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Æupana Antona Zakrajøka dobro po-
zna veœina obœanov Obœine Veli-
ke Laøœe, njegovo ime je znano tudi 
drugod po Sloveniji in povsod zelo 
spoøtovano. V Trubarjevem letu, 
toœneje decembra 2008, je slavil de-
setletnico æupanovanja. Posebno slo-
vesno je bila obletnica obeleæena na 
boæiœno-novoletnem koncertu. 

Biti æupan je œastno in odgovorno 
delo. Vsako leto æupanovanja pusti 
svoj peœat. Delo æupana je delo in po-
slanstvo, ki ostaja zapisano v zgodo-
vini obœine. 

Kako gleda na prehojeno pot zadnjih 
desetih let, kakøna je vizija vodenja 
obœine v bodoœe in kakøne izzive si 
postavlja v lokalnem, poslovnem in 
osebnem æivljenju, bomo razkrili v 
pogovoru z njim. 

TROBLA: Biti æupan veœ kot øtiri 
tisoœ obœanov gotovo ni lahko, saj 
funkcija zahteva veliko odgovor-
nosti, odloœnosti, vztrajnosti, ak-
tivnosti in morda øe œesa. Dræi vse 
to?

ÆUPAN: Vsekakor. Øe posebej pa 
opravljanje funkcije æupana zahte-
va veliko pogajalskih spretnosti in 
veliko znanj s podroœja psihologije, 
ekonomije in drugih. Æupan mora 
biti veøœ tudi nastopanja, kar mi je 
v zaœetku predstavljalo kar velik iz-
ziv. Predvsem pa bi rad poudaril to, 
da se mora æupan znati prilagoditi 
razliœnim ljudem in razliœnim situ-
acijam.

TROBLA: Kaj vas je navduøilo, da 
ste se pred veœ kot desetimi leti 
odloœili kandidirati za æupana? Kdo 
je imel odloœilno vlogo pri tem?

ÆUPAN: Zdaj sem æe malo pozabil, 
kaj me je takrat navduøilo. V kandi-
daturi sem videl nek izziv. Preveœ 
je ljudi, ki samo kritizirajo, sami 
pa ne poskuøajo delovati aktivno. 
Vem, da je bilo mojemu predho-
dniku Milanu Tekavcu teæko, ker je 
oral ledino na tem podroœju. Sam 
sem videl nove priloænosti pri na-
daljnjem razvoju Obœine Velike 
Laøœe. Odloœilno vlogo pa sta imela 
predsednika takratne SDS in SKD, 
Joæe Øilc in Vinko Gruden, ki sta 
me nagovorila h kandidaturi.

TROBLA: Œe primerjate svoje prve 
mesece æupanovanja z zadnjim, de-
setim letom, je morda kaj drugaœe, 

so se zgodile kakøne veœje spre-
membe pri vodenju lokalne sku-
pnosti?

ÆUPAN: S samim naœinom vode-
nja obœine sem imel na zaœetku 
veœ teæav, saj takrat nisem imel 
izkuøenj z vseh podroœij, s katerimi 
se kot æupan moraø ukvarjati. Sedaj, 
po desetih letih æupanovanja, mi 
je vodenje obœine vsekakor laæje. 
Dela pa vseeno ni manj, saj vsa-
ko leto prinaøa nove zahteve, nova 
podroœja, ki jih dræava prenaøa na 
lokalno skupnost. Tako lahko z go-
tovostjo trdim, da je œedalje veœ 
dela za strokovne sluæbe obœinske 
uprave, poslediœno pa tudi veœje 
odgovornosti za æupana.

TROBLA: Prva dva mandata ste 
funkcijo æupana opravljali poklic-
no, zadnji dve leti pa ste se odloœili 
za nepoklicno æupanovanje. Zapo-
slili ste se na Zavodu RS za blagov-
ne rezerve, kjer zasedate mesto di-
rektorja. Kaj vas je vodilo k temu 
in kako usklajujete dve zahtevni 
podroœji dela? 

ÆUPAN: Razlog je bil enostaven. V 
zaœetku leta 2007 sem dobil ponud-
bo, da bi glede na mojo strokovno 
izobrazbo prevzel vodenje skladiøœa 
naftnih derivatov v Ortneku, ki so 
del Zavoda RS za blagovne rezerve. 
Lokacija mi je zelo ustrezala, ker je 
v neposredni bliæini Velikih Laøœ 
in glede na dejstvo da je obœinska 
uprava svoje delo opravljala zelo 

Kazalo:

samostojno in odgovorno, sem to 
ponudbo tudi sprejel. Junija 2008 
pa je odøel v pokoj direktor Zavoda 
RS za blagovne rezerve in sodelav-
ci so me nagovorili, naj kandidiram 
na prosto mesto. Glede na dejstvo 
da sem æe dokaj dobro poznal delo 
Zavoda in sem izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje, sem se prijavil na 
razpis in uspel. Vsekakor mi novo 
delovno mesto predstavlja velik iz-
ziv in ga z veseljem in predvsem z 
veliko odgovornosti tudi opravljam. 
Seveda pa si moram sedaj za delo 
na obœini vzeti svoj popoldanski in 
veœerni œas, pa tudi vikende. 

TROBLA: Trenutno smo glede spora 
med Rusijo in Ukrajino priœa hudi 
plinski krizi. Ali mogoœe lahko kaj 
veœ poveste o dejavnosti Zavoda RS 
za blagovne rezerve? Ali zemelj-
skega plina nimate na zalogi?

Zavod RS za blagovne rezerve, ki 
posluje v okviru Ministrstva za go-
spodarstvo, deluje na podlagi Za-
kona o blagovnih rezervah. Pro-
gram dela ter vsebino in koliœino 
blaga, ki ga moramo imeti na zalogi 
doloœi Vlada RS. Naø Zavod pa je 
zadolæen, da predpisano blago pre-
skrbi, skladiøœi in obnavlja. Lahko 
povem, da imamo na zalogi nekate-
re æivilske proizvode, proizvode za 
medicino, za veterino, za zaøœito. 
Na zalogi imamo tudi doloœeno vr-
sto energentov. Evropska direktiva 
predpisuje le, da morajo dræave EU 
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Vsem bralcem Troble se zahvaljujemo za 
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Troble izøle æe ob sredah.
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oblikovati 90-dnevne zaloge naf-
tnih derivatov, med katere pa ze-
meljski plin ne sodi. Zato ga tudi 
nimamo v strateøkih rezervah. Naj 
pa omenim, da imamo na zalogi 
doloœene koliœine utekoœinjenega 
naftnega plina, katerega poraba se 
kljub krizi z zemeljskim plinom ni 
toliko poveœala, da bi morali pose-
gati po strateøkih zalogah. Toliko 
na sploøno. Podrobnejøi podatki o 
vsebini in koliœini blaga, ki ga ima-
mo na zalogi, pa so interne narave.

TROBLA: V œasu vaøega vodenja 
obœine ste izpeljali øtevilne in-
vesticije. Na podroœju druæbenih 
dejavnosti se je zgradil nov vrtec 
in veœnamenska øportna dvorana, 
stari vrtec ste preuredili v glasbe-
no øolo, obnovili ste Trubarjevo 
domaœijo, Levstikov dom, zdra-
vstveno postajo in øe marsikaj. Ka-
tera od omenjenih investicij vam 
je vzela najveœ dragocenega œasa, 
da ste jo izpeljali tako, kot ste si 
zadali?

ÆUPAN: Od naøtetih investicij mi 
je vzela najveœ œasa izgradnja no-
vega vrtca, kajti to je bila do tedaj 
najveœja investicija v Obœini. Bilo 
je potrebnih veliko usklajevanj gle-
de projektov tako s projektanti in z 
Ministrstvom za øolstvo in øport kot 
tudi z æeljami vodstva øole oziroma 
zaposlenih v vrtcu. Nato je bil po-
treben øe dober nadzor nad izvajal-
ci, saj je bil teren za gradnjo zelo 
zahteven. Omenil pa bi øe obnovo 
gradu Turjak, ki je vi niste omeni-
li. Ta investicija se mi je vtisnila v 
spomin zaradi tega, ker je bilo za 
njeno izpeljavo potrebnih veliko 
usklajevanj in lobiranja pri pred-
stavnikih dræavnih institucij, pred-
vsem na Ministrstvu za kulturo, da 
se je grad obnovil v tako velikem 
obsegu. Kompletno f inanciranje 
obnovitvenih del je ølo namreœ iz 
dræavnega proraœuna in treba je 
bilo vloæiti maksimalno energije in 
volje, da je grad dobil danaønjo po-
dobo.

TROBLA: Na katero od teh ste naj-
bolj ponosni, da jo imamo?

ÆUPAN: Ponosen sem na vsako 
novo pridobitev, s katero izboljøamo 
standard æivljenja v naøi obœini. Od 
naøtetih pa vsekakor na nov vrtec, 
øportno dvorano in obnovo gradu 
Turjak.

TROBLA: V tem œasu ste izpe-
ljali ogromno investicij tudi na 

podroœju komunalnih dejavnosti. 
Asfaltirali ste kar nekaj cestnih 
odsekov, zgradili nove vodovodne 
vrtine, postavili mnogo luœi javne 
razsvetljave. Bi æeleli kakøno inve-
sticijo posebej izpostaviti?

ÆUPAN: Glede na æelje naøih 
obœanov vem, da se ti najbolj vese-
lijo novih pridobitev na podroœju 
komunalnih dejavnosti. Vseka-
kor pa so bile najveœje in najbolj 
zahtevne investicije v cestno in-
frastrukturo: asfaltiranje ceste od 
Kneja proti Karlovici, od Logarjev 
do Naredov in œez vse rutarske vasi 
in dva dokaj zahtevna asfaltiranja 
v Œeteæ in Javorje na turjaøkem 
koncu. Ponosen sem tudi, da smo 
usposobili kar tri nove vodovodne 
vrtine – v Rutah, v Podstrmecu in 

Strletih, saj smo s tem zagotovili 
dodatne koliœine pitne vode. Kljub 
dejstvu da smo v tem œasu posta-
vili veœ kot dvesto luœi javne raz-
svetljave, si obœani øe vedno æelijo 
dodatnih luœi. Glede na nove di-
rektive Evropske unije bo v bodoœe 
treba javno razsvetljavo prilagoditi 
tej direktivi, ki narekuje varœnejøo 
razsvetljavo.

TROBLA: Kaj pa naœrti za naprej? 
Je v planu kakøna nova investicija? 
O domu starejøih obœanov se govori 
æe vrsto let. Kako kaæe v bodoœe?

ÆUPAN: Vsekakor imamo øe precej 
naœrtov. V veœjih naseljih bo treba 
graditi kanalizacijske sisteme, saj bi 
morali po evropskih direktivah ime-

ti nekatere dograjene do leta 2015. 
Glede na øtevilo øoloobveznih 
otrok razmiøljamo tudi o dogradi-
tvi dodatnih uœilnic na centralni 
osnovni øoli. Razmiøljamo tudi o 
moænosti, da bi na Turjaku zgradili 
dislocirano enoto za kar nekaj od-
delkov vrtca. Vsekakor pa je velika 
æelja tudi dom starejøih obœanov. 
Na æalost na dveh razpisih nismo 
bili uspeøni, saj so bile v prednosti 
obœine z veœjim øtevilom prebival-
cev. Ne mislimo vreœi puøke v ko-
ruzo in bomo postorili vse, kar je v 
naøi moœi, da bi v doglednem œasu 
priøli tudi do tega objekta. Tudi v 
bodoœe bomo nadaljevali z investi-
cijami v cestno infrastrukturo, saj 
æelimo, da bi se œim prej v vse naøe 
kraje pripeljali po asfaltnih cestah. 
Veliko sredstev pa bomo namenili 

øe obnovi vodovodnih sistemov, ki 
v nekaterih naseljih øe niso najbo-
lje urejeni. 

TROBLA: Za nami je Trubarjevo 
leto in øtevilne kulturne in druge 
prireditve. Kako gledate na prete-
klo leto? Kako bi ocenili izpelja-
ne aktivnosti in kolikøno vlogo ste 
imeli pri tem kot æupan?

ÆUPAN: Na Trubarjevo leto, ki je 
bilo posveœeno 500. obletnici roj-
stva Primoæa Trubarja, me veæejo 
prijetni spomini. Vse prireditve in 
razne aktivnosti so bile izpeljane 
na zelo visokem nivoju. To lahko 
reœem z veliko odgovornostjo, saj 
sem se udeleæil skoraj vseh, ki so se 
izvedle v naøi obœini. Udeleæil sem 

se tudi nekaterih prireditev izven 
obœinskih meja, saj sem bil pova-
bljen na mnoge izmed njih, pa lah-
ko reœem, da so bile naøe prireditve 
odliœno izpeljane. Zato je prav, da 
je pri marsikateri od teh, ki so jih 
organizirali drugi izvajalci, druøtva 
in posamezniki, f inanœno poma-
gala tudi Obœina Velike Laøœe. Z 
osebnim angaæiranjem sem kar 
precej pripomogel k dvema prire-
ditvama. Na moje osebno povabilo 
se je na Trubarjevini sestal dræavni 
Œastni odbor za poœastitev 500. 
obletnice rojstva Primoæa Trubarja 
pod vodstvom predsednika dræave 
Danila Türka. S sodelovanjem v 
dræavnem koordinacijskem od-
boru za dræavne proslave pa sem 
uspel skupaj s poslanko Alenko Je-
raj doseœi, da se osrednja dræavna 
prireditev poœastitve 500. obletni-
ce rojstva Primoæa Trubarja izpelje 
na Raøici. Po prvotnem naœrtu je 
bila ta prireditev planirana v Can-
karjevem domu v Ljubljani. Obe 
omenjeni prireditvi sta bili deleæni 
izredne medijske pozornosti, kar je 
bila vsekakor velika promocija naøe 
obœine.

TROBLA: Tudi sicer je kultura v 
naøi obœini pomembna, saj smo v 
œasu vaøega æupanovanja na tem 
podroœju zelo napredovali. Poseb-
no mesto ste dali naøim ustvarjal-
cem Trubarju, Levstiku, Stritarju, 
Javorøku. Æe nekaj let teœejo abo-
nmajske predstave, poteka poletni 
kulturni festival, gostimo sreœanje 
gledaliøkih skupin in øtevilni drugi 
dogodki. Menite, da bi bilo treba 
dodati øe kaj ali kaj spremeniti?

ÆUPAN: Vsekakor se zavedam po-
mena kulture v naøi obœini, zato 
sem vesel, da imamo tako aktiv-
na kulturno-umetniøka druøtva kot 
so KUD Primoæ Trubar, KUD Rob 
in KUD Marij Kogoj, ki s svojimi 
gledaliøkimi in drugimi prireditva-
mi popestrijo dogajanje. V lanskem 
letu smo ustanovili tudi Javni za-
vod Trubarjevi kraji s sedeæen na 
Raøici, ki je æe in bo tudi v bodoœe 
odigral osrednjo vlogo pri razvoju 
kulturnega poslanstva v naøi obœini. 
Vsekakor moram v okviru kulturnih 
dejavnosti pohvaliti aktivnosti Za-
voda Parnas in Zavoda za razvija-
nje ustvarjalnosti, ki velikokrat s 
svojimi inovativnimi idejami dasta 
velik doprinos naøi kulturi. Glede 
na zelo obiskane in zelo odmev-
ne veœere na Trubarjevini v œast 

domovini, ki smo jih organizirali 
v sodelovanju s Tonetom Kuntner-
jem in so potekali polnih øest let z 
zakljuœkom v Trubarjevem letu, bi 
æelel, da bi kakøen podoben pro-
gram zaæivel tudi v bodoœe.

TROBLA: Kaj pa turizem? Zdi se 
mi, da bi ga lahko zelo povezali s 
kulturo naøih krajev. Kakøno vlogo 
ima tu obœina?

ÆUPAN: V naøi obœini sta kultura 
in turizem moœno povezana in ju 
nikakor ne moremo loœevati. Skoraj 
vse prireditve imajo tudi turistiœni 
znaœaj, saj je cilj vseh œim veœji 
obisk. Na podroœju turistiœne po-
nudbe vidim øe kar nekaj odprtih 
moænosti. Prepriœan sem, da bi 
se dalo øe veliko bolje izkoristiti 
dediøœino turjaøkega gradu, pa naøo, 
øe dokaj neokrnjeno naravo, pred-
vsem v oklici Krvave peœi oziroma 
soteske Iøke. Menim, da bi tudi lik 
Martina Krpana morali znati bolje 
promovirati. Moja tiha æelja je, da 
bi skupaj z druøtvi in zavodi posta-
vili gledaliøko igro Martina Krpana 
po vzoru letnih gledaliøœ na Mulja-
vi ali na Studencu pri Domæalah. 
Obœina bi tak projekt vsekakor z 
veseljem f inanœno podprla.

TROBLA: Ste kdaj razmiøljali, da 
bi se vkljuœili v projekt urejena 
domaœija ali najbolj urejena vas v 
obœini? Tako bi tudi vaøki in kra-
jevni odbori zaæiveli na drugaœen 
naœin. Morda bi obœane øe bolj po-
vezalo?

ÆUPAN: Na obœini se æe dalj œasa 
trudimo in spodbujamo obœane, 
da bi imeli lepo urejena vaøka 
srediøœa. Tudi preko dræavnih 
f inanœnih spodbud sta se pred leti 
æe uredili vaøki srediøœi v Dvorski 
vasi in na Mali Slevici. V zadnjem 
œasu pa so se lepo uredila naselja 
Velike Laøœe, Raøica, Velika Slevi-
ca, Gradeæ in Retje. Rezultat te ure-
jenosti sta tudi priznanji Turistiœne 
zveze Slovenije, ki sta ju za svojo 
urejenost pridobili Raøica in Retje. 
Tudi za urejenost Velikih Laøœ smo 
dobili kar precej pohval. Zato bomo 
z ureditvami krajevnih srediøœ na-
daljevali tudi v prihodnje. Øe bolj 
pa sem vesel dejstva, da so pri vseh 
naøtetih ureditvah vasi velik deleæ 
prispevali tudi obœani s prostovolj-
nim delom. 

TROBLA: Pomembno mesto ima v 
naøi obœini tudi øport. Z izgradnjo 
veœnamenske øportne dvorane smo 

pridobili pomemben objekt tako 
za uœence øole kot obœane. Ima-
mo øtevilna druøtva, ki delujejo 
zelo aktivno. Kako ocenjujete delo 
øportnih druøtev? Kako je z ak-
tivnostmi v novi øportni dvorani? 
Kakøna je vaøa vizija na podroœju 
øporta v bodoœe?

ÆUPAN: Zelo sem vesel, da se veli-
ko mladih udejstvuje tudi v øportu. 
Naj omenim samo obœinsko nogo-
metno ligo in pa tudi sistematiœno 
delo Nogometnega kluba Velike 
Laøœe z mladimi, saj njihove se-
lekcije dosegajo izredne rezultate 
na medobœinskih in regijskih tek-
movanjih. Vsekakor bo k veœjemu 
razvoju øportnih dejavnosti pripo-
mogla nova øportna dvorana, ki je 
v popoldanskih in veœernih urah 
æe polno zasedena. V bodoœe pa 
na podroœju øporta æelim, da bi na 
Raøici zgradili øportno-rekreacijski 
center za katerega æe imamo idejne 
naœrte. Na æalost pa se zatika pri 
pridobitvi soglasja s strani dræavnih 
organov, Zavoda za naravno in 
kulturno dediøœino. Ta center bi 
zdruæeval kar nekaj igriøœ – nogo-
metno igriøœe na travi, igriøœe za 
odbojko, plezalno steno, veslanje 
na vodi, predviden je prostor za 
piknike, za pozimi pa bi postavili 
drsaliøœe na ledu. Glede na veliko 
tradicijo smuœarskih skokov v Dvor-
ski vasi æelim, da bi posodobili ska-
kalnico in s tem omogoœili izved-
bo skokov tudi v bodoœe. Obstaja 
velika moænost, da bi s sponzor-
skimi sredstvi skakalnico opremili 
tudi s plastiko, kar bi omogoœalo 
skoke tudi poleti. Pri tem projektu 
zaenkrat predstavlja najveœji pro-
blem lastniøtvo zemljiøœ. Upam, da 
se bomo tudi o tem enkrat uspe-
li dogovoriti, saj bi bila izvedba 
smuœarskih skokov tudi poleti veli-
ka popestritev øportnega dogajanja 
pri nas .

TROBLA: Deset let deluje tudi 
Æupanov sklad. Pobuda je vaøa in 
mislim, da ste edini v Sloveniji, ki 
ste se odloœili za ustanovitev take-
ga sklada. Kje ste dobili idejo za 
to? Kako se sklad f inancira?

ÆUPAN: Ko sem pred mojimi prvimi 
volitvami za æupana hodil po naøi 
obœini sem zaznal stiske nekaterih 
naøih obœanov. Æe takrat sem se 
odloœil, da bom v primeru izvolitve, 
ustanovil dobrodelni sklad, iz kate-
rega bom pomagal naøim obœanom, 
ki bi se iz razliœnih razlogov znaøli 
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v stiskah. Sklad se f inancira na 
razliœne naœine. Najveœ sredstev 
vsako leto zberemo na dobrodel-
nem æupanovem plesu in dobrodel-
nem koncertu. Sredstva v sklad pa 
prispevajo tudi podjetniki in razne 
organizacije, nekateri svetniki se 
odpovedo delu sejnin, æe deset let 
pa del moje æupanske plaœe v sklad 
namenjam tudi sam. Zelo vesel pa 
sem donacij tudi mnogih drugih po-
sameznikov tako iz naøe obœine kot 
tudi izven nje.

TROBLA: Komu namenjate sred-
stva? Imate kakøen podatek, koliko 
denarja je æe bilo zbranega v vseh 
letih in kolikim ste æe pomagali s 
sredstvi æupanovega sklada?

ÆUPAN: Sredstva sklada namenja-
mo za razliœne namene. Za vsa-
ko øolsko leto naøim dijakom in 
øtudentom podelimo nekaj øtipendij 
in enkratnih pomoœi. F inanciramo 
tudi druge dejavnosti mladih kot tudi 
razliœne dobrodelne akcije, sklad pa 
priskoœi na pomoœ tudi druæinam, 
ki so se znaøle v teækih situacijah. 
Sklad se je pred leti pridruæil civil-
ni pobudi pri organizaciji zbiranja 
pomoœi po ruøilnem cunamiju v 
Aziji, predlani pa projektu Verjemi 
vase in osvoji svet svetovne popo-
tnice Benke Pulko. Do sedaj je bilo 
podeljenih 18 øtipendij, povpreœno 
dve na leto, in veœ kot 90 enkratnih 
pomoœi v razliœnih zneskih. Skupaj 
smo do sedaj zbrali in razdelili veœ 
kot osemdeset tisoœ evrov. Dovolite 
mi, da se ob tej priloænosti v imenu 
dobitnikov pomoœi iskreno zahva-
lim vsem donatorjem. 

TROBLA: V zadnjih letih je zaæivelo 
tudi Mladinsko druøtvo VRT? V so-
delovanju z vami so v preteklem 
letu pripravili dobrodelni kon-
cert. Ste zadovoljni z aktivnostmi 
druøtva? Imate v naœrtu øe kakøen 
skupni projekt?

ÆUPAN: Zelo sem vesel, da so mla-
di sprejeli mojo pobudo o organi-
ziranosti mladih in ustanovili Mla-
dinsko druøtvo VRT. Kolikor mi je 
znano, so æe v prvem, zaœetnem 
letu izpeljali vrsto aktivnosti – izlet, 
predavanja, mladinske veœere … Øe 
posebej pa sem vesel, da so skoraj 
brez moje pomoœi organizirali Do-
brodelni koncert Æupanovega skla-
da. Prepriœan sem, da bomo skupaj 
realizirali øe kakøen projekt. Ob tej 
priloænosti bi pohvalil tudi delova-
nje Druøtva podeæelske mladine, ki 

zdruæuje mlade z ljubeznijo do na-
rave in kmetijstva, saj so se udeleæili 
kar nekaj tekmovanj in dosegli lepe 
uspehe v teoretiœnem in praktiœnem 
znanju s podroœja kmetijstva.

TROBLA: V letu 2008 ste zaœeli 
pomembne premike na podroœju 
zdravstva v obœini, saj je bilo v 
zadnjih letih kar nekaj teæav z ZD 
Ljubljana, pod okriljem katerega je 
delovala Zdravstvena postaja v Ve-
likih Laøœah. Stekli so pogovori z 
ZD Ribnica o novem sodelovanju. 
Kako daleœ smo in kako napredu-
jejo stvari? 

ÆUPAN: S 1. januarjem 2009 naøim 
obœanom zagotavlja sploøne zdra-
vstvene storitve Zdravstveni dom 
Ribnica, katerega soustanoviteljica 
je postala tudi Obœina Velike Laøœe. 
Prepriœan sem, da je to, po neuspeli 
podelitvi koncesije, najboljøa reøitev 
za naøe obœane. Tako sploøno zdra-
vstvo v naøi obœini ostaja v okviru 
javnega zdravstva. Pri prenosu de-
javnosti iz ZD Ljubljana na ZD Rib-
nica smo bili sooœeni z doloœenimi 
teæavami. Glede na dejstvo da je dr. 
Breda Kriøto izrazila æeljo, da bo z 
novim letom odøla na novo delovno 
mesto v Ljubljano, je ZD Ribnica 
takoj objavil razpis za novo zdrav-
nico, ki bo nadomestila dr. Kriøto. 
Enako se je zgodilo tudi z medicin-
sko sestro, ki je odøla z zdravnico. 
Na objavljen razpis za novo zdrav-
nico se je prijavila dr. Darja Modic 
Likar, ki bo glede na odpovedni rok, 
zaœela z delom pri nas predvidoma 
aprila. Upam in æelim, da bo pri nas 
ostala tudi dr. Milenka Vidrih Starc, 
za katero je bilo sicer tudi sliøati, 
da odhaja v Ljubljano. Obœina bo 
vsekakor øe naprej zagotavljala kar 
najboljøe pogoje za delo zdravstve-
nemu osebju v Zdravstveni postaji 
Velike Laøœe. Ob tej priloænosti bi 
æelel dati vse priznanje direktorju 
ZD Ribnica, dr. Rusu, ki se je zelo 
zavzel za naøo postajo. Ne glede na 
zaœetne teæave sem prepriœan, da 
se bodo zadeve s prihodom nove 
zdravnice umirile, in œe bo pri nas 
ostala øe dr. Starc, bomo v okviru 
ZD Ribnica deleæni øe boljøih uslug, 
kot smo jih bili pod okriljem ZD 
Ljubljana.

TROBLA: Pa se dotakniva øe po-
slovno-obrtne cone Loœica. Kako 
daleœ oziroma blizu je œas, ko bodo 
tudi podjetniki naøe obœine dobili 
primeren prostor za delovanje in 
opravljanje svoje dejavnosti? 

ÆUPAN: Z veseljem lahko povem, 
da je Obœina v letu 2008 odkupi-
la celotno zemljiøœe obrtne cone 
Loœica in s tem postala njen 100% 
lastnik. Obœinski svet je æe potr-
dil OPPN – Obœinski podrobnejøi 
prostorski naœrt – iz katerega je 
razvidno, za katere dejavnosti je 
namenjena ta obrtna cona. Tik 
pred zakljuœkom pa je æe projek-
tna dokumentacija za komunalno 
ureditev cone. Sedaj razmiøljamo, 
kako bi preko javno-zasebnega 
partnerstva naøli investitorja, ki bo 
komunalno uredil to obrtno cono. 
Upam, da pri iskanju investitorja 
ne bomo imeli teæav. Naøa æelja 
je, da bi se cona komunalno uredi-
la æe v letoønjem letu, kar pomeni, 
da bi potencialni investitorji lah-
ko svoje objekte zgradili æe v letu 
2010. Obrtna cona bo namenjena 
za obrtne, storitvene, proizvodne 
in trgovske dejavnosti. Æelim, da 
bomo ne glede na napovedano 
recesijo uspeli prodati kar najveœ 
prostora v obrtni coni. Predvsem 
upam na vse tiste potencialne in-
vestitorje oziroma podjetnike, ki so 
se pozitivno odzvali na naøo pred-
hodno anketno povpraøevanje, œe 
bi svojo dejavnost prenesli v obr-
tno cono. Na podlagi ankete smo 
tudi izdelali OPPN.  

TROBLA: Manca Koøir je pred 
leti zapisala, da je lastna izkuønja 
edino, kar œloveka nauœi, izuœi 
in prepriœa tako celovito, da si 
upa reœi: ZDAJ VEM. Se strinjate 
s to mislijo? Nam lahko zaupate 
kakøno vaøo izkuønjo, ki potrjuje 
to misel?

ÆUPAN: Zanimiva misel in lah-
ko reœem, da se zelo strinjam z 
njo. Vsaka zadeva, s katero se 
œlovek sam spoprime, jo izpelje in 
dokonœa, pa tudi tista, ki morda ne 
uspe tako, kot si jo je zastavil, je 
tista, ki mu da najveœ. Da mu nova 
znanja, nove izkuønje in øe marsi-
kaj drugega, kar œloveku vse pride 
prav pri nadaljnjem delu in izpelja-
vi naslednjih izzivov. 

TROBLA: Obœina Velike Laøœe po-
kriva tri nekdanje krajevne sku-
pnosti: Turjak, Rob in Velike Laøœe. 
Prav gotovo so obœani øe vedno na 
nek naœin navezani na oæje lokal-
no okolje. Ali obœutite to pri vaøem 
delu? Kako vam uspe razporejati 
sredstva, voditi in izpeljati posa-
mezne aktivnosti, da zadovoljite 
potrebe vseh obœanov? 

ÆUPAN: Na zaœetku mojega 
æupanovanja sem vsekakor obœutil, 
da so obœani øe vedno vezani na 
oæja obmoœja, ki so jih pokriva-
le nekdanje krajevne skupnosti. 
Opaæam pa tudi, da je z vsakim le-
tom te pripadnosti manj œutiti. Sam 
kot æupan poskuøam s predlogi za 
investicije œim bolj enakomerno 
pokriti vsa obmoœja naøe obœine. 
Seveda dajem poudarek obmoœjem, 

ki so bila v preteklosti bolj zaposta-
vljena. Glede na dokaj enakomer-
no zaupanje volivcev v vseh treh 
obmoœjih obœine, sem prepriœan, 
da mi uspeva in da ljudje opazijo, 
da poskuøam prisluhniti æeljam, 
ne glede na to iz katerega konca 
obœine prihajajo.

TROBLA: Priprava obœinskega 
proraœuna zahteva veliko œasa in 
dobro presojo, kako razdeliti sred-
stva na toliko podroœij. Vem, da 
se æe vrsto let lotevate priprave 
osnutka tega zahtevnega projekta 
kar sami. V œem vidite prednost, 
da ste tako neposredno vpeti v to 
delo sami?

ÆUPAN: Pripravo proraœuna pred-
pisuje zakon. Samo æupan je tisti, ki 
lahko predlaga proraœun, ki ga ka-
sneje po obravnavi sprejme obœinski 
svet. Zato se tega dræim æe od vsega 
zaœetka. Pri pripravi proraœuna so 
mi v veliko pomoœ strokovni de-

lavci na obœini, s katerimi skupaj 
pripravimo osnutek proraœuna. Pri 
razdelitvi sredstev moramo najprej 
upoøtevati f inanciranje tistih dejav-
nosti, kot to predpisujejo razliœni 
zakoni s podroœja lokalne samou-
prave. Sredstva, ki ostanejo, pa na-
menimo za razliœne investicije in 
f inanciranje druøtev. Tako pripra-
vljen osnutek proraœuna je tudi jav-
no objavljen in nanj imajo obœani, 

obœinske svetnice in 
svetniki in drugi po-
rabniki proraœuna 
moænost podati pri-
pombe oziroma pri-
praviti amandma-
je. O teh glasujejo 
obœinski svetniki, ki 
konœno tudi sprejme-
jo proraœun. 

TROBLA: Mislim, 
da se ne motim, œe 
reœem, da je bil v naøi 
obœini v vseh desetih 
letih vaøega vodenja 
proraœun sprejet v 
predvidenem roku. 
Tako je bilo tudi de-
cembra 2008. Zakaj 
je to tako pomemb-
no?

