmu v Ljubljani

Letos je druøtvo pripravilo predstavitev nekoliko drugaœe. 
Na razstavnem prostoru v kleti hale B, na sejemskem pro-
storu, ki ga je f inancirala Turistiœna zveza Slovenije, smo bili 
prisotni tri dni. 

Pripravili smo øtiri, vsebinsko razliœne, velike sejemske pa-
noje: 
– glasbena dediøœina, simboliœno predstavljena z velikimi 

fotograf ijami økocjanske godbe pred 100 leti, hiøe skla-
datelja Marija Kogoja pred 50 leti in naøo sedanjo ljudsko 
skupino Suhe œeøplje,

– vaøka dediøœina – z velikimi fotograf ijami Zabukovœevega 
kozolca z zbirko starega orodja in opreme, œrne kuhinje 
v Zevnikarjevi hiøi in obnovljene stare gostilniøke kleti v 
Cimpermanovi hiøi,

– dediøœina suøenja sadja – s fotograf ijami obnovljene stare 
suøilnice sadja na Gradeæu zunaj in znotraj,

– ostala dediøœina – z risbami eksponatov s stalne razstave o 
zgodovini Gradeæa.

Napolnili smo dvojni pult, na katerem smo predstavili: 
– Sprehod po Trubarjevi rojstni fari po 500 letih z letaki v 

slovenskem in  angleøkem jeziku ter  s pogrinjkom »Tru-
barjeve malice«,

– Praznik suhega sadja na Gradeæu kot naøo osrednjo pri-
reditev in naøe druge programe z zgibankami o suøilnici 
sadja in prazniku v slovenskem, angleøkem in nemøkem 
jeziku,

– ekoloøko pridelano in predelano sadje v obliki pakiranj 

Obisk pri 
Mariji Skubic
Obiskali smo najstarejšo članico 
Društva upokojencev Velike Lašče

Tudi tokrat smo se œlani odbora druøtva upokojencev 26. 
decembra odpravili na obisk k naøi najstarejøi œlanici Mariji 
Skubic.

25. decembra je skupaj s svojo dvojœico Ivano Kraljiœ pra-
znovala 96. obletnico svojega rojstva. Kaj lahko reœemo? 
Œastitljiva starost. Marija, smo ugotovili, je iskriva in 
vedoæeljna gospa, ki æivi na domu svoje neœakinje Marije 
Ivanc.

Obkroæena je s toplino in skrbjo za njeno poœutje. Naøega 
obiska je bila zelo vesela in ob polni mizi dobrot se je zaœel 
zanimiv klepet. Prisluhnili smo njeni æivljenjski zgodbi. Tako 
kot veœina naøih jubilantov se tudi ona æivo spominja svojih 
otroøkih let. Posebej nas je presenetilo njeno pripovedovanje 
o druæenju z otroki Turjaøkega grofa. Marija pri branju ne 

potrebuje oœal ker øe vedno vidi celo droben tisk. Veseli se 
obiskov in zanimivih pogovorov.

Neœakinja Marija je res izredno skrbna oseba in ob tej priliki 
se ji zahvaljujemo za gostoljubnost in skrb za naøo najstarejøo 
œlanico druøtva.

Besedilo: Marija Grebenc Jelaska
Fotograf ija: Franc Ivanc
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Z razstavo 
Vsem Slovencem 
v parlamentu
Začetek razstave v parlamentu

Na povabilo poslanke Alenke Jeraj smo potovanje razstave 
Vsem Slovencem v Trubarjevem letu 2008 zaœeli 22. januar-
ja v slovenskem Parlamentu.

Slavnostni govornik ob odprtju razstave je bil predsednik 
Dræavnega zbora dr. France Cukjati. V svojem nagovo-
ru je povedal, da je prepriœan, da je bil to poseben dan, 
saj se odpira razstava, ki je pomembna za vso Sloveni-
jo, ne le za Dræavni zbor, v katerem zaœenja svojo dolgo 
pot, ki se bo nadaljevala tudi v tujino. Izpostavil je pomen 
Primoæa Trubarja, ki se ga spominjamo kot teologa, f ilozo-
fa in misleca, ki je ubral revolucionarno pot, svobodno pot 
razmiøljanja. Spominjamo pa se ga tudi po tem, kako je 
uporabil in oblikoval slovenski jezik, je dodal predsednik 
Dræavnega zbora, ki je prepriœan, da bodo naøi potomci, 
œez petsto let, praznovali tisoœo obletnico rojstva Primoæa 
Trubarja podobno kot danes, s slovensko pesmijo in bese-
do, saj to je namreœ »srœika naøega naroda, naøe zavesti«. 
 
O razstavi je spregovorila soavtorica razstave, zgodovinarka 
Barbara Peœnik. Predstavila je zasnovo razstave in njene av-
torje. Prav tisti dan pa smo dobili øe po tiskarski barvi diøeœi in 
teæko priœakovani katalog, ki ga je tako kot razstavne panoje 
mojstrsko oblikovala Øpela Andoløek. Katalog je tako kot raz-
stava preveden v øtiri jezike, za hrvaøki prevod pa smo pridobi-
li øe eno domaœo moœ, poleg Andreja Lovøina se je s hrvaøkimi 
prevodi projektu prikljuœila tudi Katja Zalar. Pri izdaji kataloga 
so nas f inanœno podprli Papirnica Vevœe, podjetje Inginvest in 
Slovensko protestantsko druøtvo Primoæ Trubar. 

O Trubarju je vsem prisotnim v preddverju velike dvorane 
Dræavnega zbora spregovoril Andrej Perhaj. Poudaril je po-
men Trubarja za Slovence, spregovoril o razvoju slovenske 
narodne zavesti  ter med drugim zanimivo opredelil vlo-
go protireformacje in økofa Hrena. »Trubar je svoje nare-
dil, zdaj je vrsta na nas,« je zakljuœil svoje sicer kratko, a 
moœno sporoœilno predavanje in poæel moœan aplavz vseh 
prisotnih, tako poslancev, zaposlenih, gostov kot tudi  no-
vinarjev, ki se po prireditvi kar niso mogli odtrgali od nje-
ga in iskali odgovore tudi na provokativnejøa vpraøanja.  

Metka Stariœ je opisala potovanje razstave v Trubarjevem 
letu. Razstava se z Dræavnega zbora odpravlja na Trubarjevo 
domaœijo, od tam v Novo Gorico in nato Sarajevo. Aprila 
bo na Dunaju, nato v Bad Urachu pa Rothenburgu nad Ta-
ubero. Vmes se vraœa v Pulo, nato pa v Derendingen, kjer 
bo v œasu velikih praznovanj v Tübingenu, pot po Nemœiji 
pa zakljuœuje øe z gostovanjem v Kemptnu. Trubarjev rojstni 
dan bo priœakala z odprtjem v Tehniœnem muzeju v Bistri. V 
septembru odhaja v Trst, nato v Gorico in Œedad, nakar se 
vraœa v Slovenijo in proti koncu leta gostuje øe v Krøkem. Za 
celoletno gostovanje razstave Vsem Slovencem so se odloœili 
v Muzeju Laøko in Murski Soboti v okviru Evangeliœanske 
cerkvene Obœine Murska Sobota.

Program so popestrili uœenci Mladinskega pevskega zbora OØ 
Primoæ Trubar iz Velikih Laøœ pod vodstvom Majde Kokoøinek. 
S Trubarjevo enoglasno pesmijo in veœglasno Angelsko pe-

smijo so prinesli v parlament sveæino, mladost in dr. Cukjati 
je mlade pevce in pevke øe posebej pohvalil, po nastopu na-
govoril in se ob koncu z njimi veœkrat fotograf iral za spomin. 

V spomin na ta dogodek smo dr. Cukjatiju podarili kipec 
Trubarja, ki ga je izroœil kar avtor Aleksander Arhar, ki je 
tudi soavtor razstave. To so si v dobrem tednu lahko ogledali 
poslanci pa tudi vsi gostje, saj je s prevodi v druge jezike 
razumljiva tudi za tujce. Poleg vsebin na panojih, so se z 
zanimanjem ustavljali tudi ob vitrinah z lutkami iz liœkanja 
Marije Zlobko in Joæeta Stariœa. 

Gostovanje razstave Vsem Slovencem v parlamentu, vsem 
sodelujoœim, ki nas ni malo, pomeni veliko potrditev, hkrati 
pa dostojen in odmeven zaœetek potovanja v letu 2008. Brez 
pomoœi skoraj celotne Stariœeve druæine (Niko Samsa je tokrat 
s pljuœnico ostal doma) bi bilo skoraj nemogoœe prenesti in 
postaviti celotno razstavo v piœli uri, ki smo jo imeli na voljo, 
uspeøno smo prestali tudi vse protokolarne zahteve in zapo-
vedi, kvaliteten program in sama razstava sta poæela øtevilne 
œestitke. Zdaj nas œaka gostovanje na Trubarjevi domaœiji, 
kjer razstavo odpiramo 7. februarja, na ogled pa bo do 21. 
februarja. In ker je del naøe avtorske ekipe sedaj sestavni del 
Javnega zavoda Trubarjevi kraji, smo se odloœili, da se na 
nekatera gostovanja odpravimo v soorganizaciji. Æelimo, da 
razstava na Trubarjevi domaœiji najde svoje mesto kot celo-
letna razstava, za kar sedaj intenzivno iøœemo sponzorje. Naj 
se za konec le øe pridruæim mnenju poslanke Alenke Jeraj, ki 
pravi: »Prepriœana  sem, da morate letos res stopiti vsi skupaj 
in narediti nekaj nepozabnih stvari za Velike Laøœe. Noben 
jih sam ne more, samo skupaj.« 

Besedilo: 
Metka Stariœ, 
Zavod Parnas

Fotograf ije: 
Joæe Stariœ 
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Øe spominska 
fotograf ija.

Mladinski pevski 
zbor OØ Primoæ 
Trubar je œudovito 
dopolnil program ob 
odprtju razstave.

Naøi prevajalci prviœ skupaj: Vida Srdoœ (ki jo je pri pripravi katalo-
ga nadomestila Katja Zalar), Alenka Jerøin, Andrej Lovøin in Gregor 
Pobeæin.

Dr.Cukjati z 
darilom, kipcem 
Trubarja, ki je delo 
kiparja Aleksandra 
Arharja.

»Zakaj smo razstavo po-
stavili v Parlament? Na 
Raøici lahko delamo øe 
tako dobre stvari, a œe 

pridemo v Dræavni zbor, 
pridete tudi mediji,« je 

povedal Adl.
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Vtisi VV o zimovanju

Na zimovanju sem se imela super, super, super! Najbolj 
mi je bilo vøeœ, ko smo se napadali z Bandarlogovci. 

Petra Franko
 
Na zimovanju je bilo lepo. Vøeœ mi je bilo loviti Ban-
derlogovce. Ni mi bil vøeœ konec zimovanja. Bilo je pre-
kratko. 

Neæa Jakob

Zelo je bilo lepo, ker smo veliko hodili.
Øpela Jakob

Zimovanje mi je bilo zelo vøeœ. Veselilo me je igranje s 
prijatelji (volœiœi) in napadanje Bandarlogovcev. Najbolj 
mi je bilo vøeœ, ko smo hodili po gozdu in iskali Mavgli-
ja. Pomivanje posode me ni tako veselilo, vendar sem bil 
vseeno zadovoljen. 

Rok Selan

Na zimovanju smo se imeli super. Veliko smo se igrali, 
opravljali razliœne in zanimive naloge, iskali Mavglija, 
lovili plene ... Najbolj vøeœ mi je bilo ravno iskanje Ma-
vglija, ko so nas starejøi skavti »napadali«. Tudi hrana je 
bila zelo dobra, øe posebej mleœni zdrob z banano. Vsi 
voditelji so bili super in tega zimovanja se bom z vese-
ljem spominjal.

Boøtjan Podlogar

Luč miru iz Betlehema
Skavti prinesli plamen na naše domove

Plamen, simbol miru, ki gori v Jezusovem rojstnem kraju, 
smo prinesli na naøe domove.

V tednu pred boæiœem, smo skavti ponesli Luœ miru iz 
Betlehema na osnovno øolo v Velikih Laøœah in podruæniœno 
øolo Turjak. Obiskali smo tudi obœinski urad v Velikih Laøœah, 
kjer nas je sprejel æupan Anton Zakrajøek. V nedeljo dopoldne 
smo jo prinesli v vse naøe æupnijske cerkve, popoldan pa øe 
po vaseh v æupnij Økocjan in Turjak.

Naj plamen, ki smo ga delili, preide v naøa srca, saj bo le tako 
imela Luœ miru iz Betlehema svoj  pomen.

Skavtska skupina Økocjan – Turjak 1
Fotografije: Marko Øavli – Dobroduøni lev

Premagali Bandarlog 
in rešili Mavglija
Zimovanje volčičev in volkuljic: 
Repnje, 25.–27. 1. 2008

V petek se je 9 volœiœev in volkuljic (VV) ter 2 voditelja naøe 
skavtske skupine odpravilo na dolgo priœakovano zimova-
nje.

Po prihodu so se VV najprej odpravili na lov za Akelinimi 
sledmi. Na poti so morali opraviti nekaj nalog in æe so bili 
pri zaœasnem bivaliøœu. Ko so se namestili in okrepœali, so 
izvedeli, da so Bandarlog – opice ugrabila Mavglija. Odloœili 
so se, da bodo izvedeli, kam so ga odpeljale, in da ga bodo 
reøili. Takoj so se odpravili v dæunglo. Biti so morali zelo 
previdni, saj je bila zunaj æe trdna noœ. Na poti so ugotovili, 
da so jim opice ukradle tudi knjige in slike dæungelskih pre-
bivalcev. Volœiœi so Bandarlog s skupnimi moœmi premagali 
in zaplenjeno dobili nazaj. Pridobili pa so si tudi nekaj podat-
kov, kam naj bi skrile Mavglija. 
Pravilo dæungle je: »S kaznijo se vse pozabi!«. Opice so bile 
kaznovane s porazom. VV jim njihove nagajivosti niso zame-
rili, zato so jih povabili k Akeli na œaj, sami pa so se odpravili 
v posteljo, saj je bila ura æe zelo pozna. (Bandarlog so v igri 
upodobili naøi skavti – popotniki in popotnice – PP.)

