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Bliæamo se praznovanju obœinskega praznika. Letos bo øe posebej 
slovesno, saj bo le ta posveœen petstoletnici Trubarjevega rojstva. 
V izvedbi razliœnih organizatorjev, æe od zaœetka leta, v razliœnih 
krajih naøe obœine potekajo razne prireditve. Najveœ prireditev je 
na Trubarjevi domaœiji, ki je bila v zadnjem œasu deleæna kar nekaj 
posodobitev.  Obnovili smo zunanje sanitarije, prireditveni oder in 
dotrajano kanalizacijo. Na novo smo uredili prostor med krœmo in 
spominsko sobo, postavili nekaj novih lesenih ograj,  zgradili do-
daten most za dostop na otok, preuredili kozolec. Øe posebej  veli-
ko pozornosti smo namenili preureditvi sprejemnice, ki Trubarjevi 
domaœiji daje novo podobo. V sklopu ureditve Raøice je v letoønjem 
letu predvidena tudi izgradnja ploœnika od parkiriøœa do Trubarjeve 
domaœije, s œimer bo zagotovljen bolj varen dostop vsem njenim 
obiskovalcem in øoloobveznim otrokom, ki to pot uporabljajo iz 
Raøice do avtobusnega postajaliøœa. Poleg naøtetih investicij smo 
æe dokonœali asfaltiranje ceste Purkaœe –Centi,  v zakljuœni fazi pa 
je ureditev okolice øportne dvorane, izgradnja vodovodne vrtine v 
Strletih in vodovodnega sistema od Karlovice do Kota.
Izbrane imamo æe izvajalce asfaltiranja cest v Borovec, v Dvorski 
vasi, na Hrastinjakih in v Robu, v fazi razpisa izbire izvajalcev del 
pa smo za dokonœanje ploœnika na Turjaku in asfaltiranja v Rutah. 
Prav tako æe projektiramo obrtno cono Loœica na Turjaku in kanali-
zacijski sistem po Raøici. Zaœetek investicij prilagajamo f inanœnim 
prilivom v obœinski proraœun, zato bomo nekatere izpeljali v pole-
tnem ali jesenskem œasu. 
Doloœena  dela se pripravljajo tudi na nekaterih odsekih dræavne ce-
ste G 106, ki poteka skozi naøo obœino (Raøica, Male Laøœe, Retje…). 
Projekti so æe narejeni. Trenutno pa potekajo intenzivna prizadeva-
nja pristojnih sluæb (Direkcija RS za ceste, DDC, obœina) za pridobi-
tev soglasij lastnikov zemljiøœ, na katera bodo posegale predvidene 
investicije. Vsem tistim, ki so æe dali svoje  soglasje, se iskreno za-
hvaljujem, vse tiste, ki tega øe niso storili,  pa prosim, da to  storijo 
œim preje in tako pripomorejo k hitrejøim delom. Økoda bi bilo, da 
bi zaradi nesoglasij dræavni projekti »padli v vodo«.  O predvidenih  
investicijah na dræavni cesti, ki bi v veliki meri izboljøali prometno 
varnost,  bom kaj veœ napisal prihodnjiœ.
Glede na aktualnost problematike, bi æelel tokrat izpostaviti øe 
reøevanje zdravstvenega varstva pri nas, saj nas je Mestna obœina 
Ljubljana (MOL) æe v juliju 2006 pisno obvestila, da naj v bodoœe 
ne raœunamo na storitve Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL). Priœa 
smo bili dejstvu, da so se pri nas zaœele zmanjøevati zdravstvene 
usluge (ukinitev ginekologije, zmanjøanje uslug laboratorija…). 
Zaradi tega smo veœkrat urgirali pri vodstvu ZDL,  vendar nismo 
bili uspeøni. Vedno smo dobili podobne odgovore, œeø, da je tako 
staliøœe MOL.  Tudi zaradi slabe izkuønje z zobozdravstvom, ko so 
pred leti iz Velikih Laøœ v Ljubljano brez predhodne najave preme-
stili zobozdravnico, smo na obœini zaœeli razmiøljati  z vso odgo-
vornostjo o moænih reøitvah za primer, da bi se podobno pripetilo s 
sploønimi zdravnicami. Ker za lasten zdravstven dom nimamo pogo-
jev, obstajata samo dve moænosti: ali se pridruæimo drugemu zdra-
vstvenemu domu (Ribnica, Grosuplje) ali pa podelimo koncesijo. 
Za prvo varianto bi morali dobiti soglasje ustanoviteljev (obœinskih 
svetov vseh obœin ustanoviteljic), kar najbræ ne bi bilo enostavno. 
Po detajlnejøih analizah in posvetovanjih, smo se odloœili, da po-
skusimo s podelitvijo koncesije. To problematiko je na svoji deseti  
redni seji   (dne:  6. marca 2008) obravnaval  naø Obœinski svet 
in soglasno (dvanajst glasov ZA) sprejel Strategijo reøevanja zdra-
vstvenega varstva v obœini, ki predvideva, da se za sploøno oziroma 
druæinsko medicino in patronaæno  podeli koncesija. Sploøno znano 
je, da v Sloveniji primanjkuje zdravnikov, øe posebej na podeæelju. 
Prepriœan sem, da so øe sveæi spomini  na dolge vrste v naøi ambu-
lanti, na œas, ko je delala samo ena zdravnica. Øele po veœ meseœnih 
osebnih prizadevanjih in nagovarjanjih, smo uspeli dobiti novo 
zdravnico, ki je nadomestila dr. Grmekovo, ki se je upokojila. Prav 

zaradi tega, smo vzpostavili kontakt s skupino zdravnikov iz Lju-
bljane, ki so pokazali pripravljenost zagotoviti sploøno zdravstveno 
varstvo v celoti. Øe veœ, razmiøljali so celo o razøiritvi ponudbe (veœ 
uslug laboratorija, ultrazvok, ginekologija..). Tako bi pri nas lahko 
nastal mini zdravstveni center, ki bi ponujal razliœne zdravstvene 
storitve, tudi take, ki jih sedaj lahko opravimo samo v Ljubljani. Za-
poslitev so bili pripravljeni ponuditi obema sedanjima zdravnicama. 
Zato v celoti zavraœam neresniœne informacije, ki so jih nekateri 
zaœeli razøirjati, œeø, da »podimo« obe zdravnici iz Velikih Laøœ. 
Prav tako so neresniœne in zlonamerne trditve, da bi bilo v primeru 
podelitve koncesije, storitve potrebno plaœevati. Tudi v primeru po-
delitve koncesije bi vse sploøne zdravstvene storitve pokrival Zavod 
za zdravstveno varstvo, tako kot je to bilo doslej.  Ker se naøi zdrav-
nici nista bili pripravljeni prikljuœiti ekipi teh zdravnikov, tudi razpis 
za podelitev koncesije ni uspel. Prijavil se namreœ ni nihœe. V vseh 
teh aktivnostih mi je bila v veliko pomoœ podæupanja dr. Tatjana 
Devjak, za kar se ji najlepøe zahvaljujem. Vpraøajmo se, kaj bo v 
primeru, œe bo MOL vztrajal pri svojih staliøœih? 
Naj za konec vse vas, drage obœanke in obœani, øe enkrat povabim na 
razliœne prireditve v okviru praznovanja  letoønjega obœinskega pra-
znika. Za sprostitev bo vsekakor pravønja udeleæba na  øestnajstem  
pohodu po velikolaøki kulturni poti, ljubitelji petja pa boste priøli 
na svoj raœun na reviji pevskih zborov. Stalni obiskovalci kulturnih 
veœerov » Na Trubarjevini v œast domovini«, kot tudi vsi drugi, ne 
pozabite na zadnji veœer, ki bo posveœen Joæetu Puœniku, za glas-
beno popestritev pa bo poskrbel oktet Deseti brat. Izdelke naøih 
druøtev in nekaterih podjetnikov boste lahko obœudovali in kupili 
na trøkem dnevu. Prisrœno vabljeni na koncert Dobrepoljske godbe 
in slavnostno akademijo z bogatim kulturnim programom v Levsti-
kovem domu, ko bomo podeli obœinska priznanja. Na akademiji 
bo delo in pomen Primoæa Trubarja  predstavil dr. Zvone Øtrubelj, 
duhovnik iz Stuttgarta. 
Øe posebej pa vse lepo vabim tudi na dræavo proslavo praznovanja 
500 obletnice Trubarjevega rojstva, ki bo v nedeljo 8. junija po-
poldne na Trubarjevi domaœiji. Slavnostni govornik bo predsednik 
vlade RS in predsedujoœi Evropski skupnosti Janez Janøa. V bogatem 
kulturnem programu bodo sodelovali: mladinski pevski zbor naøe 
osnovne øole, dramski igralci Jurij Souœek, Tone Kuntner in Igor Sa-
mobor, Akademski pevski zbor Tone Tomøiœ, Orkester Academia 
Sancti Petri, violinistka Anja Bukovec in drugi. Kljub neposredne-
mu televizijskemu prenosu bo prireditev vsekakor vredna ogleda »v 
æivo« na Trubarjevi domaœiji. 
Vesel bom, œe bomo z mnoæiœno udeleæbo na vseh teh prireditvah 
pokazali, da znamo ceniti pomembnost dela naøega rojaka Primoæa 
Trubarja. 
             Anton Zakrajøek, æupan

V prejønji Trobli so bili objavljeni novoizvoljeni kra-
jevni odbori. Naknadno smo dobili informacijo, da je 
bil za predsednika Krajevnega odbora Retje imenovan 
Anton Benjamin Strah.
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SOBOTA, 7. JUNIJ

OSREDNJA SLOVESNOST  OB 

PRAZNOVANJU OBŒINSKEGA PRAZNIKA
ob 19.00

pred obœinsko stavbo

KONCERT GODBE DOBREPOLJE
ob 20.00

Levstikov dom, Velike Laøœe

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBŒINSKEM PRAZNIKU,
na kateri  bodo podeljena letoønja obœinska priznanja

V programu bodo nastopili:

dr. Zvone Øtrubelj, Trio Quartet iz Økofje Loke, Glasbeni trio iz Ptuja,
rogista iz Øvice  in Vokalna skupina BEL CANTO Murska Sobota.

organizator prireditve:
Obœina Velike Laøœe

PROGRAM PRIREDITEV OB OBŒINSKEM PRAZNIKU

NEDELJA, 1. JUNIJ
s startom med 7.00 in 11.00

Velike Laøœe – Raøica

16. POHOD PO VELIKOLAØKI KULTURNI POTI
(Planinsko druøtvo Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 5. JUNIJ, ob 20.00
Grad Turjak

12. TRADICIONALNA OBŒINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV
(KUD Marij Kogoj Turjak)

PETEK, 6. JUNIJ, ob 20.00
Trubarjeva domaœija, Raøica

30. kulturni veœer NA TRUBARJEVINI V ŒAST DOMOVINI
 z gostom Aleksandrom Zornom v spomin Joæetu Puœniku

(Obœina Velike Laøœe in Tone Kuntner)

SOBOTA, 7. JUNIJ, od 9.00 do 17.00
Trg pred Levstikovim domom v Velikih Laøœah

TRØKI DAN
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 8. JUNIJ, ob 15.00

Trubarjeva domaœija, Raøica

OSREDNJA PRIREDITEV 

OB 500. OBLETNICI ROJSTVA PRIMOÆA TRUBARJA

Œastni govornik: 
predsednik Vlade Republike Slovenije

JANEZ JANØA

V kulturnem programu bodo sodelovali:

Orkester Academia Sancti Petri in APZ Tone Tomøiœ,
igralci Jurij Souœek, Tone Kuntner, Igor Samobor in Teo Saksida, solist Matevæ Vidic, 

violinistka Anja Bukovec, 
Mladinski pevski zbor OØ Primoæa Trubarja Velike  Laøœe. 

Organizatorja prireditve:
Republika Slovenija  in  Obœina Velike Laøœe

NEDELJA, 8. JUNIJ, ob 18.00
Cerkev sv. Kancijana, Økocjan

EKUMENSKO BOGOSLUÆJE,
 ki ga bosta vodila 

Ljubljanski nadøkof Alojz Uran in evangeliœanski økof 
Geza Erniøa.

(Æupnija Økocjan)

Trobla 3/2008 Trobla 3/2008
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VELIKOLAŠKI 
FESTIVAL 2008
Za popestritev poletnih mesecev tudi letos pripravljamo 
Velikolaøki festival, ki bo navduøil predvsem glasbene slado-
kusce. Na razliœnih lokacijah v obœini boste lahko prisluhnili 
klasiœnim koncertom, med katerimi bosta dva koncerta festi-
vala stare glasbe Seviqc Breæice.

Program festivala:
Nedelja, 29. junij, ob 20.00

KONCERT KUD RIBNIŠKEGA PIHAL-
NEGA ORKESTRA
Kulturni dom Rob

Med kulturnimi druøtvi v obœini Ribnica spada KUD Ribniøki 
pihalni orkester prav gotovo med najstarejøa, saj se pod 
razliœnimi imeni pojavlja æe vse od leta 1926, ko je bil pri 
takratnem Sokolu ustanovljen godbeni odsek. Brez njega si 
je æe teæko predstavljati organizacijo kakøne veœje obœinske 
prireditve, œlani pa so zainteresirani za povezovanje in sode-
lovanje na raznih sreœanjih z drugimi sorodnimi druøtvi in or-
ganizacijami tudi zunaj meja matiœne obœine. Prav gotovo je 
poudarek na sodelovanju z Glasbeno øolo Ribnica, od koder 
prihaja v orkester mlad in glasbeno izobraæen kader, ki lah-
ko nadgrajuje svoje znanje na raznih glasbenih delavnicah 
in seminarjih. Orkester je œlan ZSG in Zveze druøtev PO in 
godb Dolenjske in Bele Krajine. V svoji zgodovini delovanja 
je orkester prejel veœ plaket in priznanj, posebej pa je pono-
sen na zlato priznanje, ki ga je prejel leta 2004 na tekmova-
nju v Æeleznikih. Orkester øteje 32 œlanov, v povpreœju starih 
24 let, ki imajo redne tedenske vaje, vsako leto pa opravi-
jo pribliæno 15 nastopov. Posebna pozornost je namenjena 
samostojnim koncertom, øe posebej koncertu z gosti, ki ga 
druøtvo priredi v decembru. V druøtvu obstaja æelja po novih 
uniformah ter zamenjavi in dokupu nekaterih instrumentov, 
za kar upajo, da jim bodo prisluhnili obœina Ribnica in kot 
donatorji tudi ostale organizacije in podjetja. Od septem-
bra 2007 se orkester predstavlja pod taktirko vedno dobro 
razpoloæenega dirigenta prof. Jerneja Ømalca. 

Nedelja, 6. julij, ob 20.30

KONCERT STARE GLASBE V SODELOVA-
NJU S FESTIVALOM SEVICQ BREŽICE
Viteška dvorana na gradu Turjak

Seviqc Breæice je kratica skovanke Semper Viva Quam Creata 
– vedno æiva kakor ustvarjena. Zaœetki festivala segajo v leto 
1982, ko je Ars Ramovø priœel z mednarodnimi mojstrskimi 
teœaji za staro glasbo. Iz njih se je najprej razvil festival Rado-
vljica, leta 1997 pa se je projekt preselil v Breæice pod ime-
nom Festival Breæice in se v naslednjih letih razøiri na vrsto 
historiœnih lokacij po Sloveniji. Seviqc Breæice je danes v Slo-
veniji sinonim za staro glasbo in ena najpomembnejøih kul-
turnih prireditev. V programu sodelujejo najuglednejøi ume-
tnike z veliko pozornostjo na mladih talentih, izobraæevanju, 
razvoju strokovne kritike in kulturnem turizmu.

Seviqc Breæice sestavljajo 4 festivali v Sloveniji: Festival 

SPREMEMBA ZAKONA O 
GRADITVI OBJEKTOV
Po novem potrebna pridobitev dovo-
ljenja za gradnjo nezahtevnega in 
enostavnega objekta 

Novela Zakon o graditvi objektov ZGO-1b (Uradni list RS øt. 
126/2007), ki je priøla v veljavo s 15. aprilom 2008 je prine-
sla kar nekaj novosti na podroœju graditve objektov.

Bistvena sprememba, ki je sicer bila nujno potrebna, je spre-
memba na podroœju graditve enostavnih objektov. Po prejønji 
zakonodaji je bilo namreœ dopustno enostavne objekte graditi 
brez gradbenega dovoljenja. Uredba o vrstah objektov glede 
na zahtevnost (Uradni list RS øt. 37/2008), ki je zaœela veljati 
15. maja 2008 klasif icira objekte na zahtevni objekti, manj 
zahtevni objekti, nezahtevni objekti in enostavni objekti. Tako 
bo po novem zakonu pogoj za zaœetek gradnje nezahtevnega 
objekta gradbeno dovoljenje in ne veœ pridobljena lokacijska 
informacija za gradnjo enostavnega objekta s strani obœine. 
Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta se 
bo izdajalo na predpisanem obrazcu v skrajøanem postopku 
brez projektne dokumentacije. V pridobivanju gradbenega 
dovoljenja bo stranka v postopku samo investitor nezahtev-
nega objekta. Izpolnjeno vlogo, h kateri bo investitor moral 
priloæiti tudi zahtevane priloge, t.j. zemljiøki kataster, skica 
predvidenega posega, dokazilo o pravici graditi ter morebitna 
druga soglasja, bo treba oddati na Upravno enoto Ljubljana, 
izpostava Viœ-Rudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.

Obœinska uprava

Obœina Velike Laøœe na podlagi Pravilnika o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Obœine 
Velike Laøœe, øt. 5/07) objavlja

Javni nateœaj za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Poslovni prostor v izmeri 15 kvadratnih metrov 
se nahaja v prvem nadstropju Doma krajanov v 
Turjaku.

2. Izhodiøœna cena najemnine je 5 EUR/m².
3. Predvidena namembnost poslovnega prostora 

je frizerski salon.
4. Poslovni prostor se daje v najem za dobo 5 let.
5. Rok za oddajo ponudb je 16. junij 2008 do 

10.00.

Ponudbe zbiramo na Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 
1, 1315 Velike Laøœe. 

Vse potrebne informacije dobite na obœini Velike Laøœe 
(Jerica Tomøiœ Luøin, tel. 781 03 69, jerica.tomsic-
lusin@velike-lasce.si).

Obœina Velike Laøœe

Breæice, Klasikaa Dolenjska, Klasikaa Postojna in Klasi-
kaa Slovenija. Leta 2007 se je zvrstilo 50 koncertov na 28 
historiœnih lokacijah v 16 slovenskih obœinah. Poleg tega pa 
je projekt kot œlane vkljuœeval øe 3 festivale v Italiji (Pisa, 
Trst). 

Najprej boste lahko na gradu Turjak prisluhnili baroœni glasbi 
Ekvadorja, ki jo bo izvedla skupina Ensemble Villancico v 
vokalno-instrumentalni zasedbi:
Peter Pontvik, Dan Johansson: kontratenor, Jessica Bäcklund 
in Annasara Jaensson: sopran, Love Enström, Carl-Fredrik Ja-
ensson: tenor, Yamandú Pontvik: bariton, Christian Engquist: 
bas, Karl Nyhlin: baroœna kitara, Markus Ström: kljunaste 
f lavte, Magdalena Mårding: viola da gamba, Karl Thorsson: 
tolkala, Daniella Valero, Kaj Sylegård: ples.

Nedelja, 13. julij, ob 20.00

KONCERT TATJANE KAUČIČ IN DUŠANA 
SODJA
Cerkev sv. Primoža in Felicijana na 
Zgončah

Klarinetist Duøan Sodja in pianistka Tatjana Kauœiœ sta di-
plomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, naziv magister 
umetnosti pa pridobila na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. 
V komornem duetu sodelujeta od leta 1994, od tedaj ju po-
vezuje tudi skupna æivljenjska pot. 
Koncertirala sta po Avstriji, Œeøki, Italiji, Slovaøki, Angliji, 
Økotski, v Berlinu, Stockholmu, Beogradu, Sarajevu, Zagre-
bu in po vsej Sloveniji. Maja 2000 je izøla njuna prva kom-
paktna ploøœa Legende z deli skladateljev 20. stoletja, ki je 
dobila odliœne kritike v angleøki reviji BBC Music Magazine 
in ameriøki reviji The Clarinet. Posebno pozornost posveœata 
delom slovenskih skladateljev Uroøa Kreka, Nenada F irøta, 
Lojzeta Lebiœa, Janeza Matiœiœa, Iva Petriåa, Jake Puciharja in 
Primoæa Ramovøa. Decembra 2004 je izøla ploøœa Sreœanja s 
skladbami omenjenih skladateljev, ki so jima bile posveœene. 
Istega leta sta s koncertom v Veliki dvorani Slovenske f ilhar-
monije praznovala deseto obletnico skupnega muziciranja. V 
letih 2005/2006 sta se odzvala na povabilo ameriøkega piani-
sta Anthonyja Spirija in se izpopolnjevala v njegovem razre-
du podiplomantov komorne glasbe na Visoki øoli za glasbo v 
Kölnu. Poleti 2006 sta imela odmeven recital na ljubljanskem 
Poletnem Festivalu in Festivalu Fringe v Edinburghu, aprila 
2008 pa sta imela recital v Jenski f ilharmoniji ob predstavitvi 
Slovenije v deæeli Turingiji. Æivita v Ljubljani, svoj prosti œas 
pa preæivljata v Burovju pri Robu, od koder izvirajo Tatjanini 

starøi. Na njuni priljubljeni izletniøki toœki, cerkvi Sv. Primoæa 
na Zgonœah, se bosta predstavila z romantiœnim programom 
veœne ljubezni.

“Nova ploøœa mladega slovenskega dua je kar najbolj 
dobrodoøla zaradi svojih osveæujoœe drugaœnih interpreta-
cij … Igriva in naravna izvedba obeh poustvarjalcev izraæa 
resniœno glasbeno strast skozi celoten recital, zaradi œesar 
to ploøœo toplo priporoœamo,” je zapisal kritik v BBC Music 
Magazinu iz Londona.  V recenziji njune ploøœe Sreœanja iz 
revije The Clarinet pa je kritik zapisal: “Njuno skupno mu-
ziciranje je izredno, posnetki pa razkrivajo, da gre za duo 
svetovnega ranga, od katerega si æelimo, vsaj tako upamo, øe 
mnogo poustvarjalnih let.” 

Sobota, 23. avgust, ob 20.00

KONCERT STARE GLASBE V SODELOVA-
NJU S FESTIVALOM SEVICQ BREŽICE
Viteška dvorana na gradu Turjak

Festival Seviqc Bre-
æice se bo tudi le-
tos zakljuœil na 
turjaøkem gradu s 
koncertom, na kate-
rem se bosta pred-
stavila Mechthild 
Karkow na violini in 
Vincent Bernhardt 
na œembalu. Izvedla 
bosta dela Johanna 
Sebastiana Bacha.

Obœina Velike Laøœe 
in Javni zavod 

Trubarjevi kraji
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Dokumentiranje 
umetniških del
Sporočite nam, da ste lastnik 
umetniškega dela
Ministrstvo za kulturo je obœinam posredovalo predlog za doku-
mentiranje umetniøkih del, ki so v obœinski lasti ali v zasebni lasti 
obœanov. Predlog za popis oz. evidentiranje se nanaøa zlasti na 
umetniøka dela v bronu in drugih kovinah, ki so v zadnjih letih 
postala predmet kraj in uniœenj zaradi rasti cene kovin. Pripo-
roœajo, da se zaradi laæjega iskanja v primeru kraj, ocene økode 
in morebitne rekonstrukcije, takøne predmete evidentira po 
mednarodnih standardih za opis predmeta kulturne dediøœine.

V kolikor ste lastniki umetniøkih del (spomeniki, obeleæja, 
napisne ploøœe), ki se nahajajo na prostem, predlagamo, da nam 
to sporoœite zaradi ustreznega evidentiranja umetniøkega dela.

Veronika Vasiœ: Obœinska uprava
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Smo s svojo vožnjo vzor najmlajšim?
Le pravilna vzgoja najmlajših bo dvignila raven varnosti na naših cestah!

Zadnji dan v mesecu aprilu 2008 nam je prinesel tudi nova doloœila in spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. 
l. RS, øt. 37/2008). Novela uvaja doloœene implementacije direktiv EU, nove pristojnosti in pooblastila obœinskih redarjev, 
novosti na podroœju vozniøkih dovoljenj in seveda znatno zviøanje kazni za prekrøke, ki so najpogostejøi vzrok za nastanek 
najhujøih prometnih nesreœ.

Ministrstvo za promet je za seznanitev novosti izdalo tudi informativno broøuro Zakon omejuje, da varuje, ki smo ga prejeli 
tudi na obœino, lahko pa ga najdete tudi na spletnih straneh www.zvcp2008.si .

Nekaj najnovejøih kazni:

Ne glede na doloœila kazenskih sankcij in seveda naøa razmiøljanja ob tem je dejstvo, da je prometna varnost na slovenskih 
cestah zgodba o tragiœnih razmerah. Visoke kazni na dolgi rok zagotovo niso in ne bodo reøile problematike, mogoœe pa nas 
bodo spodbudile k razmisleku, kaj poœnemo na cestah in kakøen vzor predstavljamo naøim najmlajøim. 

Le s pravilno vzgojo in odnosom do mlajøih generacij, bomo na dolgi rok spremenili razumevanje, pomen in vlogo varnosti 
v cestnem prometu ter spoøtovanje do sebe in ostalih prometnih udeleæencev.

Æelimo vam varno in sreœno voænjo               Robert Øtaba 
Predsednik obœinskega SPV

Na podlagi drugega odstavka 32. œlena 
Zakona o prostorskem naœrtovanju (Uradni list RS, øt. 33/07) 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obveøœa javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka dræavnega prostorskega naœrta za 
regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlaœevo–Raøica 

mimo naselja Ponikve 

I.
Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev: 
1. dopolnjenega osnutka dræavnega prostorskega naœrta za 

regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlaœevo–Raøica 
mimo naselja Ponikve, ki ga je pod øtevilko projekta 
J-01/08 maja 2008 izdelal Acer d.o.o., Novo mesto (v 
nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek dræavnega pro-
storskega naœrta);

2. povzetka za javnost; 
3. variantne reøitve prostorske ureditve z obrazloæitvijo pre-

dloga izbora reøitve ter
4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo reøitve dopolnje-

nega osnutka dræavnega prostorskega naœrta.

II.
Gradivo iz prejønje toœke bo od 23. maja do 23. junija 2008 
javno razgrnjeno: 
− na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za pro-
stor, Dunajska cesta 21, Ljubljana, 
− v prostorih Obœine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-
Dobrepolje,
− v prostorih Obœine Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Laøœe.

III.
Javni obravnavi bosta potekali: 
− 28. 5. 2008 s priœetkom ob 16.00 v sejni sobi Obœine 
Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje
− 28. 5. 2008 s priœetkom ob 18.00 v sejni sobi Obœine 
Velike Laøœe, Levstikov trg 1,  Velike Laøœe.

V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge na dopolnjen osnutek dræavnega prostorskega 
naœrta. Pripombe in predlogi se lahko do 23. junija 2008 dajo 
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov, lahko se poøljejo na naslov Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski 
naslov gp.mop@gov.si, pri œemer se v rubriki “zadeva” na-
vedejo kljuœne besede “DPN za R3 cesto Mlaœevo–Raøica 
mimo Ponikev”.

Ministrstvo za okolje in prostor bo preuœilo pripombe in pre-
dloge javnosti in v roku 30 dni po konœani javni razgrnitvi 
do njih zavzelo staliøœe, ki ga bo objavilo na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si in 
posredovalo Obœini Dobrepolje in Obœini Velike Laøœe.

Øt. 350-08-54/2005
Ljubljana, dne 12. maja 2008.