ÆUPAN: Zato, da 
imamo na obœini 
potem veœ œasa za 
pripravo vseh aktiv-
nosti, ki so potreb-
ne pri izvrøevanju 

proraœuna. Tudi izpeljava vseh po-
stopkov, ki so potrebni za dobro 
izvedbo raznih investicij, je dol-
gotrajna in dokaj zahtevna. In vse 
to se lahko zaœne øele po sprejetju 
obœinskega proraœuna.

TROBLA: Teœe vaø tretji mandat in 
v vsakem obdobju ste tesno sodelo-
vali tudi z obœinskimi svetniki. Se-
stava obœinskega sveta se iz man-
data v mandat nekoliko spreminja. 
Lahko naredite kratko primerjavo 
sodelovanja z vsakim od sestavov 
ter izpostavite prednosti oziroma 
pomanjkljivosti, ki ste jih zaznali. 
Ali je kdo od sedanjih svetnikov bil 
œlan tudi v prejønjih dveh obœinskih 
svetih?

ÆUPAN: Lahko reœem, da sem z vse-
mi tremi sestavi obœinskih svetov 
vzpostavil korekten odnos. Vsaj tak 
obœutek imam. Na zaœetku vsakega 
mandata sem opazil, da bi svetni-
ki æeleli ne samo odloœati, temveœ 

nemalokrat tudi izvajati doloœene 
aktivnosti. To pa ni v skladu z 
zadolæitvami in odgovornostmi, ki 
jih imajo razliœni obœinski organi. 
Naj omenim, da obœinski svetniki 
predstavljajo zakonodajno oblast, 
æupan pa izvrøilno. Tako je vsa 
odgovornost za pravilno izvajanje 
proraœuna na æupanu in posredno 
na obœinski upravi, ki mora pri svo-
jem delu upoøtevati zakonske pred-
pise in doloœila. Obœinski svetniki 
ne odgovarjajo za svoje odloœitve, 
tudi œe so le-te protizakonite. Œe se 
to sluœajno zgodi, je æupan tisti, ki 
takih odloœitev ne sme izvajati, saj 
bi za njih odgovarjal on. Proti kon-
cu prvih dveh mandatov je bilo opa-
ziti nekaj poveœanega nasprotova-
nja nekaterih svetnikov æupanovim 
predlogom, kar pa je bilo, glede na 
bliæajoœe nove lokalne volitve, tudi 
nekako razumljivo. Glede na dej-
stvo da imamo na doloœene zadeve 
tudi razliœne poglede, je potrebne-
ga z obœinskimi svetniki marsikdaj 
kar veliko usklajevanja, saj æelim, 
da bi kar najveœ raznih odloœitev 
sprejeli kar z najveœjim soglas-
jem. In velikokrat je tako, za kar se 
obœinskim svetnicam in svetnikom 
lepo zahvaljujem. 

Kar se pa tiœe sestave obœinskih 
svetov, lahko reœem, da sta bila 
prva dva preteæno moøko zastopa-
na, v zadnjem pa je kar ena tre-
tjina æensk, kar je dobro. Æenske 
predstavnice imajo mogoœe bolj 
pref injen odnos pri odloœanju, 
bolj umirjen naœin izraæanja svojih 
staliøœ in mislim, da je to vsekakor 
pozitivna sprememba. 

Ja, dva sedanja obœinska svetnika 
sta bila œlana tudi v prvih dveh se-
stavih. To sta Joøko Ahec in Matjaæ 
Gruden. 

TROBLA: V zadnjem mandatu ima-
te tudi podæupanjo, ki vam je pri 
delu v pomoœ. Katere naloge ste ji 
poverili? 

ÆUPAN: Dr. Tatjana Devjak je bila 
podæupanja tudi v mojem prvem 
mandatu æupanovanja. Ker sva æe 
takrat dobro sodelovala, sem jo 
ponovno imenoval tudi v tem man-
datu. Glede na njeno strokovnost 
pokriva podroœje druæbenih dejav-
nosti. Njeno øiroko znanje s tega 
podroœja, pa tudi odloœnost sta mi 
v veliko pomoœ. Sedaj ko opravljam 
funkcijo æupana nepoklicno, pa me 
podæupanja marsikdaj nadomeøœa 
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tudi na raznih sestankih in priredi-
tvah. Tudi njej se za dosedanje so-
delovanje iskreno zahvaljujem.

TROBLA: Veliko vlogo imajo tudi 
obœinski odbori obœine. Kako delu-
jejo in kakøno vlogo ste jim dali vi 
v vseh treh mandatih?

ÆUPAN: Delo in vlogo obœinskih 
odborov doloœata Statut in Poslov-
nik Obœine. Odbori so posvetoval-
no telo obœinskega sveta. Obiœajno 
se sestajajo pred sejo obœinskega 
sveta in podajo svoja mnenja k 
doloœenim toœkam dnevnega reda. 
Velikokrat, ko gre za izvedbo 
kakøne bolj zapletene zadeve, pa 
obœinske odbore poprosim za mne-
nje tudi sam.

TROBLA: Kakøno je vaøe vodilo pri 
vodenju obœinske uprave? Imate 
strokovno usposobljen, uspeøen in 
mlad kader, v veœini æenskega spo-
la. Kako izbirate nove sodelavce?

ÆUPAN: Zavedam se, da so ljudje, 
s katerimi delam, najpomembnejøi. 
Naj omenim, da sem v prvem man-
datu marsikatero delo opravil sam, 
kasneje pa sem spoznal, da moram 
doloœene zadolæitve prenesti na so-
delavce. Z njihovim strokovnim de-
lom in znanjem moramo izpeljati øe 
tako zapletene in zahtevne projek-
te. 

Samo za izvedbo ene investicije je 
obiœajno treba pripraviti kar nekaj 
razpisov: za projektiranje, za nad-
zor, za gradnjo. Naj omenim, da pre-
ko obœine ne vodimo le investicij v 
komunalnem gospodarstvu, temveœ 
tudi vse investicije na podroœju 
predøolske in øolske vzgoje, v zdra-
vstvu, na podroœju kulture in øporta. 
Pripraviti je treba razne razpise za 
sof inanciranje dejavnosti in progra-
mov s podroœja øportnih, turistiœnih, 
kulturnih, gospodarskih, kmetijskih 
in drugih dejavnosti. Naj omenim, 
da mora ena obœinska usluæbenka 
pokrivati kar nekaj podroœij dela. 
Obœinski delavci morajo nepresta-
no spremljati tudi vso zakonodajo z 
njihovega podroœja dela, ki se v naøi 
dræavi zelo hitro spreminja, kar pred-
stavlja øe dodatne teæave. Prepriœan 
sem, da imamo v naøi obœinski upra-
vi strokovne in delovne usluæbence, 
ki zelo dobro poznajo podroœje svo-
jega dela. Nove sodelavce vedno 
izberemo preko javnega razpisa in 
kasneje preko razgovorov izbere-
mo najustreznejøega za naø delovni 
tim. 

TROBLA: Kako bi ocenili uspeønost 
in prepoznavnost naøe obœine v 
øirøem prostoru ?

ÆUPAN: Menim, da je Obœina Ve-
like Laøœe postala v zadnjem œasu 
zelo prepoznavna. Z naøo bogato 
kulturno dediøœino, øe posebej s 
Trubarjevo domaœijo, s turjaøkim 
gradom, z naøo naravno dediøœino 
in s pristnim odnosom do vseh obi-
skovalcev gradimo svoje mesto in 
prepoznavnost v øirøem slovenskem 
prostoru in zunaj naøih meja. Kot 
sem æe omenil, je øe posebej k pro-
mociji obœine pripomoglo Trubarje-
vo leto 2008, saj so bili dogodki in 
naøi kraji deleæni izredne medijske 
pozornosti. Z velikim razumevanjem 
vodstva Darsa, smo uspeli na avto-
cestnem kriæu okoli Ljubljane s po-
stavitvijo turistiœnih tabel, na kate-
rih sta oznaœena grad Turjak in Tru-
barjeva domaœija. Marsikdaj pa za 
naøo prepoznavnost poskrbijo tudi 
naøa druøtva. Zelo sem ponosen na 
vsa druøtva kot tudi na posamezni-
ke, ki s svojo aktivnostjo popestrijo 
dogajanje pri nas. Nekatera druøtva 
in zavode, ki delujejo na podroœju 
kulture, sem æe omenil. Æelim pa 
izpostaviti øe naslednja: Druøtvo 
podeæelskih æena, ki s svojimi do-
brotami poskrbi za promocijo kra-
ja na skoraj vseh prireditvah, zelo 
aktivno je tudi konjerejsko druøtvo, 
ki je skupaj s podeæelskimi æenami 
ustanovilo folklorno skupino. Zelo 
aktivno in prepoznavno je Druøtvo 
za ohranjanje dediøœine z Gradeæa, 
ki lepo skrbi za staro suøilnico sad-
ja in znotraj katerega deluje zani-
miva etno skupina Suhe œeøplje, ki 
so nastopale æe na mnogih priredi-
tvah izven naøe obœine. Spomine na 
osamosvojitveno vojno zelo lepo 
ohranjajo œlani Druøtva veteranov 
vojne za Slovenijo. Druøtvo Krpan 
postaja prepoznavno z organizaci-
jo Krpanovih iger in organiziranja 
dræavnega prvenstva v taroku, Lo-
kostrelski klub Turjak pa po organi-
zaciji dræavnega prvenstva v loko-
strelstvu in dobrih rezultatih svojih 
œlanov na raznih tekmovanjih. Tudi 
Øportno-turistiœno druøtvo Raøica 
me je lani prijetno presenetilo z 
izpeljavo nekaj lepih prireditev, za 
katere upam, da bodo tradicionalne. 
Aktivno je tudi Druøtvo upokojen-
cev, znotraj katerega deluje kroæek 
roœnih del. Æelim pa omeniti øe 
Sreœka Knafeljca iz Krvave peœi in 
Boæa Zalarja z Raøice, ki s svojimi 
dejavnostmi poskuøata v naøe kraje 

pripeljati nove obiskovalce. Vsem 
naøtetim druøtvom, kot mogoœe øe 
kakønemu, ki sem ga sedaj pozabil 
omeniti, in nekaterim posamezni-
kom smo lahko hvaleæni, da s svo-
jimi aktivnostmi promovirajo naøo 
obœino. 

TROBLA: Kako pa gledajo na 
vaøe delo vodenja obœine najoæji 
domaœi, æena in otroka? Vas pod-
pirajo pri delu? Ob vseh dnevnih 
aktivnostih in naporih, ste pogo-
sto zasedeni tudi v veœernem œasu. 
Kako to sprejemata sin in hœerka? 
Kdaj najdete œas zanju?

ÆUPAN: Vsekakor sem pri delu 
deleæen ogromne podpore svojih 
domaœih. Brez podpore in razu-
mevanja dela ne bi opravljal tako 
zavzeto. Æena me pogosto spre-
mlja na raznih sprejemih in prire-
ditvah. Tudi zanjo je to doloœena 
obveznost. Morda bi raje prosti œas 
preæivela kako drugaœe, pa jo obve-
znost do protokolarnih sprejemov 
nekako zavezuje. Lahko reœem, da 
se vedno z veseljem odzove moje-
mu povabilu na to ali ono sreœanje, 
œe le lahko uskladi s sluæbenimi 
obveznostmi. Tudi otroka sta zelo 
razumevajoœa. Morda je bilo prva 
leta teæje, ko sta bila øe manjøa in 
sta potrebovala veœ oœetove bliæine. 
Sedaj sta æe tako velika, da razume-
ta moje obveznosti in poslediœno 
veœjo odsotnost. No, vseeno pa smo 
obiœajno v veœernih urah in ob vi-
kendih, seveda pa v œasu poœitnic, 
vedno skupaj. 

TROBLA: Kako pa poskrbite zase, 
da imate dovolj energije in moœi? 
Kje si napolnite baterije?

ÆUPAN: Lahko reœem, da si najveœ 
energije pridobim v domaœem oko-
lju in ob hobijih. Zelo uæivam pri 
gradnji in urejanju domaœega vrta 
ter pri skrbi za male æivali, ki jih 
imamo doma kar nekaj. V veliko 
veselje mi je zbiranje razglednic, 
starih in novejøih, iz krajev naøe 
obœine. Naj povem, da jih imam 
æe veœ kot sto, najstarejøa sega 
v leto 1898. Æelim, da bi zbir-
ko øe poveœal. Zato pozivam vse 
naøe obœane, œe imajo mogoœe 
doma kakøne stare razglednice, 
ki prikazujejo naøe kraje, da mi 
to sporoœijo. Pripravljen sem jih 
odkupiti. Uæivam tudi v øportnih 
aktivnostih. Vœasih sem rad igral 
nogomet, namizni tenis, pa tenis, 
tudi veœkrat na teden. Na æalost pa 
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Janezom Janøo, ki je izredno dobro 
poznal naøe kraje. Prijeten spomin 
imam tudi na krst Petre Zakrajøek 
in Ane Duøœak, saj sem jima, kot 
petima otrokoma v druæini, krstni 
boter. Zelo se mi je vtisnil v spomin 
dogodek v Narodni galeriji, ko sem 
prejel posebno plaketo za dobro-
to, plemenitost in œlovekoljubno 
delo v letu 2002, ki jo v okviru 
vseslovenske akcije podeljuje revi-
ja Naøa æena. Nepozaben mi je bil 
tudi podpis protokola o pobratenju 
s Øvicarsko obœino Lützhef lüh, saj 
je naøa obœina prva v Sloveniji, ki 
ima sklenjen tak protokol s kate-
ro obœino iz Øvice. Seveda pa so 
se mi v desetletnem æupanovanju 
zgodili tudi manj prijetni dogodki, 
o katerih pa raje ne bi govoril.

TROBLA: Gotovo ste ena izmed 
najbolj znanih oseb v domaœi 
obœini in øirøi okolici. Kaj mislite, 
po œem vas naøi obœani najbolj po-
znajo oziroma si vas bodo najbolj 
zapomnili v prvih desetih letih 
æupanovanja?

ÆUPAN: To morate vpraøati naøe 
obœane. Æelim pa si, da bi si me 
zapomnili po odgovornem delu, 
uspeøno zakljuœenih investicijah in 
dobrodelnosti æupanovega sklada.

TROBLA: V pogovoru z vami sem 
znova zaznala, da ste izjemno de-
lavni in vztrajni. S svojim delom 
radi razveseljujete sebe, svoje 
domaœe in obœane. Katere predno-
sti vidite v delu za druge?

ÆUPAN: Pri svojem delu se nekako 
poskuøam dræati mota æupanovega 
sklada, ki ga je zapisal William 
Penn. Glasi se: »Najbræ bom æivel 
samo enkrat. Œe zatorej lahko komu 
izkaæem prijaznost ali naredim 
kakøno dobro delo, naj to storim 
sedaj, naj ne odlaøam ali pozabim, 
saj ne bom øel veœno po tej poti.« 
Torej, œe mi je bila dana moænost, 
da lahko vodim lokalno skupnost 
in œe mi je bila ta moænost dana z 
veliko podporo, se œutim odgovor-
nega pri tem poslanstvu in delu za 
skupno dobro. Kot æupan æelim s 
svojim delom naøim obœanom iz-
polniti œim veœ æelja in vzpostaviti 
pogoje za œim boljøi standard biva-
nja. Ko vidim zadovoljne ljudi, so 
mi poplaœane vse ure mojega dela, 
kar je zame najveœje plaœilo.

TROBLA: Kaj pa vaøi naœrti in ide-
je za naprej – v lokalnem, poslov-
nem in osebnem æivljenju? Jih lah-

sem v zadnjih letih te øporte opu-
stil in mi je za to æal, vendar nika-
kor ne najdem veœ œasa za to. Gle-
de tega se bom moral popraviti in 
si œas spet vzeti tudi za te øportne 
aktivnosti. V zimskem œasu zelo 
rad smuœam. Sprostim se v druæbi 
iskrenih prijateljev kot tudi ob do-
bri knjigi ali ogledu zanimivega 
f ilma. 

TROBLA: Nam lahko zaupate kate-
ri f ilm ste si ogledali pred kratkim 
in katero knjigo nazadnje prebra-
li?

ÆUPAN: Pred kratkim sem si ogle-
dal f ilm Mama Mia, pred kratkim 
sem prebral knjigo Jeruzalem, Jeru-
zalem, ki na zelo dokumentaren in 
objektiven naœin opisuje nastanek 
judovske dræave Izrael in takratno 
trpljenje tako Judov kot Palestin-
cev. Glede na trenutne aktualne 
razmere v Izraelu, jo priporoœam v 
branje. Seveda pa sem v lanskem 
letu prebral kar nekaj knjig, ki so 
izøle v poœastitev 500. obletnice 
rojstva Primoæa Trubarja: Kraji in 
ljudje v Trubarjevi fari, Trubarjev 
album in Pogum besede. 

TROBLA: Vidim, da imate odliœen 
spomin. Nam lahko zaupate kakøen 
dogodek, ki se vas je osebno zelo 
dotaknil v teh desetih letih? Bi 
lahko izbrali najlepøi, nepozabni 
dogodek, ki ste ga doæiveli pri vo-
denju Obœine?

ÆUPAN: Dogodkov, ki so se mi 
zgodili v teh desetih letih je veli-
ko in teæko je povedati, kateri je 
najlepøi. Naøtel bom nekaj tistih, 
ki so se me najbolj dotaknili: otvo-
ritve novega vrtca, glasbene øole 
in øportne dvorane, veselje kraja-
nov Rut, ko smo zgradili novo vo-
dovodno vrtino, vaøœanov Malih 
Laøœ in Velike Slevice ob zakljuœku 
komunalne ureditve njihovih vasi. 
Na osebnem nivoju se me je zelo 
dotaknil obisk pri stoletnici Neæi 
Gradiøar pri Bavdkih, sreœanje s 
knezom Albertom II. v Monaku ob 
dogodku, povezanim z misijonar-
jem Pedrom Opeko. Prav v poseb-
nem spominu mi je ostalo oseb-
no sreœanje s predsednikom dr. 
Janezom Drnovøkom, na katerem 
ga je zanimala tudi moja osebna 
izkuønja preæivetja hude bolezni, 
podobne kot jo je takrat doæivljal 
sam. Spominjam se pohoda po ce-
lotni Velikolaøki kulturni poti leta 
1999 s takratnim vodjem opozicije 

ko razkrijete, ali so øe skrivnost? 
Vas bodo leta 2010 na lokalnih vo-
litvah obœani spet imeli moænost 
voliti za æupana? 

ÆUPAN: Vsekakor bi æelel tretji 
mandat zakljuœiti s œim veœ iz-
peljanimi projekti s katerimi sem 
tudi nagovoril volivce na zadnjih 
volitvah. Æelim, da bi bila Obœina 
uspeøna tudi pri pridobitvi koncesi-
je za nov dom ostarelih, æelim, da 
bi javno zdravstvo uredili v zado-
voljstvo vseh obœanov, da bi naøim 
otrokom ponudili najboljøe pogoje 
na podroœju predøolske in øolske 
vzgoje, da bi mladi imeli œim veœ 
moænosti za øportno in drugo udej-
stvovanje. Od mojih najbliæjih pa 
si tudi v prihodnje æelim razume-
vanja do vseh mojih obveznosti in 
poslediœno odsotnosti od doma. 

O lokalnih volitvah 2010 pa øe ne 
razmiøljam, ker sem ravno sredi 
tretjega mandata. Za to je øe do-
volj œasa.

TROBLA: Bi æeleli øe kaj sporoœiti 
bralcem Troble?

ÆUPAN: Æelel bi se zahvaliti za 
vse œestitke, ki so mi bile izreœene 
ob novem letu in ob desetletnici 
æupanovanja. Tudi v bodoœe se bom 
trudil za uspeøno vodenje obœine 
in bom znanje, ki sem ga pridobil 
v teh desetih letih æupanovanja, 
uporabil øe v preostalem obdobju 
svojega tretjega mandata. 

Vesela sem, da ste si vzeli œas 
in se odzvali povabilu na pogo-
vor. Æelim vam veliko uspehov 
tudi v bodoœe, veliko ustvarjalno 
preæivetega œasa in optimizma. Is-
krena hvala.

Pogovor pripravila
Majda Kovaœiœ Cimperman

»Œe presojaø 

posameznika takønega, 

kakrøen je, bo tak ostal; 

œe pa ga vidiø takønega, 

kakrøen naj bi bil, bo tak 

tudi postal.«

Goethe
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Nekaj utrinkov o pomembnejših pridobitvah in dogodkih 
v desetih letih županovanja antona zakrajška

2000 Obœina dobi grb in zastavo.1999
Na zaœetku 1. mandata predvsem gradnja 
cest in vodovodov. 

2001
Tudi obœinska stavba je bila potrebna 
obnove. 2 0 0 2 Asfalt tudi pri sv. Primoæu. 

2 0 0 2
Prvi zbor slovenskih æupanov v Velikih 
Laøœah.

2 0 0 1
Izgradnja ploœnikov v Velikih Laøœah za 
varnejøo pot. 2 0 0 3

Zaæivela je obnovljena viteøka dvorana na 
gradu Turjak.

2 0 0 3 Turjak dobi novo øportno igriøœe.

2 0 0 3 Obnavljal se je tudi vozni park. 2000
Prvi dobrodelni koncert za Æupanov sklad, 
maj 2000.

2000
Uvedba uliœnega sistema v Velikih Laøœah 
v letu 2000. 
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2005 Obnovljena je zdravstvena postaja. 

2005 Dvorska vas dobi igriøœe.

2004
Obœina Velike Laøœe je prva slovenska 
obœina, ki je s øvicarsko obœino Lützelf lüh 
podpisala akt o pobratenju. 

2004
Stara zgradba vrtca se v celoti preuredi za 
potrebe glasbene øole.

2004
Velikolaøki malœki vrtca Sonœni æarek 
so se preselili v novo zgradbo.

2006
Trg v Velikih Laøœah je dobil 
novo podobo. 

2007
Skrb za objekte kulturne dediøœine je 
stalna naloga obœine.

2006
Monaøka delegacija in misijonar Pedro 
Opeka v Velikih Laøœah.

Osrednja dræavna proslava v Trubarjevem 
letu na Raøici.2008

2008 Odprta je bila nova øportna dvorana.

2007
Oskrba s pitno vodo je øe vedno ena od 
obœinskih prioritet – vrtina Strleti.

Reportaæo pripravila Veronika Vasiœ, fotograf ije: arhiv obœine Velike Laøœe
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Zaradi pestrega programa smo vsi, ki smo sodelovali pri or-
ganizaciji koncerta, priœakovali, da bodo mesta v dvorani za-
sedena, nismo pa priœakovali, da se bo na koncertu zbralo 
toliko ljudi, tako domaœinov kot udeleæencev iz sosednjih 
obœin. 

Prireditev, ki je bila v prvem delu namenjena poœastitvi 
dræavnega praznika – dneva samostojnosti in enotnosti, se je 
priœela z dræavno himno, ki jo je zapel Mladinski pevski zbor 
OØ Primoæa Trubarja pod vodstvom Majde Kokoøinek, za 
tem pa so s pesmijo Ob bistrem potoku je mlin, ki so jo peli 
tudi na dræavni proslavi na Raøici, »mlinsko kolo zavrteli do 
konca praznovanj ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva«.  

V prvem delu programa, ki ga je povezovala radijska in 
TV-voditeljica Saøa Einsiedler, so nastopili øe: velikolaøke 
maæoretke, Folklorna skupina Velike Laøœe in Ansambel iz 
Trubarjeve deæele.

V drugem delu programa pa so nastopili naøi gostje: Sodraøki 
tamburaøi, Ansambel Roka Ælindre, Ansambel Svetlin in Stan-
ko Petriœ.

Pred zakljuœnim delom koncerta je æupan vsem zbranim 
œestital ob dræavnem prazniku in jim zaæelel vse dobro v 
letu 2009, obœinska uprava pa je ob tej priloænosti œestitala 
æupanu Antonu Zakrajøku za desetletno uspeøno vodenje 
obœine. 

Pred vrnitvijo »v svoje kraje« je zbrane nagovoril Boæiœek, 
ki je s svojim spremstvom poskrbel za dobro razpoloæenje 
najmlajøih.  

Program v dvorani se je zakljuœil z nastopom zvezde veœera 
Helene Blagne in upamo, da bo glede na navduøenje obi-
skovalcev sprejela povabilo in v tej dvorani pripravila tudi 
samostojen koncert. 

Po zakljuœku koncerta je Saøa Einsiedler vse povabila na 
ogled ognjemeta, ki je dal prireditvi tisto pravo vzduøje, po-
trebno za prednovoletne dni. 
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Peter Opeka 
na obisku v 
Sloveniji
Znani slovenski misijonar Peter Opeka je ob 
koncu lanskega leta za svoje delo prejel dve 
visoki priznanji. V Vatikanu mu je posebno 
priznanje izroœil papeæ Benedikt XVI., v Lju-
bljani pa je prejel odliœje sv. Cirila in Metoda, 
ki mu ga je v imenu Slovenske økofovske kon-
ference izroœil mons. Alojz Uran. 

Ko je decembra prejel priznanji in zato tudi 
obiskal Slovenijo, si je Peter zaæelel, da bi 
v nedeljo, 14. decembra 2008, maøeval v 
æupnijski cerkvi v Velikih Laøœah, v cerkvi, v 
kateri je bila krøœena njegova mama. Æupnik 
Vladimir Jaksetiœ je z veseljem prisluhnil tej 
æelji in predlagal, da bi maøo sooblikovali kar 
Petrovi sorodniki, ki jih je v teh krajih kar pre-
cej.

Z ganljivo zgodbo, opisano v knjigi Oœe Pe-
ter ali griœi poguma, v kateri ob branju spo-
znamo vso veliœino Petrovega dela, je Petra 
pred sv. maøo najprej nagovoril æupan Anton 
Zakrajøek, njegov bratranec. Nato so pri bra-
nju beril, proøenj in pozdrava miru sodelovali 
drugi Petrovi bratranci, sestriœne in neœaki. Pri 
maøi je sodelovala tudi Petrova sestra Lucija, 
ki je bila takrat prviœ na obisku v Sloveniji. 
Seveda smo z velikim zanimanjem posluøali 
Petrovo pridigo, se razveselili vsakega nje-
govega nasmeha, s katerim nas navdihuje in 
nam daje moœi in dobre volje. Kljub temu da 
se pri svojem vsakodnevnem delu sreœuje z 
revøœino in s trpljenjem, je vedno poln opti-
mizma, øe posebej ko govori o ljubezni do 
æivljenja in o ljubezni do bliænjega. Maøo so s 
petjem popestrili pevci otroøkega cerkvenega 
pevskega zbora pod vodstvom zborovodki-
nje Lidije Œop in znani operni pevec Marko 
F ink.

Øe posebej ganljivo je bilo ob koncu maøe, ko 
sta Petru skromno darilo izroœila stric Joæe in 
teta Øtefka. V dar je dobil na lesu naslikano 
velikolaøko æupnijsko cerkev. Mladi pa so mu 
podarili nogometno æogo in obœinski dres, saj 
je znano, da se Peter najraje sprosti prav ob 
igranju nogometa. Za konec sta Petru v œast 
zapela øe otroøki cerkveni pevski zbor in Mar-
ko F ink, Petrov prijatelj iz otroøtva, ki sta ga 
oba preæivljala v Argentini. 

Petru æelimo øe veliko zdravja, moœi in ener-
gije, da bo svoje plemenito poslanstvo opra-
vljal øe mnogo let. Malgaøi, predvsem otroci, 
ga imajo zelo radi in ob njegovi vrnitvi na 
Madagaskar, ga je na nogometnem stadionu, 
na katerem je izobeøena tudi velika slovenska 
zastava, priœakalo nekaj tisoœ ljudi, kar je raz-
vidno iz priloæenih slik.

IKZ

Božično-novoletni 
koncert v Velikih 
Laščah 
Boæiœno-novoletni koncert, ki je bil 26. decembra 2008 v 
øportni dvorani v Velikih Laøœah, je po øtevilu obiskovalcev 
prav gotovo presegel vse dosedanje prireditve, organizirane 
v obœini Velike Laøœe.

Besedilo Veronika Vasiœ, fotograf ije Matej Peterlin in Niko Samsa
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Krajevni urad 
Velike lašče v novih 
prostorih
V preteklem letu so bila v pritliœju obœinske stavbe izvedena 
obnovitvena dela. V prostorih nekdanje poøte je bil urejen 
prostor za Krajevni urad Velike Laøœe in manjøi prostor za po-
trebe upravljanja in vzdræevanja odprtega øirokopasovnega 
omreæja elektronskih komunikacij.

Krajevni urad Velike Laøœe se je tako 14. januarja 2009 iz 
prvega nadstropja preselil v pritliœje obœinske stavbe, kar bo 

zlasti starejøim in inva-
lidom olajøalo dostop. 
Obœani lahko sedaj 
svoje upravne zadeve 
reøujejo pri »okencu«, 
saj smo za opremo kra-
jevnega urada uporabi-
li obnovljen nekdanji 
poøtni pult. Œe se bo 
pred uradom nabrala 
vrsta, pa bodo œakajoœi 
lahko »pokramljali« z 
obœinskim medvedom.

Obœinska uprava

Krajevni urad Velike Laøœe 

Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe 

telefon: (01) 78 73 009 

uradne ure: 

 sreda 

 od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00  

 petek 

 od 8.00 do 13.00  

Leto Øt. otrok 

2004 38

2005 41

2006 43

2007 52

2008 60 

Število rojstev v Občini Velike 
Lašče v letu 2008 bistveno višje 
od povprečja v zadnjih letih

Podatki o øtevilu rojstev v Obœini Velike Laøœe so neura-
dni in so vzeti iz evidence o nakazilih denarne pomoœi za 
novorojenœke. 

V Sloveniji je bilo øtevilo rojstev leta 2007 viøje za 4,2 %, leta 
2008 pa za 10 % (Vir: Inøtitut za varovanje zdravja – neura-
dni podatki).

V naøi obœini pa je ta odstotek poviøanja v letu 2007 21 %, v 
lanskem letu pa 15 %. 

Podatke zbrala Veronika Vasiœ 

Preselitev Davčnega 
urada Ljubljana
Davœni urad Ljubljana je januarja 2009 zaœel delovati na 
novi skupni lokaciji za celotno obmoœje Upravne enote Lju-
bljana. Tudi usluæbenci davœne uprave iz Izpostave Viœ Ru-
dnik so se preselili na Davœno ulico 1 (med Ømartinsko cesto 
in kroæiøœem Æale). Objavljamo informacije, ki so na voljo na 
spletni strani davœne uprave.

Davœni urad Ljubljana
p.p. 107 
1001 Ljubljana 

Davœna ulica 1, Ljubljana 

Tel: (01) 369-30-00, Faks: (01)  
E-poøta: gp.durs-lj@gov.si 
 
Uroø Rogliœ vodi davœni urad po pooblastilu generalnega 
direktorj

Uradne ure 
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure 
torek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure 
sreda od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 18.00 ure 
petek od 8.00 - 13.00 ure 
sobota od 8.00 - 12.00 ure (vsako prvo soboto v mesecu 
oziroma drugo soboto, œe pride prva na dræavni praznik 
ali drug z zakonom doloœen dela prost dan)

Poslovni œas in uradne ure po telefonu 
ponedeljek, torek, œetrtek od 8.00 - 15.00 ure 
sreda od 8.00 - 18.00 ure 
petek od 8.00 - 13.00 ure

sobota, ko se ta øteje kot poslovni dan, od 8.00 - 12.00 ure 
 
Informacije po telefonu dobijo zavezanci na tel. øt.: (01) 
369-30-00. Pisna vpraøanja naslovijo zavezanci na poøtni 
ali elektronski naslov davœnega urada: gp.durs-lj@gov.si. 

