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Prva polovica letoønjega leta je za nami. Œe se lotimo  
analize tega obdobja, lahko ugotovimo, da je bilo zelo 
pestro. Zakljuœili  smo nekaj novih projektov, eni so øe 
v fazi izvedbe, nekatere pa bomo izpeljali v jesenskem 
œasu. Vsekakor pa so prvo polovico leta zaznamovale 
øtevilne prireditve. Veœina od njih je bila posveœena 
500. obletnici rojstva Primoæa Trubarja. Ocenjujem, 
da so bile prireditve lepo obiskane, øe posebej pr-
ireditve v sklopu praznovanja obœinskega praznika. 
Podelitev obœinskih priznanj, slavnostni nagovor dr. 
Zvoneta Øtrublja, ki je govoril o veliœini Trubarjevega 
dela in spremljevalni glasbeni program na slavnostni 
akademiji v Levstikovem domu, so navduøili obisko-
valce prireditve. Tokrat pa æelim malo bolj podrobno 
analizirati  osrednjo dræavno slovesnost, ki je bila 
v nedeljo 8.6.2008 na Raøci. Tudi zato, ker sem bil 
eden tistih, ki sem s svojo vztrajnostjo, lobiranjem pri 
odgovornih za organizacijo dræavnih proslav in delom 
v dræavnem œastnem odboru za poœastitev  500. oblet-
nice rojstva Primoæa Trubarja, kar precej prispeval k 
odloœitvi Vlade Republike Slovenije za to, da  je bila 
tudi na Raøci proslava dræavnega pomena. Takoj, ko 
je bilo doloœeno, da bo slavnosti govornik predsednik 
Vlade RS in predsedujoœi Svetu Evropske skupnosti 
Janez Janøa in da se bodo prireditve udeleæili najviøji 
predstavniki slovenske dræave, je organizacijo pr-
ireditve prevzel Koordinacijski odbor za dræavne pro-
slave in Protokol Republike Slovenije. Po moji oceni 
je bila to pravilna odloœitev, saj je organizacija tako 
velike prireditve povezana z  visokimi stroøki, ki jih 
naøa obœina nikakor ne bi zmogla. Seveda smo bili 
naproøeni za doloœeno pomoœ pri izvedbi. Ko je bil 
znan scenarij prireditve, ko je bilo znano, kdo vse 
bo na njej nastopal in ko je bilo doloœeno, da bo pr-
ireditev v neposrednem prenosu prenaøala øe televizija 
in radio, se je øele pokazala in videla veliœina projekta. 
Vesel sem bil tudi dejstva, da je reæiser prireditve up-
oøteval moj predlog, da naj v scenarij vkljuœijo vsaj naø 
Mladinski pevski zbor OØ Primoæa Trubarja in Parnas-
ovo knjigoveøko delavnico.  V zaœetku sem bil kar za-
skrbljen in sem se spraøeval, ali bomo zmogli izpeljati 
vse, kar se je od nas priœakovalo. Zadolæeni smo bili 
za sprejem in pogostitev po prireditvi, za postavitev 
stolov in klopi, za vso organizacijo parkiranja in redar-
sko sluæbo. Priœakovan je bil namreœ velik obisk. Toda 
po nekaj sestankih s tistimi, za katere sem ocenil, da 
jih potrebujemo pri izvedbi naøih zadolæitev, sem bil 
prepriœan, da bomo zadano nalogo opravili odliœno. 
In tako se je tudi zgodilo. Najveœji deleæ so vsekakor 
prispevali domaœini, krajani Raøce. S pomoœjo pred-
stavnikov øe nekaterih drugih gasilskih druøtev (Velike 
Laøœe, Karlovica, Veliki Osolnik, Dvorska vas-Mala 
Slevica, Retje) so opravili ogromno teæaøkega dela in 
to veœinoma, zaradi deæja,  v nemogoœih vremenskih 
pogojih. Veœ kot 60 naøih obœanov je prostovoljno 
opravilo nekaj nad 750 ur dela. Predstavnice Druøtva 
podeæelskih æena Velike Laøœe in Druøtva za ohranjan-
je dediøœine Gradeæ pa so pomagale pri peki peciva in 
pogostitvi obiskovalcev. S svojimi storitvami so poma-
gali tudi nekateri naøi podjetniki (Acest, Mizarstvo Stri-
tar, Mapri, Agles). Vsem se za ves trud in opravljeno 
delo iskreno zahvaljujem. Vsekakor pa je jasno, da je 

tokrat  glavno f inanœno breme te slovesnosti prevzel 
Koordinacijski odbor za dræavne proslave. F inancirali 
so izdelavo vse scene, postavitev odrov, øotor, hrano 
in øe kaj. Glede na bogat kulturni program, veœ kot 
stopetdeset nastopajoœih, bogato sceno na razliœnih 
lokacijah, menim, da stroøki niso bili majhni. Prepriœan 
sem, da je Primoæ Trubar zasluæil tako veliœastno pro-
slavo, da ni bilo økoda sredstev, ki so bila porabljena 
za to osrednjo slovesnost. Kar preseneœen sem bil, ker 
ni bilo sliøati nobenih negativnih komentarjev po pr-
ireditvi, kar je bila obiœajna praksa v preteklosti. Nas-
protno, komentarji so bili odliœni, pozitivni.  Bil sem 
ponosen, da smo s svojim delom in aktivnostmi k temu 
pripomogli tudi sami.

Toda æal ni ostalo pri tem. Potrebno je bilo nekaj na-
jti. Nekaj, kar bi diskreditiralo organizatorje, predvsem 
dræavne organe.  Oœitno se je naøel nekdo, ki je novi-
narki œasnika Dela Simoni Fajfar poslal fotograf ijo za-
œasnega WC, ki so ga delavci Protokola RS postavili 
v galerijskem prostoru Trubarjeve domaœije in je bil 
namenjen za sprejem najviøjih dræavnih predstavnik-
ov, ki jim po zakonu pripada varovanje, ter novinarki 
priøepnil, kako je bila prireditev pred dvajsetimi leti 
bolj sproøœena, boljøa… In nastal je œlanek Slovenski 
elitizem, ki je bil objavljen v Delu, dne 10.6.2008, pod-
pisala pa ga je æe omenjena novinarka. Za povrh pa je 
bila objavljena øe velika slika tega WC  v galeriji, kar je 
bila »odliœna« reklama za Trubarjevo domaœijo in liko-
vna dela, ki so bila takrat razstavljena v tem prostoru. 
Seveda za kakøne druge naøe pridobitve v omenjenem 
œasniku ni na razpolago tako veliko prostora.  V svo-
jem œlanku je novinarka opisovala doloœene postopke 
Protokola RS in naredila nekaj primerjav letoønje  pr-
ireditve s tisto izpred dvaindvajsetih let, ko se je leta 
1986 praznovala 400. obletnica smrti Primoæa Tru-
barja in otvoritev Trubarjeve domaœije. Ker se nikakor 
nisem strinjal z nekaterimi  zapisanimi primerjavami 
med obema prireditvama, sem na œasnik Delo v objavo 
poslal svoj komentar. Na moje zaœudenje (ali paœ ne), 
ga øe do danes niso objavili. Ob tem se jasno kaæe »ne-
odvisnost«  œasnika Delo. Prav zaradi tega æelim podati 
nekaj mojih razmiøljanj k objavljenem œlanku. 

Tudi sam sem imel pripombe k nekaterim postopkom 
Protokola RS na omenjeni slovesnosti. Z njimi sem 
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pisno seznanil øef injo Protokola RS Ksenijo Benedetti 
in dobil njeno opraviœilo za nekatere njihove »nerod-
nosti«. 

Primerjati letoønjo prireditev s tisto iz leta 1986 pa je 
nemogoœe in neprimerno. Letoønja prireditev na Raøci 
je bila scensko koncipirana tako, da je zajela kar na-
jveœ objektov na Trubarjevi domaœiji. Prireditev se je 
odvijala na petih lokacijah, zato si tudi ni bilo mogoœe 
istoœasno ogledati nekaterih objektov domaœije. V njih 
so namreœ imeli urejeno garderobo in ostale potrebne 
zadeve za svoj nastop vsi nastopajoœi, ki jih je bilo 
ogromno, kot sem æe omenil, veœ kot stopetdeset. Pr-
ireditev leta 1986 se je odvijala samo na malem odru, 
na katerem je letos nastopil Mladinski pevski zbor OØ 
Primoæa Trubarja iz Velikih Laøœ. Naslednja pomembna 
razlika med obema prireditvama je tudi dejstvo, da je 
letoønja proslava obeleæila 500. obletnico Trubarjeve-
ga rojstva, tista prejønja pa poleg 400. obletnice Tru-
barjeve smrti øe otvoritev Trubarjeve domaœije. Zato je 
bilo takrat prizoriøœe proslave izbrano tako, da si je bilo 
mogoœe ogledati tudi nove prostore domaœije, ki so bili 
namenjeni ogledu. Prepriœan sem, da so vsi udeleæenci 
letoønje prireditve z razumevanjem sprejeli dejstvo, da 
si tokrat zaradi bogate scene in veliœastnega progra-
ma, niso mogli ogledati vseh teh prostorov. Sam nisem 
seznanjen niti z eno pripombo glede tega. Œe si kdo od 
udeleæencev øe ni uspel kdaj prej ogledati domaœije in 
je to mislil storiti tisto nedeljo, sem prepriœan, da si bo 
øe v letoønjem Trubarjevem letu naøel œas, da to v miru 
stori. V œlanku se mi zdi neprimerna tudi omemba Sinana 
Hasanija, predsednika predsedstva SFRJ, ki je bil takrat 
slavnosti govornik. Kot letoønji slavnostni govornik je 
bil predviden Janez Janøa, predsednik Slovenske vlade 
in predsedujoœi Svetu Evropske skupnosti.  Ne glede na 
dejstvo, da se samo zaradi opraviœljivih in razumljivih 
razlogov predsednik Janøa ni mogel udeleæiti slavnos-
tne prireditve, sem prepriœan, da je razlika OŒITNA. 
Da ne omenim takratnega Hasanijevega govora v srbo-
hrvaøœini.  Nikakor se tudi ne strinjam s trditvijo, da je 
bila takratna prireditev bolj sproøœena. Moje staliøœe je 
ravno obratno. Prireditev leta 1986 je bila veliko bolj 
politiœno kot kulturno obarvana, letoønja pa je bila res-
niœno zreæirana vrhunsko, s poudarkom na æivljenju in 
delu Primoæa Trubarja. Reæiser, kot tudi vsi nastopa-
joœi, vsaj po mojem mnenju, zasluæijo vse priznanje. 
Tudi sam, kot predstavnik Obœine Velike Laøœe, soor-
ganizatorja prireditve, sem bil deleæen veliko pohval. 
Po nedeljski prireditvi sem govoril z nekaterimi, ki so 
bili prisotni na obeh prireditvah. Vsi so mi zatrjevali, 
da je bila letoønja slovesnost edinstvena, pouœna in 
vsekakor gledaliøko in glasbeno veliko bogatejøa, kot 
tista izpred dvaindvajsetih let. 

Œlanek s podobno vsebino kot ga je napisala Simona 
Fajfar, je  z naslovom Osrednji prireditvi na Trubar-
jevi domaœiji ob rob, napisala tudi Metka Stariœ (zavod 
Parnas) in je objavljen v tej Trobli. Pisati o okupaciji 
(beseda mi je znana iz neke preteklosti) Trubarjeve 
domaœije s strani nastopajoœih na osrednji dræavni 
proslavi, pa presega vse meje dobrega okusa. Kako pa 
naj nastopajoœi naøtudirajo program, ki gre v direkten 
prenos po vsej dræavi,  œe ne bodo zvadili svojih toœk? 
Povrh vsega v soboto ni bil odpovedan noben obisk 
Trubarjeve domaœije in zavod Parnas je lahko nemo-

teno sluæil s svojo knjigoveøko delavnico. Situacija je 
bila ravno obratna, kot jo opisuje Stariœeva. Prav An-
drej Perhaj kot tudi izvajalci Parnasovih knjigoveøkih 
delavnic so se zelo arogantno obnaøali do nastopajoœih 
na osrednji proslavi, ki so imeli v soboto generalko.  
Da je bil v soboto dostop do nekaterih prostorov malo 
oteæen, pa je bilo popolnoma razumljivo vsem, ki smo 
pri tem projektu sodelovali in vsem drugim obiskoval-
cem, ki so imeli priliko videti, kaj vse se je pripravl-
jalo za dræavno proslavo. Prepriœan sem, da bi z malo 
dobre volje izvajalcev Parnasovih delavnic, to znali 
obiskovalcem tudi razloæiti, ne pa se obnaøati, kot da 
je Trubarjeva domaœija njihova last. Preseneœa me tudi 
Metkina skrb za enodnevno zaprtje gostinskega lokala. 
Prepriœan sem, da so gostinci kar precej »pokasirali« 
æe v petek in soboto, ko je bilo na Trubarjevini zelo 
æivahno, tako, da  enodnevni nedeljski izpad dohod-
ka ne bi smel bistveno vplivati na poslovanje lokala.  
Predvidevam, da gostinci lepo sluæijo tudi na raœun 
obiskovalcev, ki se udeleæujejo prireditev, ki jih na 
Trubarjevini organizirajo razna druøtva, posamezniki 
ali obœina in najemnikom lokala ni potreben noben 
napor ali troøenje sredstev za pridobitev obiskovalcev. 
Menim, da je popolnoma prav in korektno, da je bil tis-
to nedeljo lokal zaprt in je bila dana moænost domaœi-
nom iz Raøce, da so organizirali  druæabno sreœanje 
(veselico) po zakljuœku prireditve. Kaj naj bi bilo v tem 
spornega? Iz œlanka je povsem jasno razvidno, kako 
nekateri ponudniki storitev  na Trubarjevi domaœiji 
oœitno iøœejo samo svoje osebne koristi, oziroma œim 
veœji zasluæek. Nikakor ne bomo dopustili, da se bo 
poslanstvo Trubarjeve domaœije, za katere obnovo in 
vzdræevanje skrbi Obœina Velike Laøœe (v upravljan-
ju pa jo ima Javni zavod Trubarjevi kraji), podrejalo 
samo ekonomskim interesom zunanjih uporabnikov. 
Menim, da se bo moral njihov odnos do Trubarjeve 
domaœije spremeniti. Zavedati se bodo morali, da je 
Trubarjeva domaœija mnogo veœ, kot samo priloænost 
za zasluæek.

Prepriœan sem, da je bila ta osrednja dræavna sloves-
nost poœastitve 500. obletnice Trubarjevega rojstva na 
Raøci izvrstna promocija za naøo obœino, naøe  kraje 
in ljudi. Zato naj øe enkrat izreœem prisrœno zahvalo 
vsem, ki ste s svojim prostovoljnim delom pripomogli 
k temu. 

Sedaj pa k bolj sproøœujoœi temi. Pred nami je œas do-
pustov. Ne glede na to, kje in kako ga boste preæiveli, 
vam æelim, da bi se kar najbolje odpoœili ali oddahnili. 
Tudi vsem naøim osnovnoøolcem, dijakom in øtuden-
tom æelim prijetne poœitnice, v upanju, da se jim je 
v juniju vse dobro izteklo. Æelim jim, da se v jeseni 
sreœno vrnejo v øolske klopi, v novem øolskem letu pa 
uspeøno zakorakajo na pot do novih ciljev.

Naj za konec øe iskreno œestitam Mladinskemu pevske-
mu zboru OØ Primoæa Trubarja, ki je pod vodstvom 
Majde Kokoøinek na mednarodnem sreœanju v Œeøkem 
Olomoucu dosegel izvrstno drugo mesto in  dobil sre-
brno plaketo. Prav tako je bil ta zbor deleæen veliko 
pohval za svoj nastop na osrednji dræavni slovesnosti 
poœastitve 500. obletnice Trubarjevega rojstva na Raø-
ci. Iskreno œestitam tudi vsem dobitnikom letoønjih 
obœinskih priznanj. 

Anton Zakrajøek, æupan 

500. letnica Trubarjevega rojstva
in  Občinski praznik 2008

V rojstni vasi Primoæa Trubarja, na Raøici, je bila v nedeljo, 
8. junija 2008, osrednja slovesnost, ki je poœastila 500-le-
tnico njegovega rojstva in s tem obudila spomin na prvega 
moæa slovenske reformacije.

Proslava se je zaœela s slovensko himno, ki jo je zapel mladin-
ski pevski zbor Osnovne øole Primoæa Trubarja Velike Laøœe 
pod vodstvom zborovodkinje Majde Kokoøinek, konœala pa 
z narodno Ob bistrem potoku je mlin.

Mladinski pevski zbor.

Sledil je slavnostni nagovor ministra Vaska Simonitija, ki je 
nadomestil napovedanega predsednika vlade Janeza Janøo, 
ki se slovesnosti æal ni mogel udeleæiti.

Minister Vasko Simoniti. 

Minister Vasko Simoniti je v svojem govoru povedal, da je 
Primoæ Trubar s svojim delom postavil temelje, na katerih se je 
skozi stoletja razvijala slovenska kulturna identiteta, ki je da-
nes eden bistvenih konstitutivnih elementov slovenske dræave. 

Pri tem je znano, da njegov prvotni namen ni bil zasledovanje 
tovrstnega smotra: kot reformator je æelel le, da bi se ljudje 
nauœili brati sveto pismo v svojem, slovenskem jeziku, da bi 
bili lahko sami, svobodno in brez posrednikov v stiku z boæjo 
besedo. Toda ta svoboda in pravica sta imeli daljnoseæne po-
sledice za bodoœo zgodovino Trubarjevega ljudstva. 

Minister je tudi poudaril, da je morda delovanje Primoæa Tru-
barja nehote zgled za tisto, kar oznaœuje sintagma: prevzeti 
zgodovinsko usodo v svoje roke.
Sledil je kulturni del slovesnosti s sprehodom skozi pet 
najpomemembnejøih Trubarjevih obdobij, ki ga je pripravil 
reæiser Matej F ilipœiœ s sodelavci. 

Posamezna Trubarjeva obdobja, od njegove smrti v nemøkem De-
rendingenu leta 1586 do rojstva leta 1508 na Raøici pri Velikih 
Laøœah, so v podobi Trubarja samega ob zvokih godal interpretirali 
igralci Jurij Souœek, Tone Kuntner, Gaber Kristjan Trseglav, Gregor 
Gruden in uœenec Teo Saksida.  

Popotovanje skozi njegovo æivljenje je bilo prepleteno z glasbo 
in plesom. Poseben œar pa je z ljudskimi pesmimi iz razliœnih 
delov Slovenije dala prireditvi pevka Eva Œerne, ki je vsakemu 
Trubarju ob njegovem rojstnem dnevu izroœila sonœnico.

Osrednja slovesnost državnega pomena 
ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja

Pevka Eva Œerne.
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Prireditev je kljub slabemu vremenu obiskalo veœ kot 3000 
ljudi. Poleg lokalnih predstavnikov Obœine Velike Laøœe, 
æupana Antona Zakrajøka in podæupanje Tatjane Devjak, 
so se slovesnosti udeleæili visoki predstavniki slovenskega 
politiœnega in druæabnega æivljenja. Med njimi smo imeli 
moænost videti predsednika republike Danila Türka, pred-
sednika dræavnega zbora Franceta Cukjatija, ljubljanskega 
nadøkofa in metropolita Alojza Urana ter økofa slovenske 
evangeliœanske cerkve Gezo Erniøo. Prireditve so se udeleæili 
tudi nekateri ministri in poslanci dræavnega zbora.

 Reportaæo pripravila Mustar Petra, Obœinska uprava
foto Peter Centa 

Med prireditvijo smo prisluhnili orkestru Academia Sancti 
Petri pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika ter akadem-
skemu pevskemu zboru Tone Tomøiœ Univerze v Ljubljani 
pod mentorstvom Urøe Lah in violinistki Anji Bukovec.

Orkester in pevski zbor.

Violinistka Anja Bukovec.

V renesanœni œas so nas v plesnem delu najprej popeljali 
øtirje nastopajoœi v historiœnih kostumih in ob spremljavi Ja-
neza Jocifa na zgodovinskih glasbilih. 

Devet plesalcev je v ritmih Slovenskega tolkalnega projekta 
ob potoku Trubarjeve domaœije iz œrk sestavilo najbolj pogo-
sto citirano Trubarjevo misel: »Stati inu obstati.«
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Partnerska naveza med obœinama Lützelf lüh in Velike Laøœe 
preko druøtva Kulturni most je edinstvena v Sloveniji in to so-
delovanje je zadnje œase zelo dejavno. Naøe prijatelje smo 
povabili tudi na praznovanje 500. obletnice Trubarjevega 
rojstva. Povabilu so se z veseljem odzvali in æe v œetrtek je 
v Velike Laøœe prispela delegacija devetih Øvicarjev, predstav-
nikov tamkajønje obœine, druøtva in dva rogista s soprogama. 
Takoj po sprejemu so bili deleæni gostoljubja Kukljeve gostilne 
in øe isti veœer so prisostvovali obœinski reviji pevskih zborov 
v Turjaøkem gradu. Ta dan je bil za naøe goste zelo naporen 
predvsem zaradi dolge poti, zato se je poœitek pri gostiteljskih 
druæinah najbræ øe kako prilegel.

Naslednji dan je bil rezerviran za voden ogled naøega glavnega 
mesta. Po ogledu sta v preddverju Øvicarskega veleposlaniøtva 
rogista Kristjan in Martin zaigrala na svoja alpska rogova in s 
tem vzbudila veliko zanimanje. V nemøki œitalnici so gostje pri-
sluhnili razlagi knjiæniœarja, gospoda Œopa, ki jim je predsta-
vil ta oddelek Centralne tehniøke knjiænice. V Narodni galeriji 
pa so si ogledali razstavo Slovenski impresionisti in njihov œas 
1890–1920, ki obeleæuje predsedovanje Slovenije Evropski uni-
ji in 90-letnico Narodne galerije. Po vrnitvi v Velike Laøœe so se 
oglasili tudi v prenovljenih prostorih knjiænice Velike Laøœe.
Æe v sobotnem jutru je bil v zraku prazniœni utrip. Na trgu v 
Velikih Laøœah je bilo æivahno. Priœel se je tako imenovani 
Trøki dan, ki je bil za naøe goste iz Øvice zelo zanimiv, saj so 
ob ponujenih okusnih izdelkih podeæelskih æena in œebelarjev, 
pa suhorobarjev ter ostalih obrtnikov ter prireditvi, ki je vse to 
spremljala, lahko zaœutili vsaj malo æivljenja in utripa naøega 
kraja. Obenem pa je v Velikih Laøœah prviœ zadonela melodija 
iz alpskih rogov, ki sta jo izvedla øvicarska rogista. To pa je 
bilo za nas domaœine nekaj posebnega, saj je izvajanje tovrstne 
glasbe v Sloveniji najbræ velika redkost.
Piknik na Velikem Osolniku pri cerkvici sv. Lovrenca je bil ne-
kaj edinstvenega, saj je jasno vreme omogoœilo razgled skoraj 
po vsej obœini in øe mnogo dlje. Zopet sta zadonela rogova in 
tu smo øele zaœutili, kako mora to zveneti visoko v øvicarskih 
gorah. Poskusili smo tudi drugi, a iz instrumentov so prihajali 
precej klavrni, bolj rezgetanju podobni glasovi ali pa jih sploh 
ni bilo. Toda prijetno druæenje je na silo prekinila deæna ploha, 
tako da smo jo kar hitro pobrali domov. Zveœer so se gostje iz 
Øvice udeleæili slavnostne akademije v ob 500. obletnici roj-
stva rojaka Primoæa Trubarja, ki je bila v Levstikovem domu. 

Na njej je bilo kar nekaj besed namenjenih njim oz. naøemu 
sodelovanju z njimi. Ob vsem povedanem so lahko zaœutili, da 
sodelovanje z njihovo obœino zavzema pomembno mesto med 
dejavnostmi vseh druøtev in organizacij v obœini Velike Laøœe.
Nedelja je bila osrednji dan praznovanja. Raøica se je odela v 
zastave in æe v dopoldanskih urah se je iz Trubarjevega gaja 
razlegala prazniœna glasba. Vsi gostje iz Øvice so bili uradno po-
vabljeni tudi na osrednjo dræavno proslavo, ki je bila na Raøici, 
zato so si vse lahko ogledali od blizu. Bili so navduøeni nad 
nivojem in dovrøenostjo vse predstave in dobila sem obœutek, 
da so øele sedaj povsem zaœutili pomen tega praznovanja za 
slovenski narod in dræavo. Sliøati je bilo celo izjavo, da so 
poœaøœeni, ker so bili povabljeni na tako pomembno obletnico. 
Kot pika na i pa je bilo po prireditvi øe spominsko fotograf iranje 
s predsednikom dræave dr. Danilom Türkom, ki je v to privolil 
brez problema. Po prireditvi na Raøici smo se skupaj udeleæili 
øe ekumenskega bogosluæja in proslave v Økocjanu, kjer je bil 
Trubar pred petsto leti, verjetno na isti dan, kot je bil rojen, 
tudi krøœen. Ob vsem povedanem so se me tu najbolj dota-
knile besede iz uvodnega nagovora økocjanskega æupnika dr. 
Eda Økulja: »Œe nas je Slovence Trubar nekoœ loœil, nas danes 
zdruæuje.« Da je to mogoœe ne samo med Slovenci razliœnega 
miøljenja ampak tudi med razliœnimi narodi in razliœne vero-
izpovedi, dokazuje prav povezava preko druøtva Kulturni most 
Velike Laøœe – Lützelf luh, ki je prerasla æe v pravo prijateljstvo 
in je edina tovrstna povezava med dvema obœinama.

Ko smo se v ponedeljek  zjutraj poslovili, kot resniœni prijatelji, 
se je na dolgo pot proti Øvici zarisala øe ena nevidna vez, ki bo 
krajøala razdaljo med nami, presegala ovire razliœnosti in opo-
gumljala obe strani za nova sreœanja in sodelovanje.

M. S.

 
Druøtvo Kulturni most Lützelf lüh – Velike Laøœe se ob letoønjem 
obisku Øvicarjev zahvaljuje gostiteljskim druæinam za oskrbo 
in prenoœevanje gostov. Prijazno so se odzvali: Iva in Anton 
Purkart, Duøica in Rudi Rupar, Marija in Joæe Stritar, Ivanka in 
Franc Zabukovec in Martina Venturini. V zaœetku marca sta 
goste prenoœevala tudi Sonja in Tomaæ Peœnik. Posebna za-
hvala velja Gostilni pri Kuklju za brezplaœno odliœno veœerjo 
ob prihodu gostov. Organizacija obiska ne bi bila moæna brez 
f inanœne podpore Obœine Velike Laøœe. Hvala. 