Metka ŒERNELŒ
GENERALNA DIREKTORICA

DIREKTORATA ZA PROSTOR

Občinski prostorski načrt 
Občine Velike Lašče
Obœina Velike Laøœe je æe leta 2006 zaœela s postopki izdelave 
novih prostorskih aktov na podlagi Zakona o urejanju prostora. Z 
uveljavitvijo Zakona o prostorskem naœrtovanju aprila 2007 so se 
morale vse slovenske obœine prilagoditi novemu zakonu in pod-
zakonskim predpisom, ki so se uveljavili pol leta kasneje, kar je 
nekoliko zaustavilo in spremenilo potek æe zaœetega dela. 
V postopku izdelave novih prostorskih aktov Obœine Velike Laøœe 
so bile do sedaj izvedene naslednje aktivnosti:
1. zbiranje razvojnih potreb 
2. pridobitev ustreznih podatkov  
3. izdelava strokovnih podlag: 

- analiza poselitve 
- analiza stanja in teæenj 
- strokovne podlage za pripravo strategije prostorskega ra-

zvoja obœine Velike Laøœe - analize in strokovne reøitve 
za potrebe obœine Velike Laøœe 

4. izdelava osnutka obœinskega prostorskega naœrta (OPN)
- izdelava osnutka OPN - tekstualni del 
- izdelava osnutka OPN - graf iœni del 
- izvedbeni del 
- urbanistiœni naœrt – konceptualni in podrobnejøi del 

5. izdelava sklepa o priœetku priprave OPN
6. obvestilo sosednjim obœinam o pripravi OPN
7. objava sklepa na svetovnem spletu
8. vloga na MOP za pridobitev smernic
9. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
10. pridobitev odloœbe o potrebnosti CPVO
11. opredelitev razvojnih potreb z zahtevami MKGP

V nadaljnjem postopku bo potrebno izvesti øe naslednje aktiv-
nosti:
1.  preuœitev vseh smernic nosilcev urejanja prostora
2.  izdelava strokovnih podlag, ki so zahtevane v smernicah nosil-
cev urejanja prostora
3.  preuœitev odloœbe o okoljskem poroœilu 
4. izdelava okoljskega poroœila
5. usklajevanje z nosilci urejanja prostora
6. izdelava dopolnjenega osnutka OPN
7. pridobitev ustreznosti kakovosti okoljskega poroœila
8.  obravnava dopolnjenega osnutka OPN na obœinskem svetu
9.  javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in javna razgrnitev 
okoljskega poroœila, javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN
10. javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN
11.  priprava predloga OPN
12. potrditev predloga OPN na Ministrstvu za okolje in prostor
13. sprejem OPN na obœinskem svetu
14. izdelava konœnega gradiva OPN (vezava, GIS)
15. objava OPN v uradnem glasilu
Predvidevamo, da bo okoljsko poroœilo izdelano do konca julija 
2008, hkrati se bo izvajalo usklajevanje z nosilci urejanja prostora, 
kjer pa æal ni predpisanega roka. Ker so k izdelavi novih prostorskih 
aktov pristopile vse slovenske obœine, se postopki usklajevanja  na 
posameznih ministrstvih in drugih inøtitucijah lahko zavleœejo. Od 
tega pa so odvisni tudi vsi nadaljnji koraki.
Ko je osnutek OPN z vsemi nosilci urejanja prostora usklajen in 
ko se pridobi ustreznost okoljskega poroœila, se lahko izvede javna 
razgrnitev dopolnjenega predloga obœinskega prostorskega naœrta 
in okoljskega poroœila. Glede na potrebne aktivnosti priœakujemo, 
da bo javna razgrnitev, v okviru katere bo potekala tudi javna 
obravnava, izvedena pozno jeseni. 
Po javni razgrnitvi Ministrstvo za okolje in prostor odloœi o spre-
jemljivosti ustreznosti okoljskega poroœila in samega prostorskega 
naœrta. Nato OPN sprejme obœinski svet. 

Urbania d.o.o. in obœinska uprava
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Zahvala ravnatelja 
uœencem in starøem

V œlovekovem æivljenju je nekaj prelomnih trenutkov, ko-
rakov v novo okolje, v nove situacije, k novim nalogam ali 
izzivom pa tudi odhod v pokoj.

Nikoli ne bom pozabil 21 prekrasnih let, ki sem jih preæivel 
v kolektivu OØ Primoæa Trubarja, v okolju, na katerega sem 
bil vedno ponosen. Zame je bila œast, da sem delal v Tru-
barjevih krajih. Ni bilo dneva, da ne bi øel rad v øolo, med 
mlade, ker sem jih imel rad, drugaœe ne bi bilo nemogoœe 
vzdræati 38 let kot ravnatelj in skupaj 42 let kot uœitelj in 
ravnatelj.
Æelel sem, da bi skupaj imeli moœ, s katero bi lahko spremeni-
li, kar se spremeniti da, in notranjo pripravljenost, s katero 
bi mogli sprejeti, œesar se spremeniti ne da, ter razsodnost, 
s katero bi lahko razloœevali oboje. Ta f ilozof ija mojega dela 
in razmiøljanja ni bila vselej prav razumljena, zato je priha-
jalo do raznih odstopanj. Ob tej priloænosti se zahvaljujem 
z vso iskrenostjo vsakemu od starøev in otrok, ki ste sode-
lovali, podpirali razne aktivnosti, ukrepe, spremembe, do-
polnitve. Opraviœujem pa se vsem tistim, s katerimi nismo 
zmogli najti skupnega imenovalca, da bi uœinkovito reøevali 
najrazliœnejøe teæave in situacije.
Nikoli se nisem trudil, da bi spreminjal preteklosti, bil sem 
za spreminjanje naøega ravnanja in dela v sedanjosti in pri-
hodnosti v prid otrok, ker so odvisni od nas, so nam zaupani 
in prepuøœeni naøim ravnanjem. Otroci se zgledujejo po nas 
in na ta naœin postavljajo meje svojega vedenja. V okviru 
moænosti, ki sem jih imel na voljo, sem poskuøal dati otro-
kom in uœiteljem œim boljøe delovne pogoje in ustrezno stro-
kovno uœenje, ker sem se zavedal, da vse to olajøa in obogati 
vsakrøno uœenje in delo. 
Upoøteval sem neizpodbitno dejstvo, da mora vsak uœitelj 
zelo dobro poznati svoje uœence, da je vsak uœenec drugaœen, 
je svet zase, se drugaœe odziva na uœiteljevo vodenje pouka 
in druge aktivnosti ob pouku. Uœenec mora poznati cilje po-
uka, pot, po kateri bo te cilje dosegel, znati mora praktiœno 
in kritiœno presojati in ocenjevati svoje znanje. Ni dveh 
otrok in dveh problemov, ki bi se ju lahko lotili enako. Œe to 
upoøtevamo, smo na pravi poti.
Te dni se poslavljam od aktivnega obdobja na delovnem me-
stu ravnatelja. V enaindvajsetih letih mojega ravnateljeva-
nja v vaøih krajih smo se sreœevali, sodelovali, iskali izzive 
in reøevali skupne naloge, preæivljali vesele in zadovoljne 
trenutke in se v teæavah podpirali. Zapuøœam øolo in vrtec, 
drage otroke in cenjen kolektiv ter spoøtovane starøe, s kate-
rimi smo dograjevali øolo do razseænosti in vsebin, ki se jih 
ni treba sramovati.
Da lahko z zadovoljstvom zapiram strani mojega æivljenja 
na velikolaøki øoli, gre iskrena zahvala tudi Vam, spoøtovani 
starøi, cenjeni uœitelji in dragi otroci. Æelim Vam ustvarjal-
no, delovno, strpno, varno in zadovoljstva polno prihodnost 
in novih izzivov z novo ravnateljico.

Iskrena hvala, da sem bil lahko z Vami.

 Ravnatelj Edi Zgonc

LIKOVNI NATEČAJ 
TRUBAR
NA RAZREDNI STOPNJI NAŠE ŠOLE

Od 2. do 23. aprila 2008 je na naøi øoli potekal likovni 
nateœaj na temo Primoæ Trubar. Uœenci razredne stopnje 
so se pogovarjali o Primoæu Trubarju, si ogledovali njegove 
portrete in ga tudi sami poskuøali narisati. 

Na nateœaj je prispelo kar 121 risb. V razpisu je bilo ob-
ljubljeno, da bo najboljøa risba nagrajena z (bralnim) nahrbt-
nikom, ker pa je bilo med risbicami zelo veliko izvirnih in 
imenitnih risbic in ker nam je obœina posredovala kar nekaj 
izvodov knjige Trubarjevo leto 2008, ki jo je izdal Koordi-
nacijski odbor za dræavne proslave, se je komisija za izbor 
odloœila, da krog nagrajencev malo razøiri. To knjigo z roœno 
napisanim posvetilom smo potem za spomin podelili avtorju 
najboljøega portreta v vsakem sodelujoœem razredu. Tako je 
bilo nagrajenih 12 uœenk oziroma uœencev, izmed teh pa je 
bila kot najboljøa, tista, ki dobi øe nahrbtnik, izbrana Nina 
Tomaæin, uœenka 2. razreda. Pod mentorstvom razredniœarke 
Joæice Mavsar Nosan je z risbo imenitno, z neverjetnim liko-
vnim zamahom osemletne deklice  poustvarila nam najbolj 
znano in najbolj domaœo podobo Primoæa Trubarja, tisto, ki 
je zato, ker jo v obliki lesenega hrastovega kipa kiparja Tone-
ta Kralja vsak dan sreœujemo v avli centralne øole, najveœkrat 
niti ne opazimo veœ.

Nina Tomaæin, 2. a: Primoæ Trubar
(zmagovita risbica z likovnega nateœaja)

Vseh 12 najboljøih portretov bo do sredine junija 2008 
razstavljenih na oglasni deski v avli øole, pribliæno polovica 
vseh drugih risbic pa øe v novi øolski knjiænici.

Marija Luøin, øolska knjiæniœarka

SREČANJE SLOVENSKIH 
IN ZAMEJSKIH ŠOL, KJER 
JE ŽIVEL ALI DELOVAL 
PRIMOŽ TRUBAR
Povezovanje in druæenje 13 osnovnih øol iz krajev, ki so na 
kakrøenkoli naœin povezani s Primoæem Trubarjem

V petek, 18. aprila, se je ob 17.00 zaœela razpletati nit, ki se je 
kar nekaj mesecev tkala v celoto. Æe v zaœetku øolskega leta 
2007/08 se je namreœ porodila misel, da bi pripravili sreœanje 
øol iz krajev, kjer je æivel in deloval Primoæ Trubar.
Ravnatelj Edi Zgonc je navezal stike in v zaœetku februarja 
je bil oblikovan odbor za prireditev, ki je k sodelovanju po-
vabil predstavnike ostalih trinajstih øol. Sprejet je bil predlog 
kulturnega programa. Po kronoloøkem zaporedju dogodkov 
Trubarjevega æivljenja so si sledile tudi toœke v kulturnem 
programu, ki so predstavljale povezavo kraja in oœeta sloven-
skega jezika. Program, ki se je zaœel z nastopom zdruæenih 
pevskih zborov in se je prepletal z igranimi prizori, prebira-
njem besedil, plesom in nastopom Øentjernejskega okteta, je 
v zanimivo celoto povezal moderator Matjaæ Gruden.
S pozdravnimi nagovori so se na odru zvrstili: ravnatelj Edi 
Zgonc in œastni gostje: podæupanja Tatjana Devjak, æupan 
Anton Zakrajøek, minister za øolstvo Milan Zver ter direkto-
rica direktorata za øolstvo Mojca Økrinjar, osrednji govor pa 
je imel raziskovalec in poznavalec Trubarjevega æivljenje in 
dela Miha Glavan.
Veœkrat je bilo sliøati Trubarjeve besede “Stati inu obstati”, 
kar bomo zmogli le, œe bomo skrbeli in ohranjali materni 
jezik.
Obiskovalci so imeli torej kaj sliøati in videti, saj je bilo pri-
pravljenih tudi veœ razstavnih panojev vseh nastopajoœih 
øol.
V nadaljevanju je sledila podelitev spominskih priznanj na 
sreœanje in za konec “ena gasilska”.
Sledilo je druæabno sreœanje.
Prireditev je bila za uœence osrednje praznovanje v Trubar-
jevem letu. Zavedati se namreœ moramo, da je skrb za ohra-
njanje slovenøœine naloga vseh. To dolænost nam je zaupal 
in naloæil Primoæ Trubar. Bodimo ponosni nanj in na dela, ki 
nam jih je zapustil.

Besedilo: Magda Grajø

Naši najmlajši v 
muzeju na prostem
V sredo, 23. aprila, je bil za prvoøolœke centralne øole in za 
uœence 1. in 2. razreda podruæniœne øole Turjak prav poseben 
dan. Odpeljali smo se namreœ v Pleterje, kjer smo si ogledali 
tipiœno kmeœko hiøo in pripadajoœa gospodarska poslopja ter 
æivali.
Prviœ smo se sreœali z vietnamskim pujskom, ki je brezglavo 
tekal po poslopju in zaman smo ga skuøali ujeti. Ko smo æe 

obupali pa ga je starejøi gospod ujel s pomoœjo odeje. Vsi smo 
si oddahnili, saj se mu drugaœe ne bi niœ kaj dobro pisalo. Sl-
edil je ogled hiø, v katerih so nekoœ æiveli ljudje iz bliænjih vasi 
in so sedaj preneøene v Pleterje. Vse stavbe so pritliœne, lesene 
in krite s slamo, z izjemo suøilnice za sadje oziroma lan.
Osrednji del muzeja je Kegljeviœeva hiøa – hiøa s œrno kuhinjo 
iz leta 1833, ki je bila prenesena iz bliænje vasi Ostrog. Lesena 
pritliœna hiøa ima znaœilno notranjo razporeditev prostorov (ve-
lika hiøa, mala hiøa, kamra, øpajza), od katerih posebno pozor-
nost vzbuja œrna kuhinja s posebnim obokom ali øijo. 
Gospa Sonja nas je tu seznanila s starimi pripomoœki, nam ra-
zloæila, kako so nekoœ pekli kruh in s skupnimi moœmi smo 
zamesili testo. Medtem ko je vzhajalo, smo prepevali ljudske 
pesmi in posluøali pripovedke. Testo smo nato dali na lopar in 
ga potisnili v peœ, nato pa kruh pojedli. Sledila je delavnica 
lonœarstva, kjer si je vsak otrok iz gline pod vodstvom upravni-
ka muzeja izdelal svojo piøœal – petelinœka. Otroci so bili vk-
ljuœeni tudi v bioloøko delavnico in spoznavali naravo in æivali, 
ki se nahajajo v okolici.
Muzej na prostem ponuja otrokom nepozabno doæivetje v nar-
avi, med prijetnimi ljudmi, kjer spoznavajo tako muzej kot tudi 
æivali, predvsem pa spoznajo, kako so æiveli ljudje nekoœ.

Uœiteljice 1. razreda

Knjiga je kraj, kjer lahko preiskujeø krhko 
misel, ne da bi jo uniœil, ali raziskujeø ek-
splozivno zamisel, ne da bi se razletela.

(Edward P. Morgan)

Knjige so najbolj tihe in trajne prijateljice; 
so najbolj dosegljive in najbolj modre sve-
tovalke ter najbolj potrpeæljive uœiteljice.

(Charles W. Eliot)
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Srečanje s pisateljem 
Ivanom Sivcem na šoli
Svetovni dan knjige, 23. april, smo v Trubarjevem letu 2008 
z uœenci od 5. do 9. razreda na naøi øoli poœastili skupaj 
s pisateljem, novinarjem, urednikom in piscem besedil za 
glasbo Ivanom Sivcem, trenutno enim najbolj plodovitih 
slovenskih pisateljev. 

Ivan Sivec se je rodil 1949 v Mostah pri Komendi, po pok-
licu je bil najprej tonski tehnik na radiu, kasneje je konœal 
øtudij slovenøœine in postal novinar, na radiu je pripravljal 
razliœne oddaje in reportaæe, med drugimi tudi 1100 oddaj 
o slovenski narodno-zabavni glasbi, na F ilozofski fakulteti 
je postal magister etnologije z nalogo o fenomenu ansam-
bla Avsenik. Kot etnolog je sodeloval tudi pri nastajanju 
Enciklopedije Slovenije in pri Slovenskem etnoloøkem le-
ksikonu. 
Do sedaj je napisal 88 knjig. Piøe najrazliœnejøe vrste lit-
erature: mladinske, pustolovske, øportne in socialno-psi-
holoøke romane, pravljice in druge pripovedi za najmlajøe, 
kmeœke povesti in novele, spominske œrtice, zgodovinske 
romane in povesti, biografske romane in potopise, pa tudi 
drame in komedije ter znanstvene prispevke. Doslej je bilo 
natisnjenih æe 290.000 izvodov njegovih knjig, in œe bi 
vse te zloæili eno na drugo, bi bil kup oziroma stolp iz 
njih viøji od petih kilometrov. To je tako, kot bi posluøali 
kakøno ljudsko pravljico, v kateri drevo zraste do neba; saj 
ne, pa vendar … 
Za svoje delo je Ivan Sivec prejel veœ nagrad in priznanj: 
zlato Kersnikovo plaketo za ustvarjanje na literarnem po-
droœju, Terseglavovo priznanje za demokratizacijo glasil 
za novinarsko delo, Souvanovo nagrado za æivljenjsko 
delo na podroœju pisanja besedil za glasbo, celoveœerni 
f ilm, posnet po njegovem mladinskem delu Pozabljeni za-
klad, je dosegel zlato rolo za gledanost. Najveœje priznan-
je pa je morda to, da v slovenskih sploønih knjiænicah vsak 
dan sposodijo povpreœno kar 104 njegove knjige. In øe to: 
nastop na naøi øoli je bil Sivœev  jubilejni 600. literarni 
nastop.
Vsi ti podatki priœajo o Sivœevi nadarjenosti, neizœrpni ener-
giji, delavnosti, odliœni organiziranosti in uœinkovitosti. In 
œe se malo poøalimo, se lahko pridruæimo mnenju tiste 

knjiæniœarke, ki je Sivcu rekla: “Vi knjige hitreje piøete, kot 
jih jaz berem …” Sam se poøali, da tako hitro piøe zato, 
ker je Gorenjec: knjigo namreœ raje sam napiøe, kot da bi 
jo kupil …
Sreœanje na øoli se je zaœelo z nastopom mladinskega pe-
vskega zbora pod vodstvom Majde Kokoøinek in ob kla-
virski spremljavi Mirjane Zeliœ Brnœiœ s pesmijo Ko bom 
velik, za katero je besedilo napisal naø gost, po kratki pred-
stavitvi pisatelja pa je zbor zapel øe pesem Babica vse ve. 
V nadaljevanju je besedo prevzel sam Ivan Sivec in svoj 
nastop je razdelil na dva dela: v prvem, zabavnejøem, je 
pripovedoval o lahkotnejøih temah svojih mladinskih kn-
jig (ljubezen, øport, pustolovøœine), uœencem je zastavljal 
vpraøanja o svojih delih, in œe so pravilno odgovorili, jim 
je podaril kar nekaj knjig in drugih nagrad. Za predah so 
potem uœenci, ki obiskujejo izbirni predmet ansambelska 
igra, zaigrali in zapeli pesem Srce je popotnik (drugaœe jo 
izvaja Obvezna smer), potem pa se je Ivan Sivec posvetil 
resnejøim temam v svojih delih, v njih obravnava najra-
zliœnejøo mladinsko problematiko, od problema samomora 
do problemov  z drogo pa tudi teæav, s katerimi se sreœu-
jejo mlada dekleta, ki si æelijo postati npr. manekenke. Ob 
tem je spregovoril tudi o koristnosti branja. Uœenci so se 
gostu na koncu zahvalili z darilom, ki ga je v glavnem 

pripravil turistiœni podmladek øole s svojimi mentoricami. 
Za konec so œlani izbirnega predmeta ansambelska igra 
zapeli in zaigrali øe pesem s Sivœevim besedilom Œez 
praznike spet bom doma (Œudeæna polja), saj so se bliæali 
prvomajski prazniki.
Kulturno doæivetje ob sreœanju s pisateljem Ivanom Sivcem 
je bilo kar se da prijetno. Literaturo, besedo in glasbo je 
povezala pozitivna energija naøega gosta in vseh, ki so ka-
korkoli prispevali k temu dogodku in vzduøju na njem. Ob 
praznovanju dni, ki so aprila povezani s knjigo, branjem, 
bralno znaœko, nam je bilo vsem lepo.Marija Luøin, øolska 
knjiæniœarka 

Foto: Majda Ilc Hussein
 

1. razred in pasavček
Prometna vzgoja v šoli ni dovolj, po-
memben je zgled staršev!

V øolskem letu 2007/08 je bila naøa øola vkljuœena v projekt 
Pasavœek, ki ga razpiøe Direkcija republike Slovenije za ceste 
– Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V projek-
tu so sodelovali uœenci 1. razredov centralne øole, njihove 
uœiteljice ter starøi prvoøolœkov. Glavni cilj tega projekta je, 
ozavestiti starøe in njihove otroke o pomenu uporabe varno-
stnega pasu ter o uporabi otroøkega varnostnega sedeæa.

Skupaj z uœenci smo od januarja pa do aprila izvajali razliœne 
aktivnosti, preko katerih smo otroke spodbujali k uporabi var-
nostnih pasov in sedenju v varnostnih sedeæih. 

Uœenci so izdelali gibljivo lutko pasavœka, s trganko so izde-
lali sliko pasavœka, vsak razred posebej pa je oblikoval svojo 
pravljico o pasavœku. Tako sta nastali dve ilustrirani knjiæici.
Skupaj smo izdelali tudi didaktiœno igro, ki je narejena po 
principu igre Œlovek ne jezi se. Uœenci se z njo zelo radi igra-
jo in se preko nalog, ki so zapisane pri igri, uœijo pravilnega 
vedenja v prometu. Vendar pa sama prometna vzgoja v øoli 
ni dovolj. Zelo pomemben je zgled starøev.

Nemalokrat namreœ opazimo, da otroci na zadnjih sedeæih 
niso privezani, mnogokrat pa zadaj celo stojijo. Naloga od-
raslih - starøev je, da otroka æe od malega uœijo sedenja v 
varnostnem sedeæu privezanim z varnostnim pasom.

Da bi starøe øe bolj spodbudili k uporabi varnostnih pasov in 
otroøkih sedeæev, smo februarja na roditeljski sestanek pova-
bili Roberta Øtabo, predsednika Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu obœine Velike Laøœe. Starøem je predstavil 
veœ tem:

– Problematika prometne varnosti v Velikih Laøœah.
– Pomen uporabe ustreznih varnostih sedeæev.
– Uporaba varnostnega pasu za otroke in ostale 
udeleæence v prometu.

Svoje predavanje je podkrepil s øtevilnimi primeri iz prakse 
in tako nazorno predstavil problematiko varnosti otrok v pro-
metu. 

Aprila smo s projektom zakljuœili in po rezultatih ankete, ki 

smo jo uœiteljice izvedle z uœenci, smo dosegli zastavljene 
cilje.

Veronika Lipovec, Elizabeta Klun, Aleksandra Skok

Razstava ob sreœanju s pisateljem 

Pisatelj Ivan Sivec piøe v spominsko knjigo øole

V prejønji Trobli smo pomotoma objavili napaœen da-
tum pogovora z avtorjem knjige Politiœna kultura. Do-
godek se je zgodil 16. maja in ne 16. aprila, kot smo 
zapisali. Opraviœujemo se zaradi nevøeœnosti.

 Uredniøtvo Troble

Obœina Velike Laøœe
v sodelovanju s

Tonetom Kuntnerjem

vljudno vabi na 

30. kulturni veœer
(6. sezona)

dr. Jožetu 
Pučniku.

Gost veœera bo 

ALEKSANDER ZORN, 
dræavni sekretar

literarni kritik, esejist, publicist in urednik Izbranega dela 
Joæeta Puœnika.

Kulturni veœer, kot zadnji iz vrste sreœanj s 
pomembnimi osebnostmi slovenske literature in 

politike, ki so pomembno sooblikovali zgodovino
slovenske samostojnosti in neodvisnosti

in ki ponosno najavlja praznovanje 500-letnice 
Trubarjevega rojstva,

  bo 
v petek, 6. junija  2008,  ob 20.00

na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

 Anton Zakrajøek
æupan

NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI
NA TRUBARJEVINI 
V ČAST DOMOVINI
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TRUBARJEVE DOBROTE
Turistični podmladek na televiziji

Œlani turistiœnega podmladka: Nina Krøiå, Nina Mlakar, Ana 
Sterle in Matic Miheliœ ter mentorici Renata Lesar Hræiœ in 
Majda Griz smo bili kot eni izmed sedmih zmagovalcev 22. 
turistiœne trænice Od zrna do mize povabljeni na snemanje 
mladinske oddaje Pod klobukom.

V ponedeljek, 21. aprila, smo se ob 10.00 z vsemi rekviziti 
odpeljali na RTV Slovenija na Tavœarjevo ulico v Ljubljano. 
Na televiziji nas je sprejel Davor Boæiœ, eden izmed nas-
topajoœih v oddaji. Razloæil nam je, kako bo potekalo sne-
manje. Nina Mlakar in Matic Miheliœ sta øla najprej v masko. 
Nino so spretne roke maskerke spremenile v pravega Pri-
moæa Trubarja. Nato sta imela øe govorne vaje z Davorjem 
Boæiœem.
Televizijci so nas pogostili z malico, ki se nam je vsem do-
bro prilegla. V studiu smo postavili stojnico in kmalu se je 
snemanje zares zaœelo. Vsaka øola je imela za predstavitev 
le eno minuto œasa. Snemali smo vse od 13.00 do 17.00 ure, 
saj smo morali posamezne kadre veœkrat ponoviti. Na kon-
cu smo bili s posnetki zadovoljni prav tako pa tudi precej 
utrujeni. Osveæili smo se z sokovi in sadjem ter se odpeljali 
proti domu.
Oddaja Pod klobukom s turistiœno trænico Od zrna do mize 
je bila na sporedu TV Slovenija æe 30. aprila.
V œetrtek, 24. aprila, smo se turistiœni podmladki, zma-
govalci sedmih podroœnih centrov in vsi prejemniki zlatih 
priznanj 22. dræavnega festivala Turizmu pomaga lastna 
glava ponovno predstavili na zakljuœni turistiœni trænici Od 
zrna do mize v Mercator Centru v Ljubljani. Izmed 26-ih 
najboljøih podmladkov je strokovna komisija Turistiœne 
zveze Slovenije izbrala tri najboljøe øole. Mi sicer nismo bili 
med njimi, smo pa mimoidoœe obiskovalce vabili na øolske 
in obœinske prireditve posveœene naøemu velikemu rojaku 
Primoæu Trubarju. Hkrati smo nabirali ideje in navdih za 
sodelovanje na 23. festivalu Turizmu pomaga lastna glava. 
Ponovno se bomo preizkuøali v vlogi turistiœnih delavcev in 
skuøali osvojiti prva mesta v dræavi. 
Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri zasnovi, pripravi in 
izvedbi Trubarjevih dobrot.

Renata Lesar Hræiœ

OPZ in MPZ  zopet 
uspešno zastopala 
našo šolo
Oba zbora izbrana za regijsko 
tekmovanje

Na obmoœni reviji otroøkih in mladinskih pevskih zborov, 
24. aprila 2008, na Brezovici sta naøo øolo zastopala otroøki 
in mladinski pevski zbor pod vodstvom Majde Kokoøinek.

Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi. Otroøki zbor 
je zapel: Vrana pa je korenjak, Deæek se igra, Moj oœka 
ima … Mladinski zbor pa Quia dixi, Pomladna in Rasla je 
jelka. Otroøki zbor je na klavirju spremljala Mirjana Zeljiœ 
Brnœiœ. Oba zbora sta se uvrstila tudi na regijsko tekmova-
nje. Otroci so bili uspeha veseli, saj je tako poplaœan trud 
in delo na vajah.

Mladinski zbor je 3. aprila nastopil tudi na dræavnem tek-
movanju v Zagorju. Konkurenca na tekmovanju je bila veli-
ka. na vaji so se uœenci odliœno izkazali, na samem nastopu 
pa jih je premagala trema. Kljub temu so osvojili odliœno 
srebrno priznanje in do zlatega jim je zmanjkala le ena 
toœka.

Da mladinski zbor lepo poje, se vidi tudi po tem, da so 
jih povabili iz odbora Gibanja za praviœnost in razvoj, 
ki je imelo svoje sreœanje na Raøici v nedeljo, 20. aprila. 
Na koncu pa so uœenci pomagali øe zasaditi drevo in tako 
poœastili Dan zemlje.

Najveœ vaj in dogovorov se trenutno vrti okrog odhoda mla-
dinskega zbora v Olomouc na Œeøko od  4. do 7. junija. Poleg 
tekmovanja si bodo otroci ogledali tudi zanimivosti v mestu 
Pragi. Za to pa gre zahvala  vodstvu øole, ki ves œas podpira 
tovrstne aktivnosti in pomaga pri organizaciji, æupanovemu 
skladu in obœini, ki sta æe prispevala sredstva, in seveda 
starøem, ki omogoœajo prihod na vaje in bodo tudi prispevali 
sredstva za bivanje.

Besedilo: Branka Levstik

Mladinski zbor na dræavnem tekmovanju v Zagorju.

V letu Trubarjevem,   V letu Trubarjevem,   V letu Trubarjevem

KUD MARIJ KOGOJ z 
likovno sekcijo

VABI

na odprtje likovne razstave na temo:

Spomin na bogastvo preteklosti 
Turjaka z okolico,

ki bo v dvorani Doma krajanov
v soboto, 21. junija 2008, ob 19.00.

Domaœi ustvarjalci bodo slikali na likovni koloniji od 
19. junija. 2008 do odprtja razstave,

ki jo v celoti posveœamo zmagi Andreja Turjaøkega 
nad Turki, 22. junija 1593.

Razstavo si bo moœ ogledati 
do nedelje, 29. junija 2008.

V letu Trubarjevem,   V letu Trubarjevem,   V letu Trubarjevem
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se pripravlja oddaja v æivo in na terenu. Otroci so pripravili 
otroøki program za mame, mi pa smo gledalcem postregli z 
glasbenimi æeljami, skritim mikrofonom, avdicijo za novo 
delavno mesto in novicami o dogodkih iz naøih krajev. 
Preden bomo øli Robarji dokonœno na poœitnice, bomo 
sodelovali tudi na Velikolaøkem poletnem festivalu, kjer 
bomo gostili Godbo Ribnica, kamor ste vsi lepo vabljeni v 
nedeljo, 29. junija, ob 18.00.

