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V prejønji Trobli, ko je bil objavljen 
letoønji obœinski proraœun z naœrtom 
razvojnih programov za naslednja øtiri 
leta, ste si lahko natanœno prebrali, kate-
re investicije in druge aktivnosti æelimo 
v naøi obœini izpeljati v letoønjem letu. 
Upam, da bomo kljub napovedani re-
cesiji kar se da uspeøni pri realizaciji 
sprejetega plana.

Tokrat pa æelim natanœneje obrazloæiti 
gradnjo odprtega øirokopasovnega 
omreæja elektronskih komunikacij 
(OØOEK), saj v zvezi s tem na obœino ali 
pa name naslavljate veliko vpraøanj.
Zaœetek naøih aktivnosti s tega podroœja 
sega v leto 2007, ko je 17. oktobra 
obœinski svet sprejel naœrt razvoja 
OØOEK. Decembra 2007 smo v Ura-
dnem listu RS objavili javni razpis za 
izbiro izvajalca gradnje, upravljanja 
in vzdræevanja OØOEK, na katerega se 
je prijavilo le podjetje Tritel d.o.o iz 
Ljubljane. Kljub temu da se zavedamo 
dejstva, da v Sloveniji ni veliko moænih 
izvajalcev te storitve, smo priœakovali 
vsaj øe prijavo Telekoma Slovenije d.d., 
oziroma njegove hœerinske druæbe 
GVO d.o.o., zadolæene za gradnjo in 
vzdræevanje telekomunikacijskega ka-
belskega omreæja, kar pa se ni zgodilo. 
Tako smo z izbranim ponudnikom Tritel 
d.o.o. 31. marca 2008 podpisali pogod-
bo o gradnji in upravljanju OØOEK. Na 
zaœetku lanskega aprila smo se prijavili 
na prvi javni razpis Ministrstva za go-
spodarstvo za pridobitev evropskih ne-
povratnih sredstev za gradnjo odprtega 
øirokopasovnega omreæja elektronskih 
komunikacij tam, kjer operaterji nimajo 
ekonomskega interesa za gradnjo take-
ga omreæja. Kljub temu da je bilo za ta 
razpis treba pripraviti ogromno doku-
mentacije, smo bili izredno veseli, ko 
smo sredi avgusta 2008 od Ministrstva 
za gospodarstvo prejeli sklep, da so 
nam odobrena sof inancerska sredstva, 
na zaœetku oktobra pa smo z ministr-
stvom tudi podpisali ustrezno pogod-
bo o sof inanciranju. To je bil za naøo 
obœino vsekakor velik uspeh, saj je po-
dobno pogodbo uspelo podpisati samo 
øe øestim slovenskim obœinam. 

Vrednost celotne investicije je ocenje-
na na 2,8 milijonov evrov, f inancira 
se izkljuœno s sredstvi izvajalca Tritel 
d.o.o in nepovratnimi sredstvi Evropske 
skupnosti. Ker pa vsa investicija poteka 
preko obœine, obstaja moænost, da bo 
naøa obveznost samo plaœilo DDV. 

Naj omenim øe nekaj tehniœnih podat-
kov gradnje. Projekt predvideva pokri-
tje tistih delov obœine, ki so zelo slabo 

pokriti s øirokopasovnim dostopom 
do podatkovnih omreæij, kar je razvi-
dno iz æe omenjenega naœrta razvoja 
OØOEK, ki ga je pripravila Obœina Ve-
like Laøœe in sprejel obœinski svet. Pro-
jekt vkljuœuje naselja, ki so v tako ime-
novanih belih lisah ter naselja, kjer so 
moæni posamezni ADSL prikljuœki, ni 
pa moæen dostop do øirokopasovnega 
prikljuœka vsem zainteresiranim go-
spodinjstvom. Glavna postaja za to 
omreæje bo nameøœena v prostorih 
obœinske stavbe (poleg Krajevnega 
urada) in bo povezana s Telekomovo 
centralo v Velikih Laøœah. Iz glavne po-
staje, ki bo tudi izhodiøœna toœka, bo 
omreæje optiœnega razvoda izvedeno v 
tri smeri. Predvidena trasa prve smeri je 
naslednja: Velike Laøœe–Mala Slevica 
(odcep Dvorska vas)–Karlovica–Pod-
strmec–Rutarska planota (po zraku). 
Trasa druge smeri: Velike Laøœe–Ula-
ka–Opalkovo–Marinœki–Rob–Krvava 
peœ. Tretja trasa: Velike Laøœe–Raøica–
Podlog–Javorje (po zraku). Seveda vse 
tri trase zajemajo tudi bliænja naselja na 
obmoœju belih lis. Hkrati je predvidena 
gradnja tudi v naselju Velike Laøœe do 
tistih uporabnikov, ki øe vedno nimajo 
moænosti prikljuœitve na øirokopasovno 
omreæje.

Zemeljsko omreæje bo zgrajeno iz cev-
ne kanalizacije s cevmi 2 x f i 110 mm 
s povezovalnimi jaøki f i 600 mm oziro-
ma v glavnih optiœnih vozliøœih z jaøki 
f i 800 mm, povezave med zaselki pa iz 
alkaten cevi 2 x f i 50 mm (t.i. dvojœek), 
kar bo omogoœilo povezavo med nase-
lji tudi do 2 kilometrov narazen brez 
potrebe postavljanja vmesnih povezo-
valnih jaøkov. Na teæje dostopnih kra-
jih, kjer bi zemeljska gradnja omreæja 
bistveno podraæila celotno investicijo, 
se predvideva izvedba z optiœnimi kabli 
po zraœni liniji. Za vsa gospodinjstva, 
ki so precej oddaljena od predvidene 
optiœne trase, oziroma so bolj osamlje-
na, pa bo moæna tudi øirokopasovna 
povezava prek brezæiœne aktivne opre-
me. 

Izvajalec del Tritel d.o.o je dolæan zgra-
diti OØOEK v delu, ki je sof inancirano 
s strani EU v roku osemnajstih mese-
cev od podpisa pogodbe med Obœino 
in Ministrstvom za gospodarstvo. Tako 
je zakljuœek projekta predviden sredi 
prihodnjega leta, seveda ob pogoju da 
bo vse potekalo brez zastojev. Trenu-
tno je v pripravi tehniœna in gradbena 
dokumentacija za izvedbo projekta, 
gradnja pa se bo zaœela takoj po prido-
bitvi gradbenega dovoljenja. Za to pa 

Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577

Kazalo:

so potrebne tudi podpisane sluænostne 
pogodbe lastnikov zemljiøœ, po katerih 
bo potekala gradnja. Ob tej priloænosti 
se iskreno zahvaljujem vsem tistim, 
ki ste svoje podpise æe dali, hkrati pa 
apeliram tudi na tiste, ki tega øe niste 
storili, da to storite œim prej. S svojim 
podpisom boste prispevali k uspeøni 
in pravoœasni izvedbi tega projekta, ki 
predstavlja pomemben korak v razvoju 
naøe obœine na podroœju moderne in-
formacijske tehnologije. 

Izgradnja odprtega øirokopasovnega 
omreæja elektronskih komunikacij z 
optiœno povezavo bo namreœ spodbu-
dila razvoj razliœnih storitev, poveœala 
uœinkovitost javnih institucij in gospo-
darstva, omogoœila hitrejøi dostop do 
znanja in raznih podatkov, ki jih pri 
svojem delu ali øolanju pogosto potre-
bujemo.

Anton Zakrajøek, æupan
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ODMETAVANJE 
SNEGA 
Z DVORIšč 
NA CESTE IN 
PLOčNIKE

Obœina Velike Laøœe opo-
zarja obœane, da je odme-
tavanje snega z dvoriøœ 
na ceste in ploœnike v 
skladu s 46. œlenom Od-
loka o obœinskih cestah 
(Uradni list RS, øt. 70/98) 
prepovedano. 

     Obœinska uprava   

ODVOZ KOSOVNEGA 
MATERIALA IN 

ZBIRANJA NEVARNIH 
GOSPODINJSKIH 

ODPADKOV 

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

• URNIK ODVOZA 
KOSOVNEGA 
MATERIALA (po 
obmoœjih nekdanjih KS) 

   
VELIKE LAØŒE     19. marec 2009
ROB                  20. marec 2009
TURJAK         23. marec 2009

• URNIK ZBIRANJA 
NEVARNIH 
GOSPODINJSKIH 
ODPADKOV 

Pri Domu krajanov v Turjaku  
              20. april 2009, 9.00–17.00
              21. april 2009, 8.00–15.30

Pri Gasilskem domu Velike Laøœe 
          22. april 2009, 9.00–17.00
         23. april 2009, 8.00–15.30

Obœinska uprava

Naøemu obœanu 

Edu Latiœu 
iskreno œestitam

 za izredne doseæke 
v zadnjem œasu, 

za
 2. mesto na Evropskem 

prvenstvu WAKO 2008 na 
Portugalskem 30. novembra 

2008 v kategoriji Light-contatct 
nad 94 kilogramov in 

1. mesto na Mednarodnem 
turnirju GOLDEN GLOVE 
(zlata rokavica) v Italiji 25. 

januarja 2009.

Æupan Anton Zakrajøek

ČISTILNA AKCIJA
OB SVETOVNEM DNEVU 
ZEMLJE

V okviru obeleæitve svetovnega dneva Zemlje, 
22. aprila, predlagamo, da se pridruæimo 
vseslovenski akciji urejanja okolja. Krajevne 
odbore in druøtva vabimo, da v soboto, 18. 
aprila, organizirajo œistilne akcije, vsak na 
svojem obmoœju.

Na obœini bodo na razpolago vreœke za 
zbrane odpadke. Œe bo potreben dodaten 
odvoz odpadkov, nas o tem obvestite.

Obœinska uprava

POMEMBNO OBVESTILO ZA STARŠE

Vrtec je æe v prejønji øtevilki Troble objavil
razpis za vpis otrok v vrtec

 za sprejem s 1. septembrom 2009. 

Zaradi pravoœasnega naœrtovanja organizacije dela v 
vrtcu in zagotavljanja prostorov za varstvo predøolskih 

otrok naproøamo starøe, da se roka za vpis dræite in 
otroke, ki ji æelite vpisati v vrtec z novim øolskim letom, 

prijavite v roku za oddajo vlog,
 to je do 31. marca 2009. 

Obœinska uprava 

Drugačen način učenja
Prvošolčki preživeli cel teden 
v Domu Lipa v Črmošnjicah

Uœenci 1. razreda centralne øole ter uœenci 1. in 2. razreda 
podruæniœnih øol Turjak in Rob so se februarja odpravili na 
5-dnevno bivanje v Œrmoønjice. Vedeli smo, da bo to za ne-
katere prva takøna pot, ko bodo loœeni od domaœih. V øoli 
smo se skupaj o tem pogovarjali, seznanili pa smo se tudi 
z dejavnostmi, ki bodo tam potekale. Nekateri otroci so ta-
bor priœakovali z veseljem, medtem ko so drugi odhajali s 

V gozdu smo razvrøœali plodove in liste.

V uœilnici smo se uœili, spoznavali æivali in opazovali z mikroskopom.

Uæivali smo v Dolenjskih Toplicah, bilo je super!

strahom. Solz pa ob odhodu vseeno ni bilo. V Domu Lipa 
so nas uœitelji in uœiteljici lepo sprejeli. Seznanili smo se s 
pravili in prostori. Poleg sob nam je bil vøeœ øe zimski vrt in 
soba z imenom Veveriœje duplo, kajti tu so bile igraœe in v 
prostem œasu smo se lahko veliko igrali. Poleg tega smo imeli 
øe mnogo drugih aktivnosti, kot so plezanje po plezalni steni 
z varovanjem, spoznali smo razliœne vrvi in osnovne vozle, 
proti veœeru smo se odpravili na noœni pohod s petrolejkami, 
spoznali smo belokranjski ljudski ples in nekatere instrumen-
te ter zanimive pastirske igre. Odpravili smo se tudi v gozd 
in spoznali æivljenje v gozdu, razvrøœali nabrane plodove in 
liste, se orientirali po znakih in spoznali igro Lov na lisico. 
Seznanili smo se z vremensko postajo in merili temperaturo 
na svetlih in temnih oblaœilih. Izvedli smo pohod na Topli 
vrh in videli smuœiøœe Bela. Tudi nam je bilo vreme naklo-
njeno in smo se eno celo dopoldne lahko sankali. V uœilnici 
z imenom Medvedji brlog smo izdelovali papir in opazova-
li manjøe æivali pod mikroskopom. Nauœili smo se izdelati 
mlinœek in ga preizkusili v potoku. Poleg vseh aktivnosti smo 
nestrpno priœakovali kopanje v Dolenjskih Toplicah, kjer pa 
so nas obiskali celo pravi kurenti. V petek po kosilu nam je 
Irena, vodja doma, podelila priznanja. Utrujeni, vendar za-
dovoljni, smo se vrnili domov. Nekateri so æe naslednji dan 
odøli na poœitnice, drugi pa so priøli v øolo, kjer smo s kratkim 
kulturnim programom popestrili obœni zbor upokojencev.

Zapisali Branka Levstik in Veronika Lipovec

ANAMARIJA PELC, violina 1 a. – 
ZLATO PRIZNANJE 

Mentorica: Ksenja Grom Abramoviå 
MANCA KAPLAN, kitara 1 a. – 

ZLATO PRIZNANJE 
Mentor: Viktor Papeæ 

MIRJAM KROMAR, violonœelo 
1 c. – SREBRNO PRIZNANJE 

Mentorica: Maøa Tomc 
LARA IVANC, TJAØA KAPLAN, NEJA 

INDIHAR, trio f lavt – 
BRONASTO PRIZNANJE 
Mentorica: Øpela Benœina

Vsem mladim glasbenicam in 
njihovim mentorjem za doseæe rezultate 

iskreno œestitam!
Æupan Anton Zakrajøek

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti

je ob podelitvi priznanj za leto 2008

Jakobu Jeæu

podelil zlato plaketo za æivljenjsko delo

za izjemne doseæke ter prispevek 
k razvijanju

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Za prejeto priznanje mu iskreno œestitam!

Æupan Anton Zakrajøek

Uœenci Glasbene øole Ribnica so na letoønjem 12. regijskem tekmovanju 
mladih glasbenikov, ki je deloma potekalo tudi v Velikih Laøœah, dosegli 

izjemne rezultate.
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se udeleæevala odprav z mladimi lovci, se igrala ter uœila s 
tamkajønjimi otroki.

Naøim otrokom je tako s pomoœjo svojih izkuøenj pribliæala 
œrno celino. Program delavnic je bil izredno razgiban. 
Uœenci so spoznali æivljenje afriøkih otrok in njihovih starøev 
(hiøe iz blata, lov, praznovanje, hrana, plesi …) spoznali so 
tamkajønje æivali, ogledali so si veliko zanimivih predmetov, 
se oblekli v afriøka oblaœila, poskuøali tradicionalno hrano ter 
posluøali tipiœno afriøko pravljico.

Uœenci so pripravili tudi nekaj zanimivih izdelkov, ki si jih 
boste lahko ogledali na razstavi. Za vas jo bomo pripravili 
uœenci in uœiteljice OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe. 

Aleksandra Skok

sta vodila norœava 
klovna Pepi in Joli. 
S skupnimi moœmi 
sta se trudila, da bi 
prisotni uæivali v 
vsebini programa. 
Da bi nastopajoœa 
klovna uresniœila pri-
œakovanja, sta zbrane 
zabavala s petjem, te-
lovadnimi spretnost-
mi, æongliranjem in 
œarovniøkimi triki. Ko 
so bili otroci sezna-
njeni z bliæajoœim 
pustnim sreœanjem, 
so govorili samo øe 
o maøkarah. Teæko 

Vesele maškare
Lani smo se v vrtcu Sonœni æarek odloœili, da organiziramo 
pustno sreœanje s starøi. K sodelovanju smo povabili oœeta, 
ki se ukvarja z glasbo. Z veseljem se je odzval vabilu. V so-
delovanju z njim je bilo sreœanje prava zabava. Maøkare so 
preæivele prijetno plesno druæenje. Ker je bilo sreœanje do-
bro sprejeto s strani starøev, smo se tudi v letoønjem øolskem 
letu odloœili za skupno pustno rajanje.

Ob dogovorjeni uri so se v petek, 20. februarja, v avli osnov-
ne øole zaœele zbirati razigrane pustne øeme, starøi ter dru-
gi bliænji sorodniki. Øolska avla je bila hitro polna. Program 

Naši otroci so 
spoznavali Afriko
Dnevi v januarju so bili za otroke od 1. do 4. razreda OØ 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe precej zanimivi. Od 19. do 
22. januarja so namreœ na naøi øoli potekale delavnice o 
drugaœnosti z naslovom OTROCI SVETA – AFRIKA. 

Øtiri dnevne delavnice je vodila Andreja Rustja, absolventka 
na F ilozofski fakulteti, turistiœna vodiœka, novinarka in po-
potnica. Nekaj œasa je æivela in delala med razliœnimi ple-
meni vzhodne Afrike. Sodelovala je pri njihovih obredih, 
opazovala zdravilce pri delu, kuhala z domaœimi æenami, 

Øola in vrtec Øola in vrtec

Srečanje učencev in 
njihovih staršev
Nekje v kotiœku svojih src 
Smo øe vedno vsi uœenci.
                       (Tagore)

Februarja so imeli uœenci 3. b razreda v øoli sreœanje s svoji-
mi starøi. V prvem delu so otroci samostojno izvedli nastop. 
Za svoje starøe so peli, recitirali, igrali na instrumente, zai-
grali igrico z lutkami in plesali. 

Drugi del sreœanja je bil namenjen uœenju. Te teme smo 
se lotili predvsem zato, ker kot uœiteljica in mama æe vr-
sto let œutim, da tu potrebujejo otroci v prvih letih øolanja 
veliko pomoœi starøev in uœiteljev. Najveœja teæava je, 
da se naøi otroci ne znajo uœiti. Pogoj za dobro uœenje 
je dobro branje. In ker naøi otroci æe kar dobro berejo, 
smo se lotili tudi uœenja. Otroci in starøi so delali v sku-
pinah. Na razliœne teme so izdelali miselne vzorce, ki 
so otrokom te starosti zelo blizu, saj jih izdelujemo tudi 
pri pouku. Pri izdelavi miselnega vzorca so pazili, da 
so na pravo mesto napisali ustrezen naslov, da so bile 
kljuœne besede napisane blizu srediøœa, manj pomemb-
ne besede pa bolj oddaljene od srediøœa, da se je zapis 
øiril v vse smeri. Pri zapisu so uporabljali razliœna barv-
na pisala, dodajali puøœice, oznake in risbice. Tak zapis 
nam omogoœa, da organiziramo naøe misli, zmanjøamo 
œas za ponavljanje in izboljøamo zapomnitev. Œe de-
lamo miselni vzorec sami, smo aktivni, kar je zelo po-
membno za uœenje. Pomanjkljivost izdelave miselnega 
vzorca v skupini je, da se lahko zgodi, da delajo samo 
nekateri, drugi pa so pri tem pasivni. Zato si lahko pri 
tem pomagamo s sodelovalnim uœenjem. Naøi otroci æe 
poznajo nekaj elementov sodelovalnega uœenja, pred-
vsem pa vejo, da skupina ne bo nikoli uspeøno opravi-
la naloge, œe ne bodo delali vsi œlani skupine. Po delu 
so morale skupine tudi poroœati. Æe na zaœetku so bili 
v navodilih opozorjeni, da se ne ve, kdo v skupini bo 
poroœal, zato so morali biti pripravljeni vsi. Poroœevalca 
v skupini smo izbrali nakljuœno. Poroœati je moral tisti 
v skupini, ki je imel na sebi najveœ gumbov. Tako so 
poroœali otroci, mamice ali oœki. Ob takem poroœanju 
odrasli obœutimo, kako teæko se je izpostaviti in govoriti 
pred mnoæico. Naøi otroci morajo to poœeti velikokrat. 

Da so pred drugimi sproøœeni, govorijo dovolj glasno 
in razloœano, potrebujejo veliko vaje in spodbude. Vsi 
naøi poroœevalci so se odliœno odrezali. Za zakljuœek pa 
je vsak œlan v skupini povedal, kako se je poœutil. Otro-
ke navajamo, da povedo, kaj jim je bilo vøeœ pri takem 
delu in kaj ne. Tokrat smo govorili le o lepih trenutkih 
pri delu. Otroci so natanœno povedali, kaj jim je bilo 
vøeœ, saj vedo, da nisem zadovoljna, œe reœejo samo, da 
je bilo v redu, lepo … Starøi so povedali, da jim je bilo 
v redu … Pa nismo drezali vanje. Da so preæiveli lep, 
œeprav nekoliko naporen  zakljuœek dneva, sem prebrala 
kar z njihovih obrazov. Besede, ki jih je izrekel oœka: 
»Lepo mi je bilo, ker sem vsaj za nekaj œasa spet smel 
biti otrok,« pa so besede, ki jih ne pozabiø. 

Zapisala: Simona Bavdek

KULTURNI DAN
Predvčerajšnjim, 10. februarja, smo 
imeli kulturni dan.
V øoli smo imeli 2 uri pouka, slovenøœino in matematiko, 
potem pa smo odøli na malico kot vsak dan. Po malici 
smo imeli 10 minut œasa, da se preobleœemo in gremo 
na avtobus. Odpeljali smo se do Cankarjevega doma. 
Tam nam je uœiteljica razdelila karte. Potem smo odøli 
v Linhartovo dvorano in se posedli na levi balkon. To 
so bili najboljøi sedeæi v dvorani, od koder se je krasno 
videlo na oder. Ko smo se posedli, je priøel povezovalec 
Hugo Øekoranja in nam predstavil solistko Evo Hren in 
celoten orkester Big bend, ki ga sestavljajo: bobni, kla-
vir, kitare, trobente, roœni bobni, pozavne in saksofon. 
Predstavil nam je tudi etno jazz. Po uvodni predstavitvi 
smo z Evo zapeli pesemi Marko skaœe,Venci vejli, Œuk 
se je oæenil ... 

Predstava mi je bila vøeœ. Ko jo je bilo konec, smo 
se odpeljali do øole, kjer smo œakali avtobus, da nas 
odpelje domov.

Matevæ Vehar, 6.b

so priœakali dogovorjeni datum. Preobleœeni v razliœne 
pravljiœne junake in z æareœimi pogledi so uæivali v druæenju 
s svojimi vrstniki.
Vrtec Sonœni æarek se iskreno zahvaljuje gospodu Øuøterøiœu 
in soigralcu. Poskrbela sta za pravo veseljaøko vzduøje.V 
ritmu plesnih melodij so male in velike maøkare neutrudno 
plesale in rajale. Za zelo neustraøne so se izkazali najmlajøi 
obiskovalci. Zvedavo so opazovali dogajanje okoli sebe in 
pogumno rajali. Po konœanem programu sta se Pepi in Joli 
zahvalila vsem prisotnim za sodelovanje ter jim zaæelela mi-
ren in dober spanec.  

 
Zapisala Joæica Planinøek

Foto: Franci Debeljak
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smo skoraj vsi poœivali. Kdor je æelel, je 
lahko pri uœiteljih kupil sok.

V naslednjih dneh smo dvakrat odøli na 
bazen, kjer smo imeli preizkus plavanja. 
Ogledali smo si tudi cerkljanske laufarje. 
V petek zveœer smo imeli tudi kviz. Zma-
gala je naøa skupina. V nedeljo zveœer 
smo igrali druæabne igre in si ogledali 
prenos Eme.

V Cerknem je bilo super. Znanje 
smuœanja sem zelo izboljøala. Kar se je 
dogajalo, mi bo vedno ostalo v spominu. 
Tudi podelitev priznanj v øolski avli in 
sladkanje z maf ini je bilo zelo prijetno. 
Æelim si, da bi se zimska øola v naravi øe 
kdaj ponovila.

Kaja Cimperman, 6. b

V œetrtek, 29. januarja, so se skoraj vsi 
soøolci odpravili v zimsko øolo v nara-
vi. Mitja, Tjaøa, Matic, Tadej, Æan in jaz 
pa smo ostali v øoli. Martin je vzel do-
pust, zato je ostal doma. Prvi dan smo v 
øoli imeli ponavljanje in utrjevanje. Pri 
slovenøœini smo gledali f ilm Bratovøœina 
Sinjega galeba. Ker nas je bilo samo øest 
v razredu, smo se imeli zelo lepo. V pe-
tek smo øli na plavanje v Ribnico. Mitja 
je ostal doma, ker se boji vode. Zjutraj 
ob osmih smo posedli v kombi in se 
odpeljali proti Ribnici. Ko smo prispeli, 
smo se v garderobi preoblekli v kopalke 
in odøli v bazen. Nekaj œasa smo prosto 
plavali, potem pa je uœitelj preizkusil, 
kako znamo plavati. Na koncu smo pri-
redili tekmo v plavanju. Osvojil sem prvo 
mesto. Potem smo se stuøirali in se oble-
kli. Ko smo s kombijem prispeli v Laøœe, 
smo imeli malico. Po malici smo odøli v 
garderobo, se preoblekli v øportno opre-
mo in odøli v telovadnico. Tam smo na-
daljevali s øportnim dnevom. Na zaœetku 
smo imeli ogrevanje in vaje za øportno-
vzgojni karton. Nato smo igrali namizni 
tenis in badminton. V namiznem tenisu 
sem bil tretji, v badmintonu pa prvi. Na 
koncu je uœitelj seøtel toœke. Zbral sem 
najveœ toœk in dosegel prvo mesto. Ker 
nam je ostalo øe nekaj œasa, smo lahko 
igrali koøarko ali nogomet.

V ponedeljek smo utrjevali snov in pri 
gospodinjstvu pripravili sadno kupo. Pri 
uri slovenøœine smo gledali nadaljevanje 
f ilma Bratovøœina Sinjega galeba. V to-
rek smo bili øe zadnji dan sami. Pri uri 
gospodinjstva smo pekli miøke in utrje-
vali snov. Pri slovenøœini se je uœiteljica 
potrudila in nam pripravila zanimive 
naloge. Ob njih smo uæivali, smo se pa 
tudi nasmejali. V sredo so priøli øe ostali 

uœenci in uœenke iz øole v naravi. Pove-
dali smo si, kaj smo doæiveli. Pouk se je 
spet zaœel resno in bilo je kot ponavadi.

Matic Øtrukelj, 6. b 

Opisal vam bom predzadnji dan, ki je 
bil nedelja. Ta se mi je najbolj vtisnil v 
spomin. Æal Aljaæa ni bilo, ker je zbolel. 
Zgodil pa se je konf likt, ko je dekle Nej-
ca poøkropilo s sprejem po oœeh. Ampak 
dan se je zaœel kot ponavadi. Preoblekli 
smo se in odøli na zajtrk. Pri zajtrku sem 
veliko pojedel, saj sem bil ponavadi do 
kosila æe laœen.