Na praznovanju 500. obletnice Trubarjevega 
rojstva tudi švicarska delegacija

Kulturni most Lützelf lüh - Velike Laøœe, predstavniki øvicarske 
delegacije in predsednica naøega druøtva  

Na praznovanju obœinskega praznika sta nastopila tudi rogista iz Øvice
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Ekumensko 
bogoslužje 
v Škocjanu
V nizu proslav ob 500-letnici 
rojstva Primoæa Trubarja je eku-
mensko bogosluæje v Økocjanu 
v nedeljo, 8. junija 2008, ob 18. 
uri z verskega vidika pomenilo 
svojevstni vrhunec. Toœneje 
povedano, ni ølo za 500-letnico 
rojstva, ampak za 500-letnico 
krsta Primoæa Trubarja v økoc-
janski cerkvi. Œe pred 500 leti 
øe niso pisali matic, kako vemo, 
da je bil Primoæ Trubar krøœen 
v Økocjanu? Trubar je bil rojen 
na Raøici, kot sam trdi v svojih 
spisih; Raøica je do leta 1907 
cerkvenopravno spadala pod 
æupnijo Økocjan; krstni kamen so imele in øe danes im-
ajo samo æupnijske cerkve; torej je bil krøœen v Økoc-
janu, in sicer v gotski cerkvi, katere absida z rebrastim 
gotskim stropom je øe ohranjena. Toliko za kje? Kaj pa 

za kdaj? V 16. stoletju je bila navada, da so otroci do-
bivali ime po dnevnem svetniku. Sv. Primoæ in Felicijan 
godujeta 9. junija. Zato je danes sploøno sprejeto, da se 
je rodil 8., krøœen pa je bil 9. junija. Krstil ga je tedanji 

Koncert v raški cerkvi 
Pokojna teta Ani, ki je na svoj naœin skrbela in æivela za cer-
kvico sv. Jerneja na Raøici, je veœkrat potoæila: »Tako je po-
trebna obnove ta naøa cerkev!«
Obnove ni doœakala, mnogi pa verjamemo, da jo je »tam 
gori« izprosila.

Za praznovanje 500. obletnice Trubarjevega rojstva je Kra-
jevni odbor Raøica in Podlog oblikoval veœ naœrtov glede 
izvedbe lepøe podobe njegove rojstne vasi. Ob tem je bila 
izraæena tudi veœletna æelja vaøœanov, da bi se obnovila 
notranjost vaøke cerkve. Æe takrat pa je padla ideja, da bi 
konœanje del proslavili s koncertom renesanœne glasbe, ki 
naj bi bil obenem kulturni prispevek Raøœanov k praznova-
nju tega pomembnega jubileja naøega rojaka. V sodelovanju 
z mojstri, vaøœani in æupnijo so obnovitvena dela potekala 
hitro in dobro. Obnovljeni so bili glavni in stranska oltarja, 
pohiøtvo na koru in v zakristiji, pobeljena notranjost cerkve, 
izvedena so bila izsuøevalna dela v notranjosti in ob zunanji 
severni strani cerkve. Stekla je tudi priprava in organizacija 
za izvedbo omenjenega koncerta, ki je bila pod okriljem Kra-
jevnega odbora in Turistiœno øportnega druøtva Raøica zaupa-
na œlanu Joæetu Stritarju.
V soboto, 31. maja, je bilo vse nared. Obnovljena in okraøena 
notranjost cerkvice sv. Jerneja je zares zasijala v svoji lepoti 
in marsikdo je zavzdihnil: »Kako bi bila teta Ani sreœna, ko 
bi bila danes tukaj!« Celo niœ kaj obetavno vreme je ta veœer 
prizaneslo, kajti cerkev je bila premajhna za vse obiskovalce, 
ki jih je bilo skoraj tristo. Enourni koncert so v sodelovanju z 
mentorji glasbeno oblikovali instrumentalisti Glasbene øole 
Ribnica ter sopranistka Petra Vrh Vrezec in baritonist Al Vre-
zec. S pridihom Trubarjeve besede in misli je glasbene zvoke 
œudovito povezala v umetniøko celoto profesorica mag. Ber-
narda Podlipnik iz Kranja. Veœina nastopajoœih se je hono-
rarju odpovedala, prav tako je aranæma za okrasitev cerkve 
podarila cvetliœarka Ivanka iz Ljubljane. Podjetje Dasof pa 
je prispevalo knjigo Trubarjeva Raøica, ki so jo v dar prejeli 
nastopajoœi. 
Po koncertu je bilo pred cerkvijo øe dolgo v noœ æivo. Ob 
dobrotah pridnih raøkih gospodinj in dobri kapljici je bilo 
prijetno kramljati. Ko pa je ob cerkvi postalo tiho in so se 
ljudje razøli, smo se z nekaj vaøœani naøli v cerkvi. Nihœe ni 
skrival ponosa in tudi hvaleænosti Bogu za vse, kar nam je s 
skupnimi moœmi in njegovim blagoslovom uspelo. Ponovno 
se je izkazalo, koliko se da narediti ob danes æe kar redkem 
pojavu, ko »vas stopi skupaj«.
             Marija Stritar 
  

æupnik Jernej Krek, ki je bil tudi njegov prvi uœitelj. 
Poleg tega sta bila omenjena svetnika økocjanskim ver-
nikom domaœa, saj jima je posveœena podruænica nad 
Zgonœami (danes podruænica æupnije Rob). 
Pri ekumenskem bogosluæju sta na povabilo økocjan-
skega æupnika sodelovala ljubljanski nadøkof mag. 
Alojz Uran in evangeliœanski økof mag. Geza Erniøa 
ter s tem poustvarila zgodovinsko edinstveni dogodek, 
da pri bogosluæju Boæje besede sodelujeta katoliøki in 
evangeliœanski økof; ravno to pomeni, da je bogosluæje 
ekumensko. Besedno bogosluæje je potekalo tako kot 
prvi del maøe. Najprej je evangeliœanski mladinski zbor 
zapel dve pesmi. Bogosluænemu pozdravu voditelja 
bogosluæja økocjanskega æupnika je sledil pozdrav in 
zahvala obema økofoma, da sta se odzvala povabilu. 
Dodal pa je: »Œe nas je Trubar nekdaj loœil, nas danes 
zdruæuje.« Berila so bila prebrana neposredno iz Dal-
matinove Biblije, da je zvenelo povsem po domaœe. 
Prvo berilo iz preroka Ezekijela je brala Mateja Per-
haj z Malega Osolnika, drugo berilo iz Apostolskih del 
Øtefan Gruden iz Lapor, konec iz Matejevega evan-
gelija pa voditelj bogosluæja. Po prvem berilu je æup-
nijski zbor zapel Balohovo uglasbitev psalma Gospod 
je moj pastir, po drugem berilu pa Premrlovo alelujo 
iz skladbe Kristus je vstal. Po evangeliju sta zbrano 
obœestvo nagovorila oba økofa. Najprej je gost mag. 
Geza Erniøa poudaril, da zakrament sv. krsta zdruæuje 
katoliøke in evangeliœanske Cerkve, nato je gostitelj 
mag. Alojz Uran opozoril na pomen Boæje besede in 
molitve, predvsem za edinost kristjanov. Po vsakem 
govoru sta se økofa prijateljsko objela, kar je pomenilo 
edinstveni vrhunec bogosluæja. Sledile so proønje za 
vse potrebe, ki so se prelile v skupno molitev oœenaøa z 
dodatkom: »Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava 
vekomaj,« ki ga katoliœani pri maøi molimo po vmesni 
molitvi, evangeliœani pa neposredno po zadnji proønji 
oœenaøa. Kot sklep bogosluæja sta oba økofa podelila 
Aronov blagoslov. Bogosluæje je zaokroæilo petje evan-
geliœanskega mladinskega zbora, ki je zapel dve pesmi. 
Vsak udeleæenec je dobil spored s celotnim potekom 
bogosluæja. 

Sledil je slavnosti govor zasl. prof. dr. Franceta Oraæ-
ma, sicer duhovnega pomoœnika v Økocjanu, ki je nani-
zal Razloge, ki so privedli Trubarja v protestantizem, 
in sicer objektivne in subjektivne. Govor je objavljen 
v zborniku, ki ga je neposredno pred praznovanjem 
izdalo Kulturno druøtvo Økocjan v uredniøtvu Joæefa 
Marolta Kraji in ljudje v Trubajrvi fari. Po govoru se 
je med petjem skupne zahvalne pesmi razvil sprevod 
vseh sodelavcev bogosluæja in narodnih noø proti æup-
niøœu, od koder je tudi priøel v cerkev. Za prazniœno 
ozraœje so poskrbeli økocjanski pritrkovalci. 

Poleg omenjenih so se ekumenskega bogosluæ-
ja udeleæili akad. prof. dr. France Bernik, Silvester 
Gabrøœek, dræavni sekretar na Ministrstvu za kulturo (ki 
je zaœelo z obnovo gotske kapele), grosupeljski æupan 
Janez Lesjak in velikolaøki æupan Anton Zakrajøek, in 
nenazadnje tisoœ vernikov. Toliko ljudstva Økocjan øe 
ni videl in ga øe dolgo ne bo. Økocjan je upraviœeno 
doæivel svojih pet minut. 

Edo Økulj
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Vodenje slavnostne akademije je potekalo v organizaciji 
KUD Primoæa Trubarja Velike Laøœe, program pa je povezo-
val Matjaæ Gruden.

Na akademiji so sodelovali Dr. Zvone Øtrubelj, Trio Quartet 
iz Økofje Loke, Glasbeni trio iz Lenarta, rogista iz Øvice in 
Vokalna Skupina BEL CANTO Murska Sobota.

Na slavnostni akademiji so bila podeljena priznanja, ki jih 
podeljuje obœinski svet in priznanja æupana.

Obœinski svet Obœine Velike Laøœe je na 11. redni seji 22. 
maja 2008 sprejel sklep, da se priznanji Obœine Velike 
Laøœe podeli:

Mešanemu pevskemu zboru župnije 
Velike Lašče
Predlagatelja:
Obœinski odbor Slovenske demokratske stranke Velike Laøœe
Obœinski odbor Slovenske ljudske stranke Velike Laøœe 
Obrazloæitev:
Zbor zdruæuje 40 pevcev vseh generacij. Poleg osnovnega 
delovanja, to je sodelovanja pri bogosluæju, meøani pevski 
zbor æupnije Velike Laøœe prepeva na vsakoletnih revijah 
pevskih zborov v okviru prireditev ob obœinskem prazniku 
in na reviji dekanijskih pevskih zborov. Zbor je veœkrat izve-
del samostojni koncert ali pa sodeloval na koncertih skupaj z 
drugimi zbori v obœini.
Pevci se z veseljem odzovejo povabilom razliœnih druøtev iz 
sosednjih obœin in z dobrim izvajanjem dostojno zastopa-
jo obœino Velike Laøœe tudi øirøe po Sloveniji. Slovenskemu 
obœinstvu  se je Meøani pevski zbor æupnije Velike Laøœe prek 
radijskih valov æe dvakrat predstavil v okviru prenosa svete 
maøe, enkrat pa v televizijskem prenosu svete maøe.

Kulturno umetniškemu društvu Rob
Predlagatelj:
Obœinski odbor Slovenske ljudske stranke Velike Laøœe 
Obrazloæitev:
Kulturno umetniøko druøtvo Rob je v danaønjem kulturnem 
æivljenju naøe obœine svojevrsten fenomen. Mladi zanese-
njaki ohranjajo in razvijajo dolgoletno tradicijo igralstva v 
Robarskem koncu. Ne iøœejo novih kulturnih smeri, ne terja-
jo vrhunskih ocen, ne sramujejo se svojih korenin, preprosto 
uæivajo v igralskem udejstvovanju. Ne ozirajo se na sodob-
ne trende, Preprosto polnijo dvorane in razveseljujejo ljudi s 
pristnim humorjem. In vsaka predstava prinese mnogo odre-
kanj, naporov, oœitkov … a tudi veselja in zadovoljstva. Veœ 

kot trideset let vsako leto oder Doma krajanov Rob gosti novo 
premiero. In vsaka premiera je novo zadovoljstvo tako za vse 
gledalce, kot tudi za vse, ki so sodelovali pri postavitvi le-te. 
Kulturno umetniøko druøtvo Rob poleg gledaliøkih predstav 
vsako leto organizira prireditev ob dnevu æena in materin-
skem dnevu, æe tretje leto pa kot gostitelj z obœino sodeluje 
pri organizaciji poletnega festivala.

PRIZNANJA ÆUPANA ZA LETO 2008

Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Obœine Velike 
Laøœe (UL RS, øt: 63/00) lahko tudi æupan podeli doloœena 
priznanja. Za leto 2008 podeljuje: 

ZLATO  PLAKETO 

KRAJEVNEMU ODBORU RAŠICA
za aktivno sodelovanje in organizacijo raznih prireditev v Tru-
barjevem letu 2008
V okviru krajevnega  odbora Raøica delujejo razliœna druøtva 
in posamezniki. Odbor je zelo aktiven, øe posebej v letoønjem 
Trubarjevem letu 2008. Na Trubarjevi domaœiji na Raøici 
so odliœno organizirali silvestrovanje na prostem, ki se ga je 
udeleæilo veœ sto obiskovalcev. Pred kratkim so organizira-
li pohod od Raøice pa do Sv. Primoæa in pripravili sreœanje 
Raøœani za Raøœane. Na tej prireditvi, ki je edinstvena v obœini, 
se druæijo mnogi domaœini, ki tukaj æivijo ali so se rodili na 
Raøici, pa sedaj æivijo drugje. Ko je treba izpeljati kakøno ak-
cijo, stopijo skupaj in to z veseljem naredijo. Tako so z veli-
ko prostovoljnega dela letos zelo lepo obnovili svojo cerkev, 
posveœeno sv. Jerneju. Ob zakljuœku del so organizirali izvrsten 
koncert klasiœne glasbe. Krajani so se z veseljem prikljuœili k 
organizaciji osrednje dræavne proslave v poœastitev 500. oble-
tnice Trubarjevega rojstva, ki je bila v nedeljo popoldne na 
Trubarjevi domaœiji. Za vse te letoønje aktivnosti jim æupan 
podeljuje zlato plaketo Obœine Velike Laøœe.

POHVALO ÆUPANA DOBIJO

DRUŠTVO KULTURNI MOST 
LÜTZELF LÜH – VELIKE LAŠČE
za organizacijo udeleæbe na podjetniøki razstavi FURORE 
septembra 2007 v Lützelf lühu v Øvici

in
VEREIN  KULTURBRÜCKE VELIKE LAŠČE 
- LÜTZELF LÜH  
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Tudi ob letoønjem obœinskem prazniku je junija potekala 
vrsta razliœnih prireditev. Ugotavljamo, da so bile vse pri-
reditve – od øportnih, kulturnih do zabavnih zelo obiska-
ne. Prireditev ob obœinskem prazniku so se udeleæili tudi 
predstavniki Obœine Velike Laøœe, æupan Anton Zakrajøek in 
podæupanja Tatjana Devjak.

Praznovanje se je zaœelo 1. junija 2008 s 16. pohodom po 
velikolaøki kulturni poti, ki ga je tudi letos organiziralo Pla-
ninsko druøtvo Velike Laøœe.

V œetrtek, 5. junija 2008 ob 20.00 je bila 12. tradicionalna 
obœinska revija pevskih zborov, ki jo kot vsako leto organizi-
ra KUD Marij Kogoj na gradu Turjak v Viteøki dvorani. 

Gostje v Viteøki dvorani na Turjaku 

Drugi sklop prireditev ob 
obœinskem prazniku se je 
nadaljeval v petek 6. juni-
ja 2008 s 30. veœerom »Na 
trubarjevini v œast domovi-
ni«. Veœer je bil posveœen 
dr. Joæetu Puœniku. Gost 
veœera je bil Aleksander 
Zorn, dræavni sekretar, lite-
rarni kritik, esejist, publicist 
in urednik izbranega dela 
Joæeta Puœnika. 

V soboto, 7. junija  2008, 
pa je œez dan na trgu pred 
Levstikovim domom v Ve-
likih Laøœah potekal Trøki 
dan, ki ga je organiziral Jav-
ni zavod Trubarjevi kraji.

Ob 19.00 se je zaœela Slav-
nostna akademija pred 
Obœino Velike Laøœe s kon-
certom v izvedbi Godbe 
Dobrepolje. 

Nato je sledil œastni sprevod v katerem so sodelovali: God-
ba Dobrepolje, œlani obœinskega sveta z æupanom Antonom 
Zakrajøkom in podæupanjo Tatjana Devjak, predstavniki 

domaœih druøtev s prapori, predstavniki iz Øvice, ostali gostje 
ter vsi obiskovalci do Levstikovega doma v Velikih Laøœah, 
kjer je se je nadaljevala slavnostna akademija ob obœinskem 
prazniku..

Občinski praznik 2008

Aleksander Zorn

Trøki dan

Godba Dobrepolje

Œastni sprevod

Matjaæ Gruden Dobitniki priznanj
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Za ozvoœenje je poskrbel KUD Primoæ Trubar (Zdene in Niko 
Samsa, Urban Gruden), za malico pa Folklorna skupina Ve-
like Laøœe.
Vsem sodelujoœim se øe enkrat lepo zahvaljujemo.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
Foto: Niko Samsa, Sreœo Knafelc 

za sodelovanje in pomoœ naøim predstavnikom  na podjetniøki 
razstavi FURORE septembra 2007 v Lützelf lühu v Øvici

Septembra leta 2007 se je Obœina Velike Laøœe s svojimi pod-
jetniki, druøtvi, s slovensko kulinariko in turistiœno ponud-
bo predstavila na obrtni razstavi FURORE 2007 v pobrateni 
Obœini Lützelf lüh. Organizacijsko zahtevno predstavitev v tu-
jini je skupaj s øvicarskim druøtvom Verein Kulturbrücke Ve-
like Laøœe – Lützelf lüh uspeøno pripravilo in izvedlo domaœe 
druøtvo Kulturni most Lützelf lüh – Velike Laøœe. Delovalo je 
kot povezovalni œlen med vsemi udeleæenci predstavitve. Po-
novno se je pokazalo, kako pomembno je sodelovanje in 
skupen nastop za doseganje uspehov – v tem primeru za 
prepoznavno predstavitev Obœine Velike Laøœe in s tem tudi 
naøe dræave Slovenije.

ANA DOLŠAK
za izjemne uspehe v osnovni øoli 

Ana Doløak sodi v prvo generacijo, ki se je zaœela na naøi 
øoli izobraæevati v devetletki. Vsa leta je bila odliœna uœenka. 
Poznamo jo kot izjemno prizadevno, odgovorno in zaneslji-
vo dekle. Ne le da je vestno izpolnjevala vse redne øolske 
obveznosti, vsa leta se je udeleæevala tudi razliœnih  øolskih 
tekmovanj in dosegala zlasti na podroœju naravoslovja vidne 
uspehe:

– pri matematiki je v øolskih letih 2001/2002, 2002/2003, 
2004/2005 in 2006/2007 dosegla bronasto, v øolskem letu 
2005/2006 pa srebrno Vegovo priznanje,

– pri logiki je v øolskem letu 2005/2006 in 2006/2007 prejela 
bronasto, v øolskem letu 2004/2005 srebrno in v letoønjem 
øolskem letu zlato priznanje,

– lani in letos je osvojila srebrno Cankarjevo priznanje pri 
slovenøœini,
prav tako je letos osvojila srebrno Stefanovo priznanje pri 
f iziki,

– pri kemiji pa je osvojila bronasto Preglovo priznanje.

Vsa leta je tekmovala tudi za bralno znaœko.

Ana obiskuje tudi glasbeno øolo v Ribnici. Øesto leto se uœi 
igrati klavir. Tudi v glasbeni øoli jo poznajo kot odgovorno, 
prizadevno in vestno.
Na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Dolenjske je 
v øolskem letu 2006/07 osvojila bronasto priznanje. Lani se 
je udeleæila mednarodne glasbene øole v Mariboru in se s 
svojim doæivetim glasbenim interpretiranjem uvrstila na 
zakljuœni koncert festivala mladih glasbenikov.
Decembra 2007 pa se je udeleæila 3. mednarodnega glas-
benega tekmovanja mladih glasbenikov v Trstu in za svoje 
poustvarjanje prejela priznanje.

Ob vseh svojih darovih pa zna Ana vedno znova prisluhni-
ti soøolkam in soøolcem, jim pomagati in si vzeti œas zanje. 
Ostaja preprosto, vljudno in skromno dekle, vedno pripra-
vljeno komurkoli priskoœiti na pomoœ.

Obœinski praznik 2008 pa je dosegel vrhunec v nedeljo, 8. 
junija, ob 15.00 z osrednjo prireditvijo dræavnega pomena 
ob 500. letnici rojstva Primoæa Trubarja.    
    

Reportaæo pripravila: Mustar Petra, Obœinska uprava

TRŠKI DAN 
Trøki dan kot ena izmed tradicionalnih prireditev v okviru 
obœinskega praznika v obœini Veliki Laøœe, je bila æe drugo 
leto v organizaciji Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Letos je 
bilo øe posebej æivahno, saj so nas obiskali øtevilni gostje iz 
Prekmurja, pa tudi iz Avstrijske Koroøke in od drugod. Ravno 
zato ni trajal le v dopoldanskem œasu, ampak vse od pol de-
vete do 17. ure.
Na stojnicah so se predstavili velikolaøka druøtva, organizaci-
je in podjetniki, in sicer: 
Javni zavod Trubarjevi kraji
Art-les, Igor Sever s.p.
Œebelarsko druøtvo Velike Laøœe
Druøtvo podeæelskih æena Velike Laøœe
Druøtvo upokojencev Velike Laøœe (kroæek roœnih del)
Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ
Gostilna pri Kuklju
Katarina Duøœak
Lesna galanterija Oblak
Konjerejsko druøtvo Velike Laøœe
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe
Katja Rupar - slaøœiœarstvo
Sreœo Knafelc
Steklarstvo Hren
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti

Obiskovalci so si lahko poleg najrazliœnejøih izdelkov 
domaœe obrti, peciva, medenih izdelkov, knjig … ogledali 
tudi zanimiv spremljevalni program, ki ga je pripravil zavod 
v sodelovanju zavodom Parnas in v katerem so sodelovali: 
Martin Krpan (Rok Tomøiœ), Folklorna skupina Velike Laøœe, 
harmonikaø Miha Juvanec, rogista iz Øvice, ØD Lotusov cvet, 
Gmajnski in Griøki fantje. Program je povezoval Joæe Stariœ.
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Pesem 
naj 
združuje
V Trubarjevem letu 
organizirana že 
12. tradicionalna 
občinska revija 
pevskih zborov

12. tradicionalna revija pev-
skih zborov obœine Velike 
Laøœe in gostov je bila letos 
v œetrtek, 5. junija, v Viteøki 
dvorani na gradu Turjak. Na 
reviji je sodelovalo 6 zborov, 
posveœena pa je bila rojstvu 
Primoæa Trubarja. Organizator 
revije je bil kot vedno do sedaj 
KUD Marij Kogoj Turjak, ki je æe leta 1996 pred Trubar-
jevim rojstnim dnem predlagal, da se ta revija v bodoœe 
organizira prav na gradu Turjak v Viteøki dvorani. Vzrok za 
to je bila grajska podpora Primoæu Trubarju in za to poœetje 
jim izkazujemo zahvalo in œast z vsakoletno revijo pevskih 
zborov. Letoønja tovrstna revija je bila nekoliko okrnje-
na iz objektivnih razlogov, zato je nastopilo samo 6 zbo-
rov: Velikolaøka vokalna skupina pod vodstvom Martine 
Kovaœiœ, MPZ KUD Primoæ Trubar in velikolaøki æupnijski 
pevski zbor pod vodstvom Ladke Deterding, MePZ Œeønje 
iz obœine Økof ljica pod vodstvom Katarine Bambiœ, ÆPZ 
Magdalena pod vodostvom Emila Kovaœec in MPZ Vokal iz 
obœine Grosuplje, ki ga vodi Primoæ Cedilnik.

Kot æe nekaj let zapovrstjo je revijo povezovala izkuøena 
Tina Jakliœ. V pomoœ sta ji bili Anita Petriœ in Tjaøa Janeæiœ, 
zato se vsem trem KUD Marij Kogoj lepo zahvaljuje. Za-
hvaljujemo se tudi vsem pevkam, pevcem, njihovim zboro-
vodjem, obiskovalcem in vsem, ki ste pomagali spraviti to 
revijo pod streho in z njo dostojanstveno poœastiti velike-
ga Primoæa. Z vsemi prejønjimi in letoønjo revijo hoœemo 
dokazati vsem pristojnim, da je krepitev medsosedskih od-

nosov moæna samo s sodelovanjem in medsebojnimi po-
znanstvi. Prav zato smo v goste v preteklosti vedno povabili 
kakøen zbor, letos pa so gostovali trije. Æal nam je, da na 
prireditvi ni nastopil kakøen mladinski in otroøki zbor, da bi 
revija izkazovala tudi medgeneracijsko povezovanje. Ker 
so øolski zbori v œasu revije tekmovali na Œeøkem, smo jim 

Napovedovalka Tina Jakliœ, v ozadju organizator Franci Peœnik 
z mladima pomoœnicama in naslednicama Tjaøo Janeæiœ in Anito 
Petriœ. 

Velikolaøka vokalna skupina, obœina Velike Laøœe.

ÆPZ Magdalena, obœina Grosuplje.

Zborovodkinja Ladka Deterding prejema zahvalno plaketo. 

MPZ KUD Primoæ Trubar, obœina Velike Laøœe. 

Meøani pevski zbor Œeønje, obœina Økof ljica.

Æupnijski zbor, obœina Velike Laøœe.

MPZ Vokal, obœina Grosuplje.

Øtevilni obiskovalci in visoki gostje so se udeleæili revije.

zaæeleli œim veœji uspeh pri zastopanju Trubarjevih krajev. 
Kljub nekoliko manjøemu obsegu letoønje pevske revije, 
smo dokazali javnosti, da je ta revija vendarle velika in 
da smo upraviœeni Trubarjevi nasledniki, zato se morajo 
takøne pevske revije nadaljevati tudi ob bodoœih obletnicah 
Trubarjevega rojstva. 

KUD Marij Kogoj 
Predsednik Franci Peœnik
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Trubarjeva Rašica 
Janeza Debeljaka je 
ponovno med nami
Predstavitev drugega dopolnjenega natisa knjiæice Trubarje-
va Raøica avtorja Janeza Debeljaka je potekala v nedeljo, 25. 
maja, v galeriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji na Raøici. 