Se vidimo v Robu. KUD Rob

Prenaøanje tradicije øtiriglasnega petja na mlade bo naø cilj 
za naprej, zato æelimo, da bi tovrstno sreœanje, ki je edino v 
slovenskem prostoru, organizirali vsako leto. Naøa æelja je 
tudi, da ga postavimo øe na viøjo raven in s tem popularizira-
mo slovensko narodno pesem. Pregovor  “En Slovenec, øtirje 
glasovi” naj velja øe mnogo let.
Ob tej priloænosti se v imenu KUD-a Marij Kogoj zahvaljujem 
vsem obiskovalcem, nastopajoœim, sponzorjem in Obœini 
Velike Laøœe, ki so nam omogoœili, da je prireditve uspela.

Besedilo: Boæo Zalar

KulturaKultura

Radio čez Rob
ZASLUžENI POčITEK KUD-a ROB

Robarski KUD-ovci tudi to sezono nismo poœivali. Priœeli 
smo jo z jesenskim izletom po Prekmurju, kjer smo si nabrali 
moœi za novo predstavo. 

Reæiser Joæe Vozny nam je predlagal komedijo Toneta 
Partljiœa Øœuke pa ne, ki smo jo sprejeli in ji kmalu dodali  
podnaslov Radio œez ROB. Uigrana igralska ekipa ( Miro, 
Luka, Aleø, Metka, Klara, Nina, Blaæ, Jernej, Martina, Milena, 
Joæe in Bernard) je po dveh mesecih zagnanega in trdega dela 
napovedala premiero. Na Øtefanov dan, 26. decembra 2007, 
je bila dvorana v Robu napolnjena do zadnjega sedeæa, za 
odrom pa smo igralci napeto priœakovali, da se kot radijski 
delavci “priklopimo” na frekvenco “Radia œez ROB”. 
Premiera je uspela, prav tako nadaljnje ponovitve v Robu, 
Sostrem, Podpeœi, Iøki vasi in Velikih Laøœah, kjer smo bili 
vkljuœeni v cikel abonmajskih predstav. 
Upamo, da ste si katero od predstav uspeli ogledati in da 
ste skupaj z nami okusili napeto vzduøje, ki vlada za zidovi 
malega podruæniœnega radia, odmaknjenega na ROB, œa pa 
si jo niste, vam je lahko æal. Obenem pa vam vsem polagam 
na srce, da si v bodoœe vzamete œas in si predstave ogledate, 
ker se trudimo za vas obœane, da bi vam kak veœer popestrili 
in vas nasmejali.
Delœek tega vzduøja smo prenesli tudi na prireditev ob dnevu 
æena in materinskem dnevu, ki smo jo pripravili skupaj z 
uœenci OØ Primoæa Trubarja, podruænica Rob. Prireditev 
smo si zamislili kot radijsko oddajo, todi vsi prispevki so se 
dogajali na odru, da so gledalci in posluøalci lahko videli kako 

Nove okrepitve med 
lokalnimi vodniki 
občine velike lašče
Za dobro predstavitev kraja niso dovolj le kulturne in nar-
avne znamenitosti ampak tudi gostoljubni domaœini in us-
posobljeni vodniki, ki znajo to gostom na privlaœen naœin 
predstaviti. Za nas je to pomembno øe posebej v letoønjem, 
Trubarjevem letu, ko je øtevilo obiskovalcev, ne samo na 
Trubarjevi domaœiji, precej naraslo in s œimer smo dobili 
lepo priloænost, da se izkaæemo.

Tudi zato je bila v letoønjem letu ena prvih in najpomem-
bnejøih nalog Javnega zavoda Trubarjevi kraji izvedba us-
posabljanja za nove lokalne turistiœne vodnike obœine Ve-
like Laøœe. Izobraæevanje je potekalo v veœ delih. Januarja 
in februarju so bila izvedena predavanja za posamezne 
lokacije v obœini: za grad Turjak, Trubarjevo domaœijo na 
Raøici, Spominsko soba Josipa Stritarja in Frana Levstika v 
Levstikovem domu v Velikih Laøœah ter za sploøno vodenje 
po obœini. Marca je sledil øe sploøni del s poudarkom na te-
oretiœnih osnovah turistiœnega vodenja, ki ga je izvedel prof. 
Iztok Bonœina iz Agencije Palladio.
5. in 6. aprila je bilo izvedeno øe preverjanje znanja. Triœ-
lanska komisija v sestavi Ivanka Peterlin, prof. geograf ije in 
zgodovine; Andrej Perhaj, vodnik pedagog na Trubarjevi 
domaœiji in Barbara Peœnik, prof. zgodovine in univ.dipl. 
soc. kulture je predlagala podelitev licenc naslednjim kan-
didatom:
Licenco za lokacijo Trubarjeva domaœija se dodeli nasle-
dnjim kandidatom:
Poloni Cvelbar,
Nuøi Dedo Lale,
Marjani Doløina,
Tanji Markiœ,
Majdi Vrh in
Barbari Ænidarøiœ
ter podaljøa naslednjim vodnikom: 
Urøi Modic, Barbari Peœnik, Andreju Perhaju, Slavi Petriœ in 
Metki Stariœ. 

Licenco za lokacijo Spominska soba J. Stritarja in F. Levstika 
so pridobili naslednji kandidatom:
Poloni Cvelbar,
Nuøi Dedo Lale,
Marjani Doløina,
Tanji Markiœ,
Majdi Vrh,
Teji Zabukovec,
Borisu Zoretu in
Barbari Ænidarøiœ
ter podaljøa naslednjim vodnikom: 
Urøi Modic, Barbari Peœnik, Andreju Perhaju, Slavi Petriœ in 
Metki Stariœ. 

Licenco za lokacijo grad Turjak se dodeli naslednjim kandi-
datom:
Poloni Cvelbar,
Nuøi Dedo Lale,
Marjani Doløina,
Blaæu Feguøu,
Tanji Markiœ,
Slavi Petriœ,
Eugenu Øerbcu,
Majdi Vrh,

VEČER KVARTETOV 
TURJAK 2008
Letos je Trubarjevo leto, œas praznovanja 500-letnice rojstva 
Primoæa Trubarja, pisca prve slovenske knjige in utemeljite-
lja slovenske kulture. Æe zgodovinarji so zapisali, da je bil 
tudi dober pevec, zato smo organizirali sreœanje pevcev in 
ga posvetili tej obletnici in vseslovenskemu prazniku.

Odloœili smo za prireditev z naslovom Veœer kvartetov, Turjak 
2008, ki je potekal v Viteøki dvorani na gradu Turjak v soboto, 
12. aprila 2008, v organizaciji KUD-a Marij Kogoj iz Turjaka. 
Prireditev se je priœela z otvoritvijo slikarske razstave Likovne 
skupine iz Økof ljice in Likovne sekcije KUD Marij Kogoj.
Prireditve so se udeleæili naslednji kvarteti: Samorastnik iz Grosu-
plja, Planika iz Økof ljice, Zvon iz Turjaka, Reœiøki kvartet Laøko, 
Stiøki kvartet in Trio Quartet iz Økofje Loke. Izvajanje je ocenje-
vala pet œlanska komisija, ki sta jo vodila izkuøena glasbenika: 
vsem znani Franc Miheliœ in Leon Marolt, dolgoletni œlan okte-
ta Jelovica. Zmagovalec veœera je postal Trio Quartet iz Økofje 
Loke, pred katerim je øe lepa prihodnost. Fantje so ne samo mla-
di, ampak so tudi odliœni pevci. Navduøenje nad njihovim petjem 
in nastopom je najprej pokazalo obœinstvo z buœnim in dolgim 
aplavzom, nato pa øe komisija. Pohvaliti pa velja tudi ostale kvar-
tete, ki so pokazali veliko glasbenega znanja in ubranosti. 
Prireditev smo organizirali prviœ, vendar sta nam øtevilen 
obisk, naøteli smo blizu 400 obiskovalcev, in velik interes 
nastopajoœih spodbuda, da bomo nadaljevali z delom.

Borisu Zoretu in
Barbari Ænidarøiœ.
ter podaljøa naslednjim vodnikom: 
Marjanu Kastelicu, Urøi Modic, Andreju Perhaju, Slavi Petriœ 
in Metki Stariœ. 

Licenco za sploøno vodenje po obœini se dodeli naslednjim 
kandidatom:
Branetu Borøtniku,
Poloni Cvelbar,
Nuøi Dedo Lale,
Marjani Doløina
Andreju Jakobu,
Tanji Markiœ,

ter podaljøa naslednjim vodnikom: 
Urøi Modic, Barbari Peœnik, Andreju Perhaj, Ivanki Peterlin, 
Slavi Petriœ, Metki Stariœ in Boæu Zalarju.

Za praktiœne vaje na terenu smo si izbrali najbolj mrzel in 
sneæen dan v letoønji zimi.

Besedilo: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
Foto: Eugen Øerbec

Jelki Petriœ
Teji Zabukovec,
Boris Zore,
Majda Vrh in 
Barbari Ænidarøiœ

Na Gradeæu pod Zabukovœevim kozolcem.

Medeno okrepœilo pri Branetu Borøtniku.
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Hkrati bi radi omeni-
li øe naøe najmlajøe, 
saj je v letoønjem 
øolskem letu zaœela 
delovati øe ena Gle-
deja, ki jo obisku-
jejo mladi igralci, 
stari med 8 in 12 let. 
Pohvalimo se lahko 
tudi z mentorskim 
podmladkom, saj sta 
delo v skupini vodili 
Mojca Øilc in Nina 
Æuæek. Uprizorili so 
predstavo Kralj, ki ni 
maral rumene barve, 
ki so jo povzeli po 
istoimenski slikani-
ci. Nastopili so na 
sreœanju Najdihoj-
ca v Velikih Laøœah, 
na rojstnodnevni zabavi in med prvomajskimi prazniki øe 
za starøe. Mladi gledaliøœniki so dokazali, da se pravega 

gledaliøœa lahko lotimo zelo zgodaj, da je ta dejavnost zani-
miva predvsem zaradi druæenja in dela na odru, ki pa je zelo 
blizu igre. Za obujanje spominov na predstavi si oglejte tudi 
fotograf ije in spremljajte naøe delo na www.gledeja.si. 

Besedilo: Gledeja, KUD Primoæ Trubar 
Fotograf ije: Gregor Greøak

Kultura Kultura

Gledeja v Zagorju ...
... in druge Gledejine novice 

Gledejina predstava Restavracija na koncu vesolja, nastala 
po motivih D. Adamsovega Øtoparskega vodnika po galaksiji, 
se je kot najboljøa predstava na obmoœju Ljubljana – okolica 
uvrstila na regijsko Sreœanje otroøkih gledaliøkih skupin, ki 
je bilo letos v Zagorju ob Savi 21. in 22. aprila. Strokovna 
ocenjevalka in selektorica Kim Komljanec je pri predstavi øe 
posebej pohvalila smiselno dramatizacijo, dobro uigranost 
ekipe in dinamiœnost predstave.

Œeprav je bila naøa predstava 22. aprila na sporedu øele ob 
enih popoldne, smo iz Velikih Laøœ krenili æe zelo zgodaj, 
saj nikakor nismo hoteli zamuditi predstave Aut! Gregorja 
Geøaka v izvedbi Litijske osnovne øole. Aut! smo soustvarili 
leta 2004 prav Gledejci in je bila na sporedu æe ob 8.00. Po-
leg te predstave pa je bila 21. aprila øe ena, katere besedilo 
je nastalo v Gledejski kovaœnici, in sicer Nisem poreden! v 
izvedbi POØ Sveti Gregor z mentorico Ano Porenta. Naj tukaj 
omenimo, da je postalo dramsko besedilo Aut! po izidu v 
zborniku Videzi sveta (ZRU in KUD P. T., 2006) precej po-
pularno. Med drugimi ga je uprizorila tudi gledaliøka skupina 
Bilœovske frajle iz Bilœovsa na Avstrijskem Koroøkem (reæija 
Aleksander Tolmaier).

Ogledali smo si kar 
nekaj zanimivih 
gledaliøkih pred-
stav naøih vrstnikov 
in na koncu nasto-
pili øe sami. Ker 
je oder v Zagorju 
precej drugaœen 
od tistega v Velikih 
Laøœah, smo morali 
narediti nekaj pri-
lagoditev, vendar 
s tem nismo imeli 
veœjih problemov. 
Anæe Stariœ, naø 
zvesti tehnik, je 
bil navduøen nad 
tehniœno opremlje-
nostjo dvorane. 
Ker pa se publike 
tiœe, bi si je æeleli 
predvsem veœ. 

Orel z Volovje rebri
Razstava VSEM SLOVENCEM....................... 
 
V poœastitev 500-letnice rojstva Primoæa Trubarja in ob 
dnevu Zemlje (22. aprila) smo v galeriji Skedenj na Tru-
barjevi domaœiji na Raøici odprli dokumentarno razstavo 
VSEM SLOVENCEM: Orel z Volovje rebri, ki jo je avtor 
Viktor Luskovec pripravil skupaj s sodelavci. Snovalci raz-
stave si prizadevajo celovito predstaviti obmoœje Volovje 
rebri nad Ilirsko Bistrico, izjemno dragoceni predel ohra-
njene narave tako v Sloveniji kot v vsej Srednji Evropi. 
Prav na zahodnih obronkih Sneænika, kjer energetski lobi 
trdovratno skuøa postaviti polje vetrnih elektrarn, æivijo 
øtevilne æivalske in rastlinske vrste, med njimi tudi tako 
redke in ogroæene, kot so Clusijev sviøœ, koøutnik, gor-
ski kosmatinec, sova velika uharica, beloglavi jastreb, orel 
kaœar, medved, volk in ris, divja maœka in planinski orel.  
 
“Vpliv obratovanja na planinskega orla bo po naøi oceni ne-
sprejemljivo velik,” se glasi ugotovitev øtudije, ki jo je naroœil 
investitor in na osnovi katere so zaœuda pridobili dræavno 
okoljevarstveno soglasje. Predvideni poseg – œe bo priølo do 
njegove izvedbe – ne bo prizadel samo slovenske populacije 
planinskega orla in pohabil dragocenega obmoœja, ki izpol-
njuje vse pogoje za zavarovano obmoœje. Med ærtvami se 
bodo znaøle tako æivali, ki se prek tega obmoœja selijo, kot 
tudi øtevilni drugi stalni prebivalci tega predela, ki je bil po 
krivici izloœen iz mreæe zavarovanih obmoœij Natura 2000.  

Primoæa Trubarja in njegovega temeljnega prispevka, po kate-
rem smo postali narod Slovencev, svojœas niso vsi sprejeli ali 
razumeli. Pregnali so ga v tujino, njegove dragocene knjige 
pa so celo seæigali na grmadah. Bomo po skoraj pol tisoœletja 
ponovili napake prednikov, ki niso spoznali izjemnega pri-
spevka Primoæa Trubarja? Izgradnja polja vetrnih elektrarn 
na obronkih notranjskega Sneænika je neutemeljena ne le 
iz vidika ekologije, temveœ tudi nima pozitivne ekonomske 
raœunice kot tudi energetske ne. Œedalje mnoæiœnejøa pri-
zadevanja za ohranitev dragocenega obmoœja Volovje rebri 
sodijo v okvir domovinskosti in krepitvi slovenskih korenin. 

“Iskreno upam, da bomo obmoœje Volovje rebri ohra-
nili v prvobitni podobi,” je poudaril slavnostni govornik 
Karl Erjavec, minister za obrambo. “Redke æivalske vrste 
in rastline so naøe bogastvo in tega ne smemo zapraviti z 
nepremiøljenimi dejanji,” je øe opozoril minister Erjavec 
in poæel buren aplavz najmlajøih – uœencev Osnovne øole 
Primoæa Trubarje iz Velikih Laøœ. Uœenci so pod vodstvom 
mentoric Branke Levstik in Petre Koømrlj nastopili z mislimi 
o svojem velikem predniku ter potrebi po ohranitvi narave.  

“Ko bom velik, bi æelel biti Primoæ Trubar,” se je odrezal eden od 
najmlajøih. Minister Erjavec pa je dodal, da bi se dandanes tudi 
Primoæ Trubar gotovo boril za Volovjo reber in slovensko naravo.  

Brez orlov so tudi najlepøe gore preprosto le pokrajina. 

Dokumentarno razstavo so pripravili Javni zavod Tru-
barjevi kraji, Parnas, zavod za kulturo in turizem, Velike 
Laøœe in Zavod za ekologijo Narava 2001, omogoœile pa 
so jo druæbe Mobitel, Lenovo Technology, Deloitte, Ca-
sino Portoroæ, Hit Nova Gorica, Slovenijales, Carl Zeiss, 
Telekom Slovenije, Sava Kranj in Zavarovalnica Maribor.  
Razstava bo na ogled do 29. maja 2008.

Zavod Parnas
Foto: Metka Stariœ

Ob ogledu razstave – minister Erjavec in avtor Viktor Lu-
skovec, ki se je pred œasom v galeriji Skedenj æe predstavil s 
fotografsko razstavo Slovenija, moja domovina.

Zaphod je bil v Zagorju posebno dobro razpoloæen.

Marvin je zeeelooo zamorjen.

Predstava Aut! Gregorja Greøaka v izvedbi OØ Litija

Jutranje vzduøje na avtobusu ni bilo 
prav niœ zaspano.

O kralju, ki ni maral rumene barve. Gledeja najmlajøi pod tak-
tirko Mojce Øilc in Nine Æuæek in mentorstvom Ane Porenta.

Uœenci 3. razreda  pred njihovo upodobitvijo Primoæa Tru-
barja (napravili so jo v sodelovanju z umetnikom Duøanom 
Zekoviœem), ki spremlja razstavo Vsem Slovencem: Orel z 
Volovje rebri.

Slavnostni govornik minister Karl Erjavec. 
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KUD Primož Trubar 
žanje uspehe
Abecedarij, ane bukvice se je uvrstil 
na državno srečanje 

Abecedarij, veœzvrstna predstava, ki jo je pripravil v poœas-
titev 500-letnice Trubarjevega rojstva KUD Primoæa Tru-
barja Velike Laøœe, se je uvrstila na dræavno sreœanja VIZIJE 
2008, ki ga prireja JSKD RS. Na sreœanju smo nastopili v 
tekmovalnem programu prvi dan festivala, 16. maja 2008, 
ob 16. uri v dvorani novogoriøke gimnazije. Vizije so tra-
jale do 18. maja 2008. Srednjeøolska Gledeja (Ana Porenta), 
odrasla gledaliøka skupina (Marko Bratuø), baletna sekcija 
(Saøa Stadler), foto-video sekcija (Niko Samsa, Anæe Star-
iœ), kostumograf ija in scenograf ija (Katarina Zalar) in teh-
niœna ekipa (Matej Hren) so sokrivci za rojstvo odliœnega 
skupnega projekta Abecedarij (besedilo sta sestavili Majda 
Samsa in Ana Porenta). Projekt je zanimiv tudi zato, ker 
povezuje razliœne umetnosti in vse generacije ustvarjalcev. 

Naj navedemo 
nekaj besed o 
predstavi Abe-
cedarij, ki jih je 
napisal diplo-
mirani dramski 
igralec in se-
lektor festivala 
Gorazd Æilavec: 
“ A b e c e d a r i j , 
ane bukvice je 
nadvse prijetna 
in zelo pouœna 
uœna ura o 
Primoæu Trubar-

ju in zaœetkih naøega knjiænega jezika. Predstava, ki je avtorski 
projekt Ane Porente in njenih sodelavcev, nam pribliæa naøega 
Primoæa Trubarja, njegovo delo in æivljenje, pa tudi takratni 
œas, na popolnoma nevsiljiv in nadvse simpatiœen naœin. Be-
sedilo, ki govori o Trubarju in takratnem œasu je skrbno na-
pisano, in zelo domiselno se prepleta zgodba o rojstvu naøe 
pisane besede s Trubarjevo æivljenjsko zgodbo. Ob tem se 
prepletajo tudi œisto danaønje, moderne besede s tistimi, ki jih 
je zapisal sam Primoæ, ter tvorijo zelo simpatiœno meøanico in 
govorico predstave. Predstava Kulturno-umetniøkega druøtva 

PESEM SI 
V ŽIVO
Pri Trubarju, 9. maja 
2008 ob 19. uri

Sreœanje ob izidu zbornika 
Pesem si 08 na Trubarjevi 
domaœiji na Raøici je bilo nena-
vadno, saj se je veœina avtorjev 
in œlanov, ki se dnevno druæi-
jo na portalu www.pesem.si, 
med seboj videla prviœ. S tem 
sreœanjem je projekt prestopil 
meje virtualnega sveta. 
Na Trubarjevini se je na povabilo Zavoda za razvijanje ustvar-
jalnosti poleg øtevilnih ljubiteljev in opazovalcev zbralo tudi 
25 avtorjev iz vse Slovenije, katerih pesmi so objavljene v 
zborniku Pesem si 08. Knjiga je posveœena 500-letnici Trubar-
jevega rojstva, izdana je s podporo obœin Dobrepolje, Ribnica 
in Velike Laøœe, zato ni nakljuœje, da je bila prva prireditev v 
seriji predstavitev projekta in zbornika Pesem si prav na Tru-
barjevi Raøici. 

Uvodnih 30 minut pesemsko-plesnega kolaæa v izvedbi baletne 
pedagoginje Saøe Stadler ter bralcev Darinke Grmek Øtrukelj, 
Urøe Zalar, Ane Porenta in Gregorja Greøaka je navduøilo 
obœinstvo z dramaturøko umeøœenostjo pesmi, subtilnim pre-
pletom gibanja, glasbe in poezije, ki so na minimalistiœen 
naœin, a uœinkovito podprli pesniøke govorice izbranih obja-
vljenih pesmi iz zbornika Pesem si 08. Skozi pesmi smo spre-
mljali zgodbo osebe, ki iz prtljaænika æivljenja zlaga kovœke 
in odstira tanœice preteklega (motiv je vzet iz pesmi Inventura 
Aleksandre Kocmut). 
V drugem delu so k branju pristopili soavtorji zbornika Pesem 
si 08 Svit Valovnik iz Œepovanske doline, Nina Jereb iz Izo-
le, Andrej Steniœnik iz Æalca, Katra Kozak iz Ljubljane, Vida 
Herga, ki piøe v hrvaøœini, a æe nekaj let prebiva v Sloveni-
ji, Janko Groøelj iz Muljave, Aleksandra Kocmut iz Prevalj in 
Zalka Grabnar Kogoj iz Ljubljane. Slednji je vodja projekta 
in urednica zbornika Ana Porenta predstavila obœinstvu kot 
novi urednici na portalu, v æe dobro naœetem pesniøkem letu 
2008/09. Pridruæili sta se ekipi urednikov, v kateri sta bila v 
lanskem obdobju poleg vodje projekta øe Vladimira Rejc in 
Miha Knavs. 
Grabnar Kogojeva je dejala, da je pesniøki portal Pesem.si po-

sebno mirno internetno zatoœiøœe za snovalce poezije in bral-
ce, pri œemer na pozitiven in konstruktiven naœin podœrtujejo 
kvaliteto pesniøkega snovanja. Kocmutova pa je med drugim 
spregovorila tudi o pesniøkih govoricah piscev, ki uredniøtva ne 
navduøijo le z obvladovanjem obrti ali zgolj s sporoœilnostjo, 
temveœ v pesmih iøœejo nekaj veœ – ko se oblika, vsebina in je-
zik zlijejo v sveæo in izvirno pesem z moœjo, da bralca zajame 
in preplavi na vseh nivojih dojemanja. 

V neformalnem druæenju so povedali veœ o sebi in svojem 
snovanju tudi ostali avtorji, ki niso æeleli javno brati svoje po-
ezije. Med njimi so bili tudi Stojan Proøev iz Slovenj Gradca, 
ki je prejel majico projekta kot pretekli izbranec zimskega le-
tnega œasa s strani bralcev portala ter najmlajøa avtorja, obja-
vljena v zborniku Pesem si 08 – Gabrijela Vrbnjak iz Lenarta 
in domaœin Dan Greøak. Vrhunec druæenja je bilo rezanje 
popkovine, simboliœen prehod v nov pesniøki letni krog, ki ga 
snovno æe tradicionalno ponazarja Kukljeva potica velikanka. 
Pogostitev so poleg Gostilne pri Kuklju pripravili tudi Pekar-
na Blatnk, Sadjarstvo Mandarina, babica Angela ter Tina in 
Tone. 
Zbornik Pesem si 08 bo s 140 stranmi po trditvah nekaterih 
prisotnih knjiæniœarjev zanimiv tudi za øtevilne bralce, saj 
prinaøa sveæino in utrip aktualnega œasa skozi pesemske go-
vorice vseh generacij. V zborniku sta prisotni tudi naøi pesnici 
Marija Gorøe in Darinka Grmek Øtrukelj, ki je knjigo opremila 
z risbami roæ. Knjigo lahko naroœite prek spletne strani www.
zru.si. 
Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem, pesnicam in pesnikom, 
nastopajoœim, Obœini Velike Laøœe, foto-video sekciji KUD 
Primoæa Trubarja in Javnemu zavodu Trubarjevi kraji, saj smo 
skupaj znova ponesli dober glas o Trubarjevi domaœiji v øirøi 
slovenski prostor. 

Primoæ Trubar iz Velikih Laøœ je predstava, ki bi jo moral videti 
sleherni osnovnoøolec. Predstava je multimedijska in zato tudi 
veœplastna in tako v njej izvemo na zelo domiseln gledaliøki 
naœin veliko veœ od suhoparnega uœbeniøkega podajanja snovi 
o naøem Primoæu Trubarju.”
Predstava je tudi æe uvrøœena v praznovanje Trubarjevih dni 
v Tehniøkem muzeju Bistra (20. junija ob 21.00), na Vidmu 
26. septembra ter na Trubarjevo leto v Laøkem (24. oktobra ob 
19.30 v Kulturnem centru Laøko), potekajo pa tudi dogovori za 
nastop na Trubarjevi domaœiji v tednu Dnevov evropske kul-
turne dediøœine – sledite novicam o predstavi na www.zru.si. 
Soustvarjalci predstave Abecedarij smo ponosni na doseæke, 
œestitamo vsem nastopajoœim, sodelujoœim in njihovim men-
torjem ter se jim zahvaljujemo za trud in velika odpovedova-
nja. Predvsem pa smo zadovoljni, da smo s skupnimi moœmi 
pripravili odmeven in kvaliteten projekt, ki ga je spomin na 
Trubarja vsekakor vreden. 

KUD 
Primoæ 
Trubar 
Velike 
Laøœe
 
Foto: 
Gregor 
Greøak

Besedilo: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, foto: Olivier Grandovec
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DAN SONCA 08
3. festival ustvarjalnosti ob 
Trubarjevi domačiji na Rašici.

Letos smo se pridruæili mednarodni mreæi European Solar 
Days – Evropski dnevi sonca, ki so prviœ potekali tudi v Slov-
eniji, in smo tudi mi nekaj naredili prviœ: izpeljali smo zamisel 
o takem dnevu sonca, ki trajal vse od sonœnega vzhoda do 
zahoda. Tako smo umetniki, prostovoljci in obiskovalci  
raziskovali, ustvarjali in se zabavali od svita do mraka.

Najbolj zavzeti so æe navsezgodaj, okrog pol øestih zjutraj 
krenili na sprehod po mokriøœu in opazovali ptice z Aleøem 
Rijavcem, œlanom Druøtva za opazovanje ptic Slovenije 
(DOPS), v organizaciji Zavoda Parnas. Po besedah Darinke 
Grmek Øtrukelj so videli rjavega srakoperja, race na Raøici, 
sivo œapljo v letu, muharja in rumenega strnada, za kat-
erega se øe ne ve, ali ponavlja 9. Beethovnovo simfonijo ali 
je skladatelj ob posluøanju njegovega petja dobil navdih za 
komponiranje. Prostovoljci MD VRT in Gledeje ter œlani TD 
kulturne sekcije Podgora, œlani Zavoda Med.Over.Net in Za-
voda za razvijanje ustvarjalnosti smo pripravili prizoriøœe, na 
katerem so se ob enajstih zaœele delavnice in prva dogodi-
vøœina. Profesorica Mojca Vesel z OØ dr. Ivan Prijatelja iz So-
draæice je z vrsto vulkanov, barvnimi œarovnijami in penasto 
kaœo, ki je kar ni bilo konca, navduøila obœinstvo in obljubila, 
da bodo œarovnije delovale ves dan. In res so – kljub obla-
kom na nebu in nespodbudnim vremenskim napovedim se je 
popoldne prikazalo tudi sonce. 
Ves dan so na otoku in na levem bregu Raøice potekale zani-
mive delavnice. Nenavadno so se poœutili tisti, ki so si nadeli 
“pijana oœala” in skuøali hoditi po ravni œrti pred øotorom 
Zavoda Varna pot. Na igriv in zanimiv naœin so mentorji os-
veøœali udeleæence o pomenu zbranosti, premiøljenosti in up-
oøtevanju svojih in zmoænosti drugih v prometu. 
Sezamov projekt Odprimo oœi je prinesel ekoloøke izdelke 
iz odpadnih materialov (razstava v økatli uœencev POØ Sveti 
Gregor) ter druge izdelke, ki so nastajali na samem festivalu.  
Med najbolj priljubljenimi delavnicami so bile sonœeve øtaf-
ete, ki jih je vodi Joæe Stariœ,  mega mehurœki Mladinskega 
Druøtva VRT, pa tudi sprejanje na platno, slikanje na majice, 
voænja s kanuji, pozdrav soncu s Sonjo Seøek. Œez mostiœek 
je za mlinom delovala art trænica, na kateri so obiskovalci 
z akad. kiparkami Tajo Lojk, Mihaelo Ciuha, akad. slikarko 
Ireno Potoœnik in ustvarjalko Katarino Duøœak lahko izdelali  
glinene f igure, portrete, liœne okraske ter potiskali predpas-
nike s krompirjevimi peœatniki, se usedli na prenovljene stole 
Druge roke iz Logatca in kvaœkali s Katarino Isteniœ Rudolf. 

