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Dræavnozborske volitve so za nami. Predvidevam, da si 
bomo kar malo odpoœili in oddahnili od letoønje izrazi-
to negativne volilne kampanje, ki so jo vsiljevali neka-
teri akterji kot tudi mediji. Po moji oceni so bile letoønje 
volitve nekaj posebnega, saj se je veœina volilnega do-
gajanja osredotoœala na preteklost in na afere oziroma 
obtoæbe, ki niso bile dokazane. Premalo je bilo pogovo-
rov in sooœenj mnenj glede naøe prihodnosti. In prav to 
sem pogreøal. Vseeno pa smo od predstavnikov nekaterih 
politiœnih strank sliøali nekaj zanimivih, lahko reœem kar 
populistiœnih obljub. Naj jih nekaj naøtejem: minimalne 
pokojnine bodo najmanj 1000 EUR, davki bodo manjøi, 
minimalne plaœe se bodo poveœale, gospodarska rast bo 
ostala na letoønjem nivoju, f inanciranje lokalnih skupnosti 
se ne bo spremenilo … Teh obljub kot tudi akterjev, ki so 
jih tako lahkotno izrekali, ne smemo pozabiti. Œe ne prej, 
se jih bo treba spomniti œez øtiri leta. Œestitam Alenki Jeraj 
(SDS), ki ji je ponovno uspelo priti v dræavni parlament, 
æal pa to ni uspelo nobenemu kandidatu iz naøe obœine.

Delo v obœini je tudi med volitvami potekalo normalno. 
V tem œasu smo asfaltirali nekaj cestnih odsekov, najveœji 
med njimi je skoraj dva kilometra dolg odsek ceste po 
Rutah. S pomoœjo dræavnih sredstev je zgrajen ploœnik 
po Turjaku, zakljuœili smo izgradnjo parka pod bloki 
(œakamo samo øe na Trubarjev kip), podpisali smo kupo-
prodajno pogodbo za nakup zemljiøœa obrtne cone Loœica 
pri Turjaku (plaœali tudi prvi veœji obrok). Obœina je tako 
postala 100-odstotni lastnik pribliæno 50.000 kvadra-
tnih metrov velikega zemljiøœa, kjer bo v naslednjih letih 
moæna gradnja poslovnih in industrijskih objektov. Z vso 
intenzivnostjo iøœemo reøitev za ohranitev javnega zdra-
vstva v naøi obœini. Po neuspelem razpisu za podelitev 
koncesije na podroœju sploønega zdravstva, smo se skupaj 
z obœinami Ribnica, Sodraæica in Loøki Potok dogovorili, 
da bomo javno zdravstvo pri nas nadaljevali pod okriljem 
Zdravstvenega doma Ribnica. Naøa obœina bo tako po-
stala ena od soustanoviteljic Zdravstvenega doma Ribni-
ca. S tem smo dosegli velik uspeh in upam, da tudi reøili 
zdravstveno oskrbo v naøi obœini. O sami problematiki in 
reøevanju zdravstvene oskrbe pri nas si lahko podrobneje 
preberete v prispevku podæupanje dr. Tatjane Devjak, ki 
je objavljen v tej Trobli na obœinskih straneh.

Sam pa bi tokrat izpostavil øe eno pereœo zadevo, o kateri 
se je veliko govorilo in pisalo. Gre za blokado raœuna OØ 
Primoæa Trubarja. Ker sta bila v zvezi s tem tako obœina 
kot tudi æupan osebno deleæna grobih podtikanj in celo 
groæenj, vas æelim s to zadevo podrobneje seznaniti.

Na podlagi pravnomoœne sodbe v delovno pravni zadevi 
zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi toænice He-
lene Komac zoper toæeno stranko OØ Primoæa Trubarja, je 
bilo razsojeno, da je OØ Primoæa Trubarja dolæna toænici 
plaœati odøkodnino iz naslova neupraviœene odpovedi de-
lovnega razmerja.

Ko so se leta 2006 zaœele v javnosti pojavljati govorice o 
zadevi, smo od takratnega ravnatelja Edija Zgonca zah-

tevali pisno pojasnilo v zvezi s tem. Od ravnatelja smo 
prejeli pisna  zagotovila, da zadeva nikakor ne bremeni 
naøe obœine in naj se z njo ne obremenjujemo, da obœina 
ni niœ kriva in ne obvezna za karkoli v tej zadevi. Za nje-
gove izjave imamo pisna dokazila. 

Na naøe preseneœenje pa se je kar naenkrat, lahko reœem 
kar œez noœ, vse spremenilo. Zaœeli so se izvajati priti-
ski na lokalno skupnost, da je kot ustanoviteljica javne-
ga zavoda, dolæna izplaœati odøkodnino po toæbi. Zato 
smo temeljito pregledali zakonodajo s tega podroœja, øe 
posebej Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OØ Primoæa 
Trubarja Velike Laøœe, Zakon o vrtcih, Zakon o zavodih, 
Zakon o lokalni samoupravi. Nikjer ne najdemo pravne 
podlage, da bi za napaœne odloœitve vodstva øole odgo-
varjala lokalna skupnost in pokrivala stroøke, nastale kot 
posledica odloœitev vodstva øole, torej na podroœju, na 
katerega obœina nima vpliva. V 10. œlenu Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe 
je nedvoumno jasno zapisano, da je za zakonitost dela OØ 
odgovoren ravnatelj. 

Da Obœina Velike Laøœe nikakor ni dolæna poravnati ob-
veznosti, ki sledijo iz sodbe, utemeljujemo tudi z  nasle-
dnjimi dejstvi:

– Obœina pri kadrovskih zadevah v zvezi z zaposlo-
vanjem uœiteljic in vzgojiteljic ni nikoli sodelova-
la ali vplivala na odloœitve vodstva øole.

– Delavko je s svojo odloœitvijo odpustil ravna-
telj Edi Zgonc. O tej odloœitvi obœina ni bila 
obveøœena. 

– Delavka je vloæila toæbo zoper OØ Primoæa Tru-
barja in ne zoper Obœino Velike Laøœe. Tudi o tem  
dogodku obœina ni bila obveøœena.

– Obœina ni bila nikoli stranka v omenjenem so-
dnem postopku, niti ni bila nikoli vabljena na 
nobeno sodno obravnavo in tako ni sodelovala v 
sodnem postopku.

– Obœina ni bila nikoli pisno seznanjena o poteku 
sodnega postopka, niti ni dobila konœne  sodbe ali 
kakønega druge odloœbe.

Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577
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Ob tej zadevi se nam poraja kar nekaj vpraøanj:

– Kakøen interes ima øola, da se neka zadeva 
reøi v njeno korist, œe v primeru izgube prav-
de, vse stroøke pokrije obœina? Kakøen interes 
ima øola, da bi primer vsaj hitro reøila, da ne bi 
stroøki po nepotrebnem naraøœali? Naj omenim, 
da je prvotni znesek, ki niti ni bil tako visok, sko-
zi pravdanje in podaljøevanje zadeve, za kar je 
vedno poskrbela øola, narasel na veœ kot 60.000 
EUR. 

– Zakaj se øola ni posvetovala z obœino, preden je 
pristala na sodno reøevanje spora, œe naj bi posle-
dice le teh nosila obœina? 

– Zanima nas tudi iz katerih f inanœnih virov je OØ 
Primoæa Trubarja plaœevala dosedanje sodne 
stroøke in odvetniøke storitve v zvezi z omenje-
no zadevo? Iz f inanœnih poroœil, ki jih dobimo iz 
øole ugotavljamo, da nikakor ne iz obœinskih sred-
stev!

– Kje in kakøna je v tej zadevi odgovornost bivøega 
ravnatelja?

Naj omenim, da obœina Velike Laøœe v okviru ekonom-
ske cene vseskozi redno zagotavlja razliko med polno 
ceno in plaœili starøev iz œesar se med drugim f inancirajo 
tudi plaœe zaposlenih v vrtcu. Zagotavljala je tudi sred-
stva za plaœo delavke, ki je na delovnem mestu nadome-
stila odpuøœeno delavko. Seveda v viøini, ki odpade na 
obœino. Znano je, da obœina sof inancira stroøke dela v 
vrtcu pribliæno v viøini 70 % od celotne vrednosti, ostalo 
pa  plaœajo starøi.

Spraøujemo se, ali bodo morali potemtakem tudi 
starøi otrok, ki so v vrtcu, poravnati ta dolg v viøini 
pribliæno 30 % ?

Opozoril bi øe na eno zanimivost. Ministrstvo za øolstvo se 
sklicuje na dejstvo, da mora stroøke izgubljene toæbe øole 
nositi njena ustanoviteljica, to je obœina. Na sestanku, ki 
smo ga pred œasom imeli na Ministrstvu za øolstvo pa so 
se oœitno njihovi predstavniki zagovorili, ko so izjavili, 
da bi ministrstvo pokrilo stroøke v primeru, œe bi ølo za 
uœiteljico in ne za vzgojiteljico v vrtcu. V enem primeru bi 
tako ministrstvo pokrilo stroøke, v drugem pa ne, medtem 
ko je ustanovitelj v obeh primerih isti!!! 

Iz dokumentov, ki jih imamo sedaj na razpolago, smo 
ugotovili, da je øoli grozila blokada raœuna æe letos 
spomladi. Takratno vodstvo øole je s pritoæbo oœitno 
odloæilo izvrøbo in s tem dejanjem øe poveœalo stroøke 
za nekaj tisoœ EUR. Spraøujem se, zakaj nista øolski ko-
lektiv in øolski sindikat odreagirala pravoœasno, takoj ko 
se je izvedelo, da je delavka dobila toæbo zoper øolo? 
Zakaj niso takrat o tej zadevi povpraøali prejønjega 
ravnatelja in od njega zahtevali takojønjo reøitev? Za-
kaj so zaposleni v øoli dopustili, da se je øola venomer 
pritoæevala in s tem poveœevala stroøke tudi po tem, 
ko je bilo jasno, da bo prej ali slej priølo do izvrøbe in 
poslediœno do blokade raœuna? Nekorektno se mi zdi 
tudi dejstvo, da se je problem prepustil novi ravnatelji-
ci. Spraøujem se, na kakøni podlagi sedaj nekateri kri-

vijo za nastalo situacijo obœino, ki s to zadevo ni imela 
popolnoma niœ!? 

V zvezi s tem, smo pisno povpraøali za mnenje tudi Sluæbo 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in 
dobili jasen odgovor. Citiram del odgovora: »Po pregle-
du podroœne zakonodaje in zakona, ki ureja ustanovitev 
in delovanje zavodov, ocenjujemo, da v njej ni mogoœe 
najti utemeljitve, s katero bi bila obœina dolæna poravnati 
stroøke nastale v delovno pravnem sporu.«

Obœina kot ustanoviteljica OØ Primoæa Trubarja se do-
bro zaveda svoje odgovornosti in obveznosti do vrtca 
in øole in te tudi dosledno izpolnjuje. 

Naj omenimo, da se Obœina Velike Laøœe æe vseskozi za-
vzema za œim viøji standard dela v OØ Primoæa Trubar-
ja kot tudi v vrtcu Sonœni æarek. Zato veliko obœinskih 
sredstev namenjamo  prav v te namene. Zgradili smo nov 
vrtec, novo øportno dvorano, multimedijsko uœilnico, 
zobno ambulanto, novo øolsko knjiænico, jedilnico, vsako 
leto pa tudi investiramo v razno opremo in posodobitve 
øolskih uœilnic. Veœino dodatnih æelja, ki smo jih dobiva-
li iz øole, smo poskuøali uresniœiti, œe so le posegala na 
podroœje, za katerega je pristojna obœina. Kolikor mi je 
znano, v marsikateri slovenski obœini ni bilo toliko poslu-
ha za probleme predøolske in øolske vzgoje, kot prav pri 
nas. Po sredstvih, namenjenih za to podroœje dela, smo v 
samem vrhu slovenskih obœin! Ustregli smo tudi proønjam 
øole, ki bi jih lahko zavrnili (vnaprejønja nakazila za re-
gres, nadstandardna oprema …). 

Ne moremo se sprijazniti z dejstvom, da bi se posledice  
izgubljenih toæb OØ Primoæa Trubarja v delovno pravnih 
sporih z zaposlenimi v øoli naprtile naøi obœini ali celo 
æupanu. Moja naloga je, da zastopam interese obœine, da 
s sredstvi, ki jih imamo na razpolago, kar najveœ postori-
mo v korist vseh naøih obœanov. Zato ne morem dovoliti, 
da posledice izgubljene toæbe øole nosijo naøi obœani! Po-
polnoma jasno je, da bi v primeru, œe bi morala ta znesek 
plaœati obœina, morali ustaviti druge investicije.

Naj za konec poudarim øe naslednje. Kljub vsem zgoraj 
napisanim dejstvom je obœina takoj, ko je izvedela za 
nastalo situacijo (blokado raœuna v øoli), æelela poma-
gati øoli v tem primeru. Zato smo ravnateljici predla-
gali, da za prebroditev krize najame kratkoroœno po-
sojilo, za kar bi obœina tudi dala soglasje in poroøtvo. 
S tako odloœitvijo se je strinjal tudi naø obœinski svet.

 

Anton Zakrajøek, æupan

Letošnji zlati maturanti
Pod tem naslovom smo v prejønji øtevilki æe pisali o uspehih 
letoønjih dijakov na sploøni maturi. Trem zlatim maturantom 
iz naøe obœine v spomladanskem roku mature se je v jesen-
skem roku pridruæila øe ena zlata maturantka.
To je  Urøka Doløak, ki je  svoj »zlati uspeh« dosegla na Gi-
mnaziji Æelimlje.
Urøki iskreno œestitamo in ji æelimo veliko uspeha pri njenem 
nadaljnjem izobraæevanju na Medicinski fakulteti. 

Uredniøki odbor Troble 

OBVESTILO
Cepljenje proti gripi v 

zdravstveni postaji 
Velike Laøœe bo potekalo 

v soboto, 15. novembra 2008, 
od 8.00 do 12.00.

Predhodno naroœilo 
NI POTREBNO!

Œestitki
øe eni zlati maturantki iz naøe obœine,

 Urøki Doløak, se z veseljem pridruæujem tudi

 æupan
 Anton Zakrajøek

Naøa najstarejøa obœanka
  Marija Ana Kury je oktobra praznovala 

102. rojstni dan.

Ob œastitljivem jubileju ji iskreno œestitam
 in ji æelim dobrega poœutja v oskrbi 

Doma Marije Marte – Karitas v Logatcu.

Æupan
Anton Zakrajøek

Uveljavljanje znižanega 
plačila vrtca za leto 2009
Obvestilo staršem

Starøe, ki imajo otroke vkljuœene v vrtec, obveøœamo, da mo-
rajo do 15. novembra oddati novo vlogo za uveljavljanje 
zniæanega plaœila vrtca za leto 2009.

To velja  za vse starøe, tudi za tiste, ki so otroka vkljuœili v 
vrtec s 1. septembrom ali kasneje. 

Vlogo je treba oddati na novih obrazcih, ki so priloga Pra-
vilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plaœilih 
starøev za programe v vrtcih (Ur. list RS øt. 79/2008).

Stari obrazci ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov, ki jih po 
novem potrebujemo za izdajo odloœbe. 

Obrazec vloge za zniæano plaœilo dobijo starøi v vrtcu, kjer 
imajo vkljuœenega otroka, na spletni strani Ministrstva za 
øolstvo in øport ali na dræavnem portalu E-uprava. 

Vlogo starøi oddajo v vrtcu, v katerega je otrok vkljuœen, 
lahko pa tudi neposredno na obœini (na naslov: Obœina 
Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe).

Obœinska uprava:
Veronika Vasiœ 

Gledališki abonma 
2008/2009
Zahvaljujemo se vsem abonentom za sodelovanje pri anketi, 
ki je bila izvedena na 1. abonmajski predstavi, kjer ste izbirali 
6. nagradno predstavo med tremi od ponujanih predstav. 

Skupaj smo dobili 106 anketnih listiœev. Odloœali pa ste se 
med naslednjimi predstavami;

1. Ona + on (komedija) v izvedbi 
 Gustav F ilm produkcija 
 in storitve d.o.o., 

(igrata Pia Zemljiœ, glavna igralka v f ilmu Petelinji 
zajtrk in Primoæ Pirnat, œlan igralskega ansambla 
SNG Nova Gorica. Delila bosta recepte za dober 
zakon).

2. Najemnina (komedija) 
 v izvedbi Rozinteatra,

(igrata Andrej Rozman Roza in Mirel Knez. Pred-
stava ima ugodne kritike, odliœen izziv gledalcev 
in predstava je brez dvoma preizkus slovenske spo-
sobnosti za samoironijo in je oznaœena, kot kome-
dija s klicajem. Kdo je bolj doma na svoji zemlji in 
kateri jezik je daljøi, slovenski ali angleøki?).

3. Spiritistična komedija 
 v izvedbi gledališča Goml,

(igrajo Violeta Tomiœ, Nina Ivaniœ, Jernej Kuntner, 
Jan Buœar, Tina Urøiœ, Maja Martina Merljak, Asja 
Kahrimaviœ. To je v svetu najveœkrat izvajana ko-
medija).

Veœina abonentov se je odloœila za Spiritistiœno komedijo 
v izvedbi gledaliøœa Goml. Predvidoma si jo bomo ogledali, 
kot zadnjo predstavo gledaliøkega abonmaja 2008/2009 mar-
ca 2009. Upamo, da boste z izbrano predstavo zadovoljni. 

Pripravila: Mustar Petra, Obœinska uprava

Na podlagi Odloœbe Ministrstva za øolstvo in øport z dne 
16. oktobra 2008 je Uprava RS  za javna plaœila opravila 
upravno izvrøbo denarnih sredstev na obœinskem raœunu. 
Sredstva v znesku  62.706,90 EUR so bila z raœuna 
Obœine Velike Laøœe vzeta dne 20. oktobra 2008 in 
nakazana OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe. Ker gre 
za namenska proraœunska sredstva, ki so bila na podla-
gi sprejetega proraœuna obœine predvidena za doloœene 
namene, je obœina prisiljena ustaviti vse  investicije in 
dotacije druøtvom in organizacijam v obœini. 
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Moæni reøitvi, pred katere smo bili na Obœini Velike Laøœe po-
stavljeni, sta: ali ponoviti razpis za koncesionarja ali poiskati 
obœino, s katero bi øli lahko v soustanoviteljstvo zdravstve-
nega doma in zagotovitev javnega zdravstva v naprej. Ker je 
bil prvi razpis neuspeøen kljub intenzivnemu iskanju zdravni-
kov, bi bil ponovni razpis po petih mesecih absurd, soustano-
viteljstvo pa je moæno z obœinami, ki mejijo na naøo in bi bile 
pripravljene iti v projekt z nami. Gospod æupan je opravil 
mnoæico razgovorov in pozitivno so se odzvali v obœini Rib-
nica. Vendar soustanoviteljici Zdravstvenega doma Ribnica 
sta poleg obœine Ribnica øe obœina Loøki potok in Sodraæica. 
Torej to pomeni, da se morajo vsi øtirje obœinski sveti s tako 
odloœitvijo o soustanoviteljstvu z nami strinjati. Tudi obœinski 
svet Velike Laøœe. Na vseh obœibskih svetnicah in svetnikih 
je odgovornost za pravilno odloœitev in pospeøenem iskanju 
reøitve. 1. januar 2009 bo vsak œas tu. 

Zanikati moram zlonamerne govorice, da æelimo odslovi-
ti zdravnice iz zdravstvene postaje v Velikih Laøœah, da v 
Velikih Laøœah ne bo veœ zdravnikov, da bodo morali naøi 
obœani hoditi k zdravniku celo v Loøki potok. Œe bomo uspeli 
s pogajanju, in prepriœana sem, da bo æupan storil vse, kar 
je v njegovi moœi, se 1. januarja 2009 za naøe obœane glede 
zdravstvenega varstva ne bi smelo niœ spremeniti. Spremem-
bo bi imeli le zaposleni, od enega delodajalca bi priøli pod 
drugega. 

Predvsem pa vas, spoøtovane obœanke in obœani, prosim, da 
nas pokliœete na obœino in nas povpraøate, karkoli vas zani-
ma in rade volje vam bomo odgovorili. Informacija s prve 
roke je vedno najboljøa in omogoœa, da drugi ne manipuli-
rajo z nami. 

Upam, da sem pojasnila, kaj in kako razmiøljamo in dela-
mo na obœini. Z vso odgovornostjo trdim, da se trudimo in 
delamo po najboljøih moœeh in z vsem svojim znanjem za 
skupno dobro in razvoj obœine Velike Laøœe.  

Podæupanja: dr. Tatjana Devjak

Oj, ti ljubo zdravje …
Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duøevne in soci-
alne blaginje. Da je zdravje vrednota, se zavemo øele, ko 
ga izgubimo. Le zdravi lahko delamo, æivimo in smo ustvar-
jalni. Zdravje nam omogoœa produktivno in kakovostno 
æivljenje vsakega izmed nas in druæbe kot celote. Zdravje 
je po tej def iniciji dinamiœno ravnovesje telesnih, duøevnih, 
œustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaæe 
v zmoænosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja 
okolju. Z delovanjem,  ki je usmerjeno k prepreœevanju in 
zdravljenju bolezni in povrnitvi zdravja ljudi, torej z  medi-
cino, smo na nek naœin povezani vsi, vsak na svoj naœin. V 
tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, 
medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveœ 
odgovornost celotne druæbene skupnosti. Druæbena skupnost 
pa smo mi vsi in lokalna skupnost ima odgovornost, da za vse 
svoje obœane uredi kvalitetno zdravstveno oskrbo. 

Æe nekaj let se obœina Velike Laøœe intenzivno ukvarja s pro-
blemom zdravstva in s pomanjkanjem zdravnikov v Zdra-
vstveni postaji Velike Laøœe, ki deluje v sklopu Zdravstvenega 
doma Ljubljana, Enota Viœ–Rudnik. Sreœevali smo se in se øe 
danes sreœujemo s problemom odsotnosti ene od zdravnic 
(øtudij, specializacija, odpoved delovnega mesta itd.), sa-
modejno ukinjanje zdravstvenih storitev, ki naøim obœanom 
pripadajo, na primer ukinitev laboratorija, ginekologije, v za-
dnjem œasu pediatrije, nezadostna skrb Viœa za materialno 
in investicijsko vzdræevanje postaje (vse, kar je novega, je 
f inancirala Obœina Velike Laøœe iz lastnih proraœunskih sred-
stev). 

Æe od ustanovitve lastne obœine je jasno, da bo morala le ta 
sama urejati zdravstveno varstvo svojih obœanov. Vendar do-
kler stvari kolikor toliko teœejo in delujejo, ne drezaø v to, da 
ne bo slabøe. Stanje pa se je zaostrilo zadnji dve leti, ko nas je 
Mestna obœina Ljubljana pozvala, da naj uredimo zdravstve-
no varstvo za svoje obœane, ker oni tega za druge obœine 
ne bodo veœ poœeli. Æe leta 2006 nam je bil s strani MOL 
postavljen øestmeseœni rok, v katerem moramo organizirati 
zdravstveno dejavnost za svoje obœane na drugaœen naœin. 
V tem œasu smo se intenzivno vkljuœevali v reøevanje pro-
blematike. Kako? Zakonodaja nam ne omogoœa ustanovitve 
lastne zdravstvene postaje, ker smo premajhni. Lahko deluje-
mo v sklopu Zdravstvenega doma druge obœine (ki bi nas za 
razliko od MOL sprejela) ali s koncesionarji.  Kot ste obœani 
æe seznanjeni, je obœinski svet sprejel sklep o razpisu kon-
cesije za dva sploøna zdravstvena tima (en zdravstveni tim 
mora pokrivati tudi pediatrijo) in 1,7 patronaæe. Veste tudi to, 
da razpis ni bil uspeøen. Pa ne zaradi obœine, temveœ zaradi 
zdravnikov, ki se niso prijavili na razpis. V œasu razpisa se 
je izvajal tudi psiholoøki pritisk s strani posameznikov, ki so 
øirili neresnico in strah: neresnico, da æeli obœina privatizirati 
zdravstvo, bogve zakaj in kdo bo od tega imel korist, ljudje 
gotovo ne, in strah, da bomo v Laøœah ostali brez zdravnikov, 
ker jih na obœini podijo. Æe veœkrat sem zanikala take govori-
ce in trdim, da so zlonamerne. Razpis je bil javen, zdravnici, 
zaposleni v Zdravstveni postaji, bi se lahko prijavili, pa se 
nista. Z æupanom sva imela z njima razgovor pred razpisom 
in ju obvestila o namerah obœine. Z obœinske strani je bilo 
narejeno veliko, sami smo iskali moæne kandidate, zdravnike 
in si srœno æeleli, da bi razpis uspel. Pa æal ni. 

Pika na i pa je dopis æupana Ljubljane, Zorana Jankoviœa, 
v katerem nas obveøœa, da naj obœina Velike Laøœe s 1. ja-
nuarjem 2009 prevzame pristojnosti zagotavljanja zdravstve-
ne dejavnosti, ker Mestna obœina Ljubljana za Velike Laøœe 
zdravstvene dejavnosti ne bo veœ opravljala.