Glavna pisarna sprejema pisne vloge (zahteve, obrazce 
- napovedi in obraœune, predloge, prijave, proønje, 
pritoæbe, ugovore in druga dejanja): 
ponedeljek, torek, œetrtek od 8.00 - 15.00 ure 
sreda od 8.00 - 18.00 ure 
petek od 8.00 - 13.00 ure

sobota, ko se ta øteje kot poslovni dan, od 8.00 - 12.00 ure

Obvestilo občanom 
o zagotavljanju
zdravstvenih storitev
Na osnovi ustanovitvenih sklepov obœinskih svetov obœin 
Ribnica, Sodraæica, Loøki Potok in Velike Laøœe prevze-
ma Zdravstveni dom dr. Janeza Oraæma Ribnica Zdra-
vstveno postajo Velike Laøœe s 1. 1. 2009. Z dogovorom 
med ZD Ljubljana in ZD Ribnica se prenaøa dejavnost 
dveh timov sploøne medicine in dejavnost patronaænega 
varstva. Ostale dejavnosti ostanejo zaenkrat organizirane 
tako, kot so bile pred izloœitvijo ZP Velike Laøœe iz ZD 
Viœ Rudnik. 
Prenos zdravstvenega varstva med izvajalci je zahteven 
projekt, ki vkljuœuje kadrovske, organizacijske, strokovne 
in tehniœne spremembe. ZD Ribnica je s pripravami zaœel 
novembra z razgovori z zaposlenimi, vodstvom obœine, 
vodstvom ZD Ljubljana in zdravstveno zavarovalnico. 
Obœanom æelimo in smo pripravljeni zagotoviti zdra-
vstveno varstvo, ki ga ZD Ribnica s postajama zagotavlja 
obœanom ostalih obœin. Glede na odloœitve posameznih 
zaposlenih delavcev smo v razpisnih postopkih pridobili 
zamenjavo za vse, ki se niso odloœili nadaljevati dela v 
ZP Velike Laøœe. Posebej æelimo izpostaviti pripravlje-
nost obœine, da v okviru ustanoviteljskih dolænosti zago-
tovi materialne pogoje za delo (raœunalniki, hematoloøki 
analizator, aparate za delo v pralnici).   
Zdravstveni dom Ribnica prevzema organizacijo zdra-
vstvene dejavnosti v postaji Velike Laøœe in bo obœanom 
zagotavljal vse pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ki 
jih je moæno v danih okoliøœinah uresniœiti. Æelimo pa 
opozoriti, da v kratkem œasu, ki nam je bil na voljo, æe v 
okviru zakonskih normativov, nekaterih stvari ni mogoœe 
urediti takoj. Tako bo do zasedbe delovnih mest zdravnika 
, patronaæne sestre in srednje medicinske sestre veœja obre-
menjenost preostale ekipe, pomoœ pa bomo zagotavljali 
tudi iz Ribnice. Vsem bolnikom omogoœamo tudi dostop 
do zdravstvenih storitev v ZD Ribnica, v kolikor te niso 
æe zagotovljene drugaœe (zasebna f izioterapija, zasebno 
zobozdravstvo). V Ribnici smo pripravljeni zagotoviti tudi 
storitve s podroœja ginekologije, okulistike in diabetologije. 
Potekajo dogovori o zagotavljanju zdravstvenega varstva 
predøolskih in øolskih otrok. Zaenkrat nespremenjena osta-
ja urgentna in deæurna sluæba. V œasu deæurstva je vsem 
obœanom Velikih Laøœ zagotovljena oskrba, medtem ko 
hiøne obiske in reøevalne prevoze zagotavlja Sploøna nuj-
na pomoœ iz urgentnega bloka UKC Ljubljana. 
Trudili se bomo, da obœanom Velikih Laøœ organiziramo 
œim boljøe zdravstveno varstvo. Do vzpostavitve razmer 
za normalno delovanje pa naproøamo vse obœane in 
izvajalce, da teæave pri zagotavljanju dostopa do zdra-
vstvenih storitev sprejmejo z razumevanjem. Æelimo si 
dobrega sodelovanja. O nadaljnjih dogovorih in spre-
membah v delovanju zdravstva vas bomo obveøœali v 
vaøem glasilu.

Lepo pozdravljeni!

ODVOZ KOSOVNEGA MATERIALA IN 
ZBIRANJA NEVARNIH 

GOSPODINJSKIH ODPADKOV 

Obveøœamo vas, da je za obmoœje obœine Velike Laøœe 
po programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
za leto 2009 predviden urnik odvoza po sledeœem 
razporedu:

• URNIK ODVOZA KOSOVNEGA MATERIALA 
  
 VELIKE LAØŒE      19. 3. 2009
 ROB              20. 3. 2009
 TURJAK       23. 3. 2009

• URNIK ZBIRANJA NEVARNIH GOSPODINJSKIH 
   ODPADKOV 

Pri Zadruænem domu Turjak       
 20. 4. 2009   od 9.00 do 17.00
 21. 4. 2009      od 8.00 do 15.30

Pri Gasilskem domu Velike Laøœe    
 22. 4. 2009   od 9.00 do 17.00
 23. 4. 2009   od 8.00 do 15.30.

Po programu zbiranja odpadkov za leto 2009 je za 
obmoœje obœine Velike Laøœe predviden øe termin 
oktobra meseca.
   
   Obœinska uprava Vodstvo Zdravstvenega doma

Zdravstveni dom
dr. Janeza Oraæma Ribnica
Majnikova ulica 1
1310  Ribnica
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Naravoslovje v vrtcu
Otroci zaœnejo odkrivati, doæivljati in spoznavati oko-
lje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in z 
osebnostnim razvojem. Tako je spoznavanje okolja hkra-
ti cilj in proces, postopoma se oblikujejo pojmi, razvija 
se miøljenje. Otroøko miøljenje je omejeno na majhen 
del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Ta svet je neiz-
merno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, æelijo potipati, 
povohati, okusiti. Kar sliøijo, æelijo videti, z vsem, kar je 
dosegljivo in dovolj priroœno, æelijo nekaj narediti.

Da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja po odkrivanju in 
spoznavanju, moramo in se trudimo tudi v vrtcu otroøko 
okolje razøiriti na razliœne dejavnosti na œimbolj zani-
miv in otrokom dostopen naœin. Æe vsakodnevni spreho-
di nam nudijo ogromno moænosti sreœanja z naravo, nje-
nimi zakonitostmi in okoljem. Opazujemo æivali, sonce, 
deæ, oblake, drevesa, travnik … ugotavljamo njihovo gi-
banje, stanje, vedenje, oglaøanje … Œe pa hoœemo oko-
lje razøiriti, ne sme ostati le pri opazovanju.

Tako smo v skupini Mucki z izhodiøœno pravljico Tinkin 
deænik razøirili temo na veœ dejavnosti. Odpravili smo se 
na sprehod z deæniki. Œeprav je padla le kakøna kaplja 
deæja, smo jo sliøali pasti na deænik. Poiskali smo luæe, 
v njih veselo skakali (seveda v økornjih) in si ogledali 
kapljice na travi. Izdelali smo ropotulje, peli pesmice o 
deæju, slikali oblake in deæ. V bazen smo natoœili vodo, 
si nadeli predpasnike in se igrali z vodo – nalivali smo 
jo v lonœke, v plastenke, jo prelivali, jo vmes tudi popili, 
ugotavljali, kakøne lastnosti ima …
Naøi dvoletniki so igro z vodo doæiveli kot prijetno in 
zabavno izkuønjo (voda je za njih velik izziv), ki pa 
jo bodo drugiœ, ko bodo starejøi, doæiveli drugaœe ob 
spoznavanju novih pojmov in novega znanja. In tako je 
prav. Omogoœimo jim drobne stvari.

Vzgojiteljica: Martina Kraøovec

OBVESTILO!
V postopku sprejemanja je nov Pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec Sonœni æarek, ki doloœa nov rok za oddajo 
vlog za sprejem otrok v vrtec. Zato starøe oziroma zako-
nite zastopnike otrok obveøœamo, da je rok za oddajo 
vlog 31. marec. Vlogo za vpis v vrtec dobite v vrtcu ali na 
spletni strani vrtca: www.soncni-zarek.si. Poøljete jo na 
naø naslov: OØ Primoæa Trubarja, Øolska ulica 11, 1315 
Velike Laøœe.

             Stanka Mustar, pom. ravnateljice

Zimski športni dan
V torek, 13. januarja, so imeli drugoøolci in tretjeøolci øportni 
dan. Za izvedbo zimskega øportnega dne smo delno upora-
bili telovadnico (zaradi zelo nizkih temperatur) in primerno 
povrøino za sankanje na Treønici. V telovadnici smo izvedli 
zabavne øtafetne igre in mini turnir v igri med dvema ognje-
ma. Po malici smo se odpravili na sankaliøœe. Dan je bil tako 
sonœen kot æe dolgo ne.

Poskrbeli smo, da so bili otroci ustrezno obleœeni. Teren je 
bil dovolj strm za sankanje in hkrati dovolj varen, saj na njem 
ni bilo nepotrebnih ovir. Delali smo organizirano in dosledno 
skrbeli za varnost v telovadnici in na prostem. Na sankaliøœu 
smo spuøœali otroke po progi s primerno razdaljo med sankaœi 

in poskrbeli, da so se varno vraœali ob robu nazaj, tako da ne 
bi motili otrok, ki so se sankali. Med prvim in drugim delom 
smo poskrbeli tudi za odmor, poœitek, prehrano in pitje napit-
kov. Po koncu dne smo pomagali otrokom, da so se preoble-
kli v topla in suha oblaœila, jim pomagali pospraviti mokra, 
s pomoœjo naøih kuharic pa smo se pogreli z dobrim, toplim 
œajem.

                Uœiteljice drugih in tretjih razredov centralne øole

Mi pa kar takoj 
v veliki f inale
Nova sezona ØKL MDO se je zaœela novembra s prvim 
turnirjem v Æalcu in se nadaljevala øe v istem mesecu 
v Seæani. Naøa øola se je udeleæila tretjega turnirja, 
ki je bil 13. decembra 2008 v Ljubljani, v vojaønici 
Franca Rozmana Staneta. Tekmovanja sta se udeleæili 
dve ekipi naøe øole, in 
sicer ekipa v kategoriji 
3. in 4. razreda in 
ekipa v kategoriji 5. 
in 6. razreda. V vsaki 
kategoriji je bilo po 12 
ekip. V prejønji sezoni 
nam ni uspelo poseœi 
po vidnejøih rezultatih, 
zato tudi letos nismo 
priœakovali preveœ. Naø 
cilj je bil, da bi zmagali 
vsaj kakøno igro. Na 
to, da bi bili lahko 
zmagovalci tega turnirja, 
øe pomislili nismo. In 
vendar se je zgodilo 
prav to. Osvojili smo 
prvo mesto v kategoriji 
3. in 4. razredov in tretje 
mesto v kategoriji 5. in 
6 razredov. Tako smo se 
uspeli z obema ekipama 
uvrstiti v veliki f inale, 
ki bo 16. maja 2009 v 
Ljubljani. Tam se bodo 
zbrale le najboljøe ekipe 
s posameznih turnirjev. 
Do zmage so nam pripomogli dobri pogoji za vadbo 
v novi øportni dvorani ter borbenost in poærtvovalnost 
vseh tekmovalcev v ekipah. Vsak od uœencev je vedel, 
kakøno vlogo nosi v ekipi: nekateri dobro podajajo æogo 
soigralcem, spet drugi dobro zadevajo nasprotnike, 
nekateri se spretno izmikajo æogi … Da je bilo tekmovanje 
øe bolj zanimivo, je organizator poskrbel, da so se 
uœenci lahko udeleæili razliœnih delavnic, zabaval jih je 
œarovnik Grega, posladkali pa so se s krof i in ledenim 
œajem.

Uœencem za njihove doseæke œestitamo in jim æelimo 
øe veliko uspehov pri igri. Organizator (OØ Franca Roz-
mana Staneta) pa si prav tako zasluæi naøe œestitke, saj 
je uspel izvesti v eni dvorani prireditev, na kateri je 
igralo 900 otrok in to brez kakrønekoli poøkodbe, œesar 
smo najbolj veseli. Naøe uœence ste imeli æe priloænost 
videti v posebni oddaji ØKL na POP TV, kmalu pa jih 
bomo lahko opazili tudi v posebni izdaji œasopisa ØKL 
Æurnal, ki jo prejmemo na øolo in jo bodo dobili tudi 
naøi uœenci. 

V letoønjem letu se bomo po dogovoru z vodstvom øole 
udeleæili vsaj øe enega turnirja, in sicer marca v Senœurju 
ali aprila v Novemu mestu. Radi bi, da bi tja odpotovali 
tudi naøi najmlajøi uœenci v kategoriji 1. in 2. razreda, 
saj so zaradi øtevilnih obolelih morali decembra ostati 
doma.    

                           Simona Bavdek

fotograf ije: Bojan Novak

Končana so 
medobčinska tekmovanja 
v športnih igrah 
za starejše učence 
v šolskem letu 2008/09
Osnovna øola Primoæa Trubarja na podroœju øolskega 
øporta spada v Podroœni center Grosuplje. Ta zdruæuje 
21 osnovnih øol, ki so nadalje razdeljene v tri skupine. 
Naøa øola spada v skupino C z osnovnimi øolami z Iga, 
Dobrove, Polhovega Gradca, Horjula, Økof ljice, Bre-
zovice, Preserja in Loga - Dragomerja. 

V letoønjem øolskem letu smo se udeleæili treh 
medobœinskih tekmovanj v øportnih igrah. V konkuren-
ci omenjenih devetih øol smo dosegli naslednje uvrsti-
tve: 

2. mesto na koøarki,
2. mesto na odbojki in 
4. mesto na nogometu.

Uœenci si za te odliœne rezultate zasluæijo vse pohva-
le in œestitke. Posebej moram omeniti øtiri uœence, ki 
so sodelovali na vseh treh tekmovanjih. To so Klemen 
Duøœak, Matija Mohoriœ, Miha Æuæek in Metod Indi-
har.

Bojan Novak
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Na uredniøtvo Troble nam je pisal zvesti bralec Duøan 
Puh, ki æivi v Piranu. 

Posredoval nam je informacijo o tem, kako so se Trubarja 
ob njegovi obletnici spomnili v Piranu. V Tartinijevi hiøi 
so imeli v okviru Dnevov evropske kulturne dediøœine 
2008 predavanje o Primoæu Trubarju, Petru Pavlu Verge-
riju in drugih imenitnih Istranih v tistem œasu. 

Gospodu Puhu se zahvaljujemo za lepe æelje in upamo, 
da bo Troblo tudi naprej prebiral z zadovoljstvom. 

       
 Uredniøtvo 

Otvoritev 
razstave 
likovnih 
ustvarjalcev 
v kovini
Sezona razstav v galeriji Skedenj na Tru-
barjevi domaœiji se je zakljuœila z razstavo 
likovnih izdelkov ustvarjalcev v kovini, ki 
se zdruæujejo v sekciji Plamen pri Druøtvu 
za varilno tehniko Slovenije. Posveœena je 
bila 500. obletnici Trubarjevega rojstva in 
3000-letnici æelezarstva na Slovenskem.
Razstavo je predstavil predsednik Sekci-
je Plamen pri Druøtvu varilcev Slovenije 
Slavko Uran, glavna organizatorja razsta-
ve pa sta bila œlana druøtva doc. dr. Ivan 
Polajnar s strojne fakultete in Niko Samsa. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali dramski igralec Polde Bibiœ z interpre-
tacijo Trubarjevih tekstov ter uœenke Glasbene øole Ribnica, 
Oddelka Velike Laøœe, f lavtistke Lara Ivanc, Tjaøa Kaplan in 
Neja Indihar ter Anja Stritar na harmoniki.

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Kulturni program je povezoval direktor Javnega zavoda Trubarjevi 
kraji Matjaæ Gruden, foto: Franc Brezovar

Josip Lisac: Abecednik, foto: Franc Brezovar Mirko Dovœ: Trubar, foto: Franc Brezovar

Dramski igralec Polde Bibiœ, foto: Niko Samsa

JAVNI ZAVOD 
TRUBARJEVI KRAJI

objavlja

POZIV
druøtvom, drugim nevladnim organizacijam in po-
sameznikom s podroœja kulture za postavitev likov-
nih razstav (slikarstvo, kiparstvo, graf ika, fotograf ija, 
arhitektura, oblikovanje …) ter izvedbo glasbenih, 
dramskih in ostalih umetniøkih prireditev v galeriji 
Skedenj na Trubarjevi domaœiji na Raøici in na gra-
du Turjak.

Javni zavod Trubarjevi kraji bo na podlagi poziva 
izbral primerne projekte za vsako lokacijo. Javni 
zavod bo prijaviteljem ponudil prostorske in pro-
mocijske moænosti izvedbe v prihodnjem letu, od 
prijaviteljev pa priœakujemo, da bodo zagotovili 
f iziœno pripravo izbranih projektov ter se z javnim 
zavodom dogovorili o f inanœnem ali materialnem 
kritju nastalih stroøkov. 

Naœin in rok prijave:

Prosimo vas, da v svojem predlogu za izvedbo pro-
jektov v galeriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji na 
Raøici ali na gradu Turjak navedete avtorja in nosil-
ca projekta, koncept in tehniœne podatke o izvedbi, 
priœakovan œas izvedbe, f inanœno konstrukcijo ter 
reference. Prijave je treba poslati po poøti (na spodaj 
navedeni naslov), elektronski poøti info@trubarjevi-
kraji.si ali osebno dostaviti na sedeæ Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji, Raøica 69, 1315 Velike Laøœe.

Vaøe predloge priœakujemo do 15. februarja 2009.

Za dodatne informacije se obrnite na tel. øt. 01/788 
10 06 (Barbara Peœnik) ali 041 787 405 (Matjaæ 
Gruden). 

Športni kviz 2008
Letos smo pripravili øportni kviz v okviru øportnega dne 22. 
decembra 2008. Øportni kviz se je na øoli dobro uveljavil, saj 
smo ga letos izvedli øesto leto zapored.

Na letoønji kviz se je prijavilo 18 uœencev, ki so se najprej 
pomerili v dveh predtekmovanjih. Najuspeønejøi øtirje so se 
nato pomerili v f inalu, ki smo ga razdelili na 3 igre. Med nji-
mi smo imeli tudi nekaj toœk sprostilnega znaœaja. Nastopile 
so gimnastiœarke Anja, Petra, Brina, Sara in Ester ter plesalke 
Anja, Patricija, Irena in Nataøa.

Naslov najboljøega poznavalca øporta na øoli je letos osvojil 
Rok Kokoøinek, ki je po izenaœenem tekmovanju premagal 
drugouvrøœenega Æana Tekavœiœa. Tretje mesto je osvojil Jurij 
Koæar, œetrto pa Grega Mlakar. 

Za vse tekmovalce smo pripravili nagrade, ki so jih prispevali 
Nova Ljubljanska banka d.d., Odbojkarska zveza Slovenije, 
Zavod za fair play in strpnost v øportu ter FC Liverpool.

F inalisti z uœiteljem Bojanom Novakom.

Bojan Novak

F inalisti med razmiøljanjem.
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Poročilo o delu 
Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji 
za leto 2008
Za zaœetek aktivnega delovanja zavoda smo zaposlili kustosinjo 
Barbaro Peœnik ter dolgoletnega honorarnega vodnika na Trubarjevi 
domaœiji Andreja Perhaja. Vzpostaviti in poenotiti smo morali delo 
na posameznih turistiœnih lokacijah (øe posebej na gradu Turjak), po-
leg æe obstojeœih izobraziti øe nove lokalne turistiœne vodnike, uvesti 
deæurstva ob koncih tedna in praznikih za individualne obiskovalce. 
Dogovoriti se je bilo treba o naœinu dela z zunanjimi najemniki ozri-
mo izvajalci dodatnih programov, vzpostaviti informacijski sistem 
za naroœanje skupin obiskovalcev (popoln prehod na rezervacijski 
sistem) in uvesti koordinacijo naroœanja osnovnih in dodatnih pro-
gramov z enega mesta.

TRUBARJEVA DOMAŒIJA
Izobraæevalni programi
Do konca leta je osnovni program zajel 22.729 obiskovalcev (prete-
klo leto 11.686), od tega 6628 odraslih in kar 16728 mladih (øolarjev, 
dijakov in øtudentov).
Dodatni programi, ki jih izvaja zavod Parnas in zajemajo programe 
Knjigoveøka delavnica, Izdelajmo miniaturno knjigo ter Abecedna 
hiøa za predøolske otroke so pritegnili 11.265 obiskovalcev.
V primerjavi z lanskim letom so se poveœali tudi samostojni ogledi. 
Lansko leto je bilo 321 udeleæencev, letos pa 777. Maja smo zaœeli 
uvajati deæurstva ob nedeljah in praznikih.
   
Galerija Skedenj
Da bi za galerijo Skedenj sestavili trden program razstav, smo v 
obœinskem glasilu Trobla objavili razpis, na podlagi katerega smo 
izbrali naslednje projekte:
7.–20. februar: razstava Vsem Slovencem s predstavitvijo kataloga 
(zavod Parnas in TK),
29. februar–14. marec: fotografska razstava Olivierja Grandovca Ob 
toku Raøice (Zavod za razvijanje ustvarjalnosti in TK),
15.–24. marec: razstava belokranjskih pisanic Nevenke Brajdiœ-
Gruøovnik (TØD Raøca in TK),
29. marec–20. april: fotografska razstava Reka – moje mesto (KPD 
Bazovica, zavod Parnas in TK),
21. april–30. maj:, fotografsko-naravoslovna razstava Vsem Sloven-
cem: Orel z Volovje rebri avtorja Viktorja Luskovca (zavod Parnas 
in TK),
10.–25. maj: razstava Trubarjevega antikvariata Ljubljana v Trubar-
jevi œitalnici: razstava primerkov reprintov Trubarjevih del, starih 
Trubarjevih podob, zemljevidov iz 16. stoletja ter del drugih avtorjev 
o Trubarju, njegovem delu in protestantizmu na Slovenskem,
30. maj: razstava slik in skulptur Duøana Zekoviœa ter predstavitev 
knjige Andreja Perhaja Lepota sveta,
21. junij: slikarska razstava akademskega slikarja Joæeta Cente,
20. september–15. oktober: 26. likovna razstava Trubarjevi kraji,
1. oktober–16. november: razstava Arhiva RS o restavriranju knjig 
Knjiga mene briga (ob odprtju izvedeno predavanje dr. Jedert Vo-
dopivec – vodje Centra za konserviranje in restavriranje knjig in pa-
pirja pri Arhivu RS), razstava je vkljuœena v osnovni izobraæevalni 
program na domaœiji,
17. oktober: fotografska razstava Pred bugam smo usi glih (ZRU),
31. oktober: razstava del udeleæencev tradicionalne slikarske koloni-
je v Murski Soboti po izboru akademskega slikarja Nikolaja Beera,
28. november: razstava ustvarjalcev v kovini skulptur sekcije Plamen 
pri Druøtvu za varilno tehniko Slovenije.

Predstavitve knjig:
9. maj: predstavitev zbornika Pesem.si ter prvo vseslovensko sreœanje 
pesnic in pesnikov (ZRU),
16. maj: predstavitev knjige dr. Igorja Lukøiœa Politiœna kultura,
23. maj: predstavitev slovenskega prevoda novele Dedkova nedelja, 
øvicarskega avtorja J. Gothelffa (Veleposlaniøtvo Øvice v Sloveniji in 
Druøtvo Kulturni most Luetzelf lueh–Velike Laøœ),
24. maj: predstavitev slikanice Mie Dimic z delavnicami za najmlajøe 
(Mateja Dimic, ZRU in zavod),
26. november 2008: predstavitev knjige dr. Zvoneta Øtrublja Pogum 
besede, izdane pri Mohorjevi zaloæbi.

Prireditve in drugo:
1. februar, 5. april: obisk soprog tujih diplomatov,
19. marec: 2. seja republiøkega Œastnega odbora za Trubarjevo 
leto,
28. marec: obisk øtudentov Biotehniœne fakultete (Oddelek krajinske 
arhitekture) pod vodstvom mentorice Ane Kuœan in mentorja Aloj-
za Draølerja; v okviru svojih øtudijskih obveznosti so iskali moæne 
reøitve ureditve okolice Trubarjeve domaœije, 
8. junij: osrednja prireditev ob poœastitvi 500. obletnice rojstva 
Primoæa Trubarja,
12. julij: obisk udeleæencev 15. tabora Slovencev na domaœiji in 
gradu Turjak,
20. september: otvoritev Dnevov evropske kulturne dediøœine, 
posveœenih Trubarju, s slavnostim nagovorom predsednika RS dr. 
Danila Türka,
3. oktober: recital o Primoæu Trubarju; Aøkerœevo epsko pesnitev 
Primoæ Trubar je interpretiral Tone Kuntner, slika in glasbena spre-
mljava Lado Jakøa,
31. oktober: prireditev ob dnevu reformacije z govorom økofa Geze 
Erniøe,
3. december: DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKE KULTURE: prire-
ditve so bile posveœene 500. obletnici rojstva Primoæa Trubarja in 
150. letnici izida Levstikovega Martina Krpana.

Trubarjeva œitalnica:
V Trubarjevi œitalnici na Trubarjevi domaœiji æelimo pripraviti raz-
stavo vseh, leta 2008 izdanih knjig in publikacij o Trubarju in osta-
lih protestantskih piscih, reformaciji … V ta namen smo razposlali 
veœ kot dvajsetim zaloæbam in ostalim organizacijam povabilo k 
donatorstvu enega izvoda kot prispevek Trubarjevi knjiænici. Veliko 
»botrov« se je nemudoma odzvalo, poziv pa smo podaljøali øe do 
januarja 2009.
V Trubarjevo œitalnico smo prav tako æe namestili arhiv Trubarjeve 
domaœije, katalogizirali smo æe knjiæno gradivo, treba je le øe vzpo-
staviti sistem za dostop do gradiva ter urediti pogoje za øtudijsko 
raziskovanje (raœunalnik, uporaba skenerja, fotokopirnega stroja, 
dostop do interneta).

Muzejska trgovina:
Ena od bistvenih pridobitev domaœije, ki jo je f inancirala Obœina Ve-
like Laøœe, je bila v øletu 2008 ureditev sprejemnice in t. i. muzejske 
trgovinice. Maja je zavod vzpostavil komisijsko prodajo spominkov 
razliœnih proizvajalcev (izdelki domaœih izdelovalcev, keramika Hliø 
iz Banje Loke, izdelki delavnice Mojstra Janeza …).

Vsem Slovencem … 
Potujoœa razstava je postala skupen projekt zavoda Parnas in Jav-
nega zavoda Trubarjevi kraji. Svoje letoønje potovanje je priœela na 
Trubarjevi domaœiji (7. februar, predstavitev zbornika), nato je odpo-
tovala na Dunaj, 12. aprila v Bad Urach na sreœanje vseh Slovencev 
v Nemœiji, 18. aprila v Rothenburg nad Taubero in Pulo, kjer je pred-
stavnik zavoda Andrej Perhaj sodeloval na okrogli mizi o Primoæu 
Trubarju, v Kempten in Deredingen 1. in 2. junija v œasu velikih 
praznovanj, od 2. do 22. junija v Tehniœni muzej Bistra, 23. junija na 

mladinsko evropsko prvenstvo v Tuebingenu in 1. julija v Stuttgart.
Jeseni smo obiskali øtudijske dneve Draga na Obœinah pri Trstu, 
nato Œedad in Trst (13. oktober). Sledila je øe Gorica (24. okto-
ber), potovanje pa zakljuœujemo v Krøkem, Augsburgu in Lauffnu 
v Nemœiji. Enaki razstavi sta celo leto na ogled øe v Laøkem in Murski 
Soboti. 

Dnevi evropske kulturne dediøœine Trubar in njegov 
œas (20.-28. september 2008):
Leta 2008 se je vseslovenskemu praznovanju 500. obletnice rojstva 
Primoæa Trubarja pridruæil tudi Zavod za varstvo kulturne dediøœine 
Slovenije. Obeleæili so jo tako, da so vsakoletne Dneve evropske kul-
turne dediøœine posvetili Trubarju. Med 20. in 28. septembrom so tako 
po vsej Sloveniji potekale najrazliœnejøe prireditve, posveœene pred-
stavitvi æivljenja in dela Primoæa Trubarja in orisu njegovega œasa. 
Obœina Velike Laøœe, ki pri tem projektu sodeluje æe veœ let, in pa 
Javni zavod Trubarjevi kraji smo se vabilu z veseljem odzvali in se 
tudi na ta naœin oddolæili naøemu velikemu rojaku. V sodelovanju 
z druøtvi in organizacijami smo pripravili zanimiv in pester kulturni 
program œez cel teden. Prav tako smo se z ZVKDS dogovorili, da 
smo na Trubarjevi domaœiji 20. septembra izpeljali Dan Trubarjeve 
domaœije, ki je bil hkrati tudi otvoritveni dan vseslovenskih DEKD. 
Uradno je dneve odprl predsednik dræave dr. Danilo Türk.

GRAD TURJAK
Javni zavod Trubarjevi kraji del svojega programa uresniœuje v ob-
novljenem gradu Turjak.

Izobraæevalni programi
Do konca decembra 2008 je bilo na gradu 12.262 obiskovalcev 
(od tega 7011 øolarjev ), v preteklem letu pa 5755 (øolske skupine 
2631). Porast obiskovalcev je deloma posledica uvajanja deæurstev 
ob sobotah, nedeljah in praznikih na gradu, po drugi strani pa se 
ne œutijo veœ posledice daljøega zaprtja gradu zaradi obnove pred 
tremi leti.
Na gradu sedaj izvajamo dodatni program Trubar in Turjaøki v pove-
zavi z razstavo avtorice prof. zgodovine Barbare Ænidarøiœ v prostoru 
nad Dalmatinovo kapelo. Do konca leta je bilo 1281 udeleæencev 
tega programa. Za izvajanje dodatnih programov za najmlajøe smo 
zaœeli sodelovati z Rokodelsko druæino Grœar iz Turjaka (prikaz lo-
kostrelstva ter srednjeveøkega razvedrila – ples, glasba, druæabne 
igre).
Od aprila naprej so bila na gradu ob sobotah, nedeljah in praznikih 
uvedena deæurstva. Ukinili smo samostojne oglede (t. j. oglede, ko 
so se obiskovalci nekontrolirano sprehajali po vsem gradu). Name-
sto tega je v sprejemnici vodnik z licenco, ki vodi obiskovalce po 
t. i. skrajøanih ogledih (ne gre za voden program kot je to za 
najavljene skupine, ampak le spremstvo in dajanje osnovnih in-
formacij) po gradu na vsako polno uro, oziroma ko se nabere dovolj 
velika skupina. Leta 2008 je bilo na gradu 2280 samostojnih obisko-
valcev, leta prej pa 1702.

Poroœni obredi, oddajanje prostorov v najem
Zavod je prevzel direktno organizacijo poroœnih obredov (tudi z 
viteøkim sprejemom in koœijami) in ostalih prireditev. 

Stalni razstavi
V gradu sta bili odprti dve stalni razstavi:
15. marca razstava Trubar in Turjaøki, avtorice Barbare Ænidarøiœ, 
prof. zgodovine. Nastala je v sodelovanju z dr. Miho Preinfalkom 
(Zgodovinski inøtitut Milka Kosa na SAZU-ju in Mestnim muzejem 
Ljubljana). Na petih stenskih panojih (100 x 70 cm) so v sliki in 
besedi prikazane vsebine, ki podrobneje pojasnjujejo odnos med 
Trubarjem in Turjaœani, povezavo Trubarjevega oœeta z grajskimi, 
Trubarjev odhod v øole, delovanje ostalih protestantov v Trubarje-
vem œasu na tem obmoœju (Dalmatin, Savinec, Znojiløek) in podporo 

turjaøkih gospodov – Auerspergov pri delovanju protestantov. Vse 
vsebine so prevedene v angleøki jezik, kar omogoœa razumevanje 
tudi tujim gostom. 
26. septembra Protestantsko øolstvo na Slovenskem, ki jo je pripravil 
Slovenski øolski muzej iz Ljubljane v sodelovanju z Obœino Velike 
Laøœe in Javnim zavodom Trubarjevi kraji. Razstava je øe en prispe-
vek k oæivitvi gradu Turjak in njegove muzejske dejavnosti. Razstava 
predstavlja idejno ozadje, organizacijski naœrt in cilje protestant-
ske vzgoje in izobraæevanja. Posebej so obravnavani protestantski 
uœbeniki in literatura. Opisane so øolske ustanove, njihov uœni naœrt 
in disciplinski predpisi. Posebno mesto ima izvor in øolanje Primoæa 
Trubarja. Loœeno je obravnavano protestantsko øolstvo v Prekmurju, 
posebno poglavje pa zajema tudi zgodovinski pregled uœnih vsebin 
v slovenskih uœbenikih, od uvedbe sploøne øolske obveznosti, ki se 
nanaøajo na protestantske pisce.
Obe razstavi sta vkljuœeni v izobraæevalne programe na gradu Tur-
jak; letos bomo slednjo dopolnili s preselitvijo øolskozgodovinske 
zbirke iz nekdanje podruæniœne øole na Karlovici.