Poleg teh delavnic smo pripravili tudi nekaj takih, s katerimi 
smo obeleæili 500 let Trubarjevega rojstva. V knjigo sonœnih 
misli so obiskovalci lahko vpisali tudi misli o pomenu Tru-
barja in slovenøœine, soustvarjali smo stran na œrko S v Knjigi 
velikanki. Te dejavnosti se je udeleæil tudi naø æupan Anton 
Zakrajøek, ki je v prijetnem pomenku in veselem razpoloæen-
ju obiskal vse prostore, kjer so se odvijale delavnice.  
S kaligraf ijo smo se lahko spopadli ob pomoœi Marjetke 
Porenta. V Hiøi Abecednici, kjer obiœajno izdelujemo œrke 
– lutke in igramo abecedne igre, je bila letos tudi tiskarna; 
œrke je izdelal Bojan Indihar in od dneva sonca bo v Abec-
ednici mogoœe tudi tiskati ...  Med dogodivøœinami smo se 
besedam posvetili tudi na recitalu Vladimire Rejc, ki jo je 
spremljal bobnar Aleø Berlot. 
Najveœ zanimanja, predvsem za fantovski del publike pa je 
poæela delavnica Aikido kluba Tenpi iz Økof ljice – Primoæ 
je bil ves dan odliœno razpoloæen in se ni ustraøil, œe ga je 
napadel cel grozd fantov, hkrati pa je obiskovalcem razla-
gal f ilozof ijo aikida, ki ni v nasilju, ampak v preusmerjanju 
napadalœevih energij. Prav tako so veliko zanimanja priteg-
nili œlani Cirkokroga iz Ljubljane. Obiskovalce so uœili osnov 
talne akrobatike in skupaj z njimi sestavili œloveøko piramido. 
Nato so se uœili æongliranja in spretnosti z diaboli. Za malœke 
pa je bila najbolj privlaœna Sezamova igralnica na odejah in 
øotor, v katerem so se igrali razliœne sestavljalne in razstavl-
jalne igre, z mentorico Saøo Strnad pa so radi prisedli k risan-
ju in naredili razstavo na vrvici. 

Œlani Zdruæenja bolnikov z limfomom in levkemijo so 
pripravili zanimive dejavnosti, ki so obiskovalce osveøœale 
o simptomih bolezni, ki imajo visoko stopnjo ozdravljivosti. 
Za pravilne odgovore so delili privlaœne nagrade. Ob 14. uri 
je v Galeriji Skedenj potekala podelitev nagrad desetim iz-
branim likovnim delom, ki so prispela na nateœaj Za zdravje. 
Œlani likovne sekcije Vir Radovljica so imeli teæko delo, saj 
so morali med 200 prispelimi deli izbrati najbojøe – nagradi-
li so mlade avtorje (med 5 in 15 let) in njihove mentorje. 
V Galeriji Skedenj si je bilo ves dan mogoœe ogledati tudi 
razstavo Trubarjevih reprintov (œitalnica) in fotograf ij Viktorja 
Luskovca Orel z Volovje rebri. Ob prihodu na festival je svo-
je sonœne slike razstavil ob proœelju æage Miha Seljak, ki ga 
sicer poznamo iz skupine 100 pp. Zaradi zasedenosti muzeja 
smo spomine na pretekle dni sonca obujali v æivo, predvsem 
pa je bila dejavna ekipa ZRU in KUD Primoæa Trubarja, saj 
sta Niko Samsa in Metka Stariœ zaokroæila okrog izvajalcev 
delavnic in jih povpraøala to in ono. 
Dan sonca se je po delavnicah nadaljeval s Sonœnim sijem, v 
katerem smo sliøali peti izvrstno Nino Virant, prviœ prisluhnili 
mladim domaœim glasbenikom, ki so si v zadnjem tednu pred 
nastopom nadeli ime Distorsion ter nadaljevali s svojevrstnim 

koncertom skupine Sto praøiœkov poje z novo œlanico, ki je v 
glasbo praøiœkov dodala prijeten prepih skozi luknjice f lavte 
in saksofona. Ob glasbi so se zavrteli ogenjœki, ki so preøli v 
pravo zmajevsko bruhanje. Uprizorile so ga Ana Rokviœ in 
ustvarjalke festivala Le Soleil. Le najvztrajnejøi pa so priœakali 
nastop dueta Øambala, ki sta zaœarala vse prisotne, jih pos-
rkala v glasbo in v soju luœi se je travnik napolnil z rajajoœimi, 
veselimi, krasnimi ljudmi. Festival je potekal v zelo prijet-
nem, umirjenem in sodelujoœem vzduøju. 
Tretji festival je zdaj za nami. Da smo ga lahko priredili, 
se zahvaljujemo naøim sponzorjem: Obœini Velike Laøœe, 
KNUT d.o.o, MIX d.o.o. za f inanœne prispevke, TRIGLAV, 
Zdravstveni zavarovalnici d.d. in Didakti za darila, ki smo jih 
lahko v zahvalo za sodelovanje poklonili umetnikom in pros-
tovoljcem. Zahvaljujemo pa se tudi vsem, ki ste nam po svo-
jih moœeh z darovi pomagali, da smo omogoœili celodnevno 

ustvarjanje in dobro poœutje tako ustvarjalcem kot obiskoval-
cem. Zahvala gre varnostniku Petru Novaku, MON-ovcem za 
slastne palaœinke, Piceriji Adam za postreæbo, organizacijam 
in posameznikom: Moj Dizajn-u, Avtohiøi Zalar, Trgoupu, 
Kmetijski zadrugi, Piceriji  Rozamunda, Pekarni Blatnik,  
Zvonetu Centi, Bojanu Indiharju, Trgovini Poni, Bimedii, Me-
dexu, Javnem zavodu Trubarjevi kraji in vsem sodelujoœim 
umetnikom in prostovoljcem. Z vami je Dan sonca postal 
lepa in prepoznavna prireditev. Na svidenje drugo leto!  
 

Ana Porenta, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti 
v sodelovanju z Andrejo Verovøek, Zavod Med.Over.Net 

Foto: Gregor Greøak 
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Majska likovna 
delavnica, Gradež 2008
Likovna delavnica Društva 
likovnikov Ljubljana 
v Trubarjevem letu 2008

Druøtvo likovnikov Ljubljana prireja v sodelovanju z 
Druøtvom za ohranjanje dediøœine Gradeæ enodnevno likov-
no delavnico na obmoœju Gradeæa in okolice. Zakljuœek de-
lavnice bo s postavitvijo razstave v Domu krajanov na Tur-
jaku in odprtjem razstave 24. maja 2008 ob 20.00. Razstava 
bo na ogled do 29. maja.

Œlani druøtva vsaj dvakrat letno organiziramo enodnevno li-
kovno delavnico za svoje œlane, vsakokrat v drugem kraju. 
Ker je letos Trubarjevo leto, smo navezali stike z Druøtvom 
za ohranjanje dediøœine na Gradeæu, ki je v Obœini Velike 
Laøœe, kjer je tudi Trubarjev rojstni kraj.

Nekaj besed o naøem druøtvu:

Druøtvo likovnikov Ljubljana je neprof itno druøtvo ljubiteljev 
likovnega ustvarjanja s poudarkom na humanitarni dejavno-
sti. Svoj sedeæ ima v Ljubljani in je bilo ustanovljeno leta 
1970 pod imenom Druøtvo likovnih samorastnikov. Takrat 
je druøtvo øtelo dvajset œlanov, danes pa nas je œez sto in se 
izraæamo v razliœnih likovnih zvrsteh: slikarstvu, kiparstvu, 
graf iki, oblikovanju, fotograf iji itd.
Æe od vsega zaœetka je bila glavna naloga druøtva 
izobraæevanje svojih œlanov, zato æe vsa leta potekajo likov-
ne delavnice, teœaji, strokovna predavanja za œlane z æeljo, 
da gre druøtvo v korak s œasom in se tako pribliæa æe uvelja-
vljenim ustvarjalcem.
Druøtvo se zaveda pomena svojega obstoja, zato je zelo pod-
pira tudi razstavno dejavnost. Vsako leto priredi do deset te-
matskih razstav in je nosilec projekta Podoba Ljubljane. Vse 
razstave so vedno na ogled øirøi javnosti. Œlani druøtva dobi-
mo v druøtvenem glasilu Obvestila tudi vse potrebne informa-
cije o koledarju likovnih delavnic in extemporov v Sloveniji 
in zamejstvu, ki se jih tudi v velikem øtevilu udeleæujemo. Za 
ustvarjena dela pa smo prejeli æe mnogo priznanj in nagrad.
S svojim dolgoletnim aktivnim delovanjem in stalnim 
izobraæevanjem je druøtvo preraslo okvire samorastniøkega 
ustvarjanja in se preimenovalo v Druøtvo likovnikov Ljublja-
na. Prehojena pot ni bila lahka, œlani druøtva se zavedamo, 
da nas vedno œaka trdo delo, izobraæevanje, veliko osebne 
zavzetosti za razvoj in vodenje druøtva, ki je s podporo MOL, 
ZKDL, JSKD in drugih ustanov, ki so prijazno gostile naøe 
razstave, postalo prepoznavno v øirøem slovenskem prostoru 
in v zamejstvu.

Besedilo: Erika Æeleznik; podpredsednica druøtva 

V  začetki je bila 
besejda
Osrednja majska prireditev v Trubarjevem letu 2008 Je uæe 
minula straøna nouœ v Viteøki dvorani na turjaøkem gradu: 
Projekt Obœine Velike Laøœe, Pedagoøke fakultete Univerze 
v Ljubljani in Javnega zavoda Trubarjevi Kraji. 

Eden izmed najveœjih poznavalcev Primoæa Trubarja dr. Zvo-
ne Øtrubelj piøe takole: 
“Letos, ko dvomilijonska Slovenija predseduje skoraj petsto-
milijonski evropski druæini, praznujemo 500-letnico rojstva 
oœeta slovenske knjige, Primoæa Trubarja. Je nakljuœje ali je 
znamenje œasa, da obhajamo tako œastitljivo obletnico roj-
stva oœeta slovenske pisane besede ravno v letu predsedova-
nja naøe dræave Evropski zvezi? Tudi v letoønjem mednarod-
nem letu jezikov je lahko Slovenija na vrhu svoda evropskega 
neba, saj Slovenci govorimo ælahten starodavni jezik, ki edini 
med jeziki Evropske zveze uporablja dvojino! 
Premnogo je edinstvenih zakladov naravne, duhovne in kul-
turne dediøœine, ki jih skriva naøa, slovenska deæela, kot je 
svojo ljubljeno domovino prvi poimenoval  Primoæ Trubar. 
Pokaæimo Evropi, kdo smo Slovenci – tudi skozi celostno po-
dobo rojaka z Raøice, mojstra govorjene in pisane besede, 
evropskega vizionarja, iskalca izvirov. 
Kruta usoda pregnanca bi lahko skrhala njegovo æivljenjsko 
voljo. Veliœina Primoæa Trubarja pa je ravno v tem, da je 
ustvarjalno presegel æivljenjske udarce ter se nepoøkodovan 
in zmagovit dvignil z dvakratnega pogoriøœa, ko je izgubil do-
movino in vse svoje imetje. Stati inu obstati je bilo Trubarjevo 
prekaljeno reklo, za katerim stojijo njegov æivljenjski boj in 
idealizem, njegova izrazita in moœna osebnost, njegova glo-
boka ljubezen do slovenskega naroda. Namesto grenkobe, 
zamer in maøœevanja je v narodno skrinjico poloæil vrednote, 
na katerih je preprosto ljudstvo slovenskih deæel do danes 
raslo in odraslo kot kulturni narod in na katere se je navezal 
Preøeren, ko je zapisal: Æive naj vsi narodi … 
Do svoje smrti je napisal 22 knjig in prevedel vso Novo za-
vezo ter dve leti pred smrtjo doœakal celoten prevod Biblije v 
slovenøœino, delo svojega uœenca Jurija Dalmatina. Trubar ni 
bil le evangeliœanski pastor, bil je tudi narodni buditelj Slo-
vencev, sposoben organizator, dober gospodar in prodoren 
diplomat, ki je posegal v vrh tedanje evropske javnosti. Samo 
œlovek velikega formata, kakrøen je Trubar bil, je zmogel, da 
je kot tujec in priseljenec v osrœju tedanje Evrope uveljavil 
svoj genij ustvarjalnosti in samobitnosti. Ime Primoæa Tru-
barja zveni domaœe v vseh nemøkih krajih, kjer je deloval. A 
v srce zapisan v svojem nigdirdomu paœ ne more biti. Lahko 
pa je zapisan tam, kjer je duhovno bil vedno doma – v srcih 
svojih lubih Slovencev.” 
In v praznovanje letoønje 500-letnice rojstva zaœetnika 
slovenske knjiæevnosti in naøega rojaka Primoæa Trubar-
ja (1508–1586) se je na povabilo Obœine Velike Laøœe od-
zvala tudi Pedagoøka fakulteta Univerze v Ljubljani. Pripra-
vili so lutkovno produkcijo Je uæe minula straøna nouœ ali 
V zaœetki je bila besejda, katere avtor, reæiser in umetniøki 
vodja je bil profesor Edi Majaron. Projekt je na fakulteti na-
stal s pomoœjo øtudentov v okviru øtudijskega programa na 
oddelku za predøolsko vzgojo v tretjem letniku pri izbirnem 
predmetu Lutkarstvo in na oddelku za likovno vzgojo, kjer 
imajo øtudentje v prvem letniku predmet Scenograf ija z 
lutkarstvom. Pri projektu so profesorju Majaronu pomagali 
sodelavci s fakultete: asistentka Helena Koroøec, Matjaæ Ja-
klin, Joæe Vreæe. Na sami prireditvi na Turjaku so sodelovali 

øe glasbenik Lado Jakøa in strokovna sodelavca Lutkovnega 
gledaliøœa iz Ljubljane z ozvoœenjem, osvetljavo, platnom, 
oziroma poskrbela sta, da je predstava potekala nemoteno. 
Vsi skupaj so pripravili uprizoritev kot nekakøno parabolo 
Novega testamenta ob strokovni pomoœi dr. Eda Økulja iz 
Økocjana in f inanœni pomoœi Obœine Velike Laøœe.
Odlomke besedila oziroma posamezne zgodbe so zbrali 
øtudentje sami in se skupaj z ustvarjalci  dogovorili o lutkovni 
tehnologiji. Tako so øtirje evangelisti predstavljeni s ploskimi 
lutkami, zgodbe, ki jih evangelisti sporoœajo pa so uprizor-
jene z razliœnimi tehnikami: marionetami na æici, lutkami 
na palici in prosojnimi ali senœnimi lutkami. Personif icirani 
simboli øtirih evangelistov so angel, lev, vol in orel. Zgod-
be iz Trubarjevega prevoda so iz sedmih prilik: o izgublje-
ni drahmi, izgubljeni ovci, izgubljenem sinu, o pametnih in 
nespametnih devicah, o delavcih v vinogradu, o usmiljenem 
Samarijanu ter o Salomi in peœatih Apokalipse.
Avtor in reæiser predstave profesor Edi Majaron je priznan 
slovenski lutkar in glasbenik. Simona Dakiœ je o njem zapi-
sala: “Edi je v lutkah naøel svoj poklic, ljubezen, dragocena 
prijateljstva  in æivljenjsko poslanstvo.”  Pred zaposlitvijo na 
Pedagoøki fakulteti Univerze v Ljubljani je vrsto let delal kot 
lutkar, reæiser in umetniøki vodja v Lutkovnem gledaliøœu lju-
bljanskem. Svojo prvo zaposlitev je imel æe v œasu svojega 
øtudija na Akademiji za glasbo  kot solistiœni violonœelist v 
Simfoniœnem orkestru RTV Slovenija. Z Lutkami se je sreœal 
æe v 5. razredu osnovne øole (takrat v prvem razredu niæje 
gimnazije). Sam pravi, da ima najveœ zaslug za to, da se je 
zapletel z lutkami, njegov soøolec Kristjan Muck. Navduøenje 
nad lutkami je raslo in s prijatelji in somiøljeniki je osnoval 
lutkovno gledaliøœe Dravlje, ki se je kasneje preimenovalo v 
Lutkovno gledaliøœe Joæeta Pengova. Profesor Majaron je za 
svoje delo prejel øtevilne pomembne nagrade in priznanja 
tako doma kot v tujini. Pri njegovem delu mu pomaga in sve-
tuje æena Agata (saj vemo: za vsakim uspeønim moøkim stoji 
uspeøna æena).

Zgodbe v Trubarjevem prevodu:

OREL(Jan 1, 1, 4, 6, 7) V zaœetki je bila beseda inu ta Beseda 
je bila Bug. Taista je bila v zaœetki per Bugi. Vse riœi so skuzi 
toisto sturjene, inu brez teiste nej niøter sturjenu kar je sturje-
nu. V njej je bil ta leben, inu ta leben je bil Luœ tejh ludi inu 
taista Luœ v temi svejti, inu  teme je nejso prjele. 

VOL: (Luk 15, 1) K njemu pak so se prbliæovali vsi ølahtcolnarji 
inu greøniki, de bi njega posluøali. Inu farizeji ter pisarji so 
mrmrali inu so djali: Leta grejønike gori jemle inu jej æ njimi. 
On je pak nim pravil leto pr’gliho inu je djal:

Dobri pastir:  Kateri œlov’k je mej vami, kir ima stu ovac inu 
aku on tejh eno zgubi, ne pusti li on te devetindevetdeset v 
pusœavi inu gre za to zgubleno, dokler jo najde? Inu kadar jo 
najde, taku jo veselu na svoje rame poloæi inu kadar domou 
pride, taku pokliœe svoje prijatele inu sosede inu pravi k nim: 
Veselite se z mano, zakaj jest sem mojo ovco naøil, katera je 
bila zgublena.

VOL: Jest vam povejm, táku bo tudi veselje v nebi nad enim 
greønikom, kateri pokuro sturi, veœ kakor œez devetindeve-
tdeset praviœnih, kateri pokure ne potrebujó. 

ANGEL: (Mat 14, 1–5) V tistim œase je glas od Jezusa priøal 
pred Erodeøa Tetrarha. Inu on je djal k svojim hlapcom:
Herod: Le-ta je Joanes Krstnik: on je od smrti gori vstal, zatu 
on dela takóva moœna dela.
ANGEL: Erodeø je bil Joanesa vluvil, zvezal inu v jeœo vrgal 
za volo Erodiade, njegoviga brata F ilipa æené. Zakaj Joanes 
je k njemu djal:
Krstnik – za odrom: Tu nej prou, de ti njo imaø.
ANGEL: Inu on bi bil rad njega vmuril, ali se je folka bal, 
zakaj oni so njega za eniga preroka dræali.
LEV (Mar 6, 21–28) Inu en priloæ’n dan je priøal, de je Erodeø 
na svoj porodni dan eno veœerjo dal viøim inu kapitanom inu 
tejm narimenitiøim v Galilei. Tedaj je notr stopila te Erodiade 
hœi inu je plesala inu tu je Erodeøu dobru dopadlu inu tejm, 
kateri so per mizi sedejli. Natu je krajl h tej deklici djal:
Herod: Prosi od mene karkuli hoœeø, jest ti je hoœem dati. 
Prsejæem, karkuli boø od mene  prosila, tu jest hoœem tebi 
dati, notar do polovice mojga krajlestva,
LEV: Ona je øla vunkaj inu je djala k svoji materi:
Saloma: Kaj imam jest prositi?
Herodiada: Joanesa Krstnika glavó.
LEV: Inu ona je zdajci hitru notr øla h krajlu, je prosila inu 
djala:
Saloma: Jest hoœem, de ti meni zdej jedrnu daø v eni skledi 
Joanesa Krstnika glavó.
LEV: Krajl je bil æalosten, ali vsaj zavolo te prisege inu tejh, 
kateri so sedejli pr  mizi, nej on hotel njej tigá odpovedati, 
Inu zdajci je krajl rabelna tje poslal inu je rekel njegovo glavó 
v eni skledi prnesti. Ta je øel tjakaj inu je njemu v jeœi glavo 
vsekal, inu je nesel njegovo glavo v eni skledi inu je njo dal 
tej deklici. Inu ta deklica je njo dala svoji materi.

Pripravila: Tatjana Devjak in Matjaæ Gruden

V æivljenju ni pomemben œlovek, ki ga lju-
bimo, temveœ to, da ljubimo.

(Marcel Proust)
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Na obisku... ...v 
Mišji dolini
Miøja dolina se razteza od Jerina do 
Øtef ina, rep pa moli v Œrni potok. Sega v 
povirja potokov, pritokov Raøice in jo ob-
kroæajo domaœi griœi z nadmorsko viøino 
od 600 do nekaj nad 800 m, ki preidejo 
v Bloøko planoto, Rutarsko in Vidovsko 
planoto.

Kje je Jerin in kje Øtef in?
Jerin je domaœe ime pri hiøi v Podstrmcu na 
zaœetku Miøje doline ob nekdanjem klancu, 
ki so mu æe tedaj dejali Luæarjev breg, ker 
se je strmo dvigal v Luæarje. Tu nekje se je v 
tistih œasih priœelo riniti voz in je veljal znan 
izrek »le rin«. Z leti so zgradili novo cesto 
na Luæarje, ki ni tako strma in z veœ ovinki 
v dolæino slabe øtiri kilometre z istim im-
enom Luæarjev breg. Izrek »le rin« je izgubil 
pomen, hiøi pa je z leti ostalo popaœeno ime 
Jerin.
Øtef in je na drugem koncu Miøje doline v mrtvem kotu za Pod-
hojnim Hribom ob potoku Uzmanjøœica, kjer øe stoji poslopje 
stare æage, hiøa pa je æe prenovljena.
V Podstrmcu nekako sredi vasi pred kriæiøœem se stekata potoka 
Kozarøœica in Kozmanjka, ki tvorita potok Kozmanjka, ki je gnal 
øe nekaj let po vojni Jakliœevo æago pod cesto nasproti bivøe 
gostilne »Pri Kraøevcu«. Okoli poslopij pod cesto je vedno lepo 
koøena trava, ki s svojo sveæino in senco oreha v vroœih poletnih 
dneh nudi prijetno domaœnost. Od nekdaj øtevilne druæine je 
ostal, le mlajøi sin Maksimilijan, ki sicer æivi v Ljubljani, a tudi 
on ni veœ v rosnih letih, saj se bliæa osemdesetim, a je øe vedno 
vitalen in œvrst, pred leti je pokopal strica pri 106-ih letih. Kadar 
se s kolesom peljem mimo si skoraj vedno veselo pomahava, a 
kadar se ustavim mi skoraj tako moœno stisne roko kot Krpan 
Brdavsu. Pogovor vedno steœe o potoku, ki obkroæa posestvo in 
kanalu ob cesti po katerem je bila usmerjena voda na rako vod-
nega kolesa stare æage. Pred leti je obnovil rako in, œe spusti po 
njej vodo pada v globino dobre tri metre, da pogovor nadalju-
jeva o moænosti postavitve manjøe vodne turbine. V letu 2007 
je v ta namen æe prenovil vodno zapornico, ki je v celoti me-
hanizirana z vodili, odpira in zapira pa jo s pomoœjo roœnega 
polæastega prenosa, ki ga bo moæno upravljati tudi elektriœno. 
V letoønjem letu namerava zgraditi øe liœen nadstreøek nad za-
pornico. 
Maksimilijan Jakliœ se zelo rad vraœa na rodno grudo, kjer vedno 
nekaj brklja okoli hiøe, najraje se zadræuje v delavnici in garaæi, 
kjer ustvarja in dopolnjuje traktorske prikljuœke in razne druge 
potrebe, ki jih rabi. S kakønim veseljem mi vedno vse to pokaæe 
in razlaga, da z veseljem in zanimanjem vse to spremljam in ga 
tudi vzpodbujam, a se vedno le nasmeje, le iskrice v svetlomo-
drih oœeh ne more skriti.
Prepriœan sem, da se bo ob svoji stoletnici æivljenja grel s svojo 
elektriko in kot sam pravi »veœ tudi ne rabim«.
Dragi prijatelj, iskreno ti æelim, da se ti uresniœijo vse æelje, za 
katere veva oba.

Besedilo: Joæe Økulj

Turistiœno øportno druøtvo Raøca in
Krajevni odbor Raøca in Podlog

vabita na 

koncert glasbe iz obdobja 
16. do 18. stoletja

v soboto, 31. maja 2008,  ob 20.00

V  OBNOVLJENI CERKVI SV. 
JERNEJA NA RAŠCI.

Sodelujejo:
Glasbena øola Ribnica in 

solista Petra Vrh Vrezec in Al Vrezec 
s pianistom Aleksandrom Oraæmom.

Program bo povezovala Bernarda Podlipnik.

Vljudno vabljeni!
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Folklorna skupina 
Velike Lašče 
pohvaljena
Bi se pridružili?

Bliæa se konec maja in s tem tudi rednih vaj naøe folklorne 
skupine. Ob tej priloænosti bi rada z nekaj besedami pred-
stavila delo skupine.

Vaje imamo vsak torek od osme do desete ure. Z njimi smo 
zaœeli decembra, zadnjiœ pa jih bomo imeli zadnji torek v 
maju. Naøa strokovna voditeljica je øe vedno Nataøa Hribar, 
ki se redno udeleæuje naøih vaj. Vsi œlani redno prihajamo 
na vaje, ustavi nas samo kakøna viroza. Pri vajah smo zelo 
posluøni in ubogljivi, to pa se pozna pri naøem plesu. 
V soboto, 10. maja, smo se udeleæili obmoœnega sreœanja 
folklornih skupin s pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viæ 
Ljubljana – okolica 2008 Hitro zasuœi se okol v Horjulu, ki 
ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Nasto-
pilo nas je sedem folklornih skupin in dve skupine ljudskih 
pevcev in godcev, vse pa je potekalo pod budnim oœesom 
strokovnega spremljevalca Braneta Ømida. Po konœanem 
nastopu so nastopajoœe pogostili, strokovni vodje pa so imeli 
sreœanje s strokovnim spremljevalcem, ki je dal oceno vsaki 
skupini. V oceni se upoøteva ples, igra, petje in tudi noøe. Z 
oceno smo bili zelo zadovoljni, saj smo bili pohvaljeni za 
ples in noøe, malo pa se bomo morali izpopolniti v petju in 
igri. Nataøa je bila zelo ponosna na nas, saj nismo veliko 
zaostajali za skupino iz Horjula, ki se je uvrstila na Regijsko 
sreœanje, in skupino iz Polhovega Gradca, kjer se s folkloro 
ukvarjajo æe desetletja. 
Upamo, da bomo uspeøno nadaljevali, saj nam taka pohvala 
vliva voljo, pozabljene pa so vse ure odrekanja, porabljene 
za vaje in urejanje oblek za nastope. Radi se odzovemo na 
povabila, ki jih tudi ni tako malo. Trenutno imamo v naœrtu 

kar nekaj nastopov, med drugim na Vinski vigredi v Metliki 
in malo kasneje na prireditvi v Prezidu.
Na koncu naj omenim øe naøe mlade muzikante. Dvema 
harmonikama, Marjani in Domnu, se je pridruæil øe Jakob z 
berdo. Œe oni ne obupajo nad nami, menim, da tudi mi ne 
smemo. V naslednjem letu priœakujemo, da se nam pridruæiø. 
Œe imaø veselje do plesa, petja in druæenja, si vsekakor do-
brodoøel!

Besedilo: Vera Virant

Lepo je graditi ...
Krvava peč napreduje

Na oko in po materialni vrednosti ne prav »ogromna« prido-
bitev, zato pa toliko vzpodbudnejøa za Krvavo Peœ in njene 
obiskovalce. Kajti dandanes je tako malokrat na delu lastna 
iniciativa, povezana z lastnim materialnim vloækom in pro-
stovoljnim delom. 