Ločeno zbiranje 
odpadkov 
ekološki otoki
Obœina Velike Laøœe obveøœa obœane, da je v obœini veœ lo-
kacij, kjer se nahajajo ekoloøki otoki, ki so namenjeni sor-
tiranju odpadkov. Ekoloøki otoki so sestavljeni iz zabojnika 
za embalaæo, zabojnika za papir in karton ter zabojnika za 
steklo. Zaradi laæjega sortiranja odpadkov objavljamo nasle-
dnja navodila:

Zabojnik za embalažo:
Kaj je embalaæa? 
Plastika in embalaæa iz plastike, kovine in embalaæa iz kovin 
ter embalaæa iz sestavljenih materialov. 
Kam odlagamo embalaæo?
V zbiralnice v posode z rumenim pokrovom.  
Kaj odlagamo v posode z rumenim pokrovom?
Sem odlagamo: plastenke pijaœ in æivil, plastenke œistil in 
pralnih sredstev, ploœevinke æivil in pijaœ, votlo embalaæo od 
mleka, sokov ipd., plastiœne lonœke in vreœke. 
V posodo za embalaæo ne sodi plastiœna embalaæa ne-
varnih snovi ali njihovih ostankov, ki zahteva posebno 
ravnanje. 
Nasveti: embalaæo vedno izpraznimo, ne pozabimo odstra-
niti zamaøkov ali pokrovœkov, veœje plastenke in ploœevinke 
stisnemo in tako zmanjøamo njihovo prostornino, œe smo 
v dvomih, kaj sodi v posodo z rumenim pokrovom, prebe-
rimo ABC odpadkov, na embalaæi ne prezrite odtisnjenih 
ekoloøkih oznak s podroœja ravnanja z odpadno embalaæo. 
Kam gre zbrana embalaæa? 
Vse loœeno zbrane frakcije skladno s pogodbo prevza-
me Slopak, druæba za ravnanje z odpadno embalaæo. 
Iz plastiœne embalaæe se izdelujejo ohiøja za kemiœne 
svinœnike in væigalnike, razliœne cevi, tlakovci, vreœke, 
preproge, spalne vreœe, avtomobilski deli in œopiœi … 
Iz votle embalaæe za tekoœa æivila (mleko, sok ipd.), ki je 
sestavljena iz kartona, polietilena in aluminijeve folije, 
s postopkom termiœnega stiskanja izdelujejo tudi poseb-
ne ploøœe Tectan, ki se uporabljajo v pohiøtveni industriji. 

 
Zakaj je pomembno loœeno zbiranje embalaæe?
 
Letna potroønja plastike na svetovni ravni se je iz pribliæno 
petih milijonov ton v petdesetih letih povzpela na skoraj 
100 milijonov ton in danes v povpreœnem gospodinjstvu 
plastika predstavlja pribliæno sedem odstotkov odpad-
kov. Loœevanje plastiœnih izdelkov in njihova predelava 
obœutno pripomoreta k varovanju naravnih virov – za pro-
izvodnjo plastike namreœ letno porabimo kar osem odstot-
kov letne proizvodnje nafte – in zmanjøanju emisij ogljiko-
vega dioksida, duøikovega oksida in æveplovega dioksida. 
Osem odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev predsta-
vljajo ploœevinke in druga kovinska embalaæa. Tudi ko-
vine je moœ vedno znova predelovati in œe upoøtevamo, 
da je proizvodnja aluminija za okolje zelo obremenjujoœa 
zaradi velikih koliœin potrebne energije in strupenih ostan-
kov, je loœevanje tovrstne embalaæe izjemno pomembno. 
Predelava enega kilograma aluminija prihrani øest kilogra-
mov boksita, øtiri kilograme kemiœnih produktov in 14 ki-
lovatnih ur elektriœne energije.

 Zabojnik za papir in karton:
Kam odlagamo papir in karton?
 V zbiralnice v posode z modrim pokrovom. 
 
Kaj odlagamo v posode z modrim pokrovom?
Sem odlagamo: œasopise, revije, zvezke, knjige, prospekte, 
kataloge,  pisemske ovojnice, pisarniøki papir, ovojni papir, 
papirnate nakupovalne vreœke, kartonsko embalaæo, lepenko, 
V posodo za papir in karton ne sodijo: kartonska votla 
embalaæa tekoœin, kopirni, povoøœeni in plastif icirani papir, 
celofan, tapete, higienski papir, od æivil pomazana ali prepo-
jena papirnata ter kartonska embalaæa, kakorkoli umazan ali 
navlaæen papir in karton. 
Nasveti: kartonske økatle in drugo embalaæo z veliko pro-
stornino zloæimo ali raztrgamo, revijam in prospektom vedno 
odstranimo zaøœitno folijo, œe smo v dvomih, kaj sodi v poso-
do z modrim pokrovom, preberimo ABC odpadkov. 
Kam gresta zbran papir in karton?
Vse loœeno zbrane frakcije  skladno s pogodbo prevzame 
Slopak, druæba za ravnanje z odpadno embalaæo. V papir-
nicah potem papir in karton pripravijo za obdelavo – od-
stranijo lepilo, vezavo, kovinske dele in smeti – ter surovine 
primerno predelajo. Nato iz predelanega kartona in papirja 
izdelajo papirnate vreœke, toaletni papir in papirnate brisaœe, 
kartonsko embalaæo za jajca, kuverte, zvezke, mape …  
Zakaj je pomembno loœeno zbiranje papirja in kartona? 
Ena tona recikliranega papirja porabi 64 odstotkov manj 
energije, 50 odstotkov manj vode in za 74 odstotkov zniæa 
emisije nevarnih snovi v zrak v primerjavi s tono papirja, na-
rejenega iz lesa.

Zabojnik za steklo:
Kam odlagamo steklo?
V zbiralnice  v posode z zelenim pokrovom. 
Kaj odlagamo v posode z zelenim pokrovom?
Sem odlagamo: steklenice æivil in pijaœ, stekleno embalaæo 
zdravil in kozmetike, kozarce vloæenih æivil, drugo stekleno 
embalaæo. 
V posodo za steklo ne sodijo: okensko, avtomobilsko in 
drugo ravno steklo, ogledala, kristalno in ekransko steklo, 
steklo svetil, pleksi steklo, karbonsko steklo, laboratorijsko in 
rudo ognjavarno steklo, porcelan, keramika, æarnice, svetlob-
ne cevi.
Nasveti: stekleno embalaæo vedno izpraznimo in izplaknimo 
z vodo, ne pozabimo odstraniti zamaøkov ali pokrovœkov, 
œe smo v dvomih, kaj sodi v posodo z zelenim pokrovom, 
preberimo ABC odpadkov. 
Kam gre zbrano steklo? 
Vse loœeno zbrane frakcije skladno s pogodbo prevzame 
Slopak, druæba za ravnanje z odpadno embalaæo. Steklo v 
steklarnah nato predelajo v nove izdelke, pri postopku pa 
skorajda ni odpadkov ali neæelenih stranskih produktov.   
Zakaj je pomembno loœeno zbiranje stekla? 
Steklo je izjemno hvaleæna surovina, saj ga je mogoœe stood-
stotno reciklirati in uporabljamo ga lahko vedno znova, ne 
da bi izgubilo na kakovosti. Ena tona odpadnega stekla na-
domesti pribliæno 1,2 tone surovin, pa tudi na privarœevano 
energijo ne smemo pozabiti.

Dodatne informacij dobite na spletnem naslovu: http://
www.snaga.si.

Obœinska uprava   

     
VABIMO VAS NA

8. DOBRODELNI KONCERT
ŽUPANOVEGA SKLADA

v sodelovanju z Mladinskim druøtvom VRT,

ki bo v petek, 7. novembra 2008, ob 20.00
v Levstikovem domu v Velikih Laøœah.

Peli in igrali bodo:
mladi glasbeniki

Tina Gaœnik – Tiana
Peter Stopar
Nina Virant
Nina Puølar

skupina Lakost
skupina Katrinas

Ansambel Zakrajøek.

LEPO VABLJENI!
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PRIMOŽ TRUBAR – 
VELIKI EVROPEJEC
Dnevi evropske kulturne dediščine v 

Trubarjevih krajih

Vseslovenskemu praznovanju 500. obletnice rojstva Primoæa 
Trubarja se je pridruæil tudi Zavod za varstvo kulturne 
dediøœine Slovenije, ki je letoønje, æe 18. Dneve evropske 
kulturne dediøœine posvetil Primoæu Trubarju, ki se je s svo-
jim delom zapisal ne samo v zgodovino slovenske, ampak 
tudi evropske reformacije.
Med 20. in 28. septembrom so tako po vsej Sloveniji potekale 
najrazliœnejøe prireditve, posveœene predstavitvi æivljenja in 
dela Primoæa Trubarja in orisu njegovega œasa, zaœele pa so 
se prav tam, kjer je svojo pot zaœel tudi sam, v njegovi rojstni 
vasi, na Raøici.
Obœina Velike Laøœe, ki pri tem projektu sodeluje æe nekaj 
let, in pa Javni zavod Trubarjevi kraji, sta v sodelovanju z 
ZVKDS in lokalnimi druøtvi in drugimi organizacijami 20. 
septembra pripravili Dan Trubarjeve domaœije, ki je bil hkrati 
tudi otvoritveni dan vseslovenskih DEKD.
Dogajanje na Trubarjevi domaœiji se je zaœelo ob enih, ko so 
se zaœele razliœne delavnice za otroke. Otroci so lahko obi-
skali Hiøo abecednico in kaligrafsko delavnico Grajski pisar, 
ki ju je pripravil ZRU, lesene igraœe pa so lahko sestavljali pri 
Lojzetu Severju. Vodnik Andrej Perhaj je v spominski sobi 
predstavil Trubarja in njegov œas, nato je sledil Sprehod po 
Trubarjevi Raøci z ogledom lokalnih znamenitosti pod vod-
stvom Boæa Zalarja.

Zavod Parnas je v galeriji Skedenj izvedel knjigoveøko de-
lavnico »Ane bukvice«. Udeleæenci le-te so lahko spremljali 
postopek roœne vezave, nato pa Trubarjev Abecednik izdelali 
in okrasili tudi sami.
Predstavitev Knjige velikanke, Abecedarija danaønjih dni 
se je zaœela ob treh z uvodnim pozdravom vodje projekta, 
mag. Ane Porenta, in s kratkim predavanjem o Primoæu Tru-
barju Andreja Perhaja. Knjiga je skupinska kreacija, ki je na 
pobudo Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti od pomladi na-
stajala v 60 razliœnih skupinah s skupno veœ kot 650 ustvar-
jalci (vrtœarji, øolarji, mladinci, odrasli, upokojenci). Na prire-
ditvi so knjigo velikanko sestavili v celoto, vsaka sodelujoœa 
skupina pa je vanjo vloæila izdelano stran z izbrano œrko. 
Vseh strani od A do Æ je bilo kar 54. Kulturni program so pri-
kazali ustvarjalci vseh generacij. V njem so nastopili: Marko 

Koæar (Tretja univerza Velike Laøœe), pevec Blaæ Vidoviœ in 
plesna skupina Modri konj (OØ Ljudski vrt Ptuj), Framœki 
iz OØ Fram, mladi iz OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe, 
œlani Kulturne sekcije TD Podgora in pevka Tina Gaœnik 
– Tiana.
Prireditev si je v æivo ogledalo 180 ustvarjalcev Knjige Veli-
kanke vseh generacij od vrtca do tretje univerze z vseh kon-
cev Slovenije. 

Ob petih je bilo tudi uradno odprtje letoønjih Dnevov 
evropske kulturne dediøœine.
Po pozdravu æupana Obœine Velike Laøœe Antona Zakrajøka 
in uradnega odprtja DEKD s strani predsednika RS dr. Dani-
la Türka je sledil kulturni program v reæiji Andreja Perhaja. 
Program so izvedli: povezovalec (in direktor) Matjaæ Gruden, 
ÆPZ Rozka Usenik, Slavica Marinkoviå, profesorica harmoni-
ke na Glasbeni øoli Ribnica in Andrej Perhaj.

Po uradnem delu je zbrane goste odgovorna konservatorka za 
Trubarjevo domaœijo iz ZVKDS, OE Ljubljana, Andreja Bahar 
Murøiœ popeljala na ogled razstave Trubarjevina – Trubarje-
va domaœija na Raøici. Razstava se vraœa v osemdeseta leta 
prejønjega stoletja, ko je na pobudo lokalne skupnosti nastala 
spominska zbirka, posveœena Primoæu Trubarju – reforma-
torju, protestantskemu duhovniku in oœetu prvih slovenskih 
tiskanih knjig.

Nato jim je Helena Grebenc - Gruden, vodja likovnega 
sreœanja, predstavila æe 26. likovno razstavo Trubarjevi kraji. 
Razstava, ki poteka æe 26. let pod okriljem KUD-a Primoæ 
Trubar Velike Laøœe, je bila sicer uradno odprta ob sedmih 
zveœer.
Pestre in zanimive so bile tudi druge prireditve v tem tednu. 
V sredo, 24. septembra, je na gradu Turjak KUD Marij Ko-
goj skupaj z mezzosopranistko Barbara Jernejœiœ, violinistom 
Branetom Brezavøœek, f lavtistko Anja Brezavøœek, ÆPZ Ro-
zamunda ter Mladinskim pevskim zborom OØ Primoæa Tru-
barja iz Velikih Laøœ pripravil koncert, posveœen nekdanji 
zborovodkinji ÆPZ Rozamunda Olgi Jeæ ter 80-letnici rojstva 
slovenskega skladatelja Jakoba Jeæa. 
Kot øe en poskus oæivitve gradu Turjak in njegove muzejske 
dejavnosti je bila v petek, 26. septembra, v galerijskih pro-
storih JV stolpa odprta stalna razstava Protestantsko øolstvo 
na Slovenskem, ki jo je pripravil Slovenski øolski muzej iz 
Ljubljane v sodelovanju z Obœino Velike Laøœe in Javnim 
zavodom Trubarjevi kraji. Kot so razstavo predstavili avtorji, 
predstavlja idejno ozadje, organizacijski naœrt in cilje pro-
testantske vzgoje in izobraæevanja. Posebej so obravnavani 
protestantski uœbeniki in literatura. Opisane so øolske ustano-
ve, njihov uœni naœrt in disciplinski predpisi. Posebno mesto 
ima izvor in øolanje Primoæa Trubarja. Loœeno je obravna-
vano protestantsko øolstvo v Prekmurju, posebno poglavje 

pa zajema tudi zgodovinski pregled uœnih vsebin v sloven-
skih uœbenikih od uvedbe sploøne øolske obveznosti, ki se 
nanaøajo na protestantske pisce.
Pri razstavi so kot avtorji tekstov in izbora slik sodelovali mag. 
Marjetka Balkovec Debevec, Marjeta Demøar, Marko Ljubiœ, 
mag. Stane Okoliø, Mateja Ribariœ, Valentina Srebot in dr. 
Branko Øuøtar iz Slovenskega øolskega muzeja ter zunanja so-
delavca dr. Boris Golec in dr. Stanislav Juæniœ. Oblikovno sta 
jo zasnovali Marjeta Demøar in Valentina Srebot, za vizualna 
postavitev sta poskrbela Marijan Javorøek ter Franci Kadivec, 
za raœunalniøko oblikovanje pa Matjaæ Kavar, Raora d.o.o.
Øe eno uprizoritev gledaliøko-plesnega  projekta z videokre-
acijami – Abecedarij je bila izvedena v soboto, 27. septem-
bra, ob osmih zveœer; zaradi hladnega vremena kar v Lev-
stikovem domu v Velikih Laøœah. Avtorska veœgeneracijska 
predstava skupine ustvarjalcev KUD Primoæa Trubarja Velike 
Laøœe prikazuje Trubarjevo æivljenje in delo skozi zbirko nje-
govih misli, æivljenjskih postaj in temeljnih besedil. Rdeœo nit 
predstavlja Abecedarij, najstarejøa slovenska tiskana knjiga, 
v kateri se besede sreœajo s œrkami, Trubarjem in njegovim 
œasom. Zgodovinska sporoœila so preæeta s pogledom sodob-
nega, mladega œloveka na to pomembno izroœilo. Predstava 
je bila izbrana na festival Vizije 08.
Dnevi evropske kulturne dediøœine v Trubarjevih krajih so se 
zakljuœili tam, kjer so se zaœeli. V spominski sobi na Trubar-
jevini je KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe pripravil Trubarjev 
recital, na katerem so bili predstavljeni teksti iz Trubarjevih 
pisem in pridig v interpretaciji Matjaæa Grudna. Trubarjeve 
pesmi v priredbah razliœnih avtorjev pa so izvedli gostujoœi 
pevski zbori, in sicer Velikolaøka vokalna skupina, Nonet Vi-
tra iz Ribnice in meøani pevski zbor SCT iz Ljubljane. Za re-
cital, ki ga je povezoval Joæe Stariœ, je izbor tekstov naredila 
Majda Samsa.

Na koncu ne smemo pozabiti na øe en dogodek, ki je bil 
tudi edini v okviru DEKD, ki je bil namenjen za Slovence 
izven meja matiœne domovine, »zakrivili« pa smo ga v Veli-
kih Laøœah. V Œedadu je namreœ gostovala potujoœa razstava 
Vsem Slovencem. 25. septembra jo je odprl Zavod Parnas 
v sodelovanju z Javnim zavodom Trubarjevi kraji, KD Ivan 
Trinko iz Œedada, Slovensko kulturno gospodarsko zvezo – 
Svetom slovenskih organizacij, Narodno øtudijsko knjiænico 
v Trstu, Generalnim konzulatom v Trstu ter Obœino Œedad.

Barbara Peœnik
Javni zavod Trubarjevi kraji

Trubar – Matjaæ Gruden med pevkami noneta Vitra. (Foto: Niko Samsa)

Predsednik dr. Danilo Türk v pogovoru z velikolaøkim æupanom 
Antonom Zakrajøkom in predsednikom velikolaøkega œebelarskega 
druøtva Branetom Borøtnikom.   (Foto: Niko Samsa)

Predsednik dr. Danilo Türk pri uradnem nagovoru z nastopajoœimi 
pevkami ÆPZ Rozka Usenik in Slavico Marinkoviœ v ozadju.

(Foto: Eugen Øerbec)

Predsednik Danilo Türk in æupan Anton Zakrajøek pri ogledu knjige 
velikanke (Foto: Niko Samsa)

Mladi grajski pisarji pri delu.  (Foto: Gregor Greøak)

Foto: Eugen Øerbec



10 11�00. letnica Trubarjevega rojstva�00. letnica Trubarjevega rojstvaTrobla 6/2008 Trobla 6/2008

KNJIGA VELIKANKA, 
ABECEDARIJ 
DANAŠNJIH DNI
Sklepni dogodek na dan otvoritve 
18. Dnevov Evropske kulturne 
dediščine.

Na Trubarjevi domaœiji na Raøici se 
je 20. septembra zbralo veliko mladih 
in starejøih z vseh koncev Slovenije, 
saj smo ob 15. uri zaœeli s prireditvijo 
ob sestavljanju knjige velikanke, Abe-
cedarija danaønjih dni. Letos smo po-
vezali naøe ustvarjanje z zgodovinsko 
in kulturno dediøœino, saj smo s tem 
obeleæili 500-letnico Trubarjevega 
rojstva. 

Knjiga velikanka, katere soustvarja-
nje je od pomladi 2008 potekalo v 
razliœnih skupinah – od druæin, vrtcev, 
osnovnih in srednjih øol ter druøtev in 
tretje univerze, je letos prviœ zaæivela 
kot medgeneracijska skupinska krea-
cija. Abecedarij danaønjih dni obsega 
53 strani v formatu 500 krat 707 mm. 
Je delo 49 skupin, 60 mentorjev, iz-
delalo ga je veœ kot 650 ustvarjalcev, 
kar 180 pa se jih je udeleæilo sesta-
vljanja knjige velikanke v Trubarje-
vem muzeju. 

Skupine, od katerih je vsaka ustvarila po eno stran na izbrano 
œrko za Abecedarij danaønjih dni, prihajajo od blizu in daleœ 
– iz Velikih Laøœ, Ribnice, Sodraæice, 
Dobrepolja, Ljubljane, Zagorja ob 
Savi, Izlak, Celja, Velenja, Maribora, 
Ptuja, Frama, Breæic, Rogaøke Slatine, 
Sladkega vrha, vse do Kranja, Mevod, 
Kopra, Lucije in Pirana ter øtevilnih 
manjøih krajev. 

Knjiga velikanka ni izjemna le zaradi 
velikosti, ampak zaradi njenega na-
stajanja – njeno snovanje, iskrice in 
izvirnost pritekajo od posameznika – 
mentorja  k skupini, se oplemenitijo, 
postoterijo, zablestijo in rodijo idejo, 
ki  jo nato s skupnimi moœmi udeja-
njijo v oblikovanju strani za skupno 
knjigo. Na njih so zapisane in upodo-
bljene besede, pomembne za ustvar-
jalce, ki so preæivele v petih stoletjih 
– spravljene v uganke, zgodbe, pesmi, 
rebuse, opise, med njimi najdemo 
celo kriæanko in verigo besed. Knjiga 
velikanka – Abecedarij danaønjih dni 
je spletena iz œudovitih misli, risb, je 
barvita in prijetna.

Nekatere skupine (in tudi druæine) so 
nam povedale, da so se zaradi sou-
stvarjanja pogosteje druæile, se skupaj 
igrale, si vzele œas za kreacijo – vsak 

na svojem nivoju, a prispevek vsakega œlana je bil enako po-
memben. Izpostavili so, da se jim je ideja o sodelovanju pri 
knjigi velikanki zdela vredna udejanjanja, ker je ob slikovi-
tem in ustvarjalnem delu omogoœala zanimivo obeleæenje 
500-letnice Trubarjevega rojstva. Na nevsiljiv naœin je gojila 
ljubezen do slovenskega jezika, prek ukvarjanja z besedami 
so ohranjali lepoto in æivost naøe slovenøœine. 

S tem odmevnim in uspeønim projektom smo skupaj spletli 
nevidne niti med nami samimi – med skupinami po vsej Slo-
veniji, med razliœnimi generacijami in se povezali s preteklo-
stjo, iz katere smo zrasli in jo imamo moænost oplemenititi. 

Na sklepni prireditvi, ki jo je povezovala vodja projekta mag. 
Ana Poretna, je prisotne nagovoril Andrej Perhaj in pouda-

ril Trubarjev pomen za naø jezik, 
naøe øolanje v maternem jeziku ter 
omenil Trubarjevo prvo poimeno-
vanje naøega naroda kot Slovenci. 
Predstavnik tretje univerze Marko 
Koæar je spregovoril o govoricah 
sveta in pomenu besed, o nji-
hovi moœi in o œrkah, s katerimi 
smo se ukvarjali pri Abecedariju 
danaønjih dni,  ki kot prvi  korak v 
hoji priœnejo in sestavijo vsako, øe 
tako kratko besedo. 

Iz fotograf ij z nastajanja strani za 
Abecedarij danaønjih dni, ki so 
jih posneli ustvarjalci, je Gregor 
Greøak oblikoval simpatiœen kolaæ. 
Prikazoval je izjemno pestrost, za-
gnanost, inovativnost in zavzetost 
skupin pri ustvarjanju strani za 
knjigo velikanko (projekcijo si lah-
ko ogledate na naøi spletni strani 
www.zru.si). 

Program, katerega del so posneli 
tudi za TV SLO1 in ga objavili pri 
javljanju s Trubarjeve domaœije v 
Dnevniku, so s svojimi nastopi v 
nadaljevanju popestrili sodelujoœi 
pri projektu. Pevec Blaæ Vidoviœ z 

OØ Ljudski vrt s Ptuja je zapel  brez ozvoœenja, a njegov glas 
je s pesmijo o prijateljstvu z lahkoto zaobjel øtevilœno publi-
ko v Trubarjevem muzeju. Zaplesala so dekleta iz skupine 
Modri konj v koreograf iji Øpele Teæak. Mladi z OØ Fram so 
prikazali odlomek iz predstave o Trubarju, ki je nastala na 
njihovem kulturnem dnevu. Nadarjeni OØ Primoæa Trubarja 
Velike Laøœe so se predstavili z J pesmico, ki so jo zloæili za 
knjigo. Œlani kulturne sekcije TD Podgora pa so pod vod-
stvom Saøe Strnad poskrbeli, da obiskovalci iz vse Slovenije 
ne bodo odøli iz naøih krajev »praznih« uøes. Njihova œrka v 
knjigi velikanki je A in zato so  predstavili  utrinek iz æivljenja 
mame Angele, ki je k besedi povabila Andreja Debeljaka z 
nareœno zgodbo (zaœela se je seveda z »ankrat«). Ob koncu 
smo prisluhnili Tini Gaœnik – Tiani, ki je vse prisotne umirila 
in povezala z nezemeljskim, ko je zapela Ave Mario. 

Anbotovci iz Pirana, ki so se æe pred prireditvijo pridruæili 
naøim delavniœarjem na prostem, so nam izroœili primorske 
zeli in æiæole, mi pa smo z obœudovanjem strmeli v njihov 
f iligransko izdelan Æ (Æive naj vsi narodi ...), s katerim smo 
zakljuœili Abecedarij danaønjih dni. 

Polni lepih vtisov smo se udeleæili tudi uradne otvoritve Dne-
vov evropske kulturne dediøœine. Po njej so mladi  ustvarjal-

ci s Øtajerske k ogledu Knjige Velikanke v Trubarjev muzej 
povabili tudi predsednika Republike Slovenije dr. Danila 
Türka, ki si je razstavljene strani Abecedarija danaønjih dni v 
spremstvu æupana Obœine Velike Laøœe, g. Antona Zakrajøka, 

z zanimanjem ogledal. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
nam pomagali pripraviti raz-
stavo in sodelovali na prire-
ditvi v Trubajrevem muzeju, 
vsem, ki ste soustvarjali Abece-
darij danaønjih dni ter Obœini 
Velike Laøœe za sof inanciranje 
projekta  in Pekarni Blatnik za 
prigrizke, ki so nam polepøali 
prireditev.  