Naslednje jutro so se prebudili v œudovit, jasen dan. Po razgi-
bavanju svojih taœk so sreœali kaœo Kajo, ki je priøla na obisk. 
Poprosili so jo, naj jim s panterjem Bagiro pomaga poiskati 
Mavglija. Skupaj smo se odpravili na lov, a tudi tokrat ni ølo 
brez urjenja njihovih spretnosti. Po dolgem prebijanju sko-
zi dæunglo so Mavglija vendarle uspeøno reøili iz krempljev 
Bandarloga, a ga niso videli, saj je prestraøen takoj stekel do-
mov.

Po veœerji smo praznovali rojstni dan enega izmed naøih 
volœiœev, se z Akelo, Bagiro in Kajo dogovorili za plene (pleni 
so naloge, ki jih morajo VV uspeøno opraviti za napredova-

Obisk PP na zimovanju VV

V petek proti veœeru smo popotniki in popotnica (PP) 
odøli k volœiœem v Repnje pri Vodicah, kjer so bili na zi-
movanju. Ko smo prispeli tja, smo najprej vpraøali, kam 
lahko gremo, saj smo se priøli igrat igrico Kje je Mavgli?. 
Øli smo do cerkvice na hribœku, tam smo zakurili ogenj 
in œakali na volœiœe. Ko so priøli, smo jih trije popotniki 
obmetavali s kepami iz œasopisnega papirja. Nato smo 
se zaœeli igrati igrico. Oni so se razdelili v dve skupini, 
vsaka skupina pa je imela svojo bazo, kjer so imeli po-
spravljene svoje stvari, vsak od volœiœev pa je imel okrog 
pasu zavezano øe eno banano in en listek na katerem 
je pisalo Akela in øe dva balona. Popotniki smo morali 
volœiœe loviti in vsakiœ, ko smo ga ujeli, je moral dati eno 
stvar, œe pa je zaklical »Akela,« pa smo mu mi morali dati 
listek, œe pa ni hotel dati niœesar, smo ga odnesli v za-
por in œe je rekel »Dvoboj,« smo se igrali dvoboj kamen, 
økarje, papir. Œe smo zmagali mi, je ostal v zaporu, œe pa 
je zmagal volœiœ, je lahko odøel ven. Po konœani igri smo 
vse pospravili in odøli k volœiœem na œaj in piøkote.

Klemen Jakob, Druæabni rakun

TUDI TI SI LAHKO DEL NAS

Smo skavtska skupina Økocjan- Turjak 1, ki se ukvarja z 
otroki in mladimi.
Œe si ustvarjalen, samoiniciativen, æeljan timskega dela 
in usmerjen v nove izzive, te vabimo, da postaneø del 
skupnosti voditeljev.
Veseli bomo tvoje ponudbe na 
elektronski naslov melita.strukelj@skavt.net do 2. marca 
2008, ali 
na predstaviti skavtstva in lika voditelja, ki bo 
v Velikih Laøœah, 24. februarja 2008 po sv. maøi v 
æupniøœu in 
na Turjaku, 29. februarja 2008 ob 20. uri v dvorani nad 
trgovino. 

Stegovodja Melita Øtrukelj

nje), si pogledali risanko z Mavglijem v glavni vlogi in æe je 
bila nedelja. 

VV so izjavili, da smo imeli »izvidniøko« budnico, saj so mo-
rali vstati æe ob pol sedmih in se v 10 minutah urediti za 
maøo. Po maøi smo se øe malo igrali, pospravili bivaliøœe in 
se odpravili proti svojem domu.

Otrokom in tudi nama z voditeljem je bilo to eno najlepøih 
zimovanj v zgodovini naøega skavtstva, a kot vselej prekrat-
ko. 

Melita Øtrukelj, Akela
voditeljica VV
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Tepežkanje ali 
nedolžni otročiči
Skavti so prikazali star običaj

Skavti, Økocjan – Turjak 1, smo ob podpori Druøtva za ohra-
njanje dediøœine Gradeæ starejøim obujali spomine, mladim 
pa prikazali ta star obiœaj.

V dopoldanskem œasu smo se skavti odpravili po vaseh in 
na naøe preseneœenje, so nas ljudje veœinoma priœakali po 
starih obiœajih. Tako smo spoznali nekaj novih pesmic, ki so 
jih otroci nekoœ poznali pri tem obiœaju. Pri Koroøœevih so 
nam pokazali, kako se splete korobaœe, ki smo jih potem pri-
dno uporabljali. Izvedeli smo tudi, kaj je Miklavæeva øiba. 
Øe najbolj pa smo se razveselili zelo okusnega kruha v obliki 
ptiœkov. Obiskali smo veliko vasi, a nam je æal zmanjkalo 
œasa. Veseli pa smo, ker nam je uspelo stvar premakniti, da 
se vse veœ ljudi zaveda pomena ohranjevanja starih obiœajev 
in vse kar je z njimi povezano.                                                              

Øe nekaj zanimivosti:                                                                                        
 
Miklavæevka (ali Miklavæeva øiba) je bila vejica grma, lahko 
na koncu ukrivljena kot økofovska palica, ovita s pisanim pa-
pirnatim trakom, z narezanimi resicami.              
Korobaœ: je bila kita, spletena iz vrbovega øibja,              
Miklavæevko je sv. Miklavæ podaril pridnim otrokom, 
korobaœ pa porednim. Po sv. Miklavæu so starøi miklavæevko 
zataknili v kot (kot v »hiøi«, dnevni sobi in jedilnici s kmeœko 
peœjo v enem kotu in »bohkom«, jaslicami in ogledalom v 
drugem kotu). Œe so bili otroci poredni, so jih z miklavæevko 
po riti. Korabaœe pa so lahko potem otroci uporabili za 
tepeækanje.

David Øavli – Zavzeti sokol

10 let koledovanja 
v župniji rob
Trikraljevska akcija 2007/08

Robarski koledniki smo letos æe deseto leto zapored obisko-
vali in blagoslavljali domove po vaseh æupnije Rob. To nam 
je uspelo v treh dneh z devetnajstimi koledniki v petih sku-
pinah . Brezplaœen prevoz s kombijem in voznikom nam æe 
nekaj let omogoœa obœina Velike Laøœe. Naøega koledniøkega 
øoferja Joæeta smo æe kar posvojili, saj nas vedno varno pri-
pelje do vsake hiøe in na koncu do doma. 

Letoønja trikraljevska nabirka je namenjena za gradnjo øol in 
vrtcev v Zambiji, Burundiju, Kongu in na Madagaskarju. V 
zlato skrinjico ste darovali 1555,48 EUR. 
Hvala vsem in naj trikraljevsko znamenje 20 G + M + B 08 
blagoslavlja vas in vaøe domove, da boste to leto preæiveli v 
miru in ljubezni.

Mir in dobro vam æelimo robarski koledniki.

Spominsko obeležje 
talcem
Na pokopališču Velike Lašče

V letu 2007 je v programu dela druøtva Zarja spominov Veli-
ke Laøœe kot pomembna naloga pomenilo obnoviti dostop do 
spominske ploøœe 18 talcem na zunanjem robu pokopaliøœa, 
polepøati izgled tega obeleæja in oznaœiti smer in s tem opo-
zoriti na omenjeno obeleæje. Po opravljenem delu, tudi s 
pomoœjo obœine Velike Laøœe, je bila æalna komemoracija 
ob dnevu mrtvih. Govornik Ivan Gaœnik je lepo opisal zgo-
dovino in dogodke pred 65 leti, leta 1942, ko je bilo ob robu 
pokopaliøœa ustreljenih 18 talcev. Govor je pomemben pri-
kaz dogodkov iz teh œasov, zato ga objavljamo v celoti:

Ko sonce izgubi moœ in nad hiøami zaveje hladen veter kar 
nekako zaœutimo, da se bliæa 1. november ali vsi sveti, dan, 
ki je posveœen spominu na naøe mrtve sorodnike in prija-
telje. Zaman utrujamo korak, œe beæimo pred smrtjo. Vse, 
kar se rodi, smrti zori. Vedno znova se rodi le pomlad in 
mamina ljubezen. Smrt nas iz æivljenja iztrga na razliœne 
naœine – tragiœne in naravne. Tudi naravna smrt se nam zdi 
kriviœna, saj pride vedno prehitro. Smrt, ki je pred 65 leti, 
leta 1942, od junija do oktobra kosila pred zidom tam na 
koncu pokopaliøœa je bila øe posebej kriviœna. Priøla je iz 
rok faøistiœnih Italijanov, ki so hoteli podjarmiti naø narod, 
ga potujœiti in mu vzeti zemljo. Tem ljudem, prva dva talca 
sta bila Tomøiœeva iz Stop, nato je sledilo øe 16 drugih, so 
vzeli æivljenja samo zato, ker so hoteli æiveti svobodno na 
svoji zemlji.

Danaønja æalna sveœanost je posveœena spominu nanje.

Italijanom ni bilo dovolj da so po prvi svetovni vojni v za-
hvalo za izdajo svojih zaveznikov dobili velik kos slovenske 
zemlje, pa tudi sosednje hrvaøke. Na pridobljenem ozemlju 
so potem Slovencem vsiljevali svoj jezik in kulturo. Tudi pri 
maøi se ni smelo peti po slovensko. Mnoge Primorce so pri-
silili, da so prodali svoje domove italijanskim priseljencem, 
za katere je dræava ustanovila poseben sklad, iz katerega so 
dobivali posojila za nakup slovenskih domaœij.

Hoteli so øe veœ, zato so skupaj s svojimi zavezniki Nemci leta 
1941 priøli v Jugoslavijo, katere armada je kmalu kapitulirala. 
V Sloveniji in v Jugoslaviji se je zaœel organiziran odpor proti 
zavojevalcem, vendar se je kmalu pokazala pregovorna nee-
notnost Slovanov, ki so jo s pridom izkoriøœali æe Bizantinci, 
in sprva enotni organizatorji so se razøli. Zmagala je ideolo-
gija in tujci so znova izkoristili naøo neenotnost, zato ima-
mo po Sloveniji toliko spominskih obeleæij za partizane in 
domobrance. Da pa je moæno kljub razliœnim prepriœanjem 
biti œlovek, so dokazali Velikolaøœani. Italijani, ki so iskali 
sodelavce in œlane OF, so jih precej odpeljali v zapore v Lju-
bljani. Med njimi so bili œlani OF in tudi taki, ki se z idejo 
OF niso strinjali, vendar niso nikogar izdali. Bili so sosedje 
in Slovenci. Italijani so s terorjem nad nemoœnimi prebivalci 
pokazali svojo kulturo in to ni bila kultura veœnega Rima, za 
katero so nekateri tedanji slovenski politiki trdili, da so jo pri-
nesli k nam, ko so zasedli Slovenijo. »Kulturo« veœnega Rima 
so Italijani pred prihodom k nam razøirjali po Evropi, ko so se 
slikali z odrezanimi glavami pobitih Etiopcev in slike poøiljali 
domov kot dokaz o svojih junaøtvih. V naœrtih Nemcev in 
Italijanov tudi ni bilo nobene samostojne dræave Slovenije, 
zato imajo ljudje, ki so se jim uprli, zasluge tudi za naøo sa-

mostojnost. Nacizmu in faøizmu ni uspelo podjarmiti Evrope, 
vendar so bile za zmago nad njima potrebne ogromne ærtve, 
samo v Sovjetski zvezi 21 milijonov mrtvih. Pri nas tudi zelo 
veliko. Tudi naøi partizani so dali prispevek k zmagi, saj so 
morali Nemci dræati v Jugoslaviji precej svojih vojakov, ki bi 
jih sicer lahko poslali na druge fronte.

Tisti, ki pravijo, da NOB ni bil potreben, da je bil zgreøen, 
nimajo prav. Ob æe tolikokrat izreœenem, da brez NOB ne 
bi dobili nazaj Primorske, je zelo verjetno, da bi sovjetska 
armada potem, ko bi nas osvobodila, pri nas tudi ostala, 
tako kot drugod v vzhodni Evropi. Tudi zaradi tega moramo 
biti hvaleæni tistim, ki so ob pokopaliøkem zidu dali svoja 
æivljenja, in vsem drugim, ki so æivljenja izgubili na bojiøœih. 
Da spomin nanje, øe dolgo po tem, ko ne bo nobenih njiho-
vih sorodnikov veœ, ne bo zamrl, je zagotovilo druøtvo Zar-
ja spominov s svojim øtevilnim œlanstvom, med katerimi je 
mnogo mladih, rojenih v œasu po vojni. Ko se bomo vedno 
znova spominjali ærtev vojne, naj bodo luœke, ki jih bomo 
priæigali na njihovih grobovih, luœke naøe ljubezni do njih in 
nas med seboj. 

Ljubezen rodi ljubezen.

Naj æalne slovesnosti, ki se bodo vrøile te dni po Sloveniji, 
ne bodo prilike za netenje sovraøtva med nami. Vsi, ki vas 
zaradi dogodkov med vojno in po vojni preveva sovraøtvo 
in æelja po maøœevanju, tega ne prenaøajte na mladi rod, œe 
æelite dobro slovenskemu narodu. Mladi morajo æiveti v miru 
in slogi, da bo ta naø mali slovenski narod preæivel in ohranil 
svojo identiteto v œasih, ko za odvisnost in potujœenje niso 
veœ potrebne vojne.