Druge razstave
Program na gradu je zajel razliœne likovne razstave; v programu Tru-
barjevega leta je bilo pomembno gostovanje celotne razstave Obrazi 
Primoæa Trubarja in razstave Vsem Slovencem.
Med glasbenimi in drugimi prireditvami kaæe omeniti koncert skupi-
ne Ensemble Villancico, ki je ponudil tudi priloænost za obisk œlanov 
mednarodnega foruma REMA naøe obœine (Trubarjeva domaœija, 
grad, æupanov sprejem gostov), pa tudi predstavitev knjige Turjaøke 
listine dr. Mihe Preinfalka in dr. Matjaæa Bizjaka (Zgodovinski inøtitut 
Milka Kosa, SAZU in Zaloæba ZRC) ter prireditev ob 150. obletni-
ci izida Levstikovega Martina Krpana (tridimenzionalne ilustracije 
Duøana Zekoviœa). 

LEVSTIKOV DOM V VELIKIH LAØŒAH
Javni zavod je prevzel tudi vodenje po spominski sobi Levstika in 
Stritarja za øolske in odrasle skupine. Do konca oktobra 2008 je sobe 
obiskalo skupaj 983 obiskovalcev, od tega 723 udeleæencev øolskih 
skupin in 260 odraslih.

TURISTIŒNA DEJAVNOST
Javni zavod je izvedel teœaje za lokalne turistiœne vodnike, ki so 
po izpitu prejeli licence za vodenje po posameznih objektih in za 
sploøno vodenje po obœini. Na januarskem turistiœnem sejmu na 
ljubljanskem Gospodarskem razstaviøœu so se v okviru projekta 
Na lepøe – Stranske poti so zanimivejøe od glavnih prviœ pred-
stavila obmoœja Kostel – Svet Kolpe, Koœevska, Ribniøka dolina in 
Velikolaøka deæela kot skupna turistiœna destinacija OD NATURE 
DO KULTURE. Rdeœa nit predstavitve je bila neokrnjena narava in 
500. obletnica rojstva Primoæa Trubarja.
Veliko obiskovalcev je pritegnila prireditev Trøki dan 7. junija v Ve-
likih Laøœah.

INFORMIRANJE, IZOBRAÆEVANJE
Vzpostavili smo spletno stran zavoda. Oblikovana je celostna po-
doba javnega zavoda. V zaœetku leta je bil izdan koledar prireditev 
v Trubarjevem letu, zavod je pripravil in izdal zloæenki Trubarjeva 
domaœija na Raøici in Trubarjevi kraji – kulturno-turistiœna ponudba 
Obœine Velike Laøœe. Kustosinja zavoda se je udeleæila Poletne mu-
zejske øole v Piranu (predpriprava za opravljanje strokovnega izpi-
ta iz muzejske dejavnosti) in seminarja o hranjenju starih fotograf ij 
(Arhiv RS) ter sodelovala na mednarodni muzejski delavnici v Celju 
(Muzej novejøe zgodovine Celje).

Ker se bo na Trubarjevi domaœiji sklenilo Trubarjevo leto øele ob 
slovenskem kulturnem prazniku, bomo revizijo le-tega pripravili za 
naslednjo øtevilko obœinskega glasila.

Pripravila: Matjaæ Gruden in Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
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Slovenskega øolskega muzeja – vodila je soavtorica razstave 
Valentina Srebot

Na ogled pa je bila tudi razstava 3D ilustracij Martina Krpana 
Duøana Zekoviœa.

Œeprav je bil prispevek o odprtju razstave objavljen æe v 
prejønji øtevilki glasila, je na tem mestu vseeno øe ena foto-
graf ija.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji,  foto Eugen Øerbec
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Dan odprtih vrat 
slovenske kulture v 
trubarjevih krajih
Javni zavod Trubarjevi kraji se je tudi v letoønjem letu 
vkljuœil v akcijo Ministrstva za kulturo RS Dan odprtih vrat 
v slovenski kulturi, ki ga prirejajo vsako leto 3. decembra, 
ob rojstnem dnevu Franceta Preøerna, po celi Sloveniji. V 
obœini Velike Laøœe smo pripravili pester program, vse do-
godke in prireditve pa smo posvetili 500. obletnici rojstva 
Primoæa Trubarja in 150. obletnici prve izdaje Levstikovega 
Martina Krpana. 

Za vse tiste, ki »nas v Trubarjevem letu øe niste obiskali,« smo 
ponudili od 9. do 17. ure moænost brezplaœnega ogleda Tru-
barjeve domaœije in razstave likovnih ustvarjalcev v kovini, 
œlanov sekcije Plamen Druøtva za varilno tehniko Slovenije, 
ki je bila sicer odprta æe 28. novembra.

V Levstikovem domu je bilo vse v znamenju Levstikove-
ga Martina Krpana. Na ogled je bila postavljena razstava 
knjiænih izdaj Martina Krpana po izboru Marije Luøin in 
øtirih likov Krpana – delo domaœih ustvarjalcev:
 
– Krpan iz liœkanja: Marija Zlobko (Mala Slevica), 
– Krpan in Pika Nogaviœka – iz varjene kovine: 
   Aleksander Arhar (Osredek), 
– Krpan iz blaga in mavca: Slava Petriœ (Velike Laøœe), 
– Krpan iz gline: Katarina Duøœak (Mali Loœnik).

Spremljala jo je razstava likovnih izdelkov otrok velikolaøkega 
vrtca Sonœni æarek, ki so ustvarjali na temo Kako sta se 
sreœala Martin Krpan in Pika Nogaviœka. Idejo za ustvarja-
nje najmlajøih je v kratkem kulturnem programu predsta-
vila øolska knjiæniœarka Marija Luøin, otroci pa so za svoje 
ustvarjalne ilustracije dobili knjiæne nagrade, ki jih je pode-
ljevala Mihaela Andromako Rihar, knjiæniœarka velikolaøke 
knjiænice.

Razstavo si je v celem dnevu ogledalo veœ kot sto obiskoval-
cev (predvsem vrtœevski otroci), otvoritvi pa je prisostvovalo 
okrog 50 otrok in starøev.

Na gradu Turjak so obiskovalce priœakali Turjaøki, Trubar in 
Martin Krpan v boju proti Turkom. Pripravili smo javna vod-
stva po dveh stalnih razstavah, ob 11. in ob 17. uri vodstvo 
po razstavi Trubar in Turjaøki – vodila je avtorica razstave 
Barbara Ænidarøiœ, prof. zgodovine, ter ob 16. uri in 30 mi-
nut vodstvo po razstavi Protestantsko øolstvo na Slovenskem 

NOVI LOKALNI TURISTIŒNI VODNICI 
OBŒINE VELIKE LAØŒE

29. novembra smo v obœini dobili øe dve 
novi lokalni turistiœni vodnici.

Marta Grœar je pridobila licenco za vodenje 
po gradu Turjak in

Joæica Zabukovec licenco za sploøno 
vodenje po obœini.

Obema iskrene œestitke!

Javni zavod Trubarjevi kraji 
in Obœina Velike Laøœe.

Javni zavod Trubarjevi kraji 
in 

Zgodovinski inøtitut Milka Kosa, ZRC 
SAZU

vabita na predavanje

doc. dr. Borisa Golca 
z naslovom

Kdo in od kod je bil pravzaprav 
Primoæ Trubar?

O Trubarjevi identiteti in njegovih 
sledovih na Raøici.

Predavanje bo v petek, 30. januarja 2009, 
ob 19.00 

v galeriji Skedenj 
na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

Vsi prav lepo vabljeni!

Udeleæba je øe posebej zaæelena za lokalne 
turistiœne vodnike!

Javni zavod Trubarjevi kraji in Obœina 
Velike Laøœe

vabita 

na prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku, 

ki bo v petek, 6. februarja 2009, ob 20.00 
na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

O tem, 
KAJ JE TRUBARJEVO LETO PRINESLO 

SLOVENSKI KULTURI, 

se bodo na okrogli mizi pogovarjali 
razliœni gostje, 

ki so odigrali pomembno in odloœilno 
vlogo pri obeleæenju 

500. obletnice rojstva Primoæa Trubarja.

Ob tej priloænosti bodo na priloænostni 
razstavi predstavljene 

vse knjige, ki so jih œez celo leto podarili 
za Trubarjevo œitalnico 

razliœne zaloæbe, organizacije in 
posamezniki.

S tem bo Trubarjeva œitalnica simboliœno 
zaæivela.

Lepo vabljeni!

Javni zavod Trubarjevi kraji in 
Æupnija Økocjan pri Turjaku 

vabita na predstavitev knjig: 
 

 dr. Edo Økulj 
SLOVENSKI PROTESTANTSKI NAPEVI 

in 
 dr. France Oraæem 

DOGMATIŒNI NAZORI PRIMOÆA 
TRUBARJA.

Predstavitev obeh del bo v œetrtek, 12. 
februarja 2009, ob 19.00 

v galeriji Skedenj 
na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

Vabljeni!
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Baletna urica
Čarobni konček leta
 
V sredo, 17. decembra 2008, smo v Levstikovem domu 
preæiveli dvakrat po urico z baletkami, ki jih vodi ba-
letna pedagoginja Saøa Stadler. Ob okraøeni smreœici 
v sobi z ogledali smo uæivali v prikazanih spretnostih 
– od klasiœnih baletnih vaj do iger za ogrevanje in 
razliœnih skupinskih koreograf ij ob klasiœni glasbi. Da 

ne bi bilo vse tako resno, so dekleta zaplesala tudi na 
sodobnejøo glasbo iz Maœka Murija. Na koncu so se 
poslovila s kolesi in øpagami. Dekleta starejøe skupi-
ne so po uspeønem letu in sodelovanju pri predstavi 
KUD Primoæa Trubarja Abecedarij v drugem letu osvo-
jila mnogo novih baletnih pozicij in se preizkusila v 
tem, kako povezati izvajanje vaj z obœutkom za glasbo. 
Œetitamo mentorici in nastopajoœim za lepo predstavi-
tev!

Ana Porenta
Foto: Gregor Greøak 

 

Velikolaška vokalna 
skupina: Koncert 
pesmi velikolaških 
rojakov
Nedelja, 30. november 2008, Levstikov dom v Velikih 
Laøœah

(Objavljamo besedilo, s katerim je koncert povezovala Ana 
Porenta)

Z Velikolaøko vokalno skupino smo se letos æe sreœali, saj 
so pevci ob 18-letnici svojega delovanja pripravili jubilejni 
koncert. 
V letoønjem Trubarjevem letu so si zadali øe en cilj. Ob 500-
letnici rojstva oœeta naøe tiskane besede, izobraæenca in ti-
stega, ki nas je prvi poimenoval »lubi Slovenci«, so pripravili 
koncert pesmi velikolaøkih avtorjev. V prvem delu koncerta 
bomo prisluhnili Trubarjevim pesmim. Trubar pa ni bil samo 
mislec, globoko veren œlovek, ampak tudi vsestranski ustvar-
jalec. Poznamo ga predvsem kot pisca verskih knjig, preva-
jalca, avtorja 1550 leta natisnjenih prvih slovenskih knjig 
Katekizma in Abecedarija, manj pa morda tudi kot prvega, 
ki je ponesel glasbo med Slovence v tiskani obliki. Je pisec 
pesmi in besedil, s katerimi si je prizadeval za œisti krøœanski 
nauk in prebujenje slovenske zavesti, z njimi je spodbujal h 
govoru in petju v slovenskem jeziku. Trubarjeve pesmi bodo 
pred nami oæivele skozi veœglasja Velikolaøke vokalne skupi-
ne pod vodstvom Martine Kovaœiœ in ob nastopu tria kljuna-
stih f lavt Hymnia. Naj otvorim ta glasbeni veœer s Trubarjevo 
mislijo: 

»Muzika in petje ob pravilnem in poboænem izvajanju nagi-
bljeta œloveøko srce k poboænosti in h krøœanskemu notranje-
mu veselju.«

Gostje danaønjega koncerta so Hymnia, trio kljunastih f lavt, 
v katerem pod vodstvom prof. Mateje Bajt igrajo Urøka Cvet-
ko, Kristina Martinc in Veronika Ramovø. Œlanice so prva 
generacija dijakinj oddelka kljunaste f lavte, ustanovljenega 
leta 2005 na Srednji glasbeni in baletni øoli v Ljubljani. Tudi 
samostojno so zelo uspeøne, so veœkratne dræavne prvaki-
nje kljunaste f lavte. Hymnia sodeluje pri øtevilnih projektih 
stare glasbe in koncertira po vsej Sloveniji. Nocoj se jim bo 
pridruæil øe Tim Daniel Batellino.

Vrnimo se nazaj k Trubarju in njegovim pesmim. Poleg petja 
je izjemno cenil tudi igranje na inøtrumente. Takole pravi:

»Kadarkoli so v Ljubljani peli Oœa, sin, duh, nebeøki kral 
peteroglasno in ob spremljavi orgel, pozavne, trobente in 
piøœali, sem vedno obœutil v sebi posebno veselje, ljubezen, 
æeljo in resnobo do pridiganja in molitve.«

Trubar je veliko razmiøljal o darovih, ki jih vsak od nas prine-
se s seboj na svet in jih, œe ima dovolj volje in moænosti, tudi 
razvija. Trubar je prepriœan, da bo: 

»Gospod na sodni dan prav tako od tistih, ki jim je dal samo 
en talent, zahteval resen obraœun, œe so kaj prigospodarili 
in pridobili, kakor od tistih, ki so prejeli pet talentov, veli-
ke darove in sluæbe. In tisti, ki ni koristil Bogu in svojemu 
bliænjemu s prejetim, øe tako majhnim in neznatnim darom, 

Pevci Velikolaøke vokalne skupine se ob 
koncertu zahvaljujemo:

Obœini Velike Laøœe,
KUD-u Primoæ Trubar Velike Laøœe in
Piceriji Pri Roku.

ampak ga je sebiœno rabil samo zase, bo strt in pahnjen v 
najglobljo temo.«

Œlani obeh glasbenih skupin, tako Velikolaøke vokalne skupi-
ne kot Hymnie, so danes tukaj, da z nami delijo svoje talente. 
Ne vemo, od kje so jih dobili, vemo pa, da so v to, da jih 
lahko delijo z nami, vloæili ogromno truda, œasa, ljubezni in 
napora. In morda ni odveœ, da jim izreœemo zahvalo, da smo 
danes lahko tukaj, potopljeni v svet glasbe iz œasov, ko nas øe 
zdavnaj ni bilo in so vplivali, da smo danes tukaj. 

Trubarja øtejemo kot tistega, ki nam je dal œvrsto jezikovno 
in kulturno osnovo, tudi sam je za œasa svojega æivljenja 
razmiøljal o usodi in prihodnosti svojega dela: 

»Gospod Bog bo tudi za mano obudil dobre ljudi, ki bodo to 
moje zapoœeto, nepopolno delo øele prav izvedli in izvrøili. 
K temu jim daj Bog milost, moœ in pravo pamet! Pa da bi se 
kmalu zgodilo! Amen.« 

Za Trubarjem jih je priølo øe mnogo, ki so uporabili 
slovenøœino za izraæanje, sporazumevanje in umetniøko 
ustvarjanje. Krajevno in œasovno relativno najbliæja Trubarju 
sta bila øe dva naøa rojaka, Levstik in Stritar, ki sta poleg ese-
jev, proze, dram, literarnih kritik, pisala tudi pesmi, Stritar je 
najbolj poznan po satiriœnih sonetih, Levstik pa po ljubezen-
skih ter otroøkih pesmih. 
V drugem delu bomo najprej prisluhnili dekletom v Pahorjevi 
uglasbitvi Levstikove Leæaj, ninaj, tut ujnaœ, ko se jim bodo 
pridruæili tudi fantje, pa øe Ure Brede Øœek ter Stritarjeve Kaj 
doni skladatelja Hrabroslava Volariœa. 

Dovolite, da ta veœer namenimo nekaj besed tudi 
velikolaøkemu avtorju, ki je sploøno morda manj poznan kot 
sta Levstik in Stritar. Govorim o Josipu Pavœiœu, ki se je 1870 
rodil v Velikih Laøœah, izhajal je iz glasbene druæine. Øolal se 
je v Ljubljani, dræavni izpit iz petja in klavirja pa je opravil 
na Dunaju. Do upokojitve leta 1925 je pouœeval klavir na 
ljubljanskem Uœiteljiøœu. Bil je skladatelj, glasbeni pedagog 
in pianist. Skladal je v poznoromantiœnem slogu, najbolj po-
znan pa je po uglasbitvah Æupanœiœevih otroøkih pesmi. 

Pesmim æelim, da øe dolgo odzvanjajo v ta veœer, in naj 
konœam s Trubarjevo mislijo:

»Natu vi, muji lubi Krajnci inu Slovenci, pujte le-te pejsni v 
cerkvi, doma inu na puli zastopnu iz srca, razmislite, kaj vsa-
ka beseda, nekar, kar ta viæa oli øtima v sebi dræi.«

POGUM BESEDE, 
Primož Trubar, 500 let: 1508–2008

Predstavitev knjige 
o Primožu Trubarju 
dr. Zvoneta Štrublja
na Trubarjevi domačiji

V letoønjem letu je bilo na Tru-
barjevi domaœiji predstavljenih 
æe kar nekaj novih knjig, gotovo 
pa je ena izmed pomembnejøih 
ravno knjiga o Primoæu Trubarju 
Pogum besede, avtorja dr. Zvoneta 
Øtrublja. Slovenski duhovnik, po 
rodu iz Zdenske vasi, od leta 2001 
vodja Slovenske æupnije v Stuttgartu in eden najbolj zavzetih 
ljudi pri obujanju spomina na naøega velikega Slovenca v 
Trubarjevem letu, je o svojem velikem delu spregovoril 26. 
novembra v galeriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji. Zbra-
nim je predstavil, zakaj je Trubar njegov veliki vzornik, kako 
je knjiga nastajala, izpostavil pa je tudi nekatere dogodke v 
letoønjem letu, ki so mu øe posebej ostali v spominu in po 
njegovem mnenju pomenijo velik prispevek k poœastitvi 500. 
obletnice Trubarjevega rojstva.

Delo je trilogija. Prvo poglavje prikazuje pisne dokumente 
slovenstva, sledi drugo, osrednje, ki predstavlja Trubarja, tre-
tje – potopisni dodatek v dveh delih – pa ponazarja in aktu-
alizira v sliki in besedi vlogo in pomen Primoæa Trubarja da-
nes. Vzporedno z vsebino so razvrøœena pisma, ki povezujejo 
posamezna dela in razkrivajo avtorjev pristop do Trubarja ter 
pristop njegovih prijateljev in sodelavcev.

Monumentalna knjiga je posebna tudi z vidika zaloæniøtva, saj 
je njena izdaja skupen projekt vseh treh Mohorjevih zaloæb: 
Mohorjeve druæbe Celovec, Druøtva Mohorjeva druæba in 
Goriøke Mohorjeve druæbe. Kako je do njega priølo, je na 
predstavitvi predstavil urednik knjige Marjan Lisec.

Odlomke iz knjige sta na predstavitvi interpretirala Jana 
Merjasec in Andrej Perhaj, za glasbeno podlago so poskr-
beli pevci Velikolaøke vokalne skupine, pa tudi sam Zvone 
Øtrubelj s slovensko pesmijo ob svoji kitari.

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
foto: Niko Samsa

 

Avtor monograf ije dr. Zvone Øtrubelj in urednik Marjan Lisec. 
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15. tradicionalno 
srečanje harmonikarjev
 – »turjaški harmonikar«
V dvorani Doma krajanov na Turjaku je KUD Marij Kogoj v so-
boto, 22. novembra 2008, organiziral æe 15. sreœanje harmoni-
karjev. Nastopilo je 22 harmonikarjev iz 8-ih obœin, zato smo 
poimenovali to sreœanje medobœinsko. Ker je bilo to sreœanje 
jubilejno 15. in ker ima KUD dolænost ohranjati in negovati kul-
turna izroœila in jih prenaøati mlajøim generacijam, je zagotovo 
prav, da smo na 15. jubilejno sreœanje povabili harmonikarja, 
ki je sodeloval æe na prvem sreœanju, 23. junija 1990. To je 
Zlatan Gorøiœ, tvorec prvega sreœanja harmonikarjev na Turjaku. 
Spoøtovanje do Zlatana naj bo mladim v poduk, da ne bodo 
nikoli pozabili na ljudi, ki so ljubiteljsko in poærtvovalno delali 
za javnost.
Na 15. sreœanju harmonikarjev so prviœ nastopili: Æan Japelj 
iz obœine Velike Laøœe, David Laninøek iz obœine Ig (njegova 
mamica doma iz Purkaœ), Aleø Dolinøek iz obœine Grosuplje, 
Matej Drobniœ iz obœine Ribnica(mamica iz Velikega Osolnika) 
in Aleø Gaœnik iz Ponikev, obœina Dobrepolje, s pevko Katarino 
Gaœnik iz obœine Velike Laøœe. Razveseljuje nas tudi dejstvo, da 
je po nekaj letih ponovno stopila na oder Barbara Cimperman 
iz obœine Velike Laøœe. V uradnem delu je vsak od nastopajoœih 
harmonikarjev zaigral po eno skladbo, dovolj, da se nauœi jav-
no nastopati in se pokaæe pred javnostjo. S tako naœrtovanim 
delom æe vsa leta KUD Marij Kogoj skrbi za rast samozavesti 
pri mladih. Mladi na teh sreœanjih lahko spoznavajo pravilnost 
in poøtenost demokratiœnosti druæbe. Tako na naøih sreœanjih 
sodelujejo tisti, ki se prviœ pojavijo na odru in takøni, ki so na-
stopali æe veœkrat. Nastopajo tako mladi kot starejøi, tako fantje 
kot dekleta. Na prihodnjem sreœanju bomo bili lahko priœa tudi 
enakopravnosti klavirske harmonike.
15. sreœanje je bilo ravno v Trubarjevem letu, na kar smo øe 
bolj ponosni. Zanimanje za to sreœanje je veliko in se kaæe nanj 
s spoøtljivim odnosom. Spoøtovanje do harmonikarjev sta izka-
zali tudi violinistka Lara Petriœ z Malega Loœnika in Ajda Centa 
z Male Slevice, saj sta njim v œast zaigrali in zapeli pesem Ne 
œakaj na maj, za kar se jima KUD Marij Kogoj iskreno zahvalju-
je. Po tem nastopu je gospa Tatjana Avsec iz JSKD LJ – okolica 
vsem nastopajoœim podelila priznanja, mlada Katarina Gaœnik 
pa je prejela posebno priznanje za 10-letno sodelovanje na teh 
sreœanjih in tudi na mnogih drugih prireditvah. Nakar so har-
monikarji skupno zaigrali legendarno Avsenikovo skladbo Na 
Golici. Ker je bilo to sreœanje v Trubarjevem letu, je na koncu 
sreœanja na oder stopil ansambel Z deæele Trubarjeve, ki se je 
med drugim veœ let kalil na tem odru in øe predzadnjiœ nasto-
pil pod tem imenom. Sandiju, Aleøu in Katarini se za vso do-
sedanjo pomoœ zavaljujemo in jim æelimo pod novim imenom 
obilo uspehov, korajæe in samozavesti. V bodoœe bodo Trubar-
jevo ime nosili tisti mladi, ki bodo pokazali najveœjo vztrajnost, 
poærtvovalnost in uspeønost. To sreœanje je pokazalo, da se takih 
mladih res ne manjka.
Po koncu uradnega dela prireditve smo goste tudi pogostili. Pro-
gram je vseskozi povezovala Tina Jakliœ s Trubarjeve Raøice, za 
kar se ji lepo zahvaljujemo. Zahvala gre tudi Tatjani Avsec in 
tistim, ki so vseskozi pomagali pri organizaciji in izvedbi tega 
projekta, to so: tajnik KUD-a Marij Kogoj David Centa, podpred-
sednica KUD-a Brigita Æeleznikar in njena hœerka Maja, Sreœko 
in Anæe Hedæet, Rok Peœnik, Janez Kraljiœ, Branko Ahec in Si-
mona Bavdek. Zahvaljujemo se vsem donatorjem, likovni sekciji 
KUD-a Marij Kogoj, PGD Turjak, TD Turjak, Druøtvu podeæelske 
mladine Velike Laøœe in Akustiki Pirman. Ansambel Z deæele Trubarjeve: Sandi Marolt, Aleø 

Gaœnik in Katarina Gaœnik.
Œlanice Druøtva podeæelske mladine Velike 
Laøœe so poskrbele za pogostitev: z leve proti 
desni: Melanija, Diana, Suzana in Tanja.

Maja Æeleznikar je pridno 
pripravljala obroke.

Prviœ je na naøem sreœanju nastopil 
tudi Aleø Gaœnik in pokazal, da ni 
samo mojster petja in ritem kitare.

Barbara Cimperman iz Rut, 
edina predstavnica æenskega 
spola iz naøe obœine.

Izredna gesta: Lara 
Petriœ in Ajda Centa.

Ga. Tatjana Avsec podeljuje priznanje 
harmonikaøici Saøi Gaœnik (njena 
mamica je doma iz Malega Osolnika).

Prviœ je korajæno nastopil tudi 
Raøœan, obœina Velike Laøœe, 
Æan Japelj.

David Laninøek iz obœine Ig 
je korajæno nastopil prviœ.

Aleø Dolinøek iz obœine Grosuplje bo 
nastopil na naøem odru øe øtirikrat.

Matej Drobniœ, naøe 
gore list, bo zagotovo 
nastopil tudi v prihodnje.

Ambroæ Ahec s skladbo Beli Golob, 
ki najbolj pooseblja Turjaøkega 
harmonikarja.

Predsednik KUD-a Marij Kogoj, 
Franci Peœnik je pozdravil navzoœe.

Tina Jakliœ je v svojem slogu 
tudi to sreœanje uspeøno 
vodila.

Zlatan Gorøiœ, po 18 
letih nekoliko starejøi.

KUD MARIJ KOGOJ, predsednik: Franci Peœnik, foto: Mateja Zalar

13. tradicionalni 
božično-novoletni 
koncert 
Dobrepoljske 
godbe na Turjaku
Prve ideje, da poskusimo organizirati boæiœno-novoletni 
koncert Dobrepoljske godbe na Turjaku, sta æe septembra 
1996 podala predsednik KUD-a Marij Kogoj Franci Peœnik 
in œlan godbe Dobrepolje Darko Økrlj. Da ni bilo to samo 
sanjarjenje in brezplodno besediœenje, je bil v dokaz æe 
istega leta organiziran prvi koncert. Vsi dosedanji koncer-
ti krepijo medsebojno prijateljstvo, omogoœajo pa tistim 
naøim obœanom, ki so v sestavi te godbe, da se pokaæejo 
med drugim tudi v svoji obœini. Letoønji koncert je bil æe 
13. po vrsti in je æe zdavnaj postal tradicionalen. Zagotovo 
je koncert godbe najbolj primeren za izvedbo v boæiœno-
novoletnem œasu, saj krepi in øiri izroœila boæiœa. KUD 
Marij Kogoj ima med drugim tudi to dolænost, da svojim 
krajanom in øirøe œim bolj nazorno in œimbolj predstavi 
tradicionalno kulturo. Prav godba je tista zvrst kulture, ki 
je bila ustanovljena v naøih krajih æe pred 100 leti.

Na koncertu sta bila prisotna tudi podæupanja dr. Tatja-
na Devjak in æupan obœine Velike Laøœe Tone Zakrajøek. 
Slednji je v pozdravnem govoru izrazil vso podporo kon-
certu tudi v bodoœe, kakor je bilo tudi dosedaj. Torej se za 
boæiœno-novoletni koncert na Turjaku vsaj za nekaj pri-
hodnjih let ni treba bati. Æe sedaj vas vabimo na letoønji 
koncert, ki bo v soboto, 19. decembra 2009.

Dobrepoljski godbi se iz srca zahvaljujemo, kakor tudi 
kvartetu Sever, vsem obiskovalcem in vsem, ki ste poma-
gali pri izvedbi kocnerta in ohranjanju tradicionalne kul-
ture.

Obenem vam KUD MARIJ KOGOJ æeli sreœno in zdravo 
novo leto.

KUD MARIJ KOGOJ
predsednik: Franci Peœnik

Foto: Niko Samsa
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Občinsko šolsko 
prvenstvo v 
namiznem tenisu
Za vse najmlajøe ljubitelje bele æogice je TVD Partizan or-
ganiziral obœinsko øolsko prvenstvo v namiznem tenisu za 
leto 2008. Vsi najboljøi v kategorijah se bodo konec januarja 
udeleæili regijskega øolskega prvenstva in upamo na dobro 
bero kolajn. 
Rezultati:

Mlajøe deklice do 5. razreda OØ
1. MANCA LUNDER
2. NIKA GODEC
3. SANDRA PERIŒ

Mlajøi deœki do 5. razreda OØ
1. ÆAN JAPELJ
2. DAVID ØKOF
3. JOØT ÆUÆEK

Starejøe deklice od 6. do 9. razreda OØ
1. MAØA AHEC
2. SAØA KOREN

Starejøi deœki od 6. do 9. razreda OØ
1. TINE STARIŒ
2. JURE AHŒIN
3. BLAÆ MAROLT

Zapisal in fotograf iral: Igor Sever

Malonogometna 
ekipa MINA CAFE, 
uspešno v letu 2009.
Po 9. krogu, odigranem v nedeljo, 11. januarja 2009, deli 
œetrto mesto.
Zimska liga Grosuplje je v sezoni 2008/09 razdeljena na tri 
nivoje, v tri lige. Malonogometna ekipa MINA CAFE uspeøno 
tekmuje v 1.ligi, ki je po mnenju poznavalcev najmoœnejøa 
od vseh treh. To tekmovanje s øtiriintridesetimi ekipami spada 
med najmnoæiœnejøa na øirøem obmoœju Grosupljega in spada 
med najkvalitetnejøe malonogometno tekmovanje v regiji.
9. krog je postregel z derbijem, tekmo med ekipo MINA CAFE 
in vodilnim Delta New Wave, ki je bil do 9. kroga neporaæen. 
Favorit je bila vsekakor neporaæena ekipa. Igralci MINA CAFE-
ja so æe po zaœetnem vodstvu nakazali veliko æeljo po zmagi, 
ki jim omogoœa nadaljevanje tekmovanje. Obe ekipi sta kazali 
veliko tehniœnega znanja in œvrsto igro. 
Prava drama se je zaœela sredi drugega polœasa, ko je sodnik 
po mnenju nekaterih z neupraviœeno dosojenem prekrøkom 
ekipe MINA CAFE pokazal na prosti strel, zaradi izkoriøœenega 
bonusa prekrøkov. Ekipa Delta New Wave je povedla z dvema 
goloma razlike in le malokdo v dvorani je priœakoval preobrat. 
Za to je poskrbel vratar ekipe MINA CAFE Tomaæ Avælahar, po 
mojem mnenju igralec tekme. Ta je z lepim golom od daleœ 

Božični turnir 
Mini cup 2008 
na Škof ljici v organizaciji NK Brinje.