Janko Intihar iz Bukovca pod Krvavo Peœjo je namreœ posta-
vil liœno klop in mizo na razgledni toœki nad Krvavo peœino, 
kjer se vedno øtevilœnejøi pohodniki lahko odpoœijejo ali pa 
celo zauæijejo s seboj prineøeno hrano. Res pohvalna poteza, 
vredna posnemanja v tistem slogu: ne vpraøaj kaj lahko kraj 
naredi zate, ampak kaj lahko ti (jaz) narediø zanj!
Na æalost pa se dogajajo tudi manj vzpodbudne reœi in z 
obæalovanjem ugotavljam, da »nekoga« zelo motijo lesene 
usmerjevalne table, ki pomagajo pohodnikom pri dostopu 
do znanih razglednih in drugih toœk. Od lani, ko so bile ta-
ble postavljene na øtirih poteh, je bilo nasilno odtrganih in 
odneøenih pet tabel in zdaj javno vabim pogumnega udar-
nika, da se oglasi pri meni na okrepœilu in mi pojasni, kaj je 
bilo narobe z liœno izdelanimi tablami. Nekoliko nenavadno 

(ali pa tudi ne) je, da 
so izginile vse table v 
smeri lovske koœe pri 
Bukovcu. Lovcem se 
gotovo ni treba bati 
mnoæiœnega navala 
pohodnikov, poleg 
tega pa vsi pohodni-
ki zelo pazijo, da ne 
onesnaæujejo nara-
ve, øe veœ, kar nekaj 
ploœevink pivskih ste-
klenic smo prinesli s 
takih pohodov ...
Ja, pa øe novost v bivøi 
podruæniœni øoli: novi 
digitalni projektor zdaj 
omogoœa prirejanje 

kvalitetnih predavanj in predstavitev, kakrøna je bila aprilska, 
ko nam je Peter Indihar opisal permakultuno kmetijo Seepa 
Holzerja iz Avstrije in marœevska, ko je Saøa Petanœiœ v sliki 
in besedi predstavila pot po himalajskem sredogorju.

Besedilo foto: Sreœo Knafelc, Krvava  Peœ
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Rutarski harmoni-
karski špetir
Organiziral ŠTKD RUTE

Malo pred prvim majem, 
toœneje 26. aprila 2008, se je 
v organizaciji druøtva ØTKD 
RUTE zgodil prvi Rutarski har-
monikarski øpetir. Prireditev se 
je priœela ob 19.00, v prosto-
rih ØTKD RUTE. 

Harmonikarji so nastopali v 
dveh kategorijah. Zmagovalci 
so bili:

– kategorija korajæa velja:      
   Borut Tomaæin
– kategorija pokaæi kaj 
   znaø: Miha Juvanec 
   in Matevæ

Konkurenca je bila moœna. Vabljeni na naslednji øpetir!

Miha in Matevæ – pokaæi kaj znaø.

Najmlajøi rutarski 
harmonikar.

Borut Tomaæin

Miha Juvanec

PLANINSKO DRUØTVO VELIKE LAØŒE VABI NA 

16. pohod po VelikolaŠki 
kulturni poti 

v nedeljo, 1. junija 2008.

Zaœetek pohoda bo med 7.00 in 11.00 v Velikih 
Laøœah.

Cilj bo na Trubarjevi domaœiji na Raøici, kjer bo ob 
zakljuœku druæabna prireditev.

Velikolaøka kulturna pot je kroæna in dolga pribliæno 15 
km. Trasa pohoda s startom v Velikih Laøœah in ciljem 
na Raøici pa je dolga pribliæno 13,5 km in jo prehodimo 
v treh do øtirih urah zmerne hoje. 

Iz Raøice v Velike Laøœe se lahko vrnete peø po marki-
rani poti (50 min), na voljo pa bo tudi brezplaœen pre-
voz.
 
Vsak pohodnik prejme izkaznico pohoda, na poti pa 
œaj.
Za dvakratno udeleæbo prejmejo pohodniki bronasto 
znaœko, za øtirikratno udeleæbo srebrno in za øestkratno 
udeleæbo zlato znaœko. Za desetkratno udeleæbo prej-
mejo pohodniki posebno nagrado.

Dodatne informacije lahko dobite:
– na naøi spletni strani (http://pd.velike-lasce.si) 
– po elektronski poøti:  planinsko.drustvo@velike-lasce.si
– na GSM  041 778 909 (Peter Kokoøinek).

Prijave škod od divjadi 
V skladu s 1. odstavkom 56. œlena Zakona o divjadi 
in lovstvu (UL RS, øt.16/04), obveøœamo krajane, ki so 
lastniki kmetijskih in gozdnih povrøin na obmoœju LD 
Turjak, da sta pooblaøœeni osebi , ki sprejemata prijave 
økod od divjadi in na divjadi:
– Stane Hren, Gradeæ 14, 1311 Turjak, 
 tel. 041 518 394
– Zlatko Zajøek, Turjak 35a, 1311 Turjak, 
 tel. 040 478 888. 
 

UO LD Turjak

Prostovoljno gasilsko 
društvo Velike Lašče

vabi, da v

SOBOTO, 14. JUNIJA 2008, od 08.00 do 10.00

prinesete v gasilski dom Velike Laøœe na pregled vaø 
gasilni aparat. Œe ga morda øe nimate, ga boste lahko 
tudi kupili!

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA 
VELIKE LAŠČE

Vabimo vas, da se nam pridruæite na praznovanju 

desete obletnice druøtva, ki bo na dan gospodinj, 

3. avgusta, v Velikih Laøœah.

Na rojstni dan 30. aprila smo 
obiskali jubilanta, 90 letnika g. 
Iva Kolarja, na domu v Velikih 
Laščah.
Ves mladosten in nasmejan nas je sprejel kar na dvoriøœu. Po-
vabil nas je v lovsko sobo preœudovitih lovskih trofej. Veselo 
smo kramljali, pri bogatem prigrizku in sladki penini. Prisoten 
je bil tudi prijazni vnuk, soproge ga. Darinke pa æal ni bilo. 
Na æeljo jubilanta smo se slikali, na dvoriøœu pri rudniøkem 
vagonœku katerega so postavili na tire prav za 90 let, saj go. Ivo 
je veliko let sluæboval v rudniku Senovo. Øe vedno vozi avto, 
pa ne samo okoli doma, paœ pase poda øe na otok Krk.
Z æeljo, da se drugo leto spet dobimo, smo se veselo poslovili.

Sestavil in slikal: Ivanc

V Trubarjevem letu, 
ob 500-letnici rojstva Primoæa Trubarja

in
ob poœastitvi obœinskega praznika

KUD Marij Kogoj in Obœina Velike Laøœe

VABITA

na 12. tradicionalno revijo 

občinskih in 
gostujočih 

pevskih zborov

v Viteøko dvorano na Turjaøkem gradu,
v sredo, 5. junija 2008, ob 20.00.

Upokojenci pristreljali 
srebrno medaljo
Upokojenci Strelci smo na tekmovanju v Ljubljani 15. aprila 
tekmovali v streljanju z zraœno puøko.
Dosegli smo drugo mesto in osvojili srebrno medaljo. 
Medalje smo bili zelo veseli, kar se vidi tudi na sliki

Besedilo in fotograf ija: Ivanc

Ni velikega talenta brez velike moœi volje. 
(Honore de Balzac)
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Spominska svečanost 
v Smrečju pri Turjaku
Druøtvo Zarja spominov Turjak je tudi letos izvedlo spo-
minsko sveœanost pri obeleæju pobitih aktivistov v Smreœju. 
Letoønje prireditve se je udeleæilo veœ kot sto ljudi, œlanov 
Zvze borcev, svojcev in takih, ki jim ni vseeno, kako se danes 
izkrivlja resnica o pretekli vojni. 

Za tiste, ki ne vedo, naj povem, da je tik pred koncem vojne 
vodstvo Ljubljanske policije pod vodstvom dr. Lovra Hacina in 
vodjem nemøke policije Duschkejem naredilo seznam najbolj 
nevarnih oseb, ki jih je terba likvidirati. To so bili sami mladi in-
telektualci, ki so vodili odpor v ljubljanski pokrajini, med njimi 
tudi dr. Vita Kraigherja, dr. Franca Mesesnela, dr. Borisa Tuma, 
ing. Zorana Tuma, Bredo Arko iz Ribnice in njeni dve hœeri, Ru-
pnikovo tajnico Marico Malahosky. Treba jih je bilo onemogoœiti, 
za kar je bil zadolæen zloglasen domobranski poroœnik Joæe Hle-

bec, znan je bil po svojem zverinskem izæivljanju nad zaporniki. 
Ko se je vsa Slovenija æe pripravljala za sprejem osvoboditeljev, 
v Ajdovøœini se je æe pripravljala prva slovenska vlada, je v noœi 
iz œetrtega na peti maj Hlebec s svojimi policisti pripeljal 29 
zapornikov v Smreœje in jih tam zverinsko pobil in zagrebel v 
volœje jame, na katerih so øe zakurili, da bi prikrili svoje dejanje.
Osmega maja je okupatorska vojska zapustila Ljubljanao, z nji-
mi tudi poroœnik Hlebec, vendar so ga Angleæi æe v juniju vrnili, 
po procesu kjer je svoja dejanja priznal, je naredil samomor. Da 
se take stvari ne bi nikoli veœ zgodile, so potrebna taka sreœanja 
ki osveøœajo in zdruæujejo slovenski narod.
Ob tej priliki se v imenu druøtva zahvaljujem vsem za udeleæbo, 
posebej naj omenim uœiteljice in uœence OØ Turjak, ki so pri-
pravili lep program, KUD-u Marij Kogoj za recitacije, œastni œeti 
slovenske vojske in Akustiki Pirman. Tudi letos smo pogreøali 
predstavnika obœine. 

Janez Lukanœiœ

Pozimi smo vrtnarili, 
zdaj sadimo
Novičke iz vrta

V Mladinskem druøtvu VRT smo tudi pozimi vrtnarili, v 
teh pomladnih mesecih pa øe bolj aktivno okopavamo naø 
VRTiœek ter vanj sadimo in sejemo nove ideje …

V prostorih druøtva se vse od otvoritve vsak vikend dogajajo 
razliœne aktivnosti za mlade – posluøamo glasbo, brskamo po 
internetu, si ogledamo kak f ilm, ustvarjamo, se izobraæujemo 
… Mladi pa raœunalnika z veseljem uporabljamo tudi za pi-
sanje seminarskih nalog in izpolnjevanje drugih øolskih ob-
veznosti.

V preteklem mesecu smo izpeljali dobro obiskan veœer 
druæabnih iger, kjer smo se pomirili v razliœnih igrah s karta-
mi – taroku, enki, laænivcu in oslu – in drugih namiznih igrah. 
Veœer je potekal v sproøœenem in netekmovalnem vzduøju, 
saj nam je ølo predvsem za druæenje in zabavo. V kletnih 
prostorih Levstikovega doma smo organizirali tudi sestanek 
projekta MUST, ki so se ga udeleæili predstavniki mladinskih 
druøtev iz Blok, Ribnice, Sodraæice in Dobrepolja. Okrepili 
smo prijateljske vezi med mladimi iz sosednjih klubov in se 
dogovorili za sodelovanje pri naœrtovanih projektih. Mladi 
VRTiœkarji smo se tako z veseljem odzvali povabilu prijateljev 
iz Sodraæice in se udeleæili njihovega koncerta, imenovanega 
Dan mladih. Radi pa se ukvarjamo tudi s øportom, saj smo 
odøli na drsanje v Tivoli in na paintball; v bliænji prihodno-
sti pa naœrtujemo kakøen klesarski podvig, rolanje, jahanje 
in skupno udeleæitev Velikolaøke peøpoti. S temi aktivnost-
mi æelimo doseœi naøe zastavljene cilje, ki teæijo predvsem k 
spodbujanju druæenja in povezovanju mladih ter zagotavlja-
nju moænosti kvalitetnega preæivljanja prostega œasa. 
Z veseljem smo se odzvali povabilu k sodelovanju na festivalu 
Dan sonca na Raøici, kjer smo kot prostovoljci vodili nekatere 
delavnice. Ravnokar poteka tudi prvi VRTovski foto nateœaj 
z naslovom Motivi iz narave. V prihodnosti naœrtujemo tudi 
poæivitev naøih prostorov ter izdelavo druøtvenih majic. Vseh 
teh projektov pa ne bi bilo brez prizadevanja naøih aktivnih 
œlanov in obœine Velike Laøœe, ki nam vse to omogoœa. 

Vsi mladi iz naøe obœine, ki nas øe ne poznate, ste lepo va-
bljeni, da se nam pridruæite in prepriœani smo, da boste naøli 
nekaj zase. Lahko pa obiøœete tudi naøo novo spletno stran 
www.mdvrt.org, kjer vas œaka øe veliko veœ informacij o 
naøem druøtvu. 

Katja Leniœ

VOLKI V RIBNICI
V okviru priprav na letoønji 1. vseslovenski skavtski tabor 
jamboree so se naøi najmlajøi skavti, volœiœi in volkuljice 
– VV, sreœali z VV iz Ribnice. 

V petek, 9. maja, so se mladi skavti stisnili v koœiji in se na-
potili neznano kam. Na poti smo “sreœali” ribniøkega skavta, 
ki nas je popeljal v gozd … do Francetove jame. Tam so nas 
æe œakali ostali volœiœi in voditelji.

Na zaœetku smo se spoznavali in si poskuøali zapomniti kar 
se da veliko imen. Imena so jim koristila æe pri naslednji igri, 

saj so se razporedili v meøane skupine. V skupinah so potem 
kroæili po gozdu in odkrivali postaje, od katerih je vsaka ime-
la drugaœno nalogo: lovili so ribe, se igrali slone, miæe risali 
kroge in postavljali æogo na steklenice. Te naloge so zelo hi-
tro in uspeøno opravili, tako da nam je ostalo øe nekaj œasa 
za igro in petje. 
Okolje, otroci in vzduøje so pripomogli k temu, da je tudi 
nam, voditeljem, ta popoldanski izlet zelo hitro minil. Vsi pa 
se æe veselimo jamboreeja, kjer na enem prostoru ne bo le 30 
skavtov, ampak kar okoli 4000. 

Besedilo: Melita Øtrukelj – Akela
Fotograf ija: Œil
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SI KOPIJA ALI ORIGINAL?
 
Državno srečanje voditeljev veje PP
V sonœnem jutru se je na Turjaku, kjer je 29. in 30. mar-
ca potekalo dræavno sreœanje voditeljev veje, zbralo lepo 
øtevilo (okoli 70) voditeljev in voditeljic noviciatov in klanov 
iz cele Slovenije in zamejstva. Prvi up date, ki ga je pripravil 
novo izbrani Trop PP, smo zaœeli z uvodnim pozdravom in 
nagovorom preroka Jeremije. 

Po uvodnem podajanju æoge, ki je kar naprej plavala v bla-
tnih luæah, in spraøevanju “kakojeæetebiime” smo krenili na 
pot proti Ahacu. Pot smo si krajøali s klepetanjem o svojih 
najljubøih pesmih/prozi in pri tem nas ni prav niœ motilo, da 
nam je mati narava v teh koncih pripravila dobrih 20 centi-
metrov debelo sneæno preprogo.

V delavnicah smo lahko preizkuøali svoje roœne spretnosti, se 
udejstvovali v improligi, spoznavali nov vzgojni namen in preko 
metode PP spoznali svoj karakter in z ustvarjalnimi tehnikami 
reøevali konf likte, se zavrteli na kulturnem vrtiljaku, spoznavali 
katehezo tako ali drugaœe in izvedeli vse od odhodu iz klana. 

Naredili smo øe nekaj korakov in æe smo svoje æelodœke napol-
nili s kosilom, ki so ga pripravljali klanovci iz stega Økocjan – 
Turjak. Vsi smo se æe veselili bivakiranja … ampak pregnal nas 
je deæ, kar je prililo olja na ogenj sneæni odeji. Ne, ne, ne gre za 
to, da bili skavti mehkuæci, ampak za to, da skavti nismo trapasti! 

Ker je skavt vedno pripravljen, je Trop PP poskrbel, da 
smo zavetje pred deæjem naøli v dvorani, kjer smo s œajem 
pogreli premraæene kosti in posuøili sebe, hlaœe, œevlje 
... Trop za jamboree je poteøil naøo radovednost gle-
de Vseslovenske norosti, ki deluje in poskuøal odgovori-
ti na vsa dodatna vpraøanja in pomisleke. Bilo je vroœe … 

Delavnica Mentorstvo nas je kljub zaspanosti malce zbu-
dila, aktivirala, preizkusila, ali znamo risati po navodi-
lih druge osebe in hkrati te osebe preizkuøala v tem, kako 
natanœno znajo dajati navodila. Sledila je debata o men-
torjih in pripravnikih, novi shemi izobraæevanja skavt-
skih voditeljev in glasen pok balona, ki nas je vse zbudil.  

Veœer smo zakljuœili z zelo ustvarjalnim kulturnim veœerom, 
kjer smo vsi pokazali igralske spretnosti in se dodobra na-
smejali Martinu Krpanu rojaka Frana Levstika, odigra-
nem v razliœnih æanrih. BiPi bi bil gotovo ponosen na nas!  

Naslednji dan nas je pot vodila v Økocjan, kjer smo 
s petjem obogatili njihovo in naøo skavtsko maøo.  

Sledil je dolgo priœakovan trenutek, kjer smo voditelji izvede-
li øe zadnje skrivnosti potovalnega dela Jamboreeja … Tisti, 
ki ste bili z nami, æe veste o œem govorim.

In nato … posebni trenutki za imenovane voditelje in 
imenovane voditeljice veje PP. Stisk roke, rdeœa roæica 
in podpis Zaveze Zdruæenja. Æelim vam, da bi vsi okusi-
li te trenutke. Podelitev simbolov DSV PP, ki nas opomi-
njajo, da bodimo original in kosilo. Pa øe ni bilo konec! 

Ta ra ta ta tataaaa! Preseneœenje … Tortaaaa! Vse najboljøe 
smo zapeli Emanuelu in Silvu za njun rojstni dan, ki sta ga 
praznovala toœno na ta dan med skavti, ki sta jim posvetila in 
øe posveœata veliko energije. 

Po sladici pa odhod domov, z rdeœimi liœki in spomini na 
sneg, sonce, deæ, mraz, nove ideje in vzpodbude za uspeøno 
delo z naøimi mladimi … Sreœno pot!

Besedilo: organizator DSV
Fotograf ije: S. Kaplan

MLADI IN KMETIJSTVO
Zmagovalci lanskoletnega kviza orga-
nizirali tekmovanje v turjaškem gradu

Regijski kviz Mladi in kmetijstvo je potekal 14. marca 2008 
na gradu Turjak v Viteøki dvorani. Kot zmagovalci lanskole-
tnega regijskega kviza smo imeli nalogo, da letos organizira-
mo tekmovanje.

Prijavilo se je 10 ekip: Druøtvo øtudentov zootehnike, DPM 
Sonœnica Ljubljana, DPM Hribci, DPM Bobri, DPM Kamnik, 
DPM Moravœe, DPM Litija in Ømartno, DPM Kalœek, DPM 
Velike Laøœe 1 in Velike Laøœe 2.

Kviz je bil sestavljen iz dveh delov, iz pisnega in ustnega. 
Teme iz katerih so bila zastavljena vpraøanja so bile: orga-
nizacija podeæelske mladine, vinogradniøtvo, zaøœiteni pri-
delki in bioloøko kmetijstvo. Nad pravilnostjo odgovorov 
sodelujoœih ekip je bdela triœlanska komisija, ki je tudi skrb-
no dodeljevala toœke. Na koncu se je najbolje odrezala eki-
pa DPM Hribci, katerim je pripadla organizacija regijskega 
kviza v letu 2009, drugo mesto je zasedla ekipa DPM Velike 
Laøœe 2, tretje mesto je osvojila ekipa DPM Sonœnica Ljublja-
na. Ekipa DPM Velike Laøœe 1 si je delila 5. mesto.

Zbrane tekmovalce, nastopajoœe, navijaœe in ostale je na-
govorila tudi podæupanija ga. Tatjana Devjak. Poudarila je, 
da se je DPM Velike Laøœe dobro odrezalo pri organizaciji 
takøne prireditve, ter tekmovalcem zaæelela veliko sreœe pri 
odgovarjanju na vpraøanja.

Da so se tekmovalci nekoliko oddahnili od napornega tek-
movanja, so za predah poskrbeli: Folklorna skupina iz Ve-
likih Laøœ, Suhe Œeøplje iz Gradeæa, pevski zbor iz Grosu-
plja, ansambel Zvon iz Ponikev, ki je tudi poskrbel za veselo 
razpoloæenje po koncu kviza.

Za praktiœne nagrade so poskrbeli pokrovitelji, za kar se jim 
prijazno zahvaljujemo.

Øe posebna zahvala pa gre Obœini Velike Laøœe, ki je f inanœno 
priskoœila na pomoœ ter omogoœila prireditev v Viteøki dvora-
ni v gradu Turjak, Kmetijski zadrugi Velike Laøœe in trgovini 
Trgoup, ki sta prav tako prispevali denar.

Druøtvo se zahvaljuje tudi nastopajoœim, œlanom druøtva in 
tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli pri pripravi in 
izvedbi prireditve.

Besedilo in fotograf ije: Helena Gorjup
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æaljive, so pa gledalce spravile v smeh. Skavtska druæina je 
pripravila slikovni material, ki odraæa presek dela v zadnjih 
letih delovanja in ga predstavila z diaprojekcijo. Mladi skavti 
so se nasmejali in obujali spomine ob slikah, ko so videli, 
kakøni so bili v skavtskih akcijah in kako drugaœni so bili øe 
pred nekaj leti. 
Vloga skavtskih voditeljev je seveda pri vsaki od dejavnosti 
neprecenljiva. Vedno si vzamejo œas za mlado generacijo in 
pogosto imaø obœutek, da se znajo v te mlade nadobudneæe 
væiveti in da postanejo del njih. 
Skavtski voditelji so bili na dobrodelni prireditvi ponovno ak-
tivni in so pripravili eno od toœk. Odliœno so predstavili pe-
sem Rozamunda Franceta Preøerna in jo zaigrali. Pripoved in 
jasna mimika, sta nam priœarali vso lepoto opevane lepotice 
in nam prikazali Preøernovo sporoœilo.

Vsi, ki smo si ogledali dobrodelno prireditev, smo bili priœa 
veliki ustvarjalnosti skavtov in njihovih voditeljev. Prireditev 
je bila zaœinjena s toliko prijetnimi humornimi detajli, da nas 
je spravljala v dobro voljo.
 Ob tem zapisu gre zahvala Suhim œeøpljam in ansamblu 
Odmev, ki so se zares potrudili s svojim nastopom. Prav tako 
najlepøa hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri uspeønih 
skavtskih akcijah, sodelovali pri zbiranju starega papirja ali 
kakorkoli podprli skavtsko dejavnost. In v kolikor se boste 
letoønje poletje sreœevali s skavti z razliœnih krajev Slovenije, 
pokaæite vsaj nekaj prijaznosti, naj tudi oni obœutijo, da je v 
naøih krajih lepo.
              Besedilo: Irena Selan

Fotograf ije: S. Kaplan

ØportDejavnost mladih

PRIPRAVE NA 
NOROST, KI DELUJE
Predstava za Jamboree, 12. april, do-
brodelna prireditev

Za skavte Økocjan – Turjak 1 bo letoønje leto velik praznik, 
saj se bodo v naøem okolju zbrali skavti cele Slovenije in se 
udeleæili sreœanja Jamboree. Beseda Jamboree pomeni velik 
øotor, pod katerim si bo letoønje poletje naølo senco veliko 
mladih. Prireditev je veliko sreœanje skavtskih skupin, z na-
menom druæiti se, izmenjati izkuønje in predstaviti aktivno-
sti posamezne skavtske veje. In na to pomembno sreœanje, 
ki bo potekalo junija in katerega gostitelji so tudi naøi skavti, 
se je potrebno temeljito pripraviti. 

 

Ena od dejavnosti priprave na Jamboree je zbiranje starega 
papirja. Mladi skavti so izvedli zbiralne akcije v okoljih Tur-
jak, Raøica in Velike Laøœe. Izkupiœek zbranega denarja bo 
namenjen omenjenemu poletnemu sreœanju skavtov.
Tabor Jamboree pa nameravajo skavti popestriti s kulturnim 
programom, ki so ga krajanom predstavili na dobrodelni pri-
reditvi 12. aprila v domu krajanov na Turjaku. Pripravili so 
igro z lutkami in glasbene toœke. Instrumentalne toœke so bile 
predstavljene kot pester izbor igranja na razliœne instrumen-
te, od igranja na citre do kitare, klavirja in pihal. Z instru-
mentalno glasbo in petjem sta prireditev popestrila ansambel 
Odmev in ljudska skupina Suhe œeøplje. Vse to je pripomo-
glo k temu, da nam je bil sobotni veœer prijeten. Nastop so 
prevevale sproøœene skavtske øale, ki niso bile za nikogar 

Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu 
V organizaciji TVD Partizana je izvedeno obœinsko prvenstvo posameznikov za letoønje leto. Tekmovanje je potekalo v øtirih 
kategorijah.  

Deœki do 6. r OØ

1. Tine Stariœ
2. Blaæ Marolt
3. Rok Øilca

Deœki 7.–9. r OØ

1. Miha Æuæek
2. Matevæ Æuæek
3. Gregor Øilc

Æenske enotna kategorija

1. Saøa Sever
2. Tanja Urøiœ
3. Tjaøa Cimperman

Moøki enotna kategorija

1. Igor Sever
2. Klemen Stariœ
3. Mare Æuæek

Besedilo in fotograf ije:  Igor Sever

Trojke
občinsko prvenstvo 
v košarki
V organizaciji TVD Partizana je bilo 8. maja izvedeno obœin-
sko prvenstvo trojk v koøarki. Bile so se teæke in napete 
borbe, v katerih so si nasproti stali mladost in izkuøenost, pri 
nekaterih se je poznala neuigranost ali pa jim je zmanjkalo 
tudi malo sreœe. Tekmovanje je potekalo v øportnem duhu 
in na sreœo brez poøkodb. Na koncu pa so pokali zasluæeno 
pripadli najboljøim.

Rezultati:
1. JOØKOTI (Avælahar, Koøir, Gale, Andoløek)
2. LOVØINI (Lovøin M., Lovøin A., Lovøin J. , Lovøin M.)
3. KOMARJI (Øtrumbelj, Peœnik, Klanœar)
4. ZMEJØANI (Podlogar, Doløak, Marolt)
5. KK PARTIZAN (Ahœin, Stariœ, Indihar, Zalar)
6. ØALABAJZARJI (Æagar, Starc, Zidar)

Besedilo in fotograf ije: Igor Sever
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12. KRPANOV KROS 
Tudi deæevno vreme v torek, 22. aprila, ni prepreœilo novega 
tekaøkega praznika v Turjaku.  
  
Osnovna øola Primoæa Trubarja Velike Laøœe je v torek, 22. 
aprila 2008, v sodelovanju organizacij in posameznikov s 
Turjaka izpeljala 12. Krpanov kros, ki je tudi letos privabil 
veœ kot 750 tekaœev iz Slovenije in nekaj s Hrvaøke. Tudi 
letos smo kros izvedli na zdaj æe tradicionalni lokaciji v Tur-
jaku.

Letos smo imeli nekaj smole z vremenom, saj je bilo oblaœno, 
obœasno pa je tudi deæevalo. Kljub temu smo korajæno pri-
stopili k izvedbi in kros po organizacijski in tekmovalni plati 
uspeøno izpeljali. Zaradi slabega vremena smo izpustili le tek 
najmlajøih, otrok iz vrtca.

Tekmovalni del je bil razdeljen na kategorije. Uœenci prvega, 
drugega in tretjega razreda so premagovali 400 metrov dolgo 
progo. Sledila je podelitev medalj in æreb nagrad, v tem œasu 
pa so se pripravili uœenci 4., 5. in 6. razreda. Tekli so na 700 
metrov dolgi progi. Tudi tem tekom je sledila podelitev me-
dalj in æreb nagrad. 

Z najdaljøo progo, dolgo 1000 metrov, so se spopadli uœenci, 
rojeni leta 1995, 1994 in 1993, medtem ko so vse uœenke 
tekle na 700 metrov dolgi progi.

Po konœanih tekih osnovnoøolcev je sledil øe en vrhunec dne-
va, ko so se na progo podali tudi odrasli. Letos smo zaradi 
razmoœenega terena skrajøali lansko 9-kilometrsko progo na 
Veliki Osolnik in tekli po cesti na Mali Osolnik in nazaj. Teka 
se je udeleæilo 23 vzdræljivih tekaœev. Za prihodnja leta si 
æelimo øe veœ odraslih tekaœev in naøa skrb bo namenjena 
tudi temu.

Kot vsako leto smo mentorje, spremljevalce in voznike 
poœastili z golaæem, ki ga je spet skuhal Dare Økrlj.

Tudi letoønji kros je pokazal, kako pomembno je pri orga-
nizaciji tako velike prireditve sodelovanje øole, civilnih or-
ganizacij in posameznikov ter seveda øtevilnih sponzorjev. 
Tako kot lani so nam na pomoœ priskoœili krajani Turjaka in 
okoliøkih vasi in s skupnim delom smo dosegli, da je tudi 
letoønji kros upraviœil sloves dobro organizirane tekaøke pri-
reditve.