Knjiæica Trubarjeva Raøica je delo pokojnega Janeza Debelja-
ka, in je bila prviœ izdana leta 1986. Izøla je kot 153. zvezek 
v zbirki vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 
izdal jo je Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediøœine, zaloæila pa zaloæba Obzorja. A knjiæica je kmalu 
poøla. Na pobudo ØTD Raøca, ob f inanœni podpori podjetja 
Dasof z Raøice ter v sodelovanju s Tanjo Debeljak, soprogo 
pokojnega prof. Janeza Debeljaka, smo v zavodu Parnas pri-
pravili drugi dopolnjeni natis. Tanja Debeljak in Metka Stariœ 
sta poskrbeli za posodobljene podatke ter dodatek o Trubar-
jevi domaœiji in Janezu Debeljaku, uredniøko delo je prevzel 
Joæe Stariœ, knjiæico je simpatiœno oblikovala Øpela Andoløek, 
ma3ca, natisnilo pa podjetje Graf iko iz Ponove vasi. 
Predstavitev nove knjige je potekala v galeriji Skedenj na 
Trubarjevi domaœiji v okviru celodnevne prireditve Raøœani 
za Raøœane, ki jo pripravljata ØTD Raøica in Krajevni od-
bor Raøica. Projekt je predstavil Andrej Peœnik, predsednik 
krajevnega odbora Raøica in glavni pobudnik akcije, ter se 
sodelujoœim zahvalil s kipci Primoæa Trubarja. Urednik Joæe 

VELIKOLAŠKI 
FESTIVAL 2008
Nedelja, 6. julij 2008, ob 20.30            
Viteøka dvorana na gradu Turjak                                                                     
KONCERT  SKUPINE ENSEMBLE  
VILLANCICO
                                                               

Peru, Œile, Panama, Bolivija, Ekvador, Mehika. 
Indijanska prvobitnost, evropska naselitev in afriøki 
vplivi. Zahodna renesansa in barok povezana z 
indijansko duøo. Glasba za oœi in uøesa. V prostranstvih 
Latinske Amerike cveti bogata multikulturna 
dediøœina, ki je posledica prisotnosti Indijancev, 
evropskih naseljencev in afriøkega vpliva. Posebej 
fascinantna je tradicija zahodne renesanse in baroka, 
ki je bila prenesena œez Atlantik, pognala korenine v 
indijanski zemlji in pridobila nove oblike. A vseeno 
je latinskoameriøko renesanœno in baroœno glasbo 
teæko opredeliti, saj mnoge predkolonialne indijanske 
kulture niso imele enotne kulturne dediøœine. Skupni 
imenovalec moramo zato iskati v (cerkveni) glasbi, 
ki so jo Evropejci kot prevladujoœa etniœna skupina 
prinesli na novi kontinent.
Za osvajalci so priøli misijonarji, ki se jim je prebivalstvo  
teh       novih ozemelj mudilo spreobrniti v krøœanstvo. 
Kmalu so spoznali, da jim lahko pri prepriœevanju 
Indijancev, naj se pridruæijo krøœanskemu 
vsakodnevnemu æivljenju in nato øe veri, zelo pomaga 
glasba. Tako so nastale zanimive glasbene meøanice: 
na primer kompozicije, napisane v formalnem jeziku 
evropske renesanse, ki pa so v besedilo vkljuœile 
lokalne indijanske jezike.

                          (v sodelovanju s Festivalom Sevicq Breæice)

Nedelja, 13. julij 2008, ob 17.00 
Cerkev Sv. Primoæa in Felicijana na Zgonœah

KONCERT Z NASLOVOM 
POSVETILO LJUBEZNI

TATJANA KAUŒIŒ, klavir 
DUØAN SODJA, klarinet

Pianistka Tatjana Kauœiœ in klarinetist Duøan Sodja kot 
glasbeni duo sodelujeta od leta 1994. Poleg glasbe ju 
povezuje tudi ljubezen, saj sta æivljenjska sopotnika. 
Pripravila sta program romantiœnih skladateljev z 
najlepøimi skladbami z ljubezensko vsebino Schuberta, 
Schumanna, Mendelssohna, Brahmsa, Griega in 
Sibeliusa. 
Uvod v uglasbitve znamenitih romantiœnih pesnikov bo 
v slovenskem prevodu predstavil akademski glasbenik 
Andrej Kopaœ. 

 Veœ o umetnikih si lahko preberete na spletni strani      
                                               www.claripiano.net.

Sobota, 23. avgust 2008, ob 20.00                        
Viteøka dvorana na gradu Turjak                                                                     
KONCERT STARE GLASBE V 
SODELOVANJU S FESTIVALOM SEVICQ 
BREŽICE

    
Festival Seviqc Breæice se bo tudi letos zakljuœil na 
turjaøkem gradu s koncertom, na katerem se bosta 
predstavila Mechthild Karkow na violini in Vincent 
Bernhardt na œembalu. Izvedla bosta dela Johanna 
Sebastiana Bacha.
Zmagovalca Premio Bonporti in neskonœni Johann 
Sebastian Bach, veliki numerik metaf izike z erotiko 
Stvarstva. Zelo ekskluzivno. Program vsebuje ves izbor 
violinskih sonat, ki jih je komponiral Johann Sebastian 
Bach: violinska sonata brez spremljave – preteæno v 
nemøkem interesu; konvencionalna oblika continuo 
sonate – zelo razøirjena v baroœni glasbi; in sonate za 
violino in œembalo obligato – ki predstavlja vrsto trio 
sonate, baroœni ideal kompozicijske tehnike.

      Obœinska uprava Z desne proti levi: Andrej Peœnik, Tanja Debeljak in Metka Stariœ

Naj prostovoljka
V natečaju Naj prostovoljka sodelovala 
tudi Občina Velike Lašče s prostovoljko 
Romano Petriœ  

Mladinski svet Slovenije je letos æe øestiœ zapored razpisal 
nateœaj za Naj prostovoljko oz.  Naj prostovoljca. Na obœini 
smo se odloœili da si mesto v tem nateœaju prav gotovo zas-
luæi Romana Petriœ.

V obrazloæitvi k prijavi na nateœaj 
smo zapisali:
»V Obœini Velike Laøœe se mladi 
povezujejo v razliœnih druøtvih in 
interesnih skupinah, med kateri-
mi so ena od aktivnejøih skupin 
Dobrodelœki iz Roba, ki jih vodi 
prostovoljka Romana Petriœ. Sku-
paj z mladimi animatorji, ki jih 
zna pritegniti k sodelovanju, so ak-
tivni na razliœnih podroœjih dela – 
oæivljanje tradicionalnih obiœajev, 
povezanih zlasti s praznovanji, ka-
ritativna dejavnost, aktivno preæivljanje prostega œasa øolske 
mladine med poœitnicami … Romana Petriœ je z delom z mla-
dimi zaœela pred desetimi leti. Z raznimi oblikami dela jih 
povezuje v aktivno skupnost, v kateri z njimi skupaj ustvarja 
na razliœnih podroœjih – razne delavnice, glasbene in øportne 
aktivnosti, karitativno delo. Æe nekaj let zaporedoma je orga-
nizatorka projekta Oratorij Rob v œasu poletnih poœitnic. Otro-
ci po nekaj dni skupaj preæivijo v aktivnem delu na razliœnih 
podroœjih – poglabljajo svoje duhovno znanje, se zabavajo, 

rekreirajo, ustvarjajo, obiskujejo bolne in ostarele, spoznavajo 
bliænje kraje, naøe obiœaje in øe kaj. V skupino Dobrodelœkov 
vkljuœuje otroke od najmlajøih do starejøih, pri vodenju pa ji 
pomagajo starejøi Dobrodelœki, ki so sedaj æe srednjeøolci in 
øtudentje, na posameznih podroœjih pa v aktivnosti uspeøno 
vkljuœuje tudi njihove starøe, ter na ta naœin plete medgenera-
cijsko nit, ki je øe zlasti pomembna v odroœnejøih krajih, kamor 
sodi Rob z okoliøkimi vasmi in kjer imajo mladi sicer bistveno 
manj moænosti za razliœne izvenøolske aktivnosti, kot je to v 
veœjih, predvsem pa v mestnih okoljih. Aktivno vkljuœevanje 
mladih v skupino Dobrodelœkov je pokazatelj pozitivnega od-
nosa do dela na tem podroœju in priznanje voditeljici Romani  
za vse ure njenega prostovoljnega dela.«
Zakljuœna prireditev v akciji Prostovoljec leta je bila 18. juni-
ja 2008 v Vili Podroænik v Ljubljani, kjer sta vse sodelujoœe 
prostovoljce na nateœaju in njihove prijavitelje sprejela pred-
sednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je tudi œastni 
pokrovitelj projekta,  in njegova soproga Barbara Mikliœ Türk. 
Slovesnosti sta se udeleæili Romana Petriœ in podæupanja dr. 
Tatjana Devjak. Dr. Türk je med drugim povedal, da æeli, da se 
sebiœnost umika iz naøih src in da vrednote, kot so prostovolj-
stvo, medgeneracijska solidarnost, krepimo in jih postavljamo 
v ospredje. 
Romana Petriœ pa je v intervjuju za POP TV na vpraøanje, zakaj 
se je odloœila za prostovoljstvo, povedala: »To mi leæi. Rada se 
ukvarjam z mladimi, z otroki. To je priølo samo po sebi, to delam 
æe od srednje øole. Dobrota je sirota v mojem primeru ne dræi. 
Mene pozitivno sprejemajo, ob tem se poœutim dobro, ostali vi-
dijo nekaj pozitivnega in tudi sami kaj dobrega naredijo.« 
Iskrene œestitke vsem prostovoljcem, ki so sodelovali na tem 
nateœaju, predvsem pa naøi Romani  Petriœ. 
 Obœinska uprava
                                                                      Veronika Vasiœ  
 

Župan sprejel zlate 
odličnjake
10. junija 2008 so se na æupanovo povabilo v obœinski sej-
ni sobi zbrali uœenci Osnovne øole Primoæa Trubarja Velike 
Laøœe, ki so vsa leta v osnovni øoli dosegali odliœen uspeh in 
bili ob zakljuœku øolanja vpisani v Zlato knjigo: Maja Blatnik, 
Ajda Centa, Tjaøa Cimperman, Ana Doløak, Erika Ivanec, 
Luka Koren, Miha Lavriœ, Pavla Luøin, Tadej Marolt, Maja 
Ogrinec, Lara Petriœ, Blaæ Podobnik, Saøa Sever in  Gregor 
Øilc. 
Æupan Anton Zakrajøek jim je ob tej priloænosti œestital in jim 
izroœil knjiæno darilo. 

Besedilo: Veronika Vasiœ 
Foto: Marija Ivanc Œampa 

Stariœ je poudaril, da je Janez Debeljak Raøici zapustil veliko 
delo, saj je v knjiæici poleg Trubarjevega izroœila predstavlje-
na bogata kulturna dediøœina Raøice. Ob tej priloænosti je bila 
prviœ predstavljena tudi nova upodobitev Primoæa Trubarja, 
delo akad. slikarja Tomaæa Perka, ki je objavljena tudi na 
zadnji strani knjiæice.
Naj drugi natis v Trubarjevem letu 2008 pomeni tudi zahvalo 
Janezu Debeljaku za ohranjanje kulturne dediøœine Trubarje-
vih krajev. Knjigo lahko naroœite v zavodu Parnas (041 833 
456) ali jo kupite na Trubarjevi domaœiji.  

Metka Stariœ, zavod Parnas
Fotograf ija Joæe Stariœ

Vsaka fara imej sujga øulmojstra, raven tiga 
en vsaki pridigar inu farmoøter ima tudi 

per suji fari eniga øulmojstra oli meænarja 
imejti inu dræati, de te mlade hlapœiœe inu 
deklice, purgerske inu kmetiøke otroke, 

vuœi slovenski brati inu pisati… 
(Primoæ Trubar)
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Da so table postavljene v skladu z Zakonom o jav-
nih cestah in Pravilnikom o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, øt. 
110/06) pa je bilo od zaœetka pa do same postavitve 
tabel potrebno ogromno medsebojnih usklajevanj 
æupana in strokovnih sluæb obœinske uprave tako z 
Druæbo za dræavne ceste kot tudi z Druæbo za av-
toceste RS, ki je glede na naøo vlogo tudi v celoti 
f inancirala postavitev treh tabel ob avtocesti.
Ob dræavni cesti iz smeri Ljubljana–Koœevje lahko 
prvo tablo, ki oznaœuje grad Turjak opazimo pred 
kriæiøœem v Turjaku (slika 1). V nadaljevanju proti 
Koœevju pa pred kriæiøœem na Raøici opazimo obve-
stilno tablo za Trubarjevo domaœijo (slika 2). Na av-
tocesti pa na naøe kraje obveøœajo table kar iz treh 
smeri. Œe se peljemo iz smeri Maribor proti izvozu 
Ljubljana – jug lahko obvestilno tablo zagledamo æe 
pred predorom Strmec (slika 3), naslednjo opazimo, 
œe se peljemo iz koprske smeri, tretja tabla pa je 
postavljena iz smeri Novega Mesta pred izvozom za 
Ømarje Sap.

Obœinske strani Obœinske straniTrobla 4/2008 Trobla 4/2008

Nove obvestilne 
table za Trubarjevo 
domačijo in grad 
Turjak
Pomembni kraji v Velikih Laščah v 
Trubarjevem letu po novem označeni 
tudi ob avtocesti in državni cesti

V letoønjem letu, ko praznujemo œastitljivo 500. 
obletnico Trubarjevega rojstva je bila ena izmed 
aktivnosti tudi postavitev turistiœnih tabel. Za tako 
pomembne kulturno zgodovinske kraje kot jih ima-
mo v obœini Velike Laøœe je bila tovrstna pridobitev 
æe skoraj nujna in veseli smo lahko, da se je projekt 
uspeøno zakljuœil ravno pred osrednjo dræavno pri-
reditvijo ob poœastitvi 500. obletnice rojstva oœeta 
slovenskega jezika, ki je bila na Raøici.

V Velikih Laøœah – zibelki 
slovenske kulture lahko zdaj 
priœakujemo øe veœ obisko-
valcev saj so zdaj tudi ob 
avtocesti nazorno oznaœene 
smeri naøih kulturno zgodo-
vinskih krajev.
Glede postavljenih tabel do-
bivamo tudi veliko zahval in 
œestitk, œesar smo øe posebej 
veseli, zato gre naøa zahva-
la tudi obema ustanovama 
DARS in DDC RS, kateri sta 
prisluhnili naøim æeljam in 
brez katerih ta projekt ne bi 
bil izvedljiv.

Besedilo in fotograf ije: 
Marija Ivanc Œampa
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Državna proslava ob 
500-letnici 
Trubarjevega rojstva
Zahvala Trubarjevemu odboru Obči-
ne Velike Lašče, občinskim društvom, 
organizacijam in posameznikom

Obœinski svet Obœine Velike Laøœe je  na svoji 3. redni seji, 
dne, 19. januarja 2007 sprejel sklep o imenovanju obœinskega 
odbora za obeleæenje 500-letnice rojstva Primoæa Trubarja in 
razglasil leto 2008 za Trubarjevo leto. 

V obœinski odbor za obeleæenje 500-letnice so bili imenova-
ni: Anton Zakrajøek (æupan), dr. Tatjana Devjak (podæupanja), 
mag. Marko Æuæek, Joæe Stritar in Andrej Peœnik (vsi trije 
predstavniki Raøce), Boæo Kovaœiœ in Boris Zore (predstav-
nika Turjaka), Janez Gruden (predstavnik odbora »ustanovi-
teljev« Trubarjeve domaœije), Matjaæ Gruden, (direktor Javni 
zavod Trubarjevi kraji) in Edi Zgonc (ravnatelj osnovne øole 
Primoæa Trubarja).

Odbor je pripravil program prireditev za Trubarjevo leto, iz-
peljal poziv druøtvom, posameznikom in organizacijam za 
sodelovanje pri pripravi Trubarjevega leta, uspeøno izpeljal 
razpis za logotip in spominke in aktivno sodeloval pri or-
ganizaciji in izvedbi tako nosilnih prireditev za vsak mesec 
posebej, kot tudi pri organizaciji ostalih prireditev v obœini. 
Marsikateri œlan odbora je tudi zelo aktivno sodeloval pri ob-
novi trubarjevine, ki je z letoønjim letom dobila prav poseben 
– sveœan videz. 
Predstavnik obœine in obœinskega odbora gospod Anton 
Zakrajøek  je interese obœine predstavljal na Republiøkem od-
boru za poœastitev 500-letnice rojstva Primoæa Trubarja in je 
zelo aktivno sodeloval pri pripravi republiøke prireditve 8. 
junija 2008 na Raøici.  

Leto se poœasi preveøa v drugo polovico. Œaka naø øe kar 
nekaj odmevnih prireditev, izpeljava Velikolaøkega festivala, 
uradni zakljuœek veœerov Na trubarjevini v œast domovini, 
pa vseeno:

Predsednica Obœinskega odbora za obeleæenje 500-letnice 
rojstva Primoæa Trubarja: 

dr. Tatjana Devjak, podæupanja 

Gledališki abonma 
2008/2009
Pribliæuje se nam 12. sezona gledaliøkega abonmaja v 
Velikih Laøœah. Koncept predstav je veœ ali manj jasen: 
predstave so ob petkih, veœinoma so to komedije, le 
øtevilo predstav na sezono se spreminja. Obiskovalci 
si æelijo komedij, æelijo se sprostiti in nasmejati. Kot 
vodja abonmaja upoøtevam æelje abonentov, menim 
pa, da mora biti v  programu vsaj ena predstava, ki ni 
komedija, predstava, ki naj bi nas popeljala v svet dra-
me oziroma monodrame, v svet, ki je drugaœen in ki v 
tebi pusti sled dalj œasa. Tako kot smo si razliœni ljudje 
med seboj, tako razliœni so odzivi publike na predsta-
vo. Nekaj preseneœenja je pri nekaterih obiskovalcih 
abonmaja zaradi svoje kratkosti in drugaœnosti sproæila 
predstava LA-LA-LA,  produkcije Osum, ki jo je reæiral 
Matej F ilipœiœ. Odliœen reæiser, dobro opravljeno delo 
vseh nastopajoœih in s strani kritikov – odliœna pred-
stava. Matej F ilipœiœ je bil tudi reæiser dræavne prosla-
ve ob 500-letnici rojstva Primoæa Trubarja, ki je bila 
8. junija 2008 na Raøici. Tudi to prireditev je odliœno 
izpeljal. Ko postavljamo program, imamo kar nekaj 
omejitev, najveœja je naø oder, ki je velikokrat premaj-
hen za res vrhunske predstave, ki bi jih lahko pripeljali 
v Velike Laøœe. Spet druga omejitev so petki, ko imajo 
gledaliøœa predstave doma in ne gostujejo. Najveœja 
teæava pa so sami nastopi, ko ti odpovejo æe dogovor-
jeno predstavo in moraø na vrat in nos iskati rezervno 
predstavo.

Za letoønji abonma smo se na obœini dogovorili, da 
bomo bolj f leksibilni glede dneva predstave, torej abo-
nmajske predstave bodo, œe ne bo moæen drugaœen 
dogovor z gledaliøœi tudi drug dan v tednu. Odloœili 
smo se, da bomo v program uvrstili pet predstav, øesta 
bo nagradna in bo preseneœenje. Dogovorili smo se 
æe za tri predstave: Carmela in Paulino, variete na 
f ino iz Mestnega gledaliøœa Ljubljanskega, Æivljenje 
podeæeljskih plejbojev po drugi svetovni vojni iz Dra-
me Ljubljana in Duohtar pod mus iz Slovenskega na-
rodnega gledaliøœa iz Nove Gorice. Slednja predstava 
je dobila nagrado za komedijo leta.

Podroben program gledaliøkega abonmaja in podat-
ki o vpisu bodo objavljeni v naslednji øtevilki Troble. 
Prodaja kart bo sprva organizirana za stare abonente 
in obœane Velikih Laøœ, nato pa bo prodaja kart orga-
nizirana tudi za obœane sosednjih obœin. Naø cilj je 
prodati vse karte v Levstikovem domu. Predvidevamo, 
da ne bomo dvignili cene abonmajskih kart, bodo pa 
draæje karte za posamiœno izven abonmajsko prodajo.  

Æelimo si, da bi ostali z nami tudi naslednjo sezono, 
morda pripeljali s seboj øe svojega prijatelja ali prijate-
ljico in da vam bodo predstave v uæitek in v veselje.

              
                           Vodja gledaliøkega abonmaja: 

dr. Tatjana Devjak, podæupanja

Na podlagi Pravilnika o uporabi veœnamenske øportne dvora-
ne v Velikih Laøœah (Ur. glasilo obœine Velike Laøœe øt. 2/08)

objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO 
ŠPORTNE DVORANE 
V VELIKIH LAŠČAH 

ZA SEZONO 2008/2009.

Vabimo øportna druøtva, klube in druge zainteresirane upo-
rabnike øportne dvorane, da  za sezono 2008/2009 oddajo 
vlogo za uporabo øportne dvorane.

Na podlagi zbranih vlog za uporabo øportne dvorane bo 
upoøtevana prednostna pravica uporabnikov po naslednjem 
vrstnem redu: 

1. OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe za izvedbo 
øolskega pouka øportne vzgoje in øolskih interesnih 
dejavnosti,

2. programi øportnih druøtev in klubov  za otroke in 
mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski øport 
iz obœine Velike Laøœe,

3. programi øportnih druøtev in klubov za odrasle, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski øport iz Obœine 
Velike Laøœe,

4. drugi klubi, druøtva in skupine iz Obœine Velike 
Laøœe, ki izvajajo øportno rekreacijo

5. øportna druøtva in klubi izven obœine,

6. drugi uporabniki. 

Razpored uporabe dvorane na podlagi prijav pripravi komisi-
ja, ki jo imenuje æupan. Predlog komisije potrdi æupan. 
Z uporabniki øportne dvorane obœina sklene pogodbo, v ka-
teri se poleg sploønih plaœilnih pogojev in drugih doloœb o 
medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabni-
ka, doloœi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za 
dogovorjeno uporabo øportne dvorane, upoøtevanje hiønega 
reda, za morebitno povzroœeno økodo na objektu in opremi 
ter za varnost uporabnikov . 
Prijavo na razpis je treba oddati na obrazcu, ki je objavljen 
na spletni strani  Obœine Velike Laøœe (http: www.velike-la-
sce.si), lahko pa ga dobite tudi v tajniøtvu obœine.  Rok za 
prijavo je 10. september 2008.  (Informacije: Veronika Vasiœ 
01/7810 367).

Obœina Velike Laøœe

Janezovi med 
Raščani
Vsakoletna prireditev Raøœani za Raøœane je letos sovpadla 
s praznovanjem 500. letnice Trubarjevega rojstva. Zato sta 
Krajevni odbor in TØD Raøica sklenila vnesti s svojo priredi-
tvijo tudi del Trubarjeva duha. Odloœili so se ponatisniti leta 
1986 izdano knjiæico Janeza Debeljaka Trubarjeva Raøica, 
predstaviti potret Primoæa Trubarja – umetniøko delo Tomaæa 
Perka in domaœine ter goste s pripovedjo Andreja Perhaja po-
peljali v Trubarjev œas.

Na svoje praznovanje so povabili tudi druæino pokojnega J. 
Debeljaka in oæje sorodnike. Tako smo se zadnjo majsko ne-
deljo z Raøœani seøli na Trubarjevini. Tam smo prisluhnili za-
nimivi pripovedi o Trubarju, v Skednju obœudovali novo upo-
dobitev slavnega rojaka in prisluhnili predsedniku KD Raøica 
in Podlog Andreju Peœniku, ki je predstavil preobleœeno 
knjiæico o Trubarjevi Raøici.

Knjiæica je v novi oblikovni podobi in vsebinsko dopolnjena 
izøla ob f inanœni podpori podjetja Dafos z Raøice, za obli-
kovno prenovo in vsebinsko dopolnilo ter izdajo pa jo je 
pripravil ob sodelovanju pokojnikove æene Tanje Debeljak 
zavod Parnas s poærtvovalno Metko Stariœ.

Sledil je ogled lepo urejene vasi, zanimivih vojaøkih obeleæij, 
razstavljenih strojnih in roœnih unikatnih izdelkov. Po Ogle-
du in pripovedi o raøki preteklosti so nas pospremili domaœini 
do gasilnega doma-prizoriøœa vsakoletnega vaøkega druæenja. 
Po kratkem nagovoru, razvitju vaøke zastave in podaritvi Ja-
nezove knjiæice vsem prisotnim, je sledila bogata pogostitev. 
Vsega o œemer sem napisala, gotovo ne bi bilo – ali pa ne 
tako prisrœno in na viøini, œe ne bi bili Raøœani med seboj 
povezani in  pripravljeni sodelovati. Vredno posnemanja!

Sorodniki pokojnega Janeza Debeljaka smo poœaøœeni, da so 
se Raøœani ob tej priloænosti poklonili njegovemu spominu 
in nas povabili medse. Idejnemu vodji in vsem, ki so kakor 
koli prispevali k ponatisu Trubarjeve Raøice in bogatemu 
doæivetju raøkega vaøkega praznovanja, se v imenu prisotnih 
sorodnikov in bratovih prijateljev iskreno zahvaljujem.

Napisala: Tinca Indihar
ISKRENA HVALA VSEM VAM IN VSAKEMU POSEBEJ, 
KI STE POMAGALI, DA SMO IZPELJALI PRIREDITEV 
8. JUNIJA 2008 NA RAØICI TAKO DOBRO, KOT SMO 
JO.  
DRAGI RAØŒANI, ŒLANICE DRUØTVA PODEÆELJSKIH 
ÆENA IZ VELIKIH LAØŒ,  ŒLANI DRUØTVA ZA OHRA-
NJANJE DEDIØŒINE GRADEÆ, KLEMEN PEŒNIK IN 
ŒLANI GASILSKIH OBŒINSKIH DRUØTEV, PRED-
STAVNIKI JAVNEGA ZAVODA TRUBARJEVI KRAJI 
– MATJAÆ, ANDREJ, BARBARA, PUØTAB D.O.O., 
PODJETJE ACEST,  GOSPA VERONIKA,  GOSPOD 
ÆUPAN – ISKRENA HVALA. 
LEPO JE DELATI IN ÆIVETI S TAKO DOBRIMI, PRIJE-
TNIMI IN VELIKIMI LJUDMI. 

Inu mi nesmo v le-timu naøimu obraœanu 
oli tolmaœevanu lepih, gladkih, visokih, 

kunøtnih, novih oli neznanih besed iskali, 
temuœ te gmajnske kranjske preproste 

besede, katere vsaki dobri preprosti 
Slovenec  lehku more zastopiti; 

(Primoæ Trubar)
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Majsko in junijsko 
dogajanje 
na trubarjevini
Na Trubarjevi domaœiji na Raøici so se tudi v maju in juni-
ju  nadaljevale prireditve v poœastitev 500. obletnice rojstva 
Primoæa Trubarja. Bile so v glavnem povezane s knjigo. V 
petek, 16. maja, je potekal pogovor z dr. Igorjem Lukøiœem 
ter predstavitev njegove knjige Politiœna kultura. V petek, 23. 
maja, je Veleposlaniøtvo Øvice v Sloveniji in Druøtvo Kulturni 
most Lützelf lüh – Velike Laøœe pripravilo predstavitev sloven-
skega prevoda novele Dedkova nedelja, øvicarskega avtorja 
Jeremiasa Gotthelfa. Æe naslednji dan je domaœija gostila do 
sedaj najmlajøo avtorico, ki se je do sedaj prestavila pri nas. 
Komaj petletna Mia je s pomoœjo mamice Mateje napisala in 
narisala  slikanico Zajœek ima rojstni dan. Z njo se je pogo-
varjala Ana Porenta iz Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti, ki 
je za mlade obiskovalce izvedla tudi Hiøo abecednico. 