Priægimo luœke sprave v naøih srcih, odpustimo drug druge-
mu. Z dokazovanjem kdo je manj kriv in kdo bolj, bomo 
spravo dosegli øele, ko bodo tudi na naøih grobovih zagorele 
luœke.

Po konœanem govoru in ostalih toœkah programa, ki ga je 
izpeljala mladina iz osnovne øole Velike Laøœe, je bil pred 
obeleæje talcev poloæen æalni venœek, ki so ga poloæili Tama-
ra Gaœnik, Alojz Venturini in Anton Zevnik. 

Verjamemo, da smo z obnovo in s polepøanjem pristopa do 
spominskega obeleæja talcem ob pokopaliøœu Velike Laøœe 
uredili lepøi spomin na te æalostne dogodke pred 65 leti.

Zarja spominov Velike Laøœe

Sreœo Knafelc vabi na uœno uro zgodovine ...
 
Stane Kirn, 
(ineterniranec na Rabu in še mnogo 
njegovih neverjetnih preizkušenj ...)

ki bo v petek, 22. februarja ob 18. uri v predavalnici 
bivøe øole v Krvavi Peœi. 

Mnoga æivljenjska nakljuœja so mu bila naklonjena da 
je preæivel najveœje preizkuønje, ki te lahko doletijo 
v æivljenju. In zdaj, v zreli starosti je ena redkih priœ 
dogodkov izpred 65 in veœ let. Prisluhnimo mu in 
nauœimo se nekaj iz njegove izkuønje ... 
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sodkov nas Adl spusti v svoje najbolj intimne trenutke, spre-
govori o trenutkih, ko preprosto si, ter uæivaø tukaj in zdaj. In 
taka je bila tudi ta predstavitev, veœer poezije in skulptur, v 
katerega sem se ujela øe sama, in prepriœana sem, da se je in 
se bo øe marsikdo.

Knjiga Lepota sveta odkriva  po-
gled v dve duøi in prikaæe zani-
miv preplet umetnosti, ki se ro-
jeva v naøi sredini. Œe æe iøœemo 
zasluge, da je knjiga lahko ugle-
dala beli dan, je seveda pri tem 
levji deleæ prispeval Duøan, nje-
no predstavitev je omogoœil Mitja 
Pintariœ, knjigo pa je izdal  Par-
nas, zavod za kulturo in turizem, 
v katerem jo lahko tudi naroœite. 
(041 833 456). 

Metka Stariœ
Foto: Mojca K.

Druøtvene strani Kultura

Lola  ali 
Če mi daš za pivo, 
ti preberem pesem
Predstavitev knige Lepote sveta

Stavek, ki bi lahko bil tudi verz, pa vendar to ni. Je pa napo-
vedal øe zadnjo, neobjavljeno pesem, ki jo je Adl potegnil kar 
iz æepa in prebral zbranim v lokalu Mina na sobotni veœer, 
26. januarja. 

Veœer je bil namenjen predstavitvi skupnega projekta dveh 
avtorjev, novi knjigi Lepota sveta, v kateri se prepletata po-
ezija Andreja Perhaja – Adla in slike ter skulpture Duøana 
Zekoviœa – Hazeta. Pravzaprav je poøteno omeniti øe tretjega 
– Janeza Kuzmana, ki je poskrbel za likovno podobo knjige, 
a se  predstavitve ni mogel udeleæiti. 

Ideja je bila zanimiva æe od vsega zaœetka, rodila pa se je ob 
gostovanju v Øvici: da Adl napiøe pesmi, Duøan pa glede na 
to, katera ga najbolj pritegne, ustvarja v sliki ali kipu. Pa se je 
pokazalo, da se je Duøana dotaknila kar veœina Adlove poe-
zije in je potem øe nekaj œasa trajalo, da je uspel vse skupaj 
preliti v stvarnost – kar kljub Duøanovemu bogastvu idej æe 
f iziœno ni bilo enostavno. 

Publika, v zaœetku øe malce zadræana in previdna, se je skozi 
veœer œedalje bolj prebujala. »Tukaj sem, da vam preberem 
kakøno pesem in da vam bom ves veœer teæil,« je suvereno 
zaœel in veœer vodil Adl, Duøan pa se je poleg razstavljenih 
f igur na mizah in menjajoœih podob slik ter neæno-erotiœnih 
œrnobelih fotograf ij na steni lokala øe sam prelevil v sceno, 
njegove stvaritve govorijo same. Adlovo interpretacijo poe-
zije je z zanimivim izborom glasbe podkrepil Simon Gale in 
œutilo se je, da predstavitev sodi toœno v ta prostor, v Mino, 
kjer je nastala ali se vsaj brusila marsikatera od Adlovih pe-
smi, in med Laøœane. Adlovo poezijo razumeø, saj pripove-
duje zgodbe. Odkriva svet æensk, potovanj, trenutkov, razgali 
se v svojem sporoœilu in ga ne zavija v simbole. Brez pred-

Mladi na Dunaj
Izlet na praznični Dunaj 
z Mladinskim druŠtvom VRT

V Mladinskem druøtvu VRT smo æe dalj œasa razmiøljali, da 
bi organizirali kakøen zanimiv izlet za mlade iz naøe obœine. 
Tako smo se v œetrtek, 27. decembra, odpravili na enodnev-
ni obisk prazniœnega Dunaja. Nekaj minut œez peto zjutraj 
smo napolnili prav vse sedeæe na avtobusu, ki nas je pobral 
pred Gasilnim domom v Velikih Laøœah, in se tako odpravili 
na pot. V Ljubljani smo pobrali naøo vodiœko Lizo, nato pa 
nas je pot vodila œez mejni prehod Øentilj in naprej po avto-
cesti mimo Gradca do avstrijske prestolnice.
 
Po skoraj øestih urah, ki smo si jih popestrili s petjem in igra-
njem na kitaro, smo prispeli na Dunaj. Najprej smo si ogleda-
li nekdanjo letno cesarsko rezidenco, dvorec Schoenbrunn. 
Sprehodili smo se skozi park in obœudovali mogoœne zgrad-
be in œudovite vrtove, ki si jih je vredno ogledati predvsem 
spomladi in poleti. Manjøa skupinica se je odloœila za ogled 
æivalskega vrta, ki slovi kot eden najstarejøih v Evropi in leæi 
v neposredni bliæini dvorca. Ostali smo z avtobusom odøli 
v center mesta, kjer smo se popeljali po znamenitem Ringu. 
Ogledali smo si Trg Marije Terezije, sodno palaœo, parlament, 
poøtno hranilnico, mestno hiøo, dunajsko univerzo in opero. 
Prijazna øoferja sta nas nato pustila v centru mesta in sledil 
je sprehod skozi srediøœe ter ogled nekaterih znamenitosti. 
Vodiœka Liza nam je zaupala veliko zgodovinskih podatkov 
in nas skozi mestna vrata popeljala v Hofburg. Ogledali smo 
si øe øolo za lipicance, grobnico Habsburæanov in zakladni-
co. Sprehodili smo se po Koroøki ulici, si ogledali Mozartov 
in Goethejev spomenik ter priøli do veliœastne katedrale Sve-
tega Øtefana. V notranjosti smo si ogledali tudi jaslice. Sledilo 
je nekaj prostih uric, ki jih je vsak izkoristil po svoje. Nekateri 
so si ogledali muzeja naravne in umetnostne zgodovine, dru-
gi so v kavarnah pokusili znamenito dunajsko kavo, spet tretji 
so se sprehodili po prazniœno okraøenih ulicah, nakupovali 
spominke in obœudovali uliœne umetnike. 

Ob sedmih zveœer smo se vsi skupaj zbrali ob spomeniku 
Marije Terezije in se polni novih vtisov vkrcali na avtobus. 
Sledil je øe ogled nenavadne hiøe sodobnega arhitekta Hun-
dertwasserja, ki je s svojimi zgradbami dal poseben peœat 
temu cesarskemu mestu. Pred nami je bila samo øe voænja 

proti domu in prav zanimivo je bilo posluøati razliœne zgod-
be in pripetljaje, ki so se nam zgodili. Prav vsak je namreœ 
Dunaj doæivel po svoje, za vse nas pa je bil izlet nepozaben. 
Vrnili smo se v zgodnjih jutranjih urah, prijetno utrujeni in v 
prepriœanju, da je to sicer bil prvi izlet Mladinskega druøtva 
VRT, a nikakor ne zadnji. 

Besedilo: Katja Leniœ, MD VRT

Javni zavod Trubarjevi kraji in Zavod za razvijanje 
ustvarjalnosti

   vabita na otvoritev razstave
 
 fotografa Olivierja Grandovca,
 
œlana Fotografske zveze Francije 
z naslovom  
»Ob toku Raøice«,
ki bo v  
soboto 23. februarja ob 18.30 
v galeriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti

vabi  v torek 18. marca ob 19.00 uri
 
 na literarni večer  
 »Prepletanje poezij«

s predstavitvijo Antologije slovenskih pesnic 
(zaloæba Tuma) 
Z gostjami: 
Marijo Gorøe 
Tanjano Pregl Kobe 
in Vladimiro Rejc 
Goste bo predstavila pesnica Ana Porenta.

VABILO

Prijazno vabljeni na skodelico œaja in pogovor o knjigah, 
ki bo v œetrtek, 21. februarja ob 19. uri v knjiænici Velike 
Laøœe. Œajanka nosi naslov Kraljestvo fantazije (Velika 
Britanija).

Mihaela Andromako Rihar
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Vesolje se je končalo
Gledejin teater

21. decembra smo se z Gledejo sreœali v  Stopotju, resta-
vraciji ob koncu vesolja, kjer gostje z genialnim voditeljem 
Maxom Quordlepleenom doœakajo sam konec vesolja, nakar 
se po poobedku vrnejo v svoje œasove in dimenzije ... Tudi 
Gledejci smo se po uspeøni premieri vrnili v realni veseli 
december, poln pokov, bliskov in piskov.
 
Tokratna Gledejina predstava je nekoliko drugaœna 
od drugih, kar je med obœinstvom gotovo povzroœilo 
razliœne reakcije: od najbolj navduøenih do takih, ki se 
jim je predstava zdela nerazumljiva in tematika vpraøljiva.  

Dejstvo je, da tokratna predstava ne ponuja vnaprej iz-
delanih moralnih naukov, ampak zastavlja temeljna 
vpraøanja, na katera si mora odgovor poiskati vsak sam.  

Tisti, ki si predstave niste utegnili ogledati, si jo boste lah-
ko na kateri od prihodnjih ponovitev ali gostovanj in na 
Obmoœnem sreœanju otroøkih gledaliøkih skupin, ki ga prireja 
Javni Sklad za Kulturne Dejavnosti. 

Večer z 
Vladimiro Rejc
Literarno-glasbeni umetniški večer v 
Knjižnici Velike Lašče

V okviru decembrskih praznovanj smo v Knjiænico Velike 
Laøœe povabili pesnico, literarno publicistko, voditeljico lite-
rarnih prireditev Vladimiro Rejc in øe nekatere goste, ki so z 
njo tako ali drugaœe povezani. To so: pesnica, pisateljica, li-
terarna publicistka in likovna kritiœarka Tatjana Pregl Kobe, 
akademska slikarka Marija Prelog, citrarka Veronika Zajc in 
Vokalna skupna Mavrica. Predstavitev umetnikov je vodil in 
veœer povezoval recitator Jani Urbanc. Najprej se nam je 
predstavila Vladimira Rejc – avtorica petih knjig: Pogovori o 
drogah (1996), Æepno ogledalce (1997, knjiga je bila nomi-
nirana za nagrado knjiæni prvenec), Œarovnija pisanja (2005) 
s podnaslovom Portreti slovenskih knjiæevnikov, Razgaljena 
bliæina (2006) in Potovanje nemih obrazov (2007).

V knjigi Pogovori o drogah je zbranih ogromno informacij, 
mnenj in izkuøenj strokovnjakov, uæivalcev drog, njihovih 
starøev, razliœnih aktivistov in predstavnikov medijev s ci-
ljem, kako bolje informirati ljudi in zmanjøati økodo, ki jo 
povzroœa uæivanje drog pri nas. V knjigi Œarovnija pisanja 
pa je øirok seznam zanimivih sodobnih ustvarjalcev (49), 
njihovi bibliografski in biografski podatki. Knjiga tudi nam 
knjiæniœarjem zelo pomaga pri naøem delu. Pesniøka zbirka 
Potovanje nemih obrazov pa je zanimiva tudi zato, ker jo je 
s svojimi risbami opremila akademska slikarka Marija Prelog. 
Ob tej priloænosti smo Marijo Prelog povabili, da bi v nasle-
dnjem letu pripravili razstavo svojih slik v Knjiænici Velike 
Laøœe.

Z Vladimiro Rejc in Marijo Prelog pa uspeøno sodeluje tudi 
pesnica Tatjana Pregl Kobe. Izdala je veœ pesniøkih zbirk za 
odrasle: Nemira polno jabolko (1997), V kiklopinem oœesu 
(1997), Violina (2000). Hkrati je tudi likovna kritiœarka (Li-
kovne impresije I). Med strokovno najpomembnejøa dela pa 
sodi njena knjiga Slovenska knjiæna ilustracija (1979), s katero 
je postavila temelje za nadaljnje ustvarjanje na tem podroœju. 
Piøe tudi za otroke: Œe bi sreœal krokodila (1980), Sinko pote-
pinko (2004), Ko bom velik (2005). Zadnjo pesniøko zbirko, 
ki je izøla leta 2007 je s svojimi risbicami opremila Marija 
Prelog. Tako smo spoznali tri pomembne ustvarjalce v slo-
venskem prostoru.