Osnovna øola Primoæa Trubarja Velike Laøœe se za nesebiœno 
pomoœ pri pripravi 12. Krpanovega krosa zahvaljuje nasle-
dnjim sodelujoœim in sponzorjem, brez katerih prireditve v 
takem obsegu ne bi mogli izpeljati:

Obœini Velike Laøœe,
Akustiki Pirman s.p.,    
Pekarni Blatnik,
Turistiœnemu druøtvu Turjak,
Gasilskemu druøtvu Turjak,
Øportno mladinskemu druøtvu Turjak,
Lokostrelskemu druøtvu Turjak,
ekipi Pacienta in Elizabeti Øavli,
KUD-u Marij Kogoj Turjak, 
Kulturnoturistiœnemu zavodu Turjak,
Komunalnemu podjetju iz Turjaka,
g. Daretu Økrlju, 
g. Primoæu in Tonetu Petriœu z Malega Loœnika,
podjetju Inotherm, d.o.o, Prigorica,
podjetju Bosch, d.o.o.,
tenis centru Villa – Cereja, d.o.o,
Zadrugi iz Velikih Laøœ,

Trgovini Klara,
Trgovini Poni,
Domaœi pekarni Katja Rupar,
g. Branetu Lipovcu,
Planinskemu druøtvu Velike Laøœe,
g. Jakliœu in Petrolu Raøica,
in vsem neimenovanim, ki ste kakorkoli pomagali pri 
pripravi in izvedbi.

REZULTATI 12. KRPANOVEGA KROSA:

Uœenci, letnik 2001
1. mesto: Æan Æuæek OØ P. Trubarja Velike Laøœe
2. mesto: Blaæ Juren OØ Dobrova
3. mesto: Tadej Guzelj OØ Dobrova

Uœenke, letnik 2001
1. mesto: Taja Koeveø Petek OØ Dobrova
2. mesto: Tamara Bizjan OØ Dobrova
3. mesto: Ema Nartnik OØ Dobrova

Uœenci, letnik 2000
1. mesto: Tine Sedej OØ Brezovica
2. mesto: Klemen Obradovec OØ dr. F. Preøerna Ribnica
3. mesto: Boøtjan Podlogar OØ P. Trubarja Velike Laøœe

Uœenke, letnik 2000
1. mesto: Hana Øtupica OØ dr. I. Prijatelj Sodraæica
2. mesto: Barbara Knez OØ Dobrova
3. mesto: Lana Koøir OØ dr. I. Prijatelj Sodraæica

Uœenci, letnik 1999
1. mesto: Jakob Hoœevar OØ P. Trubarja Velike Laøœe
2. mesto: Dejan Grœar OØ P. Trubarja Velike Laøœe
3. mesto: Danijel Bartol OØ dr. F. Preøerna Ribnica

Uœenke, letnik 1999
1. mesto: Lavra Lovøin OØ dr. F. Preøerna Ribnica
2. mesto: Nataøa Trœek OØ P. Trubarja Velike Laøœe
3. mesto: Lara Poravne OØ Brezovica

Uœenci, letnik 1998
1. mesto: Gal Savøek OØ Brinje Grosuplje
2. mesto: Jaka Grunfeld OØ Ig
3. mesto: Nejc Duøœak OØ P. Trubarja Velike Laøœe   
 – PØ Turjak
 Uœenke, letnik 1998
1. mesto: Nina Æabjek OØ O. Kovaœiœa Ljubljana
2. mesto: Klara Trœek OØ Dobrova
3. mesto: Tanja Gruden OØ P. Trubarja Velike Laøœe

Uœenci, letnik 1997
1. mesto: Domen Sedej OØ Brezovica
2. mesto: Enej Novak OØ Brezovica
3. mesto: Æiga Øtangar OØ P. Trubarja Velike Laøœe   
 – PØ Turjak
Uœenke, letnik 1997
1. mesto: Katarina Kovaœiœ OØ T. Øraja Aljoøe Nova vas
2. mesto: Neja Rihar OØ Dobrova
3. mesto: Maja Gabriœ OØ Kolezija

Uœenci, letnik 1996
1. mesto: Kristjan Grunfeld OØ Ig
2. mesto: Martin Rus OØ Brezovica
3. mesto: Jan Lovøin OØ dr. Ivan Prijatelj Sodraæica

Uœenke, letnik 1996
1. mesto: Petra Zoubek OØ Dobrova
2. mesto: Manca Duøœak OØ P. Trubarja Velike Laøœe 
3. mesto: Tjaøa Lavriœ OØ dr. A. Debeljak Loøki Potok

Uœenci, letnik 1995
1. mesto: Iztok Stegovec OØ Kolezija
2. mesto: Metod Indihar OØ P. Trubarja Velike Laøœe
3. mesto: Dominik Kotnik OØ T. Øraja Aljoøe Nova vas

Uœenke, letnik 1995
1. mesto: Eva Troha OØ dr. I. Prijatelj Sodraæica
2. mesto: Zala Æuæek OØ P. Trubarja Velike Laøœe
3. mesto: Anja Æerovnik OØ Dobrova

Uœenci, letnik 1994
1. mesto: Matevæ Fakin OØ Økof ljica
2. mesto: Luka Bartol OØ dr. A. Debeljak Loøki Potok
3. mesto: Matic Kete OØ P. Trubarja Velike Laøœe

Uœenke, letnik 1994
1. mesto: Maruøa Andoljøek OØ dr. F. Preøerna Ribnica
2. mesto: Neæa Ahœin OØ O. Kovaœiœa Ljubljana
3. mesto: Maruøa Miømaø OØ Brinje Grosuplje

 Uœenci, letnik 1993
1. mesto: Mitja Lindiœ OØ O. Kovaœiœa Ljubljana
2. mesto: Aljaæ Andoljøek OØ dr. F. Preøerna Ribnica
3. mesto: Rok Marolt OØ P. Trubarja Velike Laøœe

Uœenke, letnik 1993
1. mesto: Monika Oraæem OØ Dr. F. Preøerna Ribnica
2. mesto: Nika Koæar OØ Dr. F. Preøerna Ribnica
3. mesto: Anja Æerovnik OØ Dobrova

Vse rezultate in slike si lahko ogledate na øolski spletni 
strani.

POT OB ŽICI

Maju se je kar trlo øportnih prireditev. Ena izmed njih je bila 
tudi v Ljubljani, kjer je ob prazniku Ljubljane in dnevu miru, 
ki ga prestolnica praznuje 9. maja, potekala øportno-rekrea-
tivna prireditev Pot ob æici. Teka trojk se je udeleæila ekipa 
uœencev, ki so jo sestavljali: Blaæ Bavdek, Metod Indihar in 
Domen Økulj. Start ekip je bil pri Gostiøœu Livada, cilj pa za 
vse ekipe na Preøernovem trgu. Ljubljana je bila ta dan pre-
plavljena s tekaœi, pohodniki in navijaœi. Lepo vreme, pozitiv-
na energija, solidarnost med tekaœi, sproøœenost, povezanost, 
nova poznanstva, nasmehi na obrazih,   tudi malo tekmoval-
nosti … so besede, s katerimi bi lahko opisali to prireditev. 
Tako prireditev si zapomniø. Zapomnili si jo bodo tudi naøi 
uœenci, saj so s progo, dolgo 3 kilometre, opravili brez teæav, 
priøli zadovoljni na cilj in zasedli 38. mesto. 
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Domaœa tekmovalca Gaøper Kisovec (2. mesto) in Saøo Jorgiœ 
(3. mesto) sta dobila æe prve toœke v letoønjem letu, trener 
Edo Latiœ pa bo toœke poskuøal pridobiti na drugem in tre-
tjem oz. f inalnem turnirju, ter tako ubraniti naslov dræavnega 
prvaka tudi œetrtiœ.
Ob tej priloænosti bi omenil øe seminar v  kickboxingu, tae 
kwon doju, boksu in MMA-ju na Rogli med 9. in 11. majem 
2008, ki je bil organiziran v sklopu prvega dela priprav na 
evropsko prvenstvo na Portugalskem letos jeseni. Trener Edo 
Latiœ se je seminarja udeleæil in se uril v novih tehnikah, ki jih 
bo posredoval œlanom in œanicam na treningih, ki sledijo. V 
prvih dveh disciplinah ga je treniral Tomaæ Barada, boksarski 
del je bil zaupan Dejanu Zavcu, trening kondicije in mma-ja 
(mixed marshal arts) pa Zelgu Galeøiœu. Upajmo, da bo tako 
elitna zasedba inøtruktorjev obrodila sadove na bliæajoœih se 
tekmovanjih, prva resnejøa preizkuønja pa bo na svetovnem 
pokalu v Szegedu na Madæarskem konec maja. 

Besedilo in fotograf ije: trener Edo Latiœ, II.dan

KICKBOXING EVENTS 
Dræavno prvenstvo 2008 – 1. KOLO 
smo gostili v Velikih Laščah

12. aprila se je v Velikih Laøœah v sodelovanju Kickboxing 
zveze Slovenije in domaœega druøtva TVD Partizan odvijal 
1. turnir v kickboxingu. Tekmovalo se je v dveh disciplinah, 
in sicer v aero kickboxingu in light contactu.

Vse skupaj se je zaœelo æe zjutraj z obveznim tehtanjem tek-
movalcev in ærebanjem parov v posameznih kategorijah. 
Sledil je nagovor tekmovalcev in slovenska himna. Tekmo-
valce sta pozdravila tudi predsednik ØD TVD Partizan Igor 
Sever in trener domaœega kickboxing kluba SPIRIT Edo Latiœ, 
v uvodnem govoru pa je Emil Æagar na kratko predstavil naøo 
obœino in dejavnosti ob Trubarjevem letu.
Po zakljuœenem uradnem delu se je priœelo tekmovanje z na-
stopom ekip v aerokickboxingu, kasneje pa so se v tej disci-
plini odvijali tudi posamezni natopi tekmovalk, ki so zaenkrat 
v Sloveniji v tej disciplini v veliki veœini. Gledalci so bili priœa 
res koreografsko in ritmiœno zelo usklajenenim nastopom, kar 

je bil sad dolgih in na-
pornih treningov, ki jih 
tekmovalci opravljajo 
dan za dnem.
Po zakljuœenem ae-
rokickboxingu se je 
priœelo tekmovanje na 
obeh tatamijih v light 
contactu, in sicer od 
najlaæje do najteæje 
kategorije. Naj omeni-
mo øe to, da je najlaæja 
kategorija – 57 kg in 
najteæja + 94 kg. Tudi 
tukaj smo lahko videli 
veliko razburljivih bo-
jev in razliœnih tehnik, 
ki so primerljive z osta-
limi dræavami na svetu. 
Ta podatek lahko pod-
prejo tudi lanskoletne 
uvrstitve naøih tekmovalcev na tekmah izven Slovenije, kjer 
segamo po najviøjih mestih. Tako so nekateri œlani naøe re-
prezentance evropski in svetovni prvaki in prvakinje. Med 
predahom za kosilo je navzoœe zabaval znani slovenski ra-
per Trkaj, ki je v znanem freestylu z lahkoto navezal stik s 
posluøalci. Tukaj bi se mu øe enkrat zahvalil, prav tako pa bi 
se zahvalil vsem œlanom kickboxing kluba Spirit za pomoœ 
pri organizaciji tekme, brez katerih bi tekmo res teæko izpe-
ljali. Zahvalil pa bi se tudi pedsedniku druøtva g. Igorju Se-
verju za res veliko truda in œasa, ki ga je vloæil v organizacijo 
tekmovanja in g. Emilu Æagarju za uvodni govor in pomoœ 
pri organizaciji.
Turnir je dobil zelo dobre kritike, kar se tiœe organizacije, 
in sicer od svetovnega prvaka v kickboxingu in tae kwon 
doju g. Tomaæa Barade, selektorja kickboxing reprezentance 
g.Vladimirja Sitarja, ki je ob tej priloænosti podaril trenerju 
domaœega kluba knjigo, katere avtor je on sam. Tekmo so 
pohvalili tudi predstavniki kickboxing zveze, sodniki in tek-
movalci, tako da imamo dobro napoved za naslednjo leto, ko 
bomo ponovno poskuøali øe bolje organizirati enega izmed 
turnirjev. Tekmovanje se je zakljuœilo ob 18.00 s podelitvi-
jo priznanj najboljøim na prvem kolu dræavnega prvestva. 

Øport Øport

PLAVALNI TEČAJ 

Maj je bil res namenjen bolj zunanjim aktivnostim, saj je bilo 
vreme zelo lepo. Zato pa so uœenci 2. a in 2. b razreda v 
œasu od 31. marca do 11. aprila uæivali v vodi. Obiskovali 
so namreœ plavalni teœaj v Ribnici. Prvi dan so otroke testirali 
in jih razdelili v tri skupine. Prva skupina so bili neplavalci, 
druga polplavalci in tretja plavalci. Teœaj je potekal vsako-
dnevno dve øolski uri. Imeli smo tri plavalne uœitelje. Uœenci 
so na konœnem testiranju pokazali velik napredek.

Usvojili so:
- 25 bronastih delf inov (Preplavali so 50 m)
- 1 delf in pripravnik (33 m)
- 2 zlata konjiœka (25m)
- 3 srebrni konjiœki (8m)

Z organizacijo v bazenu in ostalimi prostori smo bili zelo 
zadovoljni. Ob tej priliki pa se zahvaljujemo æupanu Antonu 
Zakrajøku in Obœini Velike Laøœe za f inanœno podporo pla-
valnega teœaja.

Zapisala: Bojan Novak, Simona Bavdek, foto: Tine Stariœ, raœunalniøke 
ilustracije: Uœenci 2. b razreda ob pomoœi Ljubice Galun
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ORATORIJ ROB 2008
Sedmi robarski oratorij posvečen 
spreobrnitvi svetega Pavla

V letoønjem letu 2008 praznujemo dvajsetletnico Oratorija 
v Sloveniji. Oratorij se je v Sloveniji zaœel ob stoti obletnici 
don Boskove smrti – leta 1988, pod vodstvom salezijancev. 

Oratorij, kot ga poznamo danes, je v 19. stoletju zaœel ita-
lijanski duhovnik sv. Janez Bosko, imenovan za Oœeta in 
uœitelja mladine ter ustanovitelj reda salezijancev in hœera 
Marije Pomoœnice. V svet so oratorij ponesli salezijanci, ki so 
v Slovenijo priøli leta 1901.
Temelji oratorija so izraæeni v besedah: øola, dvoriøœe, dom 
in æupnija. Oratorij je øola, ker nas lahko nauœi marsikaj za 
æivljenje; je dvoriøœe, kjer se sreœujemo v veselju in razigra-
nosti; je dom, ki sprejema vsakega in je tudi æupnija, ki uvaja 
v æivljenje vere.
Nosilec projekta Oratorija je Salezijanska mladinska pasto-
rala, njen namen pa je koordinacija, podpora in promoci-
ja æupnijskih oratorijev, poleg tega pa nudijo tudi razna 
izobraæevanja in teœaje za animatorje. 
Projekt oratorij se je v zadnjih letih zelo razøiril. Leta 1996 je 
program oratorija potekal v 25 æupnijah, v letu 2000 v okoli 
70 æupnijah, leta 2007 pa æe v okoli 240 æupnijah.

V Robu smo zaœeli z oratorijem leta 2002, tako da letos pri-
pravljamo æe 7. oratorij po vrsti. Tokrat bo potekal od 2. do 
6. julija 2008, govoril pa bo o sv. Pavlu – natanœneje o nje-
govi spreobrnitvi. 19 animatorjev se nas bo tudi letos z otroki 
igralo, skupaj bomo peli, molili, se pogovarjali in izdelova-

Slovenski pastoralni 
dan v Celju
Geslo letošnjega pastoralnega dne 
“Za življenje, za družino”.

V soboto, 10. maja, je v Celju potekal Slovenski pastoralni 
dan, na katerega so bili povabljeni verniki iz vseh slovenskih 
økof ij. Slovesnosti smo se udeleæili tudi predstavniki æupnije 
Velike Laøœe.

Prvi del sreœanja je bil namenjen priœevanju razliœnih druæin 
iz vseh økof ij in duhovni glasbi, ki so jo izvajali skupina 
Gloria, pater Ferleæ, Nuøka Draøœek, Tina Gaœnik in drugi, 
z izvirno koreograf ijo pa so jih na stadionu spremljali dijaki 
Jegliœevega doma iz Øentvida pri Ljubljani.

Slovesno bogosluæje je ob prisotnosti økofov vodil msgr. Alojz 
Uran, ki je poudaril pomen druæine v sodobnem svetu. 

Po maøi so økofje druæinam iz vseh slovenskih æupnij izroœili 
podobe Svete Druæine s priporoœilom, naj podoba v letoønjem 
letu druæine roma po druæinah v æupniji. Druæine naj se ob 
Sveti Druæini zbirajo k skupni molitvi.

Tudi druæina iz æupnije Velike Laøœe je iz økofovih rok spre-
jela podobo Svete Druæine, ki bo do konca decembra romala 
po naøih domovih. Vsi, ki bi jo æeleli sprejeti, se lahko vpiøejo 
na  razpored, objavljen v cerkvi. 

v imenu udeleæencev Branka in Jerica

Starøi so prvi vzgojitelji. Svoje otroøtvo 
doæivi otrok predvsem pri njih, ne glede 
na to, da se dobrøen del dneva niti ne vi-
dijo. Veœ kot potrebno je, da se zanimajo, 
kako se otroci v øoli obnaøajo. Stik med 
uœitelji in starøi mora temeljiti na medse-
bojnem zaupanju in spoøtovanju.

(Berta Golob)

Velikolaški 
nogometaši 
ponovno odlični
Žogarija v Ribnici, 10. maja      

Tekmovanja v Ribnici smo se udeleæili na pobudo Osnovne 
øole Primoæa Trubarja. Joæica in Irena sta poskrbeli za toœen 
prihod, œlani ØD NK Velike Laøœe pa za odmeven razultat.

Na tekmovanju je sodelovalo 12 ekip iz øirøe okolice. Laøœani 
smo sodelovali s tremi ekipami in dosegli odliœen doseæek, ki 
se ga je najbolj razveselil organizator in vodja Æogarije, Simon 
(naøe gore list). Vse tri ekipe so si v kvalif ikacijah priborile 
f inalne nastope. Konœni rezultat, prvo, drugo in œetrto mesto, 
je presenetil tudi Sreœka,  ki se nam je na koncu pridruæil. S 
tem smo si pridobili pravico nastopa na f inalu Æogarije, ki bo 
7. junija v Mariboru.

Tadej, Matej, Æan, Jakob, Tomi, Naja, David, Klemen in Nik

Obnovljena cerkev 
Sv. Roka
V nedeljo, 4. maja, je bil blagoslov 
obnove podružnice svetega Roka.

Od zadnje temeljitejøe obnove romarske cerkve sv. Roka 
nad Srobotnikom je minilo æe veœ kot 30 let. Ob obnovi no-
tranjosti farne cerkve je cerkev sv. Roka dobila staro oltarno 
mizo in ambon, ki sta ju v farni cerkvi zamenjala nova. 

Zaradi dotrajanosti ostreøja in streøne kritine je s stropa cer-
kve æe odpadal omet. V lanskem letu pa je sv. Rok doœakal 
obseæno obnovo. V celoti je bilo zamenjano ostreøje, okre-
pljena statika, pobeljena fasada in notranjost cerkve, obno-
vljena okna in vzidana nova vrata. Obnovljeni so bili tudi 
leseni kipi na glavnem oltarju – sv. Rok, sv. Peter in sv. Pavel, 
na oltar pa sta se vrnila tudi med drugo svetovno vojno shra-
njena angelœka, najdena na podstreøju ene od hiø v vasi. Øe 
pred zimo je bil po cerkvi poloæen nov tlak. Letoønjo pomlad 
pa je bil narejen øe nov kasetni strop z dodano razsvetljavo. 

Pri odstranjevanju slabega ometa v notranjosti cerkve so 
domaœi zidarji odkrili dve stari, kasneje zazidani okni. Po 
navodilih arhitekta so oœistili notranjo stran okenskih odpr-
tin. Sedaj je ob odprtinah vidnih veœ plasti starega ometa, ki 
kaæejo na starost in nekdanjo podobo cerkve.

Vsa obnovitvena dela je organiziral æupnik Vladimir Jaksetiœ, 
izvajala pa so se po zamisli in navodilih arhitekta Franceta 
Kvaternika. Za zamenjavo ostreøja, okrepitev statike in be-
ljenje fasade je poskrbel mojster Andrej Øuøterøiœ, za obno-
vo kipov in beljenje notranjosti cerkve mojster Rudi Polner, 
za izdelavo vrat, obnovo oken in izdelavo stropa pa mojster 
Franci Zakrajøek. Ostala potrebna zidarska dela so opravili 
domaœi zidarji.

Blagoslov vseh obnovitvenih del je ob prisotnosti domaœega 
æupnika opravil ribniøki dekan mag. Anton Berœan. 

Besedilo: Jerica Tomøiœ Luøin

Tudi na tekmovanju v organizaciji MNZ Ljubljana nam gre 
vse po naœrtih. Brez poraza smo æe uvrøœeni na f inalni turnir. 
Veœ na: http://91.185.200.42/mnzljforum/index.cfm?Akc=te
kmovanja&liga=124

Besedilo in fotograf ija: Mitja Pintariœ
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li razne izdelke v delavnicah. Letos nas bodo obiskali tudi 
reøevalci in nas seznanili z njihovim delom, en dan pa bomo 
namenili izletu – peø se bomo odpravili na Zgonœe, k cerkvi 
sv. Primoæa in Felicijana. Prav zagotovo nam tudi letos ne 
bo dolgœas, zato ste vsi otroci prav lepo vabljeni, da z nami 
preæivite nekaj poœitniøkih dni. 

Dodatne informacije dobite pri Nini Kovaœiœ (041 254 990), 
prijavnice pa bodo od 1. junija naprej na voljo v zdravstve-
nem domu v Velikih Laøœah, v trgovinah v Robu, Turjaku in 
v Velikih Laøœah, v cerkvi v Robu ter v Økocjanu, v OØ Velike 
Laøœe (pri Nini Mlakar), lahko pa jih dobite tudi 1. junija ob 
zakljuœku pohoda na Raøici, kjer bomo imeli animatorji po-
sebno stojnico.

Lavra Janœar in Nina Kovaœi
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22. junija 2008 bomo 
odločali o svoji pokrajini
Iz poslanske pisarne Alenke Jeraj

Od zaœetka leta naøa Poslanska skupina SDS dvakrat meseœno 
obiskuje obmoœja predvidenih pokrajin z namenom, da preve-
rimo, kakøna je podpora regionalizaciji na terenu. Praktiœno ob 
vseh sreœanjih z lokalnimi oblastmi, zavodi in podjetji ugotavl-
jamo, da je naklonjenost uvedbi pokrajin velika, saj se obmoœja in 
majhne obœine zavedajo, da marsikaterega programa in projekta 
ne morejo izvesti le v okviru svoje obœine in je potrebno øirøe pov-
ezovanje, ki pa je oteæeno, ker formalnih pogojev za to ni. Oben-
em se vsa obmoœja zavedajo zaostankov in mnogih priloænosti, ki 
so jih zaradi slabe prometne povezave in drugih teæav, s katerimi 
se spopadajo, zamudile.

Vlada, Sluæba za lokalno samoupravo in razvoj je pripravila vse 
potrebno, da bi øe v tem mandatu uvedli pokrajine in da bi le-
te v prihodnjih letih zaæivele. Pripravila je vse potrebne zakone, 
vkljuœno z zakonom, ki prenaøa naloge iz dræavnega nivoja na 
pokrajinski nivo in zakon, ki doloœa obmoœja pokrajin. V Sloveniji 
smo namreœ sprejeli veliko zakonov in resolucij z namenom, da bi 
se Slovenija enakomerneje razvijala, kar pa se ni zgodilo, øe veœ, 
beleæimo œedalje veœje zaostanke obmoœij za osrednjeslovenskim 
obmoœjem. 
Da ima ta sestava vlade in parlamenta iskren namen, da se za ce-
lotno Slovenijo naredi nekaj veœ, je dokazala æe Vlada s svojimi 
obiski po bodoœih regijah, ki jih sedaj obiskuje æe drugiœ in oben-
em preverja ali so se uresniœili sklepi s prvih obiskov ali ne in zakaj 
ne, kje se zatika in kaj je øe treba narediti. 

Zato verjamemo, da je pravi odgovor na razvojne zaostanke in 
neuresniœevanje sklepov ustanovitev vmesnega œlena med dræavo 
in lokalnim nivojem, ustanovitev pokrajin. To bi vsem obmoœjem 
prineslo bistveno veœ sredstev za razvoj in vlaganje v infrastruk-
turo, ki najveœkrat, ker je stara in neuœinkovita, oteæuje razvoj 
posameznega obmoœja.
In tisto, kar je najpomembnejøe – na nivoju pokrajine bi sami 
doloœali prioritete in se ne bi sprejemale na vladnih organih ali v 
parlamentu temveœ bliæje ljudem in okolju, za katerega gre. 
Opozicijski poslanci so tudi sami podpirali uvedbo pokrajin in se 
o tem tudi javno izrekali, ko pa je bilo treba to tudi izglasovati, so 
podporo uvedbi pokrajin odrekli. Zato je bila v okviru koalicije 
sprejeta odloœitev, da predlagamo posvetovalni referendum, na ka-
terem bi se dræavljanke in dræavljani izrekli ali æelijo pokrajino na 
svojem obmoœju ali ne oziroma bi se opredelili o imenu pokrajine. 
Ob tem je treba povedati, da so se obœinski sveti veœine obœin pozi-
tivno opredelili za regionalizacijo Slovenije in v tem vidijo svojo 
razvojno priloænost. 
Predlog za posvetovalni referendum, ki smo ga oblikovali in vloæili 
v postopek, vsebuje 12 pokrajin in Mestno obœino Ljubljana, ki bi 

Spoštovani!

Ker v maju praznujemo dan slovenske vojske, 
vas vabim na poslanski veœer, ki bo

v sredo, 4. junija 2008, ob 20.00 
v Levstikovem domu v Velikih Laøœah.

Gost, s katerim bom klepetala, bo

Jure Deterding, 
vojak Slovenske vojske.

Jure Deterding se je rodil 29. marca 1984 v Ljubljani. 13. marca 2006 
je vstopil v Slovensko vojsko. Po usposabljanju v Vipavi je bil razpo-
rejen v 10. motoriziran bataljon. V obdobju od 16. februarja 2007 do 
23. avgusta 2007 je sodeloval v mednarodni misiji KFOR na Kosovu.
Sodeloval je na vaji Sokolji udar v Varpaloti na Madæarskem in prejel 
zahvalo za odliœnost in nesebiœnost pri zagotavljanju delovanja slo-
venskega kontigenta SIKON 15 KFOR, ki mu ga je podelilo poveljstvo 
Slovenske vojske, prejel je medaljo zveze Nato in Medaljo v sluæbi 
miru, ki jo je dobil kot priznanje in spomin za mirovno operacijo na 
Kosovu od Generaløtaba Slovenske vojske.

Œe vas zanima, kako je videti dan poklicnega vojaka, kakøne so bile 
naloge naøih vojakov na Kosovu ali kaj drugega, vljudno vabljeni na 
poslanski veœer.

Alenka Jeraj

Občni zbor OO N.Si 
Velike Lašče
V nedeljo, 6. aprila, je imela stranka Nova Slovenija v gostilni pri Kropcu 
svoj redni obœni zbor. Ob doslej najveœji udeleæbi œlanov in simpatiz-
erjav stranke so se kot gosti udeleæili øe generalna sekretarka Maruøa 
Novak in predsednik Mlade Slovenije, podmladka N.Si Robert Ilc.
V prijetnem in sproøœenem vzduøju smo pregledali dosedanje delo 
stranke na obœinski in na dræavni ravni. Odbor smo dopolnili s tremi 
novimi œlani.
Svetnik Nove Slovenije v obœini Franc Modic nas je seznanil z delom 
v obœinskem svetu obœine Velike Laøœe, generalna sekretarka pa je po-
dala nekaj poudarkov s programske konference N.Si.

Programska konferenca 
Nove Slovenije
Program za obdobje 2008–2012
V soboto, 29. marca, je v Ljubljani zasedala programska 
konferenca Nove Slovenije, ki je sprejela program N.Si za 
mandatno obdobje 2008–2012.

“Program bo podlaga za novo koalicijsko pogodbo desne vlade,” je de-
jal vodja poslanske skupine N.Si Joæef Horvat in dodal: »Prepriœan sem, 
da v Sloveniji ni desne vlade brez N.Si«. Predsednik stranke dr. Andrej 
Bajuk je povedal, da Slovenija potrebuje nadaljnji zagon, kakrønega je 
dobila konec leta 2004 z nastopom sedanje vladne koalicije. Doseæki 
aktualne koalicije so vsem na dlani, je pojasnil in dodal: “Slovenija gre 
v pravo smer in doseæki so tukaj dejansko tudi vsem preverljivi.”