Lepota sveta 
po Adlovo in Hazetovo

Kako si predstavljata lepoto sveta Duøan Zekoviœ – Haze in 
Andrej Perhaj – Adl, sta umetnika predstavila s skulpturami 
in poezijo v galeriji Skedenj 30. maja. 

V petek, 6. junija, so se na domaœiji zakljuœila sreœanja pod 
geslom Na trubarjevini v œast domovini, ki jih je øest sezon 
pripravljal Tone Kuntner v sodelovanju z Obœino Velike 
Laøœe. Gost zadnjega veœera je bil Aleksandre Zorn, dræavni 
sekretar, literarni kritik, esejist in publicist. Veœer je bil pos-
veœen dr. Joæetu Puœniku. 

Z osrednjo proslavo 8. junija pa domaœija ni zamrla. Tre-
nutno je v galeriji Skedenj na ogled likovna razstava akadem-
skega slikarja in glavnega pobudnika tradicionalnih slikarskih 
sreœanj Trubarjevi kraji Joæeta Cente.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Foto: Barbara Peœnik

Slikanica Zajček ima 
rojstni dan
Najmlajša pisateljica na Trubarjevi 
domačiji

V soboto, 24. maja 2008, je Javni zavod Trubarjevi kraji v 
Galeriji Skedenj na Raøici pripravil predstavitev knjige Za-
jœek ima rojstni dan. Ustvarila jo je  najmlajøa pisateljica, ki 
se je kdaj predstavila na Trubarjevi domaœiji. 

Mia Dimic øteje 6 let, svojo prvo knjigo je napisala v okvi-
ru projekta, ki ga izvaja skupina Muce iz Vrtca Galjevica 
pod mentorstvom vzgojiteljice Andreje Koøir. Gospa Koøir 
je spregovorila o projektu To so bli uni cajti, ki so ga v 
skupini posvetili 500-letnici Trubarjevega rojstva, ter po-
kazala izdelke otrok.  Mio Dimic je prestavila kot izjemno 
ustvarjalno deklico, ki æe od malega najraje posega po 
knjigah in precej œasa preædi z njimi v knjiænem kotiœku. 
Omenila je, da je ideja o zajœkovi slikanici nastajala æe 
pri projektu Palœek Bralœek, nato pa po spletu ustreznih 
okoliøœin zagledala luœ sveta v knjiæni obliki. Obiskovalce, 
ki so napolnili Galerijo Skedenj, je pozdravila tudi gospa 
Ana Mislej, ravnateljica Vrtca Glajevica, ter izrekla zado-
voljstvo in podporo skupini, vzgojiteljicam ter mladi av-
torici. 
V pogovoru, ki je sledil, nam je Mia Dimic povedala, da so 
njene najljubøe æivali zajci, zato jim knjigo tudi posveœa. 
V njeni preprosti, a dobro zasnovani in smiselni pripove-

Grad Turjak 
postaja tudi 
galerijski prostor
Jubilejna mala retrospektivna razstava akademskega slikarja 
Sama Kovaœa
80-letnica je bila glavni vzrok, da je akademski slikar Samo 
Kovaœ pripravil »Jubilejno malo retrospektivno razstavo« v 
Viteøki dvorani na gradu Turjak. Razstavo, skupaj s kratkim 
pregledom æivljenja in dela velikega umetnika, je predstavila 
ga. Helena Grebenc-Gruden, na klavir pa sta zaigrali pian-
istki Meta Kokoøinek in Eva Zakrajøek. 

Slavljenec Samo Kovaœ in velikolaøki æupan Anton Zakrajøek.

Kovaœevi razstavi je 20. junija sledila razstava oljnih slik in 
portretov avtorja Danijela Tudjine.
à slika (poslana naknadno v ponedeljek)

Ogledati si jo bo moæno do 6. julija, ko bodo postavljeni 
na ogled Obrazi Primoæa Trubarja, upodobitve Primoæa Tru-
barja, kakor so ga upodobili slovenski umetniki od nekdaj pa 
vse do danes. Razstavo je pripravila Organizacijska skupina 
Umetniøkega programa Juterøek, Kreœiœ, Menaøe in Brunec. 
Veœ o odprtju pa boste lahko prebrali v naslednji øtevilki.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
Foto: Niko Samsa 

OPRAVIČILO

V prejønji øtevilki Troble nam je v œlanku o novih lokaln-
ih vodnikih ponagajal tiskarski økrat. Med navajanjem 
novih vodnikov nam je uøla ga. Marta Grœar, ki je prido-
bila licenco za sploøno vodenje po obœini. Za napako se 
ji iskreno opraviœujemo.

Javni zavod Trubarjevi kraji

di, se k zajœku na rojstni dan odpravijo prijatelji, veselijo 
se zabave in vsak prinese s seboj nekaj izvirnega – po-
membno jim je, da so skupaj in se sprejemajo, œeprav so 
razliœni. Mia je zgodbo tudi ilustrirala, knjigo pa je opre-
mila Mateja Ø. Dimic, oblikovalka in Miina mama. Z izje-
mno rahloœutnostjo je krhke otroøke risbe ukomponirala v 
barvne podlage, ki jih je Mii pomagala poslikati starejøa 
sestra. Knjiæica je simpatiœna, slikovita, zelo primerna za 
bralce – zaœetnike. Za tiste, ki bi jo æeleli naroœiti, lahko to 
storite tako, da poøljete elektronsko poøto na naslov: zru@
zru.si. 
Otroci vrtca Galjevica so po Miini predstavitvi in 
korenœkovih prigrizkih, ki so pobegnili iz slikanice Zajœek 
ima rojstni dan, izdelovali œrke v Hiøi Abecednici Zavoda 
za razvijanje ustvarjalnosti in presenetili s svojim pozna-
vanjem abecede in besednim zakladom. 
Predstavitev Miine knjiæice je bila nekaj posebnega, saj si 
odrasli nismo mogli kaj, da ne bi segli v roke in œestitali 
mali Mii za njen uspeh, jo prosili za avtogram, hkrati pa 
se zavedali, koliko druæinske energije je vloæene v tak 
projekt. Ustvarjalnost, svoboda, hkrati pa vodenje, vztraj-
nost in podpora øele skupaj lahko prinesejo take zanimive 
rezultate, kot je slikanica Mie Dimic Zajœek ima rojstni 
dan. Œestike mladi avtorici in vsem, ki ste jo pri snovanju 
knjiæice spodbujali! 

Besedilo: Ana Porenta
Foto: Gregor Greøak 

Mia je seveda kot vsi pravi pisatelji obiskovcem slikanice tudi pod-
pisovala.   
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predsednica druøtva Kulturni most Irena Indihar. Predstavitev 
je povezoval Matjaæ Gruden, sodelovali so uœenci Glasbene 
øole Ribnica: Ana Stritar, Lara Petriœ, Blaæ Podobnik in Pavla 
Luøin ter Velikolaøka vokalna skupina pod vodstvom Martine 
Kovaœiœ. Izredna profesorica mariborske univerze dr. Vesna 
Kondriœ Horvat je spregovorila o avtorju Jeremiasu Gotthel-
fu in ga oznaœila kot »Shakespearja kmeœkega sveta« in po-
membnega predstavnika realizma.

Vsem sodelujoœim se zahvaljujemo za lep in zanimiv veœer. 
Posebna zahvala gre upokojeni profesorici Ljudmili Schmidt 
kot idejni pobudnici projekta, gospodu Jörgu Siegenthalerju s 
Øvicarskega veleposlaniøtva za njegova prizadevanja za izda-
jo knjige in predstavitev na Trubarjevi domaœiji. To razume-
mo kot priznanje in zahvalo naøemu druøtvu in Obœini Ve-
like Laøœe, ki ima edina v Sloveniji partnersko in prijateljsko 
povezavo s øvicarsko obœino. Zahvaljujemo se tudi Obœini 
Velike Laøœe, ki je skupaj s  øvicarskim veleposlaniøtvom pri-
spevala nekaj sredstev za izvedbo predstavitve nove knjige.

Za druøtvo Kulturni most Lützelf lüh – Velike Laøœe
Irena Indihar  

Vsem Slovencem
Razstava Vsem Slovencem gostovala 
v Kemptnu (2. junij), Derendingenu 
(3.–12. junij) in Stuttgartu 

Veœdnevnemu popot-
ovanju v organizaciji 
Slovenskega protestant-
skega druøtva Primoæ 
Trubar se je pridruæil 
tudi zavod Parnas in 
v cerkvi Sv. Magnusa 
(Manga) v Kemptnu na 
ogled postavil razstavo 
Vsem Slovencem. V 
sodelovanju s pastorko 
Jutto Martin je razsta-
va dobila primerno 
mesto v stranski ladji 
cerkve, kjer si jo je 
lahko ogledalo veliko 
øtevilo ljudi. Odmev na 
razstavo je bil tolikøen, da jo bomo na povabilo evangeliœanske 
cerkvene obœine iz Kemptna ponovno postavili na ogled v œasu 
reformacije in izvedli øe knjigoveøko delavnico. Razveseljujoœe. 
Razstava je svoje mesto dobila v evangeliœanski cerkvi sv. Mag-
nusa (Manga) v Kemptnu. Z zanimanjem so si jo ogledali tako 
udeleæenci izleta po Trubarjevih poteh v organizaciji Sloven-
skega protestantskega druøtva Primoæ Trubar (veœina zaslug za 
uspeøno potovanje gre Marku Zoretu) kot tudi v Kemptnu æiveœi 
Nemci. V ta namen smo pripravili tudi posebne spremne kn-
jiæice s prevodi panojev v nemøki jezik. 

Matjaæ Gruden je v imenu sodelavcev razstave Vsem Slo-
vencem s Trubarjeve domaœije pastorki ge. Jutti Martin izroœil 
kipec Trubarja (delo Aleksandra Arharja) in se ji zahvalil za 
gostoljubje.  Ker so bili nad razstavo v Kemptnu obiskovalci 
navduøeni, so nas poprosili, da jo ponovno pripeljemo tja ob 
dnevu reformacije in pripravimo tudi knjigoveøko delavni-
co. Knjiæniœarka evangeliœanske cerkvene obœine v Kempt-
nu pa nam je pokazala originale Trubarjevih knjig, hranijo 
jih kar v cerkvio, kar je bilo za nas nepozabno doæivetje! 
Iz Kemptna se je razstava preselila v Evangeliœanski dom Primus 
Truber Haus v Derendingenu, kjer je na ogled od 3. do 12. 
junija 2008 - od tam pa se seli v Stuttgart in nato na mladinsko 
prvenstvo v nogometu v Tuebingenu. 
Pri vzpostavljanju vezi za gostovanja po Nemœiji, nam ves œas 
zvesto stoji ob strani dr. Zvone Øtrubelj. Zato smo mu mu ob 
obœinskem prazniku na slavnostni akademiji v Velikih Laøœah 
izroœili kipec Trubarja (delo Aleksandra Arharja) in se mu javno 
zahvalili za vso pomoœ. 

Besedilo in foto: Metka Stariœ, Zavod Parnas
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Lepota sveta – 
v juniju na ogled 
na Trubarjevini
Galerija Skedenj, 30. maj – junija je bila v galeriji Skedenj na 
ogled likovna razstava Lepota sveta,  na kateri so predstav-
ljene skulpture Duøana Zekoviåa – Hazeta v povezavi s po-
ezijo Andreja Perhaja – Adla. Æe v zaœetku leta je pri zavodu 
Parnas izøla tudi istoimenska knjiga. Ob odprtju razstave je 
Joæe Stariœ predstavil oba avtorja, Adl je prebiral svoje pesmi, 
Haze pa predstavil svoje skulpture, ki so jih navdihnile Ad-
love pesmi ter se zahvalil vsem, ki so pripomogli k nastanku 
knjige in razstave. Na obiskovalce pa je prav poseben vtis 
naredila tudi Slavica Marinkoviœ – virtuozinja na harmoniki.

Predstavitev Knjige
Predstavitev prevoda novele Dedkova 
nedelja švicarskega pisatelja 
Jeremiasa Gotthelfa

Œlani druøtva Kulturni 
most Lützelf lüh – Velike 
Laøœe æe veœ kot deset let 
sodelujemo in prijatelju-
jemo s prebivalci Obœine 
Lützelf lüh v Emmentalu, 
kjer je pastor, pisatelj in 
øolnik Jeremias Gotthelf 
deloval od leta 1831 do 
svoje smrti leta 1854.
V slovenskem jeziku sta 
do zdaj izøli dve njegovi 
deli: Œrni pajek, prviœ leta 
1925, Liza, nenavadna 
dekla leta 1997 in istega 
leta ponovno zgodba Œrni 
pajek.
Veseli smo, da se je v Trubarjevem letu Gotthelfovim de-
lom v slovenøœini pridruæila nova knjiga – prevod zgodbe 
Dedkova nedelja. Pripoved govori o zadnjem dnevu starega 
moæa, ki ureja stvari svojega æivljenja, se z mirno vestjo ozira 
v preteklost in pripravlja vse potrebno za prihodnost. Knji-
go je izdala zaloæba Karantanija v sodelovanju s Øvicarskim 
veleposlaniøtvom v Sloveniji, prevod pa je f inanciralo druøtvo 
Gotthelf – Stube iz Lützelf lüha.
Predstavitev nove knjige je bila v petek, 23. maja, na Trubarjevi 
domaœiji. Prireditev je organiziralo Øvicarsko veleposlaniøtvo 
skupaj z druøtvom Kulturni most Lützelf lüh – Velike Laøœe. 
Zbrane so pozdravili øvicarski veleposlanik v Sloveniji Ste-
fan Speck, æupan Obœine Velike Laøœe Anton Zakrajøek in 

Predstavitev knjige 
Politična kultura na 
Trubarjevi domačiji
V petek, 16. maja, je bila na Trubar-
jevi domačiji na Rašici v organiza-
ciji Javnega zavoda Trubarjevi kra-
ji in Občinskega odbora Socialnih 
demokratov Velike Lašče predsta-
vitev knjige Politična kultura. 
Avtor knjige, profesor dr. Igor Lukøiœ, predava sploøno po-
litologijo, zgodovino politiœnih idej in sodobne politoloøke 
teorije na Fakulteti za druæbene vede. S svojo zadnjo knjigo 
vnaøa v  slovenski znanstveni in politiœni prostor premislek 
o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti politike in politiœne 
kulture pri nas. Dr. Lukøiœ je med predstavitvijo øe pose-
bej poudaril, da moramo za uspeøno delovanje v politiki 
vloæiti veœ energije v medsebojne odnose in razviti najprej 
druæinsko zavest, nato politiœno zavest, sledi ji dræavljanska, 
nato mednarodna in nazadnje svetovna zavest. 

Razstava je dobila svoj prostor v stranski ladji cerkve sv. Manga v 
Kemptnu

V imenu ustvarjalcev razstave in Trubar-
jeve domaœije je Matjaæ Gruden izroœil 
kipec Trubarja pastorki Jutti Martin 
 

Andrej Perhaj med prebiranjem pesmi iz pesniøke zbirke Lepota 
sveta.

Duøan Zekoviœ. 

Foto: Metka Stariœ

V svoja razmiøljanja je vpletel tudi pomen delovanja 
Primoæa Trubarja v politiœnem smislu. Primoæ Trubar je de-
loval za spremembo politiœnih razmerij znotraj vladajoœe 
rimskokatoliøke cerkve. S svojim politiœnim delovanjem je 
odprl slovenski prostor za pluralnost misli in tako povezal 
slovenski æivelj s sodobnimi evropskimi tokovi.
Osnovno sporoœilo dr. Lukøiœa je, naj politika ne vleœe ra-
zvoja ne levo, ne desno, ampak naprej.   

Mag. Polona Cvelbar
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Z novim šolskim letom 
v nove prostore
V zadnjem œasu skoraj ne mine dan, da ne bi sliøali 
kakøne novice o prostorskih teæavah, ki jih imajo vrtci 
in obœine zaradi veœjega øtevila vpisanih otrok za øolsko 
leto 2008/2009. S poveœanim vpisom otrok v vrtec smo se 
sreœali tudi v naøi obœini. Do razpisanega roka (30. april 
2008) je prispelo 66 vlog za vpis v vrtec Sonœni æarek, 
od tega 15 vlog iz sosednjih obœin. Po preteku roka so 
prispele øe tri vloge za sprejem v vrtec. V øolo 1. septem-
bra odide 26 otrok in tako je bilo v vrtcu 25 prostih mest 
za prvo starostno obdobje in 9 prostih mest za otroke dru-
gega starostnega obdobja.   Ker je øtevilo vlog presegalo 
øtevilo prostih mest, je o sprejemu v vrtec odloœala Komi-
sija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o spre-
jemu otrok v vrtec. Po prvem pregledu proøenj smo takoj 
obvestili obœino ustanoviteljico o prostorskem  proble-
mu. Cilj obœine, vrtca in øole je æe ves œas zagotavljanje 
varstva in vzgoje œim veœjemu øtevilu otrok naøe obœine. 
Tako smo k reøevanju  problema zelo odgovorno pristo-
pili delavci vrtca in obœine in poskuøali najti najboljøo 
moæno reøitev za otroke in starøe. Po pregledu prosto-
rov, ki bi bili ustrezni za izvajanje predøolske dejavnosti 
smo sprejeli odloœitev, da odpremo en oddelek vrtca na 
podruæniœni øoli Turjak. 
Razlogov za odloœitev je veœ:
– prostor, ki ga bodo jeseni napolnili 5 do 6 let stari otro-
ci, je bil obnovljen in ustreza pogojem in standardom, ki 
so predpisani za opravljanje predøolske dejavnosti;
– lokacija je primerna, ker se veœina starøev vozi na delo 
v Ljubljano in otroka spotoma odda ali vzame iz vrtca;
– øola ima tudi dovolj veliko zunanje igriøœe, tako da 
bomo otrokom zadovoljili tudi njihove potrebe po biva-
nju in igri na prostem.
Med poœitnicami bomo izvedli vsa potrebna popra-
vila in dela ter prostor primerno opremili s predpisano 
opremo, da se bo delo s 1. septembrom lahko nemoteno 
priœelo. 
Vsak zaœetek neœesa novega je teæak. Tudi odloœitev o 
tem, kateri otroci naj gredo v novi oddelek, ni bila lah-
ka. Z vzgojiteljicami vrtca smo pretehtali veœ moænosti 
in sprejeli odloœitev, da predlagamo starøem ene skupine 
otrok preselitev v nove prostore. Otroci, vzgojiteljici in 
starøi, ki se æe dobro poznajo in se razumejo, laæje pre-
nesejo razliœne spremembe. Vsi starøi, ki bi imeli s pre-
selitvijo na Turjak prevelike teæave, so imeli moænost, da 
otroka obdræijo v vrtcu v Velikih Laøœah, otrok pa bi bil 
vkljuœen v drugo skupino. Tako smo lahko ugodno reøili 
vse vloge za sprejem v vrtec s 1. septembrom 2008 in 
sprejeli 53 otrok. Zaenkrat ne moremo sprejeti 6 otrok, ki 
bi jih starøi æeleli vkljuœiti oktobra, novembra, decembra 
in januarja 2009. Vseh 6 otrok je uvrøœenih na prednostni 
seznam za sprejem v vrtec in bodo lahko sprejeti v vrtec, 
œe bo kaj prostih mest.
V  reøevanje prostorskega problema in organizacije je 
bilo vloæenega veliko dela, truda in prizadevanj vseh 
odgovornih na obœini in v øoli. Zahvaljujem se vsem za 
sodelovanje, prav tako tudi vsem starøem, ki so s svojim 
ravnanjem in predlogi prispevali k reøitvi problema. 

Stanka Mustar, pom. ravnatelja

Načrtovanje  
odprtja vzgojno-
varstvene družine
Ker bodo oddelki v vrtcu glede na sedanje stanje prijav s 1. 
septembrom polni kljub odprtju dodatnega oddelka na Tur-
jaku, bomo skuøali skupaj z vodstvom vrtca za otroke, ki bi 
jih starøi æeleli vkljuœiti v vrtec kasneje, poiskati varstvo  v 
varstveni druæini. Takøna oblika varstva, ki smo jo v obœini 
vœasih æe imeli,  je opredeljena v Zakonu o vrtcih  (Ur.l. RS 
øt. 100/2005).  
V varstveni druæini za I. starostno obdobje je lahko vkljuœenih 
4 do 6 otrok, za II. starostno obdobje 5 do 8, v kombinirani 
skupini  pa 5 do 7 otrok. (Pravilnik o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predøolske vzgoje, Ur. l. RS 
øt. 75/2005). Za otroke iz prvega starostnega obdobja lahko 
izvaja to obliko varstva oseba, ki izpolnjuje pogoje za vzgo-
jitelja ali pomoœnika vzgojitelja, za otroke drugega starost-
nega obdobja pa oseba,  ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja. 
Kandidat, ki bi æelel opravljati delo v varstveni druæini na 
svojem domu, mora imeti v skladu z normativi in standardi 
zagotovljen ustrezen prostor in opremo v skladu s Praviln-
ikom o minimalnih tehniœnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Ur. l. RS øt. 33/2008).
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo kadrovske in pros-
torske pogoje za odprtje varstvene druæine, lahko dobijo veœ 
informacij v vrtcu na tel. øt.: 01/7881 582 – Stanka Mustar, 
ali na obœini tel. 01/7810 367 – Veronika Vasiœ. Javni razpis 
s podrobnimi pogoji za prijavo bo vrtec objavil v naslednji 
øtevilki Troble.         
          Obœinska uprava
     Veronika Vasiœ 

Plavalni tečaj 
v našem vrtcu 
V ponedeljek, 9. junija, se je začel tečaj 
plavanja za vse otroke iz skupine Ribice 
ter starejše otroke iz skupine Račke.

Teœaja se je udeleæilo 27 otrok, ki so æe komaj œakali, 
da se odpravimo proti Ljubljani. Zjutraj, ko si stopil v 
igralnico, si lahko zaœutil, kako so otroci komaj œakali, 
da se odpravimo na plavalni teœaj. Po hitrem zajtrku smo 
pobrali nahrbtnike in se odpravili proti avtobusu.

Na avtobusu je bil pravi vrveæ. Otroci so se pogovarjali 
samo o tem, kdaj bomo æe konœno prispeli do bazena. 
Ko smo se le pripeljali do OØ Savsko naselje, nas je lepo 
sprejel g. Joæe. Hitro smo se morali razdeliti na dve skupini. 
V prvi skupini so prevladovale punce, ampak le zaradi 
svojih priœesk. V drugi skupini pa so bili veœinoma fantje, 
ki pa s suøenjem svojih priœesk nimajo problemov. Kratki 
lasje – hitro suha glava. Na bazenu sta nas sprejela dva 
vaditelja, ki sta nas pouœila o pravilih lepega obnaøanja 
ob in v bazenu. Nato je sledil prvi vstop v vodo. Œisto 
poœasi po stopnicah in æe je bila vsa skupina v vodi. V 
bazenu je vsak od otrok pokazal, kaj zna (potopil glavo, 
poskusil zaplavati ali pa samo hoditi v vodi). Druga 
skupina je v igralnici barvala, se igrala druæabne igre, 
risala s kredo na tablo, pomalicala in si tako krajøala 
œas. Potem je sledila zamenjava skupin. Naslednji dan 
so skupine razdelili glede na njihove sposobnosti v vodi. 
Tako je ostalo vse do konca tedna. Otroci so se skozi igro 
nauœili potopiti glavo za 5 sekund, plavati œolniœka, drseti 
v vodi in plavati æabico. Po konœanem teœaju je sledil øe 
preizkus. Otroci so navijali za svoje sovrstnike in jih s 
tem spodbujali. Teœaj so uspeøno opravili prav vsi. Prvi 
dan plavanja se je popolnoma razlikoval od zadnjega, saj 
so vsi napredovali. 
Na koncu smo se zahvalili obema vaditeljema in g. Joæetu 
za topel sprejem in gostoljubnost.
Tako se je konœal naø plavalni teden. Vzgojiteljice æelimo 
otrokom lepe poœitnice in veliko morskih dogodivøœin.

                                   Besedilo in fotograf ije: 
Nataøa Indihar 

Razpis za 
varstveno 
družino

Za zagotavljanje izvajanja programa 
javne sluæbe – predøolska vzgoja, lahko 
vrtec organizira vzgojo in varstvo otrok 
tudi v vzgojno-varstveni druæini. Ta obli-
ka vzgoje in varstva se izvaja na domu 
vzgojitelja ali pomoœnika vzgojitelja, ki je 
zaposlen v vrtcu in ima v skladu z nor-
mativi in standardi zagotovljen prostor in 
opremo. V vzgojno-varstveno druæino je 
vkljuœenih 6 otrok.

Moænosti za vzgojitelja zasebnika in va-
ruha predøolskih otrok so objavljene na 
strani Ministrstva za øolstvo in øport.

Stanka Mustar, pom. ravnatelja
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Cicibanove urice
Vzpostavljanje socialnih odnosov 

V vrtcu Sonœni æarek so se januarja zaœele Cicibanove uri-
ce. Interes starøev, da pripeljejo svojega otroka, je bil velik. 
Oblikovala se je simpatiœna skupina, ki sva jo izmeniœno vo-
dili Tadeja in Joæi. Vsak œetrtek so otroci, polni priœakovanj 
prihajali na igralne urice. Sprva so bili malo nezaupljivi do 
nove æivljenjske izkuønje, potem pa so se postopno osvobo-
dili negotovosti in se prepustili toku dejavnosti. Prizadevali 
smo si, da bi sreœanja potekala sproøœeno, da bi se otroci z 
veseljem vraœali ter da bi ob pripravljenih igralnih kotiœkih 
zadostili æeljo po raziskovanju, manipuliranju z materiali in 
spoznavanju novega okolja.
Otroci so prehajali med igralnimi kotiœki, likovno ustvarjali, 
radi so prisluhnili pripovedovanju pravljic. Ob posluøanju so 
ostrmeli in se preselili v domiøljijski svet glavnih junakov. 
Igralne urice so potekale do konca maja. Vsem otrokom, ki so 
zvesto prihajali na sreœanja, æeliva poœitnice, polne prijetnih 
spoznanj, doæivetij ter novih prijateljskih navez.

Zapisali: Joæi Planinøek in Tadeja Økulj  

Program »Zdravje 
v vrtcu«  v vrtcu 
Sončni žarek
Vrtec Sonœni æarek Velike Laøœe se je v øolskem letu 2007/2008 
vkljuœil v program  promocije zdravja v vrtœevskem okolju 
Zdravje v vrtcu, ki poteka pod pokroviteljstvom Zavoda za 
zdravstveno varstvo Ljubljana.