Citrarka Veronika Zajc nadaljuje druæinsko tradicijo igranja 
na posebno vrsto citer, na katere igra z violinskim lokom. 
Ta vrsta citer je v Evropi æe prava redkost. Vokalna skupina 
Mavrica nam je zapela øopek narodnih pesmi. Prireditev je 
povezoval in vodil Jani Urbanc, ki nam je tudi recitiral pesmi 
obeh pesnic, pa øe kakøno zraven.

Prireditev je bila veœ kot primerna za ta œas, nabita s œustvi 
in posebno energijo, ki se je pretakala med ustvarjalci in 
posluøalci. S to prireditvijo je Knjiænica Velike Laøœe voøœila 
vsem œlanom in uporabnikom lepe boæiœne in novoletne  
praznike, zdravo in uspeøno novo leto, da bi øe naprej tako 
pridno obiskovali ta mali, a preœudoviti hram uœenosti.

Zahvaljujem se Knjiænici Preæihov Voranc, ki nam je 
omogoœila to prireditev. Hvala.

Vodja enote Velike Laøœe
Mihaela Andromako Rihar

Dobrepoljska godba 
in mladinci iz Ponikev
12. tradicionalni božično-novoletni 
koncert

V lanskem decembru pred boæiœem in novim letom smo æe 12. 
leto zapored organizirali boæiœno-novoletni koncert dobrepolj-
ske godbe, na katerem je letos sodeloval tudi mladinski pevski 
zbor Ponikve. Koncert je bil v soboto, 22. decembra, v dvorani 
Doma krajanov, v kateri prav zaradi svoje primerne velikosti 
prisrœnost øe globlje prodre v naøe duøe. Koncert smo prviœ so-
organizirali leta 1996, in sicer obœina Velike Laøœe, KTZ Turjak 
in kot vse dosedanje KUD Marij Kogoj.

Seveda brez obœanov obœine Velike Laøœe, ki nastopajo v tem 
orkestru, tega projekta ne bi bilo. Koncert na Turjaku je ravno 
ob pravem œasu in bi ga ljudje øe kako pogreøali, œe ga ne bi 
bilo, zato je dvorana vedno polna obiskovalcev. Da je bilo to 
doseæeno, je bilo potrebne veliko poærtvovalnosti, vztrajnosti 
in premiøljenih potez s strani organizatorjev.

Na koncertu smo podarili dve poveœani spominski fotograf iji 
voditelju Igorju Ahaœevœiœu in predsedniku orkestra Duøanu 
Cimpermanu, ki na Turjaku nastopata æe vse od leta 1996. V 
naslednjih letih pa bo KUD Marij Kogoj poœastil tudi zasluænost 

Dirigent Roman Gaœnik z orkestrom Godbe Dobrepolje; desno 
stoji voditelj Igor Ahaœevœiœ.

ostalih œlanov. Prav tak koncert zagotovo sodi v predprazniœni 
boæiœno-novoletni œas, saj gotovo v naøe duøe prinaøa obilo 
miru. Z organizacijami koncertov dobrepoljske godbe v tem 
letnem œasu bomo nadaljevali, dokler bo zanimanje zanj. 

Koncert podpira tudi obœina Velike Laøœe, saj se zagotovo 
zaveda potrebe po medobœinskem sodelovanju.

KUD Marij Kogoj
Predsednik Franci Peœnik

Fotograf ije: Anton Podræaj

Koncert ob izidu 
zgoščenke
18 let Velikolaške vokalne skupine

Velikolaøka vokalna skupina bo letos dopolnila 18 let. To 
res ni veliko v primerjavi s Trubarjevimi petstotimi, a pevci 
smo ponosni na svojo polnoletnost. Z njo kaæemo, da nam 
skupno prepevanje predstavlja pomemben del æivljenja in 
eno izmed naøih ljubezni. 
 
Na koncertu v Levstikovem domu v nedeljo, 13. januarja, 
smo predstavili slovenske ljudske pesmi v priredbah razliœnih 
skladateljev in slovenske umetne pesmi, ki sestavljajo naøo 
zgoøœenko. Tudi tokrat nam je prijazno priskoœil na pomoœ 
in povezoval program Rok Borøtnik. Med pesmimi pa so 
obiskovalci lahko v obliki video posnetkov in fotograf ij spre-
mljali nekaj utrinkov iz naøe pevske zgodovine. Koncert smo 
zaœinili z gosti – Tamburaøkim orkestrom Sodraæica. Ta v pre-

novljeni zasedbi nadaljuje tamburaøko tradicijo, ki sega æe v 
œas pred 1. svetovno vojno. 

Pevci smo veseli, da smo nastopili pred tako øtevilnim 
obœinstvom. Za uspel koncert in prijetno druæenje po njem 
pa se zahvaljujemo spodaj naøtetim:
 
Obœina Velike Laøœe
KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe 
Niko Samsa  (priprava fotograf ij in video posnetkov)
Gregor Mesec (izdelava plakata)
Boøtjan Lenarœiœ (priprava pogostitve)
Gostilna Pri Kuklju, Velike Laøœe
Picerija Pri Roku, Velike Laøœe

Besedilo: Martina Kovaœiœ
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3. območno literarno srečanje bo 14. marca na Igu

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Obmoœna izpostava Ljubljana okolica razpisuje 3. Obmoœno 
literarno sreœanje 2008. K sodelovanju vabimo vse, ki imate v svojih predalih zanimive literarne zapise in delujete v 
obœinah, ki jih pokriva naøa obmoœna izpostava JSKD - Ljubljana okolica: Velike Laøœe, Ig, Økof ljica, Brezovica, Horjul, 
Dobrova- Polhov Gradec in Dol pri Ljubljani!

Pogoji sodelovanja:
• Sreœanja se lahko udeleæi vsak z lastnimi literarnimi deli, vseh literarnih zvrsti (lahko je poezija, proza, dramatika, ipd…)
• Vsak udeleæenec na sreœanju lahko sodeluje z veœ prispevki, ki pa skupno ne presegajo 5 minut branja. Œasovno 

omejitev lahko øe spremenimo, glede na øtevilo prijavljenih. 
• Zaæeleno je, da avtorji na prireditvi sami izvajate/berete svoje prispevke, v nasprotnem primeru vas prosimo, da 

nam to sporoœite v prijavnici. 
• Natanœno izpolnjeno prijavnico vrnite na naø naslov najkasneje do petka, 29. februarja 2008! 
• Skupaj s prijavnico poøljite literarne prispevke, ki jih boste predstavili na sreœanju!
Prijavnico in prispevke lahko poøljete tudi po elektronski poøti oi.ljubljana.okolica@jskd.si !

Na osnovi prispelih prijavnic in tekstov bomo oblikovali potek (scenarij) prireditve, z vrstnim redom nastopajoœih. 
Sreœanje bo potekalo v prijetnem, sproøœenem vzduøju v gostilni Gerbec na Igu, s priœetkom ob 19. uri. Po prireditvi 
bo priloænost za klepet in druæenje. Gostitelj in soorganizator prireditve je Druøtvo Fran Govekar Ig. 

Vodja JSKD-OI Ljubljana okolica Tatjana Avsec

Turjaški harmonikar
14. tradicionalno območno srečanje 
harmonikarjev

Sreœanje je postalo tradicionalno, saj smo prvo sreœanje or-
ganizirali æe v letu 1990, s sreœanji harmonikarjev pa imeli 
doloœene cilje. Takrat je prvo sreœanje organiziral domaœi 
KUD Marij Kogoj. Ta sreœanja so bila øe leta 1991 in 1992, 
leta 1993 sreœanja ni bilo, ker se je na gradu odvijala osrednja 
dræavna prireditev ob 400-letnici zmage Andreja Turjaøkega 
nad Turki. Ponovno smo sreœanje organizirali leta 1994, 
le da je takrat KUD povabil k sodelovanju ZKD Ljubljana 
– okolica v sodelovanju z domaœo obœino in takrat smo za-
œeli sreœanja beleæiti. Leta 1997 ali 1998 je ZKD Ljubljana 
– okolica zamenjal JSKD OI Ljubljana – okolica. Tovrstna 
sreœanja v Sloveniji so redkost, KUD Marij Kogoj pa ima 
veliko izkuøenj, zato lahko priœakujemo organizacijo takih 
prireditev tudi v prihodnje, seveda s pomoœjo obœine Velike 
Laøœe. V spodbudo so nam nastopajoœi in starøi mlajøih, ki 
nas tudi moralno podpirajo, saj se zavedajo, da smo s tem 
sreœanjem sigurno odvrnili vsakega nastopajoœega od »slabe 
druæbe«. Za nastop na naøem sreœanju morajo nastopajoœi 
pokazati izredno veliko delovnih navad in korajæe, da sploh 
pridejo na oder. Morajo biti tudi samozavestni, to pa pri-
dobijo le z nastopanjem in s spoznanjem, da jih obœinstvo 
sprejema z veseljem. Tako se œutijo druæbi potrebni, kar jih 
øe bolj opogumlja. Spoznajo tudi, da so za ohranitev Slov-
enstva potrebni tako mlajøi kot tudi starejøi. Nauœili so se 
medsebojnega spoøtovanja in prijateljskega sodelovanja med 
bliænjimi in oddaljenimi kraji. Spoznajo, da je na sreœanju 
harmonikarjev Turjaøki harmonikar tudi enakopravna zas-
topanost spolov.

1. decembra lani je na sreœanju Turjaøki harmonikar nastopi-
lo 23 harmonikarjev in harmonikaøic. Med njimi je bil gost 
83-letni harmonikar iz Lahovœ, gospod Ivan Zavrl. Iz Kranja 
pa smo priœakovali naøega rojaka z Gradeæa, Sreœa Gorøiœa, 
ki je bil v letih 1947 do 1953 tudi graditelj tega kulturnega 
hrama. Æal Sreœo zaradi bolezni ni nastopil. Izmed gostov 
smo iz Krøkega priœakovali dræavno prvakinjo, Tadejo Kuøar, 
ki pa zaradi objektivnih razlogov ni mogla priti. Priøel pa je 
gospod Milan Brecelj, direktor turistiœne agencije BOOM, ki 
je bila 18. avgusta gostitelj 10. dræavnega in 1. æal nepopol-
nega svetovnega prvenstva harmonikaøic. Ker smo se tekmo-
vanja udeleæili tudi z harmonikaøicami iz Trubarjevih krajev, 
smo navezali prijateljske stike, kar je tudi prav, saj so æe pred 
10 leti na Turjaøkem harmonikarju nastopili kar 3 nastopajoœi 

iz obœine Krøko. Ob tej priloænosti se gospodu Milanu Bre-
clju in njegovi æeni iz vsega srca zahvaljujemo. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem nastopajoœim in obiskovalcem, ki æe 
vsa leta pomagajo pri duhovni rasti sreœanja. Hvala soorga-
nizatorju JSKD OI Ljubljana – okolica ter njeni vodji, gospe 
Tatjani Avsec, ki je s podelitvijo priznanj zakljuœila sreœanje. 
Nenazadnje gre zahvala tudi domaœi obœini Velike Laøœe in 
œlanom KUD Marij Kogoj, ki æe vsa leta skrbijo, da sreœanja 
nemoteno potekajo. Hvala tudi voditeljici Tini Jakliœ, ki je æe 
tretjiœ zapored izvrstno vodila prireditev. Hvala torej vsem, ki 
ste kakorkoli sodelovali pri tako pomembnem projektu za naø 
kraj in obœino Velike Laøœe.

Razveseljivo je dejstvo, da je bilo zastopstvo iz obœine Ve-
like Laøœe in KUD-a Marij Kogoj dovolj øtevilno. Poleg æe 
preizkuøenih so prviœ nastopili tudi Jure Ahœin in Domen In-
dihar iz obœine Velike Laøœe, Æan Æagar in Gaøper Purkart iz 
obœine Ig ter Blaæ Matjaæ iz obœine Økof ljica. Skupaj so na 
sreœanju nastopili harmonikarji iz 10 obœin.

Predsednik KUD Marij Kogoj
Franci Peœnik 

fotograf ije: Frenk Ahœin

Voditeljica Tina Jakliœ

Domen Indihar

Jure Ahœin

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Obmoœna izpostava Ljubljana okolica

Trg MDB 14, 1111 Ljubljana
tel.: tel.: + 386 1 241 05 37; faks: + 386 1 422 26 44

e-poøta: oi.ljubljana.okolica@jskd.si;  www.jskd.si  

     OBMOČNO LITERARNO SREČANJE 2008
   IG, 14. marec 2008

PRIJAVNICA

Ime in priimek:_______________________________________________________________________

Toœen naslov:________________________________________________________________________

Tel:_______________________GSM:_____________________e-poøta:_________________________

Œlan/ica druøtva oz. skupine:___________________________________________________________

Morebitne knjiæne izdaje, nagrade ipd:___________________________________________________

Literarna zvrst vaøega prispevka:_________________________________________________________

Naslovi priloæenih literarnih prispevkov (obvezno poøljite kopije besedil, ki jih boste predstavili):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Trajanje branja prispevkov:______________________________________________________________

Prispevek bom izvajal/a sam/a (obkroæi):         DA           NE

Datum:__________________             Podpis:_______________________________
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Sobota, 16. februar, 19:00
Alien proti predatorju: Rekviem
Ameriøka uspeønica; ZF akcija

Po treh letih se najbolj ubijalski stvor, kar jih je kdaj æivelo, in najbolj 
spreten lovec tega vesolja znova sreœata, sredi krvavega obraœuna pa 
se znajdejo niœ hudega sluteœi prebivalci mirnega ameriøkega meste-
ca, kamor strmoglavi vesoljska ladja Predatorjev. Na njej so bili ujeti 
øtevilni krvoloœni Alieni, ki jim uspe pobegniti, edini preæiveli Pre-
dator pa jih, oboroæen z najnovejøimi oroæji, skuøa ustaviti, kar le øe 
poveœa øtevilo œloveøkih ærtev. (dolæina 1 ura 43 minut)
Kino_Alien.jpg

Sobota, 23. februar, 19:00
Ameriøki gangster
Ameriøka uspeønica; kriminalna drama

Reæiser Ridley Scott, ki je ustvaril mojstrovine Iztrebljevalec, Gladia-
tor in Nebeøko kraljestvo, nam tokrat predstavlja nekoliko drugaœno 
videnje uresniœevanja ameriøkega sna o uspehu in bogastvu. Lucas je 
umirjen øofer lokalnega vodje kriminalcev, a po øefovi smrti izkoristi 
okoliøœine in se povzpne na sam vrh maf ijske zdruæbe. Po robu se mu 
postavi odloœni policist Roberts, ki ga ni strah obraœuna s kriminalci. 
Toda med njunim vedno bolj neizprosnim dvobojem postaja oœitno, 
da si nista tako zelo razliœna, vse bolj nejasna pa je tudi loœnica med 
dobrim in slabim. (dolæina 2 uri 37 minut) Zviøane cene vstopnic!