Po zajtrku smo odøli na smuœiøœe. Vreme 
je bilo oblaœno in bilo je mrzlo. Padal je 
suh sneg, ki me je vœasih rezal v obraz. 
Nekajkrat smo se spustili po smuœiøœu in 
øli na kosilo. Po kosilu smo spet smuœali 
in vadili za tekmo. Na æalost sem imel 
teæave, ker so mi zaledenela oœala. Am-
pak vseeno sem dobro odsmuœal in osvo-
jil tretje mesto. Ko smo se vrnili v hotel, 
smo pisali dnevnik in se pripravljali na 
kviz. Po koncu kviza smo pisali kartice in 
zaœeli veœerjati. Nato smo øli øe zadnjiœ 
spat na hotelske postelje. Nekateri so æe 

Konec januarja smo se udeleæili zimske 
øole v naravi v Cerknem. Spremljali so 
nas øtirje odliœni smuœarski uœitelji. Z 
nami je bila naøa uœiteljica Nataøa in trije 
zunanji uœitelji, Andraæ, Igor in Æeljka. V 
Velikih Laøœah smo se poslovili od svo-
jih starøev in æe smo se odpravili proti 
naøemu cilju.

Ko smo prispeli v hotel Cerkno, smo 
odloæili prtljago ter se takoj odpravili na 
smuœiøœe. Obuli smo si smuœarske œevlje 
in pripeli smuœi. S øestsedeænico smo 
se odpeljali na vrh smuœiøœa. Tam smo 
se zbrali vsi uœenci. Razdelili so nas po 
skupinah glede na znanje in izkuønje. Bil 
sem v najboljøi skupini. Naø uœitelj je bil 
Igor. Po prvem dnevu smuœanja smo se z 
avtobusom odpeljali nazaj v hotel. Tam 
smo se nastanili v sobah. V sobi nas je 
bilo øest.

Proti veœeru smo si øli ogledat znamenite 
cerkljanske laufarje. Zveœer smo utrujeni 
sladko zaspali.

Naslednje jutro smo vstali ob 7. uri. Nato 
smo odøli na zajtrk. Po zajtrku smo se z 
avtobusom odpeljali na smuœiøœe. Na 
vrhu smuœiøœa smo poœakali svojo skupi-
no, nato pa se spustili po strmini. Okrog 
poldneva smo imeli kosilo, nato pa smo 
se ponovno spustili po belih strminah. Po 
smuki smo imeli nekaj poœitka. Tega dne 
smo se odpravili v bazen na plavanje. Kar 
naporen dan je bil za nami. Druæbo sta 
nam delala tudi naøa smuœarska uœitelja 
Andraæ in Igor. Po plavanju smo imeli 
tekmovanje v druæabnih igrah. Nato smo 
odøli spat. 

Ko smo se zjutraj zbudili, je bil na vr-
sti zajtrk. Po zajtrku smo odøli smuœat. 
Dan smo preæiveli podobno kot prvega. 
Skoraj ves dan smo smuœali. Uœitelji so 
nas nauœili marsikaj novega. Iz ure v uro 
smo postajali boljøi smuœarji. Mislim, da 
smo bili kar pridni uœenci. Proti veœeru 
smo øli spet v bazen. Po plavanju smo 
imeli kviz. Zmagala je Igorjeva skupina. 
Na vrsti je bilo spanje, œeprav smo øe kar 
klepetali in se zabavali po sobah. A nas 
je kmalu premagal spanec. Naslednji 
dan je bil podoben ostalim. Veœino dne-
va smo preæiveli na smuœiøœu. Igor nas 
je pouœil tudi o pravilih, ki jih moramo 
upoøtevati na smuœiøœu za boljøo varnost 
nas samih in drugih. Naøi uœitelji so po-
skrbeli tudi za tekmovanje. Tekmovali 
smo po skupinah. Res je bilo zanimivo 
in napeto. V naøi skupini je bil najboljøi 
Luka. Meni ni ølo najbolje, ampak sem 
bil vseeno zadovoljen. Zgodilo se je, da 
je kdo od nas padel, ampak iz tega se 
tudi marsiœesa nauœiø. 

pakirali. Spat sem øel razoœaran, ker je 
naøa skupina izgubila v kvizu. Bil sem pa 
tudi utrujen od tekme in sem zato hitro 
zaspal. Økoda, da Aljaæ ni tekmoval, saj 
bi gotovo osvojil kakøno stopniœko.

Kot zanimivost naj omenim, da je blizu 
Cerknega æivel France Bevk, ki ga zdaj 
spoznavamo. Pohvalil pa bi uœitelje, 
ki so se zelo potrudili, da so naredili 
odliœen zvezek.

Matic Lavriœ

S soøolci smo preæiveli zanimivih pet 
dni v zimski øoli v naravi v Cerknem. 
Na pot smo se z majhnim avtobusom 
in kombijem odpravili v œetrtek. Ker v 
avtobusu ni bilo dovolj prostora, nas je 
uœiteljica nekaj uœencev, med njimi tudi 
mene, poslala v kombi. Pot nam je zelo 
hitro minila, saj smo se ves œas zaba-
vali. Ko smo priøli v Cerkno, smo samo 
odloæili paotovalke in se takoj odpravili 
na smuœiøœe. Uœitelji so najprej preizku-
sili naøe znanje smuœanja in nas razdelili 
po skupinah. Jaz sem bil v prvi skupini.
Naø uœitelj je bil Igor. V Cerknem sem æe 
veœkrat smuœal sam, tako da sem dobro 

Bili smo v zimski šoli v naravi      Bili smo v zimski šoli v naravi
Zveœer smo si po televiziji ogledali tek-
movanje za Eurosong, naøo Emo. Neka-
teri so gledali televizijo in navijali, nekaj 
pa nas je igralo poker. Kmalu nas je pre-
magala utrujenost. 

Neverjetno hitro je priøel zadnji dan. Po 
zajtrku smo pospravili sobe in pripravili 
naøo prtljago. Nato pa smo se odpeljali 
na smuœiøœe. Treba je bilo izkoristiti øe 
zadnje urice za prijetno smuko. Œas je 
prehitro tekel. Odpravili smo se øe na 
kosilo, nato pa smo se odpeljali domov 
k starøem. Kljub temu da mi je œas v Cer-
knem hitro mineval, sem se veselil, da 
bom kmalu videl svoje starøe in brata.

Ob vrnitvi v Velike Laøœe nas je v øolski 
avli toplo sprejela øe naøa ravnatelji-
ca. Uœitelji so podelili priznanja za 
smuœarske doseæke in osvojeno znanje, 
ravnateljica pa nam je pripravila tudi 
sladko preseneœenje. 

Na smuœarsko øolo bom imel zelo lepe 
spomine.

Nejc Mramor, 6. a

V œetrtek, 29. januarja, smo odøli v zim-
sko øolo v naravi. Tam smo bili pet dni, 
do ponedeljka, drugega februarja. Zju-
traj so nas starøi pripeljali do øole, saj 
smo imeli zelo veliko prtljage. Odhod v 
Cerkno je bil ob osmi uri. Peljali smo se 
z avtobusom.

Ko smo priøli v Cerkno, smo odloæili pr-
tljago. Uœitelji so nam razdelili smuœarske 
vozovnice. Pripeli smo si jih na bunde. 
Dobili smo tudi zelene brezrokavnike, 
ki smo jih oblekli œez bundo. Na njih 
je pisalo ime naøe øole. Ko smo se ure-
dili, smo se z avtobusom odpeljali do 
smuœiøœa. Tam smo si obuli smuœarske 
œevlje, si nadeli smuœi in odøli v vrsto 
za na sedeænico. Ko smo prispeli na 
smuœiøœe, smo najprej odøli na kosilo, ki 
je bilo v koœi poleg smuœiøœa. Po kosi-
lu smo imeli preizkus znanja smuœanja. 
Tako so se uœitelji smuœanja odloœili, v 
kateri skupini bo kdo smuœal. Ko smo 
bili vsi razdeljeni v skupine, smo zaœeli 
s smuœanjem. Vozili smo se po razliœnih 
progah. Vsem je bila zelo vøeœ proga, 
ki se imenuje Lom. Ko smo se peljali s 
øestsedeænico, se je Ambroæu odpela 
smuœka in padla dol. Øli smo mu jo po-
brat, on pa je œakal pred koœo. 

Po smuœanju smo odnesli opremo v 
shrambo ob smuœiøœu. Nato smo se z 
avtobusom odpeljali do hotela. V sobah 
smo razloæili prtljago, nato smo imeli 
prosti œas. Bili smo zelo utrujeni, zato 

poznal vse proge. Vsak dan smo konœali 
smuœanje ob 15.30 in se potem z avto-
busom odpravili v hotel. Po smuœanju 
smo imeli vsak dan eno uro prostega 
œasa. Zveœer smo imeli razne dejavno-
sti. Igrali smo druæabne igre, plavali v 
hotelskem bazenu in zadnji dan ime-
li kviz. Hotelske kuharice so nam vsak 
dan pripravile okusno veœerjo. Tudi po 
veœerji se nismo dolgoœasili, ampak smo 
se zabavali tako, da smo gledali risani 
f ilm, igrali poker,si øli ogledat muzej 
laufarjev in igrali razne druæabne igre. 
Vsako jutro smo imeli tudi zajtrk in po 
zajtrku ocenjevanje sob. 

Vse dni nas je spremljalo lepo vreme 
in smuœanje je bilo res pravi uæitek. V 
nedeljo smo imeli tudi tekmovanje, kjer 
smo tekmovali po skupinah.

Po petih dneh smuœanja smo se z  ena-
kim prevozom vrnili domov. Vsi smo 
bili zadovoljni, saj smo se nauœili novih 
smuœarskih veøœin in se ves œas lepo ime-
li. V øoli smo imeli øe kratek zakljuœek. 
Dobili smo priznanja za naøe smuœarske 
doseæke in se poveselili z ravnateljico in 
starøi.

Gal Økulj, 6. a

Zahvaliti se æelimo vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da smo na 
øoli pridobili nekatere pomembne pripomoœke za izboljøanje 
kvalitete vzgojno-izobraæevalnega dela, omogoœili nekaterim 
uœencem obisk øole v naravi in podobno.

4. decembra 2008 smo na øoli organizirali dobrodelni koncert 
in otroøki sejem, kjer smo zbirali prostovoljne prispevke. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali na koncertu in otroøkem 
sejmu in se v ta namen osebno angaæirali. 

Zahvala tudi vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispev-
ke ter se odzvali naøi proønji za donatorstvo.

Z vaøo pomoœjo smo zbrana sredstva namenili obogatitvi 
øolskega sklada.

Œlani øolskega sklada so sprejeli sklep, s katerim so zbrana 
sredstva namenili za:

Lobe & CO. d.o.o. Ljubljana Gozdarstvo Grœa d.o.o., Koœevje STARØI
Tekavœiœ Toni Damijan s.p., Velike Laøœe Mizarstvo Stritar Andrej s.p., Raøica Œrtomir Vilhar
Avtohiøa Zalar d.o.o., Male Laøœe Mercator d.d., Ljubljana Ivo Kolar
Peterlin Cveto s.p., Veliki Osolnik KZ Velike Laøœe z.o.o. Marinka Jakliœ
LSP, proizvodnja in trgovina d.o.o. Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje
Zakrajøek Anton s.p., Srobotnik Don Don d.o.o., Metlika
Økulj Janez s.p., Ponikve Opoj Sokovi d.o.o., Komenda
Zagorc d.o.o. Pekarna Peœjak d.o.o., Økof ljica

Zahvala ob zbiranju sredstev
– LCD projektor z montaæo v avli øole,

– regresiranje zimske øole v naravi sedmim uœencem,

– didaktiœne igre,

– regresiranje ogleda gledaliøke predstave za vse uœence 
naøe øole (naœrtovana izvedba do konca øolskega leta),

– nakup majœk za uœence, ki sodelujejo na øportnih prire-
ditvah (do konca øolskega leta).

Tako uœenci kot zaposleni smo veseli vsake pozornosti in 
novosti na øoli.

Vsako vaøo pomoœ in pripravljenost za sodelovanje izredno 
cenimo.

Ravnateljica:
Mag. Metoda Kolar
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Polf inale v skokih z male 
prožne ponjave 
Pri vadbi gimnastike smo se zadnja dva meseca intenzivno 
pripravljale na zadani cilj: polf inalno tekmovanje osnovnih 
øol v skokih z male proæne ponjave. Starejøe uœenke smo se 
28. januarja udeleæile tekmovanja na OØ Sladki Vrh.

Z nastopom smo zadovoljne, prav tako tudi naø trener. V 
konkurenci osmih ekip smo zasedle œetrto mesto. Le za nekaj 
toœk se nam je izmuznil f inale. Zato pa smo bili zelo veseli 
Anjine uvrstitve v f inale.

Bilo je »zelo hudo«! Ves dan smo se imeli lepo, tekmovanje 
pa nam je dalo nov zagon za delo na treningih.

Sara, Brina, Petra

F inale v skokih z male 
prožne ponjave
Anja Juvanec, uœenka 9. razreda OØ Primoæa Trubarja, se 
je z 8. mestom v polf inalu uvrstila v f inalno tekmovanje os-
novnih øol v skokih z male proæne ponjave. Tudi v f inalu 
na OØ Duøana Bordona v Kopru 12. februarja  se je odliœno 
izkazala. Z ocenami 9.3, 9.4, 9.4 ter 9.2 je zasedla odliœno 
10. mesto.

Na tekmovanju je nastopila øe ena Velikolaøœanka – Tjaøa 
Æagar, ki je s svojim odliœnim nastopom ekipi gimnazije Viœ 
pomagala osvojiti naslov dræavnih prvakinj.

Jure

Gimnastika je številka ena
Treninge øportne gimnastike obiskujem æe deveto leto. Zmer-
aj so me veselili razliœni øporti, øportna gimnastika pa je bila 
vedno na prvem mestu.

Treniram le dvakrat tedensko. Æelim si, da bi imeli veœ trenin-
gov, saj so se z novo øportno dvorano izboljøali pogoji za 
vadbo. Kljub temu øe vedno pogreøamo nekaj gimnastiœnih 
orodij, predvsem pa bi si æelela boljøe dvoviøinske bradlje in 
akrobatske steze.

Treningi so mi vøeœ, ker se poleg uœenja novih elementov 
zelo zabavamo. S svojimi rezultati in znanjem sem kar zado-
voljna, vem pa, da se lahko øe marsikaj nauœim.

V øoli sem uspeøna tudi v drugih øportnih panogah, zato si po 
konœani osnovni øoli æelim nadaljevati øportno pot. Upam, 
da me bo pripeljala do poklica – profesorica øportne vzgoje.

Anja Juvanec

Mi smo KUD Rob 

in damo bobu bob.

Komedijo smo zaigrali,

vse od sebe dali

in gledalce nasmejali.

Kdor priøel je na predstavo,

spoznal pomembno je resnico:

æenska spredaj nosi joøke,

da na kolena spravi moøke.

Premiera 
gledališke predstave 
krčmarica v robu
V soboto, 7. februarja, ob pol osmih je bil Dom kra-
janov v Robu spet nabito poln. Za odrom smo zaœetek 
premiere nestrpno priœakovali igralci (Metka Økrabec, 
Jernej Tekavec, Luka Peterlin, Blaæ Peterlin, Klemen Pe-
terlin, Klara Peterlin, Martina Tekavec), reæiser (Jernej 
Kobal), vodja odra (Tina Æuniœ) in mojster luœi (Joæe 
Tekavec). Za nami je bilo dobre tri mesece pridnega 
dela z vajami po trikrat ali øtirikrat na teden. 

Letos smo Robarji na oder postavili komedijo Krœmari-
ca, ki jo je po Goldonijevem izvirniku priredil Peter Tur-
rini. Predstava je polna ljubezenskih iger med moøkimi 
in æenskami, pri katerih vsak gleda le na svojo korist. 
Gre za boj med moœjo denarja in iznajdljivostjo revnih. 
Glavna oseba je spogledljiva, a v bistvu poøtena krœmar-
ica Mirandolina, ki meøa glave vsem moøkim. Posebno si 
prizadevata za njeno naklonjenost dva gosta, obuboæani 
markiz in bogati grof. Poleg njiju je v krœmi øe hladni 
kavalir, ki na smrt sovraæi æenske. Ta je za krœmarico 
najveœja uganka in izziv. Sklene ga omreæiti in spraviti 
na kolena. Ko ji uspe, da se kavalir vanjo noro zaljubi, 
ga odslovi in si za moæa izbere revnega natakarja. In ko 

Urnik treningov športne gimnastike
TOREK od 14.00 do 15.00 (1.–3. razred)  

 od 15.00 do 16.00 (4.–9. razred)      

PETEK  od 14.00 do 15.30 (1.–3. razred)

 od 15.30 do 17.00 (4.–9. razred)

Dodatne informacije lahko dobite na 031 629 954 (Jure 
Kern, prof. øportne vzgoje) ali po elektronski poøti info@
sokolbezigrad.si.

Športna urica 
za četrtošolce in 
njihove starše
V ponedeljek, 19. januarja, je bila øportna dvorana od 18.00 
do 19.00 rezervirana za œetrtoøolce in njihove starøe. Uœenci 
so, kot se spodobi, s seboj pripeljali tudi ostale druæinske 
navijaœe.

Sreœali smo se z namenom, da generaciji mladih in tistih, 
malo manj mladih preizkusita svoje spretnosti pri øportnih 
aktivnostih. S svojo poærtvovalnostjo in resnim pristopom so 
se izkazali oboji.

Preizkusili so se v razliœnih øtafetnih igrah, kjer so skupine 
sestavljali uœenci in njihovi starøi. Vsaka skupina je izbrala 
svojo taktiko, vse pa so si med seboj pomagale in se 
spodbujale.

Za zakljuœek se je med starøi in uœenci bil boj med dvema 
ognjema.

Rezultatov nismo zapisovali, saj so bili zmagovalci vsi, ki so 
se sreœanja udeleæili.

Janja Samsa

Pestro v šoli
V ponedeljek, 19. januarja, smo imeli øportno urico s starøi. 
Igrali smo se øtafetne igre in na koncu tudi med dvema 
ognjema. V torek, 20. januarja, pa smo imeli predavanje o 
Afriki, o kateri nam je pripovedovala gospa Andreja, ki je 
bila v Afriki. Igrice so mi bile zelo vøeœ, pa tudi o Afriki sem 
izvedela veliko novega.

Nika Koøir, 4.a

se æe sprijaznimo z osladnim happy endom, se na odru 
spet pojavi kavalir in vse obrne na glavo …

Igralci smo se z reæiserjem na vajah zelo dobro ujeli. 
Ker smo z njim delali prviœ, je bil to za nas neke vrste 
izziv. Tako kot vsak reæiser je tudi Jernej k nam prinesel 
novo energijo in zagon. Vaje so bile vedno sproøœene, 
polne smeha in ustvarjalnih prebliskov. Vœasih smo 
kakøen prizor vadili celo uro, kar pa ne pomeni, da 
smo se pri tem dolgoœasili. Nasprotno. Spoznali smo, 
na koliko naœinov se da doloœeno situacijo odigrati. Na 
koncu smo vedno izbrali naœin, za katerega smo me-
nili, da bo pri gledalcih najbolj »zaægal«. Mislim, da 
smo kar dobro zadeli, saj so se gledalci na predstavo 
zelo pozitivno odzvali. Marsikdo nam je priznal, da smo 
mu poleg razloga za smeh dali tudi marsikaj za razmis-
lek. Zadovoljna publika pa je za igralce najlepøe darilo. 
Ko na koncu predstave dvorano preplavi buœen aplavz, 
takrat dokonœno spoznaø, da se je splaœalo.

Hvala vsem, ki ste si vzeli œas in si ogledali naøo pred-
stavo. Kdor jo je zamudil, ima priloænost na velikonoœni 
ponedeljek v Levstikovem domu in na zadnji ponovitvi 
v Robu.

Martina Tekavec

Medtem ko Jernej sedi na odru in se pripravlja na svoj 
prizor, mu po glavi pleøejo verzi:

Pavze je deset minut,
laœen sem,
salame velik bi kolut.

Reæiser je øel na cigaretko,
ravno ko kozarec je porezal Metko.

Generalka, generalka
mojih æivcev poæiralka.
Kakøna bo øele predstava,
œe æe zdaj nas trema zafrkava.

Jernej Tekavec

Od leve proti desni: Sara, Ester, Brina, Petra in Anja
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odvisno na kakøno skupino naletiø, kako se »zaøtekamo«.

Kako te je pot zanesla v Rob?

Poklical me je skupni znanec, me vpraøal, œe sem za eno 
reæijo amaterske skupine ter da bo dal mojo øtevilko Metki. 
Rekel sem OK. Poklicala me je in dogovorila sva se da pri-
dem. 

Ko si dobil povabilo, œe bi reæiral amaterje iz Roba, kaj ti je 
najprej padlo na pamet? Kakøna misel?

Kje je ROB???

In potem, ko ste se sreœali?

Na prvi bralni me je zelo zeblo, ker so rekli da morajo 
varœevati z nafto! Ha ha ha! 

Delo, vloge, igralci, kako se odloœate? Ste se skupaj odloœili, 
so ti igralci pomagali pri tem? Ali je bila œisto tvoja volja?

So mi pomagali, ker sem vse videl prviœ, nekako sem jim sle-
po zaupal in ni bila œisto moja volja, nekako smo se odloœili 
skupaj. Œe sedaj pogledam nazaj, ne bi zamenjal nobenega 
od igralcev.

Pogovor z 
mladim režiserjem 
gledališke predstave 
Krčmarica v Robu, 
Jernejem Kobalom
Jernej se je povabilu v Rob za reæijo gledaliøke predstave rad 
odzval. Po uspeøni premeri pa smo ga povabili øe na kratek 
klepet. 

Prosim, œe se nam prestaviø!

Jernej Kobal, øtudent 4 letnika AGRFT, smer gledaliøka reæija. 
Za leta se gospodiœe ne spraøuje. In zadnje øtiri mesece pri-
hajam v Rob. 

Od kod je priøla strast, da bi rad postal reæiser? Si imel spod-
budo doma?

Strast? Po teatru se vrtim æe od malih nog, ko sem z atom 
(Boris Kobal) hodil na vaje in predstave. Skratka rasel sem s 
teatrom.

Kakøna je bila druga opcija, œe ne bi bil sprejet na AGRFT? 
Kaj bi delal? Si bil sprejeti na fakulteto æe na prvem roku?

Øtudiral bi zgodovino. Verjetno bi bil brezposeln, kot bom 
sedaj po tem øtudiju.

Kako zgleda sprejemni izpit na AGRFT in kaj si moral poka-
zati?

Sprejemni izpit sem napravil v prvem poskusu. Moral sem 
pripraviti reæijsko knjigo, ene vrste seminarska naloga, bila 
je drama. Dobil sem za pripraviti Evangelij po Judu. Napisal 
sem svojo vizijo, koncept predstave, uprizoritev, luœi, kostu-
me, sceno, skratka vse, kar spada k eni predstavi. Potem pa to 
predstaviø pred komisijo, kjer te vpraøajo øe ogromno drugih 
stvari, v bistvu preverjajo tvoje sploøno znanje. Na leto se 
razpiøe pribliæno tri do øtiri prosta mesta za to smer, sem imel 
sreœo da sem bil sprejet.

Gotovo si si na zaœetku øtudija zadal kakøen cilj? Kaj bi rad 
ustvarjal? Te mika tujina? 

Na zaœetku nisem imel kakønega cilja. Vse se 
mi je zdelo novo, spoznavaø se z okoljem, vse 
se ti zdi veliko in nemogoœe. Sedaj pa bi rad 
imel æe kakøno veœjo predstavo, ki bi jo reæiral 
samostojno. Se mi zdi, da sem se naøel v ko-
mediji, pri srcu pa mi je œrna komedija, ki bi 
jo z veseljem naredil.

Tujina da in ne! Bi se veselil, œe bi me pot od-
nesla v Nemœijo, ker je to kraj, kjer bi delal, 
ali mogoœe Œeøka, Poljska, to so kraji, kjer bi 
si æelel nabirati kilometre.

Ali se bo kakøna æelja izpolnila?

Øe sam se spraøujem!

Si kdaj imel trenutek, da bi vse skupaj pustil in 
se zaœel ukvarjati s œem drugim? Je ta poklic 
lahko tako naporen?

Veœkrat! V glavnem se vpraøam vsak ponede-
ljek zjutraj.

Poklic je lahko zelo naporen, lahko je super, 

Kultura Kultura

Nas nepoznavalce zanima, kako se zaœne tak projekt? Je vse 
v tvoji glavi? Ali si kam kaj skiciraø, napiøeø ali dobivaø ideje 
sproti, ko si z igralci na odru?

Vse od naøtetega. Prebereø dvakrat, trikrat ter si ustvariø gene-
ralno idejo, kako bi morala predstava izgledati, ko preberem 
tekst si zraven dopiøem kakøno opazko, da potem na vaji ne 
pozabim. V glavnem pa idejo dobivaø na odru, med igralci, 
kjer sami igralci dajo najveœ idej. Zelo pomembno je, da si 
med seboj zaupamo, dajemo en drugemu ideje in si tudi sle-
dimo.

Sedaj je za vami uspeøna premiera Krœmarice, bi nam jo na 
kratko predstavil?

Najbolje bo da si jo ogledate.

To je zelo klasiœna komedija po Goldoniju. Turrinijeva pri-
redba, ki smo jo postavljali mi, pa je posodobljena z gegi in 
sodobnim jezikom. Komedija bitke med spoloma.

Kako pa so odigrali igralci? So te kot amaterji s œem prese-
netili?

Mislim, da so bili zelo vestni, zagreti za stvar. S srcem pri 

stvari, kar se v profesionalnem teatru zelo redko zgodi. To 
nekako velja za vse amaterske skupine, vse se da dogovoriti, 
ker so za vse sami. Sem vesel, da sem delal z njimi in mislim, 
da nam je uspela dobra predstava.

Sedaj se pripravljaø na diplomsko nalogo? Nam lahko zaupaø 
kakøno podrobnost?

Pripravljam predstavo Modra soba, avtorja Davida Hareja, to 
bo moja diplomska predstava.

Gre za zaœaran krog odnosov med moøkim in æensko v 
razliœnih situacijah. Deset prizorov, ki so pogojno povezani 
med seboj. Trpka komedija, ki je in ni duhovita.

Vizija za naprej?

Rad bi konœal øtudij in diplomiral ter dobil kakøno delo za 
naprej. Poœasi in sigurno.

Boø naslednjo sezono øe priøel v Rob?

Vse zgleda tako. Nekako smo se æe dogovorili, da naslednjo 
sezono spet sodelujemo. Z veseljem bom priøel v Rob. 