Knjigo Velikanko – Abecedarij 
dananønjih dni bomo pri Zavo-
du za razvijanje ustvarjalnosti 
prenesli v elektronsko obliko, 
da se jo bo poslej dalo preli-
stati tudi na spletu.  Edini ori-
ginalni izvod pa bo na ogled v 
œitalnici na Trubarjevi domaœiji 
na Raøici. 

Zavod za razvijanje 
ustvarjalnosti

Foto: Gregor Greøak Tina Gaœnik - Tiana je zapela Ave Mario.
Foto: Gregor Greøak Mladi z OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe berejo J pesem.

Nastop plesne skupine Modri konj s Ptuja. (Foto: Gregor Greøak)

Tudi predsednik dr. Türk in æupan Zakrajøek sta si z zanimanjem ogledala razstavljene strani.

Zahvale in prijazno slovo ob knjigi velikanki.

 Øtevilna publika na sestavljanju knjige velikanke.

Posedli smo kar na tla v Trubarjevem muzeju.
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Recital o Trubarju
Svoj del k poœastitvi 500. obletnice rojstva Primoæa Trubarja 
je prispeval tudi dramski igralec, sicer pa gostitelj kulturnih 
veœerov Na Trubarjevini v œast domovini, Tone Kuntner. Pri-

pravil je intepretacijo epske pesnitve Antona Aøkerca Primoæ 
Trubar, ki je nastala ravno pred 100 leti, ob 400. letnici roj-
stva Primoæa Trubarja. Za glasbeno spremljavo ter video pro-
jekcijo pa je poskrbel Lado Jakøa.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
Foto: Niko Samsa

�00. letnica Trubarjevega rojstva Kultura

Abecedarij na Vidmu 
in v Velikih Laščah
Predstava, ki veliko pove o Trubarju 
na prijeten način. 

Na Dnevih evropske kulturne dediøœine smo œlani KUD 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe nastopili kar dvakrat: naj-
prej smo gostovali v Jakliœevem domu na Vidmu, v petek 
26. septembra,  v soboto, 27. septembra, pa smo upirzori-
li veœzvrstni Abecedarij, posveœen 500-letnici Trubarjevega 
rojstva tudi v domaœem Levstikovem domu. Prvi veœer je 
bilo vzduøje res prazniœno in obiskovalci predstave so bili 
izjemno navduøeni, v zahvalo so nam poklonili Øtrubljevo 
monograf ijo o Trubarju. Drugi veœer je ekipa predstavo odi-
grala ubrano, kljub manjøemu obisku, saj  se je poznalo, da 
je veliko ljudi iz naøih krajev predstavo Abecedarij æe videlo. 
Ekipa, ki jo sestavljajo odrasli igralci, Gledeja, baletna in vi-
deosekcija pa z Abecedarijem odhaja v torek, 21. oktobra, v 

Griæe pri Æalcu, v soboto, 8. novembra, v Zagorje ob Savi ter 
v petek, 21. novembra, v Novo mesto. 

Besedilo: Ana  Porenta
Foto: Gregor Greøak

Sklepni prizor predstave. Slovenska beseda bo po Trubarjevi 
zaslugi preæivela. 

Priklon igralske in baletne skupine ob koncu predstave v Jakliœevem domu. Ti mladi inu preprosti dekliœi se brati 
inu pisati uœijo.

Obœina Velike Laøœe in Javni zavod  Trubarjevi kraji vabita na 

DNEVE ODPRTIH VRAT KULTURE 2008
                      (3. december 2008)
Levstikov dom, Velike Laøœe
150. LET IZDAJE 
LEVSTIKOVEGA MARTINA KRPANA
Razstava nateœaja Martin Krpan in Pika Nogaviœka, 
na katerem bodo sodelovali otroci Vrtca Sonœni æarek
Razstava razliœnih izdaj Martina Krpana, 
ki jo je pripravila Marija Luøin
(Zavod Parnas, Vrtec Sonœni æarek,
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe 
in Mestna knjiænica Ljubljana - Knjiænica Velike Laøœe)

Trubarjeva domaœija, Raøica
ob 9.00 do 17.00  

Brezplaœen ogled Trubarjeve domaœije 
in razstave skulptur Druøtva varilcev Slovenije

ob 18.00

Sreœanje gostov vseh kulturnih veœerov »Na 
Trubarjevini v œast domovini« s Tonetom Kuntnerjem

Grad Turjak
od 11.00 do 19.00

Brezplaœen ogled gradu in razstav z vodstvom:

Protestantsko øolstvo na Slovenskem
(Slovenski øolski muzej)

Trubar in Turjaøki, 
avtorice Barbare Ænidarøiœ, prof. zgodovine

Razstava ob 150. obletnici izida 
Levstikovega Martina Krpana – 
3D ilustracija knjige avtorja Duøana Zekoviœa

Odprtje razstave 
»Knjiga mene briga«
Na Trubarjevi domaœiji ima knjiga prav posebno mesto, kar 
poskuøamo poudarjati tako z izobraæevalnimi programi kot 
z razliœnimi dogodki in prireditvami.

Knjigi je bila posveœena tudi razstava »Knjiga mene briga«, ki 
je bila v soorganizaciji z Arhivom RS in Druøtvom restavra-
torjev Slovenije odprta 1. oktobra. Ideja o tej razstavi se je po-
rodila æe januarja letoønje leto ob gostovanju naøe potujoœe 
razstave o æivljenju in delu Primoæa Trubarja »Vsem Sloven-
cem« v Dræavnem zboru. Takrat smo navezali prve stike z 
gospo dr. Jedert Vodopivec, vodjo Centra za konserviranje in 
restavriranja knjig in papirja v Arhivu RS. Predstavili smo ji 
dejavnosti na Trubarjevi domaœiji, izobraæevalne programe, 
vezane na Primoæa Trubarja in prvo slovensko knjigo, pred-
vsem pa Parnasove knjigoveøke delavnice, ki potekajo na 
domaœiji kot dodatni programi æe od leta 2000 ter dopolnju-
jejo razlago o Trubarju s praktiœnimi vsebinami. Ravno tako 
smo imeli tudi mi priloænost spoznati delo v konservatorskem 
in restavratorskem centru, ki v prvi vrsti skrbi za ogroæeno 
slovensko pisno in graf iœno dediøœino na papirju.
Vsebinsko je razstavo predstavila dr. Jedert Vodopivec v obli-
ki predavanja o konserviranju in restavriranju knjig in papir-
ja. Zanimivo in pouœno.
Razstava bo vkljuœena kot kvalitetno dopolnilo v pedagoøke 
programe, ki se izvajajo na Trubarjevi domaœiji, moæen pa 
je tudi individualni ogled, in sicer do 16. novembra v Tru-
barjevi œitalnici. Hkrati smo z njo vzpostavili moænost so-
delovanja med Arhivom in Trubarjevo domaœijo tudi za na-
prej (izobraæevalne delavnice za uœiteljice, izvedba poletnih 
øol za konservatorje na Trubarjevi domaœiji …), Trubarjeva 
domaœija pa je dobila strokovno priznanje za svoje delo s 
strani najpomembnejøe institucije na tem podroœju v sloven-
skem prostoru.

Øe enkrat vabljeni na ogled 

razstave na  Trubarjevo domaœijo 
na Raøici do 16. novembra 2008

Dr. Jedrt Vodopivec in direktor Javnega zavoda Trubarjevi 
kraji Matjaæ Gruden

Javni zavod Trubarjevi kraji in 
Slovensko protestantsko druøtvo Primoæ Trubar 

          vabita na

PRIREDITEV OB 
DNEVU REFORMACIJE,

ki bo v petek, 31. oktobra, ob 19. uri na Trubarjevi 
domaœiji na Raøici.

Slavnostni nagovor bo imel evangeliœanski økof mag. 
Geza Erniøa, sledil bo koncert vrhunskega tria harmonik 
SLO A3 Akkordeon trio.

Prireditev se bo nadaljevala v Galeriji Skedenj z

 OTVORITVIJO 
SLIKARSKE RAZSTAVE

udeleæencev tradicionalne slikarske kolonije v Murski 
Soboti po izboru akademskega slikarja Nikolaja Beera.

Vabljeni!
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Spomin na nekdanjo 
zborvodkinjo ŽPZ 
rozamunda, Olgo Jež, in 
počastitev 80. obletnice 
rojstva Jakoba Ježa
Dolænost in stalna naloga KUD-a Marij Kogoj je med drugim 
tudi ta, da se dostojanstveno spomnimo na pomembne ljudi, 
ki so prispevali svoj deleæ k razvoju ljubiteljske kulture. Tako 
smo se 24. septembra v letoønjem Trubarjevem letu spomnili 
nekdanje zborovodkinje Olge Jeæ in njenega moæa ob njegovi 

80-letnici rojstva. Na spominskem koncertu so se po petih letih 
znova zbrale nekdanje Olgine uœenke iz ÆPZ Rozamunda in 
ji namenile tako pesmi kot tudi precej lepih œustvenih besed. 
Zbor je za to priloænost vodila gaospa Majda Kokoøinek. Sicer 
je Majda priøla na oder øe z dvema øolskima zboroma, kar ni 
œudno, saj profesor Jakob Jeæ ustvarja tudi za domaœe zbore. 
Ob njegovem jubileju je bila veœina zapetih pesmi njegovih. 
Nastopila je tudi mezzosopranistka Barbara Jernejœiœ v spre-
mljavi instrumentalistov Branka Brezavøœek – violina, Anje 
Brezavøœek – f lavta in Maruøe Brezavøœek – kljunasta f lavta. 
Program je odliœno povezoval gospod Matko Zdeøar, sicer dol-
goletni Olgin sodelavec. Vsem nastopajoœim, obiskovalcem in 
sponzorju – Akustiki Pirman se najlepøe zahvaljujemo. 

Predsednik KUD MARIJ KOGOJ, Franci Peœnik, Foto: Indihar,
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ZAČETKI SREČANJ 
TURJAŠKI HARMONIKAR
Zaœetki teh sreœanj na Turjaku segajo v junij leta 1990. S ta-
kratnim sreœanjem 23. junija 1990 in ostalimi øtirimi v tistem 
mesecu je æelel KUD Marij Kogoj veœ prispevati k prihajajoœi 
demokraciji. Druøtvo je imelo namreœ æeljo poenotiti æivelj 
v domaœem kraju in tudi øirøe, da bi bili enotni in zdruæeni, 
takrat ko bo to tudi nujno potrebno. Æe junija naslednje leto 
se je to tudi zgodilo. 
Letos bo to sreœanje organizirano petnajstiœ, kajti treh sreœanj 
ni bilo zaradi objektivnih razlogov. Æe na lanskem sreœanju 
se je predstavilo 22 harmonikarjev iz 10 obœin, letos pa bo 
nastopajoœih øe veœ, seveda v okviru moænega. Z organizaci-
jo vseh dosedanjih harmonikarskih sreœanj smo nastopajoœim 
naœrtno dvigovali pogum in samozavest, s tem pa ohranjali 
identiteto. KUD Marij Kogoj je med drugim zelo ponosen na 
to dejavnost, ker lahko »mobilizira«‘ kvalitetne harmonikar-
je za vsako priloænost ob vsakem œasu, œe je to objektivno 
moæno. Takøni lahko nastopimo v kulturnih programih prire-
ditev, ki jih organizirajo druga druøtva. 

Tako smo aprila letoønjega leta prispevali harmonikarski na-
stop za prireditev v Smreœju pri spomeniku padlim talcem. 
Slovesnost je organiziralo druøtvo Zarja spominov. Tu je na-
stopil duet Z deæele Truabarjeve: Simon Petriœ na harmoniki 
in pevka Katarina Gaœnik.
Avgustu smo se s øtirimi harmonikaøicami udeleæili dræavnega 
tekmovanja, ki je vsako leto na gradu Reihenburg, letos pa je 
bilo zaradi ujme prestavljeno v Senovo. Nastopile so: Petra 
Virant, Saøa Gaœnik, Tea Kraljiœ in Barbara Cimperman.
13. septembra sta na spominski slovesnosti ob 65. obletnice 
kapitulacije Italije in boja na Turjaku v kulturnem programu 
spet sodelovala Simon Petriœ in Katarina Gaœnik, sicer æe utr-
jena za takøne priloænosti.
20. septembra je ob prazniku Suhega sadja na Gradeæu, ki ga 
organizira Druøtvo za ohranjanje kulturne dediøœine, v kultur-
nem programu nastopil tudi ansambel Z deæele Trubarjeve, ki 
so ga zastopali: Sandi Marolt – harmonika, Katarina Gaœnik 
– bas kitara in vokal ter Aleø Gaœnik – ritem kitara in vokal.
Vse omenjene in mnogo drugih œaka letos øe nastop na 
15. sreœanju Turjaøki harmonikar. 

23. JUNIJA 1990 STA KUD MARIJ KOGOJ IN TD TURJAK 
PRVIŒ IZVEDLA HARMONIKARSKO SREŒANJE NA MESE-
CU KULTURE V VITEØKI DVORANI NA GRADU TURJAK.

Predsednik KUD MARIJ KOGOJ, 
Franci Peœnik 

Foto: Podræaj Anton

Zadovoljni obiskovalci 23. junija 1990 v viteøki dvorani na gradu Turjak

Na sreœanju harmonikarjev 1990 je nastopil tudi tale fantiœ. Ali ga 
prepoznate? Pravilne odgovore poøljite s pripisanim vaøim naslo-
vom na: kud.marijkogoj@gmail.com. 

Tradicionalna 
območna likovna 
razstava 
spet na Turjaku, tokrat 
v Turjaškem gradu

Letoønja tradicionalna obmoœna likovna razstava, æe 11. 
po vrsti, je bila postavljena v stolpu turjaøkega gradu, torej 
na naøih tleh, in sicer zato, ker si je to razstavo æe leta 
1998»priboril« KUD Marij Kogoj, æe takrat z æeljo da po-
stane tradicionalna. V naøem okolju smo namreœ hoteli 
razviti tudi likovno dejavnost. Øe posebej ker smo vedeli, 
da je v naøih krajih veœ likovnih ustvarjalcev, ki so imeli 
tudi æeljo po zdruæitvi v likovno sekcijo KUD-a Marij Ko-
goj. Zaœetniki so bili: æe pokojni Ivan Klanœar, dr. Fran-
ce Cegnar, Marjana Klanœar – Bonca, Martina Starc, Ire-
na Hegler, Dragica Ponikvar, Anton Zidar in akademski 
slikar Dragislav Petroviœ. Potrebovali smo polnih 10 let, 
da smo konœno naøli pravi prostor za razstavljanje – stolp 
Turjaøkega gradu, kjer je pravi ambient. Vseh teh 10 let 
smo poærtvovalno, vztrajno, a uspeøno prebrodili pot, zato 
smo veseli in ponosni, da nam je v tem œasu uspelo zbrati 
skupaj pribliæno 20 likovnih ustvarjalcev, zdruæenih v li-
kovno sekcijo. Tako nam ni bilo teæko organizirati razstave 
z naslovom TRUBARJEVI KRAJI æe letos aprila za popestri-
tev sreœanja kvartetov v Viteøki dvorani. Tudi dan zmage 
nad Turki, 22. junija, ki ga imamo za krajevni praznik Tur-
jaka, smo zaznamovali z likovno kolonijo in razstavo, ki 
je bila odprta do konca junija, julija in avgustu pa si jo je 
bilo moœ ogledati v knjiænici obœine Økof ljica.  

Na letoønji obmoœni likovni razstavi JSKD LJ-okolica, ki 
øteje 7 obœin, razstavlja 20 likovnih ustvarjalcev, od tega 
kar 11 iz obœine Velike Laøœe, oz. iz likovne sekcije KUD-
a Marij Kogoj. Vse to naj bo dokaz, da je bila takratna 
dolgoroœna strategija razvoja ljubiteljske kulture v druøtvu 
pravilna. Ker smo z organizatorjem obmoœnih razstav, 
JSKD OI LJ-okolica, vseskozi tesno sodelovali in bomo tudi 
v bodoœe, lahko priœakujemo na Turjaku razstave tudi v 
prihodnjih letih. Vse kaæe, da se tudi JSKD LJ-okolica zave-
da pomembnosti razvoja ljubiteljske kulture v Trubarjevih 
krajih, saj nam je bilo omenjeno, da bomo prihodnje leto 
lahko gostili regijsko razstavo.

Predsednik KUD MARIJ KOGOJ, Franci Peœnik
Foto: Indihar

KNJIŽNE ČAJANKE V MKL 
KNJIŽNICI VELIKE LAŠČE
Knjiæne œajanke so sreœanja babic in dedkov ter vseh 
ostalih ljubiteljev dobrih knjig. Organizirajo jih knjigar-
ne Mladinske knjige v sodelovanju s krajevnimi sploønimi 
knjiænicami. Potekajo vsak tretji œetrtek v mesecu od ok-
tobra do maja, in sicer v enajstih slovenskih krajih. Nji-
hov namen je predvsem starejøim svetovati, kaj naj izbe-
rejo med bogato ponudbo knjig za otroke in mladino in 
na kakøne naœine lahko knjigo in branje pribliæajo svojim 
vnukom oziroma otrokom.

Oktobra nadaljujemo s pripravo knjiænih œajank po kon-
ceptu iz lanske sezone: za vsako œajanko bomo pripra-
vili pregled prevedenih knjig po posameznih nacionalnih 
knjiæevnostih. Leto 2008 je namreœ svetovno leto jezikov 
in medkulturnega dialoga!

Ostalo nam je øe prav malo nacionalnih knjiæevnosti: v pre-
tekli sezoni smo namreœ pregledali tiste, iz katerih preva-
jamo najveœ (angleøka, francoska, nemøka, italijanska …), 
v tej sezoni pa bodo v glavnem na vrsti tiste, iz katerih je 
prevedenih le nekaj naslovov. K tem bomo vedno, pri vsaki 
œajanki, dodajali kakovostne novosti iz slovenske izvirne 
knjiæevnosti in nove prevode iz katere koli knjiæevnosti, ki 

bi jih bilo økoda prezreti. Vedno bomo tudi pazili, da bodo 
trije naslovi slikanic, trije naslovi knjiæevnih del za mlajøe 
samostojne bralce in trije za starejøe oz. odrasle bralce. 
Voditeljice œajank pa bomo dodale øe kakøno zanimivo 
novost lokalnih avtorjev, povabile v goste predstavnike 
zaloæb, prevajalce …

Tudi letoønjo prvo knjiæno œajanko bomo namenili 
najboljøim izvirnim slovenskim knjigam za otroke in mla-
dino. Pregledali bomo nagrajenko Izvirna slovenska slika-
nica in f inalistke za nagrado veœernica … Izøel je Pregledni 
in priporoœilni seznam mladinskih knjig iz leta 2007, ki jih 
vsako leto pripravlja Center za mladinsko knjiæevnost in 
knjiæniœarstvo in tako lahko ugotovimo, katera so poleg 
omenjenih nagrajenk in f inalistk øe tista izvirna slovenska 
dela za otroke in mladino, ki bi jih bilo økoda prezreti. 
Pogreli se bomo ob spominih na otroøtvo in veœnih zimze-
lenih otroøkih pesmih, ki jih bomo posredovali tudi naøim 
mlajøim! Tokratno œajanko pa smo naslovili po zbirki novel 
Cirila Kosmaœa (Mavriœni lok æivljenja), ki vsekakor sodijo 
med slovensko klasiko, za katero bi æeleli, da jo poznajo 
tudi naøi otroci in vnuki. Poklonili se bomo 80. letnici To-
neta Pavœka in 100. obletnici rojstva Miøka Kranjca.

Toplo vas vabimo, da se nam tudi letos pridruæite pri œaju 
in klepetu o knjigah …

Knjiæniœarka Mihaela

Druøtvo varilcev Slovenije 
in Javni zavod Trubarjevi kraji

vabita na

odprtje 

razstave skulptur,
ki bo v petek, 28. novembra 2008 ob 19.00

v galeriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

Vabljeni!
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la meh. Po vrtcu se je razlegel zvok harmonike in otroci 
so sproøœeno uæivali.  Ob vseh naœrtovanih dejavnostih 
pa smo gradili na medsebojnih odnosih ter vzpostavljali 
socialne veøœine z vrstniki in starejøimi otroki. 

Letos smo se v vrtcu odloœili za drugaœno obliko 
sreœanja s starøi. Pripravili smo delavnice pred vrtcem, 
kjer so otroci in starøi izdelovali razne f igure iz narav-
nih plodov, ustvarjali s poljskimi pridelki, nastajale so 
umetniøke slike iz barvitega jesenskega listja. Toplo je-
sensko popoldne je privabilo veliko obiskovalcev, ki so 
v druæbi znancev preæiveli sproøœen zakljuœek dneva. 
Prisotni so se pogostili s pokovko in kuhanim krompir-
jem. 

  Zapisala Joæica Planinøek

VRTEC SONČNI ŽAREK
   TEDEN OTROKA
V obdobju od 6. do 10. oktobra 2008 smo praznovali teden 
otroka. Pri naœrtovanju dejavnosti smo se trudili, da bi otroci 
zaznali, da so pomembni ter da jim æelimo samo najboljøe.

V skupini Jeæki smo v ponedeljek prisluhnili pravljici 
Mala miøka: Hvala. Ob knjigi se je ponudila iztoœnica 
za nadgradnjo dejavnosti. Pogovarjali smo se o uporabi 
vljudnostnih izrazov ( prosim, hvala, pozdrav …).

V torek smo se druæili z otroki iz skupine Raœke. Naj-
prej smo se preizkusili v reøevanju ugank, nadaljevali 
smo z likovno delavnico. Tako so nastale lutke pujskov, 
zajœkov in æabic. Poleg tega so se otroci skupaj igrali. Iz-
birali so med igralnimi kotiœki obeh skupin. Sreda je bila 
v  znamenju øportnih aktivnosti. Øli smo na daljøi spre-
hod. Odpravili smo se proti æelezniøki postaji. S skupnimi 
moœmi smo prispeli do cilja. V œetrtek so si otroci ogle-
dali lutkovno igrico Medved iøœe pestunjo. Senœne lutke 
so pritegnile njihovo pozornost. Teden smo zakljuœili s 
plesno-rajalno zabavo. Vzgojiteljica Tadeja je raztegni-
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OBČINA VELIKE LAŠČE 
objavlja javno objavo za prosto delovno mesto: 
HIŠNIK – VZDRŽEVALEC II (M/Ž) za 
doloœen œas – œas nadomeøœanja delavca na bolniøkem dopu-
stu. 

Poleg sploønih pogojev, ki jih doloœajo predpisi s podroœja 
delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati øe nasle-
dnje pogoje: 

– konœana osnovna øola, 

– vozniøki izpit B-kategorije.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu: 
– skrb za hiøniøka opravila v obœinskih objektih,  
– œiøœenje snega, koønja travnih povrøin, urejanje 

javnih povrøin,
– plakatiranje po obœini.

Kandidat mora k prijavi z æivljenjepisom priloæiti nasle-
dnje:  

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahteva-
ne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in 
smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zakljuœka 
izobraæevanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri 
navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega 
razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiøe 
delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, 

3. izjavo, da: 

– ni bil pravnomoœno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolænosti 
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v 
trajanju veœ kot øest mesecev, 

– zoper njega ni vloæena pravnomoœna obtoænica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolænosti.

Obravnavali bomo samo pravoœasne in popolne vloge. Ne-
popolne vloge ne bodo uvrøœene v izbirni postopek. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za 
doloœen œas s poloviœnim delovnim œasom. 

Kandidate vabimo, da poøljejo pisne prijave z æivljenjepisom 
in zahtevanimi dokazili do 10. novembra 2008 na naslov: 
Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe. 
Prijave poøljite v zaprti ovojnici z oznako »Za javno ob-
javo« in navedbo razpisanega delovnega mesta. Za pisno 
obliko prijave se øteje tudi elektronska oblika, poslana na 
elektronski naslov: obcina.velike-lasce@siol.net, pri œemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Prosto delovno mesto bo objavljeno na Zavodu RS za zapo-
slovanje dne 30. oktobra 2008. 

Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih 
dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandida-
tom. 

Obvestilo o konœanem izbirnem postopku bo objavljeno na 
spletni strani Obœine Velike Laøœe na naslovu: http://www.
velike-lasce.si/. 

Dodatne informacije dobite na telefonski øtevilki: 01 / 781 
03 69 (Jerica Tomøiœ Luøin) vsak delovni dan med 8.00 in 
9.00. 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moøki spol-
ni slovniœni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za æenske 
in moøke.

  VTISI JEÆKOV S SRE»ANJA

Dora:  flZ babico sva izdelali pujsa in  
 ribiπko palico.«

Hana:  flNaredila sem ribico in miπko.  
 Jedla sem slan krompir.«

Benjamin:  flNaredil sem velikega raka in  
 jedel krompir. Uæival sem.«

Matevæ:  flZ Matejem in Markom sem se  
 igral.«

Petra:  flOËi mi je pomagal delat æirafo.«

Ester:  flOËi in mami sta naredila pujsa.« 

JESEN PRI METULJIH
Vrtec je otrokov drugi dom. Je hiøa in so ljudje, katerim za-
upate najveœje bogastvo in spremlja otroke do øole. Smo v 
pomoœ starøem pri celoviti oskrbi otrok in ustvarjamo pogoje 
za optimalen razvoj otrokovih telesnih in duøevnih sposob-
nosti.

Æelimo narediti œim veœ za naøe otroke in starøe, zato pripra-
vljamo razliœne oblike sreœanj. V tednu otroka pod geslom 
»Nekoga moraø imeti rad« smo pripravili veliko razliœnih do-
poldanskih dejavnosti (plesno dopoldne, likovno ustvarjalne 
delavnice, pohod, lutkovno predstavo, pravljiœne urice).

Imeli smo tudi popoldansko sreœanje s starøi – krompirjev 
piknik.