V vrtcu æelimo zagotavljati ustrezno okolje in razmere za 
varno in zdravo otroøtvo in za razvoj telesnih in duøevnih 
sposobnosti otrok. Zdravje v otroøtvu odloœilno vpliva na 
zdravje v celem æivljenju posameznika in tudi na zdravje 
v naslednjih generacijah. Kljuœnega pomena pa je obdobje 
do 6. leta starosti.
Cilje programa razdelimo v dve veliki podroœji. Prva skupi-
na ciljev je namenjena oblikovanju vrtœevskega okolja kot 
skupnosti, ki je zavezana skrbi za zdravje, in utrjevanju 
pozitivnega odnosa do zdravja. Druga skupina ciljev ob-
sega prizadevanje za zmanjøevanje nastanka bolezni in 
poøkodb. V predøolskem obdobju si otroci pridobijo iz-
kuønje, staliøœa in vzorce vedenja, ki jih veœinoma obdræijo 
vse æivljenje. Skrb za zdravje je prioriteta pri naøem delu 
in v skladu s tem izvajamo aktivnosti za krepitev zdravja: 
spoznavanje in uæivanje zdrave hrane, veliko gibanja na 
sveæem zraku in v novi telovadnici, umivanje zob in siste-
matski zobozdravstveni pregled, skrb za osebno higieno, 
higieno prostorov in igraœ, skrb za odpadke, pitje vode in 
nesladkanega œaja, pogovori, delavnice in didaktiœne igre 
na temo zdravja, izleti s starøi v naravo, izvajanje øportnega 
programa Zlati sonœek … Delavke vrtca se redno udeleæu-
jemo izobraæevanj za promocijo zdravja, ki jih organizira 
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Otroke in starøe 
æelimo s tem projektom osvestiti o pomenu zdravega in 
varnega naœina æivljenja. Vsi si æelimo biti zdravi, zato æe 
v vrtcu skrbimo, da ne zbolimo!

Tatjana Marolt, vrtec Sonœni æarek

Varno s soncem
Zaščitimo se pred škodljivimi 
posledicami sončnih žarkov

Vrtec Sonœni æarek Velike Laøœe sodeluje v projektu Zaøœit-
imo se pred økodljivimi posledicami sonœnih æarkov – Oza-
veøœanje predøolske populacije. Nosilca projekta sta Druøtvo 
za boj proti raku regije Celje in Zavod za zdravstveno var-
stvo Celje.

Osnovni namen projekta je otroke in njihove starøe opo-
zoriti na pomen pravilne zaøœite pred sonœnimi æarki in jim 
privzgojiti pravilno samozaøœitno ravnanje. Osnovna pripo-
roœila za zaøœito pred økodljivimi uœinki sonœne svetlobe so 
enostavna. Upoøteval naj bi jih vsak œlovek, predvsem pa si 
je treba prizadevati, da bi jih bil deleæen vsak otrok!
Temeljna priporoœila starøem za zaøœito otrok pred 
økodljivim delovanjem sonœnih æarkov: 

–  dojenœkov in majhnih otrok, ki se øe ne gibljejo 
 samostojno, ne izpostavljamo soncu;

–  v najbolj vroœih urah dneva poiøœimo senco; 
 ultravijoliœni æarki so najmoœnejøi od 10. do 16. ure,
 zato se takrat z otroki umaknimo v zaprte prostore ali 
 senco dreves, øotora …;

–  otroke navadimo na preprosto pravilo o senci: œe je 
 otrokova senca krajøa od njegovega telesa, naj takoj 
 poiøœe senco;

–  otrokom nadenimo na glavo pokrivalo æe zjutraj in jih 
 oblecimo, da lahka obleka pokrije œim veœjo povrøino
 otrokovega telesa;

–  ne pozabimo na sonœna oœala;

–  uporabljajmo kreme za zaøœito pred soncem z najviøjimi 
 sonœnimi zaøœitnimi faktorji;

–  otroke zaøœitimo, tudi kadar smo z njimi v senci, saj se
 UV-æarki odbijajo od povrøin, kot so voda, pesek, beton 
 in trava.

Æelimo vam lepe, brezskrbne in bogate poœitniøke dni in ne 
pozabite: varno s soncem! 

Po delovnem gradivu Zavoda za zdravstveno varstvo Celje
Tatjana Marolt, vrtec Sonœni æarek

Zaključna zabava 
vrtca Sončni žarek
Pred nami so poœitniøki dnevi. Otroci se veselijo letovanja 
na morju ali v toplicah,  preæivljanja œasa s svojimi starøi, 
sorodniki. Pred odhodom na dopust, pa smo se skupaj po-
slovili od delovnega øolskega leta. Vrtec Sonœni æarek je 
otroke in starøe povabil na zakljuœno sreœanje. Organizira-
ne so bile ustvarjalne delavnice po igralnicah vrtca, kjer so 
aktivno sodelovali otroci in starøi. 

Navzoœi otroci so poljubno prehajali med dejavnostmi. Za 
najmlajøe je bil pripravljen gibalni poligon. Ostali so izbira-
li med izdelovanjem pentlje, splava, gusarskega pokrivala, 
poslikavo rutic, lesa in kamenja, oblikovanjem slanega te-
sta, izdelovanjem hobotnice iz plastenke.  V frizerskem sa-
lonu so si lahko oblikovali modno priœesko. Na priloænost 

pa je bilo potrebno kar malo poœakati, saj je bilo zanimanja 
veliko. 
 Ob koncu ustvarjanja so otroci dobili sladoled ter se s straøi 
odpravili v øportno dvorano. Tam se je nadaljeval drugi del 
zakljuœnega sreœanja.
Gost zabavnega programa je bil animator Sten Vilar. Otroke 

je popeljal v svet glas-
be, plesa in domiøljije. 
V nevidno mreæo dobre 
volje, ki jo je tkal s svo-
jo razigrano energijo, 
je lovil celo starøe. Za 
trenutek so pozabili na 
teæave, strahove in se 
prepustili toku doga-
janj.
Zakljuœno sreœanje se 
je uspeøno izteklo. Vrt-
cu Sonœni æarek je v 
najveœje zadovoljstvo, 
da so otroci uæivali. 
Skupini Ribice, ki se 
poslavlja in podaja na 
novo æivljenjsko pot, pa 
æelimo veliko poguma, 
trdne volje in uspehov.

Zapisala 
Joæica Planinøek
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Bivanje v Zapotoku
46 otrok iz vrtca Sonœni æarek je konec maja odølo na trid-
nevno bivanje v naravi v Zapotok pri Kureøœku. Bivanja so 
se udeleæili otroci iz starejøih skupin: Raœke, Jeæki, Medvedi 
in Ribice.

Prvi dan, 26. maja, so se otroci najprej spoznali z okoljem, 
se namestili po sobah, naredili kratek sprehod ter se igrali 
na igriøœu. Komaj so œakali, da se bo zveœerilo, saj smo se s 
svetilkami odpravili v bliænji gozd. Tam smo preganjali Bed-
anca in æivali na øtirih nogah. Naslednji dan smo æe navsez-
godaj odøli na Kureøœek. Popoldne smo ob razliœnih druæab-
nih igrah, øportnih aktivnostih in likovnih dejavnostih, kot so 
izdelovanje ogrlic in oblikovanje izdelkov iz das mase, œakali 
na œarovnika Janeza, da nam je prinesel sladoled. Sledila je 
teæko priœakovana œarovniøka predstava in »piæama æur«. 
Tu ni treba dodati, da dolgih priprav na spanje ta veœer ni 
bilo. Zadnji dan je potekala øportna olimpijada, vendar nas je 
moœno sonce kmalu prisililo, da smo se umaknili v notranje 
prostore.

Medalje so si zasluæili vsi otroci, ampak ne le s øportnega 
vidika temveœ tudi zato, ker jim je uspelo tri dni bivati stran od 
domaœega okolja. Nauœili so se bivati z drugimi ljudmi, vrst-
niki, spati v drugih posteljah, se prilagajati in biti potrpeæljivi 
pri tolikønem øtevilu otrok. Otroci so si lahko tako nabrali 
dodatnih izkuøenj v samostojnem æivljenju.

Jutranji pohod na Kureøœek.

Besedilo in fotograf ije: Tadeja Økulj

Kaj je bilo otrokom najbolj vøeœ, pa naj povedo kar sami:
Nik Ø.: Najbolj mi je bilo vøeœ, ko smo koøarko igral, ko mi  
 je David na koø ciljal. Jest sem dal 6 koøev, on pa dva.  
 Pa jedli smo dobro: makarone, pire krompir, palaœinke,  
 pa preæganko.
Patricija: Ko smo se igrali, bili na gugalnicah. Najbolj sem si  
 zapomnila ko smo tam spali.
Gaøper: Ko smo s svetilkami svetil pa so se baterije spraznile  
 in so se same napolnile. Pa po avtu sem rad plezal 
 (igralo). Rad sem palaœinke jedu in gres.
Ajda: Piæama parti – ko smo plesali in gledali œarovnika.
Nik H.: Najbolj mi je bilo vøeœ, ko sem dal 23 golov med   
     tavelikimi, ko smo hodili, se øli Enko – pa øe zmagal sem!
Miha: Ko sem øel na Blaæev pograd in sva gledala zmaje, pa  
 ko smo dobro jedli, spali, pa piæama æur.

Najprej œarovniøki triki, nato piæama party.

Podelitev medalj - vsi smo ''zmagovalci'' bivanja v Zapotoku.

Sprehod okrog Zapotoka.

Uœenci so v raœunalniøki uœilnici vadili in se tudi prijavili s 
svojim geslom. Lahko pa so vadili tudi doma, pogoj je le inter-
netna povezava. Utrjuje se raœunanje na pamet, raœunalniøki 
program rezultate toœkuje. Øtevilo doseæenih toœk je odvisno 
od hitrosti in zanesljivosti raœunanja, teæji primeri so ovre-
dnoteni z veœ toœkami. Øe vedno se lahko pomerite in preiz-
kusite sami s seboj na spletni strani http://sl.lefo.net. 
Za tekmovanje so bili predvideni trije krogi in vsak prijavljen 
tekmovalec je lahko tekmoval trikrat. Za uvrstitev v f inale pa 
sta se upoøtevala dva najboljøa rezultata. Tekmovanje je bilo 
œasovno omejeno.
Iz prve starostne skupine so se trije tretjeøolci uvrstili med 
prvih dvanajst iz razliœnih koncev Slovenije in tako postali 
f inalisti. To so bili Jakob Hoœevar, Nik Pintariœ in David Økof. 
F inalisti so se 5. aprila pomerili med seboj v æivo na OØ Mira-
na Jarca v Œrnomlju. Tekmovali so v peteroboju – nakljuœne 
raœunske operacije. Otroci so spoznali øolo in sovrstnike iz 
razliœnih krajev Slovenije. Malo utrujeni, pa vendar zado-
voljni in bogatejøi za novo izkuønjo, smo se pozno popoldne 
sreœno vrnili domov, za kar gre zasluga tudi naøemu ravnate-
lju, ki je bil ta dan naø øofer.

Besedilo: Branka Levstik

Tekmuj sam s sabo, 
s sošolci in s časom
F inalisti matematiČnega tekmovanja 
v Črnomlju

V letoønjem øolskem letu smo uœence od 1. do 5. razreda pr-
ijavili v projekt Tekmuj sam s sabo, s  soøolci in s œasom. To 
je matematiœno tekmovanje, namenjeno udeleæencem vseh 
starosti, skupinam, razredom, øolam, starøem, razdeljeno na 
starostne stopnje.

Tekmovanje in  pred tem vaje so potekale v øtirih starostnih 
skupinah: 

1. starostna skupina: uœenci od 1. do 3. razreda,
2. starostna skupina: uœenci od 4. do 5. razreda,
3. starostna skupina:uœenci od 6. do 7. razreda,
4. starostna skupina:uœenci od 8. razreda dalje, 

srednjeøolci in odrasli.

F inalisti prve starostne skupine ob zakljuœku tekmovanja

F inalisti naøe øole
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Žogarija v Mariboru
Uœenci OØ Primoæa Trubarja so se v Ribnici udeleæili tekmo-
vanja v nogometu in
øportnih igrah. Vsem sodelujoœim je bilo v veliko veselje, da 
se je ena od ekip
uvrstila v f inale Æogarije v nogometu. F inale je potekal 7. 
junija 2008 v Mariboru pod
komentatorskim vodstvoma Simona Galeta. Tam se je naøa 
ekipa pomerila z najboljøimi ekipami, ki so bile v malem no-
gometu zmagovalke v okviru cele Slovenije. Napeta borba, 
ki je niso ustavile niti deæevne plohe, je vsem udeleæencem 
prinesla zlate medalje. Uspeøne nogometaøe je na tekmi 
spremljal trener Sreœo, ki sedaj æe vrsto let dobro skrbi za 
naøe najmlajøe nogometaøe. Tudi v prihodnje si æelimo do-
brih rezultatov.

Irena Selan  

Športni uspehi OŠ 
Primoža Trubarja
Veliko uspehov učencev OŠ Primoža 
Trubarja na športnih tekmovanjih v 
šolskem letu 2007/08 

Øolsko leto 2007/08 je bilo na podroœju øolske øportne vzgo-
je gotovo prelomno, saj je bilo v znamenju gradnje nove 
øportne dvorane. Ob novi pridobitvi smo æe skoraj pozabili 
na jesenske in zimske mesece, ko smo imeli program øportne 
vzgoje moœno prilagojen. 
Za vso pomoœ v tistem œasu se øe enkrat zahvaljujem Obœini 
Velike Laøœe.

Program øolskih øportnih tekmovanj se glede na prejønja leta 
ni veliko spreminjal. Udeleæili smo se sicer nekoliko manj 
tekmovanj, a dosegli zavidljive uspehe. Najveœja uspeha 
sta gotovo priøla na koncu øolskega leta, ko je Simon Babiœ 
osvojil 3. mesto na dræavnem prvenstvu v metu æogice, mlajøi 
uœenci pa so postali podroœni prvaki v malem nogometu 10. 
podroœnega centra (Grosuplje), v katerem je kar 23 øol.
Ostali uspehi so predstavljeni v nadaljevanju.
Øportnika øole za letoønje øolsko leto sta postala Ajda Centa 
in Rok Marolt.
Vsem uœencem øportnikom iskrene œestitke.

Bojan Novak

NAJVEČJI USPEHI V ŠOLSKEM LETU 
2007/08

3. mesto V DRÆAVI  SIMONA BABIŒA v metu æogice.
Simon Babiœ je v hudi konkurenci osvojil 3. mesto v metu 
æogice z odliœnim rezultatom 
65,63 metra. To je prva medalja z dræavnega prvenstva v 
atletiki za naøo øolo.

Največji dosedanji 
uspeh v atletiki za 
učence OŠ Primoža 
Trubarja
Simon Babiœ, uœenec 7. razreda, je na dræavnem pr-
venstvu v atletiki v kategoriji mlajøih uœencev (ro-
jenih leta 1995 in mlajøih) v metu æogice osvojil 3. 
mesto. S tem je izboljøal 4. mesto Martina Lovøina iz 
øolskega leta 2005/06 in Janija Marolta iz øolskega 
leta 2004/05.

Zadnja leta je priølo æe kar nekako v navado, da se 
kakøen od naøih uœencev uvrsti na dræavno prvenstvo v 
atletiki, kar je glede na to, da je atletika kraljica øportov 
in kot taka dosegljiva vsem, zares velik uspeh. 

Dræavno prvenstvo je bilo letos 5. junija v Celju. Kljub 
deæevnemu vremenu so bili doseæeni odliœni rezultati, 
kar govori o vzponu slovenske atletike v zadnjih le-

1. mesto EKIPE MLAJØIH UŒENCEV V MALEM NOGO-
METU NA PODROŒNEM TEKMOVANJU
Ekipa mlajøih uœencev je na medobœinskem prvenstvu 
osvojila prvo mesto in se uvrstila na podroœno tekmova-
nje, kjer je bila prav tako najboljøa in zmagala.  

12. mesto NEÆE HOŒEVAR na DRÆAVNEM PRVENSTVU 
V KROSU.
Neæa Hoœevar je osvojila najboljøo æensko uvrstitev øole 
na tej mnoæiœni tekaøki prireditvi. 

18. mesto NEÆE HOŒEVAR na LJUBLJANSKEM MARATO-
NU
Neæa Hoœevar je osvojila najboljøo æensko uvrstitev øole 
na tej mnoæiœni tekaøki prireditvi (med 265 udeleæenci).

13 medalj na KRPANOVEM KROSU
Uœenci naøe øole so bili po øtevilu osvojenih medalj 
najboljøi izmed vseh sodelujoœih øol.
V svojih kategorijah sta zmagala Æan Æuæek in Jakob 
Hoœevar.

9 medalj na KROSU V LOØKEM POTOKU
Uœenci naøe øole so osvojili kar 9 medalj.
V svojih kategorijah so se zmag veselili Æan Æuæek, Jakob 
Hoœevar in Rok Marolt.

3. mesto UŒENCEV NA PODROŒNEM EKIPNEM ATLET-
SKEM TEKMOVANJU

2. mesto EKIPNO NA PODROŒNEM TEKMOVANJU V 
ATLETSKEM TROBOJU
Tega tekmovanja smo se udeleæili prviœ in æe dosegli 
odliœen rezultat. 

Ekipa mlajših 
učencev (letnik 1995 
in mlajši) področni 
prvak v malem 
nogometu
Zadnje konœano øportno tekmovanje je postreglo øe z enim 
velikim uspehom. Ekipa mlajøih uœencev se je preko medo-
bœinskega tekmovanja uvrstila na podroœno prvenstvo, kjer 
pa je zmagala in tako dosegla najveœji uspeh v nogometu v 
zadnjih letih.

Medobœinsko prvenstvo je potekalo maja na Igu. Sodelovalo 
je 8 øol. Naøa ekipa se je pomerila najprej v skupini z OØ 
Horjul (4 : 1), OØ Økof ljica (2 : 0) in OØ Dobrova (1 : 2) in 
osvojila prvo mesto. Nekaj dni kasneje smo v polf inalu pre-
magali vrstnike iz OØ Brezovica (5 : 0), nato pa v f inalu øe 
uœence OØ Dobrova (2 : 1) in se jim tako oddolæili za poraz 
v predtekmovanju. Prvo mesto nas je pripeljalo na podroœno 
prvenstvo, ki smo ga organizirali v naøi novi øportni dvorani 
v ponedeljek, 9. junija 2008.

Foto: Primoæ Økulj

Na tem zakljuœnem turnirju sta sodelovali øe ekipi OØ Do-
brepolje in OØ Ob Rinæi Koœevje. V prvi tekmi so naøi uœenci 
premagali OØ Dobrepolje z 2 : 0, nato pa izgubili z OØ Ob 
Rinæi z minimalno razliko 1 : 2. Kljub temu smo se lahko 
veselili naslova podroœnih prvakov.
V ekipi so najveœje breme nosili Miha Æuæek, Domen Økulj, 
Metod Indihar, Gal Økulj, Nejc Mramor in Ambroæ Hren, 
igrali pa so øe Kristian Bamburaœ, Blaæ Bavdek in Rok Kap-
lan.
Vsem fantom iskrene œestitke!
Obenem pa se je treba zahvaliti tudi vodstvu NK Velike Laøœe 
za pomoœ pri organizaciji podroœnega prvenstva.

Bojan Novak

   ZAHVALA

Planinsko druøtvo Velike Laøœe se zahvaljuje vsem, ki ste 

kakorkoli sodelovali pri organizaciji in izvedbi 16. po-

hoda po Velikolaøki kulturni poti in po svojih najboljøih 

moœeh pripomogli k øe eni uspeøno izvedeni prireditvi. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki se pohoda udeleæujete in 

vsako leto dokazujete, da naø trud ni zaman.

tih. Simon Babiœ se je na tekmovanje uvrstil s petim 
najboljøim rezultatom s podroœnih tekmovanj, na tek-
mi pa je naøel øe nekaj rezerve in z odliœnim metom 
v zadnji seriji (65,63 m) priøel na stopniœke. Treba je 
dodati, da se je, kljub temu da je uœenec 7. razreda, æe 
moœno pribliæal tudi øolskemu rekordu.

Sicer pa so naøi uœenci odliœno nastopili tudi na 
podroœnem tekmovanju 26. maja v Ljubljani. Tam je 
Simon prepriœljivo zmagal v metu æogice, prav tako pa 
je bil najboljøi Miha Æuæek v skoku v viøino. Drugo 
mesto je prav tako v skoku v viøino osvojila Ajda Cen-
ta, tretji mesti pa Tjaøa Cimperman v metu æogice in 
fantovska øtafeta 4 x 100 metrov v postavi Tadej Ma-
rolt, Gregor Øilc, Luka Koren in Rok Marolt. Poleg teh 
odliœnih rezultatov ne morem mimo dveh œetrtih (Rok 
Marolt, Tadej Marolt) in enega petega mesta (Jan Pe-
terlin).

Verjamem, da bomo tudi v prihodnjih letih z veseljem 
lahko poroœali o podobnih uspehih naøih uœencev.

Bojan Novak
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15. Kolesarska 
dirka 
po Sloveniji
Uvodna etapa mimo 
Velikih Lašč

Drugi teden junija se je skozi Velike Laøœe sredi 
sonœnega popoldneva peljala uvodna etapa 15. 
slovenskega Toura. Kolesarji so dirko po Slov-
eniji zaœeli v srediøœu Ljubljane, pot pa jih je 
nato vodila vse do Postojne. Na trgu v Velikih 
Laøœah so jih z velikim navduøenjem priœakali 
tudi uœenci OØ Primoæa Trubarja.

Besedilo in fotograf ija: Marija Ivanc Œampa

Cicibani do osem let zaključujejo s 
tekmovalnimi aktivnostmi

31. maja se je konœalo tekmovanje za Cicibane U-8 pod 
okriljem Medobœinske nogometne zveze Ljubljana. V tej 
kategoriji je tekmovalo øestintrideset ekip iz Bele Krajne, 
Zasavja, dolenjske in øirøe Ljubljanske regije, razvrøœenih 
v devet skupin. 
Nogometaøi, organizirani znotraj ØD NK Velike Laøœe, smo 
tekmovali v Skupini 2, zaradi laæjega sodelovanja pod ime-
nom Koœevje VL. Æe po jesenskem delu je bilo jasno, da ne 
bomo imeli znotraj skupine pravih nasprotnikov. V skupini 
smo konœali na prvem mestu, z dvaindvajsetimi zmagami, 
samo z dvema remijema. 

Razpored po rednem delu znotraj U-8 skupine 2.

Z - zmaga N - neodloœeno P - poraz  ØT - øtevilo tekem  TŒ 
- øtevilo toœ

Nestrpno smo priœakovali f inalni turnir z æeljo po 
najboljøem. V nedeljo, 8. junija, v Radomljah smo se 
sreœali s prvaki iz ostalih osmih skupin. Smela priœakovanja 
so poœila kot milni mehurœek æe na prvi tekmi, ko se je 
poøkodoval eden najboljøih igralcev. Kljub njegovi veliki 
æelji ni mogel dati priœakovanega. Ekipa se je srœno borila 
in se z eno zmago, dvema neodloœenima rezultatoma in 
dvema porazoma, uvrstila na drugi del lestvice. Pohval-
no! 
Najveœji uspeh ØD NK Velike Laøœe v petletni zgodovini v 
tej kategoriji. Ob predpostavki, da infrastruktura v Velikih 
Laøœah ni primerljiva z moænostmi drugih ekip, volonter-
sko delo nogometnih navduøencev ni dovolj za najviøja 
mesta v dræavi.
Pohvala tudi starøem, ki so se na f inalu v velikem øtevilu 
prelevili v strastne nogometne navijaœe in na ta naœin 
spodbujali svoje nadebudne nogometaøe. Podpora starøev 
ima neprecenljivo vrednost.
S f inalom Medobœinske nogometne zveze Ljubljana se pri 
nas nogomet ne konœa. Do konca øolskega leta se bomo 
udeleæili tradicionalnega 6. turnirja LEGEA OPEN 2008 za 
selekcije U-8 pod okriljem NK Brinje in malo nogometne-
ga turnirja v Dobrepoljski dolini.

Mitja Pintariœ

Našpičenost ekipe 
Mina Cafe ni dovolj
Zaključuje se spomladanski del 
Medobčinske lige 
v malem nogometu pod 
pokroviteljstvom Občine Ribnica. 

Ekipa je glede na lansko leto v spremenjeni zasedbi. Po 
dvanajstih krogih gre fantom iz ekipe Mina Cafe slabøe kot 
lani. Naøpiœenost s katero so lani krojili vrh, je letos premalo. 
Do jeseni je œasa za analizo dovolj.
Ni prostora za maloduøje. Dopadljiva igra, ki so jo pokazali 
na nekaterih tekmah in domaœe igriøœe v Velikih Laøœah, ki 
je z od junija spet aktivno, vlivata optimizem in voljo, ki jo 
bodo jeseni potrebovali. 
Tega se najbolj veselimo zvesti navijaœi. Prijetne poœitnice 
do jeseni.

Zapisal: Mitja Pintariœ

Odličen dosežek 
mladih karateistov
V soboto, 15. marca 2008, je v Æalcu potekal mednarodni 
turnir karateistov, ki so se ga udeleæili mladi karateisti iz Ital-
ije, Avstrije, Øvice in Slovenije.
V kategoriji deœkov, starih 10 let, je v disciplini kate prvo 
mesto zasedla slovenska ekipa kluba Shotokan iz Grosu-
pljega, ki jo trenira Esad Bogaljeviå, 5. dan. Ekipo sestavljajo: 
Nik Horvat, Stefan Joksimoviå ter naø obœan in uœenec OØ 
Velike Laøœe, Jure Jakliœ.
V nedeljo, 25. maja 2008, pa je v Oplotnici potekalo ekipno 
dræavno prvenstvo v disciplinah borbe in kate. Ekipa kluba 
Shotokan je zasedla tretje mesto.

Mladim karateistom iskrene œestitke!
N. M.

Fotograf ije so bile posnete na dræavnem prvenstvu v Oplotnici. 
Naø obœan Jure Jakliœ je prvi z desne. (Foto:J. Basiœ.)

Zaključena 
sezona za 
Cicibane U-10

Desetletniki to sezono prvič 
tekmovali samostojno

Pod okriljem Medobœinske nogometne zveze Ljubljana so se 
to sezono nogometaøi iz Velikih Laøœ merili prviœ v kategoriji 
do 10 let. Tudi to skupino je vodil Sreœko Rajøel. 
Vsi vikendi aprila in maja so bili rezervirani za nogomet. Na-
porno tekmovanje je mimo. 
Uvrstitev v drugem delu lestvice ni odraz igre, ki so jo fantje 
kazali skozi celo ligo. Tekmovanje na travi zahteva temu 
primerno vadbo za katero so bili naøi prikrajøani. Posamiœne 
prijateljske tekme v Koœevju in Ljubljani so bile premalo 
glede na konkurenco. Zahvala starøem, ki so otroke vozili na 
tekme in jim stali ob strani.
 Pohvale s strani nasprotnih ekip so dobra spodbuda za pri-
hodnjo sezono, v kateri bi æeleli ekipo zadræati skupaj.