Z Jernejem sem se pogovarjala Metka Økrabec

Trubarjevo leto pa 
se še kar nadaljuje …
»Kdo in od kod je bil pravzaprav 
Trubar?« 
Predavanje doc. dr. Borisa Golca 
na Trubarjevi domačiji

Nesporno je Trubar utemeljitelj slovenskega knjiænega jezika, 
vendar pa obstaja v zvezi z njim øe mnogo nepojasnjenih dej-
stev. Povsem priœakovano je bilo zato leto 2008 priloænost, 
ko je postal ponovno predmet znanstvenih raziskovanj in no-
vih spoznanj. 
V petek, 30. januarja, nam je svoje izsledke, ki jih je sicer 
prviœ dal v javnost æe lanskega oktobra na simpoziju o Tru-
barju Slovenske matice v Ljubljani, predstavil doc. dr. Boris 
Golec, raziskovalec Zgodovinskega inøtituta Milka Kosa, ZRC 
SAZU  ter viøji znanstveni sodelavec in docent za slovensko 
zgodovino od 16. do 18. stoletja in arhivistiko na oddelku za 
zgodovino na F ilozofski fakulteti v Ljubljani. V svojem preda-
vanju je utemeljeval, da se Trubar ni mogel roditi v Temko-
vem mlinu na Raøici, ampak pribliæno na 400 metrov odda-
ljeni Øklopovi domaœiji. Ponovno dostopni urbarji gospostva 
Turjak (od 1646 dalje) so razkrili, da je Trubarjev oœe v œasu 
Primoæevega rojstva posedoval samo ta mlin, v Temkovem 
mlinu pa so nekaj œasa gospodarili le Primoæevi sorodniki po 
materini strani. Natanœne lokacije mlinov na Raøici je bilo 
mogoœe dognati ob pomoœi mlajøih virov: urbarjev, kata-
strov, zemljiøke knjige idr. Urbarji med drugim razkrivajo, da 
se je Primoæ Trubar sicer po svojem oœetu pisal Malnar, a se 
je pozneje odloœil za materin priimek Trubar.
Tukaj ni mesto, da bi njegove izsledke bolj podrobno predsta-
vljali, se pa lahko podrobneje seznanite o tej temi s pomoœjo 
literature, ki je na voljo v Trubarjevi œitalnici na Trubarjevi 
domaœiji.
Kaj pomenijo nova spoznanja za Trubarjevo domaœijo 
in Raøico? S tem se Trubarjevo veliko delo za Slovence v 
niœemer ne spremeni. Øe vedno ostaja utemeljitelj sloven-
skega knjiænega jezika. Je pa to hkrati za domaœine odliœna 

priloænost, da popestrijo svojo kulturno-turistiœno ponudbo, 
saj je delœek Trubarja oœitno moœ najti skoraj po vsej Raøici.

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Doc. dr. Boris Golec, foto: Niko Samsa

Javni zavod Trubarjevi kraji in Claustra Alpium Iuliarum

vabita na
predstavitev diplomske naloge 

Nike Perovøek, univ. dipl. ing. kraj. arh.
z naslovom: 

»OÆIVLJANJE POZNOANTIŒNE ZAPORE«,
ki bo v sredo, 15. aprila 2009, ob 19.00 v galeriji 

Skedenj na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

Øe posebej vabljeni lokalni turistiœni vodniki!

Vabljeni!
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Slovenski kulturni 
praznik …
… je bil primerna priloænost za uraden zakljuœek Trubarje-
vega leta v Trubarjevih krajih. Prireditve v okviru letoønjega 
praznika so v obœini Velike Laøœe potekale kar dva dni. V 
œetrtek, 5. februarja, je Javni zavod Trubarjevi kraji na 1. Tru-
barjevem œetrtku gostil pisateljico, prevajalko in avtorico ro-
mana o Primoæu Trubarju Plamenica Mimi Malenøek (veœ o 
veœeru v posebnem prispevku).

V petek, 6. februarja, pa je bil najprej v Levstikovem 
domu v Velikih Laøœah koncert Glasbene øole Ribnica – 
oddelka Velike Laøœe. Za povezovalni program so poskr-
beli uœenci OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe ter Matjaæ 
Gruden, direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji.

Ob 20. uri je v spominski sobi na Trubarjevi domaœiji 
na Raøici sledila okrogla miza z naslovom Kaj je Trubar-
jevo leto prineslo slovenski kulturi?, na kateri so svoja 
staliøœa in razmiøljanja predstavili razliœni gostje, ki so 

Trubarjeva 
čitalnica je začela 
izpolnjevati svoje 
poslanstvo
V prejønjih øtevilkah obœinskega glasila smo napovedovali po-
novno oæivitev Trubarjeve œitalnice na Trubarjevi domaœiji. 
Vzpostaviti in urediti namreœ æelimo neke vrste øtudijsko 
knjiænico, ki bo zajemala knjiæno, slikovno, kartografsko in 
ostalo gradivo, vezano na lokalno podroœje (domoznanstve-
na zbirka). V œitalnici je æe mogoœe pregledovati arhiv Tru-
barjeve domaœije, ki je zaœel nastajati æe leta 2006 (ob 20-le-
tnici Trubarjeve domaœije), z nekaterimi zasebnimi zbiratelji-
domaœini pa smo æe dogovorjeni, da bodo domaœiji podariti 
obseæno gradivo, ki se nanaøa na lokalno zgodovino. 

Glavno mesto v œitalnici ima seveda Trubarjeva knjiga. Ob 
500. obletnici rojstva oœeta slovenske tiskane knjige se je 
ponudila priloænost, da œitalnico zapolnimo s œim veœjim 
øtevilom knjig o Trubarju in ostalih protestantskih piscih. 
Zato smo prijazno zaprosili za pomoœ v obliki enega izvoda 
knjige ali publikacije, zaloæene v letoønjem ali pa tudi pre-
teklih letih. 

Odziv je bil velik in dobili smo veliko »botrov Trubarjeve 
knjige«.

Vse podarjene knjige so tudi na ogled na priloænostni razstavi 
v œitalnici. Vabljeni ste na ogled, seveda pa øe vedno ni pre-
pozno, da postanete botri tudi vi.
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Vabilu so se odzvali in postali 
 »botri Trubarjeve knjige«:

ARHIVSKO DRUØTVO SLOVENIJE,

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE,

TOMAÆ ŒEŒ, VELIKE LAØŒE,

NUØA DEDO LALE, VELIKE LAØŒE,

MATJAÆ GRUDEN, VELIKE LAØŒE,

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA DRÆAVNE 

 PROSLAVE PRI VLADI RS, 

ALENKA JERAJ,

KULTURNO DRUØTVO ØKOCJAN,

MESTNI MUZEJ LJUBLJANA,

MLADINSKA KNJIGA ZALOÆBA d.d.,

MOHORJEVA ZALOÆBA,

NARODNA IN ØTUDIJSKA KNJIÆNICA V TRSTU,

NARODNA UNIVERZITETNA KNJIÆNICA LJUBLJANA,

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE,

OSNOVNA ØOLA PRIMOÆA TRUBARJA LAØKO,

PARNAS, ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM 

 VELIKE LAØŒE, 

ANDREJ PERHAJ, VELIKE LAØŒE, 

SLOVENSKO PROTESTANTSKO DRUØTVO 

 PRIMOÆ TRUBAR, 

STIK, MUZEJ LAØKO, 

TRUBARJEV FORUM

ZVONE ØTRUBELJ, 

ZALOÆBA NOVA REVIJA, 

ZALOÆBA OBZORJA, d.d., 

ZAVOD ZA RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI, 

ZALOÆBA ROKUS KLET, d.o.o., 

ZALOÆBA ZRC SAZU IN 

DUØAN ZEKOVIÅ.

Vsem se najlepøe zahvaljujemo!

Utrinek z razstave, foto: Barbara Peœnik

OBVESTILO 
ORGANIZATORJEM 
PRIREDITEV
Z ustanovitvijo Javnega zavoda Trubarjevi kraji je bila z 
Obœine Velike Laøœe prenesena na zavod tudi vsa koordi-
nacija prireditev na obmoœju obœine. Zato vse organiza-
torje prireditev prosimo, da bi se izognili podvajanju pri-
reditev in zaradi laæje organizacije termine naœrtovanih 
prireditev predhodno uskladite z zavodom.

V primeru najemov prostorov v kulturnih objektih pa øe 
vedno velja, da se poøilja vloge za brezplaœni najem na 
Obœino Velike Laøœe.

Javni zavod Trubarjevi kraji

odigrali pomembno in odloœilno vlogo pri obeleæitvi 
500. obletnice rojstva Primoæa Trubarja.

Sodelovali so:

Anton Zakrajøek, æupan Obœine Velike Laøœe, Joæe Hor-
vat, Ministrstvo za kulturo RS, Milan Pahor, ravnatelj 
Narodne in øtudijske knjiænice v Trstu, Duøan Voglar, 
urednik, publicist, dr. Mihael Glavan, publicist, dolgo-
letni vodja rokopisne zbirke NUK, pisec Trubarjevega 
albuma, Tomaæ Majcen, kustos Muzeja Laøko in Benja-
min Hlastan, Trubarjev forum.

Pogovor je povezoval Matjaæ Gruden.

Æal je bila udeleæba na okrogli mizi zelo skromna, pri-
sotni pa so bili le trije œlani obœinskega Trubarjevega 
odbora (med njimi je bil eden povezovalec in eden 
gost prireditve). Morda je v tem tudi del odgovora na 
vpraøanje z naslova okrogle mize. Dopuøœam pa tudi 
moænost, da je bilo Trubarjevo leto tako bogato z razno-
vrstnimi prireditvami, da so ljudje preprosto omagali.

 NOŒ  
 
Ni veœ noœ 
kot nekoœ 
œrna in tiha, 
da bi zvezde sijale 
rojevanju stiha, 
da bi trave zaspale 
v objemu navdiha 
z roso hrepenenja. 
Preveœ luœi 
je priæganih, 
da bi zaznali, 
kako se noœ zaœenja, 
kako se dan poslovi. 
Preveœ je hrupa, 
da bi œutili, 
kako se pesem spoœenja. 
Ugasimo luœi 
in pripravimo prostor za pesem.  
 
   Darinka Grmek Øtrukelj

Ljubitelje poezije in glasbe v tednu knjige 
vabimo na izid zbornika PESEM SI 09, v katerem 
predstavljamo najboljøe pesmi izbranih avtorjev 
iz vse Slovenije, ki so objavljali na spletnem 
portalu www.pesem.si. 

Prireditev Pesem si 09 bo na Trubarjevi 
domaœiji na Raøici v petek, 24. aprila 2009, 
ob 19.00. Za veœ informacij obiøœite spletni 
strani www.pesem.si in www.zru.si. 

Trubarjeva čitalnica na 
trubarjevi domačiji na 

Rašici
bo od aprila dalje odprta

ob œetrtkih in petkih od 12.00 do 14.00 ter ob nedeljah 
od 9.00 do 17.00.

Izven urnika je moæen obisk œitalnice po vnaprejønjem 
dogovoru na telefonski øtevilki 01/ 788 10 06

Vabljeni!

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Okrogla miza:  dr. Mihael Glavan, Milan Pahor in Dusan Voglar

Okrogla miza: Benjamin Hlastan in Tomaæ Majcen
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izdelki iz porcelana  
LONŒEK 6,00
SLIKA V OKVIRJU 7,00
ZVONŒEK 5,00–7,00
MAJOLIKA 4,00–7,00
FRAKELJ 3,00
NAPRSTEK 3,00
ØATULJA 4,00–5,00
ÆLIŒKA 5,00–7,00
PEPELNIK 5,00
KOZAREC ZA ÆGANJE 3,00
KROÆNIK 4,00–6,00
MAGNET 4,00–5,00
OBESEK ZA KLJUŒ 6,00
TINTNIK Z GOSJIM PERESOM 7,00
  
skulpture
TRUBARJEV SPOMENIK 10,00
TRUBARJEV KIP 15,00
  
graf iœni listi Mojstra Janeza  
TRUBAR A3 10,00
TRUBAR A4 8,00
ÆEGEN A4 8,00
  
izdelki iz lesa  
ROŒNI VOZIŒEK KULA 3,00–5,00
VODNO KOLO 5,00–6,00
VLAKEC 6,00–8,00
KOZOLEC S STOLOM 3,00–4,00
VRTAVKA 1,00
VODNJAK 5,00–6,00
  
plastike
TRUBAR NA LESU 6,00
TRUBAR 5,00
MAGNETI 2,00
  
slike  
PRIMOÆ TRUBAR - VELIKA 22,00
PRIMOÆ TRUBAR - SREDNJA 16,00
PRIMOÆ TRUBAR - MALA 10,00

Vabljeni v muzejsko trgovino na Trubarjevi 
domačiji na Rašici
Od lanskega leta na Trubarjevi domaœiji na Raøici v nekdanji kaøœi deluje muzejska trgovina. V njej je na voljo veliko 
øtevilo knjig o velikolaøkih knjiæevnikih, lokalni zgodovino in razliœni spominki, vezani na naøe kulturne lokacije.
Trgovina je odprta v œasu sezone, od aprila do konca oktobra, od 9.00 do 17.00, v zimskem œasu pa po dogovoru.

Za veœ informacij lahko pokliœete na telefonsko øtevilko: 01/788 10 06.

SEZNAM KNJIG IN DRUGIH IZDELKOV V MUZEJSKI TRGOVINI NA TRUBARJEVI DOMAŒIJI

 

 
knjige  

ABECEDARIUM, P. Trubar 
     (roœno delo Mojstra Janeza) 30,00

PRIMOÆ TRUBAR, J. Javorøek 5,00

TURJAØKA KNJIGA LISTIN, M. Preinfalk 31,00

DOGMATIŒNI NAZORI PRIMOÆA 
     TRUBARJA, F. Oraæem 4,00

KORENINE SLOVENSKIH PSALMOV, F. Premk 30,00

TRUBAR. DOC 35,00

KRAJI IN LJUDJE V TRUBARJEVI FARI, 
     veœ avtorjev 20,00

TRUBARJEVA DOMAŒIJA NA RAØICI,
     J. Gruden 10,00

TRUBARJEVO BERILO, zbral J. Javorøek 14,99

TRUBARJEV SVET, J. Rajhman 20,00

TRUBARJEVA RAØICA, J. Debeljak 10,00

VSEM SLOVENCEM, A. Perhaj, B. Peœnik, 
     M. Stariœ 15,00

20 LET TRUBARJEVE DOMAŒIJE, A. Perhaj 15,00

NAUK SLOVENSKIM ÆUPANOM, 
     A. Globoœnik, F. Levstik 20,00

ØALJIVI SLOVENEC, A. Brezovnik 
     (zbirka øal izpred 1. svet. vojne) 25,00

VESELA PISARIJA, I. Pucelj 10,00

LEPOTA SVETA, A. Perhaj, D. Zekoviœ 20,00

RANJENO DREVO, I. Sivec 24,00

OD PRVIH ZAPISOV DO MIN.KNJIGE, 
     B. Peœnik 10,00

PODOBE GALLUSOVEGA ŒASA 
     (v nemøkem jeziku), J. Mikuæ 20,00

MINIATURKA P. TRUBAR, M. Stariœ 9,00

TURJAK SKOZI ŒAS, P. Øega 7,00

SLIKARSKA KOLONIJA M. TOPLICE, 
     veœ avtrojev 3,00

VSI SMO ØEME, J. Œernaœ 20,00
  

broøure, zgibanke…  

KOSLERJEVI V PROSTORU IN ŒASU, 
     M. Oblak 5,00

ZGIBANKE - P. Trubar, F. Levstik, J. Stritar,
     J. Javorøek…. 1,00–2,00

ZEMLJEVID V. LAØŒ 4,00

CERKVE V FARI 2,00

MOJI LUBI SLOVENCI, Z. Øtrubelj 2,00

TURJAK, zavod Parnas 3,00

CVILIMOÆEK 3,00

VELIKOLAØKI KOZOLCI, zavod Parnas 2,00

majice, otroøke in odrasle

VEZAJ – majica polo 20,00

VEZAJ – majica T 15,00

REBEL – majica skiny 20,00

REBEL – majica jockey 15,00
  

razni izdelki

SPOMINSKI KOVANEC – TD ØKOCJAN 7,00

KOVANEC PRIMOÆ TRUBAR – 2 EUR 6,00

UNIKATNA VERIÆICA GRAJSKI ØKRAT 5,00

OBESEK ZA KLJUŒ – USNJENI 4,00

RAZGLEDNICA 0,50

ZNAŒKA 1,00

CD – ji

CD – Oktet deseti brat 12,00

CD – Slovenske narodne 12,00

CD – VELIKOLAØKA VOKALNA SKUPINA 8,00

   Javni zavod Trubarjevi kraji

CENA v EUR (z DDV) CENA v EUR (z DDV)

KUD Marij Kogoj Turjak 

VABI 

na

2. VEŒER KVARTETOV
»TURJAK 2009«,

ki bo v soboto, 25. aprila, ob 19.00 
v Viteøki dvorani na gradu Turjak.

Istega veœera bo ob 18.30 tudi odprtje
LIKOVNE RAZSTAVE na temo

»Turistiœne zanimivosti v obœini Velike Laøœe 
in bliænjih krajev«

V Stolpu gradu in v Viteøki dvorani bodo 
razstavljali:

domaœa likovna sekcija KUD-a 
Marij Kogoj,
likovna skupina iz obœine Økof ljica in
likovniki iz obœine Ig.

VLJUDNO VABLJENI!

Zakaj ne bi sami izdelali 
čisto prave knjige?
Spominsko knjigo, album za 
fotograf ije, knjigo za darilo ali 
knjigo kar tako.

Zavod Parnas organizira knjigoveøko delavnico za odrasle, na-
menjeno uœiteljem, vzgojiteljem, ostalim pedagoøkim delavcem 
in øtudentom pedagoøkih smeri ter vsem ljubiteljem rokodelstva. 
Na delavnici boste z 
lastno aktivnostjo spo-
znali razliœne vezave, 
knjigoveøke postopke, 
materiale in pripomoœke, 
seznanili pa se boste 
tudi z didaktiœnimi pri-
stopi pri izdelavi knjige. 
Izdelali boste veœ razliœnih 
primerov knjig, ki jih bo-
ste lahko obdræali zase. 
Prispevek za materiale je 
24 evrov na osebo.
 
Delavnica bo v œetrtek, 2. aprila, od 14.00 do 20.30 v prostorih 
zavoda Prizma v Ponikvah.

Informacije in prijave: Metka Stariœ, 041 833 456, metka@
zavod-parnas.org
 
*Za Knjigoveøko delavnico za uœitelje, ki traja osem øolskih ur, je 
Ministrstvo za øolstvo in øport ugotovilo, da je program skladen s ci-
lji nadaljnjega izobraæevanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraæevanju in se toœkuje z 0,5 toœke, ki jih strokovni 
delavci na podlagi izdanega potrdila lahko uveljavljajo za napredo-
vanje v nazive (Odloœba øt. 11031-297/2008-2).

VABLJENI VSI, KI VAS VESELI ROŒNO DELO IN SE 
ÆELITE NAUŒITI ROŒNEGA IZDELOVANJA KNJIG!

Foto: M. Stariœ
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NAJDIHOJCA – 10. 
festival otroškega 
gledališča v Velikih 
Laščah 
Najdihojca, palœek naø, 
ne razgrajaj, samopaø, 
vedno te je vrisk in smeh 
zdaj po odrih, zdaj pri tleh. 
  Fran Levstik

Festival otroøkega gledaliøœa Najdihojca praznuje 10. rojstni 
dan. Od prvih enodnevnih sreœanj je preko dvodnevnega fe-
stivala otroøkega gledaliøœa letos prireditev prerasla v tridnev-
ni dogodek, v katerem smo prviœ povezali regijsko sreœanje 
gledaliøkih in lutkovnih skupin, ki poteka pod okriljem JSKD 
Ljubljana – okolica, tretji dan pa namenili predvsem domaœim 
ustvarjalcem. 

Najdihojco odlikujejo entuziazem in odliœno vzduøje, dobri 
pogoji za izvedbo gledaliøke dejavnosti v Laøœah in zvesta 
publika (otroci in pedagoøki delavci vrtca in øole). Letoønja 
rekordna »bera« kar øtirih predstav vrtca Sonœni æarek in 
ene lutkovne predstave iz velikolaøke øole kaæejo, da Laøœe 
gledaliøke tradicije ne gojijo le na papirju, ampak jo v resni-
ci æivijo. Œe dodamo øe øtevilne uspeøne predstave otroøke 
in mladinske Gledeje ter odrasle gledaliøke skupine KUD 
Primoæ Trubar, si upam trditi, da Laøœe, kjer so z Levstikovim 
Juntezom (1855) nastali zametki prvega slovenskega ljudske-
ga gledaliøœa, na podroœju amaterskega gledaliøœa zagotovo 
sodijo med najaktivnejøa srediøœa v slovenskem merilu. 

Letos bo Najdihojca potekala od 25. do 27. marca. Prvi dan 
Najdihojce je namenjen regijskemu sreœanju gledaliøkih, 
drugi pa lutkovnih skupin. Drugaœna organizacija potegne za 
seboj tudi novo zasnovo tretjega dne, ki smo ga po razmisle-
ku namenili domaœim skupinam, kot vrhunec praznovanja 
10. obletnice Najdihojce pa izbrali daljøo zgodbo o morski 
deklici Arieli, ki bo s svojo barvitostjo in æivahnostjo gotovo 
oœarala gledalce vseh starosti.

10. festival Najdihojca poteka v skupni organizaciji JSKD Lju-
bljana – okolica, KUD-a Primoæ Trubar in Zavoda Parnas. 
Kot vsa leta doslej Najdihojco tudi letos podpira in sof inan-
cira Obœina Velike Laøœe, vsi nastopajoœi se bodo ponov-
no sladkali s Kukljevimi krofki, ki so æe prepoznavni znak 
Najdihojce. Vsako leto nam uspe zainteresirati tudi vse veœ 
mladih prostovoljcev, ki poskrbijo za sproøœeno povezova-
nje med predstavami, poskrbijo, da vse ostalo teœe kot nama-
zano (letoønji koordinator prostovoljcev je Jure, ponovno se 
nam je odzvala inovativna in zabavna povezovalka Mojca, 
pomagajo Nina, Alenka in drugi). Predstave si bo ponovno 
ogledoval in se z mentorji pogovarjal gledaliøki poznavalec 
Dejan Spasiœ. Nepogreøljiva je seveda naøa tehniœna ekipa 
(Matej in Anæe), saj predstavo videti prviœ in jo tehniœno spre-
mljati ni vedno najenostavnejøa naloga. Da bodo predstave 
posnete, bo skrbel Niko, vse skupaj pa koordinirata Barbara 
in Metka. 

Predstave za prva dva dni v okviru regijskega sreœanja bodo 
objavljene na plakatih in Parnasovi spletni strani (rok za pri-
jave se do zakljuœka redakcije Troble øe ni zakljuœil), obja-
vljamo pa razpored za tretji dan in vas prav lepo vabimo na 
ogled. Vstopnine ni.

Razpored predstav NAJDIHOJCE za petek, 27. marca 
2009, od 8.30–12.30

1. del 8.30–10.30; predstave so primerne za vrtec in prvo triado

8.40 Janez Bitenc: ZMAJ  
Skupina RAŒKE, Vrtec Sonœni æarek.  Mentorici: Damijana 
Tomaæin, Breda Miheliœ.  
Zemlja, zakaj si tako umazana? 

9.00 Dane Zajc: ARO 
Ustvarjalni kroæek, OØ dr. Ivan Prijatelj Sodraæica, 
Podruæniœna øola Sveti Gregor. Mentorici: Ana Porenta, 
Zdenka Kljun.  
Aro je pes, ki vse zna. Spremljajmo, kaj poœne v razliœnih 
letnih œasih.

9.10 Anja Øtefan: ROBŒEK (priredba Irena Hren) 
Skupina MIØKE, Vrtec Sonœni æarek. Mentorici: Irena Hren, 
Vesna Indihar. 
Miøka je naøla robœek, pa so ji ga ukradli. Kaj mislite, ali ga 
je dobila nazaj?

9.30 PETER KLEPEC (priredba M. Koprivec) 
lutkovni kroæek 5. in 6. razreda, OØ Primoæ Trubar Velike 
Laøœe. Mentorica: Marjetka Koprivec.  
Peter Klepec je svojo moœ uporabil za pomoœ drugim.

9.55 Anja A. Adamiœ, Damjana Zgonec, Nina Zgonec:  
NIHŒE NI POPOLN 
Plesno-gledaliøki kroæek, OØ dr. Ivan Prijatelj Sodraæica, 
Podruæniœna øola Sveti Gregor . Mentorica Ana Porenta. 
Skozi pesem, ples in  glasbo  odkrivamo  æivljenje treh sester.

10.15 Ruska pravljica MEDVED IØŒE PESTUNJO 
Skupina MEDVEDI, Vrtec Sonœni æarek. Mentorici: Anja 
Mikuæ Otoniœar, Zala Hoœevar. 
Medved æivi sam s svojimi mladiœki in iøœe pestunjo za svo-
je otroke, ko njega ne bo doma. 

10.30–10.55  Odmor 

2. del: 11.00 - 12.30; predstave so primerne za vrtec in  
øolarje vseh starosti

11.00 Po pravljici H. C. Andersena: ARIELA, 
MALA MORSKA DEKLICA

Otroøka dramska skupina LIMBAR, Kulturno izobraæevalno 
druøtvo LIMBAR, Moravœe. Mentorice:  Marjeta Capuder, 
Fani Capuder, Tatiana Javorøek. Trajanje predstave: 80 mi-
nut

Prepriœljivi mladi igralci na odru (ne ustavi jih niti to, da je treba 
med predstavo pomahati babici ali pospraviti  æivo mravljo z odra) Kako nas bo Mojca letos popeljala v zakulisje predstav? 

Ariela je naveliœana morskega æivljenja, zato poprosi morsko 
œarovnico Urøo, da ji omogoœi æivljenje na kopnem. Toda 
Urøa øe vedno goji zamero do njenega oœeta, zato se bo 
maøœevala nedolæni Arieli.

Opomba: Zapisane ure so okvirne. Organizatorji si 
pridræujemo pravico do sprememb v programu. Dokonœni 
razpored bo objavljen na plakatih in na spletni strani www.
zavod-parnas.org.

Besedilo in foto: Metka Stariœ

LOŒICA
I.

Imamo naravo, ki je øe vsa naravna,
drevesa, roæe, æivali, hribœke, doline,
imamo œist zrak, œisto vodo, vrline.

Nimamo pritiklin za proizvodnjo,
morali bi uniœiti studence in podtalnico,
zemljo, brloge, gnezda, mravljiøœa.

Imamo potrebe po novi klavnici,
proizvodnji, avtomehaniœni delavnici,
po parkiriøœu za devettonske tovornjake?

Nimamo prevoza za oddaljene nevoznike,
da bi zveœer priøli na prireditve
in bi podnevi øli po nujnih opravilih.

Imamo dovolj starejøih za dom,
ki bi bil poleg æelezniøke postaje,
kjer bi imeli blizu do vse zabave.

Nimamo Martina Krpana, ki rabi
poletno gledaliøœe, da nas obiøœe
in nam vsem pove, kar nam gre?

Imamo moœ uniœiti vse, kar se da – 
raje ohranimo naravo za vse zdravo, 
kar bo v tej krizi edino pravo.

II.