V sredo smo »Metulji« odøli na daljøi sprehod proti Podsmre-
ki. Opazovali smo konje in barve jeseni. Otroci so se vese-
lili sredinega popoldneva, ko so skupaj s starøi priøli v vrtec 
na krompirjev piknik. Izdelovali so  razliœne f igure iz buœ in 
drugih plodov, mobile, lepili razliœne naravne materiale na 
karton in se pogostili s krompirjem in kokicami.

Ob teh dejavnostih je bila priloænost za spoznavanje, pogo-
vor in druæenje med starøi, otroci in osebjem vrtca. Na ta 
naœin lahko zaœutimo, da smo drug drugemu pomembni 
in da le sodelovanje lahko obrodi ne samo obilne sadove 
temveœ tudi okusen sad.

Renata Gradiøar
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ZVEN DRUGAČNOSTI
Septembra nas je v vrtcu Sonœni æarek obiskal glasbenik Ro-
bert Oven. Predstavil nam je kulturo Avstralije in Juæne Ame-
rike. Dogajanje je bilo preæeto z veliko drugaœne, zanimive 
glasbe. Predstavitev je ustvarila pozitiven ambient, ki je otro-
kom omogoœal aktivno sodelovanje in øirjenje obzorij. Otroci 
so lahko prisluhnili glasbi in zvokom razliœnih inøtrumentov, 
zelo poseben pa je bil avstralski inøtrument didgeridoo.

Izvajalec je med prepevanjem juænoameriøke pesmice o 
deæju, k sodelovanju povabil in vkljuœil tudi otroke. Igrali so  

Uspešno izborjen 
dodaten razred Glasbene 
pripravnice v oddelku 
glasbene šole Velike Lašče
Gotovo æe precej obœanov pozna zaplet ob koncu prejønjega 
øolskega leta. Zaradi omejitve s strani Ministrstva za øolstvo smo 
morali æal zavrniti za cel razred uœencev Glasbene pripravnice 
v oddelku Velike Laøœe. Drugi teden v septembru, smo prejeli 
odgovor s strani Ministrstva za øolstvo in øport glede proønje 
po odprtju dodatnega oddelka Glasbene pripravnice. Na veliko 
zadovoljstvo je bil pozitiven. Seveda je pozitiven odgovor v ve-
liki meri posledica organiziranega delovanja starøev povezanih 
v iniciativo in obœine, ki so s pritiskom na ministrstvo dose-
gli, da danes vsi otroci, ki so si to æeleli obiskujejo Glasbeno 
pripravnico. Dne 18. septembra 2008 sva bila z podæupanjo 
dr. Tatjano Devjak povabljena na sestanek k vodji sektorja za 
osnovno øolstvo na Ministrstvu za øolstvo in øport, kjer sva po-
novno predstavila argumente za upraviœeno zahtevo po odprtju 
dodatnega oddelka in gotovo pripomogla k pozitivni odloœitvi.

Ravnatelji glasbenih øol se æe nekaj let prizadevamo za to, da bi 
lahko glasbeno izobraæevanje razøirili in œim veœ otrokom, ki si 
to æelijo omogoœili vpis v glasbeno øolo. Vendar je staliøœe mi-
nistrstva øe vedno enako, da øtevila uœencev ne smemo veœati. 
Glasbena øola Ribnica v svojem okoliøu pokriva kar øtiri obœine 
(Ribnica, Sodraæica, Velike Laøœe in Loøki Potok). 

Glede øtevila uœencev iz posameznih obœin na inøtrumentih 
in petju, ki spadajo v naø øolski okoliø so øtevilke v razmerju 

do otrok, ki obiskujejo osnovno øolo v øolskem letu 2007/08 
sledeœe :

Ribnica: 21,6 % (189 uœencev); oz. 18,9 % (165 uœencev – 
brez uœencev Petja)

Velike Laøœe: 24,6 % (86 uœencev)

Sodraæica: 9 %  (21 uœencev)

Loøki Potok: 4,8 % (8 uœencev)

Zelo pomemben podatek je, da je v Ribnici vpisanih 24 
uœencev na petju, kar pomeni v resnici øe precej niæji odstotek 
osnovnoøolcev vkljuœenih v glasbeno øolo. Brez pevcev je od-
stotek uœencev komaj 18,9 %.

Kljub dejstvu, da obœina Velike Laøœe z æupanom in podæupanjo 
na œelu zelo podpira delovanje oddelka v Velikih Laøœah, moram 
kot ravnatelj øole skrbeti za uravnoteæen vpis v vseh obœinah. 
Povsod je vpis bistveno veœji od øtevila prostih mest. Povpreœje 
otrok, ki obiskujejo glasbeno øolo pa je æe sedaj daleœ najviøje 
prav v Velikih Laøœah. V novem øolskem letu 2008/09 smo 
kljub dejstvu, da v Velikih Laøœah letos ni bilo vpisa v program 
Glasba (glasbila in petje) zavrnili kar 34 uœencev, ki so sicer v 
veliki veœini opravili preizkus glasbenih sposobnosti. Kot zani-
mivost naj øe omenim nekaj øtevilk. V øolskem letu 2001/02 je 
glasbeno øolo v Velikih Laøœah obiskovalo 48 uœencev. Prejønje 
øolsko leto pa kar 86. V novem øolskem letu je kljub temu da ni 
bilo vpisa, na inøtrumentih vpisanih 79 uœencev in 30 uœencev 
v Glasbeni pripravnici. 

Kot ravnatelj glasben øole si zelo æelim, da bi lahko vsem otro-
kom, ki si to æelijo omogoœili osnovno glasbeno izobraæevanje 
vendar je to æal nemogoœe. Kljub temu verjamem, da bodo tisti, ki 
odloœajo o morebitnem poveœanju øtevila mest v glasbenih øolah 
kmalu uvideli, da je glasbeno izobraæevanje odliœna izbira in po-
potnica za æivljenje, ki bi bilo brez glasbe precej drugaœno.

Matjaæ Jevønikar
Ravnatelj Glasbene øole Ribnica

Spoštovani bralci in 
bralke občinskega 
časopisa!
Naøa øola je trenutno v nezavidljivem poloæaju. Øolsko leto smo 
naravnali na vizijo øole in na sodelovanje z oæjo in øirøo okolico 
in verjeli, da bomo zaœeli z uresniœevanjem zastavljenih ciljev. 
Pedagoøko delo v øoli poteka strokovno in po letnem delovnem 
naœrtu, smo pa naleteli na ovire in teæave v takønem obsegu, da 
je vsakemu od nas teæko. Kot ravnateljica œutim dolænost, da po-
jasnim nekatere stvari in odloœitve, nikakor pa ne æelim interpre-
tirati izjav in mnenj ostalih, saj interpretacije pogosto vkljuœujejo 
subjektivne zaznave, œemur se æelim izogniti. 

Naj pojasnim. Problematika se nanaøa na izgubljeno toæbo 
Osnovne øole Primoæa Trubarja Velike Laøœe v zvezi z delov-
nim razmerjem z delavko vrtca. V raœunovodstvo osnovne øole 
Primoæa Trubarja smo 2. oktobra 2008 prejeli obvestilo, da so 
øoli zasegli sredstva, ki so bila pripravljena za plaœe zaposlenim. 
Na izplaœilni dan osebnega dohodka torej nismo mogli izplaœati. 
Najprej smo o situaciji ustno obvestili æupana Obœine Velike 
Laøœe, gospoda Antona Zakrajøka, nato Ministrstvo za øolstvo in 
øport. Na Obœino smo poslali pismo o ogroæenem delovanju øole 
in vrtca in uradno obvestilo o blokadi TRR. Slednje smo poslali 
tudi na Ministrstvo za øolstvo in øport. Prosili smo za pomoœ. Tako 
Obœina kot Ministrstvo sta øoli predlagala najem kredita, kar pa 
po zakonodaji, za naøo øolo, ki nima sredstev iz neproraœunskih 
virov, ni sprejemljivo. Potrditev za naøe razmiøljanje so nam 

brezplaœno zapisali tudi trije pravniki (pravnik MØØ, gospa Bau-
man, gospod Œeferin). V œasu, ko nismo videli reøitve, smo se po 
pomoœ obrnili na SVIZ (Sindikat vzgoje, izobraæevanja, znanosti 
in kulture Slovenije), ki je 12. oktobra 2008 v sporoœilu za jav-
nost zapisal:

»V SVIZ priœakujemo, da bo MØØ øe ta teden zaposlenim 
na øoli zagotovila plaœe v skladu z veljavnimi predpisi, 
ki so jih dolæni spoøtovati, hkrati pa naj toæi obœino za 
sredstva, ki bi jih obœina morala zagotoviti. V primeru, 
da bi morali zaposleni plaœe izsiliti s stavko, bo stroøke 
in posledice stavke za uœence zaradi krøitve kolektivne 
pogodbe nosila vlada.«

Vsakodnevno smo bili v stiku z æupanom Antonom Zakrajøkom, 
z Ministrstvom za øolstvo in sindikatom.  Do srede, 15. oktobra, 
nismo od nikogar prejeli kakrønegakoli obvestila o tem, œe in kdo 
bo priskoœil na pomoœ s sredstvi za plaœe (svetovali so najem 
posojila). Na isti dan smo se zaposleni naøe øole in vrtca zbrali na 
Zboru delavcev, kjer smo se z glavnim tajnikom SVIZ-a, gospo-
dom Branimirjem Øtrukljem, pogovarjali o reøevanju krizne situa-
cije in o morebitni izvedbi stavke. Istega dne smo imeli tudi Svet 
øole in v veœernih urah izredno Obœinsko sejo. Na Obœinski seji 
so predlagali reøitev v smeri, da øola najame kredit, da obœinski 
svet da soglasje h kratkoroœni zadolæitvi in da bo Obœina osnovni 
øoli zagotovila neproraœunska sredstva s prenosom upravljanja 
telovadnice. Glede na to, da je bilo na seji povedano, da bi se 
prenos upravljanja telovadnice zaœel s 1. novembrom 2008 in 
da bi bilo zaradi tega treba dopolniti odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda OØ v zvezi z razøiritvijo dejavnosti øole, se nam zdi ta po-
nujena moænost dolgoroœnega znaœaja, mi pa moramo reøevati 

zadevo zdaj in tukaj. 94 ljudi je ta trenutek brez dela plaœ. 
Poleg tega nismo dobili odgovora na vpraøanje, koliko sred-
stev znaøajo najemnine in tako ne moremo vedeti, v kolikøni 
meri bi sredstva od najema telovadnice pokrila obrok kredi-
ta v viøini 62.000 EUR. Pogovarjali smo se z dvema banka-
ma, povedali so nam, da primera, ko bi øola najemala kredit, 
øe niso imeli. Obœina nam je ponudila novo moænost, kar 
kaæe na intenzivno razmiøljanje o naøi situaciji, vendar ta 
moænost za nas v tem trenutku æal ni sprejemljiva. 

Po ponovnem pogovoru z gospodom Øtrukljem se bomo 
ravnali po njihovih navodilih. Tako MØØ kot Obœina sta nam 
nadrejeni inøtituciji in verjamemo, da se bosta dogovorili, 
kako reøiti situacijo, saj zaposleni za nastalo situacijo nismo 
odgovorni.

Javnosti æelim sporoœiti, da delavci øole in vrtca delo opra-
vljamo korektno in odgovorno. Komuniciranje v smislu 
informiranja med delavci je vsakodnevno in odloœitve 
sprejemamo tudi na podlagi predhodnega skupnega 
razmiøljanja. 

Æal nam je, da je priølo do takøne situacije. Osebno mi je 
teæko tudi zaradi tega, ker vem, da je Obœina Velike Laøœe 
pod æupanovanjem gospoda Antona Zakrajøka v veliki meri 
pripomogla, da ima øola tako visok standard. Verjamem, da 
zmoremo sprejeti to, da smo v trenutni situaciji razliœnih 
mnenj in da bomo v prihodnje spet konstruktivno sodelo-
vali.

mag. Metoda Kolar
Ravnateljica Osnovne øole Primoæa Trubarja

na nekatere inøtrumente 
in tako posnemali zvok 
deæja, grmenja ter re-
gljanja æab. Otroci so 
zelo uæivali in se zaba-
vali.

Poglavitno sporoœilo 
nastopa je bilo øiriti 
kulturo strpnosti in so-
lidarnosti, ob pozitivni 
izkuønji sreœanja otrok 
z drugaœnostjo.

   
                Za vrtec: 

Nataøa Jezernik

KUD Marij Kogoj Turjak  in 
JSKD RS OI Ljubljana okolica

VABITA NA

 15. medobœinsko sreœanje 
harmonikarjev

TURJAØKI 
HARMONIKAR
v dvorani doma krajanov na Turjaku 

22. novembra 2008
s pričetkom ob 18.00

 
Vljudno vabljeni!
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OTROK POLICIST
Policijska postaja Ljubljana Viœ je 29. septembra 2008 v so-
delovanju z osnovno øolo Velike Laøœe izpeljala preventivni 
projekt OTROK POLICIST ZA EN DAN. V njem so sodelovali 
trije uœenci 6. razredov.

Uœence je v Policijski pisarni sprejel vodja policijskega okoliøa 
Joæe Rozman, ki jim je predstavil vlogo policije v druæbi pri 
zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoæenja.

Po predstavitvi so bile otrokom razdeljene razne broøure s 
preventivnimi vsebinami, otroci pa so si oblekli majice in na-
deli kape z napisom OTROK POLICIST. 

Ob  prihodu na policijsko postajo Ljubljana Viœ, sta jih 
sprejela komandir Edvard Cvetko in njegov pomoœnik De-
jan Majcen. Otroci so si najprej ogledali prostore policij-
ske postaje, kjer policisti delajo, na dvoriøœu pa so si ogle-
dali sluæbena vozila in policijsko opremo, ki jo policisti 
uporabljajo pri vsakodnevnem opravljanju nalog.

Z vodjem policijskega okoliøa so odøli na teren, kjer so ne-
posredno spoznali vlogo in naloge policistov. Sodelovali 
so v nadzoru cestnega prometa, kjer so izvajali meritve z 
laserskim merilnikom hitrosti.

Po konœani predstavitvi so bili otroci policisti navduøeni 
nad poklicem policista, se zahvalili za darila in predsta-
vitev dela. Vodstvo øole je izrazilo æeljo, da bi s takøno 
obliko sodelovanja nadaljevali tudi v prihodnje.

Ulice otrokom
V okviru akcije Ulice otrokom, smo v œetrtek, 16. 
oktobra 2008, zaprli del Øolske ulice in jo namenili 
otrokom.

Uœenci razredne stopnje in otroci vrtca so se v dopol-
danskem œasu zadræevali na ulici in izvajali razliœne 
aktivnosti. Risali so s kredami, se igrali razliœne øportne 
igre, peli in plesali, se vozili s skiroji in na kotalkah ... 
Skratka, bilo je æivahno.

Petoøolce je o prometni varnosti poduœil gospod Vinko 
Æuæek iz avtoøole, nekaj skupin uœencev pa si je ogle-
dalo opremo policista, ki jo je predstavil policist Joæe 
Rozman.

Vsake toliko œasa se je skupina otrok sprehodila po 
ploœniku na Stritarjevi ulici (nasproti trgovine). Œe 
zaradi avtomobilov, parkiranih na mestu, ki je na-
menjeno peøcem, niso mogli varno nadaljevati svo-
je poti, so za brisalce zataknili listiœ z vljudnim 
sporoœilom.

Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri omenjeni 

Kaj menijo œetrtoøolci?

Pri matematiki je bilo tako dobro, da ne bi moglo 
biti bolje. Pa øe policist se je predstavil.

Matej 

Matematika zunaj, pa œeprav je ne maram, je bila 
dobra.

Nika A.

Bilo mi je zelo vøeœ, ker sem æe dolgo hotel videti 
policijske pripomoœke.

David Ø.

Zelo v redu mi je bilo, ko nam je policist razlagal o 
stvareh policije. Tudi matematike nimamo vsak dan 
zunaj.

Manca .

Poœutila sem se tako dobro, da sem øe danes vesela.
Ajda 

Zdelo se mi je dobro, ker sem videl neprebojni øœit.
Gaøper M.

Bilo je, kot da bi imeli øportno, œeprav smo imeli ma-
tematiko.

David P. akciji, voznike pa prosimo, da svoje avtomobile parki-
rajo na mestih, ki so za to namenjena.

Janja Samsa
Pripravil; Joæe Rozman, Vodja policijskega okoliøa.  
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Večja prometna 
varnost na državni 
cesti skozi Turjak
V lanskem letu je obœina Velike Laøœe poskrbela za uredi-
tev ploœnika ob dræavni cesti od Øtambrika do naselja Turjak, 
oziroma do krajevne table Turjak, v letoønjem septembru pa 
je dræava poskrbela øe za ploœnik vse do kriæiøœa z obœinsko 
cesto, oziroma do Doma  krajanov na Turjaku. Ploœnik nudi 
veœjo varnost peøcem, pa tudi voznikom motornih vozil. 
Peøci, ki so pred izgradnjo ploœnika, za hojo uporabljali ozko 
neutrjeno bankino in pa tudi del cestiøœa, so bili ob sreœevanju 
in prehitevanju vozil nenehno ogroæeni. Ploœnik je zgrajen, 
nameøœene pa so tudi cestne svetilke. Pogreøamo pa øe nekaj 
prehodov za peøce in morebitno podaljøanje ploœnika pre-
ko najnevarnejøega in nepreglednega odseka – do avtobusne 
postaje Mali Loœnik. Upamo in æelimo, da bodo imeli naøi 
obœinski moæje dovolj posluha za naøe æelje in potrebe, tako 
kot so ga imeli doslej.

Besedilo in fotograf ija: Joæe Jerøin
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V œasu, ko je svetli del dneva razmeroma kratek in je zara-
di vremenskih razmer tudi slabøa vidljivost (megla, deæ ali 
sneæenje) poskrbimo, da nosimo kresniœko, odsevne pred-
mete ali se oblecimo v svetlejøa oblaœila. Na tak naœin peøci 
lahko sami veliko naredimo, da nas vozniki opazijo in øe 
pravoœasno reagirajo. 

Odsevni predmeti so lahko:
– kresniœke in odsevni trakovi,
– odsevne povrøine na oblaœilih ali œevljih (odsev-

ni brezrokavniki, vezalke, vøiti odsevni trakovi, 
odsevniki na øportnih copatih),

– odsevniki na øolskih in drugih torbah,
– odsevne nalepke na sprehajalni palici, deæniku 

ali kanglici za mleko,
– kapa, øal ali naglavni trak z odsevno povrøino ali 

f luorescenœne barve,
– pasji povodec f luorescenœne barve.

Vozniki bodite v tem œasu pozorni in predvidljivi tudi vi. 
V pogojih slabøe vidljivosti predvsem v naseljih, kjer lahko 
priœakujemo peøce zmanjøamo hitrost in vozimo øe posebej 
previdno.

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obœine Velike Laøœe

(Vir: RS Ministrstvoza promet)

Aktivnosti Mladinskega 
društva VRT
Mladinsko druøtvo VRT je tudi v poletnih in jesenskih mese-
cih aktivno delovalo in organiziralo razliœne dogodke, kate-
rih se je udeleæilo veliko mladih. 

Poleti smo za vse raœunalniøke nadebudneæe organizirali 
predstavitveni teœaj operacijskega sistema Linux. Udeleæenci 
teœaja so spoznali, kaj Linux sploh je, kje vse ga najdemo 
ter kaj lahko z njim poœnemo. Ideja, ki stoji za sistemom, 
je zastonj programska oprema, ki jo razvijajo ter konstantno 
izboljøujejo tako uporabniki sami kot programerji. Nauœili smo 
se torej, kako si na raœunalniku pripravimo delujoœ sistem, s 
katerim lahko brez teæav brskamo po internetu, posluøamo 
glasbo, piøemo seminarske naloge, urejamo slike iz digital-
nega fotoaparata ter poœnemo vse ostalo, kar priœakujemo od 
modernega raœunalnika. 

Preden so dijaki morali nazaj v øolske klopi in øtudentje za 
knjige pred septembrskimi roki izpitov, smo organizirali Koru-
za party. Nanj smo povabili tudi mlade iz sosednjega druøtva 
Zelnik iz Dobrega polja, ki so s seboj prinesli koruzo, mi pa 
smo poskrbeli za dobro vzduøje. S takimi dogodki æelimo po-
vezati mlade iz øirøe regije in s tem razøiriti naøa poznanstva. 
Sledila sta dva plesna veœera, katerih se je udeleæilo precej 

Oratorijski dan v Robu
Robarski animatorji smo spet v akciji, saj za Vas pripravlja-
mo:

V zgodbi nas bo spet obiskal sv. Pavel, oratorijska delavnica 
pa bo æe boæiœno obarvana. Udeleæba je brezplaœna, prijave 
pa so zaradi laæje organizacije obvezne (do 23. novembra). 
Kot vedno vas bo Nina prijazno sprejela na telefonski øtevilki  
041 254 990. 
    Pridi, ne  bo ti æal!

Animatorji

Oratorijski dan, ki bo v soboto, 
29. novembra, ob 10.00 v KUD-u Rob. 

Izhod na Krvavo Peč
V soboto, 4. oktobra, smo se noviciat in klan iz stega Økocjan-
Turjak 1 odpravili na pohod na Krvavo Peœ. 

Dopoldne smo se zbrali v Robu in se odpravili proti Krvavi 
Peœi. Po uri in pol hoje smo priøli do te tako posebne vasi in 
tam – po naroœilu voditeljev –morali povpraøati domaœine o 
legendi in o imenu Krvava Peœ. Naloga bolj ali manj opra-
vljena! Krenili  smo proti cerkvici Sv. Lenarta. Pogledali smo 
si smrtonosne peœine s katerih naj bi se æenske (po legendi) 
vrgle v prepad v begu  pred prihajajoœimi Turki. Le nekaj de-
set korakov stran pa je bil naø glavni cilj, cerkvica Sv. Lenarta. 
Prijazna domaœinka nam je razkazala in opisala skoraj 500 
let staro cerkvico. Pred njo smo si nabrali kuriva in zakurili 

ogenj. S testom o orientaciji in kartograf iji pa smo se pripra-
vili na bliæajoœega se Jakca. Spekli smo si okusne hrenovke 
in debatirali o razno raznih reœeh. (Hrenovke smo seveda 
tudi pojedli.) Za konec pa  smo utrujeni odøli domov – ljubo 
doma, kdor ga ima . 

Blaæ Podobnik, Zabavni sokol.

mlajøe populacije. To nas øe posebej veseli zato, ker vemo, 
da se nam za podmladek naøega druøtva ni treba bati. 

Prvo septembrsko soboto se je skupina mladih iz Laøœ æe 
drugiœ odpravila na Paintball v Ljubljano, kjer je bilo pred-
vsem veliko smeha in akcije. Æe œez dva tedna smo se po-
novno zbrali pred druøtvenimi prostori in se odpeljali na 
bowling. Ko smo konœali, smo se preizkusili øe v biljardu, 
najbolj vztrajni pa smo se øe zavrteli ob glasbi. Vsi navduøeni 
smo sklenili, da bomo podobno veœerno rekreacijo øe kdaj 
ponovili.

Seveda pa imamo v naøem druøtvu tudi naœrte za prihodnje 
mesece. Konec meseca bomo izvedli Lan Party za vse ljubi-
telje raœunalniøkih igric. 7. novembra v Levstikovem domu  
skupaj z Æupanovim skladom organiziramo 8. dobrodelni 
koncert, na katerem bodo nastopili znani slovenski izvajalci 
narodne in zabavne glasbe, predstavili pa se bodo tudi mladi 
talenti iz naøe obœine. Ob tej priloænosti Vas vse lepo pova-
bimo, da se udeleæite koncerta in s tem podprete naø trud 
vloæen v organizacijo in idejo Æupanovega sklada. V me-
secu novembru bomo nato nadaljevali z druæabnimi veœeri 
v druøtvenih prostorih, organizirali pa bomo tudi ustvarjal-
ne delavnice, kjer bomo izdelovali novoletne voøœilnice ter 
okraske za boæiœno drevesce. 

Ker se je lanskoletna novoletna ekskurzija na Dunaj izkazala 
za zelo uspeøno in dobro sprejeto med mladimi, bomo tudi 
letos organizirali podoben izlet. Tokrat se bomo prepustili 
œarom, ki jih ponuja Mozartovo mesto Salzburg. 
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Oj, Triglav, moj dom
Æelja skoraj slehernega Slovenca je, da bi v æivljenju vsaj 
enkrat stal na najviøji toœki naøe domovine – na vrhu Tri-
glava. Mogoœen oœak kot magnet privablja mnoæice ljubi-
teljev gora od blizu in daleœ.

Velikolaøko planinsko druøtvo skoraj vsako leto prisluhne 
æelji svojih œlanov in v letni naœrt vkljuœi pohod na Triglav. 
Tako je bilo tudi letos. Vendar tokrat malo drugaœe.

Naœrtovan pohod je s svojim predlogom popestril æupan, 
g. Anton Zakrajøek, ki je v Trubarjevem letu uresniœil za-
nimivo idejo. Skupaj z æupanoma Vrhnike  in Komna, kjer 
so letos tudi obeleæili nekaj okroglih obletnic pomembnih 
moæ, se je odloœil, da sodelujemo na kulturni prireditvi na 
Kredarici.

Vodstvo Planinskega druøtva Velike Laøœe je sprejelo izziv 
in ob aktivni organizaciji se je vzpona na naø najviøji vrh 
udeleæilo kar 42 planincev.