Zapisal: Mitja Pintariœ

 KLUB ØT Z N    P     GR TŒ

1.  Koœevje VL 24 22 2 0   97:17 68

2.  Mirna 24 13 3 8   65:45 42

3.  Livar I.Gorica 24 4 3 17   25:70 15

4.  Bela krajina A 24 4 2 18   30:85 14

Najmlajši 
ponos ŠD NK 
Velike Lašče
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zaporniøki in skavtski du-
hovnik Robert Friøkovec, 
ki je z doæiveto pridigo 
vse navzoœe pripravil do 
vsaj kratkega razmiøljanja 
o sebi in svojih navadah. 
Po maøi je sledil sestanek 
s starøi in predstavitev od-
raslih skavtov,  potem pa 
sveœane skavtske obljube 
za vse, ki øe niso imeli ta 
prave skavtske rutke.
Naøe druæenje smo 
zakljuœili s pospravlja-
njem tabornega prostora, 
torto in velikim piknikom, 
na katerem so tudi naøi 
starøi pokazali veliko vo-
lje in znanja pri izvedbi 
piknika, oœetje za æari, 
mame pa pri rezanju ze-
lenjave. 

Joæe Perhaj – 
Marljivi polh
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V pričakovanju 
»Norosti«
Zaključek skavtskega leta 
skavtske skupine  Škocjan 
– Turjak 1

V soboto, 24. maja, popoldne smo se izvi-
dniki in vodnice ter popotniki in popotnice 
zbrali na øolskem igriøœu na Turjaku. Po krat-
kem uvodu smo jo peø mahnili do tabornega 
prostora, ki se resnici na ljubo niti ni naha-
jal zelo daleœ stran. Ko smo prispeli, smo se 
razdelili po skupinah in v nekaj urah so na 
tabornem prostoru æe stali øotori, jambor, 
ognjiøœe, mize in klopi. Po uspeøni postavi-
tvi tabora pa je sledil prihod naøih najmlajøih 
skavtov volœiœev, obilna veœerja, ki smo je 
bili vsi zelo veseli, saj peka hrenovk in twista na ognju pri 
skavtih vedno væge. Klepetanje ob ognju so prekinili voditelji 
z navodili »Takoj spat,« saj je bila ura æe pozna. Straæarji so 
zasedli svoja mesta ob ognju, ostali pa smo se nekateri veseli, 
drugi z negodovanjem odpravili spat.
Ponoœi pa se je zgodila katastrofa … Ribniøki skavti so priøli 
krast zastavo! Kriki in vpitje straæe so prebudili skoraj vse, ki 
smo ravno zaspali, vendar ker pravila ne dovoljujejo, da bi 
bil ponoœi zunaj øotorov øe kdo drug kot straæarji in tisti, ki 
kradejo smo ostali v øotorih in upali, da se bo hrup kmalu 
polegel. Vendar se ni! 
Zjutraj je sledilo poroœilo straæe, telovadba in zajtrk. Po zaj-
trku pa smo se spet razdelili po skupinah in pripravili vse 
potrebno za skavtsko maøo, oznaœili pot do tabornega prosto-
ra, da so nas starøi naøli in se pripravili na skavtske obljube. 
Toœno o poldne smo zaœeli s skavtsko maøo, na katero so 
bili povabljeni tudi starøi in jo je na veliko veselje vseh vodil 

Si hladen ali vroč?
Predstavitev odraslega skavtstva staršem 
skavtov skupine Škocjan – Turjak 1

Na pripravljalnem vikendu osebja za Jamboree na Turjaku je 
padla beseda: skavti skavtske skupine Økocjan – Turjak 1 bi svo-
jim starøem æeleli predstaviti izkustvo odraslega skavtstva – in 
kaj hitro smo bili dogovorjeni, da jih obiøœemo.
Œetrti vikend v maju so pripravili zakljuœek skavtskega leta, dvo-
dnevni izhod in obljube. Medse so povabili øe Robija Friøkovca, 
ki je med maøno daritvijo na svoj prodoren, jasen in odkrit naœin 
poøteno razmigal miøljenje in telesa vseh navzoœih. To je bila 
tista prava skavtska sveta maøa, ko ti ob pogledu na mladino v 
oranænih krojih, zelenje gozda, trav in øotorov v taboru, ploska-
nje ob prepevanju skavtskih pesmi, zaigra srce. In zakaj ne bi 
vsega tega sprejeli kot del svojega æivljenja tudi odrasli?
Robi je v pridigi potrkal na naøa srca in pokazal na pravi odnos s 
Øefom: Bodi hladen ali vroœ, ne pa mlaœen!  Ne bodimo kristjani 
samo na pol. Za to, da smo boljøi, se je enostavno treba brcniti v 
...! Ena izmed poti, ki nas vodi k Njemu, je tudi skavtska pot.

Starøi in vsi ostali! 
Naslednje skavtsko leto bo pri vas zrasla nova bratovøœina od-
raslih katoliøkih skavtinj in skavtov, kajne! Bodite dobrodoøli 
v veliki skavtski druæini, katere del so to nedeljo postali tudi 
vaøi otroci!  

Katja Anæiœ, naœelnica ZBOKSS
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Papir na varnem
Domači skavti zbrali 11 ton papirja

Z veseljem sporoœam, da smo razliœne skavtske skupine do 
danes zbrale nekaj veœ kot 266 ton papirja, skoraj 4 tone kar-
tona in nekaj veœ kot 2 toni in pol drugih odpadnih surovin. 
Zahvala za to gre seveda tudi vam, saj ste nam pri akciji zbi-
ranja papirja pomagali.

Motivi iz narave
Prvi fotografski natečaj 
v Mladinskem društvu VRT

V petek, 23. maja 2008, smo se v prostorih MD VRT-a prviœ 
sreœali vsi nadobudni mladi fotograf i iz naøe obœine. Zbralo 
se nas je ducat, 7 pa nas je na nateœaju sodelovalo s svojimi 
fotografskimi deli. 

Na nateœaju so lahko sode-
lovali vsi œlani Mladinske-
ga druøtva VRT, ki so svoje 
digitalne fotograf ije poslali 
do vkljuœno 18. maja; pri-
javljene fotograf ije pa so 
morale biti njihovo avtor-
sko delo. Vsak udeleæenec 
je lahko oddal najveœ 5 
fotograf ij. Ker smo vsi 
amaterski fotograf i, smo 
se odloœili, da ne bomo 
izbirali le ene najlepøe 
fotograf ije, vendar bomo 
skupaj pregledali vse pri-
spele fotograf ije in jih med 
seboj primerjali. Pri izboru 
najlepøih smo upoøtevali 
dobro izbran in poudarjen 
motiv, ostrino fotograf ije, 
barvne kontraste, kom-
pozicijo in perspektivo. 
Vse prispele fotograf ije 
so bile izvirne, ne obde-
lane z razliœnimi progra-

mi. Nateœaj je imel zakljuœeno zgodbo, in sicer z naslovom 
Motivi iz narave. Vsako fotograf ijo je avtor tudi podnaslovil. 
Namen nateœaja ni bil le izbrati nekaj lepih fotograf ij, ampak 
vzbuditi umetniøko æilico in æeljo po izboljøanju tehnike fo-
tograf iranja. Pogovor o razliœnih motivih, lokacijah nastanka 
posnetka, fotografski opremi in øe œem se je zavlekel v noœ in 
veœ kot oœitno je bilo, da to ni bil zadnji fotografski nateœaj v 
naøem druøtvu. Tokrat iøœemo motive v æivalskem svetu. 

Mnogi se spraøujete ali nas boste v taki akciji øe kdaj videli. 
Vsekakor, vidimo se ponovno oktobra. 
Skavti pa ne zbiramo samo papirja, naø novi zabojnik je zelo 
vesel tudi plastiœnih zamaøkov. Te bomo zbirali øe vse poletje, 
k temu pa ste vabljeni tudi vi. Zamaøke pobiramo v zaœetku 
septembra. Œe ima kdo æe zbrano veliko vreœo zamaøkov, pa 
nas lahko pokliœete na tel.: 040 423 674. 
In ne pozabite, skavti smo vedno za akcijo, pa ni vaæno 
kakøno.

Melita Øtrukelj, stegovodinja 
Skavtska skupina Økocjan – Turjak 1

Izletniki Vestnikovega vlaka po programu »Sprehod po Trubarje-
vu rojstni fari« v soboto, dne 7.6.2008 na zakljuœnem pikniku na 
Gradeæu

Dobrote iz 
gradeške peči

Majski izlet v neznano
Upokojenci smo si polnili baterije v 
deželi sonca, vina in prijaznih ljudi 
– na Primorskem
Vsako leto v najlepøem mesecu nas naøe vodstvo preseneti z 
izletom v neznano. Organizatorji so molœeœi, niœesar ne izda-
jo. Po objavi izleta se razliœno odzivamo. Smo paœ ljudje, ki 
nas loœijo æelje, pogledi, interesi in prav je tako. Nekatere raz-
jeda radovednost, drugi z veseljem sprejemajo preseneœenja. 
Godrnjaœev je le peøœica. Za letoønje majsko potepanje so se 
prijavili pozitivno naravnani, disciplinirani, vedoæeljni, veseli 
ljudje. Po mnenju vseh je bil prav zato izlet izvrsten in preæet s 
pozitivno energijo. Seveda je k temu pripomogla dobra organi-
ziranost in sonœno vreme, kljub œrnogledi vremenski napovedi 
in deæju v naøih krajih. Napolnili smo si baterije, ki bodo kar 
nekaj œasa razsvetljevale naø vsakdanjik. 
V avtobusu smo izvedeli – na Primorsko bomo rajæali. Popeljali 
smo se po rodovitni in vinorodni Vipavski dolini, deæeli sonca, 
burje, sadja, vina in prijaznih ljudi. Velik razcvet je doæivela v 
œasu rimskega imperija. Po dolini so posejani dvorci, gradovi in. 
Naselja so pravi kulturni spomeniki.
Ustavili in ogledali smo si:
– Vipavo, starodavno naselje, ki mu slikovitost dajejo razvali-
ne starega gradu na strmem hribu nad mestom in vrsta izvirov 
reke Vipave. Reka teœe med hiøami, pod njimi in pod øtevilnimi 
mostovi;
– Ajdovøœino, kulturno in gospodarsko srediøœe Vipavske doli-
ne: mesto se ponaøa z izredno bogato in razgibano zgodovino, 

ki sega tja do 3. stoletja. Leæi pod strmim robom Trnovskega 
gozda in ob sotoœju potokov Hublja in Lokovøœaka. Izviri Hu-
blja spadajo med najimenitnejøe kraøke izvire. Ob njem so bile 
fuæine, mlini, æage in zajetje pitne vode. Industrija v Ajdovøœini 
se je razvila po 2. svetovni vojni. Od izvirov Hublja poteka 
geoloøka pot Ajdovøœina–Jesenice, ki jo je leta 1988 odprl Joæe 
Smole, tedanji predsednik SZDL. V Ajdovøœini je bila imenova-
na prva povojna slovenska vlada;
– Vipavski Kriæ: vas leæi na podolgovatem griœu sredi doline. 
Bila je naseljena æe v predrimskih œasih. Konec 15. stoletja je ta-
kratni goriøki økof dal zgraditi øtirinadstropni grad in obzidje za-
radi nevarnosti turøkih vpadov. Hiøe so stisnjene v zavetje gradu 
in obzidja in so spomeniøko zaøœitene. Vipavski Kriæ je dobil 
træne pravice leta 1507. Cesar Ferdinand ga je leta 1532 pov-
zdignil v mesto. Zgradili so tudi kapucinski samostan, kasneje 
pa øe samostansko in æupnijsko cerkev. Samostan ima bogato 
knjiænico. V njem je dolgo let æivel znameniti pridigar Janez 
Svetokriøki. V Vipavskem Kriæu je pridigal tudi Primoæ Trubar;
– Sveto goro ali Skalnico, ki se strmo dviga nad smaragdno reko 
Soœo in Solkanom. Je romarska boæja pot, visoka 682 metrov. Ob 
cesti na goro so postaje kriæevega pota. Z gore se odpre œudovit 
razgled. Na vrhu je veliœastna bazilika Marijinega vnebovzetja 
s franœiøkanskim samostanom in romarskim domom. Zvonik je 
visok petdeset metrov in ima øtiri zvonove. Na gori je gostinski 
lokal Restavracija Sveta gora s 400-letno tradicijo in slovi po iz-
vrstni kuhinji. Tudi nas so kulturno postregli s slastnim kosilom.
V deæeli rajsko mili, kot jo je poimenoval in opeval  pesnik 
Simon Gregorœiœ, smo se sprostili in doæiveli globoko zadovolj-
stvo. V njej resniœno vsak popotnik najde zatoœiøœe, kjer si na-
polni duøo, oœi in telo.

Besedilo Marija Øolar Merjasec
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Nato se je zaœelo spretnostno jahanje kot prikaz posluønosti 
konj in njihove uporabe za delo in rekreacijo.                                                         

V spretnostni voænji je prvo mesto dosegel Valentin Aliœ, 
drugo Alojz Indihar, v jeæi okrog sodov prvo mesto Matic 
Zakrajøek, drugo Rok Tomøiœ, tretje Pavøiœ Æiva, v »ølajsanju« 
hloda   prvo mesto Alojz Novak, drugo Peter Indihar, tretje 
Alojz Indihar, v preskoku je prvo mesto zasedla Æiva Pavøiœ, 
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Konjeniška prireditev 
Podhojca 2008
V soboto, 7. junija 2008, smo uspeøno izvedli konjeniøko 
prireditev v Podhojnem Hribu.

Tekmovalci so se v treh razliœnih panogah trudili za dobre 
uvrstitve in jih bolj ali manj tudi dosegli. V prvi panogi, en-
durance – pravilnostna tekma, je vseh devet udeleæencev 
opravilo s prvo od potrebnih dveh uspeønih tkem za pridobi-
tev licence, s katero bodo lahko nastopili tudi na endurance 
– hitrostnih tekmah. Tekmo je ob obvezni prisotnosti sodni-
kov Konjeniøke zveze Slovenije zaznamovala tudi prisotnost 
mednarodnih sodnikov. Druga je bila hitrostno spretnostna  
tekma v parkurju, ki je vseboval razliœne ovire in naloge. 
Tu smo videli veœ kot trideset udeleæencev, ki so vsi po vrsti 
dokazali, da sta jahaœ in konj zmoæna prav vsega, ko se le 
ujameta.
Za konec je za vrenje adrenalina poskrbelo devet triœlanskih 
moøtev, ki so se s kopitom ob kopitu pomerili v paralelnem 
slalomu. Naj ne pozabimo tudi mnoæice gledalcev, ki so res 
imeli kaj videti in veliko prostovoljcev, ki so pripomogli, da 
je bila prireditev uspeøno pripeljana do uspeønega konca.
Na koncu pa moramo poudariti, da take tekme ne bi mogli 
organizirati brez sponzorjev.
Vsem sponzorjem øe enkrat, od srca hvala!

Konjeniøko druøtvo Podhojca
Predsednik: Duøan Zgonec

Zgodil se je konjerejski 
dan v Velikih Laščah.
Konjerejsko druøtvo Velike Laøœe je v soboto 24. maja 2008 
pripravilo prvi  konjerejski dan. V dvanajstletnem obstoju 
druøtva je to tretji prikaz spretnosti konj v naslednjih disci-
plinah: ––– prikaz spretnostne voænje dvovpreg,
– jeæa okrog sodov,
– »ølajsanje« hloda, 
– preskok (skok v viøino),
– velikolaøka alka.

Ob 15. uri je na prireditveni prostor posijalo sonce (pred tem 
nas je straøil deæ). Slovesna povorka, v kateri sta na œelu vihrali 
slovenska in obœinska zastava, je æupana in goste pripeljala 
na prireditveni prostor. V povorki je bilo øest zapravljivœkov 
pod vajeti œlanov druøtva, jezdeci, spremstvo œlanic podeæel-
skih æena v druøtvenih noøah, na koncu pa jezdeci sosednjih 
konjerejskih druøtev. 

Domen Indihar – na startu. 

Æiva Pavøiœ – zmagovalni preskok.

 Alojz Indihar v »ølajsanju« hloda.

Udeleæenci velikolaøke alke.

V galopu okrog sodov.

Povezovalec Stane Werbole (drugi z leve), æupan Anton Zakrajøek  
in  øe nekaj krivcev, zaradi katerih je sreœanje tudi uspelo. 

Skupna zmagovalka – Æiva Pavøiœ.

drugo Gregor Øilc, tretjo mesto pa je zasedlo veœ tekmovalcev, v velikolaøki 
alki pa je zmagal Joæe Rupar, drugi je bil Gaøper Zgonc, tretje mesto pa je spet 
zasedlo veœ udeleæencev tekmovanja.  
Prireditev je zelo dobro uspela in se zakljuœila s podelitvijo pokalov v skupni 
razvrstitvi 
(seøtevek toœk, pridobljenih v vseh disciplinah). Zmago si je zasluæila Æiva 
Pavøiœ, drugo mesto je pripadlo Joæetu Ruparju in tretje Roku Tomøiœu . 
Sledilo je druæabno sreœanje s sreœelovom in ansamblom Roka Ælindre.
Konjerejsko druøtvo se zahvaljuje obœini Velike Laøœe, sponzorjem in vsem 
obiskovalcem, ki ste pripomogli k uspehu naøe in vaøe prireditve, ki naj bi post-
ala tradicionalna. 

Tajnik: Peter Indihar  
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Zagotovimo skupaj 
varne šolske poti 
– mar res?
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obœine Ve-
like Laøœe si je za vsako obdobje svojega mandata izdelal la-
stni naœrt aktivnosti. Pa ne zgolj na papirju, temveœ konkre-
tno in vsebinsko. Dvig kulture, navad in odnosa do prometne 
varnosti je osnovno poslanstvo tovrstnih organizacij po celi 
Evropi in seveda tudi pri nas. V njej sodelujemo
ljudje, ki imamo voljo, æeljo, znanje in moænost prenesti v 
domaœe okolje vse tisto, kar lahko zagotavlja veœjo varnost 
na cestah, ki potekajo po naøi obœini. 
Varnost naøih otrok je tu nedvomno na prvem mestu. Zaradi 
specif iœne umestitve øtevilnih vasi v prostor, nevarne dræavne 
ceste, ki je med naøimi otroci æe veœkrat zahtevala svoj davek 
in seveda nevarnosti medveda imamo v obœini odliœno zago-
tovljen organizirani prevoz otrok, ki pa æal globoko posega v 
malho letnega proraœuna. Reøitev? Zagotovo ena sama! Pri-
merna ureditev varnih øolskih poti s ploœniki, razsvetljavo, 
ustreznimi postajaliøœi itd. In kdo je tisti, ki ima interes ure-
diti tovrstne poti? Na sistemski ravni dræava, obœina, øola, na 
sekundarni ravni pa zagotovo øtevilni starøi, stari starøi in vsi 
tisti, ki vedo, da je varna povrøina danes æe osnovni standard 
naselij in urbanega okolja. Tako smo na naø naslov dobili 
øtevilne pobude, predloge in proønje starøev, naj naredimo 
kaj veœ za veœjo aktivno in pasivno varnost otrok. 
Z velikim in poærtvovalnim delom smo po desetletjih nevla-
ganja sredstev v infrastrukturo dræavne ceste le dosegli, da 
je Direkcija RS za ceste izdelala naœrt ureditve rekonstrukci-
je dræavne ceste med Raøico in Malimi Laøœami in v Retjah, 
ovrednotila in poiskala f inanœni vir projekta v viøini pribliæno 
2,2 milijona evrov, postopkovno potrdila aktivnosti v 
Dræavnem zboru RS in zaœela z operativnim izvajanjem na 
terenu. Vsi, ki uporabljamo to cesto bi tako ob sodelovanju 
z obœino pridobili ploœnike, razsvetljavo, varna in kvalitetna 
kriæiøœa: Jakiœevo, Puøœe, Male Laøœe, naprave za umirjanje 
prometa, loœilne otoke, avtobusna postajaliøœa, ustrezno ver-
tikalno in horizontalno signalizacijo itd. Konœno, bi rekli vsi 
tisti, ki preprosto sledijo tragiœni krvavi ceni cestnega odseka! 
In øtevilni, ki so si øe vœeraj brusili jezike, kako dræava ne 
investira v infrastrukturo, kako je to nevarna cesta, kako voz-
niki  norijo in ogroæajo domaœine itd., so bili œez noœ posta-

vljeni pred dilemo, ali lahko za viøji interes in ureditve ceste,  
prodajo koøœek praviloma nefunkcionalne zemlje cestnega 
sveta. Ups? To pa ne. »Naj dajejo soglasja kar tisti v Retjah 
in na Raøici, mi pa se tega ne gremo,« je bil najveœkrat sliøan 
gostilniøki odgovor cenjenih krajanov, ki imajo in bodo imeli 
tudi s svojimi potomci nemalo teæav pri varnem sodelovanju 
v prometu ravno na tem odseku. In zaradi tovrstnega poœetja 
se v tem œasu æe preoblikujejo in spreminjajo projekti, iøœe se 
reøitev kako zadovoljiti ogromne in poærtne interese posame-
znikov, ki zahtevajo »praviœno ocenitev« odøkodnine in ceno 
nezazidljivih povrøin (tudi do 130 EUR/m²), ignorirajo javne 
predstavitve reøitev projekta, vljudne pozive k sodelovanju 
in njihovim predlogom itd., øe veœ, velikokrat na primeren 
vaøki naœin obrekovanja zahrbtno ruøijo trud in aktivnosti 
vseh nas, ki se transparentno trudimo za dobrobit vseh nas, 
naøih otrok, vnukov in ostalih zanamcev! In to najveœkrat lju-
dje, ki se niso odzvali na nobeno javno predstavitev projekta 
in bi lahko s projektanti na osebni ravni in neposredno reøili 
morebitna nesoglasja. 
In tako si lahko le vsak izmed nas predse postavi ogledalo 
in se vpraøa: »Kaj sem sam naredil, da bodo naøi otroci in 
vnuki lahko varno hodili v øolo?«  Odgovor poznate le tisti, ki 
praviloma tega œlanka niti ne boste prebrali in vam bo skozi 
druæenje v eni izmed gostiln nekdo priøepnil spet drugaœe 
prirejeno povest o dobrih in malo manj dobrih ljudeh. In ker 
se v majhnih krajih vedno vse izve,tudi ni skrivnost, komu 
naj svet starøev, ki se æe desetletja trudi za varnejøo udeleæbo 
otrok v prometu, v prihodnje naslovi tovrstne proønje. Ja, moj 
predlog je, da kar osebno na njih, kajti tudi oni imajo otroke, 
vnuke in seveda kup dobrih predlogov, ki jih æal oœitno lju-
bosumno œuvajo le zase.  
Tako del zastavljenega in pomembnega naœrta v naœrtovanem 
obsegu aktivnosti obœinskega SPV ne bo izpolnjen. In prav je, 
da za ta del nekdo tudi odgovarja. V dobro vseh, sem se tako 
odloœil, da na svojem prostovoljnem mestu predsednika SPV 
Velike Laøœe omogoœim mesto nekomu, ki se je v tem ogleda-
lu prepoznal, ima moœnejøi in pozitivnejøi vpliv na sokrajane 
in bo morebiti uspel reøiti zelo dobro zastavljen projekt. Ver-
jemite mi, da se velja potruditi v dobro vseh! Sam pa, seveda 
zgolj in samo iz osebnih razlogov, nepreklicno odstopam s 
funkcije predsednika SPV in se iskreno zahvaljujem celotne-
mu odboru, obœini  in vsem posameznikom, ki ste nam pri 
aktivnostih kakorkoli aktivno ali kako drugaœe pomagali. 

Sreœno, 
Robert Øtaba, predsednik SPV Velike Laøœe

Enkratni pokojninski 
dodatek
Vlada in koalicija posebno pozornost namenjata ranljivim 
skupinam, med katere sodijo tudi upokojenci, ki so v svojem 
aktivnem œasu prispevali v pokojninsko blagajno in soustvar-
jali danaønjo uspeøno Slovenijo. 
Kot vemo, je prejønja vlada leta 2000 uvedla nov naœin uskla-
jevanja pokojnin, ki ga je potem øe enkrat spremenila. Uskla-
jevanje pokojnin bi po takratnem zakonu bistveno zaostajalo 
za plaœami. Ena pomembnejøih predvolilnih zavez sedanje 
vlade je bila, da bo spremenila naœin usklajevanja pokojnin 
tako, da se bodo te poveœevale v skladu z rastjo plaœ in to 
je tudi storila. Usklajevanje pokojnin je za upokojence tako 
precej ugodnejøe.

Predvidena rast zneska najniæje pokojninske osnove v odstotkih po 
zakonu prejønje vlade in dejanska rast po letu 2005 spremenjenem 
zakonu.

Zaradi lanskoletne inf lacije, øe bolj pa zaradi izrednega 
poviøanja cen hrane, ki ga v Sloveniji omogoœajo monopoli, 
ki so bili ustvarjeni pred obdobjem te vlade in njene koali-
cije, in jo najbolj obœutijo prejemniki najniæjih pokojnin je 
Vlada pripravila Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku.
Namen zakona je dodatno izboljøati materialni in socialni 
poloæaj uæivalcev nizkih pokojnin, za katere se po doloœbah 
tega zakona øtejejo pokojnine enake ali niæje od 500 evrov. 

S predlaganim zakonom je predvideno izplaœilo enkratnega 
dodatka, ki ga bodo upokojenci prejeli skupaj z avgusto-
vsko pokojnino. Do dodatka so upraviœeni tudi prejemni-
ki dræavnih in kmeœkih pokojnin, ne pa tisti upokojenci, ki 
prejemajo pokojnine iz tujine oz. tisti, ki nimajo stalnega 
bivaliøœa v Sloveniji. 

S predlaganim zakonom je predvideno izplaœilo enkratnega 
dodatka v treh razliœnih viøinah. 

• Najviøji znesek, to je 150,00 evrov, se bo izplaœal 
uæivalcem pokojnin, ki so enake ali niæje od 
403,63 evrov. Teh je 154.902 in to pomeni dobrih 
23,2 milijona evrov sredstev.

• Uæivalcem pokojnine enake ali niæje od 450,00 
evrov in viøje od 403,63 evrov se bo izplaœal en-
kratni pokojninski dodatek v viøini 100,00 evrov. 

Teh upraviœencev je 54.821 in bo za to potrebnih 
slabih 5,5 milijona evrov. 

• Tisti, katerih pokojnina presega 450,00 evrov in 
hkrati ni viøja od 500,00 evrov, pa se bo izplaœal 
enkratni pokojninski dodatek v viøini 80,00 evrov. 
Teh upraviœencev je 43.019, za kar bo potrebnih 
3,4 milijona evrov.

Znesek dodatka v EUR Øtevilo upraviœencev Sredstva v EUR

150,00 154.902 23,2 mio

100,00 54.821 5,5 mio

80,00 43.019 3,4 mio

252.732 32,1 mio

Skupaj bo potrebnih za realizacijo zakona 32,1 milijona 
evrov, dodatek pa bo prejelo veœ kot 252.000 upokojencev.