V letoønji izvedbi boæiœnega turnirja v organizaciji NK Brinja 
iz Grosupljega, je v soboto, 20. decembra 2008, potekal tur-
nir devetletnikov (igralci, rojeni leta 1999). V øportni dvorani 
na Økof ljici so se predstavili podmladki kar treh slovenskih 
dræavnih prvakov: Domæal, Hita Gorice in Olimpije iz Lju-
bljane, poleg njih pa øe trinajst ekip iz vse Slovenije. 
Ekipe so bile razdeljene v øtiri skupine po øtiri ekipe. Znotraj 
skupine so se ekipe pomerile po sistemu »vsak z vsakim«. 
Prvi dve ekipi znotraj skupine sta nadaljevali tekmovanje.
Naøi upi NK VELIKE LAØŒE so znotraj skupine zasedli drugo 

mesto in se v veœerni tekmi pomerili s prvouvrøœeno ekipo iz 
skupine A, ekipo Triglav iz Ljubljane, ki je v predtekmovanju 
znotraj svoje skupine pometla z nasprotniki. Odliœen naspro-
tnik je bil dodaten motiv za naøe igralce. 
Œetrtf inalna tekma je bila vrhunska, polna taktiœnih zamisli 
trenerja Sreœka Rajøla. Po rednem delu igre je rezultat 0 : 0 
napovedoval streljanje prostih strelov. Tu so naøi igralci pod-
legli pritisku in slabøe izvajali proste strele, tako da so se kljub 
odliœni igri poslovili od nadaljnjega tekmovanja.
Organizator je za udeleæence pripravil tudi tekmovanje v 
æongliranju in vodenju æoge. Naøi predstavniki so se tudi tu 
dobro odrezali.
Dobro organizacijo tekmovanja je kronal s svojim obiskom 
Boæiœek in vsakemu udeleæencu prinesel darilo.

Zapisal in fotograf iral: Mitja Pintariœ

in obrambo drugega prostega strela poskrbel, da je bil rezultat 
pred koncem poravnan na 5 : 5. 
Ekipa Delta New Wave je v zadnjih minutah z menjavo vra-
tarja silovito pritisnila s petimi igralci na vrata ekipe MINA 
CAFE. Njihovo nezbranost je v zadnji minuti kaznoval Roman 
Klariœ z golom, ki ga je na lestvici strelcev lige dvignil na tretje 
mesto, ekipo MINA CAFE pa do sladke zmage.
Tekma, kakrøne æe dolgo nisem spremljal. Rdeœi proti modrim 
– veœni derbi, podobno je bilo tudi zveœer na Old Traffordu, 
vendar manj razburljivo, œeprav so tudi tam zmagali rdeœi. 

V Grosupljem so rdeœi premagali modre, v tekmi ki je para-
la æivce, polni preobratov, z veliko tekanja, uigranimi kom-
binacijami in velikim øtevilom golov. Negotovost do zadnjega 
sodnikovega piska. To je to, kar dela nogomet zanimiv in ga 
uvrøœa na mesto kralja ekipnih øportov ter privablja gledalce. 
Fantom iz ekipe MINA CAFE, kapo dol za nedeljsko predstavo, 
saj takønega razpleta nismo priœakovali øe najveœji optimisti. 
Fantje øe na mnoge zmage!   

Zapisal in fotograf iral: Mitja Pintariœ
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Hoja po Rašici
Naravno drsališče za jezom na 
Trubarjevi domačiji

Temperature so zlezle krepko pod lediøœe in vztrajale tako 
dolgo, da smo drugi januarski vikend v novem letu bliænji 
in malo bolj oddaljeni prebivalci naøe obœine preæiveli na 
Raøkem ledu. Domaœini so pljunili v roke in oœistili led. Ne-
deljsko sonœno popoldne je bilo kot nalaøœ za drsanje in 
druæenje na ledeni ploskvi, ki je prekrila Raøico. Menda je 
tega æe øest let, odkar se je delal tako trden led. Œe se bo øe 
dræal, ko to berete, vzemite drsalke in se zapeljite po narav-
nem drsaliøœu za jezom pri Trubarjevi domaœiji. Lahko pa se 
po Raøici preprosto sprehodite. 

Ana Porenta
Foto: Gregor Greøak 

 

Preprostost. Ste 
lahko popolnoma 
sproščeni.
Na koncu tega stavka lahko damo tudi veœ pik, lahko damo 
vpraøaj ali klicaj ali pa vejico. Vse v naøem telesu bo kar naen-
krat zaœelo razmiøljati, poøiljati signale, se zanimati, primerjati, 
komunicirati med celicami, naredilo toploto ali nas zmrazilo. 
Nam sporoœalo: joj, spet nekaj brez zveze ali: no, mogoœe bi 
bilo pa zanimivo poskusiti. 

Gre za droben preobrat v staliøœih, da tisto, kar delate, delate 
pozorno, upoøtevate vse nauœeno in dodate øe vse novosti tega 
hitrega novodobnega œasa in – da v tem uæivate. »Kako pa to 
doseæem, kako naj sploh najdem œas, da na to pomislim, kako 
naj vodim svoje misli, kako lahko samo sprostitev spremeni 
mojo obliko telesa? Jaz pa tega ne zmorem! Mi hoœejo soliti 
pamet?« In øe marsikatero vpraøanje se bo postavljalo. Spet 
imamo moænost izbire. Pripravimo si velik kozarec vode in 
poœasi zaœnimo.

Po odzivu sodeœ vas je kar nekaj poizkusilo prejønje predla-
gane vaje in ste izrazili æeljo po nadaljevanju in poglobitvi 
te reœi. Torej – danes potovanje v prsno in trebuøno votlino 
poglabljamo. Inteligenca glave nam je znana. Da pa imajo 
roke, noge in trebuh svojo inteligenco, pa mogoœe nismo 
prav dostikrat pomislili. Enostavno se nam zdi, ko sedemo 
ali vstanemo, stojimo, gremo, steœemo, poœepnemo, se sklo-
nimo, uleæemo ... Enostavno primemo svinœnik in napiøemo 
karkoli, preprosto se nam zdi, ko vzamemo v roke pletilko, 
koøœek, æogo … se obleœemo, preobleœemo ... Enostavno se 
nam zdi, ko govorimo ali smo tiho. Kaj pa »naøa tovarna« 
pri tem potrebuje, da vse to spravi v tek? Od malih nog tega 
nismo veœ razmiøljali in negovali na f in in pozoren naœin. Pri-
de œas, ko se sreœamo z balasti, v katere smo zavili vse naøe 
znanje in vedenje in se z leti nauœili, na kakøne naœine bi bilo 
bolj modro, primerneje, bolj prav, hitreje in bolj ekonomiœno 
ravnati … 

Toda mi smo se namenili ukvarjati s popolno sproøœenostjo. 
Kako to storimo? Tako, da se ne vkljuœujemo v tok dogajanja, 
se prepustimo sebi za toliko œasa, kot smo si ga odmerili in 
zaœnemo. Moægani bodo seveda spet pripravili svojo zgodbo 
in nas prepriœevali, vendar mi smo se sedaj pozorno odloœili in 
zato prisluhnimo inteligenci naøih rok in nog ter posameznih 
prstov. Tudi ko bo glava hotela svoj prispevek pri vajah za 
sprostitev, ne razmiøljajte o posameznih dogodkih, enostav-
no se spomnite, da je na vrsti sprostitev in dihanje. Pustite, 
da misli pridejo in gredo. Œe imamo malo prostora, lahko æe 
sedaj ob branju zaœnemo premikati œlenke naøih prstov, to sto-
rimo pozorno. Poøljimo ukaz iz naøe glave in moægani impulz 
poøljejo toœno v tisti del prstov, ki ga æelimo premakniti, tudi 
v najmanjøi del œlenkov posameznega prsta. Najprej poøljimo 
ukaz in potem premaknimo doloœen œlenek, doloœen del prsta. 
Doloœimo in poœakajmo, da gre impulz v eno roko in drugo 
roko. Enako pozorno tudi v nogo in øe drugo nogo. Ubogaj-
mo se. Preizkusimo vse moæne naœine in variante gibov, kam 
lahko premaknemo prste v vse smeri, øe najmanjøe œlenke. 
Kako stisnemo pest na rokah, na nogah. Stisnemo medenico 
in sprostimo. 

Upoøtevajmo dejstvo, da bi ukazi iz moæganov hoteli hiteti ali 
se upoœasniti, ne dajmo se motiti, vajo opravimo do popolne 
obdelave vseh 10 prstov, tudi zapestja in gleænje premigamo 
na tako pozoren naœin. Dodamo masaæne gibe, masirajmo se 
s prsti in dlanmi, vendar ne kroæimo na mestu, da ne naredimo 

vnetja. Namen te masaæe je sprostitev, zato tudi ne pritiskamo, 
bolj zaznavamo obœutke na svoje telo. 

Za roke in noge si kdaj naredimo kopel, dodamo lahko eteriœno 
olje. Naredimo knajpanje: vzamemo dve skledi ali posodi in 
damo v eno toplo vodo, v drugo pa hladno in menjamo kopel 
zdaj v eni, zdaj v drugi temperaturi. Bodimo inovativni in ne 
komplicirajmo. Naøe telo toœno ve, kaj mu prija in do katere 
mere. Vzemite si œas in si prisluhnite. Kjer koli so kakrøne koli 
spremembe ali œutimo kakrøne koli teæave, øe s posebno po-
zornostjo (brez boleœin!) zrahljamo vse nabrane blokade med 
miøicami in kitami. Pomaga tudi gibanje s prsti, igranje na klavir 
– navidezno tipkamo po mizi, stresemo nekaj zrn riæa na mizo 
(na tla pa damo zrnje f iæola ali frnikole, tudi svinœnik – œim 
tanjøi naj bo!) in to pozorno pobiramo. Ugotovimo, kolikokrat 
bomo imeli napeto medenico in ramenski obroœ! (Naredimo si 
opomnik: SPROSTI RAMENA, SPROSTI MEDENICO, ne bodi 
toga ali tog). Sprostimo te napetosti. Samo neæno razmigamo 
prste na rokah ter zapestja, na nogah pa do gleænjev in kolen. 
Enostavno se sprostimo in pustimo, da nam telo samo pove, 
kje so blokade in kaj nam najbolj odgovarja. Zamislimo si, 
kako sploh izgledajo moje roke in noge ali pa kar celo telo.

Ugotovili bomo, da smo s to preprosto vajo, ki smo jo nare-
dili tako pozorno, nehote vplivali na celotno naøe telo. To-
rej, poskrbeli smo za toœke, ki so kot podaljøki – tako kot pri 
elektriœni napeljavi – v naøi hrbtenici in notranjih organih ter 
so povezani preko æivœevja z doloœenimi predeli moæganov. 
Tja smo poslali doloœeno koliœino impulzov, moægani so do-
bili novo hrano, prekrvavitev, kisik in seveda sproæili akcijo, ki 
je potrebna za naøo voljo, œutenje, pretok æivljenjske energije 
in stalno zavedanje, da lahko vedno samo sami naredimo vse 
za naøe dobro poœutje. Taka vaja lahko traja nekaj minut ali pa 
veœ œasa. Lahko pa se te vaje lotimo tudi v mislih in nadloge 
bodo kar same izginile. Vaja je posebej primerna za tiste, ki 
so hendikepirani in ne morejo premikati okonœin, moægani pa 
delujejo. Ima tudi dolgoroœne rezultate. 

Mogoœe boste ugotovili, da imate prepolno glavo. Ni razloga, 
da bi prenehali. Preverite, œe ste spili kozarec vode, gotovo ste 
nanjo pozabili. Upoœasnite se in ne zahtevajte od sebe preveœ. 
Upoœasnite vajo. Œe pa vas taka vaja uspava, pa bodite malo 
bolj energiœni in inovativni. Vmes in na koncu naredite znane 
dihalne vaje in øe sproøœanje, ki ga sedaj æe dobro obvladate. 

Hvala za vaøo pozornost. Z Vadbo za prebujanje ustvarjalnih 
energij, ki temelji na ohranjanju zdravja, ravnovesja in ustvar-
jalnosti, naj vas obiøœejo nove ideje sedaj v teh mrzlih zimskih 
mesecih. Z veseljem poglejmo na vse spremembe, ki se bodo 
zgodile. Kljub temu ne pozabite na polnjenje svojih baterij. 
Preprosto. Do prihodnjiœ.

Terapevtka in vaditeljica
Tina Seøek, 041 745 363

OBŒINSKO PRVENSTVO V 
VELESLALOMU 

TVD Partizan organizira Obœinsko prvenstvo 
v veleslalomu, ki bo v soboto, 31. januarja, z 

zaœetkom ob 16.00 na smuœiøœu v Sodraæici. Prijave 
potekajo pol ure pred zaœetkom tekmovanja. 

Informacije na telefonski øtevilki: 031 653 172, 
Peter Podlogar.

VABLJENI.
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KICKBOXING EVENTS
Ponovno se oglaøamo v novem letu. Pa lepo po vrsti. Vsem 
najprej sreœno novo leto, naj se vam uresniœijo vse skrite 
in odkrite æelje, æelim vam, da bi ædosegli to, kar si æelite. 
Dolæni smo vam øe nekaj rezultatov iz leta 2008. 

Na evropskem prvenstvu na Portugalskem, kjer je sodeloval 
tudi trener Edo Latiœ v okviru slovenske reprezentance, je le-
ta osvojila sedem medalj. Eno zlato, dve srebrni ter øtiri bro-
naste. Trener Edo Latiœ je osvojil srebrno medaljo, kar je bila 
potrditev zelo dobre forme v prejønjem letu. Kickboxing klub 
Spirit je v okviru ØD TVD Partizan na dræavnem prvenstvu 
dosegel dva naslova dræavnega prvaka in en naslov podprva-
ka. Trener Edo Latiœ je med osmimi mednarodnimi tekmami 
dosegel sedem medalj, eno tekmo pa je zaradi diskvalif ikaci-
je predœasno zakljuœil. Zmagovalec je bil na svetovnem po-
kalu ter vice evropski prvak. To je zelo dobro izhodiøœe za 
graditev nove sezone.

Letoønje leto pa naj bi zaznamovalo zaœetek tekmovanj za 
nekatere œlane domaœega kluba, kar bo seveda prineslo øe 
veœ treniranja in odrekanja. Z veseljem ugotavljamo, da je 
zanimanje za tekmovanja med œlani zelo veliko. Naj spo-
mnimo, da jih veœina trenira eno leto, kar je dovolj za na-
stop v perspektivni (zaœetniøki) ligi dræavnega prvenstva. Trdo 
so trenirali in si zasluæijo naøo pozornost v letoønjem letu, 
ko bodo zastopali domaœi klub. Prva najbliæja mednarodna 
tekma bo v Italiji 24. januarja – Golden glove, ki se je bo 
udeleæil trener, prvo kolo dræavnega prvenstva pa bo 7. mar-
ca. Rezultate in udeleæbo sporoœimo v naøem glasilu. 

Za konec bi se zahvalili vsem œlanom in simpatizerjem kluba 
za izkazano podporo v preteklem letu, pomoœ pri organizi-
ranju in predstavitvah kluba. Predvsem naj povemo, da vpisi 
øe vedno potekajo, treniramo pa v OØ Primoæa Trubarja Ve-
like Laøœe v torek in œetrtek med 18:00 in 20:00 ter v Rib-
nici v øportnem centru, kjer treniramo v ponedeljek in sredo 
med 19:00 in 20:00. Vse dodatne informacije dobite na gsm 
øtevilki 051 609 033.

ØPORTNI POZDRAV                                        
   Sanja Latiœ  
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Popoldne, ko so priøli tudi starøi, smo dan zakljuœili s himno 
in spustom zastave. Naslednji dan pa je æupnik pri nedeljski 
maøi hlevœke øe blagoslovil.

Po obrazih in 
navduøenju sodeœ 
so bili vsi zadovolj-
ni. Novim dogo-
divøœinam naproti 
pa vas animatorji 
vabimo spet pole-
ti, ko bo potekal 
veliki oratorij, na 
katerega se æe se-
daj pripravljamo. 
Kakøen pa bo? To 
je øe skrivnost. Prav 
gotovo pa bo spet 
zabavno.

Romana Petriœ

MladiTrobla 1/2009 Mladi Trobla 1/2009

Predpraznični izlet 
v Mozartov Salzburg 
z Mladinskim 
društvom VRT
S polnim avtobusom æidane volje smo se na mrzlo decem-
brsko jutro mladi izpred gasilnega doma v Velikih Laøœah 
podali proti prazniœno razpoloæenemu Salzburgu.

Kot prejønje leto je tudi letos mlade iz naøe obœine, œlane 
Mladinskega druøtva VRT in tiste, ki bodo to øe postali, 
pot vodila na izlet œez slovensko severno mejo, tokrat ne 
v prestolnico, paœ pa v œetrto najveœje avstrijsko mesto 
Salzburg. Na pot smo se odpravili na Miklavæevo jutro 
in med voænjo proti severu pobrali øe nekaj prijateljev in 
vodiœa Mateja. Ljubo Slovenijo smo zapustili v œisti temi, 
saj smo se na pot odpravili zelo zgodaj, prehod œez mejo 
smo bolj ko ne vsi prespali, na avstrijski strani meje pa 
nas je povsem predramila dokaj debela sneæna odeja. Vsi 
smo æe mislili, da nas bo poøteno zeblo v noge in bomo 
do kolen mokri, a ko smo priøli do ravnine, na kateri leæi 
Salzburg, je sneæna odeja postopoma izginila in izza go-
stih oblakov, ki so nam takoj za mejo povzroœili kisle 
obraze, se je pokazalo toplo sonce. Vedrih lic smo potem 
vpijali nove informacije o mestu, ki nam jih je na izredno 
simpatiœen naœin posredoval vodiœ Matej. Da se je v Salz-
burgu rodil Mozart, smo vsi vedeli, tudi da je mesto zibel-
ka slastnih œokoladnih kroglic, ki nosijo virtuozovo ime, 
smo æe vedeli, za marsikoga pa je mesto zasijalo v œisto 
drugaœni luœi, ko nam je vodiœ povedal, da je Salzburg 
izvorno mesto energijske pijaœe Red Bull, da je v bliæini 
najbolj znan rudnik soli, da je v mestu æivela druæina 
von Trapp, o kateri je bil deloma tudi v samem mestu po-
snet muzikal Moje pesmi, moje sanje, da se je leta 1803 
v Salzburgu rodil f izik in matematik Christian Doppler, 
po katerem se imenuje dopplerjev pojav, slabo desetle-
tje pred njim pa avtor vsem znane boæiœne 
pesmi Sveta noœ Josef Mohr in øtevilni dru-
gi pomembni umetniki, znanstveniki in 
raziskovalci. Ko smo prispeli do mestnega 
jedra, smo se znaøli v mnoæici turistov, ki 
v tem letnem œasu ni niœ nenavadnega za 
Salzburg. Bolj ko smo se bliæali glavnemu 
trgu, veœja gneœa nas je obdajala, a vztrajali 
smo vse do Mozartove rojstne hiøe, kjer se je 
gneœa zgostila v pravi zamaøek. A vodiœ Ma-
tej nas je prav spretno popeljal do vseh me-
stnih znamenitosti, ki se jih nikakor ne sme 
spustiti, ko enkrat obiøœeø Salzburg. Skupaj 
smo si ogledali staro mestno jedro, potem 
pa smo lahko øe samostojno raziskati lepo-
te, ki jih mesto ponuja. Prijetno utrujeni od 
pohajkovanja po prazniœno razpoloæenem 
mestu, nauæiti mestnega vrveæa in polni pi-
sanih vtisov smo se, ko se je zaœel spuøœati 
mrak, zbrali ob veliki zlati krogli tik pred 
vhodom na boæiœni sejem in se poslovili od 
prijetnega avstrijskega mesta. Polni energije 
po tako lepo preæivetem dnevu smo sleherni 
kotiœek avtobusa na poti nazaj napolnili z 
veselimi pesmimi, ki so privrele iz veselih 
grl. Na dvoriøœe gasilnega doma v Velikih 
Laøœah smo prispeli malo pred polnoœjo in 

Oratorijski dan v robu 
Zadnjo novembrsko soboto je bilo v kulturnem domu Rob 
spet veselo, saj smo animatorji pripravili oratorijski dan. 

Uro pred zaœetkom smo se vsi animatorji zbrali in se v molitvi 
pripravili na ta dan. Ob desetih so se nam pridruæili øe otroci. 
Po kratkih igrah in dvigu zastave smo si ogledali nadaljeva-
nje igre o sv. Pavlu, v kateri so nastopali tudi naøi birmanci. 
Nato smo v skupinah razglabljali o zaupanju: kaj je to, kdaj 
in komu zaupati ...

Veœino dneva pa je zapolnila boæiœna delavnica. Izdelova-
li smo betlehemske hlevœke. Najprej smo postavili stene iz 
stiropora in jih med sabo povezali, potem pa smo jih øe pre-
mazali z mavcem. Da so se konstrukcije posuøile, smo de-
lavnico prekinili z veliko igro, potem pa smo nadaljevali øe s 
krovstvom in urejanjem okolice betlehemskega hlevœka. Med 
mnoæico izdelanih hlevœkov si niti dva nista bila podobna. 
Razliœne oblike, ograjice, staje ... vsak je po svoje ustvaril 
svojo arhitekturo. Na koncu smo pred hlevœek postavili øe 
øtiri sveœke – simbol adventa, z namenom, da ko bo pogorela 
œetrta sveœka na zadnjo adventno nedeljo, poloæimo v jaslice 
Jezuøœka. 

Gneœa pred Mozartovo rojstno hiøo.

se razøli z obljubo, da se œez eno leto spet podamo na pot 
in obiøœemo øe kakøno prazniœno mesto.

Besedilo: Nuøa Dedo Lale
Fotograf ije: Rok Bajec

Skupinska slika izletnikov pod salzburøkim gradom.

Najprej smo zidali.

Potem øe barvali. Pokrivali strehe.

Ekipa zidarjev. Betlehemski hlevœek.



�� ��Trobla 1/2009 Mladi Mladi Trobla 1/2009

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

Ta plamen je prepotoval dolgo pot iz Betlehema 
do nas. Mi pa smo ga v soboto, 20., in v nedeljo, 
21. decembra, ponesli po domovih. Zato smo se 
æe v petek zbrali skavti naøega stega in se pripra-
vili na raznaøanje luœi miru. 

V soboto smo luœ miru raznaøali po Turjaku 
in okolici, kjer so nas ljudje zelo lepo sprejeli. 
Zbrali smo se na Turjaku in se razdelili v skupi-
ne. Nato smo odøli na razliœne lokacije. Nekateri 
smo imeli smolo in nam je plamen ugasnil in 
smo morali poiskati nekoga, ki ga je imel. Ko 
smo zakljuœili z raznaøanjem, smo se dobili v 
æupniøœu v Økocjanu. Tam smo se odæejali in 
okrepœali z dobrimi picami. Sledila je maøa. Po 
maøi smo odøli domov.

Æe v nedeljo pa smo se ponovno zbrali. Tokrat v Velikih 
Laøœah pri sveti maøi, kasneje pa smo plamen ponesli øe v 
domove, kjer ljudje niso bili niœ manj prijazni. Kot prejønji 
dan, smo se razdelili v skupine in se odpravili vsak na svojo 
lokacijo. Med potjo smo se pogovarjali in se zabavali. Za 
zakljuœek smo se zbrali v gostilni Pri Roku. Pogreli smo se s 
œajem in odøli domov.

Saøa Koren

Luœ miru iz Betlehema sta na turjaøke domove prinesli skavtinji 
Maøa in Irena.

Foto: Joæe Jerøin

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

Dan nedolænih otrok se praznuje 28. decembra. Praznik je spo-
min na dan, ko je kralj Herod ukazal po vsej Judeji pomoriti 
otroke, rojene na boæiœ, ko je izvedel za Jezusovo rojstvo. To 
je edini dan v letu, ko smejo otroci tepsti odrasle. S øibo, ime-
novano miklavæevka, ki je imela æivljenjsko moœ rastline, so z 
dotikom to moœ prenaøali na odraslega. Takrat se morajo od-
rasli odkupiti z manjøo vsoto denarja, sadjem, sladkarijami … 
Vœasih so se otroci zbrali in skupaj hodili po vasi. Stvari, ki so 
jih dobili, so si praviœno razdelili med seboj. 

Ta star ljudski obiœaj smo tudi mi obujali na nedeljo, 28. de-
cembra. Skavti smo se zbrali pri suøilnici sadja na Gradeæu, 
pomagali pa so nam tudi bratci in sestrice, ki øe niso skav-
ti. Tokrat smo se razkropili po celotni obœini. Obiskali smo 
predvsem vasi, kjer skavtov øe ne poznajo. Ljudje so nas to-
plo sprejeli in nam ponujali svoje dobrote. Øe posebej pa so 
nas bili veseli starejøi, kajti spomnili so se svoje mladosti, ko 
so tudi oni hodili po vasi in tepeækali. 

ROBARSKI 
KOLEDNIKI
Dvajset kolednikov je v øtirih skupinah s pomoœjo obœinskega 
kombija in øoferja Joæeta obiskalo vse domove v robarski fari. 
S petjem kolednice smo ljudem prinaøali veselo sporoœilo 
boæiœnega praznika, v novem letu pa smo jim zaæeleli sreœo. 
Obenem smo zbirali darove, saj je po svetu veliko revøœine in 
sama beseda je premalo, potrebna so tudi dejanja. 

S trikraljevsko akcijo, ki je letos potekala pod geslom »Øolo 
pomagajmo skupaj zgraditi, revnim otrokom veselje deliti«, 
koledniki ob solidarnosti dobrih in odprtih ljudi misijonarjem 
pomagamo pri uresniœevanju projektov. Letos bomo pomaga-
li pri gradnji uœnih ustanov misijonarjem v Zambiji, Angoli, 
Malaviju, Senegalu, na Madagaskarju in Slonokoøœeni obali. 
Izobraæevanje je namreœ edina moænost, da se lahko otro-
ci reøijo revøœine in si kasneje poiøœejo moænosti za boljøe 
æivljenje.

Hvala Vam za vaøo solidarnost, saj smo zbrali kar 2085 evrov. 
Prav tako smo zbrali zelo veliko œokolad, bonbonov ... kar 
preveœ za naøe æelodœke, zato smo sklenili, da bomo z njimi 

V ponedeljek pred boæiœem, smo skavti ponesli Luœ miru iz 
Betlehema na osnovno øolo v Velikih Laøœah in podruæniœno 
øolo Turjak. Obiskali smo tudi obœinski urad v Velikih Laøœah. 
Naj plamen, ki smo ga delili, preide v naøa srca, saj bo le tako 
imela Luœ miru iz Betlehema svoj pomen.

Melita Øtrukelj, 
vodja skavtske skupine Økocjan – Turjak 1

Tega pa se prav dobro spominja tudi gospa Marija s Turjaka, ki 
nas je poduœila o tradiciji besedila tepeækanja v teh krajih: 

ØIP-ØAP,  ØIP-ØAP, 
DANES JE TEPEÆNI DAN, 
HITRO V ÆEPE POGLEJTE 
IN DENARCE NAM DAJTE.

Skavti Økocjan – Turjak 1

razveselili otroke iz grosupeljske varne hiøe Palœica. 

Naj trikraljevski znak 20 G + M + B 09 v vaø dom prinaøa mir 
in blagoslov. 

Vaøi koledniki 
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spominske ploøœe podskupini za zveze na mestni obœini v 
Ljubljani, udeleæili smo se praznika slovenske zastave in dne-
va veteranov vojne za Slovenijo v Vaœah nad Litijo, sestankov 
ZVVS in PO ZVVS Ljubljana, prisostvovali smo na dræavnih 
veteranskih igrah v Velenju. Udeleæili smo se letnih zborov 
OZVVS Ribnica in OZVVS Koœevje.
Prisotni smo bili tudi pri odkritju spomenika slovenske osa-
mosvojitvene vojne pred tovarno aluminija IMPOL v Sloven-
ski Bistrici in odprtju veteranskega doma na Brinju, odkritja 
pominske ploøœe na UE Ribnica, sveœanosti na obœinskem 
prazniku Velike Laøœe, komemoraciji na ljubljanskih Æalah in 
na mnogih drugih prireditvah in sveœanostih.
Organizirali smo tudi strokovno ekskurzijo naøega œlanstva 
v Pleterje in Posavje, kjer smo bili ob spomeniku krakovske 
bitke v Zalokah tudi lepo sprejeti s strani naøih kolegov vete-
ranov iz OZVVS Krøko.
Imamo moœno, zdravo, zavedno in ozaveøœeno œlanstvo, 
pripravljeno na vse akcije in sodelovanje, s katerim gremo 
smelo naprej v nove delovne zmage. Naøi œlani so ponosni 
in zavedni dræavljani Slovenije in pripravljeni pomagati in 
delovati v vseh domovinskih akcijah,
kot takrat, ko so nesebiœno vzeli v roke oroæje in stopili v 
bran domovini, ne vedoœ na to kakøna usoda jih œaka.
Ob tej priliki tudi obveøœamo vse naøe œlane, ki izpolnjuje-
jo pogoje za socialno pomoœ, da se œim prej javijo vodstvu 
OZVVS Velike Laøœe zaradi ureditve potrebnih formalnosti. 
Po veœletnih naporih nam je s pomoœjo komandanta 1. bri-
gade SV, brigadirja mag. Bojana Pograjca uspelo, da nam bo 
tehniœni muzej SV pripravil za dom v Krvavi Peœi stalno raz-
stavo SV, in sicer protiletalski top F lak 20 mm, letnik 1939, 
nemøke izdelave, ki ga je uporabljala TO Slovenije, avtomat-
sko puøko 1970, Kalaønikov, puøko M-48 in signalno piøtolo 
JLA. Top bo na podlagi soglasja obœine Velike Laøœe posta-
vljen pred domom veteranov. Oroæje pa bo v vitrinah spo-
minske sobe. Objekt bo zavarovan z alarmnim sistemom.

Vsem naøim œlanom, obœankam in obœanom æelim v imenu 
OZVVS Velike Laøœe in v svojem imenu sreœno ter uspeha 
polno novo leto.

Predsednik OZVVS Velike Laøœe,
Franc Duøan Hoœevar

DruøtvaTrobla 1/2009 Druøtva Trobla1/2009

Praznovali smo 
10. obletnico 
ustanovitve ozvvs 
velike lašče
Osrednji dogodek naøega delovanja in udejstvovanja v 
letoønjem letu je bilo praznovanje 10. obletnice ustanovitve 
obmoœnega zdruæenja veteranov vojne za Slovenijo Velike 
Laøœe.
Tistega lepega dne, 9. avgusta lani, je sonce posijalo tudi na 
planjavo med Maœkovcem in Mokrcem ter nas zbrane poz-
dravilo v Krvavi Peœi.
Po uspeøno izvedenem letnem zboru OZVVS Velike Laøœe, je 
postalo pred domom veteranov precej æivahno in vladalo je 
slavnostno vzduøje.
Z mnogo dela in truda nam je uspelo pripraviti lepo prire-
ditev ob naøem prazniku, ki se ga je udeleæilo poleg naøih 
œlanov veliko uglednih oseb, ki so s svojo prisotnostjo potrdi-
li, da naøe delo, aktivnosti in naøa prizadevanja v druæbi niso 
ostali neopaæeni.
Ob tej priloænosti smo zbranim lahko pokazali naøe nove de-
lovne doseæke. S pomoœjo obœine Velike Laøœe in z naøim 
prostovoljnim delom smo zgradili stopniøœe, ki vodi v zgor-
njo etaæo doma, kjer so predvidena skupinska prenoœiøœa, 
okrog objekta pa smo poloæili nove betonske ploœnike. Vgra-
dili smo tudi protipoæarna vrata, darilo poveljstva sil SV G 9 z 
Vrhnike. V spominski sobi smo postavili novo stalno razstavo 
o slovenski osamosvojitveni vojni, ki je med prisotnimi prite-
gnila veliko pozornosti.
Poveljstvo sil SV z Vrhnike nam je omogoœilo postavitev veli-
kega 7-œlenskega øotora in pripravilo odliœen vojaøki golaæ.
Po uvodni dræavni himni godbe na pihala iz Dobrepolja in 
izvedenem veteranskem simbolnem dejanju je slavnostni 
govornik Franc Duøan Hoœevar, predsednik OZVVS Velike 
Laøœe, nagovoril prisotne.
Za njim je pozdravil navzoœe tudi generalni sekretar ZVVS, 
Mitja Jankoviœ, podæupanja obœine Velike Laøœe dr. Tatjana 
Devjak, poslanka dræavnega zbora Alenka Je-
raj, Sreœko Knafelc, Ljuba Garbajs in drugi.
Kulturni vloæek je prispeval naø dolgoletni 
prijatelj in simpatizer OZVVS Velike Laøœe 
gledaliøki igralec Branko Miklavc, za fotograf ije 
pa je poskrbel priznani vojni fotograf Marjan 
Garbajs.
Pozdravit so nas priøli predstavniki 1.brigade 
SV iz Ljubljane, predstavniki poveljstva sil SV 
G9 in poveljniøkega centra SV z Vrhnike ter 
predstavniki policijskega zdruæenja SEVER iz 
Ljubljane. Veseli smo bili tudi naøih stanovskih 
kolegov iz OZVVS Slovenj Gradec, OZVVS 
Moravœe in OZVVS Koœevje.
Predstavnikom slovenske vojske in policijske-
mu zdruæenju SEVER je predsednik OZVVSVe-
like Laøœe podelil spominske plakete. Ob 10. 
obletnici OZVVS Velike Laøœe pa so bile izda-
ne tudi priloænostne spominske znaœke.
Seveda smo poleg opisanega dogodka imeli v 
letoønjem delu øe obilo drugih aktivnosti, tako 
na obœinskem kot tudi na dræavnem nivoju. 
Med drugim smo maja prisostvovali pri odkritju VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO ÆE 17 LET SAMOSTOJNI IN NEODVISNI
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Konjerejsko društvo 
Velike Lašče 
Øtefanovo je dan po boæiœu, praznik slovenske samostojnosti 
in dan, ko praznujemo god prvega muœenca sv. Øtefana, ki 
je tudi zavetnik konj in drugih domaœih æivali. Konjerejsko 
druøtvo Velike Laøœe je æe trinajstiœ organiziralo blagoslov 
konj za sreœo, zdravje in dobro rejo.