Sam po sebi pohod ne bi bil niœ posebnega, vendar so se 
organizatorji zadeve tokrat lotili malo drugaœe. Odloœili 
so se za razliœne »startne poloæaje«. Osvajanje Triglava 
so zaœeli iz 4 smeri. Posledica te odloœitve je bila, da so 
sreœanje z goro doæiveli zelo razliœno. Nekateri so bili 
mokri od deæja, drugi pa od potu. Na vrhu je ene sprejel 
hladen meglen objem, druge so boæali topli sonœni æarki. 
Za vse je bilo doæivetje hitrih vremenskih sprememb dra-
gocena izkuønja, da v gorah ni prostora za nepremiøljene 
odloœitve in neodgovorno vedenje.

Zanimiva posebnost letoønjega pohoda na Triglav je bila 
starostna struktura planincev. Z goro so se pogumno spo-
prijeli predstavniki vseh generacij, od najmlajøe Mete do 
najstarejøega Lada. Pozornemu opazovalcu je lahko zai-
gralo srce. Tam visoko, v objemu mogoœnih vrøacev, so se 
tkale prijateljske vezi. Pozabljena so bila razliœna ideoloøka 
prepriœanja, o medgeneracijskem nerazumevanju ni bilo 
sledu. Tako razliœni, pa vendar kot ena druæina. 

Naj se øe kdaj ponovi.  
       

Za PD Velike Laøœe
Ladka Deterding

Foto: Matjaæ Rigler

Pozdravni nagovor predsednika druøtva Manfreda Deterdinga.

Pohodniki na stiœiøœu. Prija malica, saj nas œaka øe pot v Krvavo Peœ.

9. pohod na stičišče 
štirih občin
Na prvo jesensko soboto sta Druøtvo Claustra Alpium Iu-
liarum (CAI) in obœina Velike Laøœe organizirala 9. pohod 
na stiœiøœe øtirih obœin z zakljuœkom v Krvavi Peœi v obœini 
Velike Laøœe.

Pohodniki in ljubitelji narave so iz øtirih razliœnih smeri 
priøli v Vrbico v iøko tesen v lepo in neokrnjeno naravo. Iz 
obœine Velike Laøœe iz smeri Krvava Peœ, iz Iøkega vintgarja 
obœina Ig, z vidovske planote z Osredka, obœina Cerknica, z 
rakitniøke planote z Rakitne, obœina Brezovica. Iøka soseska 
se ozemeljsko razprostira po teh øtirih obœinah. Obœini Veli-
ke Laøœe in Ig sta na dolenjski strani, Cerknica in Brezovica 
pa na notranjski strani. Prav v sredini iøke soseske ob sotoœju 
Iøke in Zale so avstroogrski cesarski geodeti leta 1823 doloœili 
toœko, kjer zmanjka sveta kar øtirim obœinam. Preko te toœke 
je v poznoantiœni dobi vizualno potekala obrambna linija 
rimskih zapor, ki so œuvale rimski imperij pred vdori vzho-
dnih barbarskih plemen. 

Organizacija pohoda je vsako leto v domeni CAI in vsako 
leto v domeni  druge stikajoœe se obœine, po naœinu kolo-
barjenja.

Vsi pohodniki so se nato povzpeli v Krvavo Peœ, kjer je sledil 
kulturni program. Predsednik druøtva Manfred Deterding je 
pozdravil vse pohodnike in orisal zanimivosti poti. V progra-
mu so sodelovali moøki pevski zbor, uœenci osnovne øole iz 
Velikih Laøœ, Amadeja Koøir in Milan Tekavec. Pohodnike sta 
nagovorila tudi æupan obœine Velike Laøœe Anton Zakrajøek 
in ravnateljica øole Metoda Kolar.

Upravni odbor druøtva se ob tej priloænosti zahvaljuje vsem 
pohodnikom, ki so se udeleæili pohoda, obœini za f inanœno 
pomoœ,  osnovni øoli za organizacijo in prevoz prehrane, 
vaøœanom Krvave Peœi za vso pomoœ in sodelovanje in vsem 
ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji pohoda.

Naslednje leto v septembru bo 10. jubilejni pohod z 
zakljuœkom na Rakitni. Lepo povabljeni.

                                                                       Branka Levstik
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Polhanje po novem 
spet dovoljeno 
vsem – potrebne 
dovolilnice
Zakon o divjadi in lovstvu, ki je bil sprejet leta 2004 je do 
dobra razburkal javnost, øe zlasti ljubitelje polhanja na no-
tranjskem in pri nas, saj te pravice ljudem ni vzela øe nobena 
oblast v zgodovini. Doloœila so bila jasna. Polhe lahko lovi 
samo oseba, ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko 
izkaznico za loviøœe, v katerem ta lov izvaja, ali pa kdorkoli, 
ki ga takøna oseba pri lovu polhov spremlja.  

V letoønjem letu pa je zakon dobil nekaj popravkov in dopol-
nitev, med njimi pa tudi popravek v zvezi s polhanjem. Po 
novem lahko polha vsak dræavljan, ki ima pri sebi dovolil-
nico za lov polhov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je æe izdalo obrazec za dovolilnico. Dovolilnice 
podeljuje posameznikom in polharskim druøtvom upra-
vljavec loviøœa. Dovolilnice za loviøœe Velike Laøœe lahko 
dobite pri gospodarju LD, Francetu Zakrajøku, Podæaga 7, 
1315 Velike Laøœe, tel. (01 / 78 81 356).

Ne bo odveœ dodati, da je po zakonu vsak, ki prejme polhar-
sko dovolilnico, dolæen do konca leta dovolilnico z izpolnje-
nimi rubrikami o øtevilu ujetih polhov, datumih polhanja itd., 
vrniti upravljavcu loviøœa. Œe tega ne stori, mu grozi globa v 
viøini 420 do 1200 EUR.

Nejc Marolt
 LD Velike Laøœe

STRES in POZITIVNOST
Tudi to je del mene.

Z voljo do gibanja in z moœjo pozitivnega miøljenja smo za-
korakali v jesensko sezono Vadbe za prebujanje ustvarjalnih 
energij. Naøi osebnostni potenciali, skriti v naøi podzavesti, so 
tako rekoœ naøe orodje, ki se odraæajo v naøem miøljenju. Pri-
pomorejo k pravim odloœitvam v trenutku. 

Koliko notranje kemije ali energije æe premoremo, da vse kar 
mislimo, gledamo s pozitivne plati? Da optimistiœno prestopi-
mo vse skrivnosti, katere naøa podzavest tako skrbno zavija v 
tanœice in nam ponuja rezultate, ki se odraæajo kot preglasno in 
prehitro govorjenje, tudi æalitve, morda celo grde in neprimer-
ne besede? Kadar se nakopiœi negativna energija,  postanemo 
pretirano tihi. Vœasih mislimo, da imamo toœno samo mi prav, 
ne vemo od kje nastanejo podle in tihe, neizreœene  misli, po-
slane v okolje, celo nevrotiœni izpadi.  Pademo v primerjanje in 
ocenjevanje s svojega zornega kota in poslediœno sprejemamo 
odloœitve, ki na daljøe obdobje ne prinesejo æeljenih rezulta-
tov. Ob tem  dovolimo, da nas vodi notranji nemir. 

Ta traja dolgo in se sœasoma sprevræe v stres. Telo pa na take 
reakcije odgovori s poviøanim pritiskom, rdeœico na liœnicah, 
potenjem, beganjem z oœmi, boleœinami v œelu in zatilju, 
zamaøitvijo ali preslabim pretokom krvi po æilah, slabim de-
lovanjem srca, spremeni se delovanje ælez ter hormonov. Zato 
postanemo dovzetni za vse bolezni, prehlade, pljuœnico ... 
Priœnemo s plitvim dihanjem, ki je vzrok za prenekatera 
bolezenska stanja. Trebuøna votlina je polna plinov in zasta-
ranih presnovnih odplak, vse nas tiøœi in smo polni vode, naø 
telesni izgled je drugaœen. Krivimo vse - razen svojih navad.

Poizkuøali bomo  premakniti zastale energije iz prsne in 
trebuøne votline in naøe telo reøili okorelosti. V pomoœ nam 
bodo te vaje: 

– zjutraj preden vstanemo se æe v postelji pretegnemo 
na vse mogoœe naœine;

– prevalimo se levo in desno tako, da pokrœimo noge na 
trup in nadaljujemo z vajo kolo ali pa naredimo nekaj 
gibov z medenico (tudi trebuønjakov);

– se sprostimo in naredimo øe dihalno vajo: globoko 
vdihnemo in poœasi dolgo izdihujemo, ponovimo tri-
krat; roki odroœimo;

– se dvignemo in ob postelji naredimo  3 poœepe (iz 
stojeœega poloæaja priœnemo s poœepanjem vsakiœ 
niæje do popolnega poœepa); V primeru teæav delamo 
do boleœin ali izberemo druge vaje.

– naredimo øe 3 predklone in vsakiœ, ko se spustimo v 
predklon usmerimo svojo pozornost, da se v konœnem 
poloæaju œimbolj pribliæamo z glavo do kolen, napne-
mo miøice nog, da œutimo razteg po zadnji strani nog.

Sedaj se zravnamo,  ponovno naredimo dihalne vaje tako, da 
imamo roki pokrœeni v komolcih (podlahti se dotikajo) pred 
trupom in odroœimo 3 krat roki iztegnemo, 3 krat roki osta-
neta pokrœeni. Vso pozornost imamo v prsnem predelu, tako 
da obœutimo, kako se nam premikajo rebra. Ob tem imamo 
sproøœeno medenico in noge. Stojimo na celih stopalih. 

V kolikor nam ostane øe nekaj œasa, se predamo øe notranjemu 
iskanju miru:

Ostanemo sproøœeni in imamo zaprte oœi. Vajo za sproøœanje z 
dihanjem  lahko izvajate tudi leæe. Pazite, da ne zaspite!

Udobno se namestimo, rahlo odpremo usta, ne razpremo 
ustnic, dihamo skozi nos, z jezikom se dotaknimo neba tik za 
sprednjimi zobmi.  Enostavno zaœnimo opazovati svoje diha-
nje. Naj naøa pljuœa zajamejo zrak brez naøega  posredovanja. 
Preprosto opazujemo gibanje svojega diha.       VDIH     in     
IZDIH

Med vdihom se zrak dotika notranjosti nosnic. Pozorno se za-
vedajmo sape, ki se nas dotika.

Med izdihom se zrak spet dotika nosnic. Zrak, ki vstopa je hla-
den, zrak, ki izstopa,  je topel.

Za delœek sekunde neæno opazujemo svoje dihanje, kot bi bili 
skriti v notranjosti nosnice ... vdih ... izdih ... vdih ... izdih ...

Naj pljuœa opravijo svoje. Mi samo opazujemo. Sedaj poœasi 
sledimo dihu. Ko pljuœa vdihnejo, pojdimo v mislih z zrakom 
v nos, grlo, sapnik, pljuœa,  preko srca in trebuøne prepone. 
Pojdimo naprej v prostorœek  za popkom, kjer zaœutimo, da se 
dih sam od sebe za delœek sekunde ustavi. 

Poœakajmo na tem postanku in sedaj,  ko pljuœa priœnejo z  iz-
dihom, sledimo izdihu, ki teœe od popka do trebuøne prepone, 
preko srca, pljuœ, sapnika in grla nazaj v nos in na koncu ven 
iz telesa in tu si predstavljajmo, da se zrak oddalji od nosu vsaj 
za 20 cm in sedaj tudi tukaj naredimo postanek. Za trenutek se 
ustavimo. Krog dihanja ponovimo.

  VDIH        nos, grlo, sapnik, pljuœa, srce, 
  trebuøna prepona, prostor za popkom

  IZDIH   prostor za popkom, trebuøna prepona, 
  srce, pljuœa, sapnik, grlo, nos

Vzemimo si œas in zaznajmo postanek na koncu vdiha v pro-
storu za popkom in zaznajmo postanek na koncu izdiha zunaj 
telesa. V teh dveh postajah leæi naøa zavest in se œas ustavi. 
Zaznamo, da je œas gibanje diha, kadar se rahlo ustavi dih, 
se ustavi um. Um je gibanje diha, um postane tih, enostavno 
samo øe obstajamo ....

Tako se nam zdi, da smo  postali kot prazna skleda. Sedaj za-
znamo  kozmiœno prisotnost, predstavljamo si, da dobivamo 
vso ljubezen, radost in svetlobo, ki jo sedaj potrebujemo za 
svoje prijetno poœutje. Lahko se øe bolj potopimo v skledo in 
v njej zaznamo vrata. Vstopimo skoznje in skoœimo v notra-
nji prepad. Prijetno nam je in okoli sebe zaœutimo neverjetno 
spokojnost in mir. Zavedamo se zdravja, ravnovesja in ustvar-
jalnosti.

Kadar koli bomo to spokojnost in mir potrebovali, ju enostavno 
prikliœemo in vedno nam bosta na voljo. 

Ponovno globoko vdihnemo in izdihnemo in smo napolnjeni z 
ustvarjalno energijo za danaønji dan.

Veliko uspeha in dobre volje. V kolikor pa vas zanima tak naœin 
vadbe bolj podrobno, nas  obiøœite v dvorani KTZ Turjak vsak 
ponedeljek od 19.30 do 21 ure. Oblecite ohlapno oblaœilo in s 
seboj prinesite tople nogavice in veœjo brisaœo in armaf lex.

Veselimo se sreœanja z vami. 
(se nadaljuje)

Terapevtka in vaditeljica
Tina Seøek, 041 745 363

Za učenci oš primoža 
trubarja prvo atletsko 
tekmovanje na stadionu
V ponedeljek, 29. septembra 2008, je bilo na stadionu 
ÆAK v Ljubljani podroœno tekmovanje v ekipni atletiki za 
øole, ki spadajo v podroœni center Grosuplje. Ta zdruæuje 
17 osnovnih øol.

Tekmovanje poteka v naslednjih disciplinah: tek na 60 
metrov, tek na 300 metrov, tek na 1000 metrov, skok 
v daljino, skok v viøino, met æogice, suvanje krogle in 
øtafetni tek 4x100 metrov. V vsaki disciplini gresta v sku-
pni seøtevek øole po dva najboljøa rezultata. 

Tekmovanja smo se udeleæili le z ekipo fantov in dosegli 
odliœno 3. mesto in s tem ponovili uspeh iz preteklega 
leta. Zaostali smo le za precej veœjima øolama (OØ Stiœna 
in OØ Louis Adamiœa Grosuplje). Rezultat pa je zadosto-
val tudi za 42. mesto med vsemi slovenskimi osnovnimi 
øolami.   

Kljub ekipnemu tekmovanju pa je treba izpostaviti tiste 
uœence, ki so prispevali najveœ toœk: Simon Babiœ, Ma-
tic Kete, Jan Peterlin, Klemen Duøœak, Matija Mohoriœ in 
ostali, ki so vsak dodali svoj del v mozaik uspeha.

Bojan Novak
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TVD PARTIZAN – 
šola namiznega tenisa
Pod vodstvom trenerja Igorja mladi nadebudneæi æe pridno 
vadijo in spoznavajo igro namiznega tenisa. Za laæje uœenje 
nam pri vadbi pomaga tudi robot. Œez nekaj tednov nas æe 
œakajo prva øolska tekmovanja na obœinski, medobœinski in 
regijski ravni. Tako kot vsako leto tudi zdaj priœakujemo veli-
ko dobrih iger in veliko bero kolajn. 

TVD PARTIZAN VELIKE LAŠČE VABI 
NA REKREATIVNO VADBO

KOØARKA 
 PONEDELJEK IN ŒETRTEK 20.00–21.30

NAMIZNI TENIS
 TOREK IN ŒETRTEK 18.00–20.00

ODBOJKA
 PETEK 21.00–22.30

KICKBOXING
 TOREK IN ŒETRTEK 18.00–20.00

BADMINTON
 øe prostih nekaj terminov (041 515 453 Igor)

Gorski kolesarski 
kronometer 
Logarji–Sv. Primož
14. septembra je TVD Partizan organiziral 1. gorski kro-
nometer na relaciji Logarji–Sv. Primoæ. Tekmovanja na 
3250 metrov dolgi progi z viøinsko razliko 279 metrov 
se je udeleæilo 18 tekmovalcev, kar je bilo v mrzlem 
nedeljskem popoldnevu pravi uspeh.

Æe ob zakljuœku kronometra Knej–Karlovica smo napo-
vedali gorski kronometer, ki smo ga izvedli 14. septem-
bra. Vreme nam ni bilo preveœ naklonjeno saj je vse dni 
pred napovedano tekmo deæevalo, na dan tekme pa so 
se temperature tako spustile, da je bilo na cilju manj kot 
10oC. Tekmovanja se je udeleæilo18 kolesark in kolesar-
jev v øtirih kategorijah: æenske do 40 let, moøki do 40 let, 
moøki od 41 do 60 let in moøki nad 60 let.

Organizacija takønega tekmovanja z zaporo ceste ni 
maœji kaøelj. Øe najmanjøi problem sta tehniœni in orga-
nizacijski del. Najveœji deleæ pri organizaciji prinese ad-
ministracija: napisati je treba kar nekaj proøenj in prijav: 
prijava dirke na Kolesarsko zvezo Slovenije, proønja na 
Obœino za dovoljenje za zaporo ceste, pridobiti je treba 
soglasje lastnikov zemljiøœ na startu, na cilju in na pro-
storu za zakljuœek. Najveœji zalogaj pa je soglasje uprav-
ne enote: dostaviti jim je treba vsa naøteta soglasja in 
dovoljenja, priloæiti elaborat o zapori ceste, se udeleæiti 
zasliøanja na katerem je treba øe enkrat vse pojasniti in 
razloæiti. Ko da upravna enota svoj »æegen«, pa se dirko 
sme izvesti. Saj tudi na UE ne komplicirajo ampak nekaj 
dela nam pa le naredijo. In bognedaj, da bi na cilju ali 
med dirko vrteli glasbo – potem bi pa svoj lonœek prista-
vil øe SAZAS. Letos je namesto posnete glasbe zaigral kar 
Miha Juvanec.

Ampak z dobro uigrano ekipe smo vsemu kos: Niko pri-
pravi øtevilne  papirje in tekmovanje prijavi, kot je treba, 
Igor gre na zasliøanje, Emil pripravi medalje, Anæe pro-
gramsko opremo … Na cilju nam je s svojo gostoljubno-
stjo tokrat priskoœila na pomoœ druæina Juvanec z Zgonœ, 
ki nam je dala na razpolago dvoriøœe in vrtno uto, kjer 
je bilo v mrzlem vremenu prav prijetno posedeti in se 
okrepœati z vroœim œajem.

Zelo zahtevno progo (povpreœen vzpon je 8,6%) so pre-
magali vsi tekmovalci, najhitrejøi pa so bili:

æenske do 40 let:

1. Cveta Buh – 23:01.53

Moøki do 40 let:

1. Nejc Peterlin – 13:59.05

2. Luka Koøir – 15:27.70

3. Aleø Brodnik – 15:53.29

Sledijo: Klemen Cimerman, Matjaæ Lovøin, Rok Papeæ, 
Jure Adamiœ, Luka Øuøtariœ, Joæe Økulj. 

3. Joæe Stariœ – 18:46.74

Sledijo: Peter Andoljøek, Matej Hren, Primoæ Jakøe, Ja-
nez Lovøin.

Moøki nad 60 let:

1. Joæe Økulj – 30:18.49

Vsi tekmovalci so si zasluæili 
œestitke in vsi, ki so kakorkoli po-
magali pri organizaciji, pohvalo. 
Prav posebej pa se zahvaljujemo 
druæini Juvanec, saj bi  brez njiho-
ve nesebiœne pomoœi morda celo 
kdo staknil ozebline.

Vsi, ki vas veseli kolesarjenje, se 
zaœnite pripravljati na kronometer 
Knej–Karlovica, ki bo okrog 25. 
junija 2009 in na naslednji kro-
nometer Logarji–Sv. Primoæ okrog 
15. septembra 2009.

Za TVD Partizan
Joæe Stariœ

Moøki od 41 do 60 let:

1. Ludvik Peterlin – 15:44.35

2. Anton Hoœevar – 17:05.50

Brez popuøœanja do konca

Najhitrejøi do 40 let Najhitrejøa æenska

Najhitrejøi od 40 do 60 letNajhitrejøi v kategoriji nad 60 let
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O letošnji tekmovalni 
sezoni malonogometne 
ekipe Mina cafe
Interviju z Romanom Klariœem, po mnenju veœine najboljøim 
v ekipi.

1. Letoønja sestava ekipe MINA CAFE je spremenje-
na glede na uspeøno lansko sezono?

Spremembe so naœeloma vedno dobrodoøle, ekipa se je za-
menjala zato, ker se je v ribniøko ligo prijavila øe ena ekipa 
iz naøe obœine, nekaj igralcev je odølo igrat drugam, nekaj je 
bilo poøkodb, so pa priøli drugi!

2. Letoønje tekmovanje ekipe MINA CAFE v dveh 
ligah; ribniøki in dobrepoljski ligi in øe ostale 
tvoje nogometne aktivnosti v obœinski ligi. Kako 
zmoreø?

V prvi vrsti najveœ œasa posvetim ravno nogometu, za kakøno 
drugo aktivnost pa potem æe zmanjka œasa. Sem paœ zalju-
bljen v nogomet.

3. Kako ocenjujeø letoønje rezultate ekipe MINA 
CAFE v ribniøki ligi?

Vaæno je sodelovati in ne zmagati! (smeh)
4. Nogomet je med najmlajøimi v obœini zelo pri-

ljubljen, delo NK Velike Laøœe je vidno tudi  na 
otroøkih tekmovanjih, to poznaø?

Ja, poznam in veseli me, da se konœno razvija nekaj v tej sme-
ri, saj je v obœini kar nekaj mlajøih in starejøih talentiranih in 
zelo dobrih igralcev. Skratka vse pohvale NK Velike Laøœe.

5. Kako je bilo s tvojimi nogometnimi zaœetki?
Glede na to, da nisem imel priloænosti trenirati, smo se s pri-
jatelji dobivali na igriøœu in igrali nogomet, potem smo sesta-
vili ekipo in se prijavili v ligo. 

6. Marsikateremu nadebudnemu mlademu 
nogometaøu v Velikih Laøœah si vzornik, kako to 
komentiraø?

Ha, ha, ha …brez besed! Je pa vseeno dobro sliøati tako po-
hvalo.

7. Si zadovoljen s podporo øirøe skupnosti, z infra-
strukturo?

Veseli me, da smo dobili novo telovadnico in igriøœe z raz-
svetljavo in upam, da bomo nekoœ igrali tudi dvoranski nogo-
met na viøjem nivoju (2. liga).

8. Nogometna sezona na zunanjih igriøœih je pri iz-
teku, kako boø preæivel zimo?

Tudi letoønjo zimo bomo z ekipo MINA CAFE tekmovali v zim-
ski grosupeljski ligi. Brez nogometa pri meni ne gre, ha, ha, ha.
Romanu se zahvaljujem za pogovor, æelim mu veliko zabave 
v nogometu øe naprej in brez poøkodb.

Pripravil:
Mitja 

Pintariœ

Nogometna sezona za 
najmlajše v ŠD NK Velike 
Lašče se je že začela.
Tudi letos z Nino in Srečom

Aktvnosti ØD NK Velike Laøœe so se z  no-
gometno øolo iz poletja preselile v jesen, 
iz zunanjih igriøœ v notranja, v naøo lepo 
øportno dvorano. Tri skupine otrok se 
sreœujejo z nogometom ob ponedeljkih, 
torkih, sredah in œetrtkih. Za strokovno 
vadbo tudi letos skrbita nogometna stro-

kovnjaka iz okolice, na katera smo zelo ponosni. Nina 
Samsa in Sreœko Rajøel spremljata nogometaøe tudi na 
vseh tekmovanjih, kar ima veliko teæo tudi pri doseganju 
odliœnih øportnih rezultatov. 

NINA IN SREŒO NOGOMETNA STROKOVNJAKA NK VE-
LIKE LAØŒE( foto M.Pintariœ )

Naj spomnim: junija se je skupina U-8 uvrstila na zakljuœni 
turnir MNZ Ljubljana, skupina U-10 pa se je samostoj-
no uspeøno kosala z nogometnimi ekipami bolj zveneœih 
imen, kot so Olimpija, Interblok, Brinje, Bravo, Dolomiti 
in Krka.

Tekmovanja pod okriljem MNZ Ljubljana se udeleæujemo 
tudi to sezono. V kategoriji U-9 samostojno in v kategoriji 
U-12 z NK Koœevjem, ter z dvema nogometaøema v kate-
goriji U-14 z NK Koœevje. Tekmovanje na zunanjih travna-
tih igriøœih zahtevajo temu primerne treninge za katere smo 
pri nas prikrajøani. Infrastruktura ne gre v korak z naøimi 
ambicijami. Izkaz pomankanja treninga na primerni podla-
gi se najbolj kaæe pri starejøih selekcijah, ko tekmujejo na 
travnatih podlagah. 

Tudi v øolskem letu 2008/09 se bomo udeleæili tekmo-
vanj RAD IGRAM NOGOMET. Vsa tekmovanja potekajo 
v øportnih dvoranah v œasu od novembra 2008 do marca 
2009. Pravico nastopa imajo otroci letnik 2000 in mlajøi 
– igra se 3 na 3 in otroci letnik 1998 in 1999 – igra se po 
sistemu 5 na 5 + vratar.  V lanskem letu smo se pod okri-
ljem øole uvrstili v mlajøi kategoriji v polf inale. Letos bomo 
na pobudo osnovne øole organizacijo udeleæb organizirali 
znotraj ØD NK Velike Laøœe. 

Pripravil: Mitja Pintariœ

Mlajøa skupina se uœi osnovnih elementov na vseh orodjih, 
starejøa pa pospeøeno vadi premet naprej ter mostove naprej 
in nazaj. Vsi pa se trudimo s poveœanjem moœi in gibljivosti.