Nimamo srca uniœiti zanamcem
zrak, vodo, roæe, drevesa, æivali,
da bi v zrak gledali in zardevali.

Imamo studenœke v naøi LOŒICI,
nasproti dol stari mlin Bajdinøki,
tja so otroci vozili pøenico – mlet.

Nimamo namena rjavega medveda,
risa, volka pregnati z njihovih poti,
saj so bili tu prej kot vsi mi.

Imamo spomine na lepo LOŒICO,
ko je æenica iz Lapor s koøem na rami
nabirala zeliøœa in kramljala z nami.

Nimamo potrebe po novi trgovini,
dovolj sta æe dve stari gostilni,
druøtva, øporti, lok in veselice.

Imamo tise – redke iglavce poleg LOŒICE,
ki æe œetrt stoletje izginjajo,
tu pa se k sreœi ohranjajo.

Nimamo namena spoditi ptice,
ki od nekdaj rade jedo plodove tise
nasproti gozdne uœne poti, ki takih ni.

III.

Imamo kaj manj volje in moœi
kot vsi ostali podeæelani, 
ki æivijo zase in za svoje okolje?

Nimamo malo prekrasnih poti;
z veseljem gremo na lepe izlete, 
vmes spoznavamo nove prijatelje.

Imamo slavni grad, ne pozabimo; 
kar zanj naredimo, 
ne bo odveœ za nas in za izbrance.

Nimamo zaman lep krajevni dom, 
kjer se pred njim vsak lahko æoga
in otroøke igrice ne bi bila nadloga.

Imamo vse moænosti, da bi nas 
rade obiskale mlade druæine, 
ki ne bi rajanja za niœ zamudile.

Nimamo ponudbe domaœe zelenjave,
pridelajmo œim veœ sveæe in zdrave, 
pa jo prodajmo na svoji trænici.

Imamo œast, da smo nasledili
najbolj ohranjeno naravo
in nam res ni vseeno …

Irena Hegler

Gradeæ, 12. 2. 2009
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Predstavitev knjig 
dr. Eda Škulja in dr. 
Franceta Oražma
V œetrtek, 12. februarja, je bila v Galeriji Skedenj pred-
stavitev dveh knjig, knjige Slovenski protestantski napevi 
avtorja dr. Eda Økulja in knjige Dogmatiœni nazori Primoæa 
Trubarja dr. Franca Oraæma.

Predstavitev je bila øe posebej pomembna, saj sta omeje-
ni knjigi deli dveh, lahko reœemo kar domaœih æupnikov, 
æupnikov Trubarjeve rojstne fare, obe pa sta izøli v lan-
skem letu.

Knjiga z »napaœnim« naslovom*, kot ga je v øali komenti-
ral sam avtor, je kot druga, dopolnjena in popravljena iz-
daja izøla pri Zaloæbi Druæina. Poleg sploønega Uvoda k 
protestantskim napevom, v katerem je prikazana zgodovina 
obravnavanega vpraøanja, so v prvem delu predstavljeni na-
pevi po pesmaricah, in sicer najprej pesmarica sama, nato pa 
napevi vsake pesmarice. Sledijo dopolnjene in popravljene 
øtiriglasne harmonizacije, ki jih je pripravil skladatelj Ivan 
F lorjanc, trenutno najveœji poznavalec modalne harmonije 
med Slovenci. Knjiga je zato v prvi vrsti praktiœni priroœnik, 
namenjen zborovodjem in zborovskim pevcem. 

Drugo knjigo je izdala Æupnija Økocjan. Gre za ponatis dr. 
Oraæmove doktorske disertacije iz leta 1963. Zanj so se 
odloœili, ker so bile Oraæmove teze øe po øtiridesetih letih 
citirane na lanskoletnem simpoziju o Primoæu Trubarju v 
Rimu, torej øe vedno aktualne. Oraæmovo delo je namreœ eno 
redkih, œe ne celo edinih, na slovenskih tleh, ki se ukvarja s 
teoloøkimi nauki slovenskega reformatorja oziroma poskuøa 
odgovoriti na vpraøanje, kateri struji izmed treh vodilnih sme-
ri reformacije je Trubar s svojimi nazori pripadal.

Predstavitev je bila duhovita, polna anekdot, za kar so po-
skrbeli avtorji, predstavnik zaloæbe Druæina in Joæe Marolt, 
predsednik Kulturnega druøtva Økocjan, ki je predstavitev 
tudi povezoval.

* Pravilen naslov  bi bil Napevi slovenskih protestantov – 
napevi so bili nemøki, peli pa so jih slovenski protestanti

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Dr. Edo Økulj, Matjaæ Gruden in dr. France Oraæem
Foto: Barbara Peœnik

Vabljeni na Trubarjevo domaœijo tudi naslednji,
 aprilski Trubarjev œetrtek,

 2. aprila, ob 19.00, 

ko bomo gostili 

pisateljico, pesnico, publicistko
BERTO GOLOB.

Vabljeni!

Prvi trubarjev 
četrtek na 
trubarjevi domačiji 
Z gostjo pisateljico in prevajalko 
Mimi Malenšek

S Trubarjevim letom so se iztekli kulturni veœeri »Na Tru-
barjevini v œast domovini«, ki jih je z Obœino Velike Laøœe 
od oktobra 2002 pripravljal pisatelj in dramski igralec Tone 
Kuntner. Ker so bili veœeri dobro sprejeti, smo se odloœili, da 
bomo z njimi nadaljevali, sicer na malo drugaœen naœin in 
pod novim imenom – TRUBARJEVI ŒETRTKI.

Ker so v preteklih letih med gosti prevladovali v glavnem 
moøki, smo letoønjo sezono posvetili æenskam, æenskam z 
razliœnih podroœij ustvarjanja, ki bodo spregovorile o svojem 
delu v luœi zapuøœine oœeta prve tiskane knjige. Naøe gostje 
bodo pisateljice, pesnice, pa tudi strokovnjakinje s podroœja 
konserviranja, restavriranja knjig, knjigotrøtva, umetnostne 
zgodovine ipd. Ne bomo pa pozabili tudi na Velikolaøœanke. 
Ob koncu leta oziroma v zaœetku prihodnjega leta se jih 
bomo spomnili z zgodovinsko in fotografsko razstavo.

V œetrtek, 5. februarja, smo tako gostili naøo prvo gostjo, pi-
sateljico, prevajalko in avtorico romana o Primoæu Trubarju 
Plamenica. Duhovita, polna æivljenjske energije, jasnih misli 
in øe vedno bistrega duha je kljub svojim devetdesetim letom, 
ki jih je dopolnila ravno na dan slovenskega kulturnega pra-
znika, spregovorila o svojem æivljenju in delu ter o ljubezni 
do Trubarjevega jezika. To dokazuje æe veliko øtevilo njenih 
literarnih del, med katerimi so najbolj znani zgodovinski ro-

mani Œrtomir in Bogomila, Mraœni veter (o letu 1848), Sonce 
je obstalo (o drugi svetovni vojni), Temna stran meseca (o 
stiskah glavnega junaka v Turjaøkem gradu septembra 1943 
tik pred zavzetjem gradu s strani partizanov), predvsem pa 
njeni biografski romani Posluøaj zemlja (o Jakobu Gallusu), 
Inkvizitor (o Tomaæu Hrenu), Pesnikov nokturno (o Francetu 
Preøernu), Zlati roj (o Antonu Janøi), Pojoœi labodi (o Ketteju 
in Murnu) in Plamenica (o Primoæu Trubarju).

Plamenico je v lanskem, Trubarjevem letu, ponovno izdala 
Nova revija.

Mimi Malenøek nam je predstavila, kako so nastajali njeni 
romani, od kje je œrpala podatke zanje … Bila je poœaøœena, 
da smo jo povabili v Trubarjev rojstni kraj, ob koncu pa je 
izrazila zadovoljstvo, da so tudi pri nas æenske konœno dobile 
svoje mesto. 

Nenazadnje je to tudi namen letoønjih Trubarjevih œetrtkov. 

S pisateljico se je pogovarjal Janez Gruden, za uvod v veœer 
je poskrbel pisatelj in dramski igralec Tone Kuntner, ki nam 
je tako tudi simboliœno »predal øtafeto«, kot se je sam izrazil, 
za nadaljevanje kulturnih veœerov na Trubarjevini. 

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji 

SLOVENSKI IZREKI

NAGRADNA IGRA – DOPOLNI!

Navodilo: Obkroæi pravilne odgovore in poølji reøitev!

Nagrada: Izærebali bomo tri nagrajence, ki za nagrado
    prejmejo slike manjøega formata, ki jih je  
    naslikala avtorica tokratne naloge 
    (Irena Hegler).

1. Vsaka ptica rada tja leti, kjer se je …
 a) izgubila   b) izvalila   c) zaljubila
2. Konje merijo po pedi, ljudi po …
 a) dlani   b) rami   c) pameti
3. V premislekih bodi podoben polæu, v dejanjih …
 a) lisici    b) ptici    c) veverici
4. Kdor se z volkom druæi, mora tudi z njim …
 a) tuliti     b) cviliti    c) gruliti
5. Starega medveda ne nauœiø veœ …
 a) lajati     b) rajati     c) ugajati.

Priporoœilo: 
Poøiljajte œim starejøe (iz)reke iz naøih krajev, da bomo 
izdali zbirko teh (iz)rekov (z navedbo imen poøiljateljev) 
decembra 2009.

Lev s tigri bori se naj,
ne z muøicami.
              (Stritar Levstiku)

    

 www.zru.si           www.zavod.over.net 

PRIDRUÆITE SE NAM!
V evropskem letu ustvarjalnosti in novacij vas vabimo, 

da s skupnimi moœmi 
pripravimo in doæivimo izjemen DAN SONCA, 

4. festival ustvarjalnosti.

KJE: v prijetnem ambientu Trubarjeve domaœije 
       na Raøici
KDAJ: v soboto, 23. maja 2009 
       (od sonœnega vzhoda do zahoda)

KAJ:      * ŒAKA VAS PREKO 30 ZABAVNIH 
    IN USTVARJALNIH DELAVNIC IN 
    DOGODIVØŒIN
* ART IN EKO TRÆNICA
* OB 18. URI f inale festivala: GLASBENO 
    ZABAVNI SONŒNI SIJ

KOMU JE PRIREDITEV NAMENJENA: obiskovalcem 
vseh generacij, øe posebej druæinam in skupinam. 
 
ZAKAJ: s festivalom podpiramo ustvarjalno druæenje. 
DAN SONCA je stiœiøœe razliœnih generacij, kultur, 
umetnosti, gibalnih in øportnih iger, eko in etno dejav-
nosti  ter zabavnih znanosti. Umetniki, mentorji in pro-
stovoljci poskrbijo, da obiskovalci festivala spoznavajo 
najrazliœnejøe dejavnosti, izroœila in naravo ter kraj na 
zanimiv in aktiven naœin. Na festivalu se druæite z ljudmi, 
ki se ukvajrajo z najrazliœnejøimi podroœji in tudi sami s 
svojo aktivnostjo poskrbite, da vas drugi spoznajo.

VSTOP ZA OBISKOVALCE JE PROST, ker æelimo, da je 
ustvarjanje na festivalu dostopno prav vsem. Nabavo ma-
terialov za delavnice nam prijazno pokrijejo sponzorji in 
donatorji prireditve.

PRIDRUÆITE SE NAM KOT: 
OBISKOVALCI, SOUSTVARJALCI, PROSTOVOLJCI, 
DONATORJI ALI SPONZORJI PRIREDITVE. SMO FE-
STIVAL, KI JE NAJVEŒJI TOVRSTNI DOGODEK OD 
LJUBLJANE DO KOLPE Z VELIKIM ØTEVILOM OBISKO-
VALCEV IZ ØIRØEGA SLOVENSKEGA PROSTORA. Veœ o 
naœrtu prireditve, programu in izpeljavi festivala najdete 
na naøih spletnih straneh.

Za obujanje spominov ali za odstiranje tanœic, kaj vse se 
poœne na Dnevih sonca, se pozanimajte na spletni strani 
www.zru.si in www.zavod.over.net .

Veselimo se skupnega ustvarjalnega snovanja! 
               

Trubarjevo leto pa se še kar nadaljuje …

Andreja Verovøek 
Zavod Med.Over.Net 

 tel: 040 46 43, 
01/520 50 50

Koordinatorica festivala: 
mag. Ana Porenta

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
tel: 041 527 197, ana@zru.si
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Turjak, Druøtvo za ohranjanje  dediøœine Gradeæ pa svojo 
ponudbo in programe. Na velikolaøkem dnevu je sodeloval 
tudi Boæo Zalar, predstavnik J.A.Z. Zalar in druæbenik – 
Turistiœno informativna pisarna TØD Raøca, ki je predstavil 
programa Sprehod po Trubarjevi Raøci in druge programe 
izletov, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti pa se je predstavil 
s Hiøo Abecednico in Grajskim pisarjem. 

Vse tri pokrajine, Kostel – Svet Kolpe, Koœevska in 
Velikolaøka deæela, zdruæene v turistiœno destinacijo Od 
nature do kulture, so zelo dobro opravile svoje delo in na 
zanimiv naœin ter s pestro in bogato ponudbo predstavile 
turistiœno obmoœje od Turjaka do Kolpe, œeprav je ta 
del Kroønjarske poti  zamenjal skrbnika, ki ni opravil 
svojih koordinacijskih dolænosti in bi lahko prav zato 
sodelovanje na sejmu padlo v vodo.

Sejem je bil sorazmerno dobro obiskan, saj so razliœni 
mediji poskrbeli za njegovo odmevnost. O prireditvi sta 
poroœala Radio Zeleni val in Radio Urban, obvestilo pa 
se je dalo zaslediti tudi na velikolaøki kabelski televiziji 
in na spletnih straneh Javnega zavoda Trubarjevi kraji.

Pripravila: Nuøa Dedo Lale, Javni zavod Trubarjevi kraji

Kulturna in naravna dediøœina, turizem Kulturna in naravna dediøœina, turizem

Predstavitev občine 
Velike Lašče na sejmu 
Turizem in prosti čas 
2009
Med 22. in 25. januarjem je v hali B Gospodarskega 
razstaviøœa v Ljubljani potekal mednarodni sejem TIP 
2009, katerega moto je bil Pripravljeni na nova doæivetja? 
V ospredju sejma so predstavitve slovenskih turistiœnih 
krajev in regij iz vse Slovenije. Poleg slovenske ponudbe 
so se na sejmu predstavile tudi dræave iz tujine in øtevilne 
agencije, ki træijo svetovne destinacije. S pestro ponudbo 
in zanimivimi programi se je zelo dobro predstavila tudi 
Velikolaøka pokrajina. 

Od nature do kulture je skupno ime turistiœne destinacije, 
ki povezuje obmoœje Kostela – Svet Kolpe, Koœevsko in 
Velikolaøko deæelo, in poteka v okviru projekta Na lepøe 
– Stranske poti so zanimivejøe od glavnih. Rdeœa nit 
letoønje predstavitve je bila pot od neokrnjene narave 
do turistiœnega produkta, zaœinjena s kulinariœnimi 
dobrotami. 

Petek, 23. januarja, je bil velikolaøki dan, namenjen prav 
posebej predstavitvi Velikolaøke pokrajine. Obœina Velike 
Laøœe in Javni zavod Trubarjevi kraji sta vse øtiri dni sejma 
predstavljala kulturno-turistiœno ponudbo v Trubarjevih 
krajih: predstavljen je bil nov program za najmlajøe na 
gradu Turjak Kako so æiveli Turjaøki, ponudba Temkov 
mlin na Trubarjevi domaœiji in celodnevni izleti. V petek 
na velikolaøkem dnevu pa so se poleg Obœine in Javnega 
zavoda predstavila tudi druga druøtva in zavodi, ki skrbijo za 
bogato kulturno-turistiœno ponudbo v naøih krajih. Parnas, 
zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe, je predstavil 
novosti v letu 2009 in ponudbo celodnevnih programov: 
Sprehod po Trubarjevi rojstni fari in Po stopinjah Andreja 
Turjaøkega. Druøtvo podeæelskih æena Velike Laøœe je 
poskrbelo za degustacijo velikolaøkih dobrot. Rokodelska 
druæina Grœar je predstavila dodatne programe na gradu 

Druøtvo za ohranjanje dediøœine vabi letos 
prviœ na novo dogajanje

POMLAD NA GRADEÆU

Pomlad na Gradeæu je prireditev na soboto, najbliæjo 
jurjevemu, letos 25. aprila

(dodatne informacije na 041 766 116; v primeru deæja na 
Gradeæu prireditev odpade).

»Jurjevo je bilo æe od pradavnine velik praznik za slovensko 
vas. Tako je bilo æe od tedaj, ko je naøim dedom stari 
Vesnik, poganski bog pomladi, prinesel v deæelo pomlad. 
V krøœanski dobi je Vestnika zamenjal svetnik Jurij, ki je 
po legendi premagal zmaja, kar pomeni zmago krøœanstva 
nad poganstvom. Ljudstvo pa je bolj kot Jurjevo zmago 
nad zmajem vedno æelelo proslavljati zmago pomladi 
nad zimo, svetlobe nad temo, toplote nad mrazom, zato 
je prihod zelenega Jurija slavilo enako kot prihod starega 
Vestnika.« (Slovensko narodno izroœilo/Darko Pavlin, 
1993).

Pomladna umetniøka delavnica na Gradeæu
Delavnico organiziramo v sodelovanju z Druøtvom 
likovnikov Ljubljana
(Umetniki ves dan upodabljajo prebujanje narave, prihod 
sonœne moœi)

od 14.00 dalje na Gradeæu
Ogled prebujajoœe se narave in pomladnih opravil
Ozeleneli travniki in gozd, obdelane njive, prebujajoœe 
se sadno drevje, cvetenje, œebele opraøujejo sadje, prikaz 
opravil, roœno sajenje krompirja, loœitev prosa za setev in 
za luøœenje v stopah, obisk umetnikov na terenu.
(Jurjevo podari zemlji »sonœni ogenj, ki preøine semensko 
zrno, da kali in raste«.)

od 15.00 dalje na Gradeæu
Otroøka ustvarjalna delavnica 
Otroci izdelujejo roæice iz papirja pod strokovnim 
vodstvom Zavoda za kulturo in turizem Parnas 

od 16.00 dalje na Gradeæu
Pomladna povorka, ki jo spremljajo Suhe œeøplje, obiøœe 
vse toœke gradeøke dediøœine in zbere darove, ob koncu 
obhoda vasi jurjaøi na ognju peœejo, sledi izvirna 
gostija in trænica 
(truøœ in hrup, smeh in vriski prepodijo zle duhove in 
œarovnice s polj, udeleæence slavja pa navdajo z veseljem 
ob prihodu pomladi)

Proti veœeru bo prireditev zakljuœilo
Kresovanje 
(kresovi gorijo v pomoœ mlademu soncu)

vmes lahko obiøœete ob 18.30 na turjaøkem gradu v 
organizaciji KUD Marij Kogoj
Veœer kvartetov Turjak 2009 in otvoritev slikarske 
razstave o zanimivostih bliænjih krajev 
(petje je na Jurjevo vedno zelo zaæeljeno).

Vabljeni!

RAZISKOVALNE NALOGE 
JAVNEGA ZAVODA TRUBARJEVI KRAJI

in 
ÆUPANOVEGA SKLADA

Javni zavod Trubarjevi kraji vabi k sodelovanju øtudente, ki 
imajo v øolskem letu 2008/2009 status rednega øtudenta, 
pavzirajo ali so tik pred zakljuœkom øtudija pa jim je sicer 
status æe potekel. Naslov stalnega bivaliøœa morajo imeti 
na obmoœju Obœine Velike Laøœe. 
Razpisane teme raziskovalnih nalog:
Geologija
Seizmotektonske znaœilnosti zunanjih Dinaridov s 
posebnim poudarkom v Velikolaøki pokrajini 
Mentor: Manfred Deterding
Biologija
Ocena moænosti gojenja izbranih vrst gliv in dolgoroœna 
dodatna dejavnost
Mentor: dr. Tine Grebenc, univ.dipl.biol. 
(naloga predvideva 2 øtudenta)
Zgodovina
Æupanstvo v Velikih Laøœah
Mentorica: Barbara Peœnik, prof. zgodovine in univ.dipl.
soc.kulture
Ceste in kraji na Notranjskem in Dolenjskem v pozni 
antiki
Mentor: mag. Gregor Pobeæin

Naœin prijave:
Na naslov Javni zavod Trubarjevi kraji, Raøica 69, 1315 
Velike Laøœe poøljete dopis, ki vsebuje vaøe podatke (ime 
in priimek, naslov, leto rojstva, telefonska øtevilka, na 
katero ste dosegljivi), smer øtudija in izbrano temo.
V roku enega tedna po prejeti prijavi boste obveøœeni o 
terminu sestanka z mentorjem.
Rok prijave: 31. marec 2009
Rok oddaje:
Avtor nalogo odda do 31. oktober 2009
Naloga:
Naloga mora obsegati vsaj 30 strani; pisava Times New 
Roman, velikost pisave 12, presledek med vrsticami 1,5.
Oblika in obseg naloge se po potrebi prilagodi temi. O 
tem odloœi mentor v pogovoru z avtorjem.
Postopek poteka v treh delih:

1. prijava na razpisano temo,
2. oddaja pisnega izdelka najpozneje do 

razpisanega datuma,
3. predstavitev raziskave.

Izdelke bo pregledala in ocenila triœlanska komisija, ki bo 
imenovana glede na razpisano temo. Vsakemu øtudentu 
bomo omogoœili javno predstavitev svojega dela na 
Trubarjevi domaœiji. Avtorje najkvalitetnejøih nalog bo 
nagradil Æupanov sklad, dobili pa bodo tudi moænost 
objave v enem izmed naœrtovanih Velikolaøkih zbornikov 
oziroma drugih sorodnih publikacijah.

Dodatne informacije:
Na telefonski øtevilki 01/788 10 06 ali na e-naslovu: 
info@trubarjevi-kraji.si

Javni zavod Trubarjevi kraji       Ustanova Æupanov sklad      
Direktor Matjaæ Gruden               Æupan Anton Zakrajøek                                                                   

Metka Stariœ iz zavoda Parnas in Joæica Zabukovec z Druøtva za 
ohranjanje dediøœine Gradeæ.

Marta in Urøka Grœar, Rokodelska 
druæina Grœar.

Podeæelski æeni Milka Debeljak in 
Ivanka Zabukoveca.

Lokalna turistiœna vodnika Polona Cvelbar in 
Eugen Øerbec.
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Projekt Velikolaška 
tržnica
Javni zavod Trubarjevi kraji in Obœina Velike Laøœe sta se v 
okviru Lokalne akcijske skupine Po poteh dediøœine od Idrijce 
do Kolpe za leto 2009 in 2010 prijavila na razpis za pridobitev 
sredstev LEADER za izvedbo projektov, ki prispevajo k razvoju 
podeæelja, in sicer s projektom VELIKOLAØKA TRÆNICA. 
Projekt nadgrajuje in povezuje æe zaœete aktivnosti pri ponov-
nem oæivljanju velikolaøkega trøkega æivljenja, znotraj katerega 
zavzemajo pomembno mesto træni dnevi – prodaja domaœih 
obrtnih in kmetijskih izdelkov na stojnicah na velikolaøkem trgu. 
Pobude zanjo so æe nekaj œasa prihajale z razliœnih smeri, od lo-
kalnih druøtev do zasebnikov. Odraz tega so prireditve, ki so jih 
æe veœ let organizirali Obœina Velike Laøœe, lokalna druøtva, za-
vodi in ostale organizacije. Cilj projekta je povezati in nadgraditi 
æe obstojeœe aktivnosti. Namen je, da se trænica uveljavi, torej 
ne le nekajkrat na leto, ampak da postane meseœna, celo teden-
ska. S tem bomo spodbudili ohranjanje tradicionalnih naœinov 
pridelovanja hrane, tradicionalnih obrti in obiœajev.
Bistven pogoj za uveljavitev trænice so seveda ponudniki, ki 
zadoøœajo vsem potrebnim predpogojem, da svoje izdelke 
ponujajo na trgu. Projekt v zaœetni fazi obsega izobraæevanje 
potencialnih ponudnikov, pomoœ pri pridobivanju potrebnih 
znanj, certif ikatov ter pomoœ pri registraciji dopolnilnih dejav-
nosti. Na ta naœin se bo poveœalo øtevilo novih delovnih mest 
in omogoœalo veœjo gospodarsko rast ne samo Obœine Velike 
Laøœe ampak celega obmoœja v okviru Las-a.
Posebnost velikolaøke trænice je njena premiœnost. Ob posameznih 
priloænostih se bo trænica selila  na razliœne kraje v obœini – ob pri-
reditvah na gradu Turjak na Turjak, ob prireditvah na Trubarjevi 
domaœiji na Raøici … Ideja je, da bi se postopoma tudi omenjene 
lokacije, poleg Velikih Laøœ, uveljavile kot stalne, kar bi prispevalo 
k oæivitvi celotnega obmoœja obœine, ne samo njenega srediøœa. 
Projekt spodbuja tudi sodelovanje ponudnikov iz razliœnih de-
lov celotnega obmoœja Las-a, kar prispeva k razøirjanju modela 
velikolaøke trænice na sosednje obœine in poslediœno k razvoju 
celotnega obmoœja.
Projekt bo sof inancirala Obœina Velike Laøœe, del sredstev (œe 
uspemo s prijavo) bo sof inanciran s strani Leadra, nekaj sredstev 

pa morajo zagotoviti zasebniki – druøtva, podjetja, posamezniki 
sami (sof inanciranje izobraæevanja, pridobitev certif ikatov …).
Projekt bo potekal po fazah. Obsegal bo uvodna sreœanja, na-
kup opreme (stojnic), izobraæevalne delavnice za ponudnike in 
pridobivanje ustreznih certif ikatov, izvedbo meseœnih trænic ter 
æe tradicionalnih prireditev z razøirjeno ponudbo na stojnicah, 
pripravo propagandnega materiala …
Aprila je tako predviden zaœetek z meseœnimi trænicami, maja 
pa enodnevni teœaji za predelavo sadja in peko kruha v okvi-
ru Kmetijske svetovalne sluæbe Slovenije pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Slovenije. O natanœnejøih rokih in pogojih boste 
pravoœasno obveøœeni.
K projektu so æe pristopili naslednji partnerji: Druøtvo za ohranja-
nje dediøœine Gradeæ, Druøtvo podeæelskih æena Velike Laøœe, 
œebelarsko druøtvo Velike Laøœe, Rokodelska druæina Grœar, Moj 
repro, Sreœo Knafelc in Polona Cvelbar.
Seveda pa so moænosti za sodelovanje bodisi z meseœno ponud-
bo na trænici bodisi z udeleæbo na izobraæevanjih odprte tudi za 
ostale (za lastnike kmetij, podjetnike in druge).

Veœ informacij dobite na tel. øt. 01/788 10 06 (Barbara Peœnik).

Z MESEŒNO VELIKOLAØKO TRÆNICO
bomo zaœeli aprila 2009.