Ta dan rejci pripravijo konje, jih osedlajo ali zapreæejo, se 
udeleæijo blagoslova, se pogovorijo in si izmenjajo voøœila 
za novo leto in uspeøno rejo. Tako je bilo tudi tokrat, saj se 
je zbralo lepo øtevilo konj in ljubiteljev teh plemenitih æivali. 
Posebnost letoønjega Øtefanovega je bila, da sta na prostor 
pred gasilskim domom æupnik Vladimir Jaksetiœ in æupan An-
ton Zakrajøek prijezdila vsak na svojem konju.

Po pozdravnem nagovoru predsednika Konjerejskega druøtva 
Franca Zabukovca in æupana je æupnik opravil blagoslov. Po 
blagoslovu so œlani druøtva razdelili æivalim blagoslovljen 
kruh in sol, obiskovalci so se okrepœali s toplim napitkom, 
vsi udeleæenci s konji so prejeli tudi lep spominek. V lepem 
zimskem dnevu so se zadovoljni vrnili domov, z upanjem na 
sreœno in zadovoljno novo konjerejsko leto.   

                                   Domen Indihar 
foto: Sreœko Vrbinc

Blagoslov konj in rejcev. 

G. æupnik Vladimir Jaksetiœ in g. æupan Anton Zakrajøek v sedlu.

Na œelu povorke slovenska in obœinska zastava. 

97 let Marije Skubic
Predstavniki DU priza-
devno obiskujemo vse 
svoje starejøe obœane, ko 
dopolnijo 90 let starosti.
26. decembra smo obiska-
li naøo najstarejøo œlanico 
Marijo Skubic. Marija je 
25. decembra praznovala 
97. rojstni dan
ŒASTITLJIV LJUBILEJ!
Prazniœno urejena in z 
nasmehom nas je priœakala na domaœiji svoje neœakinje Ma-
rije Ivanc. V prisrœnem pogovoru nam je zaupala, da ji zdrav-
je øe vedno dobro sluæi, ob pomoœi sluønega aparata dobro 
sliøi in bere brez oœal.
Zime se ne veseli, ker ne upa na sprehod, spomladi pa se 
vsak dan poda na sprehod po bliænji okolici, kar ji daje do-
datno energijo.
Predsednik druøtva upokojencev ji je v svojem imenu in v 
imenu druøtva zaæelel vse najboljøe do snidenja v nasle-
dnjem letu.

90 let Franca Borštnika
Ob bistrem potoœku je mlin je najljubøa pesem naøega ju-
bilanta. Vsebina te lepe slovenske pesmi ga ob posluøanje 
popelje v mladostna leta in ga spomni na rojstni kraj. Spo-
minja se ropota mlinskih kamnov in æage, øumenje potoka 
in lepe zelene pokrajine. Lepota domaœije in narave sta mu 
dajala æivljenjsko energijo. Trdo je delal vse æivljenje in prev 
to mu je omogoœalo doseœi tako visok jubilej. Posebno æivo 
se spominja vojnih œasov, kar je opredelilo njegov æivljenjski 
nazor. Bil je borec Cankarjeve brigade in za doprinos borbi 
proti okupatorju veœkrat odlikovan. Na odlikovanja je zelo 
ponosen.

Œlani druøtva upokojencev ga poznamo kot zelo zgovornega, 
veselega œloveka in dobrega plesalca. Udeleæeval se je veli-
kih sreœanj. Letos se ni udeleæil naøega sreœanja na Turjaku 
in smo ga zelo pogreøali. Jesen æivljenja preæivlja z druæino 
najmlajøega sina v vasi Prilesje in se dobro poœuti. Zaæeleli 
smo mu zdravja in veselje do æivljenje øe naprej.

   Zapisala Mija Grebenc-Jelaska
    Fotograf iji Franc Ivanc

France Borštnik …
je praznoval 90 let 
življenja
Rojen je bil med zelenimi dolenjskimi griœi. Œlovek, ki je 
doœakal svojih devetdeset let æivljenja, je vreden vsega 
spoøtovanja, zlasti øe kar je kljub letom øe vedno zdravega 
razuma in poln æivljenja. Je œlovek, ki øe vedno z optimizmom 
gleda na svet, spoøtuje ljudi in skladen medsebojni odnos.

Sam pove: »V mladosti sem bil prvoborec udarne Cankarjeve 
brigade, ki je napadala utrjene postojanke po Sloveniji. Najteæja 
preizkuønja je bila Javorica, na katero je ostal boleœ spomin. 16. 
marca 1943 so nas po izdaji obkolili Nemci. Pokalo je z vseh stra-
ni, okoli mene so krvaveli in umirali tovariøi, tudi sam sem bil ra-
njen. Od celotne brigade nas je preæivela le peøœica borcev, a smo 
se zavestno pobrali in v novi sestavi doœakali teæko priœakovano 
svobodo. V svoji partizanski zbirki imam øest odlikovanj.«

Zarja spominov (Druøtvo za ohranjanje izroœil NOB in osamo-
svojitve KO Velike Laøœe) je Francetu Borøtniku 26. novembra v 
prostorih gostilne Pri Murnu priredilo topel tovariøki sprejem z 
veœernim kulturnim programom ob navzoœnosti øtevilnih prija-
teljev kakor tudi prijateljev ZS s Økof ljice.

Najprej je v imenu ZS slavljencu œestital predsednik druøtva 
Boæo Kovaœiœ in obøirno spregovoril o pomenu druøtva, nato 
pa øe tajnik vodstva Cankarjeve brigade iz Ljubljane, Jaka 
Rozman – Œiko, kot Francetov soborec.

Povedal je: »Teæko in z boleœino v srcu mi je tudi danes po 
toliko letih øe vedno teæko govoriti o tedanjih razmerah NOB 
in zlasti o vlogi, ki jo je imela Cankarjeva brigada. Delovala je 
vse od Hrvaøke do Primorske, kar æe samo po sebi pove, koliko 
premikov-pohodov je bilo potrebnih za njeno delovanje, kljub 
pomanjkanju hrane, toplih oblaœil in vse mogoœih razmer, ki 
so nas pestile in tudi izdaj, da smo padali v zasede. Imeli smo 
veliko ranjenih øe veœ pa smo pokopali soborcev. V œasu njene-
ga obstoja je padlo za dve brigadi borcev, da je bil æe vpraøljiv 
smisel njenega obstoja, a nam je uspelo obnoviti z borci s Pre-
komorske brigade proti koncu vojne in tako dokonœati, teæko 
priœakovano svobodno domovino.« 

Nadvse prijazen je bil sploøen kulturni dogodek s petjem parti-
zanskih pesmi ob spremljavi harmonike, izmeniœno obeh bra-
tov Ahec – Murnovih, oziroma Francetovih neœakov. Najveœje 
preseneœenje pa sta mu pripravila po partizanski veœerji z veli-
ko torto v obliki rdeœe zvezde. Zapisala Mija Grebenc-Jelaska

  Fotograf ija Franc IvancJoæe Økulj
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Klemen Doløak in Jaka Peœnik in æe drugo leto zapored osvo-
jila najveœje øtevilo toœk. Na republiøkem razpisu za najlepøi 
œebelnjak z urejeno okolico je v Sloveniji za leto 2008 zma-
gal Peœnikov œebelnjak. Predlagam, da si ga ogledate v æivo, 
saj stoji na vrtu nasproti nove øportne dvorane. Leta 2007 je 
na istem tekmovanju zmagal mini œebelnjak naøega æupana 
Antona Zakrajøka. Preizkusili smo se tudi v fotograf iranju 
naøih œebel in tudi tu smo prejeli prvo mesto za fotograf ijo 
Œebela in cvet, avtorja Braneta Borøtnika. Pozabili pa nismo 
niti na ocenjevanje medov in tudi na tem podroœju prejeli 
zlato in srebrno odliœje za med, ki sta ga pridelala œebelarja 
Alojz in Tomaæ Marolt. Naj poudarim, da sta zlato odliœje 
prejela æe drugo leto zapored.

Jeseni smo organizirali strokovno ekskurzijo v Italijo z ogle-
dom œebelarstva Marconi v neposredni bliæini Trevisa. Tako 
œebelarji kot naøe æivljenjske sopotnice, brez katerih noben 
œebelar ne zmore obilice dela ob toœenjih, smo bilo nad 
ogledom œebelarstva prav navduøeni. Marconi je druæinsko 
œebelarstvo, ki se preæivlja izkljuœno s œebelarstvom. Pri tem 
sodeluje vsa druæina, saj imajo na prekrasno urejeni domaœiji 
praktiœno vse: od trgovine s œebeljimi pridelki, kozmetiœnimi 
pripomoœki, vse orodje za œebelarstvo, sodobne toœilnice za 
med, skladiøœe medu, izdelavo satnic do mizarske delavnice. 
Posebej pa smo bili navduøeni nad uœno-vzgojno dvorano, 
ki sprejme do 60 udeleæencev. Tu poteka prava mala øola 
œebelarstva, kjer mladim iz bliænje in daljne okolice nazorno 
prikaæejo skrivnostni svet iz æivljenja in dela œebel. V nepo-
sredni bliæini domaœije je tudi poseben nasad listnatih dre-
ves, ki v enem letu zrastejo do viøine øtirih metrov in so v 
dvanajstih letih godni za posek, obenem pa nudijo odliœno 
œebeljo paøo. Nepozaben je bil tudi obisk œebelarske galerije 
gospoda Øivica na Primorskem, kjer smo uæivali ob maketah 
slovenskih œebelnjakov in njegovih fotograf ijah iz æivljenja 
œebel. Razstavljene fotograf ije so prejele øtevilna slovenska 
in mednarodna priznanja. Poznavalci fotograf ije trdijo, da 
Øivicu ni para na svetu. Izkazal pa se je tudi kot odliœen vodiœ 
in prevajalec hkrati. 

Naj zakljuœim z veœnim œebelarskim optimizmom, da bo na-
slednja œebelarska sezona uspeønejøa in bo dala œebelarjem 
nov zagon za delo in s tem neposredno vsem nam boljøe 
æivljenjske pogoje.

           Brane Borøtnik

PodjetnikiTrobla 1/2009 Narava Trobla 1/2009

Podjetniške in druge informacije

Pripravil Razvojni center Koœevje Ribnica, d.o.o. Za 
natanœnejøe podatke si oglejte celotne razpise v ura-
dnih listih ali na spletnih straneh www.podjetniski-
portal.si. Vse, ki bi æeleli na svoj elektronski naslov 
prejemati tedensko sveæe informacije o podjetniøkih 
razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sveta, ponud-
be-povpraøevanje po izdelkih in storitvah vabimo, da 
pokliœete na øt. 01/895 06 10 ali 031 647 793 ali piøete 
na e-naslov pokolpje@siol.net. Posredovanje informa-
cij po e-poøti je brezplaœno.

1. Javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospo-
darstvom zaradi bolezni rejnih æivali, ko povraœilo 
økode ni urejeno z drugimi predpisi. Razpisnik: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet 
razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev v obliki pod-
pore za blaæitev poslabøanja ekonomskega poloæaja 
kmetijskih gospodarstev, ko povraœilo ni urejeno z 
drugimi predpisi, zaradi omejenega prometa trgovanja 
na kmetijskem gospodarstvu zaradi aviarne inf luence. 
Rok za oddajo vlog je do objave obvestila o preneha-
nju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh 
MKGP. Podrobnosti razpisa: http://www.mkgp.gov.si/
si/javni_razpisi/.

2. Javni razpis za dodeljevanje sredstev z naslova ukre-
pa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za pre-
strukturiranje reje praøiœev in reje perutnine za leto 
2009. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih 
sredstev za prilagoditev na standarde dobrobiti æivali 
na podroœju reje praøiœev in reje kokoøi nesnic, za 
prilagoditev na ekoloøke standarde ter za prestruktu-
riranje reje praøiœev in reje perutnine. Rok za oddajo 
vlog: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na sple-
tnih straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: http://www.
mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.

3. Javni razpis za ukrep 311 – diverzif ikacija v nekme-
tijske dejavnosti. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: dodelitev 
nepovratnih sredstev za diverzif ikacijo v nekmetijske 
dejavnosti, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in do-
datnih 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/jav-
ni_razpisi/.

4. Javni razpis za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in 
razvoju mikro podjetij. Razpisnik: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: do-
delitev nepovratnih sredstev za podporo ustanavljanju 
in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju do-
datnih dejavnosti na podeæelju in s tem k izboljøanju 
uœinkovitosti razporejanja dela na podeæelju ter zago-
tovitvi dodatnih zaposlitvenih moænosti in poveœanja 
dohodka. Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega raz-
pisa, 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/. 

SLAVŒEK d.o.o.
Male Laøœe 2a
1315 Velike Laøœe
041 696 171 ali 01/788 19 41

Zaposlimo sodelavce za delo v gostinstvu, trgovini in 
mesariji za redno zaposlitev in delo preko øtudentskega 
servisa (v lokalu).

Priœakujemo natanœnost, spretnost in odgovornost do 
opravljenega dela.

Œe menite, da vas razpisano delo veseli, vas vabimo da 
nas za vse dodatne informacije pokliœete na telefonsko 
øtevilko 
  041 696 171. 

Avtorici œlanka Sreœanje upokojencev (objavlje-
nem v Trobli 7/2008 na strani 36), Zof iji Jakøe, se 
opraviœujemo zaradi neljubih napak v besedilu. 
Do napak je priølo predvsem zaradi pretipkavanja 
œlanka. 
Ob tej priloænosti vljudno naproøamo vse avtorje, 
œe imajo le moænost, da svoje œlanke poøiljajo na 
uredniøtvo Troble v elektronski obliki øe na elek-
tronski naslov: trobla@velike-lasce.si. Radi bi se 
œim bolj izognili nepotrebnim napakam. Hvala za 
vaøe sodelovanje, prijaznost in razumevanje.

Uredniøtvo Troble

Za čebelarje ena 
najtežjih sezon v 
zadnjih sto letih 

Slovenski in tudi velikolaøki œebelarji si bomo leto 2008 za-
pomnili tako po slabem kot po dobrem. 

Gotovo ne moremo mimo tega, da je bilo leto 2008 za naøe 
œebele katastrofalno. Œez zimo smo izgubili kar 224 druæin, 
to je veœ kot 30 odstotkov œebeljih druæin. Æe te izgube so 
bile za œebelarje strahotne, æal pa je sledil øe en udarec. Maja 
so se tako rekoœ dan za dnem vrstili pomori œebel, ki so bili 
v veliki meri posledica nepravilne uporabe FFS, predvsem 
nepravilne tehnoloøke priprave semena, zaøœitenega s FFS. 
Da je bilo œebelarsko leto øe bolj œrno, je poskrbela narava, 
saj je bila letoønja œebelarska letina izjemno slaba, celo ena 
najslabøih v zadnjih sto letih. Marsikateri œebelar preteklo 
œebelarsko sezono ni zavrtel toœila. Glede na vse to je bilo 
œebelarjenje v letu 2008 v vseh pogledih izjemno teæavno. 
Samo prizadevnim œebelarjem gre zahvala za to, da vztraja-
mo in vzdræujemo naøo kranjsko œebelo in s tem ohranjamo 
naøe okolje. V Œebelarskem druøtvu Velike Laøœe smo poskr-
beli, da smo izgubo druæin skoraj v celoti nadomestili z novi-
mi in tako zagotovili v naøi obœini opraøevanje rastlinstva, kar 
je ena temeljnih nalog œebel. Æe Aristotel je ugotovil, da bi 
ob izgubi œebel œloveøtvo izumrlo po øtirih letih. To kruto re-
snico, ki je bila preteklo leto kar nekajkrat objavljena v vseh 
svetovnih medijih, so znanstveno potrdili tudi ameriøki stro-
kovnjaki tako s podroœja kmetijstva kot s strani œebelarstva. 
Imejmo to pred oœmi vsakiœ, ko nas zamika, da bi vzeli v roke 
insekticid ali kakrøenkoli pripravek za zatiranje økodljivcev. 

Æe v uvodu sem zapisal, da si bomo preteklo leto zapomnili 
tudi po dobrem. V druøtvu smo v Trubarjevem letu aktivno 
sodelovali pri vseh prireditvah v okviru obœine. Poleg me-
denih pridelkov smo obiskovalcem s ponosom razkazovali 
œebelarsko orodje in pripomoœke iz Levstikovega Buœelstva. 
Posebej naj omenim zanimanje, ki ga je pokazal predse-
dnik dræave Danilo Türk ob obisku Trubarjevine, tako za 
œebelarstvo in øe posebej za Levstikovo Buœelstvo. Predse-
dnik je odliœen poznavalec Levstikovih del, Buœelstvo, ki 
ga øe ni poznal, pa ga je øe posebej navduøilo. Naøi mladi 
œebelarji kroækarji so maja na republiøkem tekmovanju do-
segli prvo mesto, in to v najviøji kategoriji. Tekmovala sta 

Œebela in cvet

Œlani œebelarskega druøtva in njihove æivljenjske sopotnice na stro-
kovni ekskurziji pri Marconiju v Italiji.

»Zvezdoslovec vam lahko pripoveduje o 

svojem spoznavanju vesolja, toda svojega 

spoznanja vam ne more dati. 

Glasbenik vam lahko zapoje napev, toda 

ne more vam dati uøesa, ki dojema napev, 

niti glasu, da ga lahko ponovite. 

Kdor se spozna na znanost øtevilk, lahko 

govori o kraljestvu uteæi in meril, toda ne 

more vas vanj popeljati. 

Kajti spoznanje enega œloveka ne posoja 

svojih kril drugemu œloveku.”

Kahlil Gibran: Prerok
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Živimo z naravo
Skrb za naravo in varovanje narave je v danaønjem œasu 
nujno. V naøi okolici se nahaja veliko ogroæenih æivalskih 
in rastlinskih vrst, za katere marsikdo ne ve, da pri nas sploh 
obstajajo, kljub temu pa smo vsi odgovorni za njihovo varo-
vanje. 

Zavod Parnas za vse 
ljubitelje narave, 
ob razliœnih dne-
vih, ki obeleæujejo 
varovanje narave, 
organizira predava-
nja in aktivnosti.

V letu 2008 smo se 
kar nekajkrat lahko 
pridruæili razliœnim 
strokovnjakom na-
ravoslovja, ki so 
nam pokazali mar-
sikaj zanimivega. 
Dvakrat smo odkri-
vali lepote mokriøœa ob Raøici. Na dan sonca smo z ornito-
logom, øtudentom gozdarstva Aljaæem Rijavcem, opazovali in 
posluøali ptice, v tednu gozdov pa nas je med botaniœne vrste 
mokriøœa popeljal Branko Dolinar, ljubiteljski biolog. Øe po-
sebej smo bili pozorni na orhidejevke-kukavice, naøli pa smo 
tudi mesodeje rastline. 

Ob evropski noœi netopirjev konec avgusta smo posluøali 
predavanje Aljaæa Rijavca, œlana Slovenskega druøtva za 
preuœevanje in varstvo netopirjev v prostorih bifeja Pri Ja-
nezu na Karlovici. Izvedeli smo, da je veliko vrst netopirjev 
ogroæenih, njihov obstanek pa je pomemben za naø ekosi-
stem, saj netopirji uravnajo populacijo æuæelk, ki so aktiv-
ne ponoœi. Predavanje se je nadaljevalo z opazovanjem in 
posluøanjem netopirjev. Sprehodili smo se do bliænje kmetije 
Joøka Øilca, kjer imajo v hlevu ogromno netopirjev in jih, kot 
pravijo, popolnoma niœ ne motijo. 

Zavod Parnas je sodeloval tudi pri gostovanju dveh fotograf-
skih dokumentarnih razstav avtorja Viktorja Luskovca, ki 
predstavljata lepote in biotsko raznovrstnost slovenske nara-
ve ter nekatere redke in ogroæene vrste, na katere moramo 
v prihodnosti øe posebej paziti. Razstava Vsem Slovencem: 
Orel z Volovje rebri je ob dnevu zemlje gostovala tudi na 
Trubarjevi domaœiji. Zavod Parnas je k razstavi prispeval 
vitrino o Primoæu Trubarju in tako je razstava zdruæila skrb 
za kulturno in naravno dediøœino. Razstava je gostovala øe 
v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (PMS), galeriji poslovne 
stavbe Slovenijalesa v Ljubljani, regijskem parku Økocjanske 
jame in v Predjamskem gradu, skupaj si jo je ogledalo veœ kot 
62 tisoœ obiskovalcev.

V letu 2009 se naravoslovne aktivnosti nadaljujejo. Svetov-
ni dan mokriøœ smo obeleæili s predavanjem Kukaviœnice 
moœvirnih travnikov Cerkniøkega jezera in njihovo varstvo, v 
sredo 28.1. na Karlovici v prostorih bifeja Pri Janezu. Preda-
vala je biologinja, velika ljubiteljica narave, Marjeta Cvetko. 
Na predavanju smo spoznali vrste kukaviœnic, ki rastejo na 
moœvirnih travnikih Cerkniøkega jezera ter na kakøen naœin 
jih lahko varujemo. Predvsem je pomembno, da mokrotnih 
travnikov ne zanemarjamo in rastlinam tako zagotavljamo 
ustrezne pogoje za preæivetje. Ugotovili smo, da predstavlje-
ne vrste najdemo tudi na mokriøœu ob Raøici.

Naœrtujemo øe veliko zanimivih aktivnosti (nasednja bo ob 
svetovnem dnevu vode v marcu), o katerih boste pravoœasno 

V letu 2008 smo se veœkrat sprehodili po mokriøœu ob Raøici in 
opazovali pestrost rastlinskega in æivalskega sveta.

Netopirji uravnavajo populacijo æuæelk, ki so aktivne ponoœi, kar 
za nas pomeni: veœ netopirjev – manj komarjev.

Na otvoritvi razstave Vsem Slovencem: Orel 
z Volovje rebri na Trubarjevi domaœiji je 
navzoœe nagovoril minister Karl Erjavec. 

Kukaviœnice so druæina rastlin, ki je v Sloveniji v celoti zavarovana.

obveøœeni na spletni strani zavoda Parnas www.zavod-
parns.org., lahko pa se naroœite tudi na brezplaœne e-novice.  
Vsi ljubitelji narave lepo vabljeni, da se nam ob dogodkih 
pridruæite.

Barbara Ænidarøiœ, Zavod Parnas

Med najbolj skrbnimi 
lastniki gozdov 
Slovenije priznanje dobil 
občan iz Velikih Lašč
V œetrtek, 4. decembra, je bila v Dvoru Jezerøek v Zgornjem 
Brniku pri Cerkljah na Gorenjskem 10. slavnostna podelitev 
priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov Slovenije. 
Priznanje je prejel po en lastnik iz vsake od 14 obmoœnih enot 
Zavoda za gozdove Slovenije, ki je bil izbran po kriterijih za 
najbolj skrbnega lastnika v tekoœem letu.

Iz naøega koœevskega gozdnogospodarskega obmoœja je 
priznanje dobil Anton Æuæek z Jakiœevega 1 pri Velikih 
Laøœah.

V obrazloæitvi izbora smo med drugim zapisali, da gospodari 
na kmetiji, ki obsega 34 hektarov, od je tega 26 hektarov 
gozda, in je ena veœjih kmetij na tem podroœju. Po vrnitvi z 
zaœasnega dela v Nemœiji leta 1963 je svojo gozdno posest 
poveœeval z dokupom izsekanih gozdov. Z marljivim delom, 
zainteresiranostjo in vlaganjem v gozdove ter strokovnimi 
nasveti gozdarjev je moœno dvignil kvaliteto svojih gozdov. 
Øe posebej je treba poudariti njegovo zavzetost za negovalna 
dela v mlajøih razvojnih fazah. Njegove parcele so vzorœni 
primer dobre prakse negovanih gozdov za druge lastnike. Vsa 
dela so opravljena v krogu druæine, tako da je tudi nadaljnje 
gospodarjenje zagotovljeno. 

Anton Æuæek prihaja iz obmoœja, kjer je razøirjena domaœa 
obrt kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Veœ let so izdelovali 
lesene ælice. Les, ki ga porabi na kmetiji, zreæe na svoji æagi, 
tudi sosedom naredi kakøno æagarsko uslugo. Manj vreden 
les porabi za palete. Æal pa se tradicija predelave lesa zaradi 
slabe ekonomske raœunice opuøœa.

Je tudi strasten lovec Lovskega druøtva Velike Laøœe. Kot 
zanimivost naj omenimo, da ima trofejno bronasto medaljo 
za ustreljenega medveda. Kolegi lovci ga øe posebej cenijo 
kot tistega lovca, ki ima vedno dobrega psa krvosledca. 
Skupaj s svojim psom krvosledcem je specializiran za iskanje 
obstreljenih medvedov na Koœevskem lovskogojitvenem 

Priznanja je podelil direktor Zavoda za gozdove Joøt Jakøa.

Krajevna enota 
Zavoda za gozdove Velike Laøœe

vabi vse lastnike gozdov na ogled licitacije 
lesa v Slovenj Gradcu, ki bo 12. februarja 
2009. Zaradi organizacije prevoza ter 
omejenega øtevila mest prosimo, da se 
zainteresirani prijavijo najkasneje 
do 5. februarja na telefonsko øtevilko: 

    788 14 70.

obmoœju. V svoji karieri sta skupaj psom naøla veœ kot 
10 obstreljenih medvedov ter pribliæno 400 kosov ostale 
divjadi. 

Zelo je aktiven v Œebelarskem druøtvu Velike Laøœe. Tradicija 
œebelarjenja na kmetiji sega 166 let nazaj. Njegovi predniki 
so bili eni prvih œebelarjev na tem podroœju. Je dobitnik vseh 
moænih odlikovanj na podroœju œebelarstva, med drugim je 
prejel tudi Janøevo odlikovanje I. stopnje.

Prireditve so se med drugim udeleæili tudi: Janez Œebulj – 
æupan obœine Cerklje na Gorenjskem,  Joøt Jakøa – direktor 
Zavoda za gozdove, mag. Robert Reæonja – vodja sektorja 
za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ciril Smrkolj – predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice, Andrej Berdajs – predsednik Zveze lastnikov 
gozdov Slovenije.   

Œestitkam ob priznanju se pridruæuje tudi Krajevna enota 
Zavoda za gozdove Velike Laøœe.  

 
 Krajevna enota Velike Laøœe

                                     Franc Dejak

Hvalevredna
Vedoæeljna
Aktualna
Lahkotna
Animirana

Zbrana
Af initetna

Temeljita
Resnicoljubna

Objektivna
Berljiva

Leposlovna
Ohrabrujoœa

Irena Hegler
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Obrezovanje 
sadnega drevja
Veœina ljubiteljev sadjarstva ima v domaœem vrtu vsaj kakøno 
sadno drevo. Opravila v sadovnjaku se zaœnejo æe februar-
ja. Med prava opravila vsekakor sodi obrezovanje sadnega 
drevja. Pogosto zaradi napaœne rezi v tekoœem letu ni plo-
dov. Obrezovanju sledi osnovno økropljenje, nato dognoje-
vanje in po potrebi sajenje novih dreves.

Za rez sadnega drevja sta najbolj primerna februar in ma-
rec. Lahko reœemo, da je v tem obdobju obrezovanje eno 
aktualnih opravil tako v vrtu kot sadovnjaku. Obrezovaje 
prilagodimo glede na øtevilo dreves. Tisti, ki imate manjøe 
øtevilo dreves, lahko to opravilo podaljøate øe v zaœetek mar-
ca. Priporoœljivo je, da opravilo opravimo v tem œasu ter ne 
œakamo na zaœetek cvetenja dreves. V œasu mirovanja je tudi 
manjøa nevarnost okuæb nekaterih sadnih vrst s bakterijskim 
hruøevim oæigom. Najprej obreæemo jablane, hruøke in kuti-
ne. Zaœnemo s starejøimi drevesi, nato obreæemo tudi mlajøa. 
Pogosto pozabljamo na razkuæevanje sadjarskega orodja, kot 
so økarje in æage. Najbolje je, da to opravimo po zakljuœenem 
obrezovanju posameznega drevesa, tako zmanjøamo tudi 
moænost prenosa prej omenjene bakterijske bolezni.   

Z dobrim obrezovanjem ne oblikujete samo dobro razvitih 
ogrodnih vej ampak tudi spodbujate in vzdræujete dobro 
rodnost. Cilj rezi je vzdræevanje optimalnega odnosa med 
rodnimi in nerodnimi poganjki. Sadno drevje obreæemo od 
vrha do tal. Bujno rastoœa drevesa obreæemo manj, ohranimo 
cvetne brste in upognemo vse  primerne poganjke. Drevesa 
s øibkejøo rastjo in moœnim cvetnim nastavkom obrezujemo 
moœneje, tako opravimo tudi prvo redœenje. Starejøa drevesa 
obrezujemo moœneje kot mlajøa. V praksi velja pravilo, da 
jablane obrezujemo moœneje kot hruøke vendar pri hruøkah 
bolj upogibamo poganjke. Strmimo k temu, da vzdræujemo 
odprto, ne pregosto kroønjo, z dobro osvetlitvijo. Ta ukrep 
nam kasneje v rastni dobi omogoœa laæjo oskrbo in obira-
nje. Odstranimo vse odveœne mlade poganjke. Do osnove 
izreæemo vse veje, ki so nekaj let zapored æe rodile. Rodnih 

REFERENCE:

* TURISTIŒNA AGENCIJA GAIA PLUS <http://www.gaia-
plus.si/?utm_source=klubgaia&utm_medium=link>
* ARBORETUM VOLŒJI POTOK <http://www.arboretum-
vp.si/> 
* BOTANIŒNI VRT V LJUBLJANI <http://www.botanicni-
vrt.si/> 
* AGROWEB SLOVENIJA <http://www.agroweb.bf.uni-
lj.si/> 
* BIOTEHNIØKA FAKULTETA <http://www.bf.uni-lj.si/> 
* F iTO-INFO, INFORMACIJSKI SISTEM ZA VARSTVO 
RASTLIN <http://www.f ito-info.bf.uni-lj.si/>
* SPLETNA KNJIGARNA SLOVENSKE KNJIGE D.O.O. 
<http://www.mojaknjigarna.com/>

Kontaktna oseba: Klub Gaia 
Sinja gorica 2
1360 Vrhnika
Telefon: 080 81 22
Telefaks: 01 75 58 163
davor@unichem.si

Predstavitev 
Kluba Gaia
Klub Gaia je v slovenskem okolju prav gotovo eden najveœjih 
in najstarejøih klubov, ki zdruæuje æe skoraj 27 tisoœ ljubi-
teljskih vrtnarjev iz vse Slovenije s ciljem, da bi jim ponudil 
pestre svetovalne in izobraæevalne vsebine s podroœja vrtnar-
stva, sadjarstva, gojenja okrasnih rastlin, zelenjavnega vrta, 
zeliøœ … pa tudi zdravega æivljenja in drugih sorodnih vse-
bin. 