Vlada, zdajønja koalicija in poslanska skupina SDS smo v 
zadnjem obdobju, zaradi omenjenih bistveno poviøanih 
stroøkov æivljenjskih potrebøœin sprejeli æe veœ ukrepov, s 
katerimi æelimo olajøati in razbremeniti proraœune druæin in 
posameznikov z najniæjimi dohodki:

• poviøali smo otroøki dodatek;
• poviøali smo dodatek za velike druæine;
• sprejeli zakon o øtipendiranju, ki v øtipendijski 

sklad prinaøa veœ sredstev in omogoœa pridobitev 
øtipendije veœjemu øtevilu dijakov in øtudentov;

• sprejeli smo dodatno dohodninsko olajøavo za za-
poslene;

• dvignili znesek minimalne plaœe, ki jo prejema 
16.000 upraviœencev;

• uredili smo subvencionirano prehrano za 96.000 
dijakov;

• razbremenili starøe plaœila vrtcev za drugega in na-
slednje otroke.

Zavedamo se, da se s sprejetimi ukrepi skrb za upokojen-
ce, delavce, starøe in ostale kategorije ne konœuje, ampak 
bomo tudi v prihodnje sprejemali ukrepe, ki jim bodo olajøali 
æivljenje in delo.

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 

Na tu vas zveiste brumne farmoøtre, 
pridigarje, øulmastre inu stariøe inu vse te, kir 
znajo brati, per sodnim dnevi opominam tar 
prosim, de vi v cerkvi,  v øuli, doma inu kir 

vkupe pridete, te preproste vuœite le-te øtuke 
naøe prave kerøœanske vere, nim naprei berite 
inu puite vsak praznik, de ti mladi tar stari je 

bodo umejli inu prou zastopili. 
(Primoæ Trubar)

Prostovoljno gasilsko druøtvo 

Dvorska vas – Mala Slevica vabi na

 

veliko vrtno veselico, 
ki bo v soboto, 5. julija, ob 20:00 na øportnem igriøœu 

v Dvorski vasi.

Zabavala vas bo skupina ŒUKI, gasilci pa bomo 
poskrbeli za odliœno hrano in mrzlo pijaœo.

Œaka vas tudi sreœelov in obilo bogatih dobitkov.

Vstop prost!
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MALE LAŠČE 
Æe veœkrat sem zapisal, kako se Male Laøœe iz majhne obrob-
ne vasice, ob skrbnosti in prizadevnosti svojih prebivalcev,  
spreminjajo v prav sodobno in zgledno urejeno slovensko 
vas.  
Skoraj prav na sredi vasi pa kljub negodovanju vaøœanov pro-
pada stara kmeœka hiøa, ki s svojimi odpadajoœimi streøniki in 
komaj øe stojeœimi stenami resno ogroæa mimoidoœe. 
Posluøal sem pogovor vaøkih fantov,  ki so modrovali koliko 
œasa bo hiøa øe stala, ali se bo sesula vase ali pa zruøila na 
sosedovo hiøo. Mnenja so bila razliœna, ugotovitev  pa samo 
ena – edino vrednost v hiøi predstavlja æe skoraj muzejska 
vrednost elektriœnega øtevca.
Ker je po nesreœi prepozno zvoniti, bi bilo morda najbolje, 
da bi ob kakøni priloænosti v Male Laøœe povabili pristojnega 
inøpektorja z Ministrstva za okolje in prostor, ki bi odredil 
ustrezno ukrepanje. 

Besedilo in fotograf ija: Joæe Jerøin

  Trobla 4/2008

PA SMO PREZRLI IN 
POZABILI
Øe poleti je njegova vegasta pojava kljubovala zobu œasa, 
med velikonoœnimi prazniki pa je dokonœno klonil pod teæo 
sveæe zapadlega snega. 
Ostal je le kup strohnelega lesa, ki pod seboj skriva naøo 
sramoto. Sramoto, da nismo znali ali pa nismo hoteli ohraniti 
dediøœine naøih prednikov. Kot da bi se sramovali, da so bili 
naøi dedje poveœini kmetje, ki so na takønih kozolcih suøili 
seno za svoje krave. 
Ob takem ravnanju se vpraøam: »In kaj bomo pustili svojim 
potomcem?« Zgodbo, da krave jedo brikete, so vijoliœne 
barve in vsem je seveda ime Milka.   
      Joæe Jerøin

  Trobla 7/2005

Ne prezrimo !
Na obrobju Malih Laøœ  stoji  ostareli lepotec z razcefrano 
streho in polomljenimi rebri.  Ta ubogi zapuøœeni starostnik, 
ki  se ponaøa  z neprecenljivo arhitekturno dediøœino tega 
kraja, nemo zre po sosednjih griœih in se spraøuje ali bo 
zdræal  prihajajoœo in øe kakøno zimo? In mi, ki æivimo v teh 
krajih, se moramo vpraøati ali sploh znamo ceniti tak biser in 
dovolj spoøtovati zapuøœino naøih prednikov. Brez pomoœi 
bo nekoœ mogoœen kozolec konœal v kupu strohnelega lesa 
in s seboj odnesel koøœek zgodbe, ki pripoveduje o kmetu, ki 
je oral naøe njive in kosil laøke travnike æe mnogo pred nami. 
Starec potrebuje pomoœ in prosi vsaj slamo za streho. Kdo in 
kako mu lahko  pomaga? 

Joæe  Jerøin 

Mi smo, bug vej, dosti zmiølovali, s kakovimi 
puhøtabi to naøo besedo bi mogli prov po 
tej orftograf iji, øtaltnu inu zastopnu pisati.     

(Primoæ Trubar)

Inu potehmal je meni vejdeoœ., de ti eni 
bukvarji inu vezarji te slovenske bukvbe 

predragu prodajo, zatu tih ti bozi ne kupujo 
in bodo zadræane.    (Primoæ Trubar)

Obnovljen 
kasetirani leseni 
strop v cerkvi 
sv. Lenarta 
v Krvavi Peči
19. junija letos je bil po temeljiti obnovi in 
rekonstrukciji manjkajoœega dela (pribliæno 
eno œetrtino stropa je uniœila vlaga in je bil 
æe pred œasom nadomeøœen z navadnimi di-
lami) na svoje mesto vrnjen leseni poslikani 
strop v prvotnih barvah iz 16. stoletja. Veœ 
kot eno leto so to zamudno in zahtevno 
delo opravljali trije restavratorji v ZVKDS, 
Restavratorskem centru pod strokovnim 
vodstvom restavratorja Vita Dolniœarja. S 
tem je Krvava Peœ dobila øe eno zanimivost, 
vredno ogleda in obœudovanja. 
Upamo, da se bodo naøla sredstva tudi za 
sanacijo temeljev in zidov, pa tudi za resta-
vratorski poseg, s katerim bi »obudili« pod 
ometom skrite freske.
 Tekst in foto: Sreœo Knafelc

Na obisku …
pri Ivu Kolarju
Za trgom pod velikolaøkim klancem, ki se prevesi pro-
ti jugozahodu, je nekako na ravnini ob zaœetku ceste 
za Cerejo, oziroma na Malo Slevico, preurejena hiøa 
druæine Kolar, v kateri je bila svoje œase znana gostilna 
Pri Drakslerci. Tu je bila leta 1856 prviœ uprizorjena 
Levstikova igra Juntez. S tem so Velike Laøœe pridobile 
dolgo gledaliøko tradicijo oziroma ljudskega prosvetne-
ga dela.
Na tem svetem prostoru so se v zaœetku letoønjega maja 
dogajale ob lepem vremenu pomembne stvari, ki jih je 
pripravila druæina Kolar svojemu oœetu, ki je praznoval 
90 let æivljenja. Luœ sveta je zagledal v zasavskih ze-
lenih revirjih v Senovem, kjer je bil svoje œase rudnik 
rjavega premoga, ki je dobil nov zamah po 1. svetovni 
vojni.
Ivo Kolar je v zaœetku 2. svetovne vojne pri 23 letih 
doæivljal okupacijski vojaøki pritisk. V bliænjem gradu 
Rajhenberurg je bilo zbiraliøœe deportirancev, zavednih 
domoljubov, ki so jih izseljevali v Srbijo ali v koncen-
tracijska taboriøœa. Enako je obœutil vse moœnejøi pri-
tisk na delovnem mestu in nad sodelavci za vse veœji 
izkop premoga za potrebe nemøkega stroja. Kot elek-
trotehniku je bilo odrejeno, da je skrbel za vzdræevanje 
rudniøkih naprav in zlasti za elektromotorje. On pa je, 
kjer je le mogel økodoval in zavlaœeval z deli. Postal je 
sumljiv in opazovan. Naroœeno mu je bilo, da odide v 
partizane, a v tistem œasu in razmerah, ki so bile, ni bilo 
tako enostavno. Okupator ni izbiral sredstev in kaj hitro 

je posledice obœutila tudi druæina, a kljub temu mu je 
uspelo oditi v partizane.
Po vojni se je ponovno zaposlil v Senovem. Leta 1951 
je dobil od rudniøke uprave pisno priznanje za izved-
bo mokre separacije premoga. Za njegovo 80-letnico 
æivljenja, so mu podelili priznanje v obliki kovinske 
graf ike za pionirsko delo elektriœne lokomotive, ki jo je 
s svojimi sodelavci ustvaril za potrebe rudnika v teækih 
povojnih letih iz vse mogoœih elementov in elektromo-
torjev reøkih tramvajev.
Pri obnovi takratne domovine je sodeloval tudi v 
amaterskem gledaliøœu, kjer je spoznal svojo bodoœo 
druæico Darinko, ki je kot uœiteljica pouœevala v Seno-
vem. Po upokojitvi leta 1975 sta odøla v Darinkine Ve-
like Laøœe, kjer sta ob sinu Gorazdu nadaljevala plodno 
tretje æivljenjsko obdobje.
V nedeljo, 4. maja, ko se je æe nekoliko poleglo domaœe 
praznovanje, se je zbralo na njegovem domu nekaj pri-
jateljev. Da mu iskreno stisnemo roko in zaæelimo tr-
dnega zdravja. Na dan zmage, 9. maja, pa je bilo v po-
poldanskem œasu prijateljsko sreœanje Zarje spominov 
Velike Laøœe, da mu tu na jasi sredi gozda nad Retjami 
v lovski koœi vsi øe enkrat prisrœno œestitamo ob njegovi 
90-letnici æivljenja.
Toda øe preden je minil maj, mesec mladosti, mu je 
bolezen za vedno vzela æivljenjsko sopotnico Darinko, 
ki jo je tako ljubil in z njo delil dobre in slabe trenutke 
æivljenja. Zopet so se zgrinjali znanci in prijatelji, a vse 
je tako tiho, kot veœni mir, le srca utripajo ob slovesu.
Domovina ti si kot mati, ki mi je nudila grudi, da te lju-
bim kot skorjo kruha, ko mi jo je dala mati.

  Joæe Økulj
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Sprehod po 
mokrišču ob Rašici 
– med ptice in 
orhidejevke
Ljubitelji narave smo se v pomladanskem œasu kar dvakrat 
podali na mokriøœe ob Raøici z zbirnim mestom na Trubar-
jevi domaœiji.

Na dan sonca (17. maja) smo se odpravili posluøat ptice z 
Aljaæem Rijavcem, øtudentom gozdarstva in ornitologom, 
œlanom DOPPS-a. Ob sonœnem vzhodu smo se s Trubarjeve 
domaœije odpravili ob Raøici in prisluhnili petju øtevilnih ptic. 
Aljaæ nas je opozarjal na razliœne glasove in sœasoma smo 
tudi sami priœeli loœevati ptice po glasovih. Za konec se je 
tudi rumeni strnad z znaœilno Beethovnovo simfonijo usode 
postavil pred naøe daljnoglede in zbirka je bila popolna. 
15. junija nas je med rastline z mokriøœa popeljal ljubiteljski 
biolog in eden najveœjih poznavalcev orhidejevk v Sloveniji, 
Brane Dolinar iz Ljubljane. Po predhodnem ogledu mokriøœa 
se je odloœil, da se odpravimo na osrednji del med Knejem, 
Stopami, Marinœki in Doløœaki, kjer so kukaviœevke najøte-
vilœneje zastopane. Naøli smo kar enajst razliœnih orhidejevk 
– po naøe kukavic, ki so vse zabeleæene na rdeœem seznamu 
ogroæenih rastlin. Med njimi je bila tudi izredno ogroæena 
loeselova grezovka (Liparis loeselii), ki zaenkrat øe korajæno 
poganja v mokriøœu pred Marinœki, vendar pa so ji tudi tu 
øteti dnevi, œe kmetje ne bodo veœ kosili mokrotnih travnikov 
vsaj enkrat letno in s tem ohranjali ustrezne pogoje za njeno 
preæivetje. 
Ta dan smo na mokriøœu naøli: mesnordeœo prstasto kukavico 
(Dactylorhiza incarnata), majsko prstasto kukavico (Dacty-
lorhiza majalis), Fuchsovo prstasto kukavico (Dactylorhiza 
maculata subsp. Fuchsii), Transsilvansko prstasto kukavico 
(Dactylorhiza maculata subsp. Transsilvanica), moœvirsko 
kukavico (Orchis palustris), navadni kukoviœnik (Gymnad-
enia conopsea), dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia), pi-
ramidasti  pilovec (Anacamptis pyramidalis), navadno moœ-
virnico (Epipactis palustris), jajœastolistni muhovnik (Listera 
ovata) in Loesloevo grezovko (Liparis loeselii). 

S posebnim zanimanjem pa smo poiskali tudi mesojede rast-
line, ki imajo svoje domovanje pod vasjo Logarji, pravzaprav 
tik ob cesti Knej-Karlovica. Tu smo naøli dolgolistno rosiko 
(Drosera anglica), okroglolistno rosiko (Drossera rotundifolia) 
in alpsko mastnico (Pinguicula alpina). 
Jeseni nas œaka øe tretji obisk mokriøœa – na noœ netopirjev 
bomo spoznavali netopirje, nam je obljubil Aljaæ Rijavec. Æe 
sedaj lepo vabljeni vsi ljubitelji narave.

                         Besedilo in foto: 
Metka Stariœ, Zavod Parnas

Naøa naravaNaøa dediøœina

Aljaæ Rijavec z DOPPS-a, sicer pa øtudent gozdarstva, je ljubite-
ljem narave ob dnevu sonca pribliæal ptice z mokriøœa ob Raøici.

Med sprehodom po mokriøœu smo naøli kar 11 razliœnih orhidejevk 
(po domaœe kukavic) z rdeœega seznama ogroæenih rastlin.

Ste vedeli, da pod Logarji prebivajo mesojede rastline – na sliki 
neæna rosika z mokriøœa ob cesti Knej-Karlovica.

In kaj  menijo strokovnjaki prehrane o prosu in proseni  
kaøi?
Proso spada med najstarejøa kultivirana æita. Njegova do-
movina je srednja Azija, kjer je proso øe vedno pomembno 
kot kruøno æito, sicer pa je proso med prvimi æiti, ki so ga 
Evropejci pridelovali za ljudsko prehrano. Slovani so imeli 
proso za simbol rodnosti. Prosene jedi so bile prisotne na 
æenitovanjih in drugih slavjih. Prosena kaøa je bila vsaj pet 
stoletij naprej od srednjega veka  vsakdanja  hrana sloven-
skih kmetov. 
Pridelovanje prosa za kaøo in kruh je omenjal tudi slovenski 
baron Janez Vajkard Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske, 
pomen prosene kaøe pa izhaja tudi iz zapisa starega reka: 
»Mleœna kaøa, mati naøa in otroœja sladka paøa.«
Strokovnjaki za prehrano proso cenijo zaradi mineralov. 
Vsebuje precej beljakovin, od tega 8 esencialnih aminok-
islin. Izboljøuje vid, blaæi in zdravi koæne alergije, je edino 
æito, ki deluje alkalno, in je zaradi tega primerno kot æivilo 
za obœutljive æelodce. Vsebuje  vitamine B  in  holin,  ki 
prepreœuje  zviøanje holesterola in tvorbo æolœnih kamnov 

ter bolezni oæilja. Poleg ovsa je proso æito z najveœ vitamini 
in minerali.
Œe povzamem, so na Gradeæu letos s prosenimi semeni 
posejali tudi naravno zdravilo.

Besedilo in fotograf ije: Joæe Jerøin

TRUBARJEVA MALICA 
PROSENA KAŠA
Na Gradež se vrača ekološka 
pridelava prosa

Ideja gospoda Borisa Zoreta, da Druøtvo za ohranjanje 
dediøœine za najavljene obiskovalce suøilnice sadja na 
Gradeæu pripravi Trubarjevo malico, se je uresniœila. Pridne 
œlanice druøtva tako po starih in æe skoraj pozabljenih re-
ceptih æe nekaj œasa pripravljajo proseno kaøo z domaœi-
mi suhimi œeøpljami. Vendar s tem nemirni in kreativni 
duh gospoda Zoreta  øe ni bil zadoøœen. Idejo o malici je 
nadgradil z idejo o  domaœi pridelavi prosa. Proso za kaøo 
naj bi bilo pridelano na naœin, kot so ga pridelovali tukajønji 
kmetje v œasih Primoæa Trubarja. In ker na Gradeæu æivijo 

ljudje, ki se znajo pogovarjati in posluøati drug drugega, je 
Stanislav  Zabukovec sprejel idejo in se odloœil, da poseje in 
pridela tako proso. Nabavil je domaœe seme, zoral njivo, jo 
prebranal, posejal  proseno seme, Simon in Sreœko pa sta z 
lesenim valjarjem  povaljala seme v zemljo. Ko je seme vz-
klilo in se razvilo v pedenj dolge rastline, so vaøke æenske z 
roœnimi plevkami (prelcami) skrbno oplele celo njivo, post-
opek odstranjevanja plevela pa so kasneje tudi ponovile. 
Zabukovec zagotavlja, da na njivi ne bo mineralnih gnojil in 
raznih strupov proti plevelu, pri pridelavi pa se bo zgledoval 
po starih obiœajih.
Tako bodo dozorelo proso æenske tudi s srpi roœno poæele 
in povezale v snope. Druæno z moøkimi bodo snope nato 
noæno omeli. Metje prosa je za kmeœke fante in dekleta na 
vasi imelo prav poseben pomen. Snope prosa so z bosimi 
nogami meli v parih, ob takih priloænostih pa se je vnela 
tudi marsikatera vaøka ljubezen. Oœiøœeno in osuøeno proso 
so nato v mlinskih stopah oluøœili lupin in presejali. Tako je 
bilo proso pripravljeno za uporabo, predvsem kuhanje in 
peœenje kaøe.
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cijo potegnila veœ druøtev hkrati, v izogib neorganiziranosti 
dela in koncentraciji prostovoljcev na eni, ob hkratnem osta-
janju smeti na drugi strani obœine. Pa, kaj bi tisto, veœ je dni 
kot klobas in tudi let ni malo. Naslednje leto bo øe bolje …

Nejc Marolt, LD Velike Laøœe

P.S.:
Ljubljenje v avtomobilu na koncu gozdne poti je œisto f letno, 
samo … ali ne bi bilo bolje »gumice« in prazne »piksne« 
energijske pijaœe (oœitno jo nekateri potrebujejo) preprosto 
spraviti v vreœko in jo odvreœi v za to namenjene smetnjake, 
kot da jo odvræeø skozi okno na pot in to vsaj enkrat teden-
sko? Vsaj v zimskem œasu, da ne bo dame zeblo, ko okno 
odpiraø … Pa jo odvrzi v enega od javnih smetnjakov, œe se 
bojiø, da te bo doma mama videla. 
In naslednjiœ, spoøtovani »uporabnik gozdnega prostora«, ko 
bom med hojo po lovskih stezah videl  tvoj avto z zarosenimi 
øipami na koncu gozdne poti, ne bom, kot ponavadi, vljudno 
naredil øirokega ovinka, paœ pa bom pristopil k avtu, potrkal 
na okno in te vljudno opomnil, da pospravi svinjarijo za se-
boj. Pa ne odgovarjam za »ujetega (p)tiœa toæbo« …

Nejc

LOVCI ZA ČISTO 
NARAVO
DAN ZEMLJE 2008

Kot vsako leto, smo lovci LD Velike Laøœe tudi letos or-
ganizirali obseæno œistilno akcijo na obmoœju naøe lovske 
druæine. Zastavili smo jo kot pobiranje manjøih smeti ob 
gozdnih poteh in potokih. Zanimivo, kako nekateri øe vedno 
peljejo mimo vsaj desetih kontejnerjev svoje smeti v bliænji 
gozd in jih veselo zaluœajo po bregu v potok. Te f ilozof ije ne 
bom nikoli razumel…

Dvaindvajset lovcev v øtirih urah pomeni enajst »øihtov« ali 
pol meseca dela povpreœnega delavca. V tem œasu pa se, 
verjemite, veliko naredi. Rezultati govorijo svoje. Preko øtir-
ideset natlaœeno polnih velikih vreœ drobnih smeti pomeni 
znaten doprinos k lepøemu izgledu naøih gozdov.
Mogoœe smo letos malo pogreøali tisto roko, ki bi skupaj v ak-

Na Mali Slevici smo se zbrali,  izdelali naœrt akcije in se v dvojicah 
odpravili na teren. (foto: N. Marolt)

Smeti ne sodijo v naøe gozdove (foto: N. Marolt)

Gostom smo lahko na konkretnih primerih predstavili 
naœine ocenjevanja starosti in teæe pri medvedih v na-
ravi, obnaøanje medvedov na krmiøœih, økode, ki jih 
povzroœajo medvedi in teæave s pojavljanjem medvedov 
v bliæini naselij v naøi obœini.

Ekskurzijo smo zakljuœili v naøem lovskem domu ob izvrstni 
veœerji, ki nam jo je pripravil naø œlan in oskrbnik lovskega 
doma Milan Indihar.

Nejc Marolt, 
komisija za kadre, turizem in informiranje

LD Velike Laøœe

Strokovnjaki 
inštituta ERICo 
opazovali medvede 
v LD Velike Lašče
Lovci LD Velike Laøœe se æe vrsto let aktivno vkljuœujemo 
v raziskave divjadi in ostalih prosto æiveœih æivalskih vrst 
ter okolja. Zadnja leta øe posebej dobro sodelujemo z 
Inøtitutom za ekoloøke raziskave ERICo iz Velenja, ki je 
eden vodilnih tovrstnih inøtitutov pri nas in v Evropi. Med 
drugim smo se aktivno vkljuœili v projekt preizkuøanja 
ultra zvoœnih odvraœalnih sredstev, kot sredstev za 
prepreœevanje trkov vozil z divjadjo, rezultati raziskave 
pa so bili pomembna tema pogovorov na osmi mednaro-
dni konferenci o srnjadi (8th Roe Deer Meeting), ki smo 
se je, pod pokroviteljstvom Obœine Velike Laøœe udeleæili 
tudi nekateri œlani naøe LD. 

Na enem od sreœanj v naøem loviøœu lansko leto sta 
doc. dr. Boøtjan Pokorny, vodja oddelka za raziskave na 
omenjenem inøtitutu, in njegova pomoœnica dr. Helena 
Poliœnik izrazila æeljo, da bi lovci LD Velike Laøœe, ki 
je ena od lovskih druæin z najveœjim relativnim øtevilom 
rjavih medvedov (Ursus arctos L.) v Sloveniji, za razisko-
valke in raziskovalce omenjenega inøtituta organizira-
li opazovanje medvedov v naravi. Stareøina LD Velike 
Laøœe, Viktor Œeœ in gospodar, France Zakrajøek sta idejo 
takoj podprla in dogovorili smo se za obisk v spomladan-
skem œasu, aprila. To je namreœ tisti œas leta, ko medvedi 
æe zapustijo brloge in se zaœnejo hraniti, v naravi pa je 
ponudba hrane øe dokaj piœla, zato v tem œasu lovci in-
tenzivno zalagamo krmiøœa, da medvedi ne iøœejo hrane 
v bliæini naselij. Zalaganje krmiøœ in posebej intenzivno 
redno spremljanje medvedov sta dober mesec pred okvir-
nim datumom prevzela gospodar LD, France Zakrajøek v 
revirjih Karlovica in Kaliøœe ter lovski œuvaj Alojz Indihar 
v revirju Hribi, pridruæil pa se jima je øe Milan Øilc v 
revirju Kaliøœe. Omenjeni trije œlani in spodaj podpisani 
smo goste tudi spremljali na visokih preæah na dan opa-
zovanja. Gospodar je, glede na prisotnost medvedov na 
krmiøœih, doloœil datum opazovanja na 18. april 2008 in 
izkazal se je za »zadetek v œrno«. Na øtirih krmiøœih smo 
v slabih treh urah videli deset razliœnih medvedov vseh 
starostnih kategorij. Vseh osem gostov je videlo vsaj po 
dva medveda, v veœini po tri. 

»Ku-kuc« (Foto: N. Marolt)

Lovci LD Velike Laøœe in raziskovalci inøtituta ERICo v naøem lo-
vskem domu po zakljuœku ekskurzije (foto: ERICo)

e-mail: mtj.ponikvar@gmail.com

Prostovoljno gasilsko druøtvo Velike Laøœe vabi!

 V soboto, 19. julija 2008, 
bo pred gasilskim domom v Velikih Laøœah 

veselica 
 z ansamblom Nagelj.

Vabljeni!

Obtu mi hoœmo, de væe naprej v ti naøi 
kranski deæeli de se ti psalmi, pejsmi in 
vse druge sluæbe boæje, ti s. zakramenti 
v tim slovenskim, kranskim jeziku  se 

dopernaøajo inu dile.    (Primoæ Trubar)

Natu vi, muji lubi Kranjci inu Slovenci, 
pujte le-te pejsni v cerkvi, doma inu na 

puli zastopnu iz srca, rezmislite, kaj 
vsaka beseda, nekar, kar ta viæa oli øtima 

v sebi dræi.    (Primoæ Trubar)
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LJUBEZEN
DO DOMOVINE
V petek, 6. junija 2008, tik pred osrednjo proslavo ob 500. oble-
tnici rojstva naøega Primoæa Trubarja, je bil na Trubarjevi domaœiji 
na Raøici zadnji kulturni veœer v øestletnem ciklusu, ki sta ga za-
snovala in vodila dva velika domoljuba: Anton Zakrajøek, æupan 
Velikih Laøœ in Tone Kuntner, pesnik in igralec. Trideset gostov se 
je zvrstilo v teh øestih letih, po pet v vsaki sezoni. Ti gostje so bili 
umetniki, kulturniki,  politiki in f ilozof i. Skratka, zelo pomembni 
ljudje iz slovenskega druæbenopolitiœnega æivljenja, ki so soobliko-
vali novejøo narodovo zavest in so pomembno sodelovali pri rojstvu 
in nastanku naøe dræave. Vsi ti ljudje so priøli na Raøico, na Trubar-
jevo domaœijo, sedli pred nas v Trubarjevi sobi, brez maske, in nam 
razodeli svoje videnje in obœutke. Potem so odgovarjali na naøa 
vpraøanja, se z nami pogovarjali. Ti gostje niso priøli na Raøico da 
bi prepriœevali prepriœane. Niso bili izbrani po politiœni pripadnosti. 
Nekatere uvrøœajo na desnico, druge na levico; marsikdo ne œuti 
ideoloøke ali strankarske pripadnosti. To nisi bili le kulturni veœeri. 
Bili so veœ. Bili so pot iskanja resnice z ljubeznijo do domovine.