Sobota, 1. marec, 19:00
Jaz, legenda
Ameriøka uspeønica; znanstveno-fantastiœni triler

Robert je nadarjen znanstvenik, a ostane brez moœi ob izbruhu skriv-
nostnega virusa, ki mu vzame druæino in uniœi œloveøko civilizacijo. 
Zavoljo redke imunosti Robert ostane edini preæiveli v New Yorku, 
toda v temaœnih sencah se skrivajo v krvoloœne stvore spremenjeni 
ljudje, ki ponoœi prilezejo na plano in iøœejo nove ærtve. Med nepre-
stanim begom pred poøastmi skuøa Robert najti zdravilo proti virusu, 
toda nekdo (ali nekaj) ga ves œas spremlja in œaka, da stori usodno 
napako. (dolæina 1 ura 35 minut)

Kino - Velike Lašče
Kinoprogram

SRCE Z RDEČIM TRAKOM

Grmeli, drveli so turi orjaøki
po naravi izbrani, kasneje turjaøki

je œas zgodovine njih izbrisal govedo
izbrani ljudje priøli so v njihovo sredo.

Za bivanje œlovek zgradil si je grad
v njega naselil se Von Auersperg je mlad;

nekje od sredine 11. stoletja
rodbino sprejemal je v svoja zavetja.

Grad so varovali nekateri svetniki
usodo krojili premnogi lastniki

in zlatniki, ki so gradili nove palaœe
bogatili bogate in delali reveæe beraœe.

So strahovi, demoni in turki grozili
do grada se kmetje puntat vozili

œez ovire, pregrade uveljavit svoj interes
a osvojil ga ni niti potres.

Padli so v boju mnogi veljaki
Friderik in Herbard ter drugi junaki;

turek je bil za njuno glavo paœ plaœan
a na gradu øe naprej æivel je turjaœan.

Usoda zla pa se ni odrekla nagradi
saj grad se je vdal belogradistiœni brigadi

padel in se spremenil v ruøevine
nato je zavladal œas boleœe tiøine. 

A turjaœan ni pustil svoje zidove same
ni pustil da grad mu kdo dejansko vzame

tako se kasneje je lotil prenove
zakrpal je rove, naredil nove zidove.

V gradu zdaj æivijo zgodbe in øtevilni miti
njihovi heroji, umrli in pobiti
zato v œast vsem tem junakom

med nami naj kraljuje srce z rdeœim trakom.

Miha Indihar

Sašo ve o športu 
največ
Iskali in našli najboljšega 
poznavalca športa na šoli

Zadnji dan koledarskega leta 2007 je na OØ Primoæa Trubar-
ja zaznamoval øportni kviz, v katerem so se pomerili øtirje 
najboljøi poznavalci øporta na øoli. Zmagal je devetoøolec 
Saøo Masnik.

Na OØ Primoæa Trubarja smo v sklopu prireditev Veseli de-
cember 2007 pripravili øportni kviz. Letos je bila to peta iz-
vedba. Kviz je postal obvezni del prireditev ob koncu kole-
darskega leta.

Na letoønji kviz se je prijavilo 19 uœencev, ki so se najprej 
pomerili v dveh predtekmovanjih. Najuspeønejøi øtirje so se 
nato pomerili v f inalu v petek, 21. decembra. F inale je bilo 
razdeljeno na øtiri igre, vmes pa smo imeli tudi nekaj toœk 
sprostilnega znaœaja. Nastopile so gimnastiœarke Anja, Petra, 
Brina in Sara, plesalke Anja, Patricija, Tjaøa, Nataøa, Irena in 
Ana ter Mark in Miha, ki obvladata beat box.

Naslov najboljøega poznavalca øporta na øoli je letos osvo-
jil Saøo Masnik, ki je øele po dodatnem vpraøanju premagal 
Roka Kokoøinka. Tretje mesto je osvojil Luka Koren, œetrto pa 
Jurij Koæar. 

Za vse tekmovalce smo pripravili tudi nagrade, ki so jih pri-
spevali:

• KOØARKAØKO DRUØTVO SLOVAN
• HOKEJSKI KLUB ACRONI JESENICE in
• NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK LJUBLJANA.

Besedilo: Bojan Novak

Tečaj nordijske hoje

Vsi, ki vas zanima pravilna tehnika nordijske hoje, 
ste vabljeni na 5-urni teœaj hoje z nordijskimi palicami.

Termini:
  – petek, 28. marec
              – petek, 4. april
              – petek, 11. april
              – petek, 18. april
              – petek, 25. april

Dobimo se ob 18:00 pred gasilskim domom v Velikih 
Laøœah. 
V primeru deæja teœaj odpade.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski øtevilki: 
031 339 703 (Anita).

Zmagovalec kviza, Saøo Masnik, med razmiøljanjem.

Najboljøi øtirje poznavalci øporta na øoli z uœiteljem Bojanom 
Novakom
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8. cenetov memorial 
Mednarodni odprti turnir 
v namiznem tenisu za rekreativne 
igralke in igralce

Konec januarja je bil prelomni trenutek v naøi obœini z otvo-
ritvijo veœnamenske øportne dvorane. Sledil mu je tradicio-
nalni vsakoletni turnir v namiznem tenisu, ki ga je organi-
ziralo druøtvo TVD Partizan Velike Laøœe in je bil posveœen 
tudi otvoritvi nove øportne dvorane ter praznovanju 500-
letnice rojstva Primoæa Trubarja.

Œe smo v preteklih letih posluøali kritike igralcev na raœun 
nevzdrænih pogojev za igranje v telovadnici, lahko sedaj pono-
sno pokaæemo na novo øportno dvorano in spremljajoœe pro-
store, ki omogoœajo kvalitetno izvedbo tekmovanj na najviøji 
ravni. Velike garderobe, sanitarije in tuøi ter sama dvorana so 
izzvali navduøenje vseh 72 tekmovalk in tekmovalcev, ki jih 
je spremljalo tudi lepo øtevilo gledalcev. Zato je bilo odliœno 
vzduøje v dvorani temu primerno. S pomoœjo donatorjev smo 
poskrbeli, da so bili vsi, igralci in gledalci, skozi celodnevno 
druæenje tudi kulinariœno postreæeni in odæejani. Nekateri igral-
ci iz Puconcev in Maribora so bili prviœ v naøih krajih, zato so 
se med nami stkale nove prijateljske vezi in æelja po nadaljnjem 
sodelovanju na øportnem in kulturnem podroœju, saj bodo Tru-
barjevo obletnico proslavljali tudi v Prekmurju.

Tekmovanje je potekalo na dvanajstih mizah v øestih 
posamiœnih kategorijah in dveh kategorijah dvojic. Zadostno 
øtevilo miz in velik prostor sta omogoœila hitro in kvalitetno 
izvedbo tekmovanja. Na tekmovanju so bile udeleæene vse 

Donatorji tekmovanja: Uskok d.d. – Fara, Trgoup d.o.o 
– Velike Laøœe, Frizerski salon Centa Ana s.p. – Mala 
Slevica, Shiroll d.o.o. – Velike Laøœe, Gostilna Murn 
– Turjak, Puøtab d.o.o. – Velike Laøœe, Picerija pri Roku 
– Velike Laøœe, Gostilna Kropec – Mala Slevica, Trgovina 
Poni – Velike Laøœe, Centralno ogrevanje Øilc Anton s.p. 
– Poznikovo, Izdelava lesenih sodœkov Indihar Stane s.p. 
– Retje, Kmetijska zadruga Velike Laøœe, Gostilna pri Ku-
klju – Velike Laøœe, Formales  d.o.o. – Rob, Trgojan d.o.o. 
– Videm Dobrepolje, Pekarna Blatnik – Videm Dobrepo-
lje, Eurotour avtobusni prevozi – Zabukovec Vinko s.p. 
– Ljubljana, Servis in prodaja raœunalniøke opreme Franc 
Lipovac s.p. – Velika Slevica, Tapetniøtvo Bojan Indihar 
s.p. – Velike Laøœe, Elektroinøtalacije Strnad Marjan s.p. – 
Videm Dobrepolje,  Gostilna pri Brlogarju – Male Laøœe, 
Zagorc d.o.o. – Male Laøœe, Frizerski salon Koderœek Ser-
nel Bogdana s.p. – Raøica, Picerija Rozamunda – Turjak, 
Strojna obdelava lesa Centa Zvone s.p. – Turjak, Slavœek 
d.o.o. – Male Laøœe, Oblikovanje in aranæerstvo Økrlj 
Miro s.p. – Turjak, Vodovodne inøtalacije Belaj Marko 
s.p. – Æimarice, Avtohiøa Zalar d.o.o. – Male Laøœe in 
glavni pokrovitelj tekmovanja Obœina Velike Laøœe.

starostne skupine: od najmlajøih (14 let) pa do najstarejøih (78 
let) iz celotne Slovenije in tudi sosednje Hrvaøke. Nekateri 
bivøi aktivni igralci so s svojimi igrami poskrbeli za lepe in 
napete dvoboje, v katerih smo lahko uæivali in tako spozna-
vali vse œare, ki jih prinaøa igra namiznega tenisa.

REZULTATI PO KATEGORIJAH

V imenu organizatorja tekmovanja se zahvaljujem æupanu 
Antonu Zakrajøku za vso podporo pri organizaciji tekmova-
nja,  Cenetovim sorodnikom za prijetno druæenje in seveda 
zvestim donatorjem, ki so pripomogli k odliœni izvedbi tek-
movanja. 

Besedilo: Igor Sever, TVD Partizan Velike Laøœe
Fotograf ije: Joæe Stariœ
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Evropske zvezde
Poznate Evropsko zastavo?

Ker ima naøa mlada dræava v prvi polovici letoønjega leta 
vodilno mesto med dræavami Evropske unije je prav, da 
osveæimo naøe vedenje o Evropski zastavi.

Zastava je likovni simbol, ki govori o obstoju, navzoœnosti, 
izvoru, lastniøtvu, lojalnosti, slavi in verovanju nekega na-
roda. Z zastavami izkazujemo œast in sramoto, svarilo in 
pogum, groænjo in obljubo, poveliœevanje in obsodbo, 
poœastitev spomina in njegovo zanikanje. Zastave nas opo-
minjajo, spodbujajo in izzivajo; otroka v øoli, vojaka, volilca, 
sovraænika, zaveznika in tujca.

Vsaka zastava ima svoj zgodovinski razvoj. Zelo zanimiv in 
presenetljiv je razvoj zastave, ki jo je sprejela za svoj simbol 
Evropska unija. 

Loœiti moramo nekatere evropske skupnosti in povezave, ki 
so nastale v razliœnih povojnih letih in jih ne smemo zame-
njevati z danaønjo Evropsko unijo.

Svet Evrope je prva mednarodna evropska organizacija po 
drugi svetovni vojni s sedeæem v Strasburgu v Franciji in jo da-
nes sestavlja 47 dræav iz evropske regije.Ustanovljena je bila 
5. maja 1949 z Londonskim sporazumom (10 dræav ustanovi-
teljic). Organizacija z velikim simboliœnim pomenom ni imela 
politiœne moœi, imela pa je zelo pomembno vlogo pri povezo-
vanju in oblikovanju evropskega prostora takoj po vojni.  

Leto po ustanovitvi je bil razpisan nateœaj za skupno evrop-
sko zastavo. Na tem nateœaju je sodelovalo mnogo evropskih 
umetnikov. Razpisna komisija, ki ji je predsedoval belgijski 
dræavljan judovske veroizpovedi, je izbrala na oko prijetno 
vpadljiv in likovno bogato govoreœ osnutek nove zastave, ki ga 
je izdelal neznan umetnik Arsene Heitz. V osnutku je na modri 
podlagi v krogu razporedil dvanajst belih peterokrakih zvezd. 
Po konœanem izboru sta predsednik razpisne komisije in izbrani 
umetnik obrazloæila svoje delo. Predsednika razpisne komisije 
je kot pripadnika judovske vere osnutek zastave barvno zelo 
pritegnil, ker ga je spominjal na judovski tallis – molilni øal. 
Judovski molilni øal je bel z modrimi progami, na sredini pa je 
moder Davidov øestkotni øœit. Danaønja izraelska zastava  pred-
stavlja molitveni øal judovskih vernikov (op.a.: pogosto Davi-
dov øœit zmotno imenujejo Davidova zvezda). 