Organiziramo razliœna strokovna sreœanja, predavanja in de-
lavnice, ki jih naø klub pripravlja vsako leto, nudimo veliko 
praktiœnih napotkov in novih idej, zato se jih zainteresirani z 
zanimanjem mnoæiœno udeleæujejo.

Æelimo si tudi sodelovanja na lokalnem nivoju (obœinski 
mediji) – tako bi kulturo osveøœanja ljudi o aktualnih delih s 
podroœja vrtnarstva, sadjarstva idr. øirili tudi v vaøem okolju. 

Lep pozdrav in veliko uspeha v tekoœem letu.

Davor Øpehar

poganjkov ne reæemo. Pri vseh sadnih vrstah, razen pri bre-
skvi, nikoli ne krajøamo poganjkov. Mlade pokonœne poganj-
ke, ki rastejo preveœ pokonœno, priveæemo in upognemo. S 
tem ukrepom pripomoremo k tvorbi novih cvetnih nastavkov. 
Pozorni sadjarji veœje rane, ki nastanejo pri rezi, premaæejo s 
kvalitetno smolo Bio Plantella Arbosan. Najhuje je, ko se veja 
zalomi, in je rana zelo velika. Take rane je treba takoj zama-
zati z elastiœno in obstojno cepilno smolo. Tako uœinkovito 
prepreœujemo izsuøevanje, pa tudi moænost vdora bolezen-
skih klic v rastlino je manjøa. Na koncu zime ne smemo po-
zabiti na zajce in srnjad, ki radi poøkodujejo sadno drevja. V 
tem œasu jim obiœajno zaœne primanjkovati zalog, zato hrano 
iøœejo tudi tam, kjer obiœajno ne hodijo. Ob sneæenju je treba 
otresti sneg, ki lahko polomi posamezne veje ali tudi celo 
drevo.

Svetovalci Kluba Gaia

Stand Up komedija 

z Lucijo Åiroviå 
v MINA CAFE-ju

V soboto 7. februarja 2009, dan pred slovenskim kul-
turnim praznikom

Da se v Mina cafe-ju poleg øportnikov sreœujemo tudi 
ljubitelji kulture, bo dan pred slovenskim kulturnim 
praznikom poskrbela Lucija Åiroviå. 

Uœiteljica predøolske vzgoje je v svet øovbiznisa za-
plavala z vlogo popularne œistilke Fate v televizijski 
nanizanki TV Dober dan. Vloga je Lucijo moœno za-
znamovala, saj jo øe danes mnogi poznajo zgolj kot 
Fato. A Lucija je mnogo veœ kot le to. Fata ji je dala 
samozavest in ustvarjalno energijo za naprej. Vse bolj 
pa blesti tudi v vlogi ene redkih slovenskih Stand up 
komiœark. 

V veliko veselje in œast si øtejemo, da nas bo obiskala 
v Velikih Laøœah.
Podrobnosti o njenem nastopu boste naøli: 

– v obvestilu na kabelskem kanalu in 
– na naslovu: http://www.minacafe.com/joomla/

 
Vabljeni!

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

Ljudje, priægimo luœ!  
 

Naj luœ na ceste sije!  
 

Iz oken vsake hiøe  
naj prek deæel in mej  

srebrno cesto riøe,  
da bomo øli po njej.  

 
Fran Milœinski

V letu 2009 

365 priœakovanja polnih juter,

365 zadovoljstva polnih veœerov.

Da se vsako jutro prebudiø spoœit

in se dela lotiø z jasnimi mislimi in veseljem

ter s hvaleænostjo, da lahko vse to poœneø.

Da se z ljudmi, ki jih vsakodnevno videvaø

sreœaø z nasmehom na ustih

in z ljubeznijo v srcu

in da veø, da te imamo radi.

Da spoznaø to, kar lahko spremeniø na bolje

in storiø

in spoznaø tisto,

œesar ne moreø spremeniti in to sprejmeø.

Da si vse dni zdrav, brez skrbi, zamer in 
slabe volje.

Da se vsaki noœi pribliæaø s prijetno 
utrujenostjo,

ki kar kliœe po spancu

in z radostjo,

ki izhaja iz polno doæivetega dneva.

V slovo Antonu Galetu st.

V œetrtek, 14. avgusta, smo se na turjaøkem pokopaliøœu poslovili od 
Antona Galeta s Turjaka. Na zadnji poti smo ga skupaj z njegovimi 
sorodniki in znanci, vaøœani Turjaka in okolice pospremili œlani 
Prostovoljnega gasilskega druøtva Turjak.
Vsako slovo je teæko, toda kadar se poslavljamo od takega moæa, 
kakrøen je bil Anton, je slovo kruto in nam za izraze obœutja in 
soœutja zmanjka besed. Njegov nenadni odhod nas je osupnil 
in prizadel. Narava je vœasih neizprosna in nerazumljivo trda. 
Na mah in brez napovedi smo izgubili imenitnega œloveka, 
spoøtovanja vrednega moæa, s œutom za praviœnost in sodelovanje. 
Boleœina, ki nas je prevzela ob njegovi smrti, nas je zadela kot 
krivica æivljenja.
Anton Gale, po domaœe Bobnarjev Tone, se je rodil 18. avgusta 
1944 na Turjaku. Tako kot mnogim kmeœkim fantom tudi njemu 
ni bilo niœ prihranjeno. Pri oœetu se je izuœil za kolarja, ker pa 
so se œasi spremenili je øel v sluæbo v Ljubljano, kjer je delal do 
upokojitve. Ob sluæbi pa je vestno delal øe na domaœi kmetiji.
Øe posebej pa se bomo Antona spominjali turjaøki gasilci. Leta 1972 
je postal ustanovni œlan in prvi predsednik novoustanovljenega 
Prostovoljnega gasilskega druøtva Turjak, na kar smo øe posebej 
ponosni. Poærtvovalno je sodeloval pri vseh veœjih korakih, kot 
je bila gradnja doma, nakupi opreme in vozil ter takrat, ko so v 
nesreœi sokrajani potrebovali pomoœ. Svoje znanje in odgovornost 
v gasilstvu je nadgrajeval z raznimi usposabljanji in teœaji ter s 
svojimi izkuønjami ostal na vodstveni poloæaju s krajøim premorom 
vse do zaœetka letoønjega leta. Za svoje dolgoletno delo je Anton 
prejel druøtvena odlikovanja ter odlikovanje GZ Velike Laøœe. 
Œlani PGD Turjak so se z besedami zahvale poslovili od svojega 
veterana v najælahtnejøem pomenu besede. 

PGD Turjak 
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Miklavž je prišel 
tudi med nas
December je mesec, ki se ga najbolj veselijo otroci, saj takrat 
pride Miklavæ in jih obdari, ker so bili celo leto pridni. Ker 
pa so na Velikem Osolniku in v okoliøkih vaseh sami pridni 
otroci, smo se mamice zbrale skupaj in se odloœile, da bo 
letos Miklavæ priøel tudi med nas. 

Na Velikem Osolniku podobnega dogodka æe dolgo ni bilo. 
Da bi obudili stari obiœaj ter razveselili naøe otroke, smo v 
vasi organizirali Miklavæev veœer, ki je potekal v dvorani na 
Velikem Osolniku.
Odziv je presegel priœakovanja, saj se je zbralo kar 25 otrok 
s starøi, babicami in dedki. Najprej smo si ogledali igrico Ba-
bica Zima, ki jo je pripravila mamica Renata s pomoœjo mla-
dih igralcev, potem pa smo zaplesali ob melodijah otroøkih 

Žive jaslice na 
turjaškem gradu
Na predboæiœni veœer in potem øe na boæiœni dan se je 
na grajskem dvoriøœu vrøila boæiœna zgodba. Ta ostaja 
nespremenjena æe veœ kot tisoœ let, a se vedno znova 
dotakne naøih src s sporoœilom miru in ljubezni. Vsi, ki 
smo pod okriljem TD Turjak posredovali to sporoœilo 
obiskovalcem, upamo, da so lepe misli in æelje dosegle 
svoj namen. 

Rada bi se zahvalila vsem sodelujoœim, ki so s svo-
jim delom, sredstvi, igro in petjem omogoœili, da je 
boæiœna zgodba oæivela pred oœmi obiskovalcev. 

Iskrena hvala gre v prvi vrsti reæiserki in scenaristu 
Anici in Miru Økrlju, ki sta skrbela za izpolnitev za-
misli boæiœne zgodbe. Kostumi so bili v domeni Mete 
Klanœar, Tanje Peterlin in Nike Tekavec. Igralci so bili 

prostovoljci s Turjaka in okolice, veœina pa je œlanov 
skavtske skupine, ki jih vodi Melita Øtrukelj. 

Glasbeno spremljavo na klaviaturah sta odliœno izpe-
ljali Klara in Marta Økrlj. Pevke turjaøke æupnije smo 
za pomoœ naprosile mlade pevke iz Laøœ in okolice, ki 
so se poærtvovalno odzvale naøemu povabilu, za kar 
jim gre iskrena zahvala. Zahvaljujem se tudi Joæetu 
Pirmanu æin njegovi ekipi, ki je poskrbela za luœi in 
ozvoœenje, ter Primoæu Janeæiœu in Roku Peœniku za 
prevoz ovœk in kozic. 

Zahvala velja tudi æupanu, ki nam je dovolil uporabo 
grajskega dvoriøœa za izvedbo naøih zamisli, in neu-
trudnemu grajskemu oskrbniku Eugenu Øerbcu. Nena-
zadnje pa gre zahvala tudi vsem obiskovalcem, ki so 
s svojim obiskom potrdili, da je naøe delo potrebno in 
koristno. 

Vsem skupaj øe enkrat velja boæiœno voøœilo, naj za-
vlada mir v srcih vseh ljudi, saj bo le pozitivna misel 

v vsakem od nas premagala gorje in zlo, ki se vse bolj 
kopiœi v svetu. Vabljeni, da se ob novih boæiœnih pra-

znikih ponovno snidemo na turjaøkem gradu, zdruæeni 
v boju za mir na vsem svetu. 

 

pesmic. Imeli smo tudi pravega harmonikarja Marka, ki 
nam je zaigral same poskoœne skladbe. Posladkali smo se s 
slaøœicami, ki so jih spekle mamice. Vzduøje je bilo res prije-
tno, saj smo se vsi veselili, plesali in rajali. 
Vsi, najbolj pa otroci, smo teæko priœakali trenutek, ko je v 
dvorano priøel Miklavæ v spremstvu parkljev in angelœkov. 
Otroci so mu povedali, da veliko molijo in da so zelo pridni. 
Zapeli so mu pesmico in zmolili sveti angel zato se parklji 
niso upali kaj dosti roæljati z verigami. Vsak otrok je dobil 
Miklavæevo darilo, ki so ga med otroke razdelili angelœki. 
Dobri moæ se je nato od nas hitro poslovil, saj je moral obi-
skati øe druge otroke. 
Dogodka so bili veseli predvsem otroci, kar je najpomembnejøe. 
Posebna zahvala gre skupini iz Roba in vsem, ki ste pripomo-
gli k uresniœitvi sreœanja z Miklavæem, kar je dokaz, da se da 
s skupnimi moœmi marsikaj narediti. Razøli smo se v upanju, 
da drugo leto Miklavæ spet pride med nas. 

Pripravili: Katja Rupar in Veronika F ijavæ

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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Knjige 

so 

ladje 

misli, 

ki potujejo 

po valovih 

œasa 

in nosijo 

dragoceni 

tovor 

od roda 

do roda. 

(Francis Bacon) 

B.Æ.
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Cimpermanova, sedaj Koroøœeva hiøa. Pred 150 leti je bila 
v njej gostilniøka klet. Toœili so vino iz doma pridelanega 
grozdja, pa tudi iz sadja, dobivali pa so ga tudi s Primorske. 
V stari hiøi je obnovljena zgolj vinska klet, v kateri øe stojijo 
stari sodi. Ker se je vino v tistih œasih toœilo predvsem iz 
lonœenih posod, so v vinski kleti na sod postavili lonœene 
jaslice, ki jih je izdelala Katarina Duøœak. Na drugem sodu 

pa so bile jaslice s hlevœkom v buœi, ki je nekdaj sluæila 
kot posoda za pretakanje vina. Vse f igure v teh jaslicah 
so bile izdelane iz œebeljega voska, s œimer so æeleli 
postavljavci jaslic opozoriti, da je bilo na Gradeæu skoraj 
toliko œebelnjakov kakor hiø. Danes pa je na vasi samo øe 
en sam œebelnjak, v katerem brenœijo œebele. 

Zevnikarjeva stara nenaseljena hiøa se ponaøa s œastitljivo 
starostjo veœ kot 150 let in sodi med prve zidane hiøe na 
vasi. Ima popolnoma ohranjeno œrno kuhinjo s kmeœko 
peœjo. V peœi se je kuhalo, peœ pa je tudi ogrevala sobo, 
kjer je skozi generacije æivela domaœa druæina. Øe pred 
40 leti je Zevnikarjeva mama Justina v tej peœi pekla kruh 
in kuhala za svojo druæino, za letoønje boæiœne praznike 
pa so na ugaslem ognjiøœu stale drobne lonœene f igurice 

svete druæine, ki jih je iz gline izdelala Mateja Jakob iz 
Ljubljane.

V kotu veæe v stari hiøi so œlani Zevnikarjeve druæine 
(Andoløek) s prijatelji postavili œudovite jaslice v skoraj 
naravni velikosti. 

Na obnovljeni stari Øklajbarjevi domaœiji se øe ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo. Na svoja okna so Petriœevi 
domiselno prenesli celotno boæiœno zgodbo. 

Usnikovo drvarnico so krasile miniaturne jaslice, izdelane 
iz razliœnih materialov.

Øpanœeva hiøa je tudi ena izmed prvih zidanih zgradb. Ob 
njej so bile pod okraøeno jelko postavljene posebne lesene 
jaslice, ki zgodbo Jezusovega rojstva prenaøajo rodovom 
æe veœ kot 100 let. Za postavitev in ogled jih je prijazno 
posodil lastnik Matjaæ Bitenc iz Litije.

Božični čas na 
gradežu
V soboto, 20. grudna, so domaœi skavti na Gradeæ prinesli 
Luœ miru iz Betlehema in z drobnim plamenom ogreli 
domove s toplim prazniœnim vzduøjem. 

Poleg prazniœnega vzduøja pa je vas ob letoønjem Boæiœu 
æarela v prav posebni pravljiœni œarobnosti. S kar 24 
jaslicami, ki so krasile obmoœje starega vaøkega jedra, 
so domaœini ponazorili Jezusovo rojstvo. Ob veœerih so 
goreœe bakle obiskovalcem oznaœevale pot do posameznih 
jaslic. 

Æe takoj na zaœetku vasi so obiskovalci v kapelici blizu 
Zoretovega œebelnjaka lahko videli prve jaslice, izdelane 
iz œebelnega voska. 

Pred suøilnico se je bohotila okraøena smreœica z jaslicami, 
sobo suøilnice pa so krasile zanimive papirnate jaslice, 
nekoœ verjetno last æupnika Jereba iz Økocjana. Stare naj 
bi bile veœ kot 100 let. Na lesi suøilnice so bile postavljene 
f igure svete druæine, ki jih je iz koruznega liœkanja izdelala 
Marija Zlobko z Male Slevice.

V novi hiøi pri Øklajbarjevih so œlani druæine s pomoœjo 
prijateljev pripravili kar veœ jaslic v hiønem vetrolovu in 
pod kozolcem ob zbirki starega orodja. Pod kozolcem so 
postavili jaslice v skoraj naravni velikosti. V slamnatem 
hlevœku so bile f igure svete druæine, izdelane iz sena in 
slame in obleœene v oblaœila po svetopisemskih izroœilih. 

Pod jelko ob hlevœku pa so bile øe miniaturne lesene jaslice 
in jaslice v obliki lesenega vrtiljaka ter bogate jaslice, 
izdelane iz œebelnega voska.

Na Giønicah so postavili pravo boæiœno vas, ki so jo 
z »velikimi oœmi« ogledovali otroci, pa tudi starejøi 
obiskovalci. Na maketi (velikosti pribliæno 2 x 3 m), ki 
je predstavljala celotno vas, potisnjeno v breæino hriba, 
je druæina Øavli prikazala vasico s kmeœkimi hiøkami, 
pastirskimi stajami, vrteœim mlinom, vaøko pekarno, 
hlevœkom z vsemi f igurami svete druæine, osliœki, ovœicami 
in drugimi domaœimi æivalmi. Poleg boæiœne vasi so domaœi 
otroci postavili øe manjøe otroøke jaslice. Na Giønicah pa 
so imeli v letoønjem boæiœnem œasu v hiøi tudi dve pravi 
boæji deteci. Naj jima bo æivljenje lepo in veselo!

Kapelico v srediøœu vaøkega jedra so krasile roœno izdelane 
jaslice, skrbno izrezljane iz lesa. Po mnenju njihove 
lastnice Metke Klanœar so stare pribliæno 150 let.

Na koncu vasi, po domaœe pri Lesarjevih, je bila vœasih 
najveœja kmetija v vasi. Gospodarskega poslopja, ki je pred 
desetletji pogorelo, tedanji lastniki niso obnovili, danes pa 
njihovi dediœi staro hiøo obnavljajo. Hiøa ima znaœilen 
gank in ohranjeno staro kruøno kmeœko peœ. Tu postavljene 
jaslice so bile izdelane kot maketa stare tradicionalne 
dolenjske kmeœke hiøe, na ganku pa je bila zbrana sveta 
druæina. Ker je v hiøi øe ohranjena kruøna peœ, so f igure 
svete druæine simboliœno izdelali iz kruønega testa in jih 
spekli v tej peœi. Jaslice sta izdelala sedanja lastnika hiøe 
zakonca Majda in Joæe Vrh.

Za eno izmed najstarejøih zidanih hiø v vasi velja 

Stari pleteni œebelji panj in f igure iz œebeljega voska. Pred suøilnico.

Zloæljive papirnate jaslice.

Sveta druæina na lesi suøilnice.

Jaslice v leseno-slamnatem hlevœku.

Prazniki in obiœaji Prazniki in obiœaji
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Boæiœna vas na Gradeæu.

Jaslice, izrezljane iz lesa. Boæiœni motiv na ganku hiøe.

Lonœene jaslice v stari vinski kleti. Jaslice v stari Zevnikarjevi hiøi.

Boæiœna zgodba na okenskih steklih. Pred Usnikovo drvarnico.

Jaslice ob Øpanœevi hiøi. Na skalnjaku pred Ropovo hiøo. Petelinove jaslice. Æupan ob ogledu œrne kuhinje in lonœenih jaslic

Bajdetovo kajæo na Gradeæu, staro veœ kot 200 let, so 
dediœi prepustili propadu. Ostalo je le øe sedem brun, 
kasneje vgrajenih v brunarico, ki stoji v neposredni bliæini. 
Na prostoru, kjer je bila Bajdetova kajæa, danes stoji nova 
hiøa. Na skalnjaku pred hiøo so postavili jaslice, narejene 
iz mavca. Ropovi pa so okrasili in osvetlili tudi ribnik pred 
hiøo. Lastnik jaslic je Marko Øavli z Gradeæa.

Pri stari, nenaseljeni Petelinovi hiøi, so v niøo nekdanjega 
svinjskega hleva Petelinovi pod okraøeno jelko postavili 
izvirne jaslice, narejene kar iz »domaœih materialov«: 
koruznih storæev, œeøarkov, orehov …

Boæiœni Gradeæ si je v prazniœnih dneh ogledalo veliko 
øtevilo obiskovalcev. Vodeni ogledi so bili organizirani 21. 
in 27. decembra od 17. ure naprej, vas pa je obiskalo tudi 
veœ skupin uœencev podruæniœne øole in otroøkega vrtca 
Turjak ter drugih obiskovalcev.

Razstava jaslic je bila organizirana pod okriljem Druøtva za 
ohranjanje dediøœine z Gradeæa, ob velikem prizadevanju 
Marka Øavlija in vaøœanov Gradeæa ter svetovanju Matjaæa 
Bitenca iz Litije, ki je Gradeæu prijazno posodil prav vse 
jaslice iz œebeljega voska. Posebno priznanje pa je ob 
svojem obisku boæiœnega Gradeæa vsem vaøœanom izrekel 
tudi æupan Anton Zakrajøek. Vsem skupaj se zahvaljujemo 
tudi vsi tisti, ki smo priøli kot obiskovalci in na Gradeæu 
uæili pravo boæiœno vzduøje.

Mnogi pa so bili na dan nedolænih otrok deleæni øe obiska 
tepeækarjev. Skavtom so se pridruæili tudi vaøki otroci, ki 
so 28. decembra s korobaœi odøli iz suøilnice sadja tudi po 
drugih vaseh v naøi obœini.

Besedilo in fotograf ije: Joæe Jerøin

Prazniki in obiœaji Prazniki in obiœaji
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Obletnica rojstva 
Pera Damjaniča
V Trubarjevem letu je Pero Damjaniœ praznoval 70. oble-
tnico rojstva. Na praznovanje je povabil svoje sorodnike, 
znance in prijatelje. Za udeleæence iz Velikih Laøœ je orga-
niziral poseben avtobusni prevoz na Gorenjsko, kjer je bilo 
sreœanje. Doæiveli smo neobiœajen vstop v gostiøœe. Vstopili 
smo lahko le mimo posebne varnostne sluæbe. Zakaj poseb-
ne? Vlogo varnostnikov so namreœ prevzeli njegovi prijatelji. 
Bili so tako prepriœljivi, da nekateri gostje niso podvomili v 
njihovo pristnost. Ko smo se na dvoriøœu gostiøœa zbrali vsi 
povabljeni, smo doæiveli nenavaden prihod slavljenca. Var-
nostniki so ga pripeljali na posebnem vozilu. Gostje smo mu 
takoj nadeli ime peromobil. Med prijatelji je Pero znan kot 
igralec v raznih æivljenjskih situacijah, ki preseneœa prisotne. 
Tudi tokrat je igral, koga, pa lahko sklepate sami po priloæeni 
fotograf iji. Lahko reœemo, da je pri Kuklju, poleg dobre kuhi-
nje, tradicionalno igralstvo. Pero nadaljuje tradicijo igralstva 
tasta Janeza Koprivca, seveda pa ne smemo prezreti Perove 
hœerke Margarete, ki dobiva priznanja za vloge na amater-
skem gledaliøkem odru.

Pera so na dvoriøœu gostiøœa sprejele maæoretke in dalmatin-
ska pevska skupina. Skupino maæoretk so sestavljale Perove 
stanovske kolegice, ki so bile povabljene na njegovo slavje. 
Priøle so iz gostiøœ z vseh koncev Slovenije. Posebej za to 
priloænost so vadile vlogo maæoretk. Povabljeni Perovi stano-
vski kolegi (soprogi maæoretk) so prevzeli vlogo dalmatinske 
klape. Ob dobrodoølici je klapa zapela nekaj dalmatinskih 
pesmi, ki jih Pero najraje posluøa, veœkrat pa tudi sam po-
maga pri petju. Zadovoljni in veseli prisotni smo z aplavzom 
potrdili uspeøen nastop obeh skupin. Po obilni in dobri hrani 
ter zabavi ob nepozabnem nastopu sproøœenih muzikantov 
se je druøœina v zgodnjih jutranjih urah razøla. Velikolaøœane 
je avtobus varno dostavil na dom.  
Pero je z nami æe od leta 1973. Najbolj ga moti, da ga imamo 
Velikolaøœani øe vedno za priøleka. Velika veœina Slovencev 
je nezaupljivih do novo priseljenih. Posebno pa se morajo 
novo priseljeni potruditi v Velikih Laøœah. Nezaupljivost pri 
nas traja øest let in veœ. 
Pero ne razume, zakaj ga nimamo za Velikolaøœana, saj ugo-
tavlja, da je v teh letih po øtevilu ur æivljenja v Velikih Laøœah 
bolj Velikolaøœan od nas, rojenih v Velikih Laøœah, a smo v 
Ljubljani v sluæbi in tako vsak delovni dan veœ kot 10 ur od 
doma.
Naj bo, kakor je. Pera imamo radi takega, kot je. Ne maramo, 
da se spremeni v mrkega sitnega Velikolaøœana. Veseli smo, 

da je med nami Dalmatinec in to z najlepøega otoka Jadra-
na. Vsi skupaj mu æelimo, da bi bil øe mnogo let med nami, 
zdrav, sreœen in nasmejan.

Niko Samsa

Æe kar nekaj let je minilo od zadnjega ocenjevanja 
salam in drugih suhomesnih izdelkov v naøi obœini. V 
obœinskem odboru Slovenske ljudske stranke Velike 
Laøœe smo se zato odloœili, da ponovno oæivimo tovrstno 
druæenje in strokovno izpopolnjevanje ljubiteljskih 
in profesionalnih izdelovalcev mesnih izdelkov. Zato 
vabimo vse izdelovalce mesnih dobrot v naøih krajih, 
da pripravijo po en primerek salame, klobase … tudi 
za ocenjevanje. Za strokovno podporo prireditve bo 
poskrbela Kmetijsko svetovalna sluæba. 

Odloœili smo se, da bomo ocenjevanje pripravili v tednu 
po Veliki noœi, najverjetneje 17. aprila 2009. O toœnem 
datumu in kraju boste obveøœeni v naslednji øtevilki 
Troble. 

Lepo vabljeni.

Tisti, ki æivijo v bliæini gozdov, si lahko omislijo take na-
prave, ki delujejo na lesene sekance, ki se polæasto samo-
stojno pomikajo v kuriøœe. Veliko kmetij si izbere biogas 
plinsko napravo, ki deluje z uporabo gnoja in gnojnice iz 
domaœega in sosednjih hlevov. Kjer je mogoœe, za ogreva-
nje uporabljajo œrpanje vode globoko iz zemlje.
Za 40 kmetij je vrednost takega projekta pribliæno 
1.600.000 evrov. Vsaka kmetija prispeva 3000 evrov, raz-
liko pa prispeva Evropska skupnost prek Ministrstvo za 
kmetijstvo posamezne dræave. V veliko pomoœ pri øiritvi 
tovrstnih projektov so aktivni æupani obœin. Veœ ko je 
pridruæenih œlanov (na primer 500), manjøi je stroøek za 
posameznika.
V Nemœiji se je zaradi naprav za pridobivanje energije 
zaœela razvijati nekakøna oblika turizma: z vsega sveta pri-
hajajo gledat razliœne gotove naprave, potem pa pridoblje-
no znanje lahko uporabijo doma. Gospodarska ministrstva 
razpisujejo posebne nagrade tistim, ki bodo postavili œim 
bolj moderno napravo, izgradnji katere se bo pridruæilo 
œim veœ obœanov. V Nemœiji so take nagrade tudi 400.000 
evrov, kar spodbuja tekmovanje med regijami.
Seveda pa razliœne regije premorejo razliœne geografskimi 
oblikami povrøja. Za velikolaøko obœino bi bilo na primer 
odliœno sledeœe: na moœvirnem zemljiøœu med Doløœaki 
pod Sv. Primoæem in Stopami napraviti veliko umetno je-
zero, iz katerega se po ceveh voda œrpa na vrh Sv. Primoæa 
in po drugi cevi pada nazaj v globino; spodaj je vgrajen 
generator, ki z velikim padcem vode proizvaja elektriœno 
energijo – veliko energije za vso obœino. Ob jezeru pa bi 
se hitro razvil turizem – pokrite velike vodne povrøine za 
plavanje in igre. Veœje øtevilo manjøih poœitniøkih hiøic, 
øportna igriøœa. Vidite, kaj omogoœi lastna energija. Na 
sonœni strani hriba Sv. Primoæ pa bi lahko namestili veliko 
øtevilo vetrnic. Iz doline se ne bi prav niœ videle …
Veliko delovnih mest in novih poklicev. Koristna gospodar-
ska dejavnost v obœini – bodite prvi v Sloveniji. Saj imate 
z Raøice najboljøi primer: Primoæ Trubar je vplival na ra-
zvoj slovenskega jezika kljub nasprotovanju vseh mogoœih 
oblastnikov.
Najnovejøe informacije o pridobivanju energije iz obno-
vljivih virov najdete na: www.kommunal-erneubar.de, 
www.bioenergie-regionen.de;www.unendlich-vielener-
gie.de in www.staedtebau-berlin.de.

Pripravil: Franc Peterlin, izseljenec iz Berlina

OBNOVLJIVI VIRI 
ENERGIJE
Danes, predvsem na podeæelju, posameznikom, vasem ali ce-
lim podroœjem nove tehnologije gospodinjstvom omogoœajo 
povsem neodvisno preskrbo z energijo.

Øe dobro desetletje nazaj smo cenovna gibanja na trgih 
vsaj pribliæno lahko predvideli. V œasu globalizacije pa se 
v økodo potroønikov cenovna gibanja bliskovito in nepred-
vidljivo spreminjajo. Prav tako cene energiji, od katere 
smo dnevno odvisni. Øe bolj pa nas danes skrbijo rezulta-
ti znanstvenih raziskav na podroœju trenutnih zalog nafte 
in plina. Najbolj optimistiœni trdijo, da bodo zaloge poøle 
okrog leta 2050. To nas navdaja s tesnobnimi obœutki – le 
kaj bo z naøimi zanamci?
Prav tako smo bili navajeni, da se z energijo ukvarjajo veli-
ki koncerni, velika podjetja in politika. Œe vzamemo samo 
Nemœijo: uvozi 85 odstotkov plina in 100 odstotkov nafte 
ali derivatov, med drugim tudi kurilno olje – odvisno od 
uvoza z nemirnih podroœij naøega planeta. Od uvoza je 
tako odvisna toplota naøih stanovanj, pisarn … tovarn!
V Evropski skupnosti so pripravili take zakone, ki æe sedaj 
omogoœajo manjøo odvisnost od dobaviteljev derivatov iz 
daljnih, veœkrat nevarnih deæel. Sprejeli so pravila Ener-
getske strategije za Evropo, ki bodo omogoœila varno in 
neodvisno preskrbo z energijo. Sicer bodo morali v priho-
dnosti uvaæati iz istih virov vse veœ energije .
Poziv k neodvisnosti preskrbe z energijo spremlja f inanœno 
podporo za izgradnjo obnovljivih virov energije. Stoletje 
iskanj nafte in plina v dræavah Evropske unije ni prineslo 
vidnejøih rezultatov in se to tudi sedaj ne bo spremenilo.
S tehnoloøkim razvojem obnovljivih virov vedno veœ po-
sameznikov, vasi in tudi veœjih okrajev stremi k izgradnji 
vseh razpoloæljivih naprav, ki bodo zamenjale doseda-
nja, uvoæena fosilna goriva. Neodvisnost v vsakdanjem 
æivljenju. V Zahodni Evropi je øtevilo bioenergetskih cen-
trov dobesedno eksplodiralo – øtevilo vasi in okrajev gre 
v sto tisoœe.
Osnovni princip je vedno isti: prebivalci se zdruæijo in s 
svojim denarjem zgradijo energetsko napravo, ki popolno-
ma zadovoljuje njihove potrebe po energiji naslednjih 25 
do 30 let – kolikor znaøajo tudi garancijski roki izdeloval-
cev naprav. Naredijo odjavo dosedanjemu preskrbovalcu 
elektrike in uporabljajo svojo. Velika podjetja se zaenkrat 
s tako decentralizacijo ne æelijo ukvarjati.
Za pridobivanje elektrike in vode za ogrevanje prostorov 
se najveœ uporablja solarne fotovoltaiœne naprave. Te so 
lahko na strehah hiø, øol, telovadnic, tovarn, stanovanj-
skih blokov ali na sonœnih zemljiøœih, ki za druge potrebe 
v kmetijstvu niso tako primerna. Vedno pogosteje se jih 
vgrajuje v fasade velikih stavb, balkonov in v ravne strehe 
objektov.
Druga priljubljena tehnologija so razliœne vetrnice. Za 
eno gospodinjstvo se lahko tako kolo montira na balkon 
ali vrt (premer vetrnice je pribliæno 3 metre). Vetrnice 
so zelo razliœnih oblik, vertikalne in horizontalne. Cena 
znaøa okoli 900 evrov in stroøki montaæe za potrebe enega 
gospodinjstva. Tako se za daljøe obdobje reøi plaœevanja 
dragega kurilnega olja. Z lastno napravo lahko ogrevate 
karkoli: hleve, pasje hiøice, terase pred hiøo itd., lahko 
usposobite vodne œrpalke za lastne œistilne naprave, za 
namakanje vrtov in vinogradov …

REDNI LETNI OBŒNI ZBOR
DRUØTVA ZA OHRANJANJE 

DEDIØŒINE

bo v soboto, 7. februarja 2009, ob 18.00
v dvorani Doma krajanov Turjak.