Vsako leto izvedemo preverjanje za znaœko »Sokolœek« (pro-
gram Sokolske zveze Slovenije),  priredimo nastop za starøe 
in se udeleæimo øolskih in druøtvenih tekmovanj Gimnastiœne 
zveze Slovenije. 

Z vadbo æelimo zadovoljiti naslednje cilje: razvoj gibalnih 
sposobnosti (koordinacija gibanja, moœ, hitrost, gibljivost, 
natanœnost); razvoj orientacije v prostoru, obvladovanje tele-
sa v razliœnih poloæajih, usklajeno delo rok in nog s skladno 
ter pravilno izvedbo enostavnih gibanj; spoznavanje osnov-
nih poloæajev telesa in udov; sproøœeno izvajanje naravnih 
oblik gibanja; pridobivanje razliœnih gibalnih izkuøenj s pr-
vinami gimnastike; odnos do øportne opreme; spoznavanje 
øportnega orodja in pripomoœkov; poznavanje osnovnih 
naœel varnosti v telovadnici; skrb za zdravo telo.

Za zakljuœek pa øe prispevek Ester Gradiøar:

Smo dve skupini gimnastiœark in gimnastiœarjev, ki nas vodi 
in spodbuja ambiciozni trener Jure. Obœasno se udeleæimo 
kakønega tekmovanja, letos najverjetneje øe veœkrat. Œe nas 
bo øe veœ, bo øe bolje in prijetneje. Zato vas mladi Laøœani 
vabimo k vadbi øportne gimnastike! Pridite, ne bo vam æal! 

TOREK od 14:00 do 15:00 (1.–3. razred)       PETEK  od 
14:00 do 15:30 (1.–3. razred)

od 15:00 do 16:00 (4.–9. razred)    
od 15:30 do 17:00 (4.–9. razred)

Za vse dodatne informacije lahko pokliœete na 031 629 954 
(Jure Kern, prof. øportne vzgoje) ali po elektronski poøti info@
sokolbezigrad.si.

Mladi laščani vabijo 
k vadbi športne 
gimnastike
Øportna gimnastika je individualna øportna panoga, ki vsako-
mur omogoœa udeleæbo in napredovanje v skladu s svojimi 
sposobnostmi ter dvigovanje le-teh na viøji nivo. Skrbi za 
vsestranski telesni razvoj in za veœanje funkcionalnih zmo-
gljivosti organizma. Z vajami na orodju razvijamo tudi tiste 
telesne zmoænosti, ki so v æivljenju, podvræenem sistemu 
urbanizacije, najbolj zapostavljene, vendar pa v takønem 
naœinu æivljenja, najbolj potrebne. Zato se nam zdi toliko po-
membneje, da vsem uœencem omogoœimo, da æe v zaœetku 
osnovnega øolanja spoznajo øportno gimnastiko, ki velja za 
baziœen øport ter æe dovolj zgodaj poskrbimo za kakovost 
njihovega æivljenja.

Æe od nekdaj so se ljudje ukvarjali s øportno gimnastiko za-
radi telesne priprave, kondicije in zdravja kot takega. Sokol-
ska gibanja so bila primer kako zdruæiti uæitke ob gibanju, 
druæenju in zdravju. 

Øportna gimnastika je v Velikih Laøœah æe dolgoletna tradici-
ja. Od leta 2004 jo vodi ØD Sokol Beæigrad (www.sokolbez-
igrad.si). Vadba poteka vsak torek in petek v telovadnici OØ 
Primoæa Trubarja. Treninge trenutno obiskuje 30 uœenk in 
uœencev razdeljenih v dve starostni skupini. 

Jure Kern
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Tekmovanja: sodelujemo v ligi MNZ Ljubljana U-9. 
Udeleæujemo se turnirjev v okolici in obstaja tudi moænost 
sodelovanja v zimski ligi MNZ Ljubljana v  Ljubljani.
Termini vadbe* : torek 16:00–17:00, sreda 17:30–18:30, 
œetrtek 17:00–18:00.

3. U-12 ( otroci letnik 1998,1997 in 1996 )
Osnova skupine so otroci ki so v sezono 2007/08 sodelovali 
v skupini U-10.
Trener te skupine je Sreœo Rajøel.
Tekmovanja: skladno z dogovorom NK Koœevje se skupina 
prikljuœi NK Koœevje v tekmovanju MNZ Ljubljana. Kot sa-
mostojna ekipa se bomo s to skupino udeleæili zimske lige 
MNZ Ljubljana.
Termini vadbe*: torek 17:00–18:00, sreda 18:30–19:30, 
œetrtek 16:00–17:00.

4. U-14 ( otroci letnik 1995, 1994 )
Otroci se na treningih pridruæijo skupini U-12.
Trener te skupine je Sreœo Rajøel.
Tekmujejo:  v okviru NK Koœevje v ligi MNZ Ljubljana.Œe 
bo skupina dovolj velika se lahko samostojno udeleæimo 
tudi turnirjev v malem nogometu.
Termini vadbe*: torek 17:00–18:00, sreda 18:30–19:30, 
œetrtek 16:00–17:00.

*termini vadbe veljajo za øportno dvorano. V primeru spre-
membe sledi obvestilo trenerja.

DOBRODOØLI VSI, KI SI ÆELITE SPOZNATI 
NAJPOMEMBNEJØO POSTRANSKO STVAR NA SVETU 
–  NOGOMET!

Pripravil: Mitja Pintariœ

P R O G R A M  
NOGOMETNE 
ŠOLE ZA SEZONO  
2008 / 2009

v organizaciji ŠD NK Velike Lašče po 
skupinah 

Tudi letos za vse ljubitlje nogometa 
NOGOMETNA ØOLA

1. Pripravljalnica ( otroci letnik 2001 in mlajøi )
Novinci se prikljuœijo obstojeœi skupini Pripravljalnica       
Trener te skupine je Nina Samsa.
Tekmovanja: prijateljske tekme s klubi iz okolice in 
udeleæba na turnirjih.
Termina vadbe* : ponedeljek 16:30–18:00 in sreda 
16:30–17:30.

2. U-9 (otroci letnik 1999 in 2000)

Osnova skupine so otroci, ki so v sezono 2007/08 sodelo-
vali v  skupini U-8.
Trener te skupine je Sreœo Rajøel.

SKUPINA NAJMLAJØIH POD VODSTVOM NINE SAMSA ( foto 
M.Pintariœ)

SKUPINA U-9 POD VODSTVOM SREŒKA RAJØLA (foto M.Pintariœ)

SKUPINA U-12 , TEKMUJE LETOS Z NK KOŒEVJE  (foto Primoæ 
Økulj)

Pokal za najbolj øportno ekipo tekmovanja je osvojila ekipa 
Komarœki, ki je bila novinec v letoønji ligi. 

Na zakljuœni prireditvi obœinske lige Velike Laøœe v malem no-
gometu smo v prijetnem vzduøju in ob dobrem razpoloæenju 
igralcev veœine ekip podelili zasluæene pokale in priznanja. 

Sedma sezona obœinske lige v malem nogometu obœine Ve-
like Laøœe je tako za nami. Z dvema ekipama veœ kot lani se 
je poveœalo øtevilo novih igralcev, tako da je bilo letoønje 
tekmovanje precej bolj mnoæiœno, kot lansko. Letoønja pri-
dobitev je tudi nova razsvetljava na igriøœu v Velikih Laøœah. 
Zaradi navedenih razlogov in zaradi veselja do igranja nogo-
meta se vsi skupaj æe sedaj veselimo naslednje sezone.

Marko Æuæek

Občinska liga 
Velike Lašče v malem 
nogometu 2008
Z odigranim 18. krogom se je 18. oktobra konœala letoønja 
obœinska liga v malem nogometu obœine Velike Laøœe. 

Tekmovanje je bilo izvedeno v dveh delih, in sicer spomladi 
in jeseni. Redni krogi tekmovanja so bili odigrani veœinoma 
ob sobotah, nekajkrat pa tudi ob torkih, na vseh treh obœinskih 
asfaltnih igriøœih: v Velikih Laøœah, na Turjaku in v Dvorski 
vasi. V tekmovanju je sodelovalo 10 ekip: Laøœani, SHS, ØMD 
Turjak, MLP United, Brasil, KTØD Krpan, Komarji, Komarœki, 
Intralite d.o.o. in RSteam.

Prvak letoønje obœinske lige je postala ekipa ØMD Turjak (lani 
ØMD Kelme Group), ki je na ta naœin ubranila lanski naslov. 
Prvo mesto so osvojili v »mrtvem teku« z ekipo Laøœani. O 
naslovu prvaka je namreœ ob enakem øtevilu toœk obeh ekip 
odloœal skupni seøtevek obeh medsebojnih tekem, v tem pa 
je bila boljøa ekipa ØMD Turjak. Tretje mesto so osvojili lan-
skoletni viceprvaki SHS.

Pokal za najboljøega strelca lige je s prepriœljivo prednostjo 
osvojil Aleø Pirman iz ekipe SHS.

Najboljøi strelci:

Konœna lestvica: Najbolj øportna ekipa:

Občinsko tekmovanje 
v balinanju
V soboto, 6. septembra, je bilo obœinsko tekmovanje dvojic v 
balinanju. Tako kot predhodna leta se je tekmovanje odvijalo 
na baliniøœu Gostilne Økrabec v Robu in na baliniøœu v Sto-
pah. Tokrat je tekmovalo 18 tekmovalcev oz. 9 parov. Med 
tekmovalci smo opazili obœane, ki so se prviœ opogumili in 
poskusili tekmovati s »starimi« tekmovalci.

Konœni rezultati 
letoønjega 
obœinskega 
tekmovanja so: 1. mesto:   Cveto Peterlin in Darko Rupar

2. mesto:   Joæe Arko in Franc Zakrajøek
3. mesto:   Martin Rop in Franc Strle

Œe ljubiø æivljenje, ne zapravljaj œasa;

œas je snov iz katere je æivljenje.

(star slovenski pregovor)
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Peta obletnica 
delovanja ŠD NK 
Velike Lašče

Konec oktobra je minilo 5 let od ustanovitve øportnega druøtva 
NK Velike Laøœe. Namen delovanja druøtva je veœplasten. V 
prvi vrsti gre za delo z mladimi nogometaøi, kar omogoœa 
udeleæbo teh nogometaøev na raznih tekmovanjih z lastnimi 
ekipami. Dobrega dela ni brez ustrezne infrastrukture, zato je 
namen tudi zgraditev travnatega igriøœa v obœini.
Nadalje je namen delovanja druøtva skrb za vzgojo lastnega 
strokovnega kadra, organiziranje rekreacijske in tekmoval-
ne dejavnosti v nogometu, malem nogometu in tudi drugih 
øportih ter organiziranje øportnih øol in teœajev v sodelovanju 
s øolami in øportnimi druøtvi. Vsega tega pa ni brez povezo-
vanja z drugimi nogometnimi druøtvi in klubi doma in v tujini 
in sodelovanja z lokalno skupnostjo, øolo ter starøi. Vse to 
omogoœa, da se razvija nogomet v obœini Velike Laøœe.
Iz namena delovanja druøtva izhajajo konkretni cilji, ki so 
bili postavljeni kot merilo uspeønosti na zaœetku delovanja 
druøtva:
1. vsako leto vkljuœiti v nogometno øolo vsaj 10 novih mla-

dih igralcev,
2. usposobiti travnato nogometno igriøœe v obœini v nasle-

dnjih 2 letih,
3. izobraziti vsaj enega strokovnjaka v naslednjih 3 letih,
4. povezati se z znanim klubom z namenom sodelovanja 

za perspektivne igralce viøjih selekcij.
V prvih petih letih delovanja je druøtvu uspelo realizirati tri 
od øtirih postavljenih ciljev. 
Vsako leto se v nogometno øolo vkljuœujejo novi mladi 
nogometaøi. V zadnjih dveh letih smo uvedli nogometno pri-
pravljalnico, ki vkljuœuje otroke v vadbo æe pri øestih letih. 
Sicer pa je v vseh starostnih skupinah (do 14. leta) v nogome-
tno øolo vsako leto vkljuœenih med 40 in 50 otrok. Za njiho-
vo vadbo in napredek v nogometnem znanju skrbita trener in 
trenerka. Trenerka je pridobila trenersko licenco pred dvema 
letoma. Napredek otrokom omogoœamo tudi s povezovanjem 
z drugimi druøtvi in klubi, ki so registrirani v okviru Nogome-
tne zveze Slovenije. Z registracijo naøih igralcev v teh klubih 
je omogoœena njihova udeleæba v ligaøkih tekmovanjih. Kar 
nekaj perspektivnih nogometaøev, ki so se osnov nogometne 
igre uœili v NK Velike Laøœe, igra v ekipah drugih klubov, na 
primer v NK Domæale, NK Koœevje, NK Bravo in tudi drugje. 
Nogomet se igra na travi in edini cilj, ki za nas zaenkrat 
ostaja neizpolnjen, je travnato nogometno igriøœe. Tega ci-
lja zagotovo ne moremo izpolniti brez sodelovanja obœine, 
starøev in drugih zainteresiranih, zavedamo pa se, da mora 
biti glavni pobudnik in nosilec naøe druøtvo. V zadnjih dveh 
letih smo z naøo pobudo uspeli, tako da æe obstaja naœrt in 
lokacija in prepriœani smo, da se bodo aktivnosti konœale s 
pridobitvijo novega travnatega igriøœa. To bo dalo delovanju 
druøtva dodaten zagon, ki smo mu bili priœa æe s pridobitvijo 
nove øportne dvorane v Velikih Laøœah, s katero smo tudi mi 
pridobili boljøe pogoje za delovanje.
Prepriœan smo, da je druøtvo s svojim petletnim delovanjem 
upraviœilo svoj obstoj, zato nam volje ne manjka tudi za 
prihodnost. Model sodelovanja z obœino, øolo in predvsem 
starøi, se je izkazal za pravilnega, zato verjamem, da bomo 
na ta naœin tudi v prihodnje izpolnjevali postavljene cilje. 

Marko Æuæek, predsednik ØD NK Velike Laøœe

Učenci OŠ Primoža 
Trubarja so se udeležili 
državnega prvenstva 
v uličnih tekih
V Æalcu æe nekaj jeseni prirejajo tek po ulicah tega mesta, ki 
øteje tudi za dræavno prvenstvo. Letos (20. septembra) smo se 
teka premierno udeleæili tudi uœenci naøe øole. 

Tekmovanje je razdeljeno na netekmovalni (predøolski otro-
ci ter uœenci do 5. razreda) in na tekmovalni del (uœenci in 
uœenke 6. do 9. razreda). V netekmovalnem delu so nasto-
pili Manca Bavdek, Zala Podobnik, Boøtjan Podlogar, Jakob 
Hoœevar in Dejan Grœar. Organizatorji rezultatov teh uœencev 
niso objavljali, saj æelijo, da uœenci teœejo zaradi veselja do 
teka in ne zaradi rezultatov.

V tekmovalnem delu so sodelovali trije uœenci. Maja Petriœ je 
v kategoriji uœenk 6. in 7. razreda osvojila 27. mesto, enako 
uvrstitev je v kategoriji uœencev 8. in 9. razreda osvojil Metod 
Indihar, Blaæ Bavdek pa je bil le mesto za njim. 

Tekmovanje je bilo zgledno organizirano, uœenci pa so poka-
zali veliko volje kljub zelo hladnemu vremenu.

Bojan Novak

ZVON,  KI  
KLIČE  NA  
POMOČ!
V cerkvenem zvoni-
ku podruæniœne cerkve 
Sv. Ahacija na Gori pod 
stopniøœem, zavræen leæi 
velik bronast cerkveni 
zvon. Star je nekje okrog 
361 let in prav toliko œasa 
je s svojim zvonjenjem kot 
nevidni sopotnik spremljal 
dogajanja v okoliøkih va-
seh, do katerih je nesel 
njegov zven. Zaradi preteækega »kembla« in utrujenega ma-
teriala je zvon poœil in izgubil svoj glas. Strokovnjaki so ga  
skuøali popraviti, vendar mu prvotnega zvena niso mogli vrni-
ti. Zamenjan je bil z dvema zvonovoma, ulitima iz æeleza in 
z vgrajenim elektriœnim pogonom, odsluæenec pa je konœal v 
kotu pod stopniøœem. 

Po nekaterih pisnih virih so turjaøki grofje izdelavo zvona 
naroœili v Ljubljani. Napis na zvonu, ki je sicer zapisan v sta-
ri latinøœini, nam pove: »Zvon na Ahcu je posveœen blaæeni 
devici Mariji. Darovalec je Bathaser (Baltazar). Zvon je  leta 
1647 v Ljubljani ulil livar Adam Kohl.«

Glede na to da je bila cerkev sv. Ahacija po drugi svetovni voj-
ni popolnoma izropana notranje opreme in, da vandali dan-
danes razbijajo celo bronaste kipe, kradejo bakrene obrobe 
in ælebove, se kaj lahko zgodi, da se bo naøel kdo, ki bo na 
skrivaj pospravil tudi pod stopniøœem v zvoniku na Gori. 

Glede na navedeno predlagam, da se ta del »naøe srebrne 
dediøœine« œimprej prenese na varno mesto. Mogoœe kar na 
Turjaøki grad, saj je njegov izvor tesno povezan z turjaøkimi 
grof i. V dvoriøœnem prostoru gradu bi bil zanesljivo na var-

nem, s primerno predstavitvijo pa bi popestril turistiœno zani-
mivost Turjaøkega gradu. 

Na vse pristojne apeliram, da œim prej poskrbijo za primerno 
zaøœito zvona. Po toœi bodo lahko zvonili le tisti, ki bodo zvon 
tudi imeli. 

Pripis: Darovalec napisan na zvonu je bil verjetno Baltazar 
Wurzer, duhovnik iz Økocjana (Kraji in ljudje v Trubarjevi fari 
str. 191).

Besedilo in fotograf ija : Joæe  Jerøin

F IŽOL
Predvsem nam, malce starejøim se kar milo stori pri srcu, ko 
uzremo prizor, ki sem ga septmbra tudi za bralce Troble ujel 
v oko objektiva na robu vasi, v bliæini hiøne øtevilke 35 v 
Malih Laøœah. Na dveh øtantih se je na kozolcu, na toplem 
jesenskem soncu, suøil f iæol. V polnih rumeno rjavih strokih, 
ki jim je sonce izsuøilo æe skoraj vso vlago, je bilo opaziti de-
belo zrnje. Pa opisan prizor ni v meni vzbudil zgolj nostalgije 
po œasih, ko smo f iæol doma suøili na enak naœin, ga potem 

luøœili in kuhali na vse moæne naœine. Zaœel sem razmiøljati, 
da f iæol pravzaprav nima ravno cenjenega mesta na jediln-
iku sodobne slovenske druæine, œeprav so naøe stare mame 
zatrjevale, da sodi med zdravo prehrano. In kaj je v f iæolu 
zdravega? Odgovor sem poiskal na spletnih straneh. 

Domovina f iæola je Juæna Amerika. Pred davnimi leti so ga 
æe Indijanci sadili skupaj s koruzo, buœami in konopljo. V 
Evropi se prviœ pojavi leta 1542, Slovenci pa smo ga zaœeli 
gojiti v 17. stoletju. Zaradi bogastva nukleinskih kislin, spada 
f iæol med najuspeønejøa naravna pomlajevalna sredstva za 
naøe telesne celice. Iz teh, beljakovinam podobnih snovi, 
so namreœ zgrajena naøa celiœna jedra. F iæol je danes ne-
nadomestljiva skupina zelenjave. Med vrtninami ima suho 
f iæolovo zrnje visoko energijsko vrednost, saj 100 gramov 
vsebuje 335 kalorij. To vrednost predstavljajo ogljikovi hidra-
ti, ki zavzemajo 55 odstotkov vseh sestavin v zrnu. Z rednim 
uæivanjem f iæolovih jedi telo bogatimo s fosforjem, magn-
ezijem, kalcijem, æelezom in kalijem.  Vsebuje tudi vitamine 
iz B skupine, karotin in vitamin C. F iæol (tako suh kot tudi 
stroœji) sodi med »dobre« ogljikove hidrate, ki imajo velik 
pomen pri urejanju sladkorne bolezni. Ker vsebuje f iæol malo 
natrija in veliko kalija uœinkuje diuretiœno. Redno uæivanje 
f iæola pomaga pri teæavah z jetri, ledvicami in mehurjem, 
pomlajevalno deluje na celice, pomaga pri prebavnih mot-
njah, odvaja vodo iz telesa, krepi srce in oæilje. F iæol in tudi 
druge stroœnice so dostopna, hitro delujoœa in najbolj varna 
zdravila proti holesterolu. Pa dober tek! Œe ga boste pojedli 
preveœ in vas bo napenjalo … pa tistim okoli vas lahko mirno 
pojasnite, da le pokate od zdravja. 

VIR: www.wikipedia.org

Besedilo in fotograf ija: Joæe Jerøin
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Tradicionalni 
praznik 
suhega sadja 
na Gradežu
21. september  2008

Z letoønjim praznikom suhega sadja 
na Gradeæu je Druøtvo za ohranjanje 
dediøœine øe posebej obeleæilo 70. oble-
tnico zaœetka  gradnje vaøke suøilnice 
sadja, z organizacijo pohoda, poimeno-
vanega »Sprehod po Trubarjevi fari«, pa 
tudi 500. obletnico rojstva Primoæa Tru-
barja. Poleg marljivih œlanov druøtva so 
pri izvedbi vseh aktivnostih sodelovala 
tudi druga druøtva in posamezniki.

Sprehod po Trubarjevi 
rojstni fari

Izpred Doma krajanov na Turjaku je 50 zbranih poho-
dnikov krenilo na 8 km dolgo pot po rojstni fari naøega 
velikega rojaka Primoæa Trubarja. Na poti so pohodniki 
zaustavili korak na krajih, ki so tesno povezani s Trubar-
jevim æivljenjem, in prisluhnili lokalnim vodnikom, ki so 
udeleæence popeljali  skozi njegovo æivljenje. Na poti so 
si v Turjaøkem gradu ogledali razstavo Trubar in Turjaøki, 
poroœno dvorano, turøko jeœo in Dalmatinovo kapelo, na-
daljevali pot po gozdni uœni poti do Trubarjeve domaœije 
na Raøici, si tam ogledali urejeno spominsko sobo in po-
stavljeno razstavo  Primoæ Trubar in njegov œas. Obiskali 
so øe podruæniœno cerkev Sv. Jerneja po krajøem poœitku 
in okrepœilu pa nadaljevali do farne cerkve v Økocjanu, v 
kateri je bil Primoæ Trubar krøœen. 

Svoj pohod so zakljuœili pri suøilnici sadja na Gradeæu 
in se pridruæili ostalim udeleæencem prireditve, ter spre-
mljali zanimiv prikaz raznih kmeœkih opravil in suøenja 

sadja na ekoloøki naœin. Na ogled je bila tudi œrna kuhi-
nja, stara gostinska klet v starem vaøkem jedru in zbirka 
starega kmeœkega orodja, razstava lonœarskih izdelkov, 
vezenin ... Predstavljena je bila tudi ustvarjalna delavnica 
»Ane Bukvice«, ki je ponazorila nastanek prve slovenske 
knjige. Nastopali so turjaøki lokostrelci  s podmladkom, z 
lokom v roki pa so se lahko preizkusili tudi obiskovalci.

Sledil je bogat kulturni program v katerem so sodelovali: 
KUD Økocjan, Pevski æenski zbor Magdalene iz Grosu-
plja, Konjeniøko druøtvo, Druøtvo podeæelskih æena, Suhe 
œeøplje z Gradeæa, in  ansambel s Turjaka. Po kulturnem 
programu so Zakrajøki razpeli harmoniko in z legendarno 
Avsenikovo »Golico« pozvali na otvoritveni ples. Ob oku-
sni domaœi hrani in pijaœi se je plesalo øe dolgo v noœ.

Prireditev je popestril bogat sreœelov.

Besedilo in fotograf ije: Joæe Jerøin

Naøa dediøœina Naøa dediøœina

Zbirno mesto pri Domu krajanov na Turjaku

V Turjaøkem gradu

Pred Trubarjevim spomenikom na vasi Raøica

Dejavnost druøtva za ohranjanje dediøœine iz Gradeæa

Ustvarjalne delavnice Ane Bukvice

KUD Nastop œlanov Konjeniøkega kluba in œlanic Druøtva 
podeæelskih æena

Cerkev v Økocjanu kjer je bil krøœen Primoæ Trubar Nastop druøtvene skupine »Suhe œeøplje« iz Gradeæa
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Obisk pri Ivani Gorjup
15. avgusta letos, na praznik Marijinega vnebovzetja, je 
praznovala naøa œlanica druøtva upokojencev gospa Iva-
na svoj 91. rojstni dan. Sam praznik ni bila ovira za naø 
obiska. Z gospodom Ivancem in njegovo soprogo smo se 
odpravili v vas Kaplanovo, kjer æivi naøa slavljenka.

Gospa Ivana nas je vesela in nasmejana priœakala v svoji 
svetli in lepo urejeni sobi. Stisk roke in zadovoljen po-
gled nam je povedal marsikaj. V tem domu smo zaœutili 
neko toplino in se prepriœali, da je slavljenka obkroæena 
z ljubeœim sinom, snaho in vnukoma, ki ji s svojim od-
nosom dajejo pozitivno energijo in voljo do æivljenja. V 
pogovoru se nam je pohvalila za kar dobro zdravje, le 
nekoliko slabøi sluh ji nagaja.

Njena snaha je za naø obisk pripravila domaœe dobrote, 
katerim smo se teæko uprli. Ob obhodu smo se slavljenki 
in njenim domaœim zahvalili za prisrœno druæenje in go-
spe Ivani zaæeleli trdno zdravje do naslednjega obiska.