Na velikolaøki trg pred Levstikovim domom v 
Velikih Laøœah ste lepo vabljeni

v soboto, 18. aprila, od 8. do 12. ure in 
v soboto, 17. maja, od 8. do 12. ure.

Velikolaøka trænica pa bo sodelovala 
tudi na prireditvi

POZDRAV POMLADI NA GRADEÆU, 
ki jo pripravljajo œlani

Druøtva za ohranjanje dediøœine Gradeæ.

Parnas, zavod za kulturo in turizem 

Velike Laøœe

vas pred svetovnim dnevom Zemlje 

vabi na odprtje 

fotografske razstave Milene Vintar 

BISERI VODE,

ki bo v petek, 17. aprila, ob 19.00
v galeriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji.

Ob svetovnem dnevu Zemlje nas bo nagovoril 

varstveni ornitolog in fotograf Tomaæ Miheliœ 
iz Druøtva za opazovanje in prouœevanje ptic 

Slovenije, in nam v kratkem predavanju predstavil 

pomen mokriøœa in voda za ptice.

Razstavo in predavanje pripravljamo v okviru 

projekta Mokriøœe – izziv za podeæelje,  

soorganizator dogodka je

 Javni zavod Trubarjevi kraji.

Razstava bo na Trubarjevi domaœiji na ogled do 

24. maja. Vabljeni!

O avtorici

Milena Vintar, fotograf inja, sedaj øtudentka graf iœne in 
medijske tehnike, se nam letos predstavlja æe s tretjo 
fotografsko razstavo. Na vsakem koraku jo spremlja fotografski 
aparat, posledica pa so raznovstni, neponovljivi motivi, ki jih 
ujame v fotograf ije. V preteklosti je v sodelovanju z zavodom 
Parnas pripravila dve razstavi, Sporoœila ustvarjalnosti (2005) 
v kateri je predstavila izdelovanje f igur iz liœkanja ustvarjalke 
Marije Zlobko in Gradovi na Slovenskem (2006). Sedaj se nam 
predstavlja s prvo umetniøko fotografsko razstavo. V Biserih 
vode avtorica predstavlja motive vode v razliœnih stanjih in 
okoljih. Razstava povezuje vodo in svetlobo in nas opozarja 
na lepote narave, ki jih ponavadi ne opazimo, motivi pa 
ponujajo neskonœno øtevilo predstav in burijo domiøljijo.

Zavod Parnas

Pustna sobota kot je 
še ni bilo v Mini
Tudi letos obiskovalci poskrbeli za 
nepozaben večer
Veselje in druæenje, ki ga priœara pustovanje, se teæko pri-
merja z ostalimi dogodki v letu. Na letoønjo pustno soboto se 
je v Mini zbralo skoraj trideset mask. Izbor za naj masko Ve-
likih Laøœ je po udeleæbi in izvirnosti vsako leto zanimivejøi. 
Izvirnost mask in kvalitetna izvedba se lahko primerjajo z 
gledaliøkimi kostumi. Prav vse maske so bile unikatne.

Letoønje skupinske maske: skupina øestih œebel ter 
sedemœlanska skupina iz Perzije so v druæbi posameznih 
mask: marjetice, Pike Nogaviœke, pirata s Karibov, œebelice 
Maje, hollywoodske zvezde Borata, pankerice, hudiœevke, 
tigrice, vojakinje, meniha, kante, ninje, zajœice v druæbi 
maœjega para in kuharja, priœarale obiskovalcem nepozabno 
parado. Vrhunec parade je bila proglasitev naj maske Veli-
kih Laøœ. Letos sta si ta naslov med posameznimi maskami 
delili marjetica in pankerka (tretji je bil Borat), pri skupin-
skih maskah so s svojo razigranostjo œebelice in dva trota, 
vsi iz dvanajstega panja, navduøili pred niœ kaj recesijsko 
razpoloæenimi Perzijci.

Prav vsi smo se odliœno zabavaliø. 
Niœ takega, paœ pustni æur.
Kdor je zamudil je zamudil, ima pa moænost, da je z nami 
prihodnje leto.
Hvala in nasvidenje!

Zapisal:
Mitja Pintariœ

Parnas, zavod za kulturo in turizem  
vas pred svetovnim dnevom voda  
vabi na okroglo mizo 

MOKRIØŒE – IZZIV ZA PODEÆELJE,

ki bo v œetrtek, 19. marca, ob 18.00 
v zavodu Prizma v Ponikvah. 
Na okrogli mizi sodelujejo:  
dr. Gordana Beltram, koordinatorica Ramsarske konven-
cije na Ministrstvu za okolje in prostor,   
Leon Kebe, predstavnik Notranjske sekcije DOPPS-a in 
Karin Gabrovøek iz Zavoda za varstvo narave OE Ljublja-
na, predstavnika TIC Dobrepolje in ØTD Raøca. 
 
Letoønja vodilna tema svetovnega dneva voda so mejne 
reke. Obœini Velike Laøœe in Dobrepolje povezuje poni-
kalnica Raøica, ki s svojimi logovi - mokriøœi in poæiralniki 
v obeh obœinah ponuja razvojne moænosti v smeri turiz-
ma, øportnih aktivnosti, sprehajalnih poti za ljubitelje na-
rave . Gostje se bodo pogovarjali o priloænostih obmoœja 
Natura 2000 in ekoloøko pomembnega obmoœja (Miøja 

dolina z Velikim logom) za domaœine. Predstavljeni bodo 
primeri dobre prakse, lokalna druøtva in organizacije pa 
bodo predstavila lastne vizije prihodnosti obmoœja.

V obliki razstav in plakatnih predstavitev se nam bodo 
predstavili œlani Turistiœnega podmladka OØ Primoæ Tru-
bar Velike Laøœe in EKO øola Dobrepolje. Na ogled pa bo 
tudi fotografska razstava Milene Vintar Biseri vode, ki si jo 
boste v zavodu Prizma lahko ogledali do 16. aprila.

Zavod Parnas namerava s projektom Mokriøœe – izziv za 
podeæelje izboljøati prepoznavnost ekoloøko pomembnega 
obmoœja Miøja dolina z Velikimi logi in osveøœati lokalno pre-
bivalstvo in ostalo javnost o redkih, ogroæenih in zaøœitenih 
rastlinskih in æivalskih vrstah mokriøœa, o ustreznem varova-
nju obmoœja in gospodarjenju z mokriøœem. V okviru projek-
ta se bo ob mednarodnih okoljskih dnevih zvrstilo veœ pre-
davanj, razstav in ostalih dogodkov, vezanih na pomembne 
rastlinske in æivalske vrste z obmoœja. Januarja ob svetov-
nem dnevu mokriøœ so æe bile predstavljene kukaviœnice s 
Cerkniøkega jezera, ki jih najdemo tudi pri nas.

Zavod Parnas
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Predstavljamo vam knjigo

Narava zdravi s hrano
Dieta s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave

V zaloæbi Primus je izøla 
nova kuharico z zdravo hrano 
– knjiga Polone Kresal Bizaj 
z naslovom NARAVA ZDRA-
VI S HRANO, dieta s hladno 
stiskanim oljem in veliko ze-
lenjave. 
Motnje v delovanju trebuønih 
organov so zaœetek øtevilnih 
bolezni, ki jih moderna medi-
cina ne povezuje s prehrano. 
Pa vendar jih lahko odpravi-
mo ali pa vsaj bistveno omi-
limo s prehrano, ki te organe 
razbremeni in poæivi. Prav z 
izbiro prave hrane si bomo po najbolj naravni poti poma-
gali ohraniti svoje zdravje.
Knjiga NARAVA ZDRAVI S HRANO nas strokovno, ven-
dar v vsem razumljivem jeziku uœi, kako si bomo z izbiro 
prave hrane olajøali æivljenje in pomagali povrniti zdravje. 
V njej avtorica predstavlja dieto, ki je nastala v Sloveni-
ji. Oblikoval jo je mag. Petar Papuga, doktor medicine, v 
njej je upoøteval stara znanja in dognanja sodobnih nutri-
cistov.
To je nova kuharica z zdravo hrano za tiste: 

• ki bi radi z zdravo prehrano uredili svojo prebavo 
in telesno teæo, 

• ki so zboleli za boleznimi neznanega ali delno 
pojasnjenega izvora,

• za bolnike z multiplo sklerozo,
• za gostince, ki bi radi ponudili svojim obiskoval-

cem zdravilen obrok.
Osnovam zdrave prehrane in vplivom hrane na naøe 
zdravje sledi veœ kot 160 receptov za pripravo okusnih 
zdravih obrokov z uporabo hranil, ki jih kupimo v domaœi 
trgovini. Izbiramo lahko med jedmi brez glutena, z narav-
nimi sladili, izboljøanimi jedmi s hladno stiskanimi olji, z 
oreøki ali semeni. Izbiramo lahko med solatami, juhami, 
beljakovinskimi jedmi, toplimi obroki na hitro, sladkimi 
jedmi in slaøœicami, pijaœami, hladnimi prigrizki in jedmi, 
ki jih naroœimo v gostilni.
Da bi obisk lokala pomenil okusno nadaljevanje domaœe 
diete, vabimo slovenske gostince, da razøirijo svojo po-
nudbo z jedmi iz knjige.
Desetina knjige je namenjeni predvsem bolnikom z multi-
plo sklerozo, v njej je tudi zapis o sedmih letih æivljenja z 
dieto in multiplo sklerozo avtorice knjige.
Knjigo NARAVA ZDRAVI S HRANO naroœite po telefonu 
07/496 55 05 ali po elektronski poøti info@primus.si.

Knjiæico vam ponujamo z 
æeljo, da bi obisk gostilne bol-
ni osebi ne pomenil izleta v 
obrok, poln økodljivih jedi, 
temveœ moænost nadaljevanja 
zdrave prehrane, ki se jo dræi 
doma.

Avtorica knjige, Polona Kresal Bizaj, je bila pred leti ne-
kaj œasa naøa sodelavka. V okviru zaposlitve preko pro-
grama javnih del je za obœino oblikovala  zloæenke o 
naøi kulturni dediøœini.
Zaradi bolezni je Polona danes na invalidskem voziœku. 
Svojega poklica kot arhitektka ne more veœ opravljati, 
vendar pa svojih talentov, ki jih ima, ni pustila ob strani.
Polona slika na svilo, o tem njenem delu smo v Trobli æe 
pisali, z zloæenko o prepreœevanju arhitekturnih ovir za 
invalide je javnost opozorila na vsakdanje teæave gibalno 
oviranih.
Svojo knjigo o izbiri prave prehrane, ki ji lajøa premago-
vanje teæav z multiplo sklerozo, je predstavila æe na veœ 
lokacijah, zato sva se odloœili, da jo povabiva tudi med 
nas, da nam knjigo predstavi in nam pove kaj tudi o tem, 
kako æiveti z ovirami, ki ti jih prinese bolezen in kako se 
z njimi boriti.

Jerica Tomøiœ Luøin in Veronika Vasiœ

POLONA KRESAL BIZAJ 
bo kot avtorica knjige

NARAVA ZDRAVI S HRANO

predstavila svoje delo 
na Trubarjevi domaœiji na Raøici

 v petek, 3. aprila 2009, ob 19.00.

Lepo vabljeni!

VLOGA STARŠEV PRI REŠEVANJU 
ZASVOJENOSTI OTROK
Starøa zasvojenega otroka se morata zavedati, da igrata prvo 
in kljuœno vlogo pri reøevanju teæav, s katerimi se sooœa njun 
otrok. Eden izmed pogostejøih vzrokov, zakaj otrok poseæe 
po drogi, so neurejene razmere oziroma medsebojni odnosi 
v druæini (alkohol, razveza, nasilje, nerazumevanje, premalo 
komunikacije, preveœ zaøœitniøka ali posesivna vzgoja itd.).

Œe starøa æelita pomagati svoji hœerki ali sinu, si morata naj-
prej priznati, da je njun otrok zasvojen, da zaradi tega trpi 
celotna druæina in da potrebujete pomoœ SEDAJ in ne jutri ali 
naslednji mesec.

To je nekako prvi korak, ki ga morata starøa narediti. Treba 
je vzpostaviti zdrave odnose v druæini, jasna pravila vaøega 
doma, doloœiti meje in nuditi motivacijo, da bo zasvojena 
oseba tudi sama dojela, da potrebuje pomoœ oziroma tera-
pevtski program, ki ji bo pomagal in usmeril v zdravo in sa-
mostojno prihodnost.

Tako kot zasvojenec pa potrebujejo pomoœ in motivacijo tudi 
starøi sami. V okviru Sprejemnega centra Koœevje Druøtva 
Projekt œlovek se izvaja svetovanje tudi za starøe. Bodisi 
da gre za individualne pogovore ali za skupinsko sreœanje 
starøev zasvojenih otrok. Oblikuje se skupina za starøe, ki je 
namenjena izkljuœno vam. Namen skupine je nuditi podporo 
vam – starøem, deliti izkuønje oziroma teæave, govoriti o svo-

jih obœutkih, teæavah, s katerimi se spoprijemate, usmerjati v 
vzpostavitev in vzdræevanje varnega in abstinenœnega okolja 
v druæini, preventiva recidiva, prepoznavanje in spreminja-
nje neustreznih vzorcev vzgoje in odnosov itd.

Œe je vaø sin ali hœerka zasvojena in potrebujete pomoœ, in-
formacije ali nasvet se oglasite v Sprejemnem centru druøtva 
Projekt œlovek v Koœevju, pokliœite ali piøite na email.

Miha Ruparœiœ

SC Koœevje, Ljubljanska 7, 1330 Koœevje

tel. 051 650 459, email: sc.kocevje@projektclovek.si

Videl boø, kar drugi ne vidijo,

sliøal boø, kar drugi ne sliøijo.

Œutil boø, kar drugi ne œutijo.

Iskal boø, kar ni bilo nikoli izgubljeno.

Lovil boø, kar ni nikoli uølo.

   (Joæa Vrønik- Urbanov)

Na dosegu roke je tisto, kar bolj sije,
nekaj, o œemer øe sanjati ni veljalo.
Saj veste, da za deæjem vedno sonce 
posije.
Morda ste potrti, vendar je upanje 
ostalo. 
                                          (Anderson/McCree)

Knjige so ladje misli, ki potujejo po 
valovih œasa in nosijo dragoceni 
tovor od roda do roda. 

               (Francis Bacon) 

»Naredite,
kar morate narediti,
za tisto, kar si æelite narediti.«

                         (Dolly Parton)

 MOŒ ÆENSKE NARAVE
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Jubilej planinskega 
društva Velike Lašče
Obœina Velike Laøœe se lahko pohvali z velikim øtevilom 
druøtev, ki zdruæujejo ljudi z veseljem do delovanja na 
najrazliœnejøih podroœjih. Eno najstarejøih druøtev je Planin-
sko druøtvo Velike Laøœe, saj je bilo ustanovljeno pred dobri-
mi 30 leti. Uradno je bilo registrirano leta 1978, tako da je v 
lanskem letu praznovalo 30-letnico delovanja.
Zametki segajo sicer øe nekaj let nazaj, ko so se na pobu-
do dveh izkuøenih gornikov Janeza Grebenca (Mlekarjevega 
Ivana) in Janeza Kokoøinka zbrali øe: Lado Kovaœiœ, Janez 
Andoløek, Franja Jamnik in Manfred Deterding in ob »okrogli 
mizi« pri Koprivcu podprli idejo o ustanovitvi samostojnega 
PD Velike Laøœe. Kot ustanovni œlani – podpisniki so se jim 
pridruæili øe Stane Økulj, Franc Økulj, Marjan Sedej in Anton 
Perhaj in leta 1978 je PD Velike Laøœe zaæivelo.
V prvih letih je bilo delovanje omejeno na organizacijo po-
hodov, kar je øe vedno glavno poslanstvo planinskih druøtev. 
Pohvalno je, da je vodstvo PD Velike Laøœe veliko energije in 
f inanœnih sredstev vlagalo v izobraæevanje. Na osnovi tega je 
kar nekaj œlanov pridobilo nazive »planinski vodnik«. Svoje 
znanje starejøi planinci z veseljem posredujejo mladim. Tako 

æe dobro desetletje izredno uspeøno deluje planinski kroæek 
na OØ Primoæa Trubarja. Z izvajanjem razliœnih aktivnosti 
opravlja zelo pomembno poslanstvo: pribliæati mladini lepo-
te narave, jo spodbujati k planinarjenju, pouœiti o varnem in 
odgovornem vedenju v hribih ter s tem razvijati zdrav duh v 
zdravem telesu.
Œlani PD so dejavni tudi na podroœju markiranja in 
vzdræevanja planinskih poti, ki so pri Planinski zvezi Slove-
nije registrirane kot trase PD Velike Laøœe. Najveœ dela jim 
prav gotovo da Velikolaøka kulturna pot in z njo povezan 
vsakoletni pohod ob obœinskem prazniku.
Na omejenem medijskem prostoru je teæko opisati vse, œesar 
so se œlani PD Velike Laøœe spomnili na obœnem zboru 15. 
februarja, ko so z dopadljivim kulturnim programom in 
priloænostno razstavo fotograf ij obeleæili 30-letnico delova-
nja. Planinska zveza Slovenije je ob tej priloænosti z brona-
stimi, srebrnimi in zlatim znakom nagradila najzasluænejøe 
œlane za dolgoletno prizadevno delo. 
Ob jubileju izrekam toplo zahvalo vsem, ki so desetletja 
nesebiœno razdajali svoj œas, da je Planinsko druøtvo Velike 
Laøœe dihalo in æivelo ter dalo neizbrisen peœat naøim kra-
jem. Vsem œlanom æelim, da bi tudi v prihodnje iz lepot pla-
ninskega sveta œrpali energijo za svoje poslanstvo.

Ladka Deterding, foto Niko SamsaOgled priloænostne razstave fotograf ij.

Lado Kovaœiœ prejema iz rok predsednice PD Velike Laøœe in pred-
stavnice Planinske zveze Slovenije zlato priznanje.

Meditacija 
Sproøœanje ali umiritev
Vedno, kadar nanese pogovor na meditacijo ali sproøœanje, se 
postavi vpraøanje, kaj je to. Zato tokrat namenimo nekaj besed 
temu, da skozi primer opiøemo, kako smo doæiveli meditacijo, 
sproøœanje ali umiritev v telovadnici in doma …
V naøi notranjosti se odpravimo v kraj, v zatoœiøœe, kjer je 
doma zdravje, ravnovesje in ustvarjalnost ter ljubezen, kot 
najœistejøa energija. Tu se tudi prepletajo neomejene moænosti 
in modrost. Naøli bomo kraj, v katerem domuje notranja tiøina, 
ki pozna vse odgovore. 
Kje pa to je?
Œlovek lahko v popolni tiøini odkrije svojo notranjost, svoje 
reakcije, svoje delovanje, naœin razmiøljanja, svoje navade, 
ozko zagledanost ali øirokogrudnost, svojo dvojnost. Pogled 
na lastno f iziœno obliko, slike in f ilme, ki si jih umiøljamo ali 
jih celo planiramo – torej lastne mentalne pojave ali predstave 
in œutenje …
Pri umiritvi in zavedanju ter s koncentracijo prisluhnemo tihe-
mu glasu v sebi, se naravnamo na notranjo tiøino, tiøino svo-
jega bitja. Ta zavest o samem sebi nam pomaga dozoreti v 
vseh pogledih in lahko obogati vse naøe æivljenjske izkuønje in 
vpliva na naø mir tudi v stiku z zunanjim svetom.
Vsak dan se spraøujemo o smislu svojega æivljenja. Nauœili 
smo se otrdeti, objokovati svojo usodo in trpljenje, ki ga 
obœutimo. Mogoœe nam je tak obœutek æe kot »zdravilo« in ne 
razumemo, da je potrebno iz te teme œim prej na svetlobo. Œe 
bi se zmogli ustaviti samo za trenutek in prisluhniti svojemu 
notranjemu glasu, bi se odprli neskonœnemu razumevanju in 
dojemanju, zaznali bi, da je to samo izgovor, da tiœimo v neki 
neznani situaciji.
Vendar: katera pot vodi do te tiøine? Kako se naravnamo na 
svoje notranje vedenje? Kako vemo, da je to naø notranji glas? 
Odgovori na ta vpraøanja, ki jih zaenkrat poznamo, in najboljøi 
naœin za dosego tega, je meditacija, sproøœanje in umiritev. To 
je tudi bliænjica do odprave stresa. Stres deluje kot prevelika 
vibracija preveœ nabrane energije in økodljivo deluje na naøe 
telo in celice.
V meditaciji prebujamo pozornost, ki nam prinese stanje 
brez æelja, odpora, jeze, pohlepa, sovraøtva, navezanosti in 
priœakovanj ter posledic preteklih informacij in znanj. Torej 
poznamo vse poti resnice in naø jaz – naø ego – nas ne dræi veœ 
v navezanosti na obœutke in stanja, ki smo jih vzeli za svoja 
preko lastnega znanja ali sugestij drugih. Kadar smo nad temi 
informacijami, smo v stiku z naøo notranjo resnico, ki nas uœi. 
Smo v stiku z izkuønjo, ko je zaznava v vseh trenutkih tako 
kristalna in œista ter brezosebna, da izginejo vsa nasprotja in 
ostane plemenita resnica in mir. V tem zavedanju smo v stiku 
s seboj in energija teœe. Takrat se v nas sprosti dovolj telesne 
kemije, da smo pozorni in prisotni v vsakem trenutku v popol-
ni pozitivnosti.
Kaj je meditacija?
Meditacija je, preprosto povedano, osredotoœenje zavesti z 
enega stanja bivanja na drugo. V bistvu gre za to, da izkljuœimo 
zunanji svet in svoj vsakdan ter se priœnemo zavedati svojega 
notranjega sveta. Meditiramo in svojo energijo osredotoœimo 
na svoje bivanje, se spet povrnemo k popolnosti, k enosti tega, 
kar smo, torej k svojemu neskonœnemu jazu. V tem miru se 
zaœnemo osvobajati dvojnosti, ki nas loœuje od naøega notra-
njega razumevanja sebe. Ta dvojnosti izhaja iz vere v negativ-
nost, v strah, v skrbi, v bolezen, v æalost in v razoœaranje, ki 
postanejo takoj, ko nismo v skladu s svojim boæanskim jazom, 
naøa realnost. Te navade vzamemo za svojo last. Kadar me-
ditiramo, porabljamo kozmiœno energijo, ki razsvetli in ener-

gijsko napolni duhovne centre telesa. Energija je zgoøœena v 
naøi srœni œakri. Pri meditaciji v nas zasveti luœ brezpogojne 
ljubezni in z vsako meditacijo je te svetlobe veœ. Ne smemo 
pozabiti, da je srœna œakra uteleøenje brezpogojne ljubezni, 
zavesti ali srediøœe duøe. Bolj ko se osredotoœimo na ta center, 
tem bolj se v nas razvijajo obœutki brezpogojne ljubezni in 
bolj se spreminjamo v vsakem pogledu svojega æivljenja in 
pozitivno vplivamo na vsakogar, s komer stopimo v stik. Ko 
meditiramo, se naøi duhovni centri napolnijo in energija teœe 
skozi vse œakre telesa. Zaznamo, da se uglasimo na to energijo 
oziroma na svetlobni tok, ki se pretaka po vsem naøem telesu. 
Œim veœ prakse imamo z meditacijo, zmoænostjo, da delujemo 
iz notranjega lastnega miru, tem bolj se lahko uskladimo s to-
kom neskonœne æivljenjske sile in se samozdravimo.
Bistvo meditacije je tudi, da se na nekaj popolnoma 
osredotoœimo. Meditacij ne izvajamo samo v popolni tiøini, 
naœinov meditiranja je veliko in zato je meditacijo mogoœe 
izvajati na razliœne naœine. Enako stopnjo koncentracije lah-
ko doseæemo tudi takrat, ko beremo, piøemo tekste, delamo 
zapiske, slikamo, vrtnarimo, piøemo pesmi, pojemo, igramo, 
pleøemo, delamo, telovadimo, se vozimo. V bistvu meditiramo 
vedno, ko se uglasimo z ustvarjalno silo znotraj sebe. Tudi øe 
iz tako hudega stresa ali depresije se lahko reøimo s pomoœjo 
zdravnikov in strokovnjakov s tega podroœja, œe imamo sami 
za to dovolj energije.
Nekaj napotkov za meditiranje

Prostor: 
Doloœimo prostor, kjer izvajamo meditacije ali svoje duhov-
ne vaje, œe je mogoœe, si naredimo »duhovno delavnico«. Na 
zaœetku je to kot pomoœ, da se moægani hitreje poœutijo kot na 
nekem znanem mestu in se lahko hitreje zaœnemo sproøœati. 
Tu imejte mir, izklopite telefone in druge vire moteœih zuna-
njih dejavnikov. Œe æelite, lahko priægete kadilo, diøeœe sveœe 
ali na mizo postavite øopek sveæih roæ. Zavrtite si glasbo z 
izbrano sproøœujoœo temo. Lahko sedite na tleh ali sedite na 
stolu z ravnim naslonjalom. Ne glede na to, kaj izberete, je 
pomembno, da je vaøa hrbtenica ves œas vzravnana, tako kot 
bi vas kdo z vrvico vlekel za vrh glave, saj energija na ta naœin 
laæje teœe po hrbteniœnem kanalu in opravlja samozdravljenje 
hrbtenice in vseh notranjih organov, æivœevja, limfnih poti in 
krvnega sistema in tudi samega okostja.

Dihanje:
Ko se namestite, se osredotoœite na svoje dihanje. To je zelo 
vaæen element meditacije. Na zaœetku boste morda morali pazi-
ti na dihanje. Kljuœnega pomena je, da dihate poœasi, sproøœeno 
in z osrednjim delom, ne pa plitko in hitro. Posebno pozornost 
namenite temu obœutku! Ko zaœnete z dihanjem, zaprite oœi. 
Mislite na to, da je dihanje vaø najveœji blagor, ker brez dihanja 
ne bi mogli æiveti. Poœasi vdihnite skozi nos. Med vdihom si 
malo nad glavo predstavljajte zlato belo svetlobo, to svetlobo 
vdihnite vase z vsem svojim telesom, œutite, kako je stopila v 
vas skozi glavo. Zlata zdravilna svetloba potuje naprej skozi 
grlo in prsni koø ter dalje v roke, vse do konca prstov, se nato 
razlije po trupu in nogah, spet do konic prstov. Malce zadræite 
dih, preøtejte do øtiri in se prepriœajte, da je zlata svetloba z 
obœutkom brezpogojne ljubezni, œistosti in popolnosti napol-
nila vsako celico vaøega telesa. Ko preøtejete do øtiri, zaœnite z 
izdihom skozi usta v podobi sive meglice, ki zapuøœa vaøe telo. 
Po vsakem izdihu se boste poœutili lahkotnejøi, saj se boste po-
stopoma osvobajali slabih in temnih energij, nadomestile pa jih 
bodo svetlejøe in dobre vibracije zlate svetlobe. Med meditacijo 
bodite sproøœeni in povsod v telesu, kjer so æe teæave ali kjer 
imate obœutek krœev, hladu, prevelike toplote, vse te dele, ki so 
napeti, sproti sproøœajte tako, da z njimi dihate. 