Minister za pravosodje in vodja strateøko programskega odbora volil-
nega øtaba N.Si Lovro Øturm meni, da “je politika brez vrednot goto-
vo prazna”. Nova Slovenija je po njegovem “stranka vrednot, pa tudi 
stranka sodelovanja”, zaradi svoje usmerjenosti v prihodnost pa tudi 
“garancija za varno in stabilno prihodnost”. Med poudarki programa je 

tudi opravljala naloge pokrajine. Ne zdi se nam smisleno spraøevati 
dræavljank in dræavljanov o abstraktnih stvareh – ali potrebujemo 
pokrajine, ali naj jih bo 6, 8, 9 ali 14, saj je bil œas, ko smo se o 
tem pogovarjali æe zamujen. Zamujen je bil z dnem, ko smo uvedli 
12 statistiœnih regij in naknadno øe 2 subregiji, kar se je dogajalo 
v prejønjih mandatih in je ta vlada in sestava parlamenta prevzela 
tako øtevilo kot dediøœino prejønjih dogovorov in odloœitev. Na tak 
naœin bi uvedbo pokrajin umaknili v nedloœeno prihodnost, kar 
pa se nam, glede na navedeno, ne zdi primerno, celo kriviœno do 
obmoœij, ki “capljajo” na mestu in se ne morejo hitro in uspeøno 
razvijati. To poslediœno pomeni manj delovnih mest, manj inves-
ticij, manj vlaganj, manj prijetno okolje za bivanje dræavljank in 
dræavljanov, preseljevanje mladih in izobraæenih ljudi v centre ...
V œasu do obravnave predloga na Odboru za lokalno samoupravo 
in razpisu referenduma se oblikuje øe predlog o tem, da bi se na-
jveœja – Osrednjeslovenska regija razdelila na dve: na severno in 
juæno, tako da dokonœne odloœitve o tem, kam bo spadala Obœina 
Velike Laøœe øe ni, varianti pa sta dve:

– œe bo ostala Osrednjeslovenska pokrajina kot ena, bo 
obœina njen del,
– v kolikor se bo razdelila na dva dela, pa bomo del 
juænega dela. V tem primeru se boste opredeljevali tudi 
do imena pokrajine.

Menim, da je prav, da v Sloveniji uvedemo pokrajine in se ob-
moœja s podobnimi problemi podobno razvijajo in povezujejo. 
Sodelovanje med obœinami od uvedbe statistiœnih regij in ustano-
vitve regionalnih razvojnih agencij æe poteka, tako da se obœina 
Velike Laøœe povezuje v okviru in pod koordinacijo Ljubljanske re-
gionalne razvojne agencije, ki pa ji za to, da bi bila bolj uœinkovita 
manjka pokrajinska organiziranost, organi pokrajine, ki bi spreje-
mali potrebne odloœite in pristojnosti, ki jih agencija ne more imeti, 
paœ pa organi in uprava pokrajine. 

Lahko me pokliœete na tel.: 01/478 95 35 ali se mi oglasite 
po el. poøti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Informacije o mojem delu 
lahko najdete na: www.alenkajeraj.sds.si.

Alenka Jeraj, poslanka v Dræavnem zboru 
Republike Slovenije

Varianta razdelitve Osrednjeslovenske pokrajine na dva dela Podarimo.si – spletni 
oglasnik, namenjen 
izključno darovanju

Ker smo ljudje velikokrat preleni, da bi predmete, ki jih ne 
potrebujemo veœ, podarili, jih tako raje zavræemo. Velikokrat 
tudi ne vemo, kje bi predmete lahko oddali oziroma kdo bi 
jih potreboval. Spletni daritveni oglasnik www.podarimo.si 
je oglasnik, namenjen izkljuœno darovanju.
Se tudi vi kdaj vpraøate, kaj storiti z uporabnimi predmeti, 
ki jih ne uporabljamo? Vsi vemo kakøni smo ljudje. Tisto, 
kar se nam zdi uporabno, raje skladiøœimo kot pa, da bi za-
vrgli. Vendar kmalu ugotovimo, da to ni dolgoroœna reøitev, 
saj nam stvari le zasedajo prostor in so nam v napoto. Zakaj 
ne bi predmetov enostavno podarili? Kakøno korist imamo 
od predmetov, na katerih se nabira prah? Ne bi bilo bolje, 
œe bi jih lahko nekdo koristno uporabljal? Verjemite, veliko 
je ljudi, katerim bi vaøa stara sedeæna garnitura lahko priøla 
øe kako prav.

Skupna ugotovitev je bila, da stranko po krivem zapostavljajo v medi-
jih, saj je delovanje naøih poslancev v dræavnem zboru in ministrov v 
vladi RS veliko boljøe in uœinkovitejøe, kot to poskuøajo prikazati.
Tudi notranje je stranka moœna in trdna, œeprav skoraj vsak, ki ima pet 
minut œasa za njeno blatenje takoj dobi termin v medijih.
Nekoliko nenavadno je æe to, da nas na vsak naœin poskuøajo kompromiti-
rati, obenem pa nam napovedujejo neznaten pomen in skorajønji konec.
Kjub vsemu gremo veselo naprej, saj mora resnica enkrat priti na dan 
in zmagati. V naœrtu dela za naprej imajo glavno vlogo letoønje volitve 
v DZ RS.
V tretjem okraju tretje volilne enote, v kateri so poleg naøe obœine øe 
obœina Ig in Økof ljica, smo za kandidata potrdili Roberta Ilca, ki se nam 
je tudi predstavil. Predstavljamo ga v posebnem œlanku.

            OO N.Si Velike Laøœe

Øturm omenil vrednote druæine, domoljubja in solidarnosti, povezane 
z osebno odgovornostjo. Posebno skrb v N.Si posveœajo druæini, zato 
pravi, da je “treba ustvariti druæbo, ki bo gojila in spodbujala vredno-
te, ki so naklonjene druæini in medgeneracijski solidarnosti”. Minister 
Øturm je ob tem doseæke ministrov iz kvote N.Si navedel kot razlog za 
optimizem pred volitvami.

Med glavne doseæke je izpostavil poveœana vlaganja v raziskave in 
razvoj na podroœju znanosti, rekordno nizko brezposelnost in dejstvo, 
da smo “na dobri poti, da odpravimo sodne zaostanke”, prestrukturi-
ranje zadolæitev Slovenije ter sprejetje zakona o udeleæbi delavcev pri 
dobiœku podjetij.

Na programski konferenci je imel govor z naslovom Veœ Mladosti – za 
Slovenijo tudi predsednik Mlade Slovenije Robert Ilc.

Poudaril je: “Œas je, da priloænost dobi mlajøa generacija, œas je da slo-
venska politika naredi korak naprej in v svoje vrste in delovanje vnese 
veœ mladosti. Prepriœan sem, da lahko s svojim znanjem, iznajdljivo-
stjo, prilagodljivostjo ter s svojimi izkuønjami pokaæemo in dokaæemo 
odgovornost do svoje dræave in dræavljanov. Prav tako predstavljamo 
upanje za oblikovanje novih, boljøih druæbenih odnosov, drugaœen 
naœin izraæanja solidarnosti, dialoga in premoøœanja razlik v druæbi.”

Obœinski odbor N.Si Velike Laøœe

Miha in Anæe, øtudenta z Gorenjske, sta pred dobrim letom 
priøla na idejo, da bi naredila spletni oglasnik namenjen 
izkljuœno darovanju. Idejo sta tudi uresniœila in v sodelovanju 
s Slovensko Karitas so 16.3.2007 premierno predstavili dari-
tveni oglasnik www.podarimo.si. V letu dni se je s pomoœjo 
oglasnika podarilo preko 90 sedeænih garnitur, 80 pralnih 
strojev, 40 hladilnikov, 30 zamrzovalnih omar oziroma 
skrinj, 230 postelj, 60 otroøkih voziœkov, 130 raœunalniøkih 
monitorjev ter preko 1200 malih æivali. 
Predmete lahko daruje vsak, saj je spletna stran prilagojena 
tistim z najmanj raœunalniøkimi izkuønjami. Tako za oddajo 
oglasa ni potrebna predhodna registracija, niti ni potrebno 
imeti svoje e-poøte. V kolikor pa ste malo starejøi in so vam 
izrazi kot je »spletni oglasnik« tuji, vpraøajte za razlago svoje 
vnuke, vam bodo z veseljem pojasnili. Naj bo vaøa prva mi-
sel darovanje, øele nato kosovni odvoz.

Miha Jereb, idejni vodja projekta Podarimo.si
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V spomin na umrle aktiviste

Franc Gale, umrl leta 2003, 
soustanovitelj in prvi ideolog Do-
moljubnega gibanja.

Marca je minilo 5 let od tvoje 
smrti. Domoljubno gibanje je iz-
gubilo dobrega prijatelja, sveto-
valca in idejnega vodjo gibanja, 
Franceta Galeta. Po upokojitvi v 
Novi Gorici si si zapolnil prosti 
œas z delovnimi navadami in vsak 
teden prihajal v rojstni Turjak na svoj dom. Zato je bilo 
prav takrat moæno ustanoviti Domoljubno gibanje. V tebi 
smo videli velik intelektualni potencial, delovne navade, 
zagnanost za druæbeno delo in kar je najvaænejøe – nisi 
bil ne egoist in ne materialist. Æelel pa si tudi sam prispe-
vati svoj deleæ za dobro vseh. Bil si prvi nosilec ustano-
vitve Neodvisnega Domoljubnega gibanja. Ob tem smo 
se od tebe mnogo nauœili. Ker si hotel svoje znanje iskre-
no prenesti na tvoje naslednike, si nas spodbujal in tudi 
opozarjal na nevarnost, œeø da se nad nami zgrinjajo œrni 
oblaki in to je bilo leta 2002, samo nekaj mesecev pred 
smrtjo. Da si bil vseskozi pravi Domoljub, si dokazal lju-
dem, ko si svoji æeni naroœil, naj bo tvoj pogreb na Tur-
jaku, med Domoljubi. Tvoje zadnje domovanje – grob 
na Turjaøkem pokopaliøœu zato veœkrat obiøœemo in v 
zahvalo priægemo sveœko v barvi, ki simbolizira Domo-
ljubje. Dragi Franc, ob 5-letnici tvoje smrti in 10-letnici 
gibanja, ki si ga tudi ti pomagal graditi, smo ti iz srca 
hvaleæni za vse, kar si za nas vse dobrega postoril. Zato 

se te bomo øe dolgo spominjali, v œast Domoljubnemu 
junaku pa priæigali sveœe in polagali cvetje.

Silva Kraøevec, umrla leta 
2008, aktivna sodelavka v Do-
moljubnem gibanju in nazadnje 
kandidatka na listi Naø dom.

Marca nas je pretresla æalostna 
vest, da nas je zapustila 
spoøtovana Silva Kraøevec iz 
Predgozda v Rutah, kjer je bila 
oskrbnica brunarice. Od same 
ustanovitve kandidatne Domo-
ljubne liste si pomagala sestavljati omenjeno listo. V letu 
2002 si prviœ kandidirala na naøi Neodvisni listi. Øe prej 
si gostila Domoljubno gibanje in takratno kandidatno li-
sto na predvolilnem shodu pred brunarico v Predgozdu. 
Znana si bila po dobrih dejanjih in pomoœi vsakemu. 
Tudi naøo kandidatno Domoljubno listo si s takratnim 
svojim pristankom na kandidiranje reøila gotovega pro-
pada. Samo œlovek z velikim srcem, ki zna razœistiti sam 
s seboj, je primeren za kandidiranje na naøi listi. Ena iz-
med takønih si bila tudi ti in zato si svojo kandidaturo 
ponovila na lokalnih volitvah leta 2006 na Neodvisni 
Domoljubni listi Naø dom. Ljubezen do domovine, tvoj 
izoblikovan jaz in ljubezen do vseh Rutarjev in ostalih 
ter sposobnost razumeti in pomagati drugemu so tvoje 
vrline, katere si uporabila tudi v Neodvisni Domoljubni 
listi. Spoøtovana Silva, za vse kar si dobrega storila, iskre-
na hvala. Øe dolgo se te bomo spominjali in obiskovali 
tvoj grob.

Robert Œeh, umrl leta 2008, 
aktivni sodelavec Domoljubnega 
gibanja in Neodvisne Domoljub-
ne liste Naø dom.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil 
mladi aktivist Domoljubnega gi-
banja Robert Œeh iz Malih Laøœ. 
Njegova umetniøka in vsesploøna 
sposobnost je bila dolgo œasa pri-
krita. Njegov talent smo spoznali na likovni razstavi na 
Turjaku leta 2004, kjer je razstavil svoje slike na temo 
grad Turjak in Andrej Turjaøki. Razstavo so si ogledali 
tudi aktivisti civilnega Domoljubnega gibanja in se po-
zanimali, kdo je avtor omenjenih slik. Ker je bil Robert 
prisoten, smo takoj vzpostavili stik in ugotovili, da ima 
v svoji duøi polega umetniøkega nagnjenja tudi vizijo 
prihodnosti in je øe kako bogat. Med drugim je bil tudi 
æe dovolj izkuøen, da smo ga lahko povabili k naøemu 
gibanju in sam se je ponudil za oblikovanje plakatov in 
zloæenk ter prevzel v skrb arhiv Domoljubnega gibanja. 
Ker si bil iskren, poøten, odprt do vseh in vedno pripra-
vljen ærtvovati sebe za druge, se zavedamo, da smo ta-
krat dobili medse mladega in duhovno polnega zanese-
njaka. Tudi ti si bil hvaleæen in sam si dejal, da si takrat 
postal zelo sreœen. Æal je ta sreœa trajala le kratek œas, saj 
je vmes posegla tragiœna smrt. Izgubili smo enega najbolj 
talentiranih mladih sodelavcev. Robi, za vse to se ti za-
hvaljujemo in tudi tebe bomo ohranili v srcu in trajnem 
spominu.

Strankarske strani

Pisem bralcev ne lektoriramo!

10 LET CIVILNEGA 
DOMOLJUBNEGA 
GIBANJA
NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA

10. februarja 1998 smo se sluœajno sreœali obœani, ki smo si-
cer vsi æe dolgo æeleli spremembo v druæbenem æivljenju. Za 
omizjem smo ugotovili, da vendarle ni to takøna demokra-
cija, ki smo si jo æeleli, saj gre nekaterim le za revanøizem. 
Ugotovili smo, da se zapostavlja (ruøi) tudi tisto, kar je lahko 
temelj za nadaljnji obstoj naroda. Ugotavljali smo tudi, da se 
preveœ potencira sprava, kajti ta je bila v praksi æe zdavnaj 
doseæena. Da bi k druæbi vendarle prispevali svoj deleæ, smo 
se odloœili, da takoj priœnemo z ustanovitvijo civilnega Do-
moljubnega gibanja (Neodvisne Domoljubne liste). 
Ker so se tisto leto pribliæevale jesenske lokalne volitve 1998, 
smo bili mnenja, da bo najbræ treba ustanoviti svojo kandida-
tno Domoljubno listo. Z njo naj bi zapolnili politiœno sredi-
no, toœneje med levimi in desnimi strankami. Kot veste smo 
kandidatno listo zares ustanovili in z njo aktivno sodelovali 
na takratnih lokalnih volitvah. V svoja programska izhodiøœa 
smo zapisali, da bomo enaki prijatelji prav z vsemi strankami 
in da nikoli ne bomo javno podpirali nobenega kandidata za 
æupana, pa naj prihaja z leve ali desne. Vsakemu posame-
zniku pa je prepuøœeno, da voli po svoji vesti. Zapisali smo 
tudi, da Neodvisna Domoljubna lista œrpa snov iz bogastva 
zgodovine in domaœih velikih moæ, kot so bili: Primoæ Tru-
bar (domoljub), Fran Levstik in Josip Stritar (naprednjaka) in 
Andrej Turjaøki (pokazal nam je pot, kako se je treba boriti 
za neodvisnost).
Neodvisna Domoljubna lista je domaœe civilno gibanje. V 
njej se zdruæujejo obœani, ki so æe zdavnaj razœistili sami med 
seboj in gledajo na æivljenje realno. Njeno delovanje temelji 
na socialni praviœnosti in na enakomernem vsesploønem ra-
zvoju v vseh treh bivøih krajevnih skupnostih, zato se je treba 
zavzeti za ponovno ustanovitev le-teh, saj bi tako laæje priøli 
do æelene obrtne cone. 
Izvoljeni svetniki z naøe kandidatne liste morajo v obœinskem 
svetu misliti le s svojo glavo, kajti le tako se bo sliøal naø glas. 
Domoljub mora biti solidaren s vsemi in vedno mora prvi 
opraviœevati solidarnost med ljudmi. Æe v naslovu Domo-
ljubne liste izraæamo najveœjo œast in ljubezen do domovine. 
Prav to øtejemo za najveœjo vrednoto in œast. Lista za delo-
vanje potrebuje prijatelje in ne razrednih sovraænikov, kakor 
ostale politiœne stranke.
Po teh dejstvih se civilno gibanje – lista tudi razlikuje od 
politiœnih strank. Od zaœetka delovanja Domoljubnega giba-
nja smo se na lokalnih volitvah s svojo kandidatno listo po-
javili vsakiœ. Na kandidatni listi kaæemo pravo demokratiœno 
usmeritev, saj na njej kandidira 50 odstotkov æensk in 50 
odstotkov moøkih. Na listi je po vrstnem redu vsak kandidat 
zastopnik ene izmed bivøih treh krajevnih skupnosti v obœini 
Velike Laøœe.
10-letno pot prave demokracije smo prehodili z veliko od-
rekanji, s svojimi prispevki, skratka vse je bilo prostovoljno, 
zato ne bomo veœ mirno opazovali nasprotnikov civilnega 
gibanja, ki bodo gotovo tudi pred naslednjimi volitvami, tako 
kot pred vsakimi, Neodvisno Domoljubno listo prikazovali 
kot nepotrebno in jo je zato treba onemogoœiti z negativno 
propagando.
Drage volivke in volivci, s ponosno dvignjeno glavo in s svo-
jim jazem lahko poveste vsem, da so tudi v obœini Velike 
Laøœe prisotne prave demokratiœne ideje in civilno gibanje.

V imenu predsedstva domoljubnega civilnega gibanja z Ne-
odvisno Domoljubno listo Naø dom vsem Domoljubom, vo-
livkam, volivcem in privræencem naøega neodvisnega gibanja 
œestitamo za 10. obletnico obstoja. Istoœasno se vam zahva-
ljujemo za podporo in priœakujemo vaø glas tudi v bodoœe. 

                        “'Prehojena pot je bogastvo  
in svetloba za zanamce.”

Besedilo: za predsedstvo civilnega Domoljubnega gibanja 
Franci Peœnik in za Neodvisno Domoljubno listo Naø dom 
Joæe Pirman

Fotograf ije: Anton Podræaj, Mateja Z. Pirman J.

Prva naøa civilna kandidatna lista se je predstavila na Turja-
ku jeseni leta 1998.

Leto v znamenju Prvega 
slovenskega skavtskega 
jamboreeja!
Od 19. julija do 3. 
avgusta

Zdruæenje slovenskih kato-
liøkih skavtinj in skavtov 
(ZSKSS) bo poleti 2008 pri-
pravilo veœdnevni tabor za 
vse svoje œlane, ki bo pote-
kal v obœini Velike Laøœe. 
To bo prva priloænost, da 
pribliæno 4.000 slovenskih 
skavtov in skavtinj skupaj na istem kraju preæivi teden dni, 
zaæivi v naravi, si izmenja izkuønje in spozna nove prijatelje 
iz cele Slovenije. 

Jamboree bo potekal na travniku med krajema Turjak in 
Æelimlje, kjer bodo od 19. julija 2008 naprej øotorili izvidni-
ki in vodnice (srednja starostna skupina). Najmlajøi volœiœi 
bodo od 21. julija do 24. julija prebivali v Osnovni øoli 
Primoæa Trubarja v Velikih Laøœah, v petek, 25. julija, pa se 
bodo pridruæili izvidnikom. Na taborni prostor bodo isti dan 
priøli tudi najstarejøi popotniki, tako da bodo vsi slovenski 
skavti taborili skupaj do nedelje, ko se bodo mlajøi poslovili, 
popotniki pa bodo nadaljevali svoj del tabora do 3. avgusta. 

Tabora se bo udeleæilo skoraj 700 volœiœev (8 do 10 let), 
1500 izvidnikov (11 do 16 let) in 700 popotnikov (17 do 21 
let), za vse pa bodo skrbeli voditelji prostovoljci, ki jih bo 
pribliæno 450. Jamboreeja se bodo udeleæili tudi italijanski 
zamejski skavti iz Trsta in Gorice ter slovenski odrasli skavti, 
za nemoten potek tabora pa bo skrbelo øe øtevilœno skavtsko 
osebje.

Prvi slovenski skavtski jamboree bo mladim ponudil pester 
in zanimiv program, ki æe z naslovom Norost, ki deluje! pov-
zema razigrano naravo mladih. Najmlajøi bodo skozi igro 
spoznavali zgodovino Slovanov, izvidniki se bodo urili v 
orientaciji in æivljenju v naravi ter odøli na pot preæivetja, 
najstarejøi pa bodo svoj œas posvetili spoznavanju Slovenije 
in prostovoljstvu. Pri sami pripravi jamboreeja je na pomoœ 
priskoœila tudi Civilna zaøœita Republike Slovenije, katere 
œlan je ZSKSS. Tako bo priprava tabora tudi vaja enot za po-
stavljanje zasilnih prebivaliøœ, kjer se bodo lahko preizkusili, 
kako postaviti nastanitveni center za 4.000 ljudi v primeru 
veœje nesreœe. 

Skavtski duh boste lahko izkusili tudi vi, saj bodo v œasu 
jamboreeja potekali tudi dnevi odprtih vrat. Tabor boste lah-
ko obiskali od ponedeljka, 21. julija, do srede, 23. julija , v 
popoldanskem œasu, natanœna ura bo objavljena naknadno. 
Zagotovo pa boste vsak dan lahko sreœali kakønega skavta z 
rutko okrog vratu, ki vas bo na cesti ali v trgovini z nasme-
hom na obrazu pozdravil.

Besedilo: Pripravljalni odbor za jamboree
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Civilna pobuda LUBI 
SLOVENCI za odkup 
Slovenskega doma v 
Stuttgartu
Potujoœa razstava Vsem Slovencem nadaljuje svoje poto-
vanje. Od naøega zadnjega javljanja iz Sarajeva smo obi-
skali Slovence na Dunaju, bili v Bad Urachu na sreœanju 
vseh slovenskih druøtev iz Nemœije, sodelovali na okro-
gli mizi, izvedli knjigoveøko delavnico in postavili raz-
stavo v Pulju, se ustavili na sreœanju Trubarjevih øol v 
velikolaøki øoli in nekaj dni na Trubarjevi domaœiji ter 
podprli akcijo Lubi Slovenci v Øentrupertu na Dolenj-
skem. Potovanje razstave Vsem Slovencem lahko ves œas 
spremljate na spletni strani zavod-parnas.org, tokratno 
javljanje pa æelim posvetiti predstavitvi civilne pobude 
Lubi Slovenci, ki jo je priœela ga. Maja Kos iz Trebnejega, 
in vzpodbuditi tudi bralce Troble k pomoœi pri izpeljavi 
ideje dr. Zvoneta Øtrublja. 

V petek, 16. maja 2008, je bila v Øentrupertu v OØ dr. 
Pavla Lunaœka prireditev, na kateri se je kulturno-dobro-
delna akcija Lubi Slovenci zbiranja sredstev tudi uradno 
zaœela, trajala bo od 16. maja do 16. oktobra 2008. V 
svojem pismu iz Nikdirdoma dr. Øtrubelj pravi takole:

“1. Zakaj je potrebno in pametno odkupiti Slovenski 
dom?
Slovenski dom v Stuttgartu, ki ga po zelo ugodni ceni  
prodaja økof ija Rottenburg-Stuttgart, je øtiri desetletja kot 
sedeæ slovenske æupnije vzdræeval narodnostno in ver-
sko pripadnost slovenskih izseljencev. V kolikor ga do 
letoønjega oktobra ne bomo uspeli odkupiti, ga bomo ne-
preklicno izgubili. Obstajajo vsi pogoji in prepoznavna 
znamenja œasa, da se hiøa, ki je stara vila z vrtom, pre-
uredi v moderni veœnamenski slovenski kulturni center 
sredi Nemœije.

2. Kako preurediti sedanji Slovenski dom v Slovenski kul-
turni center Primoæa Trubarja?
a) Tako, da bo omogoœal delovanje vseh slovenskih or-
ganizacij, ki so navzoœe v pokrajini Baden-Württemberg. 
V Stuttgartu in okolici æivi øe okrog 10.000 Slovencev; 
gre za øtevilna kulturna druøtva, ki nimajo (veœ) svojih 
prostorov – nekatera, ki so æe ostala brez njih, arhive hra-
nijo po zasebnih hiøah; gre za øolo slovenskega jezika, 
jezikovne teœaje za otroke in odrasle, øtevilne folklorne 
in glasbene skupine, delovanje slovenskega pastoralnega 
in socialnega srediøœa. 
b) Slovenski kulturni center Primoæa Trubarja bi za pred-
nostno nalogo imel raziskovanje, ohranjanje in promo-
cijo kulturno-duhovne dediøœine Primoæa Trubarja, ki je 
v neposredni bliæini Stuttgarta deloval polovico svojega 
ustvarjalnega æivljenja. Naloga Slovenskega kulturnega 
centra Primoæ Trubar bi bila torej skrbeti za kulturno-du-
hovno razpoznavnost Slovenije v Evropi, saj imamo Slo-
venci marsikaj pokazati sonarodom stare celine!
c) V prenovljenih prostorih tako æeljenega centra slo-
venstva bi svoje mesto lahko imel tudi generalni kon-

zulat iz Muenchna, ki sedaj dvakrat meseœno zagotavlja 
navzoœnost v Stuttgartu v neuglednem, stisnjenem prosto-
ru, v nekem privatnem podjetju v centru mesta. 

3. Vsota odkupa in preureditve
Za odkup potrebujemo 850.000 evrov, kar je manj kot 
1000 evrov na kvadratni meter, v samem centru me-
sta! Za preureditev v zares moderen in vsebinsko ustre-
zen Slovenski kulturni center Primoæa Trubarja bo treba 
odøteti prav tolikøno vsoto: od 800.000 do 900.000 evrov. 
Vendar je temeljito preureditev in novo zidavo mogoœe 
odloæiti za nedoloœen œas. Najprej je pomembno to, da 
smo na svojem!

4. Investitor odkupa in lastnik
Ker dræava do sedaj ni zagotovila sodelovanja pri odkupu 
(pred nami pa so volitve in je ta tema postala neaktualna), 
zadnji rok odkupa pa je 1. oktober 2008, smo slovenski 
izseljenski duhovniki v Evropi ustanovili pravnomoœno 
Zvezo Rafael, ki ima pravico do nakupa nepremiœnin v 
Nemœiji. Svoj sedeæ ima v Münchnu. Zveza sama nima 
f inanœnih sredstev. Økof ija Rottenburg-Stuttgart je pripa-
vljena stavbo in zemljiøœe prodati za ceno 850.000 evrov 
(sicer je træna cena nad 1.200.000 evrov) novoustano-
vljeni Zvezi Rafael. Odkup naj bi se izvedel septembra 

2008. Do zadnjega smo upali na pomoœ dræave Slove-
nije, nato smo morali hitro ukrepati. Jasno je bilo dvoje: 
da bo ob izgubi Slovenskega doma tudi slovenstvo tukaj 
zaœelo naglo usihati in da bi bile popolnoma ohromljene 
komaj dobro zaœete raziskave Trubarjeve dediøœine in vsi 
nadaljnji naœrti v zvezi z oœetom slovenske knjige tukaj 
na Nemøkem.
Zavedajoœ se resnosti zgodovinskega trenutka smo z vso 
osebno zavzetostjo in v hudi œasovno-f inanœni stiski is-
kali vse mogoœe reøitve, da pride Slovenski dom v slo-
vensko last. Tako si je Zveza Rafael zaenkrat zagotovila 
f inanœna sredstva za odkup kot posojilo po drugi poti. 
Civilna pobuda v domovini me navdaja z zaupanjem, 
da nismo sami v prizadevanjih za vseslovensko stvar, da 
sta œloveœnost in slovenstvo øe vrednoti in da Trubarjev 
zgled pokonœnosti, srœnosti in neomajne vizije nagovarja 
Slovence tudi v teh prelomnih œasih. Stati inu obstati!
Ko bo urejen odkup, se bo zaœelo z naœrtovanjem preno-
ve in dejavnosti Slovenskega kulturnega centra Primoæ 
Trubar. Pri nadaljnem sof inanciranju nameravamo po-
novno prositi dræavne fonde (Ministrstvo za kulturo, Urad 
za Slovence v zamejstvu in po svetu).

Naj bo dota Trubarjevega leta tisto kljuœno spozna-
nje, da z vizijo, zaupanjem v dobro in z medsebojnim 
spoøtovanjem zmoremo vse! Kajti Slovenski kulturni cen-
ter Primoæ Trubar v Stuttgartu je naøe, vseslovensko sku-
pno delo in naø skupni dom slovenstva sredi Trubarjeve-
ga Nigdirdoma. Sodelovali smo za dosego istega cilja ne 
glede na osebne razlike v politiœnih, verskih ali drugih 
svetovnonazorskih opredelitvah. Prisluhnili smo Trubar-
jevemu petstoletnemu klicu “Lubi Slovenci” in nanj od-
govorili  s srcem. Naj nas Trubarjevo dramilo “Stati inu 
obstati” nagovarja tudi jutri. Hvala!