Zapisala: Mija Grebenc Jelaska
Fotograf ija: Franc Ivanc

Obisk v vasi Podulaka
V vasi Podulaka æivita æivahni sestri Ana in Julka 
Zakrajøek. Ana je 17. aprila praznovala 91. rojstni dan, 
njena sestra Julka pa bo oktobra praznovala 96. rojstni 
dan. Obœasno tudi zapuøœata svoj dom – o tem smo se 
prepriœali lansko jesen, ko smo priøli na obisk h gospe 
Julki. Snaha gospe Ljube, hœerka Ana, nam je poveda-
la, da sta sestri zdravi in se trenutno nahajata v Lju-
bljani. Pomislili smo, kako lepo bi bilo doæiveti njuna 
leta! Pogovor z njima je bil zelo zanimiv in je segal 
v njuno preteklost a tudi v sedanjosti sta na tekoœem. 
Preseneœeni smo bili, kako se v drobnih detajlih spomi-
njata Velikolaøke cerkve.

Gospa Ljuba skrbi za obe naøi œlanici in prav ta skrb 
ju ohranja pri telesnem in mentalnem zdravju. Mamo 
Ano spremlja na sprehodih v okolici hiøe, gospa Julka 
pa se pogosto odpravi sama do domaœije na Opalkovo. 
Pogled skozi okno v hiøi, kjer æivita  se nam odpira lep 
ozelenel svet, ki kot se zdi, polni domaœe s pozitivno 
energijo. Nekega dne jih je presenetil tudi medved na 
drevesu.

Z lepimi vtisi smo se vraœali z obiska. Gospe Ljubi hvala 
za skrb do naøih œlanic Julke in Ane z æeljo po prije-
tnem druæenju do naslednjega snidenja.

  Zapisala: Mija Grebenc Jelaska

Fotograf ija: Franc Ivanc

Srečanje upokojencev v 
Logatcu nas je navdušilo 
– dobra organizacija, 
aktivnosti, obljube, veselje
Petega septembra je pod pokroviteljstvom ZDU Slovenije in 
gostitelja osrednje pokrajinske zveze DU Logatec potekalo 
sreœanje upokojencev. Kljub niœ obetavni vremenski napovedi 
– sonœno, s poveœano oblaœnostjo s plohami in nevihtami – se 
je na Griœu, v centru vojnih veteranov zbralo veliko øtevilnih 
udeleæencev. Za odliœno pripravo sreœanja zasluæi gostitelj 
DU Logatec veliko pohvalo. Postavili so velik øotor s klopmi, 
mizami, odrom in dobrim ozvoœenjem. Vsakemu udeleæencu 
so ob prihodu logaøke upokojenke pripele klobuœek, ki so ga 
roœno izdelale. Postregle so s kavico, pijaœami in slastnim 
golaæem. Za varnost je skrbela zdravniøka ekipa z reøevalnim 
vozilom in policisti z obœudovanja vrednimi konji in motor-
ji. Postavljene so bile stojnice z razliœnimi asortimenti, od 
pripomoœkov za lajøanje starostnih tegob, pijaœami, jestvina-
mi, oblaœili, suho robo.
Program sreœanja so zaœeli organizatorji – logaøki æupan in 
predstavniki DU s pozdravi in nagovori. Podelili so medalje 
za najboljøe øportne doseæke øportnim sekcijam upokojencev. 
Upokojenci smo znani kot aktivni øportniki in ljubiteljski kul-
turniki. Vse to nam narekuje skrb za ohranjanje zdravja, kar 
poslediœno razbremenjuje zdravniøko blagajno. Sreœanje so 
popestrili glasbeniki, recitatorji in upokojenke pevskih zborov 
iz Loøkega potoka in Logatca. Kratko in jedrnato so nas na-
govorili: predsednik Desusa, ljubljanski æupan, predstavnika 
SD in sindikata ter predsednica ZDUS-a. Vsi so bili enotni, da 
je potrebno dohodke upokojencev in delavcev dvigniti nad 
prag revøœine in vsem zagotoviti dostojno æivljenje. Sprejeta 
je bila deklaracija- razglas o temeljnih pravicah starejøih, ki 
jo zaradi pomembnosti dobesedno navajam:

Deklaracija o temeljnih pravicah starejših
Œlen 1: Pravica do dostojanstva in dostojnega æivljenja
Med generacijami v druæbi so starejøi tista generacija, ki je v 
najveœji meri izpolnila svoje obveznosti do druæbe. Zato si 
zasluæijo spoøtovanje, priznanje in ustrezno mesto v druæbi.
Œlen 2: Pravica do samostojnega odloœanja o sebi in svojih 
potrebah ter pravica do pomoœi v primeru potrebe
Nihœe nima pravice starejøemu vsiljevati naœina æivljenja. Ko 
starejøi potrebujejo pomoœ, imajo pravico do takøne pomoœi, 
ki jim bo omogoœila, da bodo æiveli kar se da samostojno in 
neodvisno æivljenje. Starejøi niso predmet pomoœi, marveœ 
osebek s svojo voljo in razumom.
Œlen 3: Pravica do osebne telesne in duøevne celovitosti in 
nedotakljivosti, svobode in varnosti
Starejøi imajo pravico æiveti v varnem okolju, brez strahu 
pred groænjami in nasiljem; øe zlasti velja to za tiste, ki potre-
bujejo pomoœ, oskrbo ali nego.
Œlen 4: Pravica do zasebnosti in varovanja intimne sfere
Pravica do zasebnosti pomeni, da imajo starejøi pravico po-
staviti mejo, ki je drugi, ko gre za zasebnost, brez privoljenja 
starejøega ne smejo prestopiti; tudi to øe zlasti velja za tiste 
starejøe, ki potrebujejo pomoœ, oskrbo in nego.
Œlen 5: Pravica do kvalif icirane pomoœi
Ko starejøi potrebujejo pomoœ, jim mora biti zagotovljena 

strokovno usposobljena vsestranska pomoœ, prilagojena nji-
hovim potrebam in æeljam.
Œlen 6: Pravica do informiranosti, svetovanja in pojasnila
Pri reøevanju svojih zadev in problemov imajo starejøi pravico 
zahtevati in dobiti popolno in celovito informacijo o naœinu 
reøevanja problema, ne glede na njegovo naravo- pravno, 
ekonomsko, medicinsko in tako dalje; tudi to velja øe posebej 
za tiste starejøe, ki so potrebni pomoœi, oskrbe ali nege.
Œlen 7: Pravica do ugleda, spoøtovanja in sodelovanja v jav-
nem æivljenju ter do aktivnega staranja
Zavraœanje kliøejev o starejøih je naœin spoøtovanja starejøih; 
starejøi imajo kot vse druge generacije pravico sodelovati 
pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju vseh pomembnih 
druæbenih odloœitev, zlasti pa odloœitev, ki øe posebej zade-
vajo starejøo generacijo.
Œlen 8: Pravica do medgeneracijske solidarnosti
Starejøi se zavedajo, da med generacijami ni prepadov, 
marveœ nenehno obnavljajoœ se proces medgeneracijske 
izmenjave, ki je najmoœnejøe vezno tkivo sleherne zdrave 
druæbe.
Œlen 9: Pravica do verske in ideoloøke strpnosti
Starejøi imajo pravico do duhovne oskrbe, ko jo æelijo, in 
pravico, da takøno oskrbo zavrnejo, œe je ne æelijo.
Œlen 10: Pravica do paliativne oskrbe, dostojanstvenega umi-
ranja in smrti
Vsi ljudje imajo pravico do dostojanstvenega slovesa iz 
obœestva æivih.
Vsi smo se strinjali, da je sreœanje v celoti uspelo. Bilo je 
veliko prijaznih besed, nasmehov, stiskov rok, veselja, aktiv-
nosti, modrosti in umirjenosti. Tudi starost je lahko sreœen in 
lep del æivljenja.

Besedilo: Marija Øolar Merjasec

Duøan Zekoviœ in Javni zavod Trubarjevi kraji 
vabita na

otvoritev

RAZSTAVE 3D ILUSTRACIJ 
LEVSTIKOVEGA MARTINA 

KRPANA, 

ki bo v nedeljo, 16. novembra 2008, ob 
18.00 v grajskem stolpu gradu Turjak.

Razstava obeleæuje 150. letnico izdaje 
povesti Martina Krpana 

in 
121. obletnico Levstikove smrti.

Ob øtevilnih dvodimenzionalnih ilustracijah 
razliœnih avtorjev, Krpan kot naø »prednik« 
po 150 letih oæivi tudi v tretji dimenziji in 

izstopi iz knjige.

Vabljeni!

Sveta in œista preprostost 

premaga vse modrosti tega sveta 

in modrost mesa. 

(sv. Franœiøek Asiøki)
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NA OBISKU …
V BRLOGU
Po zadnjem snegu, ko se je osuøila zemlja, sva jo z 
Banœevim Francetom znova mahnila po senoæetih, skozi 
gozdove, mimo vasi, preœkala Miøjo dolino in po skrivno-
stni gozdni poti, ki je ni veœ, priøla v Dolenje Kaliøœe, ki 
jih tudi ni veœ.

Dolenje Kaliøœe, bolj znane kot »Ta œrne Kaliøœe« so imele 
øe pred koncem 19. stoletja okoli 80 prebivalcev. Danes 
so opuøœena hribovska vasica, kot nekakøna skleda med 
hribi, v kateri je øe leta 1931 æivelo okoli dvajset duø v 
manjøih hiøah, ki so se veœ ali manj stiskale ena ob drugo. 
To je øe danes moæno ugotoviti po razpadajoœih kamnitih 
zidovih iz katerih raste grmovje. Vse drugo prekriva bujna 
trava in veœ ali manj polomljeno sadno drevje. Veliko je 
zlasti œeøpljevih dreves, ki so se razrasle po nekdanjih 
njivah s stopniœastimi jeæami po vznoæju Lisca (821 m). 
Sredi vasi je øe vaøki bœ iz katerega so vsi vaøœani zajema-
li vodo in za æivino, a danes v njem kraljujejo æabe. Ko 
vse to z raziskovalno æilico opazujeø je nekako tako, kot 
bi odkrival neko davno civilizacijo.

Pot nadaljujeva po makadamski poti skozi gozd proti 
Gorenjim Kaliøœam, ki so jim pravili »Ta bele Kaliøœe«. 
Najprej zavijeva levo na razgledno polico G. Kaliøœ z ne-
kaj poœitniøkih hiø v gradnji, od koder je œudovit razgled 
na zasneæene vrhove Kamniøkih Alp. Spustiva se v vas, 
da pozdraviva starega znanca Marka Buønja, kot øe edi-
nega prebivalca, ki sva ga æe veœkrat dobila, ko je sedel 
na razmajanem stolu in se grel na soncu, kot martinœek 
a vedno nasmejan in prijazen. Nadaljujeva pot navzdol 
in pred kapelico levo skozi bogat meøan gozd. Gozdna 
pot naju pripelje v idiliœno ozko dolino Njivice skozi 
katero poleg poti ælobudra potoœek Kozarøœica mimo 
stare v hrib prislonjene hiøke z majhnimi okni, samske-
ga gospodarja, ki kraljuje med strmimi gozdovi. Pot na-
daljujeva v Podstrmec do glavne poti, ki se vleœe skozi 
Miøjo dolino in desno v Luæarje, skozi Rutarsko planoto 
do Krvave Peœi in navzdol po lepi poti v Rob, a to je æe 
druga zgodba.

V Podstrmcu preœkava potok Kozmanjka, oziroma s sta-
rim imenom »Mrzlica«, kot jo imenuje tudi najin prijatelj 
Milan Jakliœ, ki sva ga dobila na zelenici pred staro æago v 
pogovoru z Borisom Æuækom iz bliænjega Brloga. Veselo 
snidenje, pozdrav starih znancev in pogovor, ki preide 
v povabilo v Brlog. Odpeljemo se po dolini ob potoku 
navzgor do domaœije. Boris nam z veseljem, pred vsem 
pa s strokovno razlago razkaæe staro propadajoœe poslo-
pje mlina, stop,æage in domaœije. O nekdanji dejavnosti 
podjetnih Æuækov so poleg zidov le øe hrastove gredi vo-
dnih koles, ki æalostno œakajo neizbeænega konca. Kot 
bi bral moje misli, me z æivimi in raziskovalnimi oœmi 
potolaæi Boris. Veø, tako kot je bilo, ne pelje nikamor. 
Kmetje so priœeli kupovati kruh, mladina je odøla v øole, 
mi pa, ki smo vztrajali smo se oprijeli izdelave suhe robe 
in najrazliœnejøih dejavnosti poleg kmetijstva, ki je veœ 
ali manj preølo v rejo æivine. Kot bi æelel je  v tistem tre-
nutku iz hleva na dvoriøœe priskakljal nebogljen icek z 
verigo okoli vratu. To pa je bil povod, da nam je poka-
zal tudi hlev s trinajst glavo œredo govedi. Zanimal nas 
je pred vsem prizidek k hlevu v katerega vgrajuje velik 
litoæelezen gater za razrez hlodovine. Za zaœetek,dokler 
ne bo elektriœnega pogona, bo uporabljal kak traktor. 
»Kje si ga pa dobil?«. Je zanimalo Franceta. »Ja tega sem 

kupil pa od Øklopa na Raøici, je øe v redu in upam, da bo 
letos stekel«. »Pridite vam pokaæem pod kozolcem øe star 
lesen gater, ki mi trenutno kar dobro sluæi«. Vabil nas je 
v novo hiøo, a smo povabilo zaradi pohodnih œevljev od-
klonili. Z veseljem pa smo si ogledali strojno delavnico za 
vzdræevanje in nekaj sto najrazliœnejøih strojnih delov po 
lesenih policah. Po pogovoru, ki je sledil sem zakljuœil, 
da ve kaj dela in, da ni samo ljubiteljski zbiralec.

Nad starim poslopjem pod gozdno mejo smo si ogledali 
njegovo »remek delo«. Lesen tekaœ premera okoli 0,3 m, 
ki se vrti z gredjo v teœajih in predstavlja gonilnik manjøe 
bankijeve turbine. Æene ga usmerjeni curek vode na lo-
patice, ki priteœe po lesenem ælebu manjøega potoœka, 
ki priteœe skozi gozd iz studenœka visoko v Luæarjevem 
bregu nad cesto iz katerega sem æe veœkrat pil mrzlo 
studenœnico, œe prav jo imam vedno seboj na kolesu.

Po nekaj urah vodenega ogleda in pogovora z vtisom 
spoøtovanja smo se poslovili od œloveka, ki nenehno nekaj 
iøœe, raziskuje in dela, ter se razøli kot dobri prijatelji.

                                                    Økulj Joæe

V Dnevnem baru MINA CAFE 
v Velikih Laøœah zaposlimo:

– natakarico, redno in 
– natakarico, honorarno ob vikendih. 

Dodatne informacije na tel.: 041 472 122, Mitja.
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øe æupnijsko Marijino cerkev. Veœ o cerkvi nam je povedal 
æupnik. Tudi o Baragi, katerega spomenik stoji pred cerkvijo, 
smo sliøali nekaj zanimivih pripovedi. Trebanjski æupnik nas 
je napotil naprej na Vrhtrebnje, ki leæi nad strmim gozdna-
tim poboœjem. Øe enkrat toliko besed, kot sem jih porabila 
do sedaj, bi bilo premalo za opis sprejema na Vrhtrebnjem 
pri druæini Smoliœ. To se ne da popisati, to moraø doæiveti. 
Gospod Smoliœ nam je tudi odprl in razkazal prenovljeno 
podruænico sv. Jakob, ki se omenja æe 1528. leta. Ogledali 
smo si øe eno zanimivost. Skozi Trebnje poteka 15. poldnev-
nik, ki doloœa zemljepisno dolæino 15°00’00’’ in katerega ka-
mnito obeleæje je prav nad Vrtrebnjem.Za toplino in prisrœen 
sprejem smo se druæini Smoliœ zahvalili z oljno sliko, ki jo je 
narisala in podarila Anita Øefrer.

Zelo se nam je æe mudilo proti gradu Mirna – speœi lepotici 
– kot ga imenujejo. Grad je bil prviœ omenjen æe leta 1165. 
Øtevilni lastniki, ki so se menjavali skozi stoletja, priœajo 
o mogoœni politiœni in gospodarski postojanki. Grad je bil 
moœno poøkodovan v kmeœkih uporih v 16. stoletju in poægan 
v drugi svetovni vojni. Na gradu nas je sprejel gospod Marko 
Marin, ki skrbi za obnovo gradu. To je prileten gospod, ki æivi 
in dela samo øe za svojo »lepotico«. Sreœanje z gospodom 
Marinom je posebno doæivetje, ki ti lahko v marsiœem spre-
meni pogled na svet.

Prepriœana sem, da je bil izlet za vse udeleæence nepozaben. 
Spoznali smo æivljenjski utrip prebivalcev teh krajev, ki ga 
ohranjajo v najrazliœnejøih starih obiœajih in v øtevilnih prire-
ditvah ter pohodih, ki se jih bomo tudi mi udeleæevali, vsaj 
tako smo sklenili!

            Knjiæniœarka Mihaela
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ODHAJAM DRUGAM
Iz teme rojen
v temo usojen 

nenormalen, œuden, zblojen
vstopam v svet s peøœeno uro

priœakujem avanturo.
Æelim si adrenalina

saj dovolj mi je tiøina
dovolj tega sveta

motivirajo le zadeta me dekleta
a postajajo plehka
moøka roka mehka.

Sem preklet
se poskuøam objet

objamem niœ
hudiœ

kljubuje mi ptiœ
vrana

poveœuje se rana
poveœuje praznina

poveœuje tiøina.
Vsa praznina se polni
a mi ostajamo bolni

in ura se prazni
pribliæujemo se kazni

hudobni
zlobni
turobni
pijani

zlagani

Potovanje v »novi 
svet« – izlet po 
Dolenjski
Novi svet je staro poimenovanje Amerike. Veljalo je tudi v 
œasu, ko je naø Friderik Irenej Baraga misijonaril med Indi-
janci na podroœju Velikih jezer. »Novi svet« pa je prav tako 
lahko vsaka knjiga, ki je øe nismo prebrali, vsak kraj, ki ga 
øe nismo obiskali. »Novi svet« je bil za knjiæne œajankarje in 
ljubitelje narave, kulturne ter etnoloøke dediøœine tudi izlet v 
kraje, kjer se je rodil in nekaj œasa tam tudi æivel F. I. Bara-

ga. Na zadnji knjiæni œajanki maja smo se seznanili z nekaj 
najboljøimi prevodi ameriøke literature za mladino in odrasle 
v slovenøœino in tako nismo mogli mimo Slovenca, ki je æe 
davno pred nami stopil v Novi svet. O F. I. Baragi, njegovem 
delu in æivljenju je napisanih kar nekaj knjig, ki jih je vredno 
prebrati. Misijonar Baraga ni pomemben le kot oznanjevalec 
krøœanstva med severnoameriøkimi Indijanci, marveœ tudi kot 
sploøni kulturni delavec med njimi in øe posebej kot pisatelj, 
ki je opisoval njihovo æivljenje. Napisal je slovnico in slovar 
njihovega jezika, bil pa je tudi odliœen slikar. O tem smo 
se prepriœali v njegovi rojstni hiøi, v kateri stopniøœe v nad-
stropje krasijo njegove slike. V Knjiænici Velike Laøœe smo se 
namreœ odloœili, da gremo pogledat, kje je privekal na svet ta 
zanimivi Slovenec. Na pot smo se odpravili 16. septembra. 
Zbrali smo se na Raøici, potem pa se s svojimi avtomobili od-
peljali proti Ivanœni Gorici. Na poti do Ivanœne Gorice smo 
se ustavili pri izviru Krke in si ogledali Krøko jamo, ki nas je 
prevzela s svojimi lepotami.. Vsem je bila Krøka jama morda 
lepøa od Postojnske ravno zaradi njene neokrnjenosti. Nasle-
dnja postaja na naøi poti je bila Muljava, prijazna dolenjska 
vasica, ki se je spojila z imenom Josipa Jurœiœa. Od tu nas 
je pot vodila mimo Ivanœne Gorice po stari cesti do naselja 
Obœine v Obœini Trebnje na robu Suhe krajine. Ustavili smo 
se na Jurjevi domaœiji (muzej na prostem), ki jo sestavljajo 
pritliœna kmeœka hiøa s œrno kuhinjo in lesenim svinjakom, 
lesena kaøœa z vodnjakom – vaga, lesen skedenj, brajda in sa-
dovnjak s starimi sortami jablan in hruøk, ki øe danes bogato 
rodijo. Sprejela nas je mlada kustosinja, polna energije in vo-
lje za ohranitev etnoloøke dediøœine tega kraja. Od tu nas je 
pot vodila v Malo vas, ki spada v naselje Kneæja vas, oboje pa 
v æupnijo Dobrniœ. V gradiœu v Mali vasi se je 28. junija 1797 
rodil F. I. Baraga. Podoba gradiœa (bolj velika kmeœka hiøa 
kot grad) se od takrat ni bistveno spremenila. V nadstropju 

sta spominski sobi. V prvi, v kateri naj bi bil Baraga rojen, je 
njegova slika in nekaj drugih predmetov, ki spominjajo nanj. 
V drugi sobi so prikazane Baragove æivljenjske in delovne 
postaje med Indijanci v Severni Ameriki. Naøa naslednja po-
staja naj bi bil Dobrniœ s cerkvico sv. Jurija, kjer je bil Baraga 
krøœen (v tej cerkvi je bil krøœen tudi nadøkof Alojzij Øuøtar). 
Polni vtisov iz Baragove rojstne hiøa smo na Dobrniœ eno-
stavno pozabili in se odpravili v Trebnje. Baragov oœe Janez 
ni bil zadovoljen z gradiœem v Mali vasi, zato ga je prodal in 
kupil mnogo veœji in bolj gosposki grad v Trebnjem. V tem 
gradu je Baraga preæivel sedem najlepøih let svoje mladosti. 
Grad je tudi kot petnajstletnik podedoval, vendar ga je leta 
1821 odstopil sestri Amaliji oz. njenemu moæu Joæefu Gres-
slu. Do leta 1896je bil grad v lasti Baragovega neœaka Karla 
Gressla oz. njegove æene Marije. V œasu denacionalizacije je 
bil vrnjen lastniku, ki æivi v tujini. V Trebnjem smo si ogledali 

in sovraøtvo je z nami
pri rani
nevarni.

Zdaj edino
hodim v kino
gledam f ilm

in zdi se mi f ino
ko si podtikamo mino

eksplozijo
uniœujemo vizijo

ustvarjamo novo poezijo.

Gledam to øtevilko
6 milijard je preveliko

z razliko 
od Marsa

kjer nikogar ni
zato moje oœi

gledajo drugam.
Zaenkrat sem sam

a tam
vizijo imam
noœ in dan

a tega je vse manj.

Uniœenje vlada
œlovek je klada

pesek pada
smrtna balada
moja œokolada

naslada
ki me dviguje

poveliœuje
jaz sem doma

a vi greste na tuje
kjer zmrzuje

in se vroœina dviguje
æivljenje ne kljubuje 

æaluje
uniœuje

in se koncu pribliæuje.

In v tej savni
javni

zabavni
sem jaz glavni

edini slavni
temi ravni

temi davni …

… sedanji temi
verjemi

da tudi v mrazu
se izogibamo porazu
œloveøkemu obrazu

edinemu dokazu
ki bo izbrisan

nikamor zapisan.
Œlovek se ne bo pobral

œlovek se je izdal
zato le jaz bom ostal.

Miha Indihar
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REZULTATI VOLITEV V DRÆAVNI ZBOR 21. 9. 2008 V OBŒINI VELIKE LAØŒE

skupaj volivcev v obœini  3342 
skupaj glasovalo 2303               68,91 %
skupaj veljavnih glasovnic  2262

1 SOCIALNI DEMOKRATI POLONA CVELBAR

2 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE URØKA INTIHAR

3 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS JOØKO AHEC

4 ZELENI SLOVENIJE MILENA ØKULJ

5 LPR - LISTA ZA PRAVIŒNOST IN RAZVOJ KARIN JEÆOVITA

6 STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SNS) MATJAÆ BORØTAR

7 LIPA ANDREJA KOTAR

8 DeSUS - DEMOKRATIŒNA STRANKA UPOKOJENCEV IVAN LEBAN

9 KRØŒANSKO DEMOKRATSKA STRANKA ZVONKO GOSAR

10 NOVA SLOVENIJA KRØŒANSKA LJUDSKA STRANKA ROBERT ILC

11 NAPREJ SLOVENIJA - NPS BENJAMIN SVETEK

12 ZELENA KOALICIJA - ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES DUØAN ANTON PETRAŒ

13 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE JANEZ CIMPERMAN

14 ZARES - NOVA POLITIKA ANDREJ KRAØEVEC

15 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS ALENKA JERAJ

16 LISTA ZA ŒISTO PITNO VODO MIHAEL JARC

voliøœe øt. 33 voliøœe øt. 34 voliøœe øt. 37 voliøœe øt. 40 skupaj skupaj %

Velike Laøœe Velike Laøœe Rob Turjak øtevilo glasov

183 137 140 141 601 26.57

13 15 10 15 53 2.34

35 70 50 92 247 10.92

3 3 3 3 12 0.53

0 0 0 1 1 0.04

2 3 1 0 6 0.27

5 10 2 8 25 1.11

16 22 18 10 66 2.92

0 4 2 1 7 0.31

46 29 17 18 110 4.86

0 0 1 0 1 0.04

1 0 0 1 2 0.09

28 29 12 10 79 3.49

40 53 45 28 166 7.34

298 331 122 122 873 38.59

6 2 3 2 13 0.57

2262 100.00

Spoštovane bralke in bralci Troble!