Izbrani umetnik Arsen Heitz  
je pojasnil, da je osnutek za-
stave oblikoval po svetinji, ki 
jo je kot kristijan nosil okoli 
vratu æe od mladih let. Ta 
œudodelna svetinja je nare-
jena po videnjih sv. Katarine 
Laboure v letu 1830 v Pari-
zu. Redovnica je povedala, 
da ji je sama nebeøka Mati 
naroœila, naj da kovati sve-
tinjo z dvanajstimi zvezda-
mi in napisom »Marija, brez 
madeæa spoœeta, prosi za 
nas, ki se k tebi zatekamo«. 
Priœujoœa Marijina molitev ima dvanajst besed.  Svetinja je 
postala ena najbolj razøirjenih Marijinih svetinj, ki jo je no-
sila tudi sv. Bernardka Soubirous, ko se ji je 11. februarja 

Na obisku ...
... pri Francetu Borštniku

Toplo jesensko sonce me je zvabilo, da sem po nekaj dneh 
slabega vremena ponovno sedel na kolo in se zapeljal na 
obisk k znancu in prijatelju Francetu Borøtniku, zlasti øe, ker 
je bil obisk namenjen njegovi devetinosemdeseti obletnici 
æivljenja.

Spoznala sva se pred leti v Druøtvu upokojencev Velike Laøœe. 
Poznam ga kot razpoloæenega in dobrega œloveka, ki mi ob 
vsakem snidenju prisrœno stisne roko in me veselo objame, in 
zakaj ne bi spoøtoval takega œloveka.

Z Raøice do Laøœ je sicer nekaj klancev, nato se skozi drugi 
del Laøœ cesta spusti navzdol, kjer ponikne potok Cereja, ob 
katerem so bili øe nekaj let po vojni trije mlini. Cesta se nato 
rahlo dvigne, nekoliko zravna in ponovno dvigne, vrh klanca 
pa so Dolnje Retje. Tu je bil doma Fran Levstik in iz tistega 
œasa je øe ohranjena stara lipa, ulnjak in Ilijev kozolec, pod 
katerem je nastajala najzanimivejøa povest naøega slovstva, 
Martin Krpan. Od tu je razgled po skladni pokrajini, ki jo je 
Levstik prenesel v literaturo, in iz katere veje njegova samo-
zavest, trden znaœaj, upornost, ponos in zaverovanost videnj 
naøe prihodnosti.

Za Retjami se ponudi lep pogled na kopast hrib z naseljem 
Prilesje (600 m), vrh katerega so øtiri domaœije, ki tvorijo 
œudovit zaselek. Do njega pripeljem z juæne strani skozi ne-
kaj gozda, nato je vzdræevana senoæet, obdelane njive, sa-
dni vrt in æe je tu dom Borøtnikovih. Prevzame me œudovit 
razgled na pokrajino, ki jo zakljuœujejo lepo poraøœeni vr-
hovi, na katerih stojijo starinske cerkvice. Veliko asfaltirano 
dvoriøœe zakljuœuje vzdræevana zelenica z velikimi drevesi 
hruøk »rmenk«; na njihovih deblih so øe vedno vidne sledi 
ognja iz œasa vojne. Zanimiva je zlasti tista jablana, ki øe 
vedno bogato rodi do trideset zabojœkov rdeœih jabolk. Na 
severnem robu asfaltiranega dvoriøœa je vodohran za Retje 
in od tam se razprostira razgled, œe hoœete tudi v smeri proti 
zaselku Medvedica, kjer je zagledal luœ sveta moj sogovor-
nik, a jo æal zakriva mogoœna hrib (722 m) s cerkvijo svetega 
Ahaca, ki goduje 22. junija. Na ta dan leta 1593 je grof An-

drej Ausperg, tudi s pomoœjo graøœaka Adama Raubarja iz 
Krumperka premagal Turke pri Sisku.

France Borøtnik izhaja, kot mi je pripovedoval, iz verne 
druæine, in ko to omenjam, je skoraj nujno treba omeniti tudi 
pokojnega æupnika velikolaøke fare, Franceta Mateta, ki je 
veœkrat priøel sem gor, da sta kramljala, pregledovala in oce-
njevala odlikovanja oziroma medalje, kot jim reœe moj sogo-
vornik, ki jih je kar øest. Ne pozabi pa povedati, da je gospod 
Mate vedno dejal, da ima sam eno veœ.

Ja, œudna so pota naøega æivljenja in kot mi je dejal France: 
»Kje so leta mladosti, ko sem kot mlad partizan namesto de-
kleta moœno stiskal puøko, ki je bila velikokrat teæka in hla-
dna, œeprav sem bil mlad. Kolikokrat sem bil æejen, laœen in 
utrujen in slabo obleœen. Vse, kar sem imel, sem nosil v na-
hrbtniku. V gozdu ni bilo kruha ali toplih nogavic, a na sreœo 
so bili tudi dobri ljudje, ki so nas sprejeli odprtih vrat in nam 
postregli z zabeljenimi æganci, ki jih najveœkrat nismo pojedli 
do konca, ker smo se morali umakniti, œe smo hoteli obdræati 
celo glavo, kajti sovraænik nam je vedno dihal za ovratnik.  
Ne bom pa zanikal, da nismo vœasih, ko smo bili laœni, komu 
kaj zaplenili oziroma vzeli tam, kjer je bilo. Ljudje so nas 
imeli radi, nekateri pa so se nas tudi bali.«

»France, kako je bilo takrat na Javorici?« Z roko si je segel v 
sive lase in oœi so se mu zasvetile. Zajel je zrak in s teækim, 
boleœim glasom zaœel pripovedovati, kako so si po eni od 
zmag privoøœili malo poœitka in se pripravljali, da pojedo za-
klano mulo. »Obkolili so nas Nemci, pokalo je z vseh strani, 
okoli mene so krvaveli in umirali tovariøi, tudi sam sem bil 
ranjen. Od celotne Cankarjeve brigade nas je preæivelo le tri-
najst borcev, a najteæje je danes, pa ne zato, ker sem v letih, 
ki jih malokdo doœaka, temveœ zato  ...« Oœi so se mu zarosi-
le in dlani, ki so mu poœivale na kolenih je stisnil v pest. Opa-
zoval sem ga in spremenil pogovor na veselejøe dogodke iz 
vsakdanjega æivljenja, zlasti sreœanja z upokojenci, za katere 
pravi: »Tu sa muji prjatli,« in se od zadovoljstva nasmeje.

            France!

Øe veliko lepih dni, zdravja in osebne sreœe Ti æelijo prijatelji.

Joæe Økulj  

1858 prviœ prikazala Devica Marija. Obleœena je bila v belo 
in modro oblaœilo. Bernardki se je predstavila z imenom 
Brezmadeæno spoœetje. 

Øtevilo dvanajst je zelo znano svetopisemsko øtevilo in predsta-
vlja simbol popolnosti in celovitosti: dvanajst je Izraelovih rodov, 
dvanajst je Jakobovih sinov, dvanajst je bilo Jezusovih uœencev. 
Dvanajst je zodiakalnih nebesnih znamenj, dvanajst je mesecev 
v letu … skratka, dvanajst je øtevilo popolnosti v vseh religijah in 
kulturah ter nekako povezuje judovstvo in krøœanstvo. 

Res zanimiv splet okoliøœin ob izboru simbola evropskega 
zdruæevanja. Izbor komisije, ki ji je predsedoval Jud, ki ni ve-
del za marijanski izvor simbolov, dokazuje, da zmagovalec 
ni bil izbran na podlagi krøœanske veroizpovedi. 

Naslednja zanimivost: osnutek prve skupne zastave nove 
Evrope je bil sprejet 8. decembra leta 1955, na dan, ko Cer-
kev slavi praznik Brezmadeænega spoœetja Device Marije. 
Za mnoge sluœaj, za druge znak neke stvarnosti; vsekakor je 
krøœanstvo v Evropi globoko zakoreninjeno.

Kritiki zastave so se takoj odzvali, predvsem zaradi øtevila 
zvezd. Menili so, naj se øtevilo spreminja, tako kot se spremi-
nja øtevilo dræav v skupnosti. Vsaka dræava naj bi imela svojo 
zvezdo. Komisija je vse kritike odloœno zavrnila. Namreœ, 
prvi korak pri izgradnji danaønje Evropske unije je bil storjen, 
ko je øest dræav (Zahodna Nemœija, Francija, Italija, Belgija, 
Luksemburg in Nizozemska) ustanovilo Evropsko skupnost za 
premog in jeklo (Pariøka pogodba). Øest navedenih dræav je 
leta 1957 v Rimu ustanovilo Evropsko gospodarsko skupnost, 
ki je eden izmed temeljev danaønje Evropske unije. 

Øtevilo dræav v evropskih povezavah se je veœalo. V letu 1992 
pa so œlanice Evropske gospodarske skupnosti v Maastrichtu 
ustanovile Evropsko unijo, katere œlanica je od leta 2004 tudi 
Slovenija. 

Opis simbolov zastave 
Azurno modra barva je simboliœna barva evropske celi-
ne. V navideznem krogu je dvanajst zlatih zvezd, ki se ne 
stikajo in predstavljajo ljudstva Evrope povezane v eno-
tnost. Zvezde so razporejene v krogu tako, da ustrezajo 
poloæaju øtevilk na urni øtevilœnici.

Opis zastave 
Evropska zastava je nebesno moder pravokotnik v raz-
merju robov 2:3. Dvanajst zlatih peterokrakih zvezd 
tvori krog, s srediøœem v preseœiøœu diagonal pravoko-
tnika. Premer kroga je enak tretjini viøine pravokotnika. 
Vse zvezde stojijo navpiœno, najviøja konica zvezde je 
pravokotna na zgornji rob pravokotnika, dve vodoravni 
konici sta pravokotni na stranska robova pravokotnika. 
Oœrtan krog posamezne zvezde je enak osemnajstini 
viøine pravokotnika.

Evropska zastava je 
tudi uradni simbol 
Evropske unije.

Od maja 1986. leta je evropska zastava tudi uradni simbol 
Evropske unije. Evropska zastava je ostala od sprejetja ne-
spremenjena, le belo barvo zvezd so spremenili v rumeno 
(zlato, sonœno) barvo. Ker je øtevilo dvanajst simbol popolno-
sti, se ne more spreminjati, zato øtevilo dvanajst ni odvisno 
od øtevila dræav œlanic v Evropski uniji. Zastava z dvanajsti-
mi zvezdami je bila sprejeta,  ko je bilo œlanic predhodnice 
Evropske unije le 6 in se tudi do danes ni spremenila, ko je 
œlanic Evropske unije æe 27, torej je zmotno prepriœanje, da 
je bilo øtevilo zvezd na zastavi kadarkoli povezano s øtevilom 
œlanic v skupnosti.

Øe eno zanimivo matematiœno lastnost øtevila dvanajst nam 
razkriva sveto pismo. Pri zadnji veœerji so bili Jezusovi uœenci 
zbrani pri mizi, øest na eni, øest na drugi strani Uœitelja. Øtevilo 
øest je deljivo s øtevili ena, dve in tri. Vsota vseh njegovih de-
ljiteljev pa je enaka øtevilu samemu (1+2+3=6). Øtevilo øest 
je torej enako vsoti svojih deliteljev, pri œemer samega øtevila 

øest ne vzamemo zraven. Øtevila s to zelo redko lastnostjo 
imenujemo popolna øtevila. Naslednje popolno øtevilo je 28, 
ker je vsota njegovih deliteljev 1+2+4+7+14=28. Popolna 
øtevila so zelo zelo redko posejana med mnoæico naravnih 
øtevil (poizkusite v dolgih zimskih veœerih doloœiti tretje po-
polno øtevilo). Kot vidimo je øtevilo dvanajst posredno pove-
zano s popolnim øtevilom øest (s simetrijo in seøtevanjem 6+6 
dobimo øtevilo 12).

Pa øe to!
Naøo dræavno zastavo pa le ponosno obeøajmo ob dræavnih 
praznovanjih in drugih prilikah. Bog vedi, kateri rod Sloven-
cev smo, ki je konœno doœakal samostojnost slovenskega na-
roda po veœstoletnih bojih naøih prednikov.

Besedilo: Manfred Deterding
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Spoštovane občanke 
in občani,
sprejet je proraœun za leto 2008 in naœrt razvojnih programov 
za obdobje 2008-2011. Na osnutek proraœuna, ki ga je pripravil 
Æupan, sem podal predlog za prioritetno izvedbo 4 investicij-
skih projektov v tem mandatu, po sledeœem prioritetnem redu:
1. obnova in gradnja vodovodov (voda je dobrina øt.1);
2. asfaltiranje cestnih odsekov in zagotovitev neprekinje-

ne asfaltne povezave vseh naselij v obœini z obœinskim 
srediøœem, najkasneje do leta 2011;

3. izpeljava projekta obrtne cone v skladu s predlaganim 
proraœunom do konca leta 2009;

4. povezava vseh naselij v obœini s øirokopasovnim 
omreæjem DSL do konca leta 2009, skladno z æe spreje-
timi naœrti razvoja odprtega øirokopasovnega omreæja v 
naøi obœini.

To so po moji presoji 4 kljuœni razvojni elementi v 
kratkoroœnem obdobju. Projekti pod toœko 1 in 2 zagotovi-
jo obœanom na celotnem podroœju obœine osnovni standard 
æivljenja – øe dostojni nivo æivljenja v naøi skupnosti.

Projekti pod toœko 3 in 4 pa so kljuœni za gospodarski in 
druæbeni razvoj obœine – za ohranitev œloveøkega kapitala v 
obœini. S temi projekti nadgradimo visoka vlaganja v osnov-
no øolstvo in predøolsko vzgojo. 