Po 5–10 minutah:
Osredotoœite se na svoj notranji prostor v sebi. Zavedajte 
se tega notranjega prostora brez ocenjevanja in predstav. 
V svojem notranjem prostoru opazujte svetlobo in njeno 
spreminjanje. Morda se pojavijo svetlobni valovi, barve ali 
vzorci. Bodite negibni in sproøœeni. Mirno opazujte svoj 
notranji svet. Ne enaœite se z obœutki in mislimi, le opa-
zujte. V svojem notranjem prostoru vidite sebe. Opazujte 
misli in obœutke. Zavedajte se svojega dihanja. Vidite, da 
sedite v prostoru v poloæaju za meditacijo. Osredotoœite se 
na svetlobo znotraj sebe. Prijetno vam je. Ne oklepajte se 
misli, obœutkov ali podob. Niœesar ne odklanjajte niti ne 
izsiljujte. Opazujte, kot da gledate f ilm. Nekaj trenutkov 
se øe prepustite miru, ki je napolnil vaøo notranjost telesa 
in vas sprostil, dopustite, da popustijo tudi vse napetosti. V 
tem miru, ki sedaj napolnjuje vaøe telo, se poœasi zaœnite 
zavedati prostora in zaœutite svoje telo. Malo se pretegnite 
in zazehajte in uæivajte v nadaljevanju vaøega vsakdanjika.

Zakljuœek:
Poloæite dlani na oœi. S toploto rok neæno zmasirajte obra-
zne miøice. Na koncu sklenite dlani in se priklonite ali si 
naredite svoj obred za zakljuœek meditacije.
Zahvalite se svoji notranjosti za to izkuønjo, meditacijo, 
sproøœanje, umiritev.

Uæivajte v novih obœutkih na poti zdravja, ravnovesja in 
ustvarjalnosti. Izkoristimo torej vse znanje, ki nam ga nudi 
naøa okolica in trudimo se biti pozitivni. Prav tako, kot se 
trudi narava okoli nas in se mi sami trudimo za zdravje, 
ravnovesje in ustvarjalnost. Kadar imate obœutek, da uœinki 
vaje niso prinesli æelenega uœinka, se podajte na sprehod in 
sprostite um. Imate pa tudi moænost, da se za bolj natanœno 
izvedbo vaj ter tudi vaj pri razliœnih teæavah posvetujete z 
menoj. 

Pripravila:
Terapevtka in vaditeljica

Tina Seøek (041 745 363)
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Mladi nogometaši 
nk Velike Lašče v 
zimski ligi
Tekmovanja v zimski ligi smo se letos udeleæili z dvema 
ekipama: v kategoriji najmlajøih, starih do osem let, in v 
kategoriji dvanajstletnikov.

V NK Velike Laøœe smo se tudi letos odloœili, da otrokom 
popestrimo zimske treninge in da se udeleæimo tekmovanja 
v zimski ligi MNZ Ljubljana. Tekmovanje je letos ponovno 
potekalo na pokritem igriøœu za Beæigradom. Liga je potekala 
od novembra do marca in velja za najveœji zimski turnir v 
Sloveniji. Letos je bilo v petih kategorijah prijavljenih 157 
ekip iz 35 klubov, sodelovalo pa je veœ kot 1300 mladih 
nogometaøev.

Za naøe najmlajøe nogometaøe v kategoriji U-8 je bilo 
sodelovanje namenjeno predvsem nabiranju prvih 
tekmovalnih izkuøenj. Temu primerni so bili tudi rezultati, 
saj smo dosegli le eno zmago.

Naøa starejøa ekipa je v tej ligi tekmovala æe lani, ko 
je v kategoriji U-10 dosegla uvrstitev pri samem vrhu 
tekmovanja.

Letos so fantje nastopali v kategoriji U-12 in so bili na osnovi 
lanskega uspeha uvrøœeni v najmoœnejøo, A skupino. Naøi 
nasprotniki so bili praviloma leto dni starejøi.

V ligi smo dosegli øtiri zmage; premagali smo ekipe Brinja 
A (Grosuplje), Bravo Publikum A, Alfa (Ljubljana) in Roltek 
Dob. Na ostalih tekmah smo nekoliko viøje poraze doæiveli 
le proti ekipam Olimpije, Domæal in Krke. Z drugimi smo 
se enakovredno kosali in z malo veœ sreœe bi lahko dosegli 
tudi kakøno zmago veœ. Na koncu so fantje v skupini A med 
14 ekipami zasedli 10. mesto in tako dokazali, da se lahko 
enakovredno kosajo z veœino ekip v svoji starostni skupini.

Æe konec marca se nadaljujejo tekmovanja v letni ligi, 
kjer nastopamo s skupno ekipo NK Koœevje v 1. ligi MNZ 
Ljubljana, tako da mladi nogometaøi in z njimi tudi starøi 
tekmovalnega poœitka skoraj ne poznamo.

Primoæ Økulj

Novim izzivom 
naproti
O naøem delu in rezultatih v preteklem letu smo æe poroœali. 
Na æalost nismo veœ dobrodoøli v novi telovadnici v Velikih 
Laøœah, kar je imelo za posledico poslabøanje dvoranskih re-
zultatov in odsotnost lokostrelstva kot izbirnega predmeta na 
velikolaøki øoli.
Zimske treninge smo za zimo 2008/2009 preselili v zadruæno 
dvorano v Mali vasi, kar pa je lahko le prehodna reøitev, saj 
daljave ne omogoœajo izvajanje celovitega treninga.
Leto 2009 je za lokostrelstvo zelo pestro saj se prireja sve-
tovno prvenstvo v disciplini 3-D (Italija, 15.–19. september) 
in evropsko prvenstvo EAA, ravno tako v 3-D disciplini (od 
16.–23. avgusta v Avstriji). Lokostrelska zveza Slovenije je æe 
doloœila okvirno sestavo reprezentance. Turjaœani smo za-
stopani v stilu dolgi lok: œlanica Ana Gruden, œlani Marjan 
Kocman in Nejc Gorøiœ, v stilu instiktivni lok pa œlan Øtefan 
Gruden. Razdelan je program priprav, treningov, pripravljal-
nih tekem in testiranja. Doloœene so norme in kriteriji za 
dokonœno izbiro in sestavo reprezentance. Mnogi priœakujejo, 
da se bodo øe uvrstili v sestavo, zato pridno trenirajo. Nor-
me so izredno zahtevne in temeljijo na rezultatih 16. mesta 
na zadnjem svetovnem prvenstvu, kar zahteva plasma vsaj v 
osmino f inala. 
Lokostrelska zveza je doloœila tudi tako imenovane B-norme 
(niæje za 3 odstotke) za udeleæbo na evropskem prvenstvu in 
C-norme (zmanjøanje za 10 odstotkov) za pokalna mednaro-
dna tekmovanja. Za mladinsko vrsto se norme zniæajo øe za 
10 odstotkov.
V lokostrelskem klubu Turjak priœakujemo, da bo 5 do 6 
œlanov izpolnilo A-normo in vsaj øe øtirje B-normo. Norme se 
dosegajo na pokalnih tekmovanjih. Turjaøki lokostrelci bodo 
v letu 2009 tekmovali v slovenskem pokalu, slovenskem 3-D 
pokalu, jadranskem pokalu in evropskem EAA pokalu. Naøi 
tekmovalci se bodo udeleæili tudi vseh tekem za dræavne na-
slove po posameznih disciplinah, stilih in kategorijah. 
Dve tako veliki mednarodni tekmovanji zahtevata zgodnejøi 
zaœetek pokalih tekmovanj, zato sta æe marca dve tekmi v na-
ravi v disciplini 3-D, kjer kandidati æe lahko potrdijo norme. 
Tekmovalna vroœica se je æe zaœela. Aprila sledijo 3 tekme 
izbirne kategorije, tako da bo potrebnih veliko naporov in 
prizadevanj za dobre rezultate in uvrstitve. 
LK Turjak bo v letu 2009 organizator tekmovanja v disciplini 
»gozdni krog« (11. aprila), Boæiœne tekme (19. decembra) in 
verjetno po predlogu vodje 3-D programa tudi kakøne tekme 
za vadbo reprezentance.
V lokostrelsko øolo bomo prijavili veœ kandidatov za vaditelje 
lokostrelstva, vsaj enega za nadaljevalni teœaj in veœ teœajnikov 
za pridobitev usposobljenosti za organizatorja tekem.
Vse ljubitelje lokostrelstva in zainteresirane za vadbo in tek-
movanja vabimo v œlanstvo naøega kluba. Kontaktna oseba: 
Edo Gorøiœ: 041 520 368. 

Lokostrelski pozdrav – vse v zlato!
Boæo Kovaœiœ

Pred spomladanskim 
nadaljevanjem tekmovanja 
pod okriljem MNZ Ljubljana
Mlajøe selekcije ØD NK Velike Laøœe najboljøe na turnirju 
Mladi upi dolenjske.

Pred nadaljevanjem tekmovanja v nogometu na travi v ligah 
MNZ Ljubljana, ki se bo zaœelo 11. oziroma 18. aprila so se 
selekcije ØD NK Velike Laøœe udeleæile turnirja, »Mladi upi 
dolenjske« v organizaciji NK Koœevje. 

Turnir je potekal v nedeljo, 15. februarja 2009, v rdeœi øportni 
dvorani v Koœevju. 

Otroci so se pomerili v treh starostnih skupinah. V vseh treh 
kategorijah: osemletnikov, desetletnikov in dvanajstletnikov 
so œlani ØD NK Velike Laøœe osvojili prvo mesto. Œestitamo!

Odliœen tekmovalni uspeh na zimskih tekmovanjih je doda-
tna spodbuda pred prihajajoœimi spomladanskimi tekmami. 

Zapisal Mitja Pintariœ

Skupina dvanajstletnikov s trenerjem Sreœkom Rajølom.

Skupina desetletnikov s trenerjem Sreœkom Rajølom.

Skupina osemletnikov s trenerko Nino Samsa.

Naši nogometaši 
odlični četrti
Zimska liga Grosuplje končana.

Malonogometna ekipa MINA CAFE se je z zmago v zadnjem, 
14. kolu Zimske lige Grosuplje odliœno poslovila od tekmo-
vanja. Tekma z neposrednim tekmecem za œetrto mesto, eki-
po MIX BAR, je bila enostavna. Kljub samo eni menjavi je 
bila ekipa MINA CAFE celo tekmo boljøi nasprotnik. Do kon-
ca tekme je kontrolirala potek in z lahkoto zmagala. Rezultat 
6 : 2 pove vse. Konœni uspeh – œetrto mesto øteje med vrhun-
ce v zgodovini ekipe. Zanj so zasluæni: Aleø Pirman, Tomaæ 
Avælahar, Matej Gradiøar, Roman Klariœ, Goran Njenjiœ, 
Miha Feguø in Elis Sarhatliœ.
Fantom œestitke za odliœen uspeh! 

Zmagovalec lige je ekipa ØD Ponikve, ki je v dramatiœnem 
zakljuœku f inala z 5 : 4 premagala favorizirano ekipo Delta 
New Wawe.
Med najboljøimi strelci celotne lige se je z 18. goli na øestem 
mestu znaøel Roman Klariœ. Vseh evidentiranih strelcev v 
treh ligah je bilo 271. Poudariti velja, da je dosegel najveœ 
golov med igralci, ki so sodelovali v 1. A ligi, kar daje Roma-
novemu uspehu dodatno teæo.
Pred ekipo so novi izzivi, tekmovanja na prostem in na 
domaœem igriøœu v Velikih Laøœah. Vrhunec je tekmovanje 
v Medobœinski ligi v malem nogometu v organizaciji ØD 
Lonœar, tako imenovana RIBNIØKA LIGA, ki se zaœne aprila. 
V tem tekmovanju so naœrti ambicioznejøi od lanskih. Seveda 
ekipa priœakuje podporo s tribun, saj navijaœi dajejo vsaki 
ekipi dodaten motiv. Prav to bo mogoœe kamenœek na teh-
tnici pri dosegi vrhunskih rezultatov. Vabljeni na tekme in 
aktivno spremljanje uspehov ekipe MINA CAFE!  
O podrobnem razporedu in rezultatih vas bomo sproti 
obveøœali na naøi spletni strani : http://www.minacafe.com.

Zapisal Mitja Pintariœ

Najpomembnejøe, kar starøi lahko 
nauœijo svoje otroke, je, kako naj 
preæivijo brez njih. 
          (Franek A. Clark)

Kdo ne ve toœno kam prav 
hoœe, se ne sme œuditi , œe 
pride œisto nekam drugam.                                                                                             
                            (R. Mager)

Otroci imajo kratke noge,
a delajo najveœje korake
do sonca, do sreœe, œez svet
in puøœajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sled.

Ko prihajajo iz njihovih ust
tiste velike besede,
kakor sonce in sreœa in svet,
je, kot bi iz zlate sklede
zajemali sladko jed.

In ko se nasitijo,
sijejo od zdravja in æidane volje
kot sonce, kot sreœa, kot svet,
ki se je premaknil na bolje

za celo velikanovo ped.

    (Tone Pavœek)
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ŠD NK Velike Lašče 
tudi odličen 
organizator 

tekmovanj
Odmevni nogometni turnirji 
tekmovanja Rad igram nogomet

Najbolj mnoæiœno tekmovanje za mlade nogometaøe v Slo-
veniji je vsakoletno tekmovanje Rad igram nogomet, ki pote-
ka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Na podlagi raz-
pisa smo zaradi dobrega sodelovanja z Mestno nogometno 
zvezo Ljubljana ter lanskoletnih odliœnih 
tekmovalnih rezultatov naøih ekip na tem 
tekmovanju dobili priloænost, da se le-
tos izkaæemo tudi kot dobri gostitelji in 
organizatorji. Tako smo v soboto, 24. in 
nedeljo, 25. januarja, organizirali dva od 
turnirjev 1. kroga ter v nedeljo, 8. marca, 
tudi turnir 2. kroga, sicer øtirikroænega 
tekmovanja. Pika na i pri dodelitvi orga-
nizacije tekmovanja Rad igram nogomet 
pa je bila tudi naøa nova øportna dvora-
na, ki je lahko zaæivela v polnem tekmo-
valnem sijaju.

Zadnji vikend v januarju smo gostili 
øestnajst nogometnih ekip v kategoriji 
osemletnikov in osem nogometnih ekip 
desetletnikov. Tekmovanja so se udeleæile 
ekipe iz øirøe ljubljanske regije. Za organi-
zacijo dvodnevnega tekmovanja smo ob 
pomoœi OØ Primoæ Trubar Velike Laøœe 
poskrbeli œlani ØD NK Velike Laøœe. Tudi 
tokrat smo na tekmovalnem podroœju 
blesteli, saj sta se obe domaœi ekipi uvr-
stili v drugi krog tekmovanja.

deklice do deset let (–140 cm)        
3. mesto: Larisa Latiœ              
             
deklice (+155 cm)                   
    
2. mesto: Iris Latiœ                  

mladinke (–55 kg)                   
   
3. mesto: Jovana Grubaœ         
                                        
œlanice  (–60 kg)                      
 1. mesto: Jovana Grubaœ        
                                         
œlanice (–65 kg)
3. mesto: Nataøa Dobravec

mladinci (–65 kg)
1. mesto: Aleksander Æagar

mladinci (–63 kg)
2. mesto: Urban Ahœin 

mladinci (–75 kg)
1. mesto: Benjamin Erœulj

mladinci (–79 kg)
1. mesto: Andrej Obrstar

mladinci (–84 kg)
2. mesto: Andrej Obrstar

mladinci (–89 kg)
1. mesto: Luka Meglen

mladinci (–94 kg)
1. mesto: Luka Meglen

œlani (–85 kg)
2. mesto: Andrej Meglen

œlani ( + 94) 
1. mesto: Edo Latiœ

ØPORTNI POZDRAV                                                                                       
Sanja & Edo Latiœ

Tako so se v drugem krogu osemletniki pomerili z vrstniki na 
turnirju v Ljubljani. Osvojili so tretje mesto. Desetletniki pa 
so lahko ponovno igrali na domaœem terenu, v prelepi øportni 
dvorani v Velikih Laøœah. Tu so tekmovale øe ekipe iz Nakle-
ga, Øenœurja in Kamnika. Najboljøi so bili mladi nogometaøi 
iz Kamnika, naøi pa so osvojili tretje mesto.

Ne glede na rezultate je pomembno, da smo øirøi nogometni 
javnosti znova pokazali, da je v Velikih Laøœah nogomet med 
najmlajøimi vodilni øport. Delo z mladimi nogometaøi v NK 
Velike Laøœe je kvalitetno, tako da se lahko kosamo z vsemi, 
tudi veliko bolj uveljavljenimi klubi. Znamo pa se dokaza-
ti tudi kot vrhunski organizatorji nogometnih tekmovanj. Z 
novo øportno dvorano imamo vse moænosti tudi za to. 

Zapisal: M. Pintariœ

KICKBOXING EVENTS
Novo sezono tekmovanj je zaznamovalo kar nekaj zelo do-
brih rezultatov, tako da bomo, kot kaæe, imeli zelo uspeøno 
letoønjo sezono.

Konec januarja je bila prva mednarodna tekma v Italiji – 
Golden Glove, ki se je je udeleæil trener Edo Latiœ in po-
novno dokazal, da spada v vrh svetovnega kickboxinga, saj 
je pometel s konkurenco. Vsi trije nasprotniki so izgubili z 
rezultatom 3 : 0, kar pomeni, da so vsi trije stranski sodniki, 
ki dodeljujejo toœke, zmago dosodili naøemu tekmovalcu.

Øe veœje veselje pa je trener doæivel 7. marca na 1. kolu 
dræavnega prvenstva v Zagorju, kjer je poleg njega tekmova-
lo øe deset naøih tekmovalcev. Naj spomnimo, da je najdaljøi 
staæ treninga tekmovalcev eno leto, pri nekaterih, ki so zaœeli 
trenirati kasneje, pa celo manj. Trud, ki so ga vloæili in tre-
niranje øtirikrat tedensko, se je obrestoval, tako smo skupno 
osvojili sedem 1. mest, øtiri 2. mesta in tri 3. mesta. Vse borbe 
od prve do zadnje so bile dobre, tehniœno lepo dodelane in 
tekmovalci si res zasluæijo vse pohvale. Niti v sanjah nismo 
priœakovali takønega razpleta, vendar smo ob koncu dne-
va vsi v rokah dræali dokaz, da smo na pravi poti. Øe enkrat 
œestitke vsem in le tako naprej. 
Rezultati 1. kola dræavnega prvenstva 2009    
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9. CENETOV MEMORIAL
Mednarodni odprti turnir za 
rekreativne igralce v namiznem tenisu

Zadnjo januarsko soboto je TVD Partizan organiziral æe 9. Ce-
netov memorial, odprti turnir za rekreativne igralke in igralce 
namiznega tenisa. Tekmovanja se je udeleæilo 76 tekmovalk 
in tekmovalcev, ki so nastopili v 8 posamiœnih kategorijah 
in 24 dvojic v 3 kategorijah. Zabeleæili pa smo mnoæiœno 
udeleæbo domaœih igralk in igralcev. Øportna dvorana je do-
volj prostorna, da poleg tribun za gledalce omogoœa igranje 
na 12 mizah. Zato je lahko ekipa organizatorjev (Urøa, Saøa, 
Niko, Peter, Joæe in Igor) poskrbela za hitro in pravilno izved-
bo tekmovanja. Kot vedno, smo tudi letos s pomoœjo naøih 
zvestih donatorjev poskrbeli, da so imeli tekmovalci zado-
stne koliœine hrane in pijaœe skozi celodnevno tekmovanje in 
seveda na samem zakljuœku pri podelitvi medalj najboljøim, 

kjer se je ob sproøœenem vzduøju in klepetu zakljuœil turnir 
z obljubo po vnoviœnem snidenju na jubilejnem 10. Ceneto-
vem memorialu.

Iskrena zahvala donatorjem, ki so pripomogli k izvedbi tek-
movanja: Trgoup d.o.o. – Velike Laøœe, Frizerski salon Cen-
ta Ana s.p. – Mala Slevica, Gostilna Murn – Turjak, Puøtab 
d.o.o. – Velike Laøœe, Picerija pri Roku – Velike Laøœe, Go-
stilna Kropec – Mala Slevica, Trgovina Poni – Velike Laøœe, 
Centralno ogrevanje Øilca Anton s.p., – Poznikovo, Izdelava 
sodœkov Indihar Stane s.p. – Retje, KZ Velike Laøœe, Vodo-
vodne inøtalacije Belaj Marko s.p. – Æimarice, Gostilna pri 
Kuklju – Velike Laøœe, Pekarna Blatnik – Videm Dobrepolje, 
Avtohiøa Zalar – Male Laøœe, Elektroinøtalacije Strnad Marjan 
s.p., – Videm Dobrepolje, Zagorc d.o.o. – Male Laøœe, Fri-
zerski salon Koderœek Sernel Bogdana s.p. – Raøica, Picerija 
Rozamunda – Turjak, Strojna obdelava lesa Centa Zvone s.p. 
– Turjak, Uskok d.d. – Fara, Mix d.o.o. – Ljubljana, Acest 
Purkat Franc s.p. – Turjak in glavni pokrovitelj tekmovanja 
Obœina Velike Laøœe.

REZULTATI PO KATEGORIJAH
Æenske do 40 let:
1. Gerdina Mateja (Borovnica)
2. Øinkovec Laura (Kompolje)
3. Vehar Nataøa (Bevke)
3. Zidar Zupan Alenka (Velike Laøœe)

Æenske nad 40 let:
1. Lapajna Dragica (Kranj)
2. Øebjaniœ Pupiœ Jasna (Kranj)
3. Prevonik Darja (Ponikva)
3. Bahor Sneæana (Velike Laøœe)

Æenske dvojice:
1. Lapajna Dragica, Øebjaniœ Pupis Jasna
2. Gerdina Mateja, Prevonik Darja
3. Øinkovec Laura, Zidar Zupan Alenka
3. Vehar Nataøa, Bahor Sneæana

Moøki do 30 let:
1. Gradiøar Simon (Novo mesto)
2. Ægank Matevæ (Velenje)
3. Fridrih Dejan (Gomilsko)
3. Lenko Jernej (Petrovœe)
Tolaæilna skupina: 1. Prijatelj Primoæ (Kompolje)

Moøki 30 do 40 let:
1. Økerl Damir (Sevnica)
2. Kralj Tone (Videm Dobrepolje)
3. Miklavœiœ Simon (Ljubljana)
3. Smrekar Aleø (Velike Laøœe)
Tolaæilna skupina: 1. Miklavœiœ Damjan (Ljubljana)

Moøki 40 do 50 let:
1. Zore Lojze (Trojane)
2. Vok Tomaæ  (Petrovœe)
3. Horvat Edvard (Ljubljana)
3. Ginter Erik (Slovenj Gradec)
Tolaæilna skupina: 1. Merc Miran (Ljubljana)

Moøki 50 do 60 let:
1. Økoberne Boris (Celje)
2. Hribernik Franc (Velenje)
3. Miklavœiœ Joæe (Vrhnika)
3. Supaniœ Bojan (Ljubljana)
Tolaæilna skupina: 1. Kozjek Ciril (Øenœur)

Moøki nad 60 let:
1. Pogaœar Joæe (Øenœur)
2. Stankoviå Dragutin (Ljubljana)
3. Vahœiœ Joæe (Ømarje Sap)
3. Petrovœiœ Joæe (Borovnica)
Tolaæilna skupina: 1. Æmavc Franc (Breæice)

Moøke dvojice do 50 let:
1. Gradiøar Simon, Økerl Damir
2. Zore Lojze, Strniønik Franc
3. Friderih Dejan, Lenko Jernej
3. Horvat Edvard, Merc Miran

Moøke dvojice nad 50 let:
1. Stankoviå Dragutin, Økoberne Boris
2. Keniœ Ivan, Bergoœ Darjo
3. Pogaœar Joæe, Kozjek Ciril
3. Glaæar Stane, Lapajna Dragica

Slike: Niko Samsa in Joæe Stariœ
Zapisal: Igor Sever

Rekreacija in øportTrobla 1/2009 Rekreacija in øport Trobla 1/2009

Občinsko prvenstvo 
v veleslalomu – 
Sodražica 2009
Zadnja januarska sobota je bila za TVD Partizan organizacijsko 
uspeøna pri izvedbi obœinskega prvenstva v veleslalomu, ki je 
potekalo pod ref lektorji na smuœiøœu Sodraæica. Imeli smo 
sreœo z vremenom in veœ kot 50 nastopajoœih obœank in 
obœanov se je lahko dvakrat zapodilo po progi in se spopadlo 
s œasom in nasprotniki. Nekaterim favoritom, ki so bili visoko 
uvrøœeni po prvem teku, sreœa ni bila naklonjena na drugi 
progi in so æal ostali brez uvrstitve. S tem pa so seveda 
ponudili priloænost drugim, ki so bolj previdno prevozili 
drugo progo. Izpostaviti velja nekaj oseb, ki so »krive« za 
dobro izvedbo tekmovanja. Vedno dobro razpoloæeni 
Simon Gale je poskrbel za prijetno atmosfero v ciljni areni, 
mikrofon in ozvoœenje pa mu je »posodil« Aleø Pirman. Brez 
neumornega Toneta Æuæka in Petra Podlogarja pa si itak ne 
znamo predstavljati, kako bi tekmovanje sploh potekalo. 
Nekaj donatorjev pa je prispevalo tudi praktiœne nagrade, ki 
so jih prejeli tekmovalci (Mina Caffe, Trgoup, Simon Gale). 
Ker pa je bil prisoten tudi naø æupan Tone Zakrajøek, ki je 
tudi ob asistenci obœinske svetnice Polone Cvelbar podelil 
medalje in priznanja najboljøim, lahko kljub nekaterim 
izreœenim pripombam razglasimo tekmovanje za regularno 
in oznanimo obœinske zmagovalce. 

REZULTATI PO KATEGORIJAH

Mlajøe deklice:
1. Gruden Tanja
2. Belaj Sabina
3. Debeljak Ana

Mlajøi deœki:
1. Pintariœ Nik
2. Hren Nik
3. Gruden Dren

Starejøe deklice:
1. Gruden Brina
2. Økulj Anamarija
3. Æuæek Kaja

Starejøi deœki:
1. Peterlin Jan
2. Gruden Urban
3. Økulj Domen

Dekleta:
1. Debeljak Marta
2. Gruden Œeœ Nataøa

Fantiœki:
1. Klanœar Rok
2. Økulj Joæe
3. Podlogar Peter

Fantje:
1. Marolt Tadej
2. Debeljak Roman
3. Pucelj Gregor

Borderji:
1. Pintariœ Mark
2. Æuæek  Jan
3. Æuæek Miha

Absolutno 7. mesto je dosegel Økulj Joæe. Slike: Marko Æuæek, zapisal. Igor Sever

V knjigah je veœ zakladov
kot je gusarskih dragocenosti na 
Otoku zakladov…
in pri tem je najboljøe,
da lahko to bogastvo uæivate
vsi in vsak dan v æivljenju.
   