Iskreno se vam zahvaljujem za vaøo podporo na letoønjih vo-
litvah v Dræavni zbor Republike Slovenije. Z veseljem in za-
vzeto sem zastopala vaøa staliøœa v prejønji sestavi Dræavnega 
zbora, z enako predanostjo bom vaøa zastopnica tudi v no-
vem mandatu.
Hvala za œestitke vsem, ki ste me v teh dneh poklicali in se 
mi oglasili, obenem hvala za spodbude in pomoœ, da smo 
dosegli dober rezultat. 
Œestitam tudi kandidatkam in kandidatom drugih strank za 
doseæene rezultate. Zagotovo bomo v prihodnje lahko øe so-
delovali in skupaj pripomogli k hitrejøemu razvoju in napred-
ku Obœine Velike Laøœe. 
Veselim se sodelovanja z vsemi in vas priœakujem v poslanski 
pisarni, ki bo delovala podobno kot do sedaj. O natanœnih 
terminih vas bom obvestila. O aktivnostih v Dræavnem zboru 
pa vas bom obveøœala s œlanki v Trobli.

Alenka Jeraj

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

Obœinski odbor Velike Laøœe

Čestitka

Ob ponovni izvolitvi za poslanko v Dræavni zbor Republike 
Slovenije, naøi æe dosedanji poslanki Alenki Jeraj, œlanice in 
œlani OO Velike Laøœe iskreno œestitamo. 
Æe do sedaj smo dobro sodelovali in je bila vedno pripravlje-
na pomagati pri reøevanju problemov tudi na obmoœju naøe 
obœine, zato nas ni presenetilo tako veliko øtevilo 
glasov volivk in volivcev, ki so se odloœili, da ji dajo svoj glas. 
V 3. okraju 3. volilne enote 
je dobila 4.937 glasov in je tako zasedla prvo mesto v okraju 
kjer je kandidiralo
12 kandidatov. 
Æelimo ji uspeøno delo in dobro sodelovanje tudi v bodoœe.

        
Obœinski odbor  SDS

     Velike Laøœe 

Volitve v dræavni zbor so za nami. Socialni demokrati smo veseli 
in ponosni, da smo na teh volitvah v dræavnem merilu dobili 
najveœje øtevilo glasov. Zahvaljujemo se vsem volivcem, ki so 
nas na volitvah podprli. Kot zmagovalna stranka bomo po vsej 
verjetnosti dobili mandat za sestavo vlade in popeljali Slovenijo 
po poti sprememb, ki smo jih napovedali v predvolilnem œasu.
Tudi v naøem volilnem okraju, ki obsega obœino Velike Laøœe, 
obœino Ig in dele obœin Økof ljica, 
Brezovica in MO Ljubljana, smo dosegli izvrsten rezultat. 
Dobili smo 4.433 glasov ali 29,57 %.
Œe ta rezultat primerjamo z rezultatom 6,8 % pred øtirimi leti, 
smo tokrat dobili zares veliko podporo volivcev. Jaz, Polona 
Cvelbar, sicer nisem bila izvoljena za poslanko v dræavnem 
zboru, me pa tako visoka podpora volivcev zavezuje, da øe 
naprej aktivno sodelujem v obœinskem svetu obœine Velike 
Laøœe v korist vseh obœanov.
Ob tej priloænosti œestitamo gospe Alenki Jeraj za izvolitev v 
dræavni zbor in ji æelimo uspeøno delo v parlamentu tudi v 
naslednjem øtiriletnem obdobju.
Vabimo vas, da nam sporoœite morebitna vpraøanja, nasvete, 
povabila na razgovor na elektronski naslov naøe svetnice: po-
lona.cvelbar@socialnidemokrati.si

Obœinski odbor Socialnih demokratov,
zanj Polona Cvelbar, predsednica

Zahvala stranke DeSUS

Kot kandidat Demokratiœne stranke upokojencev Slovenije 
– DeSUS na dræavnozborskih
volitvah 21. septembra 2008 se iskreno zahvaljujem vsem, ki 
so pripomogli k
izrednemu volilnemu uspehu naøe stranke. Socialna tematika 
bo vedno bolj in bolj v
srediøœu dnevne politike naøe dræave in pridobljene izkuønje 
starejøe generacije
bodo øe kako pomagale naøi øe precej mladi dræavi. Posebej 
gre zahvala g. Kastelicu
ter Obœinskemu odboru DeSUS in Druøtvu upokojencev in 
vsem simpatizerjem naøe
stranke za nesebiœno pomoœ in za podporo na volitvah. Za-
hvala gre tudi Trobli –
glasilu obœine Velike Laøœe za objavo volilnega gradiva. 
Priporoœam se za vse
pripombe, nasvete, nove ideje in plodno sodelovanje øe v 
prihodnje. Na naslednjih
volitvah bomo øe boljøi.

Dr. Ivan Leban, Smrjene 74F, Økof ljica.

SPOŠTOVANE 
OBČANKE IN 
SPOŠTOVANI 
OBČANI

Slovenska 
demokratska 
stranka 

“Misliø æe, da si dosegel meje svojih zmoænosti 
in glej, priteœejo nove sile. Prav to je æivljenje. 

                    (F. Kafka)
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Podjetniške in druge 
informacije
Pripravil Razvojni center Koœevje Ribnica d.o.o. Za natanœne 
podatke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na sple-
tnih straneh www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na 
svoj elektronski naslov prejemati tedensko sveæe informacije 
o podjetniøkih razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sve-
ta, ponudbe - povpraøevanje po izdelkih in storitvah vabimo, 
da pokliœete na øt. 01 / 895 06 10, 031 647 793 ali piøete 
na e-naslov pokolpje@siol.net. Posredovanje informacij po 
e-poøti je brezplaœno.

1. Javni razpis za ukrep 311 – diverzif ikacija v nekme-
tijske dejavnosti. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa je dodelitev 
nepovratnih sredstev za diverzif ikacijo v nekmetijske de-
javnosti, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih 
dejavnosti na kmetijah. Rok za oddajo vlog do zaprtja 
javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.

2. Javni razpis za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in 
razvoju mikro podjetij. Razpisnik: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa je dode-
litev nepovratnih sredstev za podporo ustanavljanju in ra-
zvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih de-
javnosti na podeæelju in s tem k izboljøanju uœinkovitosti 
razporejanja dela na podeæelju ter zagotovitvi dodatnih 
zaposlitvenih moænosti in poveœanja dohodka. Rok za 
oddajo vlog je do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletnih straneh: www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.
si. Podrobnosti razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_
razpisi/. 

3. Javni razpis za sof inanciranje nakupa nove tehnoloøke 
opreme v letu 2009. Razpisnik: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetniøtvo. Predmet razpisa: je sof inanci-
ranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnoloøke 
opreme. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja v 
investicijska vlaganja za proizvodnjo/izvajanje novih ali 
temeljito izboljøanih proizvodov/storitev ali procesov, kar 
se bo odraæalo v veœji konkurenœnosti podjetij merjeno z 
veœjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenœnejøem na-
stopu na trgu ter veœji dodani vrednosti na zaposlenega. 
Rok za oddajo vlog je 17. oktobra 2008. Podrobnosti raz-
pisa:  http://www.podjetniskisklad.si/.

4. Javni razpis za »Neposredne spodbude za raziskoval-
no razvojne dejavnosti v podjetjih – Projekti 2008« 
(øt. JR 7/2008). Razpisnik: Javna agencija za podjetniøtvo 
in tuje investicije. Predmet razpisa: je spodbujanje podje-
tij k pospeøenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno de-
javnost v smeri tehnoloøkega razvoja in inovativnosti za 
krepitev svojega konkurenœnega poloæaja na slovenskem, 
evropskih in tujih trgih. Rok: razpis bo odprt do porabe 
sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 22. oktobra 2008 do 
12.00, drugi zadnji rok za oddajo vlog pa bo 22. decem-
bra 2008 do 12.00. Podrobnosti razpisa: www.podjetni-
ski-portal.si/content.aspx?docid=9499&rootnodeid=9.

5. Javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kme-
tov«. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Predmet razpisa: je dodelitev sredstev v obliki 
rente upraviœencu, ki se odloœi, da bo prenehal z opra-

vljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na 
kmetiji zaradi prenosa kmetije na mlajøega prevzemnika. 
Rok: za oddajo vlog je do zaprtja javnega razpisa, ki bo 
objavljen na spletnih straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/. 

6. Javni razpis za ukrep Pomoœ mladim prevzemnikom 
kmetij za leti 2008 in 2009. Razpisnik: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: je 
enkratna f inanœna pomoœ mladim prevzemnikom kmetij 
za prvi lastniøki prevzem kmetije. Rok: za oddajo vlog je 
do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih 
straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: http://www.mkgp.
gov.si/si/javni_razpisi/.

7. Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljøevanje 
dediøœine podeæelja. Razpisnik: Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: je dode-
litev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje 
in izboljøevanje dediøœine podeæelja iz PRP 2007–2013 
ki prispeva k izboljøanju kakovosti æivljenja ter zagota-
vljanju enakovrednejøih bivalnih pogojev na podeæelskih 
obmoœjih. Rok: za oddajo vlog je do zaprtja javnega raz-
pisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP. Podrob-
nosti razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.

8. Javni razpis za izbor programov javnih del v Republi-
ki Sloveniji za leto 2009. Razpisnik: Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje. Predmet razpisa: je opraviti iz-
biro programov javnih del za leto 2009, ki so namenjeni 
aktiviranju brezposelnih oseb. Predmet javnega razpisa je 
sof inanciranje vkljuœevanja brezposelnih oseb v izbrane 
programe javnih del. Rok: prvi rok predloæitve vlog je 21. 
oktober 2008 do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2009 
vsak 5. v mesecu do 12.00. Zadnji rok za predloæitev vlog 
je 5. oktober 2009 do 12.00. Podrobnosti razpisa: http://
www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – PUSTOLOVSKI SPEKTAKEL
31. OKT. M U M I J A   –   GROBNICA  ZMAJSKEGA CESARJA
OB 19.00 Pogumni arheolog Rick se øe v tretje vraœa po starodavne zaklade, le da tokrat namesto 

egipœanskih piramid raziskuje grobnice kitajskih cesarjev. Med eno od odprav naleti na kru-
tega zmajskega cesarja in njegovo armado, ki jo je dvoliœna œarovnica pred 2.000 leti obso-
dila na veœno prekletstvo. S pomoœjo temne magije cesarjeva vojska znova vstane od mrtvih, 
a ker mumije ne poznajo poøtenega boja, œaka Ricka in njegovo druøœino ena najveœjih in 
najbolj smrtonosnih pustolovøœin. DOLÆINA: 1ura 52 minut. 

PETEK  SLOVENSKA USPEØNICA – DOKUMENTAREC
7. NOV.  D A R F U R     v o j n a   z a   v o d o
OB 19.00 V sedmih mesecih, ki jih je Tomo Kriænar, kot posebni odposlanec bivøega predsednika dr. 

Janeza Drnovøka, prebil z uporniki v Darfurju in sudanskimi vladnimi zasliøevalci in prei-
skovalci, je odkril pomembno resnico, ki je bila do sedaj zamolœana. Soscenarij in soreæija 
Maje Weiss ter montaæa Petra Braatza jamœita, da bo f ilm gledljiv in dobro obiskan. Ideja je 
za vsako prvo predvajanje v posameznem kinu predstaviti æivo verzijo pesmi »Jebel Marra« 
v izvedbi Tomaæa Pengova in pogovor z Tomom, ki bo odgovarjal tudi na vpraøanja. Na 
dogodek nameravamo povabiti vplivne ljudi iz posameznega kraja, ki lahko pripomorejo k 
spremembi razmer trenutno najveœje humanitarne krize na naøem planetu. DOLÆINA: 1ura 
50 minut. 

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI F iLM
14. NOV.  Z B E G A N
OB 19.00 V svetu slavnih in bogatih ni veliko prostora, øe najmanj za neznanega fotografa Lesa, ki øe 

vedno upa, da se bo nekoœ z neprijetnim posnetkom kakøne znane osebnosti prebil v ospred-
je. Nekega dne naleti na brezdomca Tobyja, ki bi rad postal igralec in ga (brez plaœila) zapo-
sli za pomoœnika. Splet nakljuœij poskrbi, da Toby sreœa najbolj priljubljeno pevko K’Harmo, 
ki ga hitro katapultira med najbolj zaæelene osebnosti, toda slava s sabo nosi tudi visoko 
ceno, predvsem kar se tiœe prijateljev in ljubezni. DOLÆINA 1ura 47 minut.

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – ROM. KOM.
21. NOV. D V A   D N I   V   P A R I Z U
OB 19.00 Marion in Jack æivita v New Yorku; ona je Francozinja, on Ameriœan. Med vraœanjem s 

poœitnic, polnih nesporazumov in nasprotujoœih si mnenj, se ustavita v Parizu pri njenih 
starøih. Jack, ki ne zna niti besede francosko, doæivi pravi kulturni øok: Marionina starøa 
se prepirata v njegovi navzoœnosti in mu pripravljata nemogoœo hrano, njene prijateljice 
neprestano œebljajo o seksu, naokrog ga prevaæajo pijani taksisti, Marion na vsakem vogalu 
naleti na katerega od svojih nekdanjih ljubimcev … Jacka vse skupaj æe hudo jezi, Marion pa 
njegovo jezo øe podpihuje, dokler se na koncu ne razideta. Marion najde tolaæbo v objemu 
enega svojih bivøih, Jack pa se zateœe v domaœe zavetje restavracije s hitro prehrano. Pa se 
mora ljubezen dveh razumnih ljudi res tako konœati?. DOLÆINA: 1 URA 36 min. 

                                                                                                                       
PETEK FRANCOSKA USPEØNICA – ROMANTIŒNA KOMEDIJA
28. NOV. O N  I
OB 19.00 Deæevna poletna noœ v Romuniji. Mati in hœi se prepirata v avtomobilu. Mati se zaleti v drevo 

in avto odpove posluønost. Voznica izstopi, da bi ocenila økodo, medtem ko hœi zaman skuøa 
vægati motor. Nenadoma matere ni veœ. Kot bi jo pogoltnila noœ. Hœi jo kliœe in s tresoœimi se 
rokami odtipka øtevilko policije. Oglasi se telefonska tajnica, ki jo prosi, naj øe malo potrpi. A 
kaj, ko œasa ni dosti. Zasliøi se dekliœin krik … Sledi rez na drugo prizoriøœe. Mlada Clémenti-
ne (Olivia Bonamy) pouœuje francoøœino na francoskem liceju v Bukareøti. Hvala bogu, da je 
petek. Odpravlja se domov v (vsaj zaenkrat) romantiœno hiøo, obdano z gozdom, kjer jo œaka 
moæ, pisatelj Lucas (Michael Cohen). Obeta se jima lep, miren vikend, toda ne vesta, da sta 
opazovana, obkoljena. Zazvoni telefon. Sliøijo se oddaljeni, nerazumljivi glasovi. Zaœenja se 
noœna mora. ONI so tu. Kdo so? Kaj hoœejo? DOLÆINA: 1 URA 37 minut. 

Kino - Velike Lašče  Kinoprogram za november 2008

PRILOŽNOSTNA POŠTNA 
ZNAMKA »PRIMOŽ KOZMUS, 
OLIMPIJSKI PRVAK«

14. oktobra 2008 bo Poøta Slovenije izdala priloænostno 
poøtno znamko, s katero bo zaznamovala zlato olimpij-
sko medaljo, ki jo je na letoønjih olimpijskih igrah v 
Pekingu v metu kladiva osvojil slovenski øportnik, atlet 
Primoæ Kozmus. Motiv na znamki prikazuje njegov lik 
in zlato medaljo. Dodatne informacije o novi poøtni 
znamki lahko najdete na spletni strani www.posta.si.
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Zvonovi zapeli so pesem boleœo, 
Bog ti namenil veœno je sreœo.
Odøla tiho si s tega sveta
gotovo se snidemo preko neba.

              Z A H V A L A

ob smrti naøe drage tete in sestre

Angele ZAKRAJØEK 
(1917–2008)

iz Male Slevice 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izreœena soæalja, darovano cvetje, sveœe, 
svete maøe in vsem tistim, ki ste jo v tako velikem øtevilu 

pospremili na njeni zadnji poti.
 Posebno zahvalo namenjamo sosedom, s katerimi smo 
se skupaj tudi v dnevih po slovesu spominjali pokojne.
Hvala  æupniku Vladimirju Jaksetiœu za duhovno oskrbo 
na domu in æupniku Antonu Masniku za lepo opravljen 

obred in tolaæilne besede.
Za vso pomoœ in zdravljenje se zahvaljujemo tudi 
zdravstvenemu osebju, dr. Milenki Starc Vidrih in 

patronaæni sestri Martini, 
pa tudi negovalkama Majdi in Tanji.

Hvala tudi pevcem za ubrano petje in pogrebnemu 
zavodu Zakrajøek za vso organizacijo pogreba.

Vsi njeni domaœi.

 

Z A H V A L A

Ob boleœi izgubi naøe mame 

Rozalije KOTAR 

iskreno se zahvaljujem 
vsem sorodnikom, prijateljem in Druøtvu za 

ohranjanje dediøœine Gradeæ, 
ki ste v teækih trenutkih soœustvovali z nami,

 darovali za svete maøe, cvetje in sveœe, 
ter jo v tako velikem øtevilu pospremili na 

zadnjo pot.

Nace z druæino

Boleœino lahko skrijeø,
tudi solze zatajiø,
a praznino, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiø.

           Z A H V A L A

V 77. letu nas je zapustil naø ljubi

Milan GALE 

iz Grosuplja.
Iskrena hvala vsem, ki ste delili teæke trenutke z nami, 

vsem, ki ste se od njega priøli poslovit od blizu in daleœ, 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga øe 

poslednjiœ obdali s prelepim cvetjem ter mu podarili øtevilne 
sveœe. Prisrœna hvala naøim dragim sorodnikom, sosedom 
in prijateljem, cenjenim sodelavcem podjetja Kovinastroj 
Gastronom in VVZ Kekec. Hvala medicinskemu osebju 

zdravstvenega doma Grosuplje za zdravljenje in pozornost.
Hvala gospodu æupniku Janezu Øketu za lepe  besede

 in lepo opravljen obred.
Velika hvala druøtvu ZØAM Grosuplje, ki so ga z vsemi 

œastmi pospremili na njegovo zadnjo pot.
Hvala prijatelju in vaøœanu g. Lovru Logar za ganljive besede 

slovesa.
Hvala Mo PZ Corona za prelepo petje, ki je naøega dragega 

oœita pospremilo na pot veœnosti.
Hvala vsem za izreœena ustna in pisna soæalja.
Hvala Vam, ker ste ga spoøtovali in imeli radi.

Vsi njegovi

Z A H V A L A

Ob smrti naøe drage mame, babice in prababice

Helene OKOREN 
z Bavdkov 

se iskreno zahvaljujem vsem sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste mi stali ob 

strani, izrekli soæalje, darovali cvetje in sveœe, 
ter darovali za sveto maøo, zanjo molili ter jo 

pospremili ali se v mislih poslovili od nje.

Hvala vsem, 
ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Æalujoœa hœerka Vera Gorenc 
z moæem in vsi njeni.

Kako je prazen dom, dvoriøœe,
naøe oko zaman te iøœe.
Ni veœ tvojega pogleda in smehljaja, 
Le trud in delo tvojih pridnih rok
za vedno nam ostaja.

        Z A H V A L A

V globoki æalosti nas je tiho zapustil naø dragi moæ, 
oœka, brat in stric

Œop PURKART
(21. 2. 1959–25. 8. 2008)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
øe posebej Miri Øuøterøiœ Strle in Darku Økrlju, prijateljem, sodelavcem 

CP Ljubljana, soøolcem in znancem, ki ste se v tako velikem øtevilu 
poslovili od njega, nam izrekli soæalje, darovali cvetje in sveœe ter ga 

pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se govornikom g. Logarju, g. Øavorju in neœakinji Katji 
Oblak za lepe besede slovesa, prijateljema Tomaæu in Janu Grœarju, 

pevcem iz Sodraæice, godbi iz Dobrepolja, g. Pirmanu za ozvoœenje, g. 
Zakrajøku za opravljene pogrebne storitve in praporøœakom.

Posebna zahvala dr. Milenki Starc Vidrih, sestri Mileni Peterlin in 
patronaæni sestri Martini za vso pomoœ v œasu bolezni.

Æelimo se prisrœno zahvaliti tudi dragim sorodnikom za nesebiœno 
pomoœ v œasu njegove bolezni in v najteæjih trenutkih slovesa.

Vemo, da ste ga imeli radi, saj je tudi on delil svojo ljubezen in dobroto 
vam in nam.  Tolaæi nas misel, da kogar imaø rad, nikoli ne umre –

 le daleœ je …

Vsem øe enkrat prisrœna hvala.

Æalujoœi vsi njegovi

Andrej Stritar s.p.
Raøica 24, 1315 Velike Laøœe
031 640 480; 041 832 953; 01 / 788 19 77

 www.mizarstvo-stritar.si

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

Œe menite, da vas razpisano delo veseli in izpolnjujete 
omenjene pogoje, vas vabimo, da nas pokliœete na 
telefonsko øtevilko: 031 640 480 ali 041 832 953.

Izbranemu kandidatu bomo po trimeseœnem obdobju po-
skusnega dela ob obojestranskem izpolnjevanju priœakovanj 
ponudili podaljøanje delovnega razmerja za nedoloœen œas.

Vabimo vas v zobno ordinacijo PreNaDENT v Dragi, v 
CUDV Draga na Igu, kjer hitro in kvalitetno poskrbimo 

za zdravje vaøega zobovja in vam zagotovimo lep 
nasmeh.

Ponujamo estetske plombe, protetiœno oskrbo, 
zdravljenja zob in dlesni, beljenja, implantate.

PreNaDENT

 

Draga 1, IG

tel:  040 934 000

Naroœanje vsak delavnik od 8.00 do 18.00.

Øumel bo gozd …
jesen bo z velim listjem trepetala,
a njej ne bo prinesla boleœin.
                                   (V. Taufer)

                             Z A H V A L A

Ob mnogo prerani in boleœi izgubi naøe drage

Milke MOÆEK
uœiteljice razrednega pouka s Turjaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem, vaøœanom in sodelavcem,
 ki ste nam stali ob strani v teh teækih trenutkih, 
nam izrekli soæalje, jo obdali s cvetjem, darovali 

sveœe in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala  g. Lukanœiœu za lepe besede slovesa,  
patronaæni sestri ge. Martini in Pogrebnemu 

zavodu Zakrajøek za organizacijo pogreba s pevci 
in tiøino.

Hvala vsem, ki jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Æalujoœi vsi njeni.

Turjak, okt. 2008
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Brušenje stekla
Fazetiranje stekla in ogledal
Peskanje stekla
Izdelava izolacijskega termopan stekla
Kaljeno steklo
Tuš kabine (po meri, s tesnili)
Ogledala
Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
Montaža vsega navedenega
Ostale steklarske storitve

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

STEKLARSTVO

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

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

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

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

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

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

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

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
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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Nauœi 

se 

posluøati. 

Priloænost 

vœasih 

potrka 

zelo 

tiho. 

(H. Jackson Brown )



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Trubarjevo leto 
2008

Trubarjevo leto 
2008

PETEK, 31. OKTOBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
PRIREDITEV OB DNEVU 
REFORMACIJE
(Javni zavod Trubarjevi kraji in 
Slovensko protestantsko druøtvo Primoæ 
Trubar)

PETEK, 7. NOVEMBER, ob 20.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
8. Dobrodelni koncert 
Æupanovega sklada

PETEK, 14. NOVEMBER, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Laøœe
2. ABONMAJSKA PREDSTAVA:
Življenje podeželskih 
plejbojev po drugi svetovni 
vojni ali Tuje hočemo, 
svojega ne damo v izvedbi SNG 
Drame Ljubljana
(Obœina Velike Laøœe)

NEDELJA, 16. NOVEMBER, ob 18.00
Grad Turjak
RAZSTAVA OB 150. OBLETNICI 
IZIDA LEVSTIKOVEGA 
MARTINA KRPANA 
3D ilustracija knjige
(Duøan Zekoviå in Javni zavod 
Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 22. NOVEMBER, ob 18.00
Dom krajanov, Turjak
15. SREČANJE TURJAŠKI 
HARMONIKAR
 (JSKD, OI Ljubljana okolica in KUD 
Marij Kogoj Turjak)

PETEK, 28. NOVEMBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
ODPRTJE RAZSTAVE SKULPTUR
(Druøtvo varilcev Slovenije in Javni 
zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 30. NOVEMBER, ob 18.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
KONCERT PESMI 
VELIKOLAŠKIH AVTORJEV
(Velikolaøka vokalna skupina)

SREDA, 3. DECEMBER, ob 18.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
SREČANJE GOSTOV VSEH 
KULTURNIH VEČEROV 
»Na Trubarjevini v œast domovini« 
s Tonetom Kuntnerjem
(Obœina Velike Laøœe in Tone Kuntner)

SOBOTA, 6. DECEMBER
Øportna dvorana, Velike Laøœe
MEDOBČINSKO PRVENSTVO V 
NAMIZNEM TENISU
(TVD Partizan Velike Laøœe)

PETEK, 12. DECEMBER, ob 19.30 
Levstikov dom, Velike Laøœe
3. ABONMAJSKA PREDSTAVA: 
Bonton v izvedbi Dramskega 
druøtva Muki
(Obœina Velike Laøœe)

PETEK, 19. DECEMBER
Glasbena øola, Velike Laøœe
BOÆIŒNO-NOVOLETNI KONCERT
(Glasbena øola Ribnica, 
oddelek Velike Laøœe) 