Œe æelimo obdræati v obœini sposobno mlado generacijo, 
jim po kvalitetnem primarnem øolstvu moramo ponuditi tudi 
moænosti kvalitetnega sekundarnega øolstva (za kar pa je da-
nes internet osnovni pogoj), ter kasneje zaposlitev (obrtna 
cona). Sledi snovanje druæine, kar pomeni, da moramo imeti 
na razpolago æe pripravljene prostorske plane, ki omogoœajo 
takojønjo gradnjo, in pa komunalno urejene parcele za sta-
novanjsko gradnjo.

Smo na dobri poti, da vse naøteto æe v tem mandatu zagoto-
vimo.

Ponosen sem na dejstvo, da bomo internet omreæje gradili z 
evropskimi sredstvi. To je pomemben preskok in tudi izpol-
nitev enega od najpomembnejøih ciljev, ki si jih je lista LDS 
Velike Laøœe postavila pred volitvami 2006. Upam, da nam 
bo na razpisu Ministrstva za gospodarstvo uspelo s kandida-
turo za omenjena sredstva.

Nova øportna dvorana je velika pridobitev za obœane, ne 
samo na podroœju øolstva, ampak tudi kulture in øporta. 

Moœno podpiram gospodarski razvoj Obœine. Prav je, da æe 
v tem mandatu pridobimo prvo obrtno-poslovno cono Loœica 
pri Turjaku. Gospodarski razvoj in prihod novih podjetij v naøo 
obœino nam bo omogoœil veœji razvoj tudi na podroœju øporta in 
kulture, kajti ravno lokalna podjetja so pomemben vir sponzor-
skih in donatorskih sredstev, ki jih klubi in kulturne organizacije 
neobhodno potrebujejo za svoje delovanje in razvoj.

Turizem v naøi obœini se bo moral postaviti na lastne noge 
in uspeøno træiti naøe glavne kulturne danosti (Trubar, Lev-
stik, Turjaøki grad itd). Javni zavod Trubarjevi kraji bo moral s 
svojim delovanjem upraviœiti svoj obstoj. Nesmiselno bi bilo, 
da bi se øli »turizem z izgubo«. Preveœ je potreb na podroœju 
komunalne infrastrukture – vodovodi, ceste, kanalizacija – da 
bi si lahko privoøœili luksuz troøenja obœinskega denarja za 
»turizem z izgubo«.

Za Valentinovo vam vsem æelim œim veœ lepih trenutkov v 
dvoje.

Andrej Kraøevec, obœinski svetnik

Kdo se boji legalne 
ustanovitve Krajevne 
skupnosti Turjak?
Zahtevo za ustanovitev KS Turjak je podpisalo 305 volilnih 
upraviœencev kraja Turjak, kar se jasno vidi, da je zadoøœeno 
zakonu o lokalni samoupravi. S tem je izraæena volja volil-
cev, ki se je zaœela kazati æe z ukinitvijo KS leta 1995. Takra-
tno krajevno skupnost je ukinil obœinski svet po obœinskem 
odloku in z glasovanjem. Torej pri takratnem podlem deja-
nju je bilo moœ spoznati, da se bodo v ''demokraciji'' najbræ 
krøile nekatere æe pridobljene pravice. V nekaj letih se je to 
izkazalo za upraviœen sum, kajti spoznali smo, da so mnogi 
izkoristili demokracijo za ''revanøizem''. Tudi jaz si ne mo-
rem kaj drugaœe predstavljati oz. razumeti, saj mi je v avgustu 
ali septembru leta 1994 nekdo v Velikih Laøœah dejal: ''Ac, 
v kratkem bomo ukinili krajevne skupnosti in Turjaœani ne 
boste veœ imeli svoje lastnine, potem boste manj kot niœ.'' 

To izjavo sem sporoœil mojim prijateljem in poiskali smo 
reøitev. Ta reøitev je bila ustanovitev Kulturno turistiœnega 
zavoda, ki je imel po ustanovni pogodbi dolænost, da se la-
stnina kraja sama vzdræuje in se lastnina nikoli ne bo prodala, 
saj smo æe v osnovi skupaj z odvetnikom sprejeli sklep, da 
se lastnina ne sme nikoli odtujiti. Tako je tudi bilo polnih 13 
let, œeprav so mnogi govorili, da kaæejo indici o nevarnosti 
prodaje premoæenja.

Z odloœbo vrhovnega sodiøœa je bila lastnina KTZ-ja vrnjena 
bivøi krajevni skupnosti. Ker pa ta ne obstaja, si krajani æelimo 
krajevno skupnost, po zakonu. Torej ti podpisi niso bili zbra-
ni proti nikomur, ampak izkljuœno za uveljavljanje krajevnih 
pravic. Nova KS Turjak bi bila upravitelj vsega krajevnega 
premoæenja, obœina pa naj bi bila pravni zastopnik. Dokler 
bo pisalo v zemljiøki knjigi, da je lastnina last KS Turjak, se 
ta zagotovo ne bo prodala. Tako bi bil Zadruæni dom – Dom 
krajanov, ki so ga sami krajani zgradili in ga sami celo kupili 
nazaj, proti prodaji zavarovan dvakrat. Nihœe veœ ne bi mo-
gel zavajati javnost o slabih namenih nekoga. Z ustanovitvi-
jo KS bi torej obojestransko varovali druæbeno premoæenje. 
Tako bi bil ''volk sit in koza cela''.

Æeljo po ponovni ustanovitvi KS Turjak smo izraæali mnogo-
krat. Intenzivneje smo priœeli izraæati æeljo v letu 1998. Æe 3. 
marca smo na obœino naslovili nekakøen predlog o ustano-
vitvi KS. Odgovora s strani obœine ni bilo, zato smo 3. maja 
predlog ponovili. Odgovora zopet ni bilo, zato je Franc Gale 
ponovno v juliju 1998 izrazil to æeljo v Trobli. Ker tudi tokrat 
ni bilo odgovora, je to sodu izbilo dno in pripravili smo Listo 
napredka in neodvisnih obœanov za takratne lokalne volitve, 
ki je dodobra ''premeøala karte''. Toda tudi z omenjeno Listo 
in iz nje legalno izvoljenimi svetniki do danes krajane Turja-
ka nihœe ni razumel. 

Torej vse do danes smo krajani Turjaka izraæali in øe vedno 
izraæamo interes za ustanovitev KS. Nekdo za naø interes 
nima posluha, øe huje, celo zavaja javnost o smotrnosti usta-
novitve KS Turjak, saj trdi tudi, da imajo krajani Turjaka sedaj 
krajevni odbor, kar naj bi bilo celo isto kot krajevna skupnost. 
Pri tem je bilo zamolœano, da je sklican zbor krajanov øele 
en teden po zahtevi krajanov Turjaka za ustanovitev KS. Tudi 
da je krajevni odbor isto kot krajevna skupnost, enostavno ne 
dræi in je zavajanje javnosti. O tem se lahko prepriœate obœani 
sami v Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) pod œlenom 18 
in 19, ki ga dobite na internetu. Øele teden dni po krajevni 

Srečanje po 50 letih
Obiskal sem svoje sošolce

Prvo soboto v oktobru smo se na druæabnem sreœanju na 
Tolminskem zbrali uœenci, ki smo v øolskih letih od 1957/58 
do 1958/59 obiskovali mizarsko øolo v Idriji, ter naøa nek-
danja profesorica Radica Pahor.
 
Idrija je bila takrat znana kot eno veœjih izobraæevalnih srediøœ 
Primorske, saj sta bili tam poleg gimnazije – uœiteljiøœa tudi 
poklicna mizarska in kovinarska øola. Poklicno mizarsko øolo 
smo obiskovali uœenci z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske in 
Primorske.

Po pozdravnem klepetu smo se udeleæenci sreœanja, kljub temu 
da je rahlo rosilo, s tremi kombiji odpravili na ogled znamenite 
cerkvice – spomenika iz prve svetovna vojne na Javorci, ki nas 
je priœakovala v vsej svoji lepoti. Nadaljevali smo z ogledom 
Tolminskih korit in Hudiœevega mostu, preostanek œasa pa smo 
preæiveli na kmeœkem prazniku 2007 v Podljubinju.

Sreœanje smo zakljuœili s poznim kosilom v prijaznem gostiøœu 
v Zatolminu. Ker nam je bilo lepo, smo se dogovorili, da se 

zahtevi je bil sklican zbor krajanov. Na njem se je v odbor 
predlagalo tudi takøne, ki jim vasi kraja Turjak øe niso pozna-
ne. Predstavniki so bili imenovani na œuden naœin: npr. iz 
ene vasi celo dva, iz druge vasi nobeden, itd., kar ni v skladu 
z demokracijo in ZLS. To kaæe le na zavajanje javnosti in 
poskus omadeæevanja prvih podpisanih na zahtevi za usta-
novitev KS. Kdor se le malo zastopi na lokalno samoupravo, 
bi moral vedeti, da se krajevni odbor Turjak ''rodi'' oz. deluje 
z 11 vaøkimi predstavniki, kar najbræ øe dolgo ne bo vsem 
jasno. Øele ko bo to uresniœeno in sprejeto, bomo lahko go-
vorili o popolni lokalni samoupravi. 

Na zahtevo krajanov Turjaka o ustanovitvi KS Turjak øe ve-
dno œakamo pozitivni odgovor z obœine Velike Laøœe, saj 
naøa iskrena zahteva kaæe na to, da ne æelimo ruøiti, ampak le 
dopolnjevati obstojeœi druæbeni red v demokraciji. To je naj-
manj kar lahko storimo za dobro vseh, seveda po zakonu.

V kolikor pozitivne reøitve v domaœi obœini Velike Laøœe ne 
bomo priœakali, bomo o tem obvestili øirøo strokovno javnost 
in medije. Takrat bo zopet lahko kdo dejal, œeø, da svetnik 
Joæe Pirman iz Turjaka zavaja javnost. Razum torej!

Kdo torej prepreœuje in blati naøo legalno pobudo? Ali je to 
prav, se pa prepriœajte sami. 

krajan Turjaka 
Franci Peœnik

Kot je moœ razbrati s slike, je kraj Turjak nekoœ æe imel veœje pravice, kot te za katere se borijo zdajønje generacije. Najbræ 
takrat tudi niso poznali demokracije.

naslednje leto spet sreœamo, takrat na Dolenjskem z ogledom 
Koœevja in Gotenice.

Skrb za lepo sreœanje sta prevzela domaœin – soøolec Milan 
Bajt – in njegova æena Milena iz Zatolmina.

Buœinel Bernard
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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 (92 x 84 mm oziroma 92 x 40 mm): 
        13 EUR
- mali oglas (92 x 63 mm – 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, na-
slov, davœno øtevilko, zavezanost za DDV. 

Za enkratno objavo je dovolj naroœilnica, za veœkratno 
oglaøevanje se sklepa pogodbo z ustanoviteljico glasila 
Trobla, Obœino Velike Laøœe. Ostala pravila in merila za 
oglaøevanje doloœi Izdajateljski svet. Cenik se uporablja 
od 1. januarja 2007 dalje.

Odøel je od nas, a v naøih 
srcih bo vedno ostal!!

         Z A H V A L A

24. januarja 2008 smo se na turjaøkem pokopaliøœu 
poslovili od naøega dragega moæa, ata, starega ata in 

pradeda 

Joæeta KRAMPLJA
 iz Praznikov, rojenega 6. junija 1932 v Œateæu.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v teækih dneh stali ob stra-
ni, izrekli soæalje, darovali cvetje, ter sveœe in ga tako 
v velikem øtevilu pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se tudi LD Turjak, g. Boæatu Kovaœiœu 
za poslovilne besede, g. æupniku Økulju, dr. Bre-
di Kriøto,velikolaøkim pevcem in pogrebni sluæbi 

Zakrajøek.

Æalujemo vsi njegovi. 

Z A H V A L A

V torek 8. januarja smo se 
na pokopaliøœu v Dvorski vasi 
poslovili od naøe drage 
mame 

 Joæefe PETRIŒ 

          iz Økrlovice.                                           

                     1927-2008

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni za-
dnji poti, za molitve, darovane maøe, sveœe in izreœena 
soæalja.
Zahvala æupnikom g. Muleju, g. Masniku in g. Doløaku, 
øe posebej g. Masniku za govor na lepo opravljenem 
poslovilnem obredu ter pevcem kvarteta Zvon.
Hvala vsem, ki ste jo v teæki bolezni obiskovali, 
patronaæni sestri Martini za nesebiœno pomoœ, kakor 
tudi zdravstveni sluæbi Velike Laøœe in pogrebnemu za-
vodu Zakrajøek.

Hvale vsem in Bog vam povrni!

Vsi njeni æalujoœi

         
               Z A H V A L A

         ob smrti brata in strica 

     Ivana IVANCA 

  iz Dvorske vasi.
 
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 
Hvala za izreœeno soæalje, cvetje in sveœe. Zahvala tudi 
gospodu æupniku za opravljen obred, pogrebnemu za-
vodu Zakrajøek in cerkvenim pevcem, sosedu Joæetu za 
lepe besede in gasilcem. 
 

Æalujoœi vsi njegovi

Vsem obœankam voøœimo za 8. marec, mednarodni dan 
æensk  in vam æelimo obilo uspehov na delovnem mestu 
in v politiœnem uveljavljanju.

Ideja o mednarodnem dnevu æena se je porodila v 
zaœetku 20. stoletja kot poziv k enakopravnosti æensk. 

Generalna skupøœina OZN je z resolucijo decembra 1977 
doloœila 8. marec kot mednarodni dan æensk v spomin 
velike æenske demonstracije 8. marca 1909, ki so zahte-
vale pravice æensk in njihovo sodelovanje v politiœnih in 
gospodarskih procesih. 