            (Walt Disney)

Otrok ima tisto, kar mu damo 
in nima, œesar mu ne damo.
Dovoli si toliko,
kolikor mu je dovoljeno.
Zna tisto, kar ga nauœimo.
Mladost ve œesa noœe, øe preden ve, kaj hoœe.

                                    (Teæave obstajanja, Cocteau, Jean, 1889-1963)



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

Občni zbor Društva 
podeželske mladine 
Velike Lašče
Œlani DPM Velike Laøœe smo se v petek, 13. februar-
ja, zbrali na rednem letnem obœnem zboru. Prisotnih je 
bilo 30 œlanov. Po pozdravnem nagovoru predsednika 
Roka Peœnika smo prisluhnili poroœilu o delu druøtva v 
preteklem letu. V lanskem marcu smo organizirali regij-
ski kviz Mladi in kmetijstvo, kasneje smo se udeleæili 
tudi regijskih kmeœkih iger v Zajœji Dobravi. Oktobra 
je druøtvo organiziralo strokovno ekskurzijo. Ogledali 
smo si plavajoœi mlin na Muri in tri kmetije v okolici 
Slovenske Bistrice. 

Sledil je delovni plan za leto 2009, ki bo za naøe druøtvo 
kar pestro. Praznujemo namreœ 15. obletnico delova-
nja, kar bomo proslavili z veselico v juniju. Poleg tega 
se bomo, kot vsako leto, udeleæili kviza Mladi in kme-
tijstvo, kmeœkih iger, kmetijskih sejmov v Komendi ter 
Gornji Radgoni, izbora za mladega gospodarja, zaœeli 
pa bomo tudi s folklorno skupino.
Kot vidite je dogajanje v naøem druøtvu pestro, dejavno-
sti pa so raznovrstne, tako da se za vsakogar najde kaj 
zanimivega. Mladi, vabljeni v naøe druøtvo!

Alenka Vasiœ

Novičke iz VRT-a
Dvajset mladih in pet moøkih v Mengøu

MD VRT-ovci smo æe dolgo œasa razmiøljali o skupnem 
ogledu ene izmed predstav Øpas Teatra. Po veœ neuspelih 
poskusih pri rezervaciji vstopnic smo konœno le uspeli. 
Dvajset mladih, æeljnih smeha in zabave, se je tako v 
petek, 16. januarja, proti veœeru odpravilo v Mengeø na 
nepozaben veœer. Odloœili smo se za ogled znane ko-
medije z naslovom 5moøkih.com. Za tiste, ki igro po-
znate, ni treba izgubljati besed, saj veste, da so se naøe 
trebuøne miøice poøteno natelovadile. Vsi ostali pa imate 
øe zadnjo priloænost, saj se predstava poslavlja z odrskih 
desk. Predstava je namreœ v slovenska gledaliøœa v vsej 
zgodovini do zdaj privabila najveœ obiskovalcev (skoraj 
200 tisoœ!), doæivela je skoraj 400 ponovitev in je tako 
absolutna zmagovalka v priljubljenosti med obœinstvom. 
Navduøila nas je æe sama odliœna igralska zasedba, ki 
jo sestavljajo Sebastijan Cavazza, Matjaæ Javønik, Matjaæ 
Tribuøon, Jure Zrnec in Rado Mulej. Fantje so predlagali, 
da si kmalu ogledamo øe 5æensk.com …

3. letni obœni zbor Mladinskega druøtva VRT

Zadnji petek v januarju smo v prostorih druøtva v Levsti-
kovem domu organizirali 3. redni obœni zbor Mladinske-
ga druøtva VRT. Zbranim smo najprej predstavili poroœilo 
o delu druøtva v letu 2008, in sicer smo v preteklem letu 
organizirali veœ veœerov druæabnih iger, veœ glasbenih in 
f ilmskih veœerov, gostili smo sestanek MUST-a, udeleæili 
smo se Dneva mladih v Sodraæici, sodelovali smo na Dne-
vu sonca na Raøici, izvedli smo fotografski nateœaj Motivi 
iz narave, ustvarjalno delavnico in veœ Lan partyjev. Za 
rekreacijo in prijetno druæenje œlanov smo poskrbeli z 
drsanjem v dvorani Tivoli, dvakrat smo odøli na paint-
ball, odpravili smo se tudi na biljard in bowling v Lju-
bljano, proti koncu leta pa øe na pohod na Kamen vrh. Za 
raœunalniøko pismenost smo poskrbeli s teœajem Linux, 
skupaj s prijatelji iz Dobrepolja pa smo organizirali koru-
za party. Øe posebej smo ponosni na to, da smo prviœ so-

delovali pri izvedbi Dobrodelnega koncerta Æupanovega 
sklada ter na dober odziv mladih pri izletu v Salzburg. 

Sestanek smo nadaljevali z oblikovanjem plana dela 
za letoønje leto, nato pa je sledila skromna pogostitev 
in prijetno druæenje. Zelo smo bili veseli tudi vseh pre-

dlogov, graj in pohval, ki bodo pri-
pomogle, da bo druøtvo v prihodnje 
delovalo øe bolj uspeøno. Øe vedno 
pa ste dobrodoøli in vljudno vabljeni 
vsi mladi, ki se nam æelite na novo 
pridruæiti!

Noœna smuka na Starem vrhu

Sneg, ki ga øe pred kratkim ni manjka-
lo, nas je œlane Mladinskega druøtva 
VRT premamil, zato smo se odloœili, 
da se skupaj poæenemo po belih str-
minah. Glede na to da smo dnevne-
ga smuœanja æe kar navajeni, smo 
sklenili, da se tokrat preizkusimo øe 
pod ref lektorji in se tako v petek, 13. 
februarja v zgodnjih veœernih urah 
odpravili proti smuœiøœu Stari vrh. Ko 
smo æe mislili, da smo zaøli, smo si 
oddahnili, ko smo æe od daleœ zagle-
dali osvetljeno progo. Hitro smo si 
nataknili smuœarske oziroma border-
ske œevlje, kupili karte, ter se podali 
na sneg. Po seznanitvi s progo, smo jo 
kar nekajkrat presmuœali, pri voænji s 
sedeænico pa smo si malo oddahnili. 
Ko je œas obratovanja potekel, smo 

se øe pogreli s œajem, nato pa se poœasi odpravili proti 
domu. 

Kljub izrazu nesreœni se je ta petek trinajsti konœal kar 
sreœno in veselo, na sreœo brez kakønih (veœjih) poøkodb, 
kak padec pa je vsaj poskrbel za malo smeha. Po kon-
cu smo tudi sklenili, da se øe kdaj skupaj odpravimo na 
smuœanje, po moænosti øe v veœji zasedbi.

Nova biljard miza v prostorih druøtva

Februarja se je œlanom Mladinskega druøtva VRT 
uresniœila æelja, ki smo jo gojili æe od same ustanovi-
tve, æelja po lastni biljard mizi. Na novo pridobitev smo 
øe posebej ponosni, v naslednjih tednih pa bomo za vse 
mlade, æeljne igre, organizirali tudi kakøen turnir v igra-
nju biljarda. Vabljeni!

Avtorja œlanka: Primoæ Æagar in Katja Leniœ
Fotograf ije: Primoæ Æagar, Gregor Mesec in Katja Leniœ

Izlet robarske 
mladine na primorsko
Bilo je konec lanskega leta pri mladinskem verouku, ki ga 
je vodil ribniøki kaplan Jure Ferleæ. Med pogovorom nam 
je predlagal, œe bi øli skupaj kam na izlet. Takoj smo bili 
za to.
Kmalu po vstopu v novo leto smo se na zadnjo januarsko 
soboto popoldne z dvema kombijema odpravili proti Obali, 
øe prej pa za sreœno pot zmolili roæni venec. Sonce je poœasi 
æe zahajalo, ko smo prispeli do prve postaje v Hrastovlje. 
Tu stoji cerkev svete Trojice. V njej je freska, ki predsta-
vlja mrtvaøki ples. To je slikarska in graf iœna podoba plesa 
ali sprevoda, v katerem so po stanovih razporejeni tudi æivi 
ljudje, skeleti mrliœev ali smrt sama. V srednjem veku tema 
mrtvaøkega plesa ni bila izrecno cerkvena, zato so jo sprva 
upodabljali na zunanjih cerkvenih stenah, øele kasneje v 
cerkvah. Øe ena gasilska slika in æe smo nadaljevali pot proti 
Izoli. Po kar nekaj minutnem vijuganju med izolskimi uli-
cami, smo konœno priøli do cerkve svetega Mavra, ki se na-
haja na vrhu nekdanjega otoka v Izoli. Notranjost cerkve je 
barokizirana, zunanji del, predvsem na zahodni fasadi, pa 
kaæe romanski slog. V cerkvi se nahaja 10 baroœnih oltarjev, 
poleg cerkve pa stoji 30 metrov visok gotski zvonik iz leta 
1796. Ustavili smo se øe v æupniøœu, kjer so nas prijazno po-
gostili s pijaœo in sladkarijami. Dogajanje smo si popestrili 
s petjem in kitaro. Œas nas je æe malo priganjal, zato smo 

hitro krenili naprej. Naø zadnji postanek je bil ogled cerkve 
Marije boæje v Strunjanu, kjer svoje bogosluæje æe nekaj let 
opravlja pater Niko Ævokelj, ki ga mnogi poznate kot patra 
Nika z Nove Øtifte. Po kratki predstavitvi zgodovine cerkve 
smo se povzpeli øe do razgledne toœke, do belega kriæa, ki 
je od cerkve oddaljen nekaj metrov. Razgled pa sega vse 
do Trsta. 
Ker je bila ura æe pozna, naøi æelodœki laœni, smo se za ko-
nec ustavili øe na pici in se v veœernih urah vrnili domov. 
Upamo in æelimo si, da bi bilo takih izletov œim veœ.

  Klara Peterlin

Gasilska fotograf ija pred cerkvenim vhodom.
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Potovanje po vesolju
Na petek trinajstega smo se œlani Mogoœnega hrasta odpra-
vili na »potovanje po vesolju« ali na kratko na zimovanje v 
Logatec.

Kot mora najstnik sam poskrbeti zase, smo tudi mi opravljali 
svoje delo in se usedli na vlak na peronu 9 in tri œetrtine ... pa 
ja, øt. 3 in æe smo s space shuttlom leteli v Logatec. Po utrujajoœi 
voænji na padajoœi meteor … (preveœ f ilmov gledam ...) nismo 
takoj odrinili na pot, ampak smo se ustavili v bliænji gostilni in 
se tam najedli do sitega brez vednosti voditeljev. Po dolgotraj-
nem plazenju po Logatcu smo le doœakali konec sveta. No ja, 
koœo, v kateri smo spali. Øe isti veœer smo se odpravili na sveæi 
mrzli noœni zrak opazovat zvezde in se pogovarjat o drugih ci-
vilizacijah v vesolju, kar je bila tudi naøa prva tema. Naslednji 
dan popolde smo opravili krajøi pohod po okoliøkih planetih. 
Na nekem planetu, kjer je bilo samo majceno jezero na priva-
tnem posestvu, smo morali seveda poskusiti kakønega okusa je 
voda, bila pa je teæava, ker je bil na njej led. Jaz sem teæavo 
seveda odpravil z nogo (led se je pod menoj udrl) in z njo tudi 
okusil kakøna je ... tudi to se lahko zgodi najboljøim. Na tem 
pohodu smo naleteli na ljudstvo, ki se je igralo »øtevulko«. Ni-
smo imeli izbire in smo se jim pridruæili. Po dobri uri preproste 
igrice smo se zaœeli vraœati proti naøi ljubi Zemlji. In bila je noœ 
in bil je dan ... Zjutraj smo se po krøœanski navadi odpravili k 
maøi in pri njej tudi sodelovali. 

Bliæal se je konec potovanja po vesolju, øe ena naloga pa je 
pripadla naøemu Vsevedemu rakunu – Janu. Odhajal je iz 
PP-ja v SKVO, oziroma med voditelje. Ostali œlani pa smo si 
ga veselo privoøœili, kajti sabo je imel stvari, ki jih ne smem 
imenovati. No, v glavnem smo mu pripravili nekakøno slovo 
od mladosti. 

Miha Øavli – Raziskovalni rakun 

Ne veste v kateri 
zabojnik s 
STARIM 
PAPIRJEM?
V skavtski!

Zima se je æe skoraj poslovila od nas, veœeri ob ka-
minu ravno tako … in vi se sedaj spraøujete, kaj na-
rediti z vsemi prebranimi œasopisi in obilico reklam. 
Odgovor je enostaven – v skavtski zabojnik.
Zabojnik za star papir bo na Turjaku od petka, 27. 
marca, do vkljuœno ponedeljka, 30. marca. 
Naproøamo vas, da papir tja prinesete sami. Za 
veœje koliœine papirja (nad 50 kilogramov) nas lah-
ko pokliœete in vam ga odpeljemo mi. Ravno tako 
ga odpeljemo vsem tistim, ki papirja sami ne morete 
prinesti (starejøi, tisti brez prevoza …)
Kontakt za nujne primere in informacije: 040 423 
674

Skavtska skupina Økocjan – Turjak 1

Prava mera smeha 
in zabave
Kot vsako leto do sedaj smo se tudi letos IV odpravili na zi-
movanje. V Logatcu smo bili od 20. do 22. februarja. Kot 
vedno ni manjkalo smeha in zabave!

V hiøici na lepem kraju (v gozdu) smo preæiveli vikend brez 
ogrevanja in tekoœe vode. Ker nas tam ni œakala veœerja, smo 
za to morali poskrbeti kuharji. Pripravili smo si leæiøœa in se 
uredili, pred spanjem øe poklepetali in odøli spat. Naslednje 
jutro pa telovadba, zajtrk in zatem poroœanje o veøœinah in iz-
biranje novih. Po kosilu smo odøli na sprehod. Nato je sledilo 
nepozabno driœanje z lopatami po snegu. Pred veœerjo je bilo 
øe dovolj œasa, da nam je David pokazal kako se postavi bivak, 
saj si je to izbral za veøœino. Poleg preseneœenja, ki nam ga je 
pripravila Melita, so nas prijetno presenetili tudi polhi. Naøli 
smo jih v kuhinji, na sreœo pa so øe spali! Kljub preseneœenjem 
nismo pozabili na pustno soboto. Naøemili smo se in zaœeli z 
norim zabavnim veœerom!!! Igrali smo se veliko zabavnih iger 
in se zelo, zelo smejali. Za preseneœenje nam je voditeljica 
prinesla krofe. Noœ, ki je sledila, smo skrajøali nam in Meliti, 
saj smo bili med igro osla preveœ glasni. Vseeno pa smo se 
naslednje jutro zbudili z nasmehom na obrazu. Po dobrem 
zajtrku smo se oblekli v kroje in odøli k maøi. Po maøi so ostali 
zaœeli pospravljati, pridni kuharji pa smo skuhali kosilo. Pre-
den smo dokonœno pospravili hiøico, nam je ostal øe œas za 
nekaj iger osla. Ko smo pospravili in zaklenili vrata, smo odøli 
do hriba, kjer smo se øe zadnjiœ zadriœali po snegu. 

V dolini smo se poslovili in polni veselja in lepih vtisov odøli 
domov.

Saøa Koren, Vestna hobotnica

ZAŒETNI TEŒAJ 
DRUÆABNIH 

PLESOV 
za mlade

•  vsak œetrtek ob 20.00 – 2 polni uri – 8 vaj

•  plesi: angleøki in dunajski valœek, foxtrot, rumba, 
    cha cha, disco hastl, tehno swing, jive ...

•  zaœetek: 26. marca 2009 v Levstikovem domu 
    (Velike Laøœe) ob 20.00

•  Cena: 40€ (minimalno øtevilo parov je 10)

•  Organizira Mladinsko druøtvo VRT

•  Informacije in prijave do 16. marca 2009: 

e-mail: darchyskulj@gmail.com ali 

tel: 041 986 727 (Darja)

Sporoœi interes, tudi œe nimaø soplesalca ... saj ga 
mogoœe najdeø v bazi iskalcev.

Te srbijo podplati? Ne veø, kaj poœeti zveœer? 
Ti manjka druæenja?

Ne glede na odgovor si vabljen/-a na

Prvi znanilci pomladi so nas æe spomnili, 
da poœasi prihaja œas za sajenje okenskih in 
balkonskih rastlin. Vabimo vas v naøo vrtnarijo, 
kjer si boste lahko ogledali in izbirali med bogato 
ponudbo sadik za zasajanje cvetliœnih korit in 
gredic ter sadik zelenjave in diøavnic. 

V ponudbi bodo tudi zanimivo zasajene viseœe 
posode, ki bodo aprila æe cvetele v vsej svoji 
lepoti. 

Na voljo so tudi primerni substrati za presajanje 
in gnojila.

Pri nas tudi zasadimo vaøa korita. Prosimo vas, 
da se oglasite pri nas do konca marca. 

Veselimo se vaøega obiska!

VRTNARIJA
ELANDA d.o.o.

Plosovo 2, 
1315 Velike Laøœe

041/753 031
danica.rojc@siol.net
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Krajevna enota Zavoda za gozdove Velike 
Laøœe vabi lastnike gozdov na dvodnevni teœaj 
Varno delo z motorno æago, 
ki bo 6. in 7. aprila. Prednost imajo lastniki, ki so preje-
li nepovratna sredstva za nakup motorne æage, ter tisti, 
ki nameravajo kandidirati v letoønjem letu. Cena teœaja 
znaøa 60 evrov. Predvidoma bo ceno teœaja sof inancirala 
Obœina Velike Laøœe. 

Zaradi laæje organizacije prosimo, da se zainteresirani 
prijavijo œimprej, oziroma najkasneje do 26. marca na 
telefonsko øtevilko: 788 14 70.

Cepljenje psov
VABILO

Spoøtovani!

Letos Vas øe posebej opozarjamo na ponoven pojav 
stekline v Sloveniji. Pojavila se je med lisicami, okuæen 

je bil tudi æe pes ter nekatere druge vrste domaœih 
æivali. Zato Vas v skrbi za naøe skupno zdravje in 

zdravje Vaøih psov vabimo, da psa privedete na eno od 
mest po razporedu, v Ambulanto Veterinarske postaje 

Ljubljana, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana (delovni œas 
ambulante je od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30 

in v soboto od 7.30 do 14.00), ali na Veterinarsko postajo 
Ljubljana, Enota BTC, Ømartinska cesta 152, Ljubljana 

(ob delavnikih od 12.00 do 19.00 ure). Œe psa ne morete 
pripeljati, lahko pokliœete na telefonsko øtevilko 420 56 
30 in se dogovorite z veterinarjem za cepljenje psa na 

Vaøem domu.

Cena cepljenja na terenu znaøa 34,89 evrov.

Zaradi spremembe zakonodaje potrebujemo EMØO 
øtevilko lastnika psa, zato Vas vljudno prosimo, da nam 
ta podatek posredujete ob cepljenju. Lastnik psa mora 

biti oseba, starejøa od 16 let.

Œe ste psa v letu 2009 æe cepili proti steklini, øtejte to 
vabilo za brezpredmetno.

SOBOTA, 4. aprila 2009

ob 08.00 – Turjak pri krajevnem domu
ob 09.30 – Raøica pri Æuæku
ob 10.00 – Knej pri Adamiœu
ob 10.30 – Rob pri trgovini
ob 11.00 – Osredek na vasi
ob 11.45 – Peœki pri Ovnu
ob 12.00 – Purkaœe na kriæiøœu
ob 12.30 – Krvava peœ pri øoli
ob 14.30 – Rute pri øoli
ob 15.00 – Luæarji na vasi
ob 15.30 – Podstrmec pri Kraøevcu
ob 16.00 – Karlovica pri trgovini
ob 16.30 – Mala Slevica pri Kropcu
ob 17.00 – Dvorska vas na vasi
ob 17.30 – Retje pri mostu
ob 18.00 – Velike Laøœe pri vagi
ob 19.00 - Male Laøœe na vasi
ob 19:30 – Veliki Osolnik pri øoli

Kupim kmetijo. Velikost vsaj 5 ha, v kosu, 
odmaknjena od naselij, hiøa je lahko 
zapuøœena ali v ruøevinah. 
Pokliœite na: 040 121 370.

Zbiranje pobud 
v zvezi z obnovo 
gozdnogospodarskega 
načrta Velike Lašče 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je zaœel z zbiranjem po-
bud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega naœrta gozdno-
gospodarske enote Velike Laøœe s prvim letom veljavnosti 
2010. Na ZGS OE Koœevje tako zaœenjamo z obnovo  goz-
dnogospodarskega naœrta Velike Laøœe. Vabimo vas k sodelo-
vanju pri obnovi gozdnogospodarskega naœrta in prispevate 
svoje pobude in predloge. 

Tekstne dele iztekajoœih naœrtov in karte si lahko ogledate 
na internetni strani ZGS (zbiranje pobud). Tu lahko vpiøete 
tudi svoje pobude in predloge na zato pripravljene obrazce. 
Obrazce poøljite najpozneje do 31. maja 2009 po elektronski 
poøti na naslove kontaktnih oseb, ki so navedene ob tekstu 
preteklih naœrtov ali po navadni poøti na naslov obmoœne 
enote. Svoje pobude pa lahko vpiøete tudi na priloæen obra-
zec in nam jih poøljete po redni poøti na naslov: Zavod za 
gozdove Slovenije, Obmoœna enota Koœevje, Roæna ulica 
39, Koœevje.

Vaøe pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobremu 
gozdnogospodarskemu naœrtu, zato z veseljem priœakujemo 
vaø odziv. Vse informacije v zvezi z pobudami za obnovo 
naœrta ter obrazce dobite tudi na krajevno pristojni enoti Za-
voda za gozdove, Øolska ulica 12, Velike Laøœe. 

Vodja ZGS OE Koœevje
                                                                        Bojan Kocjan

Akcija Bodi preViden
Uœenci œetrtih razredov vsako leto sodelujemo v akciji Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Bodi pre-
Viden. Vsak uœenec poølje svojim starim starøem ali starejøim 
ljudem pismo, v katerem opozarja na zmanjøano vidljivost v 
prometu v jesenskem in zimskem œasu ter priporoœa moæne 
reøitve (noøenje svetlih oblaœil, kresniœk ali odsevnih trakov). 
Pismu je priloæena razglednica, ki jo prejemnik izpolni ter 
odda na poøto. Letos so na SPV prejeli nazaj skupno veœ kot 
11.000 razglednic, ki so jih poslali starejøi (babice in ded-
ki). Izmed prejetih so izærebali 1.200 starejøih, ki so prejeli 
simboliœno nagrado – odsevni trak. 

Na podlagi prejetega øtevila razglednic iz posameznih oddel-
kov so doloœili tudi 200 najuspeønejøih oddelkov, za katere 
so zagotovili nagrade – odsevne trakove za vse uœence v ra-
zredu. 

Med teh 200 oddelkov sodita tudi oba œetrta razreda central-
ne øole.

Vsem sodelujoœim v akciji œestitamo in upamo, da je akcija 
dosegla svoj namen: Bodimo preVidni!

Renata Gradiøar in Janja Samsa 

Razpis za najboljšo inovacijo 
GZS OZ Ljubljana

 
Ste v lanskem letu domislili in razvili kakøno inovacijo, 

izum, nov izdelek, postopek ali storitev, in se je to v 
praksi izkazalo kot ekonomsko upraviœeno in donosno?  

 
Gospodarska zbornica Slovenije – Obmoœna zbornica 
Ljubljana vabi vsa podjetja, podjetnike in inovatorje 
iz obœin osrednje regije k sodelovanju na razpisu za 

najboljøe inovacije v letu 2008.  
 

Kaj s prijavo na razpis pridobite:
 

Vse uvrøœene inovacije bodo predstavljene na 
mednarodni prireditvi Inovativnost izzivi gospodarskega 

razvoja, v posebnem katalogu inovacij ljubljanske 
zbornice. 

 
Sodelujoœa podjetja in posamezniki imajo 

moænost sejemskega nastopa v okviru prireditve po 
subvencionirani ceni.

 
Najboljøe inovacije bodo nagrajene – slavnostna 

podelitev nagrad bo v Ljubljani 20. aprila. 
 

Prireditev INOVATIVNOST IZZIVI GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA bo 20. in 21. aprila na Gospodarskem 

razstaviøœu v Ljubljani.

Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2009. 

Veœ o razpisu in razpisna dokumentacija na spletni 
strani: www.gzs.si/slo/regije/oz_ljubljana , informacije 

po telefonu 01 58 98 176.

TENIS CEREJA
Honorarno zaposlimo dekle ali fanta za delo v lokalu.

Informacije na øt.: 041 348 498.

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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potrkati 

na srce!
                   
                   
                   

 (Duøica Kunaver)
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Red je vedno pas pripet!
Sodelovanje v projektu Pasavœek
Varnost je vse pomembnejøa dobrina v naøem æivljenju. Prav 
je, da se tega zavedamo vsi, predvsem pa odrasli, saj s svojim 
zgledom vplivamo na najmlajøe opazovalce, ki tako pridobijo 
pozitivne ali pa negativne vzorce obnaøanja v prometu. Prav 
zaradi pridobivanja spoznanj smo tudi v vrtcu Sonœni æarek 
in v 1. razredu osnovne øole Primoæa Trubarja ter v 1. in 2. 
razredu podruæniœne øole Turjak pozitivno pristopili k pro-
jektu Pasavœek. Med øolskim letom v tem okviru æe potekajo 
doloœene aktivnosti, zakljuœna prireditev pa bo potekala na 
naøi øoli 6. aprila od 16.00 do 19.00. Sodelovali bodo gasilci, 
policisti, predstavniki Sveta za preventivo v cestnem prometu, 
posamezni starøi kot predavatelji in otroci. Vljudno Vas vabimo 
na to prireditev, saj se boste lahko aktivno vkljuœili v posame-
zne delavnice in pripomogli k boljøi varnosti v prometu.

Zapisali Branka Levstik in Veronika Lipovec

POVABILO K PREVENTIVNI AKCIJI
Tudi v letoønjem letu je na povabilo in 
pobudo Slovenske Karitas stekla akcija 40 
dni brez alkohola. Akcija s sloganom ZA 
MANJ SOLZA traja med 25. februarjem in 
11. aprilom 2009. S pridruæitvijo pobudi 
40 dni brez alkohola lahko simbolno izra-
zimo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi 
nasilja v druæini, zaradi nesreœ na cestah in 
zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.

V znamenju solidarnosti Vas tudi obœinski Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Obœine Velike 
Laøœe vabi, da se pridruæite akciji, saj samo s skupnimi 
moœmi lahko naredimo svet prijetnejøi!