V nedeljo, 8. junija, je bila na Trubarjevi domaœiji osrednja sloves-
nost, v kateri je v obliki scenske predstavitve sodeloval tudi zavod 
Parnas. V spomin se nam bo zapisala kar z nekaj zanimivimi de-
jstvi: program pod taktirko reæiserja F ilipœiœa je bil pester in zani-
miv. Moænost za sodelovanje smo dobili tudi domaœini - nastopila 
sta Meøani pevski zbor OØ Primoæ Trubar pod vodstvom Majde 
Kokoøinek ter zavod Parnas s knjigoveøko delavnico, ki je potekala 
ves œas prireditve pod galerijo Skedenj. Œeprav so za oboje poza-
bili napraviti streho za primer deæja, pa se je le dobro izølo, saj se 

je naliv po generalki konœal øe pred priœetkom prireditve. Trubarje-
va domaœija je bila tako ustrezno vpeta v vrsto dogajanj v Trubar-
jevem letu in dogajanje je dobilo dovolj velike razseænosti, saj se je 
dræava na koncu le odloœila, da prevzame organizacijo. Vpraøan-
je pa je, koliko je ob tem pridobila sama Trubarjeva domaœija. 
Obisk spominske sobe in ostalih prostorov Trubarjeve domaœije je 
bil onemogoœen, saj so vse prostore preuredili v garderobe za nas-
topajoœe. Ves dan je bil za goste zaprt tudi gostinski lokal – dopol-

Na stojnici sta se ves œas prireditve knjige vezala Andrej Leønjak, 
upokojeni uœitelj z Graf iœne øole iz Ljubljane in Milena Vintar, Par-
nasova sodelavka, sicer pa øtudentka graf iœne obdelave – smer fo-
tograf ija iz Velikih Laøœ.

Osrednji prireditvi 
na Trubarjevi 
domačiji ob rob

Tone Kuntner – sicer duøa veœerov na Trubarjevini v œast domovini 
- je tokrat prevzel vlogo Trubarja – ogledal si je tudi, kako poteka 
izdelava »njegovih« knjig v knjigoveøki delavnici

Metka Stariœ

Najpomembnejøi in dragocen pa  je obœutek, da je imel ta projekt, 
ti kulturni veœeri namen prerasti to naøo slovensko razpolovljenost; 
razdeljenost na rdeœe in nerdeœe.  Najbræ se boste strinjali z menoj, 
ko trdim, posebej tisti, ki imate svoje otroke, vsaj dva ali veœ, da 
je ena najhujøih boleœin, ki jih lahko doæivite, to, da so med njimi 
razprtije. V vaøi druæini. Med brati in sestrami. In øe ena misel in pri-
spodoba se mi je sedaj ob zapisu te trditve porodila: spora med njimi 
prav gotovo ne boste odpravili s tem, da se boste postavili na katero-
koli stran ali s øpekulacijami. Le z veliko ljubeznijo in resnico.
Verjamem, da bomo kdaj odstranili vse tiste ideoloøke f iltre, ki so 
bili  uprogramirani pa tudi tiste, ki so nastali v trpljenju obœutenja 
hudih krivic in nemoœi. Zakaj trpljenje vœasih zamegli razum.
Pogreøal bom te kulturne veœere. Prvi petek v parnem mesecu je bil 
zame poseben dan. Veselil sem se sreœanja z gosti,  z æupanom in 
Kuntnerjem, pa tudi z drugimi obiskovalci,
ko smo potem, po koncu programa, ob kozarcu vina ali soka kaj 
pomodrovali v galeriji.
Iskrena hvala gostitelju Antonu Zakrajøku in Tonetu Kuntnerju za 
te veœere.

Ljubomir Andrejak, Grosuplje

dne so ga okupirali nastopajoœi, v popoldanskem œasu pa morda 
zato, da ne bi predstavljal konkurence domaœemu druøtvu z ves-
elico? Stojnice na tem velikem zborovanju niso bile dovoljene – 
tako je bilo navodilo protokola. Mimogrede, ob proslavi leta 1986 
so bili spominki zelo zaæeleni in dobro prodajani. Prostor, s kat-
erega se je dalo kaj videti, je bil rezerviran za povabljene, ljudstvo 
je ostalo zunaj in lahko spremljalo dogajanje na velikem zaslonu.  
Priprave na proslavo en dan poprej so skoraj prepreœile obisk 
obiskovalcev Vestnikovega vlaka iz Prekmurja, ki so svoj prihod 
napovedali æe veliko prej, kot je bilo dogovorjeno za generalko 
za proslavo. Œe bi se le ta odvijala po planu, bi ølo gladko, zaradi 
njihove zamude pa naj bi stornirali obisk skupin. Le izredni trmi 
in nepopustljivosti vodnika Andreja Perhaja gre pripisati, da trije 
napovedani avtobusi obiskovalcev iz Prekmurja niso ostali brez 
razlage. 
Pika na i in nenazadnje tudi vzrok tovrstnega mojega pisanja pa 
je postavitev kemiœnega WC-ja v galeriji Skedenj, kjer je gostovala 
razstava Duøana Zekoviœa – Hazeta in Andreja Perhaja – Adla. 
Oprostite, dragi gospodje iz protokola, ampak za straniøœe za 
predsednika dræave bi pa vendarle lahko naøli primernejøi prostor. 
Vsi, ki vsak dan æivimo s Trubarjevo domaœijo, smo bili ogorœeni, 
a storiti se ni dalo niœesar. 

FERDOV KOTIČEK                                                                                   

»Mami, lačen!«

Zakljuœek øolskega leta je tudi zakljuœek pouœnega radijskega projekta »Mami, laœen«. Ferdo in Petra sta 
kar øtiri mesece obiskovala in seznanjala nad 1000 otrok po veœ kot 20-ih vrtcih v obœinah Grosuplje, 
Ivanœna Gorica, Økof ljica, Ig, Velike Laøœe in Dobrepolje z zdravim prehranjevanjem. Sedaj tudi Ferdo 
ne sega samo po sladkih dobrotah, ampak za malico slastno grizlja jabolka in hruøke.

In mnenja nekaterih vkljuœenih vrtcev o projektu Radia Zeleni val:

»Strokovni delavci VVZ Kekec Grosuplje se vedno radi odzovemo akcijam in projektom, ki skrbijo za boljøi jutri naøih 
najmlajøih. Tako smo tudi z veseljem sodelovali pri oblikovanju zgibanke s strokovnim œlankom naøe vodje prehrane in 
higienskega reæima Patricije Øerbel Kos in vzgojiteljice Petre Bor, ki je sodelovala pri pripravi zgibanke in izvajala projekt o 
zdravi prehrani.

Otroci v naøem vrtcu in enotah zmajœka Ferda æe dobro poznajo, tako so ga nestrpno priœakovali in se odzvali na njegovo 
pobudo, da se zdravo prehranjujemo. Skrbeli so, da Ferdo ni posegal po sladkarijah in tako so preko igre sledili in dosegali 
zastavljene cilje.

Tudi po njegovem odhodu øe vedno skrbijo, da si npr. splaknejo zobe, ko pojedo œokolado...in skrbijo tudi, da opozorijo o 
tem starøe. Zmajœek Ferdo jim je prijeten in pozitiven zgled.«

Majda Fajdiga, ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje

»Projekt, ki ste ga pripravili, smo sprejeli z veseljem, saj je naøa æelja in hkrati tudi cilj, da bi naøi otroci uæivali œim bolj zdra-
vo hrano. Znamo se odreœi sladkarijam in veseli smo, da se na to navaja tudi Ferdo. Ko bo spoznal, da preveœ sladkarij økodi 
æelodœku, ga ta ne bo veœ bolel.
Æelimo si øe sodelovati z vami in seveda z naøim Ferdom.«
                           Vrtec Ig

IN ŠE FERDOVA NALOGA

NAVODILA ZA NAJMLAJØE: Pobarvaj sadje ter nadaljuj zaporedje domin. Vsaka slikica sadja se mora ujemati s slikico, ki je 
v domini nad ali pod njo.

               
                         
       

NAVODILA ZA MALO VEŒJE: Najprej reøi zgornjo nalogo. Sedaj pa v spodnje kvadratke vpiøi œrke in preberi besedo.

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 Dobrepolje 
in Obœina Ig.

Stanka Parkelj Rozina
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PODJETNIŠKE in DRUGE 
INFORMACIJE
Pripravil Razvojni center Koœevje Ribnica d.o.o. Za natanœne podat-
ke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih straneh 
www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na svoj elektronski na-
slov 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 in-
formacij po e-poøti je brezplaœno.

• Javni razpis za f inanœne spodbude delodajalcem za zaposlitev 
invalidov. Razpisnik: Sklad Republike Slovenije za vzpodbuja-
nje zaposlovanja invalidov. Predmet razpisa: poveœanje øtevila 
zaposlenih invalidov s f inanœnimi spodbudami delodajalcem 
za: sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za 
doloœen œas, sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim in-
validom za nedoloœen œas, neposreden prehod invalida iz jav-
nih del v redno delovno razmerje za nedoloœen œas, samozapo-
slitev invalida za nedoloœen œas, prehod zaposlenega invalida 
iz delovnega razmerja sklenjenega za doloœen œas, v delovno 
razmerje za nedoloœen œas. Pogoji za sodelovanje: na razpis 
se lahko prijavijo delodajalci, ki so registrirani v Republiki Slo-
veniji in so v œasu med 1. oktobrom 2007 in 30. septembrom 
2008 zaposlili enega ali veœ invalidov. Samozaposleni invalidi 
imajo iz tega razpisa enake dolænosti in pravice kot delodajalci. 
Rok za oddajo vlog: je 6. oktober 2008 do 12.00. Podrobnosti 
razpisa: http://www.svzi.gov.si/index.php?dep_id=7. 

• Javni razpis za posojila v kmetijstvu – pridelava. Razpisnik: 
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 
podeæelja. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil 
Sklada upraviœencem v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
proizvodov. Pogoji za sodelovanje: upraviœenci do pomoœi v 
naloæbe so kmetijska gospodarstva ki so organizirana kot prav-
na oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Kmetijska 
gospodarstva se morajo uvrøœati med majhna in srednje veli-
ka podjetja. Roki za oddajo prijav so: 16. junij 2008, 16. julij 
2008, 19. avgust 2008 in 17. september 2008. Podrobnosti raz-
pisa: http://www.rdf-sklad.si/kmetijstvo.html.

• Javni razpis za posojila v kmetijstvu – predelava, træenje in do-
polnilne dejavnosti. Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije 
za regionalni razvoj in razvoj podeæelja. Predmet razpisa je do-
deljevanje ugodnih posojil Sklada upraviœencem z zaœetnimi in-
vesticijskimi projekti. Nameni dodeljevanja sredstev: zaœetnim 
projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva 
pri: vzpostavitvi novega obrata, øiritvi obstojeœega obrata, di-
verzif ikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistve-
ni spremembi proizvodnega procesa v obstojeœem obratu. Roki 
za oddajo prijav so: 16. junij 2008, 16. julij 2008, 19. avgust 
2008 in 17. september 2008. Podrobnosti razpisa: http://www.
rdf-sklad.si/kmetijstvo.html.

• Javni razpis za postavitev javnih e-toœk z brezæiœnim dostopom. 
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo. Predmet razpisa je po-
stavitev javnih e-toœk z brezæiœnim dostopom preko veœ javnih 
brezæiœnih dostopovnih vozliøœ na ruralnih ali manj razvitih 
obmoœjih v Republiki Sloveniji. Gradnje javnih e-toœk obsega-
jo postavitve javnih e-toœk s f iksnim in brezæiœnim dostopom 
do svetovnega spleta preko veœ javnih brezæiœnih dostopov-
nih vozliøœ, ki morajo zadoøœati vsem pogojem, zahtevam ter 
tehniœnim specif ikacijam razpisne dokumentacije. Rok za od-
dajo vlog je 7. julij 2008 do 12.00. 

     Podrobnosti razpisa: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_
razpisi_povabila/javni_razpisi/. 

• Javni razpis spodbujanje zaposlovanja starejøih brezposelnih 
oseb za leto 2008. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Predmet razpisa je spodbujanje in subvencioni-
ranje zaposlovanja starejøih brezposelnih oseb, ki so starejøe od 

50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih 
na Zavodu RS za zaposlovanje. Cilj je zaposliti brezposelne 
osebe iz ciljne skupine starejøih, za obdobje vsaj enega leta. 
Rok za oddajo vlog: 30. junij 2008 in 10. september 2008 do 
12.00.
Podrobnosti razpisa: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Javni-
Razpisi/JavniRazpisi.htm. 

• Javni razpis spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposel-
nih oseb za leto 2008. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje. Predmet razpisa je spodbujanje zaposlovanja 
dolgotrajno brezposelnih oseb s pomoœjo subvencije za zapo-
slitev. Zaposlitev brezposelne osebe mora biti realizirana za 
polni delovni œas za obdobje najmanj enega leta pri netrænih 
delodajalcih. Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko 
prijavijo netræni delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj ene-
ga leta za polni delovni œas zaposlili dolgotrajno brezposelne 
osebe. Rok za oddajo vlog: 30. junij 2008 in 10. september 
2008 do 20.00. Podrobnosti razpisa: http://www.ess.gov.si/slo/
Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm.

• Javni razpis spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih 
oseb za leto 2008. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Predmet razpisa: je spodbujanje zaposlovanja, s 
pomoœjo subvencije za zaposlitev, mladih brezposelnih oseb, 
ki sodijo med teæje zaposljive skupine brezposelnih. V izvaja-
nje bodo vkljuœene brezposelne osebe, ki so mlajøe od 25 let 
oziroma so iskalci prve zaposlitve, ki so pred manj kot dvema 
letoma pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo in so naj-
manj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih pri Zavodu 
RS za zaposlovanje. Rok za oddajo vlog: 30. junij 2008 in 10. 
september 2008 do 12.00. Podrobnosti razpisa: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm.
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Darinki Kolar v slovo!
Nepriœakovano nas je presenetila vest, da je umrla Darinka Kolar. Œlani zdruæenja 
Zarja spominov Velike Laøœe smo 9. maja 2008 praznovali devetdesetletnico 
dveh naøih œlanov, v prijetni druæbi je bila vesela in razpoloæena tudi Darinka. 
Samo deset dni kasneje pa je sklenila svojo æivljenjsko pot. Na pokopaliøœu v 
Velikih Laøœah smo se poslovili od nje 23. maja 2008.
O njenem znaœaju, o njenem delu in uspeønosti, o ustvarjalnosti in o øtevilnih 
dogodkih, povezanih z njenim delom v Senovem, je veliko povedal predstavnik 
øole iz Senovega. 
Njegove besede so bile:
Teæko je najti dovolj odliœnih besednih zvez, zadosti pomembnih izrazov 
zahvale in pravo mero œustev, da bi se primerno poslovili od dolgoletne 
uœiteljice in ravnateljice ter nadvse aktivne sokrajanke, katere ime je vtkano 
v senovsko krajevno zgodovino od leta 1947 do 1978. Ni pravega sozvoœja 
glasov, ni harmonije in ubranosti v mislih in besedah. Toda ona je to zmogla in 
znala. Prav umetelno razpredati besede in zastavljeno misel prignati do konca, 
da je bogastvo besed dobilo vsebino in pravo podobo. Gospa Marija Kolar, mi 
smo ji rekli kar: Darinka.
Da, Darinka je bila mojstrica govorjenja, uœiteljica v pravem pomenu besede, 
velika ljubiteljica narave in slovenske kulture. Prenaøala jo je, dokler je øe 
delovala na Senovem, preko mladih rodov z nepozabnimi recitali najøirøim 
ljudskim mnoæicam na tedanjih velikih proslavah. Pa tudi sama je aktivno igrala 
v Dramski skupini kulturnega druøtva.
Na Senovo je 3. oktobra 1947 tedanjo Marijo Øtupica privedel dekret z Osnovne 
øole Raka, øe prej pa je sluæbovala kot pripravnica na osnovni øoli Sveti Kriæ pri 
Kostanjevici (Podboœje). Æe prvo leto je pridobila med dijaki – saj je pouœevala 
na gimnaziji – odobravanje, ker se je zanimala za njihov vsestranski razvoj in ne 
zgolj za vsebine, ki so bile povezane s kemijo in biologijo, ki ju je pouœevala. 
Ta njena prizadevanja so cenili tako starøi kot ostali krajani in ji æe v zgodnjih 
ocenjevalnih listinah namenili najviøje ocene  in vsa moæna napredovanja.
Tudi sicer njeno delovanje ni bilo omejeno le na njeno oæje pedagoøko strokovno 
naravoslovno podroœje, ampak ob pregledu øolske kronike lahko ugotovimo, 
da je v kraju uspeøno vodila  teœaje,  pouœevala o kmetijskih napredkih, 
elektrotehniœnih pridobitvah, pripravila dramatizacije in recitacije z uœenci ter 
vodila organizacijo Rdeœega kriæa v øoli, kraju in obœini in se tudi zavzemala za 

ob boleœi izgubi naøega 

    Janeza ZAKRAJØKA,
       Jurmanovega Janeza z Luæarjev.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izraæena soæalja, darovano 

cvetje, sveœe in svete maøe. 
Hvala gospodom æupnikom, gospodu Jaksetiœu in 

gospodu Zadniku.
 Zahvaljujemo se gospodu Miroslavu Dolesu za po-
slovilne besede, praporøœakom, pevcem, œlanom ŒD 

Bloke-Nova vas in ŒD Velike Laøœe, œlanom ZŒD 
Cerknica, DU Velike Laøœe in DU Bloøka Planota, 
œlanicam Druøtva podeæelskih æena Velike Laøœe, 

œlanicam Bloøkih gospodinj Zarja, medobœinskemu 
druøtvu invalidov Cerknica-Loøka Dolina-Bloke, go-

spodu Marku Zakrajøku za izvedbo pogreba
 in vsem, ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili 

na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi æena Eva v imenu vseh njegovih.

ob slovesu naøe sestre in tete 

Ljudmile STARC.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaøœanom in pri-

jateljem za izreœena soæalja, maøe, sveœe in cvetje.

Posebna zahvala dr. Bredi Kriøto in patronaæni sestri 

ge. Martini za izkazano naklonjenost.

Hvala g. æupniku Jaksetiœu in g. æupniku Masniku za 

opravljen obred, g. Zakrajøku, pogrebcem, pevcem ter 

vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni 

pravice uœiteljev, kot vodja uœiteljskega sindikata. Samo izredno øiroka, bogato 
razgledana, pozitivno usmerjena in delavna osebnost zmore kaj takega.
Tisti, ki smo bili njeni uœenci ali sodelavci, se dobro spomnimo, da je bil 
njen korak vedno hiter, njen pogled jasen in svetal, njene besede odloœne in 
enoumne.
Bila je izjemno dosledna osebnost. Kar je rekla, to je storila, za tem je stala. 
V njenem  besediøœu ni bilo izrazov za potuho, trmo, lenobo, brezdelje, 
nevzgojenost. Pravzaprav je bilo komuniciranje precej preprosto. Njeni stavki 
so se zaœenjali nekako takole: v naslednjem mesecu bomo pripravili to in to. Kdo 
se javi! Œe ni bilo junaka se je javila sama. Gremo naprej! Vedno je potrebno 
gledati naprej, k novemu, boljøemu.
Na Senovem je naøla sorodno misleœega mladeniœa, Iva Kolarja, s katerim sta 
sklenila zakonsko zvezo leta 1953 in nato dalje kot dva napredna intelektualca 
skupaj soustvarjala krajevni razvoj. Tudi rojstvo sina Gorazda njune vsestranske 
aktivnosti ni omejevalo, paœ pa sta jo spretno privzgojila tudi njemu.
Tako ravnanje jo je privedlo do odloœitve, da postane ravnateljica. Naøo øolo 
je vodila od leta 1967 do upokojitve – 1978. V tem œasu se je zlasti trudila, 
da je podpirala vsestranski razvoj uœiteljev, spodbujala jih je k nadaljnjemu 
izobraæevanju, k napredovanju; pri uœencih gojila tekmovalni duh in øola je 
prav v tem œasu pridobila nekaj zavidljivih priznanj na tedanji dræavni ravni. Ob 
odhodu v pokoj je v poslovilnem nagovoru dejala, da je bila vseh 32 delovnih 
let predvsem uœiteljica in je hvaleæna svojemu moæu in sinu, da sta ji omogoœila, 
da je najveœ œasa posvetila temu, kar je najraje delala, to je bila skrb za øolo.
Ne vem, œe smo uspeli spoøtovani Darinki kdaj vsi tisti, ki delamo v letih za 
njo  na øoli, zahvaliti za to njeno neizmerno razdajanje. Gotovo pa smo ji dali 
vedeti, da jo cenimo, kadar nas je obiskala. Darinka in Ivo sta se namreœ kmalu 
po upokojitvi odselila v Velike Laøœe, kjer je øe æivela mama, ki je potrebovala 
pomoœ in pridne roke na domu.
In tako, kot je bila delovna Darinka v senovskem obdobju, s tako delovno vnemo 
je nadaljevala tu, na domu v Laøœah. Rada pa se je vraœala v Senovo. Takrat ni 
hotela veliko govoriti o sebi. Zanimal jo je le razvoj. Ali poteka vse tako, kot bi 
moralo. Koliko otrok je v vrtcu, kako imamo organizirane  prevoze, kdaj bomo 
imeli premiero predstave, zakaj naø zbor ni sodeloval, kje so bili na ekskurziji, 
in tako dalje in tako dalje in zopet: veliko uspeha øe naprej, le naprej, na boljøe. 
Bova priøla, z Ivom bova priøla, kar povabite naju. Rada prideva.
Nazadnje sta bila med nami pred tremi tedni, ko je Metalna praznovala svoj 
jubilej. Tudi tokrat ni govorila o sebi. Neizmerno veselje in navduøenje je 
izrazila nad nastopom najmlajøih iz vrtca.
Spoøtovana Darinka, danes se zahvaljujem v imenu mnogih. Hvala, da ste 
mnogim rodovom uœencev, ki ste jih pouœevali, namenili veœ, kot zgolj narekuje 
uœni naœrt. Hvala, da ste  vzgajali in uœili  uglajenosti, da ste posebno skrb 
namenili ælahtnemu zvenu naøe besede in jo sami in preko uœencev kot najveœji 
dar poklanjali drugim v srce.  Hvala, da ste odliœno opravili svoje pedagoøko 
poslanstvo in tako prispevali h kulturnemu in vsestranskemu razvoju Senovega 
in Senovœanov. Hvala, da ste bili ravnateljica z vizijo, sprejemljivo za kraj, 
uœence in uœitelje.
Draga Darinka, uœili ste skromnosti, delavnosti  in poøtenosti. Tako ste tudi 
æiveli. S takim slogom  ste si ustvarili  krog ljudi, ki vas cenimo in vas bomo 
pogreøali.
Hvala, da smo se lahko uœili od vas.
Vsem æalujoœim sorodnikom in prijateljem, øe posebno moæu Ivu, sinu Gorazdu 
in njegovi druæini izrekam v imenu sedanjega kolektiva Osnovne øole Senovo, 
upokojenih sodelavcev, krajanov KS Senovo in v svojem imenu iskreno 
soæalje.
Kot veœen studenec, ki nikoli ne usahne, je bilo vaøe razdajanje, spoøtovana 
Darinka.
Ne studenec, kot potok, kot hudournik, øe bolje: kot reka.
Reka teœe, val izpodriva val, nastajajo novi valovi. Veœ ko se jih zdruæi, 
moœnejøa, silnejøa je. Tu in tam je tok bolj razburkan in spet drugiœ je reka 
plaha, tiha in prijazna. Kot velika solza teœe v daljavo, v neznano, stran, odhaja. 
Vedno odnese s seboj del æivljenja. Le najteæji, najælahtnejøi kamni, kot spomini, 
kot neme priœe, ostajajo na dnu.
A takrat, ko je reka dovolj bistra, oko spoœito in pogled jasen, vidiø jasno na 
dnu reke izpisano njeno ime. Hvala spoøtovana ravnateljica, hvala uœiteljica, 
sodelavka, sokrajanka, snovalka novih idej in vizij.  Hvala.

Zdruæenje Zarja spominov Velike Laøœe izreka iskreno soæalje Ivu Kolarju, 
Gorazdu Kolarju in vsem ostalim œlanom druæine.

    Z A H V A L A

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

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

STEKLARSTVO

KLANČAR, d.o.o.
Groznikova 11    1000  Ljubljana
(Rudnik - ob Dolenjski cesti)
Telefon:     01/42 72 001
E-mail: klancar@dealer.renault.si
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pooblaščen servis za vozila Renault
menjava in shranjevanje pnevmatik
pnevmatike Sava, Michelin, Kleber, Kormoran ....
ličarsko kleparska dela
nova in rabljena vozila

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

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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kar ljubi, 
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da 

ljubi tisto, 

kar 

dela.



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

PETEK, 4. JULIJ, ob 18.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
LAN PARTY
(Mladinsko druøtvo VRT)

NEDELJA, 6. JULIJ ob 18.00
Grad Turjak
OBRAZI PRIMOÆA TRUBARJA
(OSUP J.K.M.B,)

ob 20.30 
Viteøka dvorana na gradu Turjak
KONCERT EKVADORSKE SKUPINE 
ENSEMBLE VILLANCICO
(Obœina Velike Laøœe in Festival Sevicq 
Breæice)

ŒETRTEK, 10. julij
Øportna dvorana, Velike Laøœe
1. LJUBLJANSKA NAMIZNOTENIØKA LIGA
(TVD Partizan Velike Laøœe)

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)

NEDELJA, 13. JULIJ, ob 17.00
Cerkev sv. Primoæa in Felicijana na 
Zgonœah
KONCERT PIANISTKE TATJANE KAUŒIŒ 
IN KLARINETISTA DUØANA SODJE
(Obœina Velike Laøœe)

PETEK, 1. AVGUST
Øportna dvorana, Velike Laøœe
MEDOBŒINSKA LIGA V NAMIZNEM 
TENISU
(TVD Partizan Velike Laøœe)

NEDELJA, 3. AVGUST
Velike Laøœe
DAN GOSPODINJ
(Druøtvo podeæelskih æena Velike 
Laøœe)

SOBOTA, 23. AVGUST, ob 20.00 
Viteøka dvorana na gradu Turjak
KONCERT STARE GLASBE
(Obœina Velike Laøœe 
in Festival Sevicq Breæice)

SOBOTA, 6. SEPTEMBER
Pri bajerju, Turjak
DRÆAVNO PRVENSTVO V 
LOKOSTRELSTVU
(LK Turjak)

SOBOTA, 6. SEPTEMBER
Rob
OBŒINSKO PRVENSTVO V 
BALINANJU
(TVD Partizan Velike Laøœe)

SOBOTA, 13. SEPTEMBER
Velike Laøœe
MEDENA TRÆNICA
(Œebelarsko druøtvo Velike Laøœe)
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