Naj bo predlagana zgodovinska pobuda Lubi Slovenci 
naø zdruæevalni naœin delovanja, zaœetek novih, pove-

zovalnih, ustvarjalnih projektov na œimveœ podroœjih 
æivljenja in dela tako doma, v zamejstvu in v izseljen-
stvu. Iøœimo sodelovanje med Slovenci øirom po svetu, 
kajti to je øe neodkrit, æal prezrt zaklad naøe skupne 
slovenske biti! Odprimo obzorja vœasih preozkih oseb-
nih pogledov; podarimo najboljøi del sebe soustvarjanju 
prepoznavne Slovenije, iøœimo v soœloveku tisto, kar nas 
bogati. Zadnji œas je, da izstopimo iz nevarno ograjenih 
ideoloøkih, elitistiœnih in drugih osebnih samozaporov, 
ki prepreœujejo dobre medœloveøke odnose in zavirajo 
razvoj talentov in zdrave druæbe.  
Prav vsak od nas je soodgovoren za kvaliteto srœne kul-
ture, ki je temelj celostnega zdravja druæine, delovne 
skupnosti, dræave in narave. Potrebujemo drug drugega, 
postanimo drug drugemu darilo v œimveœji moæni meri. 
Kot Primoæ Trubar, ki je naøa vzpodbuda æivljenjskega 
poguma in vizije tudi danes.” 

Avtorji razstave Vsem Slovencem ob vsakem obisku med 
Slovenci v tujini ugotavljamo, kako veliko jim pomenijo 
slovenske korenine in kako œudovit odnos do slovenske-
ga jezika imajo, tako da bi se marsiœesa lahko nauœili 
prav od njih. Tudi zato smo takoj podprli pobudo civil-
ne iniciative Lubi Slovenci. Vabimo tudi vas, da njihova 
prizadevanja podprete. Øtevilka raœuna, na katerega bo-
ste lahko nakazali sredstva za odkup Slovenskega doma 
v Stuttgartu, bo objavljena v medijih, pa tudi na spletni 
strani zavoda Parnas (www.zavod-parnas.org).

Metka Stariœ,
Zavod Parnas

Dunaj, 5. 4. 2008: Razstava Vsem Slovencem je na Dunaju 
gostovala v Slovenskem pastoralnem centru in v Slovenskem 
kulturnem centru Korotan ob pomoœi Antona Levsteka. 
Odprtja razstave sta se udeleæila Matjaæ in Urøa Gruden, na 
sliki pa je økof Kramberger med ogledom razstave. 

Pulj, 26. 4. 2008: Andrej Perhaj je poleg dr. Mihaela Glavana 
in profesorja Tulia Vorana iz Labina sodeloval na okrogli 
mizi o slovenskem jeziku, ki jo je v sklopu Dnevov slovenske 
kulture pripravilo Slovensko kulturno druøtvo Pula (24.–26. 
4.). V sklopu osrednje prireditve je Metka Stariœ predstavila 
razstavo Vsem Slovencem, œlani druøtva vseh starosti pa so z 
navduøenjem sprejeli tudi knjigoveøko delavnico. 

Øentrupert, 16. 5. 2008: Barbara Peœnik in Niko Samsa sta 
predstavila razstavo Vsem Slovencem na prireditvi ob civilni 
pobudi Lubi Slovenci v Øentrupertu, med podpisniki inicia-
tive sta tudi zavod Parnas in velikolaøki æupan Anton Zakra-
jøek. Na sliki je dr. Zvone Øtrubelj, ki je pobudnik odkupa 
slovenskega doma v Stuttgartu.
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Kdor hoœe nekaj narediti, æe najde pot; 
kdor noœe niœ narediti, najde izgovor.

(arabski pregovor)



�� ��Pisma, pobude, predlogi ... Kino

FERDOV KOTIČEK
     “Mami, lačen!”
ZA STARšE
Vaø otrok tudi ne je sadja in zelenjave? Bi jedel samo doloœeno hra-
no? Iz dneva v dan ista zgodba? Kroænik ostaja poln? Otrok prosi 
po sladkarijah? Vas to spravlja ob pamet?
Potolaæite se s podobno zgodbo mnogih starøev, ki imajo prav tako 
izbirœnega otroka kot vi. Starøi se obiœajno bolj ali manj uspeøno 
trudijo s spodbujanjem otroka k poskuøanju raznolike hrane, ki bo 
omogoœila, da bo otrok s hrano dobil vse potrebno za normalen 
razvoj. Vaø trmoglavec, predvsem po drugem letu starosti, z odkla-
njanjem hrane kaæe na merjenje moœi in ustvarjanje podroœja ne-
odvisnosti. Bodite vztrajni pri svojih ukrepih. Lahko se vsega skupaj 
lotite malo drugaœe!

Kaj lahko naredimo? Kje naj zaœnemo? 
– Sprva se osredotoœite na sebe, saj morate biti dober zgled za otro-
ka. Otrok bo namreœ nadaljeval priuœene navade.
– Ne podkupujte otroka s sladkarijami. Nauœiti se mora, do so slad-
karije le majhen del prehrane.
– Otroka rajøi ne peljite s seboj v trgovino po nakupih hrane, v koli-
kor pa gre z vami, mu predstavite tudi oddelek s sadjem in zelenja-
vo, kjer naj tudi sam izbere sadje, ki mu je vøeœ. Tako bo zadovo-
ljen, da je vpleten v nakup.
– Prehranjevalnih navad ga lahko uœite od njegovega prvega uvaja-
nje nove hrane. Poskuøajte z novimi okusi, spodbujajte ga. 
– Druæina naj vsak dan skupaj zajtrkuje.
– Naj bo vaøa shramba zaloæena z zdravo hrano, izogibajte se œipsa 
in podobnega, le tako bo otrok imel moænost izbrati zdravo.
– Otroka ne smete nikoli siliti, naj poje svoj obrok, niti ne vpiti nanj, 
saj to vse poslabøa!
– Otroku ne dovolite jesti prigrizkov pred obrokom, rajøi ga zamoti-
te in ga zadolæite za pripravo pogrinjka.
– Otroku ponudite manjøe porcije hrane, pohvalite ga, ko poje in 
mu naloæite øe enkrat.
– Spremenite pripravo obrokov v zabavo, otrok naj sodeluje pri ku-
hanju.
– Druæina naj vedno obeduje za mizo, ki naj ima vedno pripravljen 
pogrinjek, pri œemer naj pomaga otrok.
– Kuhanje spremenite v zabavo, v kateri je zvezda vaø otrok! Kupite 
øe otroøko kapo øefa kuhinje.
– Za izbirœne otroke je idealno, da jih vkljuœite v pripravo obrokov. 
Otrok bo zadovoljen, dobil bo priloænost, da sam izbira recepte, 
æivila, z lastnimi rokami bo pripravil neko hrano, veliko rajøi bo 
jedel, saj je sam pripravili hrano in ni samo gledal starøev. Seveda pa 
naj bo kuhanje vedno pod budnim nadzorom odraslega. Otroci naj 
se ne lovijo po kuhinji, obzirno pazite na noæe, roœe ponev vedno 
obrnite proti zidu, odrasli priæigajte plin, uporabljajte prijemalne 
krpe za vroœe posode ipd.
– Pred zaœetkom kuhanja otroka vedno opozorite na umivanje rok, 
pri pripravi hrane ga nauœite, da se sadje in zelenjavo vedno opere, 
pazite na œistoœo pri pripravi piøœanœjega mesa.
– Ko vkljuœite v kuhinjo tudi otroka, izbrani recept prilagodite njego-

vi starosti. Øe bolje pa bo, da izberete zdrav, preprost recept. Najprej 
z otrokom preglejte sestavine. Vsak recept lahko hitro popravite, 
kaj dodate, zamenjate, naj predlaga tudi otrok in nato vse sestavine 
pripravi na pult.

 Nekaj trikov
– Spremenite korenœek v roæice, ki jih naredite z modelœkom, naj 
otrok (odvisno od starosti) øteje korenœke, ki jih poje.
– Skuhajte zelenjavno juho in zelenjavi naredite obliko, izgled jedi 
zelo vpliva na otroka in njegovo pripravljenost, da bo jedel. Œe bo-
ste hrano aranæirali, si bo otrok ob njej celo izmislil zgodbico, poi-
menoval hrano in preko igre pojedel vse.
Vaø otrok preveœ poje? Je njegova teæa æe prerasla normalno?

Stanka Parkelj Rozina

OTROCI, ZA VAS PA POBARVANKA!

Zmajœek vam razkriva øe obe reøitvi ugank iz prejønje øtevilke: 
mleko in jajce. Ste uganili?

“Mami, laœen!” so podprli: Ljubljanske mlekarne (generalni 
pokrovitelj), Pekarna Grosuplje, Zavarovalnica Triglav, Kvas 
Fala, Pekarna Peœjak, Poslovni sistem Mercator, Komunalne 
gradnje Grosuplje, Nova ljubljanska banka, Obœina Dobre-
polje in Obœina Ig.

Pomembno si je zapomniti!
1. Otroci vedno jedo tisto, kar imajo radi in ne obra-

tno. Da bodo vzljubili doloœeno hrano, potrebujejo 
œas in ponavljanje, preizkuøanje iste hrane na razliœne 
naœine, na nekatero hrano jih veæejo tudi asociacije, 
ki v njih vzbudijo nek okus, barvo, vonj hrane. Le pri 
sladkih stvareh to ni potrebno, saj jih takoj vzljubijo. 

2. Redni druæinski obroki z zdravo, uravnoteæeno pre-
hrano, med obedovanjem naj se otrok dobro poœuti, 
œas, ki mu ga namenimo, se nam bo obrestoval.

Petro lahko sliøite na zelenih frekvencah vsako nedeljo ob 8.00, 
ko skupaj s Ferdom in Miøko vse do konca junija podeljuje veli-
ko zanimivih nagrad. Øe vedno pa velja: poøljite recept za svojo 
najljubøo hrano na Radio Zeleni val, Sp. Slivnica 16, 1290 Gro-
suplje, za “Mami, laœen!” ali piøite na ferdo@zelenival.com. 
Ferdo ima æe pripravljenih 100 nagrad Ljubljanskih mlekarn.

Sobota, 31. maj, 20.00 
Nore na denar 
Komiœna kriminalka

Ko Bridgetin moæ nazaduje na delovnem mestu in jima grozi izguba hiøe in udobnega æivljenja, se 
skrbna gospodinja odloœi sprejeti sluæbo œistilke v dræavni banki. Tam spozna odloœno samohranilko 
Nino in zasanjano mladenko Jackie, s katerima po øtevilnih nesporazumih sklene prijateljstvo. Ne 
traja dolgo in trojica se odloœi, da bodo ukradle denar, namenjen uniœenju, toda zaradi drobnih 
napak se na videz preprost naœrt spremeni v popoln kaos. (dolæina 104 minute)

Sobota, 7. junij, 20.00
Kralji ulice
Akcijska kriminalna drama

Izkuøeni policist Ludlow po æenini smrti le steæka krmari mimo æivljenjskih œeri, dodatno teæavo 
pa predstavlja raziskovanje umora nekdanjega partnerja. Iskanja krivcev na neizprosnih ulicah Los 
Angelesa se loti s pomoœjo odloœnega naœelnika Wanderja in mladega detektiva Diskanta, toda ko 
ob divjih avtomobilskih pregonih in toœi krogel odkrijejo, da so v umor vpleteni tudi drugi policisti, 
jim preglavice zaœne povzroœati neizprosni preiskovalec Biggs, ki osumi prav Ludlowa. (dolæina 
109 minut)

Sobota, 14. junij, 20.00
Katera je prava
Romantiœna komedija

Politiœni svetovalec Ryan se mora tik pred loœitvijo sooœiti z vpraøanji 10-letne hœerke Maye, ki 
æeli izvedeti, kako je njen oœe æivel pred poroko. Ryan se odloœi zvedavi hœerki pojasniti celotno 
zgodbo, vendar spremeni vsa imena, da bi Maya sama ugotovila, œe je Ryanovo srce osvojila 
mladostna ljubezen Emily, dolgoletna prijateljica April ali ambiciozna novinarka Summer? Med 
razkrivanjem preteklosti Maya poœasi spoznava, da ljubezen ni nekaj preprostega, a hkrati æeli 
oœetu pokazati, da ni nikoli prepozno za sreœen konec ljubezenske zgodbe. (dolæina 111 minut)

Sobota, 21. junij, 20.00
Indiana Jones
Akcijska pustolovøœina
 
19 let po zadnji avanturi se najbolj slavni pustolovski arheolog Indiana Jones vraœa v razburljivi svet 
iskanja starodavnih zakladov, do katerih se v œasu hladne vojne æeli dokopati tudi sovjetska vojska 
pod vodstvom preraœunljive agentke Spalko. Na sreœo lahko Indiana ob tokratnih vratolomnih 
avanturah raœuna na pomoœ zvestih prijateljev, med drugim stare ljubezni Marion, neuœakanega 
mladeniœa Mutta in preudarnega prijatelja Maca. Skupaj se odpravijo po sledeh legende o kristalni 
lobanji, ker pa so odgovori skriti v starodavnih majevskih templjih, se skupina hitro znajde v smrtni 
nevarnosti. (dolæina 127 minut)

Sobota, 28. junij, 20.00
Iron Man
Akcijska domiøljijska pustolovøœina
 
Iz zakladnice Marvelovih stripov na velika platna prihaja nov super heroj, v katerega se prelevi 
premoæni in vplivni izdelovalec oroæja Tony Stark. Med trgovanjem ga v Afganistanu ugrabijo 
teroristi in zahtevajo, da izdela nevarno raketo. Tony svoj talent uporabi za stvaritev æeleznega 
oklepa, v katerem se prelevi v neuniœljivega in smrtonosnega junaka. Po vrnitvi domov izpopolni 
svoj oklep in se spremeni v skrivnostnega borca proti kriminalu, toda kmalu se mora sooœiti z 
neizprosnim tekmecem, ki æeli uniœiti œloveøtvo. (dolæina 110 minut)

Kino - Velike Lašče  Kinoprogram za  maj in junij 2008
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�0 �1Oglasi

Kolesarjenje »Od 
kope po pobočjih 
Strmca«
V okviru prireditev ob Tednu gozdov 2008 vabimo kolesar-
ske navduøence na kolesarski izlet, ki bo

v nedeljo, 1. junija 2008 ob 900

Zbor udeleæencev (start in cilj) bo pri oglarski kopi v Rakitnici 
(z regionalne ceste Ljubljana - Koœevje v kraju Dolenja vas 
zavijemo desno in sledimo oznakam “Oglarska kopa”. Pri lo-
vskem domu v Rakitnici zavijemo levo in sledimo kolovozni 
poti do kope). Oglarska kopa se nahaja v bukovem gozdiœku 
na vzpetini.

Pot je dokaj zahtevna in vodi skoraj v celoti po makadamskih 
gozdnih cestah. Na poti dolgi dobrih 40 km je kar nekaj vzpo-
nov (viøinska razlika je 360 metrov) in spustov. Priporoœamo 
primerna kolesa (gorska) z ustreznimi gumami ter uporabo 
varnostnih œelad.

Izlet bomo vodili gozdarji, ki bomo predstavili zanimivosti ob 
poti skozi mogoœne gozdove: pristava gradu Strmec, pragoz-
dni ostanek Strmec, koœa Strmec z breznom, lepe razglede na 
Koœevskoreøko dolino, visoko preæo za opazovanje medveda 
(medved ni zagotovljen),.

Z nami bo spremljevalno vozilo. Izlet nima tekmovalnega 
znaœaja in ga bomo izvedli v vsakem vremenu.

Vsakdo sodeluje na lastno odgovornost!

Simboliœna startnina znaøa 5 evrov. Na koncu bo poskrbljeno 
za toplo malico.

Dodatne informacije in prijave na ZGS OE Koœevje, tel. 
01/8950400 ter
051687083 (Zoran Bitorajc), 
041657401 (Mirjam Mikuliœ) 
in 041657388 (Janez Koneœnik) 
ali e-mail zoran.bitorajc@zgs.gov.si.

Gozdarsko druøtvo Medved
Predsednik: Zoran Bitorajc
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�� ��Podjetniøke informacije V spomin

PODJETNIŠKE in DRUGE 
INFORMACIJE
• Javni razpis Garancije Sklada za banœne investicijske 

kredite s subvencijo obrestne mere (P1). Razpisnik: 
Slovenski podjetniøki sklad. Predmet razpisa: so 
garancije Sklada za banœne investicijske kredite s 
subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v 
sodelovanju z bankami. Namen javnega razpisa je 
spodbujanje podjetij v razvojne investicije, izboljøanje 
trænega poloæaja ter øiritev dejavnosti. Ugodnost kredita 
je izraæena v niæji obrestni meri, roœnosti kredita in 
moænosti koriøœenja moratorija pri vraœilu kreditov. Rok 
za oddajo prijave: 20.3.2008, 10.4.2008, 10.5.2008, 
10.6.2008, 10.7.2008, 10.9.2008 in 10.10.2008. 
Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniskisklad.si/ 

• Javni razpis za sof inanciranje turistiœne infrastrukture. 
Razpisnik: Slovenski podjetniøki sklad. Predmet razpisa: 
so izkljuœno naslednji nastanitveni obrati: hoteli, 
moteli,penzioni, apartmajska naselja, ki bodo po 
obstojeœi kategorizaciji nastanitvenih objektov dosegali 
najmanj 3* ali veœ. Minimalno zahtevano øtevilo novih 
postelj v okviru posamezne investicije je 10 leæiøœ 
(upoøtevajo se stalna leæiøœa brez pomoænih). Rok za 
oddajo prijave: 25.7.2008. Podrobnosti razpisa: http://
www.podjetniskisklad.si/ 

• Javni razpis za ukrep 312 – podporo ustanavljanju 
in razvoju mikro podjetij. Razpisnik: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: je 
dodelitev nepovratnih sredstev za podporo ustanavljanju 
in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju 
dodatnih dejavnosti na podeæelju. Predmet podpore so 
naloæbe v æe registrirana mikro podjetja na podeæelju. 
Pogoji za sodelovanje: Do podpor so upraviœena 
podjetja, ki so registrirani kot: samostojni podjetnik 
posameznik ali gospodarska druæba ali zadruga. Rok: 
je do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog. 
Podrobnosti razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_
razpisi/ 

• Javni razpis za kreditiranje okoljskih naloæb 40PO08A. 
Razpisnik: Ekoloøki sklad Republike Slovenije. Predmet 
razpisa: so krediti Ekoloøkega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada za okoljske naloæbe na 
obmoœju Republike Slovenije. Pogoji za sodelovanje: 
Do kreditov so upraviœene obœine, gospodarske 
druæbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki 
posamezniki. Rok: Razpis je odprt do porabe razpisanih 
sredstev oziroma najkasneje do 19.12.2008. Podrobnosti 
razpisa: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html 

• Javni razpis spodbujanje mobilnosti 
visokokvalif iciranega osebja. Razpisnik: Javna agencija 
RS za podjetniøtvo in tuje investicije. Predmet razpisa: 
je sof inanciranje zaposlitve visokokvalif iciranega 
osebja. Razpis omogoœa podjetjem, ki v RS opravljajo 
poslovno dejavnost, da pridobijo ustrezne vrhunske 
kadre tako iz Slovenije kakor tudi iz tujine. Cilj 
razpisa: je letno podpreti vsaj 30 prehodov visoko 
kvalif iciranega osebja iz znanosti v gospodarstvo in vsaj 
30 prehodov visokokvalif iciranega osebja iz velikih 
podjetij v mikro, mala in srednje velika podjetja in 
jim zagotoviti kakovostna delovna mesta v podjetjih, 
ki bodo omogoœala uœinkovitejøo uporabo znanja za 
gospodarsko rast in razvoj. Pogoji za sodelovanje: 
Upraviœeni prejemniki sredstev razpisa so: mikro, mala 
in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki Rok: 
za oddajo vlog je: 22. 4. 2008, 26. 5. 2008, 30. 6. 2008 

ob 12. uri. Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniski-
portal.si 

• Javni razpis za vzpodbujanje implementacije znaka 
za okolje EU za turistiœne namestitve – EU marjetice. 
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo. Predmet 
razpisa: je sof inanciranje stroøkov implementacije 
Znaka za okolje EU za turistiœne namestitve in stroøkov, 
povezanih s promocijo konkurenœne prednosti podjetja, 
ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistiœne. 
Namen javnega razpisa: je vzpodbuditi turistiœna 
podjetja k uvajanju ekoloøkega managementa in 
ekoloøkih standardov. Pogoji za sodelovanje: Na razpis 
za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki 
posamezniki in gospodarske druæbe, registrirane po 
Zakonu o gospodarskih druæbah. Rok za porabo sredstev 
je 15. 6. 2010. Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev. 
Podrobnosti razpisa: www.podjetniski-portal.si 

Pripravil Razvojni center Koœevje Ribnica d.o.o.  Za 
natanœne podatke si oglejte celotne razpise v uradnih 
listih ali na spletnih 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 - 
povpraøevanje po izdelkih in storitvah vabimo, da 
pokliœete na øt. 01/8950-610, 031/647-793 ali piøete na 
e-naslov pokolpje@siol.net. Posredovanje informacij po 
e-poøti je brezplaœno.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno, 
a kar ni njeno, nam ne more vzeti 
in to, kar je neskonœno dragoceno 
je veœno in nikdar ne more umreti. 
(S. Makaroviœ) 

  Z A H V A L A

Ob boleœi izgubi naøe drage mame, taøœe, babice, 
prababice in sestre 

                                                                       
 Terezije ZAKRAJØEK

se iskreno zahvaljujemo vsem sovaøœanom in 
prijateljem, ki je tudi v letih njenega bivanja v 
Kompoljah niste pozabili in ste jo neizmerno 

razveseljevali s svojimi obiski. 
Hvala vsem vaøœanom Luæarjev in Kompolj, vsem 

sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste jo 
v tako velikem øtevilu kropili, izrekali soæalje, 
darovali sveœe, cvetje in darove za svete maøe.  

Hvala ge. Mimi Adamiœ za ganljiv poslovilni govor, 
gospodu æupniku za pogrebni obred, pevcem in 
pogrebnemu zavodu Zakrajøek za organizacijo 

pogreba. 
 

Iskrena hvala tudi obema kljuœarjema za vso  
pomoœ.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
zemeljski poti, zanjo molili in vsem, ki jo boste 

ohranili v lepem spominu.

Æalujoœi vsi njeni. 

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo,
so in tu ostanejo
in naprej, naprej æivijo.

  Z A H V A L A

ob smrti naøe ljubljene mame in taøœe

Vide ZAKRAJØEK
iz Purkaœ pri Robu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izreœena soæalja, darovano cvetje in 
sveœe ter vsem, ki ste se poklonili na njeni zadnji 

poti. Hvala tudi sosedom Lojzki Rupar, Mirku Purkatu 
– starejøemu in mlajøemu, dr. Milenki Starc Vidic, 
Majdi, Tanji in Mariji iz sluæbe pomoœ na domu, 

patronaænima sestrama Metki in Martini, govorniku 
Rajku Zgoncu, praporøœakom, velikolaøkim pevcem ter 

gospodu Marku Zakrajøku za vso izvedbo pogreba.

Hvala vsem.
Æalujoœi vsi njeni

Ne jokajte za menoj,
le mirno k grobu pristopite,
pomislite kako trpel sem,
in veœni mir mi zaæelite.

           Z A H V A L A

ob izgubi naøega dragega moæa, oœeta in starega oœeta

Joæefa ÆUÆKA
iz Dvorske vasi.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem 

za izreœena soæalja, darovane svete maøe, cvetje, sveœe 
in hvala vsem, 

ki ste se poslovili od njega na zadnji poti. Iskrena hvala
osebju ZD Velike Laøœe, patronaæni sluæbi,

 gospodu æupniku za lepo opravljen obred, domaœim 
gasilcem, 

pevcem in pogrebnemu zavodu Zakrajøek.

Vsi njegovi
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Podjetje Knut d.o.o. zaposli elektriœarja/hladilniœarja, 
z zaæeljenim vsaj enim letom delovnih izkuøenj. Dela: 
vgrajevanje toplotnih œrpalk, elektro, elektronskih in 
hladilnih naprav ter njihovo servisiranje. Od kandidata 
priœakujemo izpit B kategorije, natanœnost, strokovnost 
ter sposobnost dela z ljudmi. Z izbranim kandidatom 
bomo sklenili pogodbo za nedoloœen œas, s øestmeseœnim 
poskusnim delom. Pisne prijave z æivljenjepisom naj 
kandidati poøljejo po poøti na naslov: Knut d.o.o., Mali 
Osolnik 17, 1311 Turjak ali po e-mailu: info@knut.si.



�� ��Oglasi

Brušenje stekla
Fazetiranje stekla in ogledal
Peskanje stekla
Izdelava izolacijskega termopan stekla
Kaljeno steklo
Tuš kabine (po meri, s tesnili)
Ogledala
Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
Montaža vsega navedenega
Ostale steklarske storitve

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

STEKLARSTVO

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

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

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

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

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

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

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

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
in po telefonu
(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329
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Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

PETEK, 30. MAJ, ob 19. uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
PREDSTAVITEV KNJIGE »LEPOTE SVETA« Z 
RAZSTAVO SLIK IN SKULPTUR 
(Andrej Perhaj, Duøan Zekoviœ in Javni zavod 
Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 31. MAJ, ob 20. uri
Cerkev sv. Jerneja, Raøica
KONCERT GLASBE IZ OBDOBJA OD 16. DO 18. 
STOLETJA
(TØD Raøca in KO Raøica in Podlog)

NEDELJA, 1. JUNIJ 
s øtartom med 7. in 11. uro 
Velike Laøœe - Raøica
16. POHOD PO VELIKOLAØKI KULTURNI POTI  
(Planinsko druøtvo Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 5. JUNIJ, ob 20. uri
Grad Turjak
TRADICIONALNA OBŒINSKA REVIJA PEVSKIH 
ZBOROV
(KUD Marij Kogoj Turjak)

PETEK, 6. JUNIJ, OB 20. URI
Trubarjeva domaœija, Raøica
30. kulturni veœer »NA TRUBARJEVINI V ŒAST 
DOMOVINI« z gostom Aleksandrom Zornom v 
spomin Joæetu Puœniku
(Obœina Velike Laøœe in Tone Kuntner)

SOBOTA, 7. JUNIJ
od 8.30. do 17. ure
Trg pred Levstikovim domom v Velikih Laøœah
TRØKI DAN
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

ob 19. uri
Pred obœinsko stavbo
KONCERT GODBE DOBREPOLJE

ob 20. uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBŒINSKEM 
PRAZNIKU
(Obœina Velike Laøœe in KUD Primoæ Trubar Velike 
Laøœe)

NEDELJA, 8. JUNIJ, ob 15. uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
OSREDNJA PRIREDITEV OB 500. OBLETNICI 
ROJSTVA PRIMOÆA TRUBARJA
(Obœina Velike Laøœe, Republika Slovenija in Javni 
zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 8. JUNIJ, ob 18. uri
Cerkev sv. Kancijana, Økocjan
EKUMENSKO BOGOSLUÆJE
(Æupnija Økocjan)

PETEK, 13. JUNIJ, ob 20.30 uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
»OD PINGVINA DO ESKIMA« - POTOPISNI 
F iLM
(Rok Borøtnik)

PETEK, 20. JUNIJ, ob 18. uri
Grad Turjak
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE DANIJELA 
TUDJINE
(Danijel Tudjina in Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 21. JUNIJ, ob 9. uri
Turjak
POHOD PO TURJAØKI TURISTIŒNI POTI
(Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ)

SOBOTA, 21. JUNIJ, ob 20. uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
OTVORITEV RAZSTAVE AKADEMSKEGA 
SLIKARJA JOÆETA CENTE
(Joæe Centa in Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA , 22. JUNIJ, ob 14. uri
Knej-Karlovica
KOLESARSKI CESTNI KRONOMETER
(TVD Partizan Velike Laøœe)

PONEDELJEK, 23. JUNIJ, ob 18. uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
PREDSTAVA BALETNE SEKCIJE pod 
mentorstvom Baletne øole Saøa
(KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe)

TOREK, 24. JUNIJ
Velike Laøœe
ZAKLJUŒEK ØOLSKEGA LETA 2007/2008
(OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe)

PETEK, 4. JULIJ, ob 18. uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
LAN PARTY
(Mladinsko druøtvo VRT)

NEDELJA, 6. JULIJ, ob 18. uri
Grad Turjak
OBRAZI PRIMOÆA TRUBARJA
(OSUP J.K. MB)

ob 19. uri
VELIKOLAØKI FESTIVAL
(Obœina Velike Laøœe in Festival Seviqc Breæice)

SOBOTA, 12. JULIJ
Trubarjeva domaœija, grad Turjak, Levstikov dom 
in cerkev v Velikih Laøœah 
15. TABOR SLOVENCEV PO SVETU
(Obœina Velike Laøœe in Izseljensko druøtvo 
Slovenija v svetu)

Trubarjevo leto 
2008

Trubarjevo leto 
2008