Vabimo vse œlanice in œlane druøtva
in vse, ki jih zanima dejavnost ohranjanja 

dediøœine ter
povezovanje kulturne in naravne dediøœine s 

turistiœnim razvojem.
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V Domu Marije in 
Marte v Logatcu 
skrbijo za varovance 
z ljubeznijo 
22. oktobra 2008 smo praznovali 102. rojstni dan moje tete 
Marije Ane Kury. V domu Marije in Marte v Logatcu je bilo 
praznovanje dvojno, saj je v tem œasu praznovala 102. roj-
stni dan øe ena varovanka tega doma. Kar dve lepi obletnici 
v istem domu. V tem domu resniœno lepo skrbijo za svoje 
varovance. 
Œeprav je teta æe dalj œasa 
nepokretna, so ji delav-
ke æe zjutraj zapele »vse 
najboljøe«. Dobila je 
œestitko in tri øopke roæ. 
Praznovanje je bilo prije-
tno. V domu so poskrbeli 
za prelepo izdelano torto 
v obliki knjige z vpisanimi 
imeni slavljenk, narezek, 
dobro pecivo, pijaœo in ve-
liko œestitko, obeøeno na 
steni. Priøel je harmonikar 
in jima ob igranju tudi za-
pel. Z njim so pele vse pri-
sotne varovanke. Vzduøje 
je bilo enkratno. Praznova-
nju se je pridruæil z dvema 
œudovitima øopkoma tudi 
æupan Logatca in se v pogo-
voru z vsemi prisotnimi va-
rovankami tudi nekaj œasa 
zadræal. V imenu tete se mu 
za to pozornost zahvalju-
jem.   
Teta je zaradi delne demen-
tnosti v dveh prejønjih domo-
vih dobivala moœne nevroleptike (zdravila za psihiœne teæave), 
po katerih je imela kar hude teæave zaradi stranskih uœinkov. V 
prvem domu ji je zaradi, za njena leta (takrat 90 let) predozi-
ranih zdravil pri zajtrku omahnila glava v kroænik, poln hrane. 
Zaradi zdravil je bila øe bolj nemirna in popolnoma zmedena. 
Zato so jo privezali na posteljo. Namesto da bi ji pomagali na 
naœin, ki bi jo umiril, pa je bilo njeno stanje vse slabøe in na 
moje prigovarjanje so jo konœno odvezali, vendar je bila tako 
zmedena, da ni vedela, kje je, ni naøla postelje, tavala je po 
prostoru in posedala po drugih posteljah. 
V drugem domu je sama ugotovila, da si kar naenkrat ne more 
veœ zapenjati gumbov, da ne more veœ brati in pisati. Kljub 
mojim proønjam se odnos do tete ni spremenil. Vsa zgodba z 
zdravili se je ponavljala. Ugotovila sem, da je pomembno le to, 
da z njo nimajo sitnosti in da je odmaknjena. Vendar ta zdravi-
la povzroœajo nemir in tako je tak œlovek øe bolj moteœ.
Je nemiren, stalno hodi, ne more biti pri miru in tako je v 
zaœaranem krogu.
Zakaj vse to navajam. Ker tega v domu Marije in Marte v 
Logatcu ni. Ob prihodu tete v dom so starostnike varovale øe 
nune, ki so bile neizmerno potrpeæljive. V krizah, ob nemiru, 
so jo objele okrog ramen, jo stisnile k sebi in jo s pogovorom 
pomirile. Nun ni veœ. Zamenjale so jih »civilne« sestre, ki se 
tudi zelo razdajajo tem ljudem. Tudi njih je teta lepo sprejela 

in tudi one njo, ker je bila komunikativna in »f irbœna«. Znala 
jih je razjeziti, pa tudi pohvaliti in nasmejati. Moram reœi, 
da je bila teta zelo zahtevna, veliko se je hotela pogovarjati, 
zamotila se je tudi z branjem. 
Ko sem priøla na obisk, sem jo veœkrat naøla v kuhinji, kjer so 
jo celo postregli s pecivom in sokom in kjer je lahko govorila 
po mili volji. Bila je razgledana, veliko je brala in tudi veliko 
vedela. 
Moram povedati, da je v doloœenem obdobju razmetala vse 
stvari v svoji omari, jih raznaøala, metala v smeti, pa vseeno 
nisem nikdar naøla razmetane omare. Vedno je bilo vse ure-
jeno, lepo zloæeno in tudi teta je bila vedno lepo urejena.
Sama tudi ni imela kaj prida obleke in perila. Ko sem v domu 
vpraøala, kaj naj ji kupim, pa so rekli, da bodo æe oni po-

skrbeli za vse, in so res. Vsa potrebna oblaœila je dobila od 
Karitasa. 
Domski zdravnik ji je predpisoval samo nujna zdravila, aspiri-
ne ali po potrebi antibiotik. V vsem œasu njenega bivanja v tem 
domu (od 17. maja 2001) ji je predpisal nevroleptik samo dva-
krat za kratek œas in stanje se je izboljøalo. Sicer pa je zelo po-
zoren ne njeno zdravstveno stanje. Æe nekajkrat so priœakovali 
njen odhod v onostranstvo, tako slabo je bilo njeno stanje. Ven-
dar si je s pomoœjo skrbnega zdravnika in zaposlenih œudeæno 
opomogla. Kadar je tetino stanje slabo, me glavna sestra, gospa 
Marjana, vedno pokliœe, za kar sem ji resniœno hvaleæna. 
Ker je teta æe dalj œasa nepokretna in ves œas v postelji, so 
jo, dokler je bilo to mogoœe, delavke posadile v voziœek, se-
daj pa jo obraœajo vsaki dve uri, podnevi in ponoœi in tako 
prepreœujejo nastanek ran. 
Œeprav je teta æe nekaj œasa slepa, teæko govori, ne spozna 
veœ vseh svojcev, je ne ignorirajo, ampak skrbijo zanjo lepo, 
œloveøko in lahko reœem z ljubeznijo. 
Vsa pohvala in zahvala prav vsem zaposlenim v Domu Mari-
je in Marte v Logatcu in vsem, ki se kakorkoli posveœajo teti, 
za vso pozornost in prijaznost pri skrbi za teto, ki jo pri vsem 
napornem delu øe zmorejo. 

Neœakinja Marija Orel

Na obisku …
… pri Jožetu Juvancu
Joæe je doma v vasici Zgonœe (770 m) pod zahodno planjavo 
Svetega Primoæa (817 m), ki se dviga nad Miøjo dolino. Na 
vrhu hriba je prazgodovinsko gradiøœe s cerkvijo sv. Primoæa 
in Felicijana. To je gotska stavba iz 14. stoletja, prenovljena 
leta 1967. Praviloma so cerkve sv. Primoæa in Felicijana ved-
no na slemenu hriba od koder je lep razgled.

Na Zgonœe se je øe kar nekaj let po vojni strmo vzpenjala 
pot skozi gozd po globokem kolovozu. Danes je lepo spe-
ljana asfaltirana cesta do vrha Svetega Primoæa, vse do vrat v 
obzidju, za katerim je poleg cerkve tudi pokopaliøœe. Zlasti 
zadnja leta je vse bolj obiskana ta razgledna toœka, ki nudi 
obiskovalcem tudi druga zadovoljstva od organiziranih po-
hodov do ljubiteljskega kolesarjenja po vaseh daleœ okoli.

V æivljenju vsak raste po svoje, a se prilagaja okolju in œiz 
njega œrpa izkuønje. Joæe je otroøtvo doæivljal v skromnem 
domaœem okolju. Navezan na sonœne senoæeti, mir, œudovit 
razgled in gozd, ki je vse to objemal. Æelel si je druæbe, ko je 
odhajal v dolino k nedeljskim maøam in gledal na svet kot na 
nekaj lepega, a mu je druga svetovna vojna vse to sesula. V 
italijanski ofenzivi so julija 1942 zagorele cele vasi pod Ve-
likim Sneænikom. Val nasilja se je øiril do Rutarske planote, 
zagorela je tudi njegova vas Zgonœe. Kam, so se spraøevali, 
ko so ostali brez vsega. Do veljave je priøla materina ljube-
zen. Sprejeli so ponujeno roko in se »s trebuhom za kruhom« 
razkropili: druæina Juvanec na Brankovo in druæina Centa v 
Knej. Vojna je bila grda in øe danes, po toliko letih, zlasti 
okoli naøih cerkva, zevajo strelski jarki in kamniti ostanki 
pogoriøœ, iz katerih rastejo roæe svobode.

Po vojni je bilo treba najprej obnoviti poægane domove, da 
so se imeli kam vrniti, in zaœeti obdelovati zemljo, da je bil 
pri hiøi ljubi kruhek. Kruh je kraljestvo, ki ne pride samo k 
tebi, kajti vsakdanji kruh je delo. Kruh je nostalgija, je mati in 
druæina. Kolikokrat v æivljenju se je vpraøal: »Komu je bila v 
napoto ta sveta zemlja delovnih in poøtenih ljudi, ki so molili 
in garali na zemlji za golo preæivetje?«

Joæe mi je pripovedoval o razmerah, ki so bile tedaj drugaœne 
kot naøe v dolini. »Ne glede na vreme, zlasti ko je zapadel 
sneg, smo bili odrezani od sveta. Tudi sicer smo vse nosili v 
nahrbtnikih iz doline, kaj øele, œe smo rabili zdravnika. Spat 
smo hodili zgodaj, kajti ob veœerih smo prenaøali tisto lam-
po, za katero je vedno zmanjkalo petroleja. Elektriko smo 
dobili øele leta 1956. Do nas smo potrebovali 36 kostanjevih 
drogov, ki smo jih dobili na Gregoriji. Iz Hojœ sem jih nato 
vozil z volmi œez Luæare, ker ni bilo druge poti. Najprej sem 
bil sam, a se je nato pridruæil øe sosed Centa, s katerim sva 
morala skopati tudi dve jami za A-drog. Sosedje Godiœevi in 
meænar se po vojni niso veœ vrnili na Zgonœe. Teæko je bilo 
tudi z vodo. Øe dolgo sem jo nosil v vedrih iz studenca, ki 
smo ga uredili v bœ, za laæje zajemanje, æivino pa smo vodili 
napajati kar tja. Pozneje sem priøel do 200-litrskega soda in 
jo vozil domov z volom.« Pokazal mi je tudi izvir, oziroma 
bœ, ki je v bliæini kapelice v prevalu, za katero skrbi æena.

Pogovor je nanesel tudi na razmere danaønjega œasa, ko se 
vse zaraøœa, zlasti z zelenim borom, ki ni za drugega kot 
za zabijanje v barje. Svoje œase je bilo vse œskrbno roœno 
koøeno, kajti pri vsaki hiøi je bila æivina za mleko, pa tudi 
za delo in gnoj, da se je veœ pridelalo. Danes so nas trgovci 
privezali na svoje jasli, da nam navijajo cene, kakor se jim 
zahoœe. Kaj œe se poveœa upad gospodarske rasti? Priølo bo 
do odpuøœanja delavcev, zlasti tistih, ki nimajo ustrezne iz-
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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

obrazbe, a æe tako jim zmanjkuje denarja za æivljenje in kje 
bo denar za pokojnine?

Joæe si je naøel dekle na Adamovem v dolini in se leta 1959 
oæenil. Ljudska pesem poje: »Ne bom se moæila na visoke 
gore, ne bom jo nosila na glavci vode …«. V tem primeru 
je pomen pesmi zatajil, kajti glavno besedo je imela ljube-
zen. No, verjetno sta morala biti prikupna, kajti ko ju veœkrat 
posluøam in opazujem, sta øe vedno prijetna.

Nekako pred 20 leti sta zgradila novo hiøo, ki je kot oltar pod 
planjavo in kar je res, tu so vedno dobrodoøli izletniki, znanci 
in prijatelji. Æivita skupaj s sinom Joæetom, ki ima tudi svojo 
druæino. Hœi se je omoæila v dolino h Gorjupu, a se rada 
vraœa s svojo druæino v naroœje senoæeti.

Ko se æe poslavljam, mi pokaæe tam daleœ proti zahodu sle-
me Slivnice (1114 m), ki se koplje v soncu in pove, da se 
vsako jutro ozre nanjo, ko pride iz hiøe, preden odide v hlev, 
da nakrmi æivino.

Med kolesarjenjem navzdol vozim po suhem listju, ki mi 
da vedeti, da je priøel œas, da pospravim kolo. Nehote se 
vpraøam: »Ali sem æe kdaj sreœal tako pokonœnega moæa, kot 
je moj sogovornik, ki se je rodil in odrasel med temi vrøaci, 
ki s svojimi vrhovi valove kot ocean, da so kot nasmejan 
obraz?«

 Joæe Økulj

BONTON – TODA ZA KOGA?
Zadnja predstava velikolaøkega gledaliøkega abonmaja 
je bila katastrofalna, æaljiva in poniæujoœa do gledalcev 
in sramota za igralski poklic.

Kdorkoli je to »veselo igro« pripeljal v Velike Laøœe naj 
se zaveda, da je boljøe videti øtiri dobre predstave, kot 
øest slabih.

Glede na mrke obraze gledalcev med predstavo je po-
polnoma jasno, da obœinstvo dobro ve, kaj je dobro in 
kje so meje dobrega okusa.

Torej bonton æe, toda komu!

Mojca Ahac



�0Trobla 1/2009 �1 Trobla 1/2009

Izzivi gospodarske krize
Slovenija je pred izzivom uœinkovitega odgovora na f inanœno 
in gospodarsko krizo. Svetovna f inanœna kriza Slovenije nepo-
sredno ni prizadela, saj nobena pomembnejøa f inanœna institu-
cija v dræavi ni propadla. Vendar pa je upoœasnitev, zmanjøanje 
in ponekod prekinitev f inanœnih tokov v svetovnem f inanœnem 
sistemu ogrozila tudi delovanje f inanœnega sistema v Sloveniji, 
tudi zaradi prevelike togosti slovenskih f inanœnih institucij. 
F inanœna kriza je moœno prizadela nekatera najmoœnejøa sve-
tovna gospodarstva. Evropske dræave, v katere tudi Slovenija 
najveœ izvaæa, zmanjøujejo obseg proizvodnje, skrajøujejo 
delovni œas, zmanjøujejo in ukinjajo nekatere proizvodne pro-
grame, hkrati pa zniæujejo ø davke ter pospeøeno sprejema-
jo druge protikrizne ukrepe. Slovenija, kot zelo povezan del 
evropske ekonomije, je po eni strani zaradi œlanstva v Evropski 
monetarni sistem (sedaj se vidi, kako pomembno je, da smo 
prevzeli evro) moœnejøa, po drugi strani pa je zaradi odvisno-
sti od izvoza na skrœenih evropskih trgih izpostavljena enakim 
posledicam kot ostali del razvitega sveta.
Slovenija ima pri iskanju pravih odgovorov prednost v nizki 
zadolæenosti ter sorazmerno dinamiœnem sektorju malega in 
srednjega podjetniøtva, ki zaposluje tudi najveœ delavcev. 
Ekonomisti opozarjajo, da bo moæno uœinkovito æprebroditi 
krizo le, œe bo dræava davœno razbremenila gospodarstvo. Po-
treben je sistemski pristop. To pomeni, da se pripravijo pravi 
ukrepi in se jih uvede takrat, ko je za to najprimernejøi œas. 
Osamljen ukrep ne bo uœinkoval, kot bi lahko paket dobro pri-
pravljenih in med seboj usklajenih ukrepov. Poleg tega vemo, 
da obstajajo moænosti in da je to tudi najbolj uœinkovito, da se 
k posameznim podjetjem, ki so se znaøla v teæavah, pristopa 
individualno. Take reøitve so najboljøe, saj se na primer v Muri 
spopadajo z drugaœnimi teæavi kot v Talumu, Gorenju ipd. Za 
tak naœin reøevanja teæav podjetij imamo Zakon o reøevanju 
podjetij v teæavah. 
Evropske dræave uvajajo davœne olajøave. Naøa vlada pa se 
oœitno boji, da se bo, œe razbremenijo gospodarstvo nekaterih 
davœnih obveznosti, zbralo premalo sredstev za razdelitev med 
izbrisane in za nekatere druge ukrepe, ki so dobili pomembno 
æmesto v koalicijskem sporazumu in jih æelijo realizirati v naj-
manj primernem trenutku.
Tako je vlada ali zavrnila ali pa precej oklestila predloge za-
konov, ki smo jih pripravili v Poslanski skupini SDS, potem 
ko od vlade ni in ni bilo predlogov ukrepov, kljub temu da jih 
ves œas napoveduje. Tako je øe prejønja vlada pripravila dva 
zakona za razbremenitev gospodarstva; enega je vlada zavrni-
la, drugega pa popravila tako, da bistveno zmanjøuje njegovo 
uœinkovitost. 
Na januarski izredni seji smo obravnavali 4 toœke, od katerih 
smo tri »davœne« zakone pripravili v PS SDS, enega – Zakon 
o subvencioniranju delovnega œasa pa je pripravila vlada. Mi-
nister je priznal, da je zakon pripravljen na hitro, zato je bil 
tudi skoraj v celoti dopolnjen, z njim pa se ne strinjajo niti ti-
sti, ki jim je zakon namenjen. Pred parlamentom so protestirali 
sindikati, torej predstavniki delavcev pa tudi delodajalci – z 
reøitvami, ki jih zakon prinaøa, niso preveœ zadovoljni. 
Z ostalimi tremi zakoni smo hoteli urediti veœ stvari: hitrejøe 
vraœanje preveœ plaœanega DDV podjetjem s strani dræave, 
poviøati olajøave za investicije (saj je zdaj obdobje, ko naj bi 
podjetja investirala v nove programe in nove stroje in prestru-
turirala neperspektivna del. mest v kvalitetnejøa in trajnejøa), 
poveœali sredstva za vlaganje v raziskave in razvoj (da poiøœemo 
nove træne niøe), olajøali poslovanje podjetjem in jih razbreme-
nili odveœne birokracije ...
Vsi trije zakoni so bili popravljeni skoraj do nerazpoznavno-

sti in bodo prinesli manjøe uœinke kot bi jih po prvotnem pre-
dlogu, kljub temu da ima celo koalicija nekatere predlagane 
izboljøave zapisane kot svojo zavezo v koalicijskem sporazu-
mu.
Namesto tega je edini ukrep, ki smo mu bili priœa, dvig troøarin, 
kar je prineslo poviøanje cen goriv, to pa le dodatno obremenju-
je tako podjetja kot posameznike. Prava ironija je, da je gorivo 
ta trenutek v Avstriji in na Hrvaøkem cenejøe kot v Sloveniji. 
Vlada obljublja 22 ukrepov, ki naj bi bili odgovor na gospo-
darsko krizo. Œe bodo pravi, uœinkoviti in med seboj usklajeni, 
bo to zelo pomagalo slovenskemu gospodarstvu. V kolikor pa 
temu ne bo tako, se nam najverjetneje lahko zgodi œrni scena-
rij: bistveno poveœano øtevilo brezposelnih. 
Da se to ne bi zgodilo, smo v Strokovnem svetu SDS pripravili 
predlog sodelovanja v Partnerstvu za razvoj in odgovore na 
gospodarsko krizo, ki bi, podobno kot v preteklem mandatu, 
zdruæeval politiœne stranke koalicije in opozicije pri kljuœnih 
odloœitvah za Slovenijo – pri reøevanju problemov in izzivov 
nacionalnega pomena ter za nadaljevanje dolgoroœne razvojne 
strategije Slovenije: doseganje in preseganje povpreœne razvi-
tosti EU. To mora biti namreœ cilj vseh: dræavljank, dræavljanov 
in politikov. 
Ob koncu øe voøœilo, kljub temu da smo æe moœno zakorakali 
v novo leto æ. Naj vam prinese zdravja, sreœe, veselja in zave-
danja, da je vse tisto najboljøe v nas in v tem, kakøni smo do 
drugih. Sreœno!
Vabim vas v poslansko pisarno v ponedeljek, 9. februarja 
2009, med 17.30 in 19.00 v druøtvene prostore na Obœini Ve-
like Laøœe. Lahko me pokliœete na tel.: 01/478 95 35 ali se mi 
oglasite po elektronski poøti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Informacije 
o mojem delu lahko najdete na: www.alenkajeraj.sds.si.

Alenka Jeraj, poslanka v Dræavnem zboru 
Republike Slovenije 

Iz poslanske pisarne

Kino - Velike Lašče Kinoprogram za jan. in feb. 2009

PETEK     AMERIØKA USPEØNICA – MLADINSKI MUZIKAL

30. JAN.   H I G H  S C H O O L  M U S I C A L: ZADNJI LETNIK
Najbolj priljubljen mladinski muzikal se v tretje vraœa ob zakljuœku gimnazijskih 
let nadobudnih Troya in Gabrielle, ki se sooœata z dilemo loœitve, saj odhajata 
na razliœne univerze. Da bi skupaj s prijatelji izrazili vsa svoja doæivetja, bojazni 
in upanja za prihodnost, se odloœijo uprizoriti veliœasten spomladanski muzikal, 
poln nove glasbe, divjih plesnih koreograf ij, veliœastnih scenograf ij in romantiœnih 
izpovedi resniœne ljubezni. DOLÆINA: 1 ura 40 minut. 

NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA – ANIMIRANI DRUÆINSKI F iLM

1. FEB  M A D A G A S K A R  2
OB 17.00   V nadaljevanju avantur prijateljev iz newyorøkega æivalskega vrta, ki so se 

po spletu nenavadnih okoliøœin znaøli na Madagaskarju, se druøœina s pomoœjo 
iznajdljive tolpe neustraønih pingvinov odpravi nazaj v civilizacijo. Toda njihovo 
letalo zdræi le do Afrike, kjer obœutijo pravo surovost divjine: prijazni lev Aleø se 
mora spopasti z resniœnim kraljem æivali, zgovorna zebra Martin in prestraøena 
æirafa Milko se sooœita z divjimi œloveøkimi lovci, leæerni povodni konj Slavka pa 
je deleæna vsiljivega dvorjenja samovøeœnega afriøkega zapeljivca. DOLÆINA: 1 
ura 29 minut.

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – PUSTOLOVSKI F iLM

6. FEB.  K A J  S E  J E  Z G O D I L O ?
OB 19.00  Reæiser satir Pasji dnevi in Dobro jutro, Vietnam gledalce v zgodbi, posneti po 

resniœnih hollywoodskih izkuønjah, popelje po dveh tednih komiœnih zapletov 
zahajajoœega producenta Bena. Poleg nenehnih skrbi in prepirov z dvema bivøima 
æenama mu teæave povzroœa snemanje najnovejøega f ilma, kar mu na glavo 
nakoplje zoprno øef ico studia. Mera je polna, ko si svojeglavi igralski zvezdnik 
noœe obriti nemogoœe brade, nevrotiœni scenarist pa zaœne zapeljevati Benovo 
bivøo æeno. DOLÆINA: 1 ura 47 minut. 

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – PUSTOLOVSKI F iLM

13. FEB. Z G O D B E  Z A  L A H K O  N O Œ
OB 19.00  Reæiser f ilmov Frka v bajti, Misija: Cucelj in Lak za lase na æivljenjsko 

preizkuønjo poølje œudaøkega Skeeterja. Ta odkrije, da se zgodbice za lahko 
noœ, ki jih pripoveduje mladima neœaku in neœakinji, uresniœijo tudi v resniœnem 
æivljenju. A na zelo boleœ naœin ugotovi, da njegovi pravljiœni dodatki, s katerimi 
se æeli dokopati do bogastva, nimajo uœinka v realnosti, temveœ se uresniœijo zgolj 
bujne fantazije mladih nadebudneæev, ki strica poøljeta v najbolj nevarna obdobja 
zgodovine in nenavadne kraje na Zemlji. DOLÆINA: 1ura 40 minut. 

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – KOMIŒNA KRIMINALKA

20. FEB. P R E B E R I  I N  Z A Æ G I
OB 19.00 Z oskarjem nagrajeni reæiserski tandem bratov Coen predstavlja nenavadno 

zgodbo analitika CIE Osbourna, ki se odloœi napisati æivljenjske spomine, a obœutljivi 
podatki s pomoœjo nezveste æene Katie pristanejo v rokah naivnega usluæbenca 
lokalnega studia za f itnes Chada. Ta se s sodelavko Lindo odloœi za izsiljevanje, ki 
ne obrodi sadov, zato æelita informacije prodati ruskim obveøœevalcem. V zgodbo 
se po nakljuœju vmeøa tudi Katijin ljubimec Harry, kar sproæi niz nepriœakovanih, 
usodnih in krvavih dogodkov. DOLÆINA: 1ura 37 minut.

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – LJUBEZENSKA DRAMA

27. FEB. A V S T R A L I J A
OB 19.00 Epska zgodovinska romanca nas popelje v surovo avstralsko divjino, kamor prispe 

neizkuøena angleøka aristokratinja Sarah, ki je podedovala velikansko posestvo. Ker 
ji zaradi nepoznavanja narave in domaœinov grozi sovraæni prevzem dvoliœnega 
veleposestnika, se za pomoœ obrne na neobrzdanega kavboja. Med vodenjem 
velikanske œrede govedi po avstralskih planjavah se poœasi zbliæata, toda njuno 
romanco na dodatno preizkuønjo postavi brutalnost zaœetka druge svetovne vojne. 
S pomoœjo goreœih ljubezenskih œustev se pogumno zoperstavita nepredvidljivemu 
kolesju usode. DOLÆINA: 2 uri 45 minut. (zviøane cene vstopnic)

Ob 19.00

Kino program

Posameznik je kot deæevna kaplja, 
ki jo posuøi prvi sonœni æarek.
Ko se veœ kapljic zdruæi, 
se rojeva potok, 
ki preraste v reko …
 

Spoøtovani gospod Anton Benjamin Strah!
 
Ob œastitljivem æivljenjskem jubileju se iskreno 
zahvaljujemo za prizadevnost, voljo in energijo, 
ki si jo kot predsednik vloæil v delovanje OO 
Slovenske demokratske stranke.

Æelimo ti zdravja, da nas boø øe dolga leta usmerjal 
in zdruæeval v mogoœno reko.
 
                   Vse najboljøe!

         Œlani OO SDS Velike Laøœe
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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.

Oh kako boli, ko tebe 
draga mami med nami veœ ni.
Ostali so sledovi tvojih pridnih rok, 
katere cenil bo øe pozni rod.
Ponosna, trdna kakor skala, 
ljubezen in sebe si nam dala.
Za vse, prav vse ti øe enkrat hvala.
Oh kako boli, ko tebe veœ med nami ni.

Z A H V A L A

ob boleœi in nenadomestljivi izgubi ljubljene æene, 
mamice, sestre in snahe

Stanke MAROLT
11. 4. 1960 – 11. 12. 2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaøœanom, sodelavcem, znancem, ki ste nam stali 

ob strani v trenutku slovesa, darovali cvetje in sveœe 
in jo v tako velikem øtevilu pospremili v prerani 
grob. Posebna zahvala sodelavcem MKZ Velike 

Laøœe, Ivanu Levstiku in Marti Centa. Zahvala tudi 
æupnikoma Andreju Muleju in Rafku Kralju, pevcem 

ter pogrebnemu zavodu Zakrajøek.
Hvala vsem, ki ste jo spoøtovali in jo imeli radi.

Draga mami, hvala ti za vse, 
ostala boø vedno med nami.

Æalujoœi vsi njeni.

                 Z A H V A L A

                  ob izgubi drage

Marije KNAVS
iz Malih Laøœ.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
znancem in sovaøœanom za izreœeno

soæalje, darovano cvetje, sveœe
in svete maøe. 

Hvala lepa gospodu æupniku Jaksetiœu 
za opravljen cerkveni obred,

ravnateljici Metodi Kolar 
za poslovilni govor, 

hvala gospodu Zakrajøku 
za pogrebne storitve.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Dolgost æivljenja naøega je kratka.
Kaj znancev je zasula æe lopata!
Odprta noœ in dan so groba vrata,
al’ dneva ne pove nobena prat’ka.

(F. Preøeren)

Z A H V A L A

Æal priøel je tudi dan, ko od nas odøel je, tih in vdan,

Tone ZABUKOVEC

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in 
sovaøœanom, ki ste æalovali z nami, 

darovali v njegov spomin in ga boste ohranili v 
svojem srcu.

Hœi Zdenka v imenu njegovih najbliæjih.

Gradeæ, 5. 1. 2009

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

Z A H V A L A

V 59. letu starosti nas je zapustil naø
dragi moæ, oœka, brat in stric

Ladislav PETERLIN
iz Doløœakov.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sodelavcem, 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 gospe Hedi za lep govor, pevcem iz 

Sodraæice 
ter gospodu Zakrajøku za opravljene pogrebne 

storitve. 

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. 
Poœivaj v miru dragi dedi.

Æalujoœi vsi njegovi.

Œas mineva, dan za dnem naglo v nemo 

veœnost gre.

Svet se stara, a ne stara, nikdar naøe se 

srce;

Vedno mlado, vedno œilo v njem 

æivljenje naj kipi,

V mislih krasnih, v delih blagih vedno 

nov naj sad rodi.
(Ksaver Meøko))

Ne hodi

po uhojenih poteh.

Raje pojdi tja,

kjer ni poti,

in pusti sledi.

(neznani avtor)



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Koledar prireditevKoledar prireditev
PETEK, 30. JANUAR, ob 19.00

Trubarjeva domaœija, Raøica
PREDAVANJE dr. Borisa Golca »Kdo in od kod je bil v 
resnici Trubar?«
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 31. JANAUR
Øportna dvorana, Velike Laøœe
9. CENETOV MEMEORIAL – mednarodno odprto prvenstvo 
v namiznem tenisu
(TVD Partizan Velike Laøœe)

PETEK, 6. FEBRUAR, ob 18.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
(OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe in Glasbena øola Ribnica)

PETEK, 6. FEBRUAR, ob 20.00
Trubarjeva domaœija, Raøici
»KAJ JE TRUBARJEVO LETO PRINESLO SLOVENSKI 
KULTURI« 
– prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
(Javni zavod Trubarjevi kraji in Obœina Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 12. FEBRUAR, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
PREDSTAVITEV KNJIG dr. Eda Økulja »Slovenski 
protestantski napevi« in dr. Franca Oraæma »Dogmatiœni 
nazori Primoæa Trubarja«
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

PONEDELJEK, 16. FEBRUAR, ob 18.00
Glasbena øola, Velike Laøœe
KONCERT 
(Glasbena øola Ribnica, Oddelek Velike Laøœe)

PETEK, 20. FEBRUAR, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Laøœe
5. ABONMAJSKA PREDSTAVA »Duohtar pod mus« v 
izvedbi SNG Nova Gorica
(Obœina Velike Laøœe)