Æenske namreœ øe niso imele volilne pravice, paœ pa so 
jo v veœini dræav æe imeli moøki. Pri nas so æenske volilno 
pravico dobile øele z ustavo Federativne ljudske republi-
ke Jugoslavije leta 1946. 

V veœini razvitih dræav - zadnja dræava v Evropi, kjer so 
volilno pravico dobile tudi æenske, je bila Øvica leta 1971 
- imajo æenske volilno pravico, vendar mednarodni dan 
æensk za mnoge øe danes odraæa napredek boja za pravi-
ce æensk in zahteva spremembe za æenske vsega sveta. 

Po pridobitvi volilne pravice so predvsem zahteve po 
izenaœenju æensk v civilnem in delovnem pravu tiste, ki 
oznaœujejo boj za popolno dræavljansko enakost æensk. 

In kakøen je poloæaj slovenskih æensk?  Æenske v Slove-
niji v primerjavi z dræavami œlanicami EU na nekaterih 
podroœjih celo bolj uspeøne od evropskih kolegic, saj so 
za razliko od veœine æensk na Zahodu uspele ohraniti 
visoko stopnjo zaposlenosti, razlika v viøini plaœ moøkih 
in æensk (8,4 odstotka) pa je med najniæjimi v Evropi. 

Œeprav so æenske v Sloveniji viøje izobraæene kot moøki, 
pa jih je na najbolj vplivnih in zahtevnih delovnih mestih 
malo. Zaskrbljujoœa je tudi politiœna zastopanost æensk.

Æenske øe vedno opravijo levji deleæ gospodinjske-
ga dela, zaskrbljujoœe pa je dejstvo, da v zadnjih letih 
naraøœa registrirana brezposelnost æensk in presega po-
lovico brezposelnih. Øe zlasti pa je zaskrbljujoœe, da je 
med brezposelnimi mladimi, ki imajo fakultetno izobraz-
bo, skoraj 70 odstotkov æensk. 

SD se borimo za popolno enakopravnost æensk.

Obœinski odbor SD Velike Laøœe

Sreœo Knafelc vabi na potopisno predavanje ...
 
Saše Petančič 
Vtisi in utrinki s popotovanja 
v Himalajskem sredogorju ...

ki bo v petek, 21. marca ob 18. uri v predavalnici 
bivøe øole v Krvavi Peœi. 

Spoznali bomo popolnoma drug svet, vrednote in 
navade, predvsem pa se bo odprl svet nam neznanih 
prostranstev v œudovitih barvah, v katerih pa smo tudi 
Slovenci pustili svojo opazno sled ... 
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Podjetniške in 
druge informacije
Pripravil Razvojni center Koœevje Ribnica d.o.o.  Za natanœne 
podatke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na sple-
tnih straneh: www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na 
svoj elektronski naslov prejemati tedensko sveæe informacije 
o podjetniøkih razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sveta, 
ponudbe in povpraøevanje po izdelkih in storitvah vabimo, 
da pokliœete na øt. 8950 610 ali 031 647 793 ali piøete na 
e-naslov: pokolpje@siol.net. Posredovanje informacij po e-
poøti je brezplaœno.

• Javni razpis – diverzif ikacija v nekmetijske dejavnosti. 
Razpisnik: Ministrstvo za kmeAtijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz 
naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvo-
ja podeæelja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
za diverzif ikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki prispevajo 
k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. 
Pogoji za sodelovanje: do podpor so upraviœena podjetja, 
ki imajo dejavnost registrirano kot: kmetija z dopolnilno 
dejavnostjo, samostojni podjetnik posameznik, gospodar-
ska druæba ali  zadruga. Rok za oddajo prijave: rok za od-
dajo vlog je do objave obvestila o zaprtju javnega razpi-
sa oziroma porabe sredstev. Podrobnosti razpisa:  www.
podjetniski-portal.si/downloadf ile.aspx?docid=7455.

• Javni razpis za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013, javni raz-
pis za leto 2007. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa so naloæbe, ki 
zadevajo: predelavo in træenje kmetijskih proizvodov, 
opredeljenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti. Rok za oddajo prijave je od 17. 
decembra 2007 od 8. ure naprej do objave obvestila o 
prenehanju zbiranja vlog. Podrobnosti razpisa: www.
podjetniski-portal.si/downloadf ile.aspx?docid=7454. 

• Javni razpis za sof inanciranje turistiœne infrastrukture. 
Razpisnik: Slovenski podjetniøki sklad. Predmet razpisa: 
predmet sof inanciranja so izkljuœno naslednji nastanitve-
ni obrati: hoteli, moteli, penzioni, apartmajska naselja, ki 
bodo po obstojeœi kategorizaciji nastanitvenih objektov 
dosegali najmanj 3 zvezdice ali veœ. Minimalno zahte-
vano øtevilo novih postelj v okviru posamezne investicije 

Œe se boste letos odloœili za sajenje ali 
presajanje vaøih okrasnih rastlin, Vam 
predlagam, da jih posadite v posode iz lesa, 
ker so prijaznejøe do rastlin in okolja.
Narejene so iz borovega ali kostanjevega 
lesa, razliœnih dimenzij, ter impregnirane s 
Silvanolom ali paraf inom. 
Na zalogi so tudi okrasna lesena vedra, ki se 
lepo podajo k vodnjakom.

Ugodne cene z moænostjo dostave.

Joæe Petriœ
Økrlovica 6

1315 Vel. Laøœe
Tel.: 041/847-869

je 10 leæiøœ (upoøtevajo se stalna leæiøœa brez pomoænih). 
Rok za oddajo prijave: 25. 3. 2008 in 25. 7. 2008. Po-
drobnosti razpisa: 

     www.podjetniski-portal.si/downloadf ile.aspx?docid=5297.

• Javni razpis za sof inanciranje projektov izgradnje ener-
getsko varœnih veœstanovanjskih stavb. Razpisnik: Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Predmet 
razpisa je f inanœno spodbujanje oziroma sof inanciranje 
projektov izgradnje energetsko varœnih veœstanovanjskih 
stavb (samo projekti novogradnje), pri œemer gre lahko za 
samostojno stojeœe stavbe, stanovanjske bloke, stolpiœe 
ali stolpnice. Rok za oddajo prijave: razpis je odprt do 
dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa 
predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2008. 
Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniski-portal.si/do-
wnloadf ile.aspx?docid=5139.

• Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – ESRR dvig konkurenœnosti turistiœnega 
gospodarstva Turistiœna infrastruktura. Razpisnik: Ministr-
stvo za gospodarstvo. Predmet razpisa je sof inanciranje 
izvedbe posameznih investicij na podroœju turistiœne in-
frastrukture (kamor sodijo investicije v nastanitvene zmo-
gljivosti 3 zvezdic ali veœ, bazene in bazenske komple-
kse, wellness centre kot dela dodatne ponudbe v okviru 
æe obstojeœih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij 
predlagatelja) izgradnjo in prenovo æiœniøkih naprav in 
umetno zasneæevanje, igriøœa za golf, preteæno namenje-
na turistom, zabaviøœni parki. Rok za oddajo prijave:  do 
porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 18. 7. 
2007. Naslednja odpiranja bodo 6. 2. 2008, 4. 6. 2008 in 
19. 11. 2008. 

 Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniski-portal.si/do-
wnloadf ile.aspx?docid=4738.

• Javni razpis za sof inanciranje rekonstrukcij 
veœstanovanjskih stavb. Razpisnik: Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije. Predmet razpisa je sof inanciranje re-
konstrukcij obstojeœih veœstanovanjskih stavb v starih me-
stnih jedrih mestnih naselij s 3000 in veœ prebivalci  (za 
samostojno stojeœe stavbe, stanovanjske bloke, stolpiœe 
ali stolpnice, vse z najmanj øtirimi stanovanji). Rok:  raz-
pis je odprt do dne, ko so s sklepi nadzornega sveta SSRS 
odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 
31. 12. 2008. Podrobnosti razpisa: www.stanovanjski-
sklad-rs.si/index.php?location=1_9_0_0_0,1_9_2_0_0.

Prodam dva spomenika (obeliska - œrni granit) 
na pokopaliøœu v Velikih Laøœah z moænostjo 
prenosa najemnega razmerja za grob. 

Informacije po telefonu 040/214-384.

Zaposlim delavko v frizerskem salonu 
za doloœen œas. 
Muhiœ Erika, Opekarska 47a, Ribnica, 
tel.: 8361-389 ali 041/819-144

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
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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.
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Taborski c. 3 v Grosuplju
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Podjetje Knut d.o.o. zaposli elektriœarja, z zaæeljenim 
vsaj enim letom delovnih izkuøenj. Dela: vgrajevanje 
toplotnih œrpalk, elektro, elektronskih in hladilnih na-
prav ter njihovo servisiranje. Delo poteka na terenu. Od 
kandidata priœakujemo izpit B kategorije, natanœnost, 
strokovnost ter pozitiven odnos do sodelavcev in strank. 
Kandidati naj pokliœejo na telefonsko øtevilko: 01/788-
99-16, gospod Drago. 
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Prav vi ste lahko pomemben ~len pri 
vsakodnevnem stiku Mercatorja s kupci.

Ustvarjamo varno in prijetno delovno okolje 
za svoje zaposlene in spodbujamo osebni in 
strokovni razvoj.

V najve~jem in uglednem slovenskem podjetju, 
ki se odlo~no in vztrajno {iri in uveljavlja na 
novih trgih, cenimo svoje zaposlene. Zavedamo 
se pomena njihovega zadovoljstva, zato 
soustvarjamo okolje,v katerem se dobro po~utijo. 
Da lahko kupcem vedno podarijo iskren nasmeh. 
Postanite del zgodbe o uspehu!

Spomladi 2008 odpiramo nov 
HIPERMARKET Ljubljana - Rudnik. 
V ta namen bomo zaposlili ve~ novih sodelavcev na 
delovnih mestih:

PRODAJALEC (m/`)

MESAR (m/`)

PEK (m/`)

KUHAR (m/`)

BLAGOVNI MANIPULANT (m/`)

Va{e prijave z `ivljenjepisom, dokazili in navedbo, za katero delovno mesto  
kandidirate, sprejemamo na naslov Poslovni sistem Mercator d.d., 
Kadrovski sektor, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana ali po e-po{ti na 
naslov zaposlitev@mercator.si. Za dodatne informacije lahko pokli~ete 
na telefon 01-560-1669 ali 01-560-1642, vsak  delovnik od 9. do 14. ure.

Ve~ o tem na www.mercator.si pod Razpisi za zaposlitev.



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

SOBOTA, 23. FEBRUAR, ob 18:30
Trubarjeva domaœija, Raøica
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
OLIVIERJA GRANDOVCA
Ob toku Raøice
(Javni zavod Trubarjevi kraji in Zavod za 
razvijanje ustvarjalnosti)

PETEK, 29. FEBRUAR, ob 19:30
Levstikov dom, Velike Laøœe
5. ABONMAJSKA PREDSTAVA: LA-LA-LA, v 
izvedbi Umetniøkega druøtva Osum
(Obœina Velike Laøœe)

PETEK, 7. MAREC, ob 17:00
Trubarjeva domaœija, Raøica
SVETOVNI MOLITVENI DAN
(Æensko bibliœno gibanje) 

SOBOTA, 8. MAREC, ob 12:30 
Levstikov dom, Velike Laøœe
ÆENA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ – 
okrogla miza
(Ljudmila Øemrl Schmid)

PETEK, 14. MAREC, ob 19:30
Levstikov dom, Velike Laøœe
6. ABONMAJSKA PREDSTAVA: Øœuke pa ne, 
v izvedbi KUD Rob
(Obœina Velike Laøœe)

SOBOTA, 15. MAREC, ob 18:00
Trubarjeva domaœija, Raøica
RAZSTAVA BELOKRANJSKIH PISANIC
(TØD Raøca in Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 16. MAREC, ob 17:00
Grad Turjak, Turjak
ODPRTJE RAZSTAVE Trubar in Turjaœani 
avtorice prof. zgod. Barbare Ænidarøiœ
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

TOREK, 18. MAREC, ob 19:00
Levstikov dom, Velike Laøœe
PREPLETANJE POEZIJ, predstavitev 
Antologije slovenskih pesnic
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)

ŒETRTEK, 27. MAREC
IN  PETEK, 28. MAREC, ob 9:00

Levstikov dom, Velike Laøœe
NAJDIHOJCA, 9. sreœanje otroøkih 
gledaliøkih skupin
(KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe in 
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike 
Laøœe)

SOBOTA, 29. MAREC, ob 18:00
Trubarjeva domaœija, Raøica
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
Reka – moje mesto
(Javni zavod Trubarjevi kraji, Parnas, 
zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe, 
KPD Bazovica z Reke)

PETEK, 4. APRIL, ob 19:00
Trubarjeva domaœija, Raøica
29. kulturni veœer NA TRUBARJEVINI V 
ŒAST DOMOVINI s Tonetom Krkoviœem 
(Obœina Velike Laøœe in Tone Kuntner)

SOBOTA, 12. APRIL
Grad Turjak, Turjak
SREŒANJE PEVSKIH KVARTETOV
(KUD Marij Kogoj Turjak)

PETEK, 18. APRIL, ob 10:00
Osnovna øola Primoæa Trubarja, Velike 
Laøœe
SREŒANJE SLOVENSKIH IN ZAMEJSKIH 
ØOL, KJER JE ÆIVEL ALI DELOVAL 
PRIMOÆ TRUBAR
(Osnovna øola Primoæa Trubarja Velike 
Laøœe)

Trubarjevo leto 
2008

Trubarjevo leto 
2008