SPV OBŒINE Velike Laøœe
Vir: www.brezalkohola.si

Akcija varnostni 
pas – pripni svoje 
življenje
V ponedeljek, 16. februarja, med 15.00 in 16.00 in v torek, 
17. februarja, med 15.30 in 16.30 so v Vzgojno-varstvenem 
zavodu Sonœni æarek v Velikih Laøœah v sklopu preventivne 
akcije PASOVŒEK potekale preventivne dejavnosti, ki so jih 
pripravile vzgojiteljice zavoda, k sodelovanju pa je bila po-
vabljena tudi policija.

Preventivna akcija je potekala tako, da so vzgojiteljice na za 
to prirejenem avtosedeæu prikazale pravilno privezovanje 

otrok na razliœnih otroøkih sedeæih, s strani policije pa so bili 
podani razni koristni napotki in pojasnila, ob tej priloænosti 
pa so bili udeleæenci – otroci obdarovani z raznim preventiv-
nim materialom.

Soœasno je policija opravljala skrito øtetje uporabe varnostne-
ga pasu v okolici VVZ-ja. Ugotovljeno je bilo, da med voænjo 
pribliæno 65 odstotkov udeleæencev v cestnem prometu ne 
uporablja varnostnih pasov in glede na to da je bila udeleæba 
na sami preventivni akciji v VVZ-ju zelo skromna, bomo v 
prihodnje poostrili nadzor prometa v okolici VVZ-ja z pou-
darkom na uporabi varnostnih pasov. 

Œlanek pripravil Joæe Rozman, vodja policijskega okoliøa in 
œlan Sveta za preventivo v Obœini Velike Laøœe.

AMZS d.d., Ljubljana

PE Koœevje, 
Podjetniøko naselje14, Koœevje

TEHNIŒNI   PREGLEDI   TRAKTORJEV
Vse cenjene stranke obveøœamo, da bomo organizirali preglede traktorjev na terenu, po naslednjem razporedu.

TURJAK CESTNA BAZA sreda, 25. 3. od 14.00 do 17.00

ROB KULTURNI DOM œetrtek, 26. 3. od 14.00 do 17.00

MALA SLEVICA GOSTILNA KROPEC petek, 27. 3.  od 12.30 do 17.00

VELIKE LAØŒE GASILSKI DOM sobota, 28. 3. od 8.00 do 15.00

Zagotavljamo konkurenœne cene. Vsaka stranka prejme darilo. Za dodane informacije 
pokliœite na telefon: 01/ 893 08 40.

VLJUDNO VABLJENI !

Nove priložnostne poštne znamke
30. januarja 2009 je Poøta Slovenije izdala øest novih 
priloænostnih poøtnih znamk. Ena od øestih tokrat iz-
danih znamk je tudi znamka iz serije Znamenite oseb-
nosti, ki prikazuje oœeta planinske markacije, Alojzija 
Knafelca, rojenega pred 150 leti. Na pisemski ovojnici 
prvega dne pa je »vgrajena« naravna zanimivost iz naøe 
obœine, in sicer skala z vrha »krvave peœine« nad Krvavo 
Peœjo. S tem je ta lepa naravna posebnost stopila iz ano-
nimnosti in mogoœe jo bo po tem zapisu obiskalo veœ 
zapriseæenih œastilcev neokrnjene narave, ki iøœejo tihe 
in samotne kotiœke v naøi lepi domovini.
No, pa øe ena zanimivost; znamka je mogoœe edinstve-
na po tem, da je priimek oblikovalca enak priimku oseb-
nosti, predstavljene na znamki! S. K.
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PODJETNIŠKE in DRUGE INFORMACIJE
Pripravil RC Koœevje Ribnica d.o.o. Za natanœne podat-
ke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih 
straneh www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na svoj 
elektronski naslov prejemati tedensko sveæe informacije o 
podjetniøkih razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sveta, 
ponudbe-povpraøevanje po izdelkih in storitvah vabimo, da 
pokliœete na øt. 01/895 06 10, 031 647 793 ali piøete na e-
naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. Posredovanje informacij 
po e-poøti je brezplaœno.

1. Javni razpis spodbujanje zaposlovanja za krajøi delov-
ni œas. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje. Predmet razpisa: je spodbujanje zaposlovanja 
brezposelnih oseb s pomoœjo subvencije za zaposlitev za 
krajøi delovni œas pri trænih delodajalcih. Ciljna skupina so 
brezposelnea osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb Zavoda RS za zaposlovanje. Pogoji za sodelovanje: 
Na javni razpis se lahko prijavijo træni delodajalci, ki so v 
preteklem poslovnem letu veœ kot 50 % prihodkov ustva-
rili s prodajo blaga in storitev na trgu in bodo za najmanj 
polletno oziroma enoletno obdobje za krajøi delovni œas 
(4 oziroma 6 ur na dan) zaposlili brezposelno osebo. Rok: 
do zadnjega petka v mesecu v letu 2009 in 2010, in sicer: 
na prvi rok – 27. februar 2009 do 12. ure, na vmesne roke 
– vsak zadnji petek v mesecu do 12. Ure. Zadnji rok – 28. 
junij 2010 do 12. ure. Podrobnosti razpisa: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi.

2. Javni razpis Zaposli.me spodbujanje zaposlovanja teæje 
zaposljivih brezposelnih oseb. Razpisnik: Zavod Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje. Predmet javnega razpisa je 
spodbujanje zaposlovanja teæje zaposljivih brezposelnih 
oseb, s pomoœjo subvencije za zaposlitev za polni delov-
ni œas pri trænih delodajalcih, ki bodo za polni delovni œas 
za obdobje najmanj enega leta zaposlili osebe s statusom 
brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od objavlje-
nih kriterijev. Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se 
lahko prijavijo træni delodajalci, ki so v preteklem poslov-
nem letu veœ kot 50 % prihodkov ustvarili s prodajo blaga 
in storitev na trgu in bodo za obdobje najmanj enega ozi-
roma dveh let za polni delovni œas zaposlili brezposelno 
osebo iz ciljne skupine. Rok: do zadnjega petka v mesecu 
v letu 2009 in 2010, in sicer: na prvi rok – 27. februar 
2009 do 12. ure, na vmesne roke – vsak zadnji petek v 
mesecu do 12. ure. Zadnji rok – 24. september 2010 do 
12. ure. Podrobnosti razpisa: http://www.ess.gov.si/slo/
Dejavnost/JavniRazpisi.

3. Javni razpis za dodeljevanje sredstev z naslova ukrepa 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naloæbe na 
podroœju sadjarstva, vinogradniøtva in hmeljarstva, za leto 
2009. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Predmet razpisa: je dodelitev nepovratnih sred-
stev za naloæbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukre-
pa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–
2013, za naloæbe na podroœju sadjarstva, vinogradniøtva 
in hmeljarstva. Podpore bodo dodeljene kmetijskim go-
spodarstvom za enostavne in zahtevne naloæbe v lastno 
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ter naloæbam, 
namenjenim izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo. 
Rok za oddajo vlog je do zaprtja javnega razpisa, ki se 
objavi na spletnih straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.

4. Javni razpis za dodeljevanje sredstev z naslova ukre-
pa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naloæbe 

mladih prevzemnikov kmetij. Razpisnik: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: je 
dodelitev nepovratnih sredstev za naloæbe kmetijskih go-
spodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev, za naloæbe mladih prevzemnikov kmetij, ki 
so jih oziroma jih bodo mladi prevzemniki kmetij izvedli 
v obdobju prvih petih let od izdaje pozitivne odloœbe iz 
naslova izvajanja ukrepa Pomoœ mladim prevzemnikom 
kmetij iz IV. poglavja uredbe. Podpore bodo dodelje-
ne kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne 
naloæbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvo-
dov. Rok za oddajo vlog je do zaprtja javnega razpisa, ki 
se objavi na spletnih straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.

5. Javni razpis »Strateøki raziskovalno-razvojni projekti v 
podjetjih« v okviru: Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. 
Razpisnik: Javna agencija za tehnoloøki razvoj Republike 
Slovenije. Predmet razpisa: je sof inanciranje strateøkih 
raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, ki predsta-
vljajo razvoj novega znanja in izdelavo zaœetnega prototi-
pa novega izdelka in/ali storitve ali bistveno izboljøanega 
izdelka in/ali storitve na novi tehnoloøki osnovi. Strateøke 
raziskovalno-razvojne projekte lahko prijavijo posamezna 
podjetja ali skupine podjetij. Roki za oddajo vlog so: do 
23. januarja 2009 za prvo odpiranje, od 29. junija 2009 
do 28. avgusta 2009 za drugo odpiranje, od 23. novem-
bra 2009 do 22. januarja 2010 za tretje odpiranje in od 
28. junija 2010 do 27. avgusta 2010 za œetrto odpiranje. 
Podrobnosti razpisa: http://www.tia.si/.

6. Javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospodar-
stvom zaradi bolezni rejnih æivali, ko povraœilo økode 
ni urejeno z drugimi predpisi. Razpisnik: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: 
je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore za 
blaæitev poslabøanja ekonomskega poloæaja kmetijskih 
gospodarstev, ko povraœilo ni urejeno z drugimi predpisi, 
zaradi omejenega prometa trgovanja na kmetijskem go-
spodarstvu zaradi aviarne inf luence. Rok za oddajo vlog 
je do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo 
objavljen na spletnih straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.

7. Javni razpis za ukrep 311 – diverzif ikacija v nekmetijske 
dejavnosti. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Predmet razpisa je dodelitev nepovra-
tnih sredstev za diverzif ikacijo v nekmetijske dejavnosti, 
ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti 
na kmetijah. 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/.

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

pogovor ni bilo prilike, ker je bil najin sogovornik sredi dela, 
a je bilo tudi sicer æe hladno. Toda gospa Petriœeva nama je z 
veseljem priskoœila na pomoœ in nama ob vaøki poti pokazala 
novo leseno kapelico, ki v svoji notranjosti skriva postavljeno 
deblo stare olupljene lipe, s premerom enega metra, v kate-
rega je izdolbena niøa, v nje pa v ljudskem slogu upodobljen 
sveti Anton. Zanimivo in zelo domiselno, kajti Anton Petriœ je 
to delo posvetil v zahvalo svetemu Antonu za zdravje. Pred 
øtirimi leti je moœno zbolel in øe vedno okreva po teæki ope-
raciji. Hkrati je ohranjen spomin na vaøko lipo, ki po mojem 
mnenju sega v leto 1592, ko je grof Andrej Turjaøki pri Sisku 
premagal Turke. Toda prav to vaøko lipo so v Antonovi odso-
tnosti poæagali z izgovorom, da je æe stara in poøkodovana. 
Kakøna pa je øele turjaøka grajska lipa, ali najevska lipa na 
Lundrovskem vrhu nad Œrno na Koroøkem. Pravijo, da je 
najlaæje posekati staro drevo, a veœ generacij mora œakati, da 
zraste drugo.

Slovenci se moramo zahvaliti, da imamo øe kar nekaj starih lip, 
nekdanji avstrijski cesarici Mariji Tereziji (1717 – 1780), ki je s 
prepovedala sekanje lip, do danes pa te prepovedi ni øe nihœe 
preklical. Hkrati je zahtevala, da se po vaseh zaradi zdravilno-
sti plodov zasadijo stare sorte sadnega drevja: økoræ in bliænji 
sorodniki mokovec, jerebika, brek in glok, mednje naj bi zaradi 
zdravilnosti sodila tudi lipa. Zdravilnost so jim pripisovali æe 
stari Grki, zlasti oœe botanike, grøki uœenjak Teofras iz Ereze. 
Modernejøi botaniki pa to zatrjujejo øe danes.

Pred nekaj leti sem prebral, da je v Nemœiji neki gradbinec 
pri gradnji nekega objekta samovoljno odstranil veœji hrast 
(nemøki simbol). Za to dejanje je bil denarno kaznovan, poleg 
tega je bil tudi ob gradbeno dovoljenje. Pravijo, da naj bi vsak 
œlovek v svojem æivljenju posadil vsaj eno drevo. Kar se moje 
malenkosti tiœe, imam mirno vest. Posadil sem namreœ nekaj 
tisoœ dreves.

Na obisku …
na Malem Ločniku
Po slabem vremenu v novembru je æe v zaœetku decembra po-
sijalo sonce. Œlovek je veœ ali manj øe vedno odvisen od vre-
mena, da se mu prilagaja za svoje potrebe. Toda ne v smislu 
podrejenosti ali vpliva na njegovo duøevnost. Œlovek upravlja 
s svojim jazom in si poiøœe pomoœ, kadar za to œuti potrebo. 
Tudi sicer je œlovek socialno bitje, ki rabi druæbo in ljubezen. 
Je bitje, ki se razlikuje od æivali po naœrtnem razmnoæevanju. 
Je bitje, ki je sposobno misliti in govoriti.

Z Banœevim Francetom sva se dogovorila za pohod in se æe ob 
12. uri potegnila do Turjaka. Tu sva pustila avto in peø krenila 
na raziskovalni pohod. Zanimal naju je novi ploœnik ob glavni 
cesti in obœutek varnosti. Ugotovila sva, da je vse v redu, le 
da je øe kako potreben tudi od Raøice do Veikih Laøœ. Za via-
duktom nad Bajdinco sva pot nadaljevala do kozolœka ob ce-
sti za zadnjo turjaøko hiøo in zaplezala navkreber skozi gozd, 
preœkala senoæet in zopet levo v gozd proti vrhu Gore (748 
m) do poti, ki pripelje iz Malega Loœnika. Tu je na eni od bu-
kev pritrjena liœna keramiœna ploøœica z obeleæjem 4. postaje 
Kriæevega pota. Podobne ploøœice ob poti so vse do vrha z za-
dnjo postajo Kriæevega pota.

Na vrhu sva najprej opravila pohodniøko dolænost in se vpisala 
v zvezek obiskovalcev, nato pa iz stekleniœke potegnila pre-
ostanek kaœje sline, ki nama je ostala od jesenskega pohoda. 
Nato je priølo na vrsto strokovno opazovanje umetniøko izdela-
nega kamnitega portala z zazidanim vhodom in delno odkritih 
okenskih niø. Sodila sva, da je ta juæni del cerkve zgrajen v 
zgodnji gotiki 13. stoletja, medtem ko je cerkvena ladja prizi-
dana verjetno v 16. stoletju. Pri obhodu cerkve sva v kamnitem 
zidu opazila tudi zraœnike, ki so pod nivojem cerkvenih tal. 
Okoli cerkve je øe nekaj taborskega zidu, zvonik je bil 
sezidan pozneje samostojno in deluje kot utrdba, zla-
sti ko cerkev opazujeø iz doline. Kakønega posebnega 
razgleda od tu ni zaradi drevja, le proti zahodu, da 
ti oœi poplesavajo po valovitem poraøœenem dolenj-
skem griœevju s starimi cerkvami.

Spustila sva se po poti skozi gozdnato Goro, ki se 
ji po domaœe reœe Ahc, na Mali Loœnik (593 m), do 
sonœnega poboœja v osrœje turjaøke pokrajine. Na 
severnem poboœju Gore je Veliki Loœnik(557 m), ki 
je øe v velikolaøki obœinski posesti. Prebivalci obeh 
Loœnikov sicer prisegajo, da iz Gore izvira 99 studen-
cev, a to je le ljudsko izroœilo kot bajke o Gorjancih, 
ki jih je opisal pisatelj Janez Trdina. Sam sem pred 
leti obhodil vznoæje Gore in naøel, le tri izvire, dva 
sta pa bolj tako – kadar je veœ deæevnih dni. A kakor 
koli, med pomembne izvire sodi izvir Pri koritu na 
koncu vasi, iz katerega sem si æe veœkrat natoœil vodo 
v plastenko za potrebe kolesarjenja, in Zdravøœica, ki 
teœe po koritu juænega vznoæja in nadaljuje svoj tok 
pod cestnim viaduktom in se preimenuje v Bajdinøki 
potok (po nekdanjem mlinarju Bajdincu), ki je neko-
liko niæje, nato se skokovito poæene navzdol in se v 
najniæjem predelu (360 m) naøe obœine, v Podturja-
ku, pridruæi potoku Æelimeljøœica, ki jo tvorita øe naøa 
potoka Granjevica in Øœurkov potok. 

V vasi sva poiskala Francetovega znanca Antona 
Petriœa. Dobila sva ga pred polnim hlevom goveje 
æivine, ki ji dela druæbo manjøa, œrna kobila bo-
sanske sorte in kar nekaj koz, ki jim je ob tej priliki 
zmanjøeval øtevilœnost s klanjem. Za daljøi sproøœen 

Joæe Økulj
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100 dni nove vlade
»Slovenijo je mogoœe 
voditi bolje.« Se øe 
spomnite tega pred-
volilnega slogana se-
danjega predsednika 
vlade Boruta Pahorja? 
In kaj si o njem mislite 
danes, ko je za nami 
100 dni od imenova-
nja Vlade, ki jo tvori-
jo stranke SD, ZARES, 
LDS in DeSUS? Za-
nimivo je, da se to-
krat pogled od blizu 
bistveno ne razlikuje 
od pogleda od daleœ. 
Zakaj? Ker ni kaj vide-
ti. Verjetno vsi skupaj 
delimo mnenje, da je 
razoœaranje veliko. 
Slovenija je bila ena redkih dræav na obmoœju Evropske unije, 
ki je v lanskem letu beleæila visoko gospodarsko rast. Zagon 
je zaœel popuøœati øele v zadnjem œetrtletju, zato je prejønja 
vlada v tistih dveh mesecih, ko je øe opravljala tehniœne 
posle, torej med 21. septembrom (volitve) pa do imenova-
nja nove vlade 21. novembra pripravila vrsto ukrepov za 
ublaæitev posledic f inanœne krize in za ponoven zagon go-
spodarske rasti. Nekateri so bili s strani nove vlade sprejeti, 
drugi ne. V preteklih dveh mesecih smo opozicijski poslanci 
predlagali øtevilne ukrepe, v SDS smo vloæili v zakonodajno 
proceduro øtevilne spremembe zakonov, ki bi sprostili tako 
imenovani kreditni krœ in izboljøali likvidnost slovenskega 
gospodarstva. Redki so bili sprejeti. Nekateri so bili preobli-
kovani do te mere, da je bil izniœen osnovni namen, kot na 
primer skrajøanje vraœila preplaœanega DDV-ja iz 30 oz. 60 
na 14 dni s takojønjo uveljavitvijo. Koalicijska veœina je pod-
prla uveljavitev zakona s 1. januarjem 2010. Takrat bo pre-
pozno. Problema likvidnosti konec leta ne bo veœ, ali pa bo 
polovica podjetij konœala v steœaju.
Napoved evropskega komisarja, ki je bila dana v zaœetku 
tega leta, o tem, da bo tudi v letu 2009 Slovenija ena izmed 
redkih dræav, ki ne bo zaøla v recesijo in napoved o minimal-
ni, vendar vseeno pozitivni 0,6-odstotni gospodarski rasti, je 
temeljila na predpostavki, da bo Vlada sprejela ukrepe, ki 
bodo omogoœili ponoven zagon. Teh pa ni. Œe jih predlaga-
mo mi, v PS SDS, jih koalicija s svojo veœino zavrne. Sliøi se 
morda paradoksalno, vendar je naøa prihodnost odvisna od 
ukrepov, ki jih bodo sprejeli v drugih dræavah.
Vsak dan ostaja brez ene izmed temeljnih ustavnih pravic 
– pravice do dela, vse veœ ljudi. Podjetja skrajøujejo delov-
ni œas, zniæujejo plaœe in iøœejo naœine za preæivetje. Mno-
ge investicije, ki bi pomenile nov zagon, so odmaknjene v 
nedoloœno prihodnost. 
V Dræavni zbor prihaja rebalans proraœuna za leto 2009. 
Predvideni proraœunski primanjkljaj za leto 2009 znaøa 
1.133.000.000,00 evrov (eno milijardo sto triintridest milijo-
nov evrov). Torej lahko govorimo o rekordnem proraœunskem 
primanjkljaju!!! Ob tem izgubi pomen razhajanja pri spreje-
manju zakljuœnega raœuna za leto 2007, kjer je ølo za razliœno 
tolmaœenje raœunovodskega izkazovanja, kar bi poslediœno 
pomenilo 9 milijonov evrov primanjkljaja namesto 37 milijo-
nov evrov preseæka (pri œemer Raœunsko sodiøœe ni zahtevalo 
popravka zakljuœnega raœuna, kot je bilo v nekaterih medijih 
napaœno povzeto). 
Pa tudi veœ kot milijardo evrov visok primanjkljaj za letoønje 

VABIMO VAS NA 

SALAMIADO 2009,
KI BO V PETEK, 17. APRILA,

V GOSTILNI ØKRABEC V ROBU.
Pravila o poteku ocenjevanja:

1. Na ocenjevanje domaœih salam lahko svoje izdelke 
prinesejo obœani z bivaliøœem na obmoœju Obœine 
Velike Laøœe.

2. Udeleæenci ocenjevanja domaœih salam naj se prijavijo 
za ocenjevanje in izdelke prinesejo v gostilno Økrabec 
v petek 17. aprila, med 15.00 in 16.00.

3. Za ocenjevanje udeleæenec prinese eno salamo 
 v celem kosu.
4. Ocenjevanje izdelkov bo anonimno, vsak izdelek bo 

ustrezno oøtevilœen, øtevilko prejme tudi udeleæenec.
5. Vsi udeleæenci soglaøajo, da izdelke organizator 

uporabi za razstavo in brezplaœno degustacijo. 
6. Vsi udeleæenci prejmejo zapisnik ocenjevalne komisije.
7. Organizator bo z diplomo nagradil prve tri izdelke, ki 

bodo v skupnem seøtevku prejeli najveœ toœk.
8. Organizatorja prireditve sta OO Slovenske ljudske 

stranke  Velike Laøœe in gostilna Økrabec Rob. 

Vsi izdelki bodo razstavljeni ob 20.30, ko bo tudi 
razglasitev rezultatov.

LEPO VABLJENI!

leto ne bi bil problem, œe bi le bil ustrezno porabljen. Æal se z 
rebalansom zmanjøujejo sredstva za projekte, ki jih Slovenija 
œrpa iz Evropske unije, kar poslediœno pomeni manjøo inve-
sticijsko aktivnost. Situacijo najbolj plastiœno osvetli izjava 
dr. Maksa Tajnikarja z Ekonomske fakultete, ki je bil v eni od 
prejønjih vlad gospodarski minister takrat ZLSD-ja (sedaj So-
cialnih demokratov), ki jo je izrekel na TV, ko je dejal, da so 
v kriznih razmerah kljuœni projekti na podroœju investiranja, 
ki jih je Janøeva vlada sprejela in kurila ogenj, œeprav je bilo, 
kot se je slikovito izrazil, v gospodarstvu zelo vroœe, Pahorje-
vi vladi pa je uspelo, da je ta ogenj ugasnil v œasu, ko postaja 
v gospodarstvu zelo mrzlo, ker takønih ukrepov ni. S skoraj 6 
odstotki gospodarske rasti smo padli na slab 1 odstotek. 

Takoj je treba uveljaviti ukrepe, ki bodo uœinkovali. Pri tem je 
treba poiskati najøirøe soglasje. Iskati pa ga mora tisti, ki mu je 
zaupana najveœja odgovornost. Potrebno je sodelovanje, ne 
izkljuœevanje. Treba je opustiti prepriœanje o lastni pomemb-
nosti in nezmotljivosti. Potrebno je zavedanje, da vam (nam) 
je zaupana odgovornost in ne oblast. 
Naj zakljuœim z mislijo, ki sem si jo sposodila in s katero 
sem zaœela: »Slovenijo je nedvomno mogoœe voditi bolje.« 
To smo æe dokazali.

Alenka Jeraj, 
poslanka v Dræavnem zboru Republike Slovenije 

Vabim vas v poslansko pisarno v ponedeljek, 13. aprila 2009, 
med 17.30 in 19.00 v druøtvene prostore na Obœini Velike 
Laøœe. Lahko me pokliœete na tel.: 01/478 95 35 ali se mi ogla-
site po elektronski poøti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Informacije o 
mojem delu lahko najdete na: www.alenkajeraj.sds.si.

Kino - Velike Lašče Kinoprogram za mar. in apr. 2009

PETEK  FRANCOSKA USPEØNICA – SRHLJIVKA
20. MAR.  » I N J O «   Z V E R    V    S E N C I
OB 19.00  Alex Fayard je mlad, prevzeten pisatelj, ki zavoljo promocije svojega novega romana odpotuje 

na Japonsko. Tam sreœa lepo gejøo Tamao in se strastno zaljubi vanjo. Tamao mu pove, da ji 
nekdanji ljubimec grozi s smrtjo. Alex se ji odloœi pomagati in tako se znajde iz oœi v oœi s 
svojim idolom – pisateljem z imenom Shundei Oe, avtorjem srhljivk z zelo nasilno vsebino, 
ki jih Alex zavzeto preuœuje in posnema njihov slog. Ko Alex stopa po sledeh z maøœevanjem 
obsedenega moøkega, potone v kaotiœno podzemlje, polno skrivnosti, perverznosti, ubojev in 
laænih namigov. DOLÆINA: 1ura 37 minut.

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – EPSKA DRAMA
27. MAR.  N E N A V A D E N     P R I M E R     B. B.
OB 19.00  Avtor f ilmov Klub golih pesti, Soba za paniko in Zodiak predstavlja nenavadno, epsko, 

æivljenjsko popotovanje Benjamina Buttona, ki se rodi z videzom in boleznimi starega moæa. 
V domu za starostnike ga kljub drugaœnosti posvoji ljubeœa oskrbnica, med odraøœanjem pa se 
izkaæe, da Benjamin z leti postaja mlajøi. To mu omogoœi povsem drugaœno perspektivo razi-
skovanja in razumevanja sveta, edina stalnica pa je ljubezen do lepe Daisy, saj veœne romance 
ne moreta prepreœiti niti razliœna tokova njunih æivljenj. F ilm je prejel pet nominacij za zlate 
globuse. DOLÆINA: 2 uri 46 minut. (zviøane cene vstopnic)

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – DRAMA
3. APR. Z A M E N J A N
OB 20.00 Reæiser mojstrovin Skrivnostna reka in Punœka za milijon dolarjev predstavlja resniœno zgodbo 

iz 20-ih let prejønjega stoletja, ko materi samohranilki Christine neznanci ugrabijo otroka. Po 
veœmeseœnem œakanju ji policija pripelje deœka, v katerem pa zaskrbljena mati ne prepozna 
svojega sina. Kljub drugaœnim zagotovilom detektiva Jonesa, zdravnikov in psihiatrov, se odloœi 
odkriti resnico, toda brezsrœni dræavni sistem jo je za svoj prav pripravljen povsem poniæati in 

 uniœiti. DOLÆINA: 2 uri 21 minut.
NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA – DRUÆINSKI F iLM
5. APR. P O V E S T   O   D E S P E R E A U X U
OB 18.00 Ko preveœ zvedava podgana povzroœi smrt kraljice, uæaloøœeni kralj deæelo zavije v veœno 

nesreœo in temo. Nekaj let za tem se rodi nenavaden junak, miøek Despereaux, ki namesto 
strahu pred maœkami raje sanja o neustraønem viteøtvu in kavalirstvu. Zato je izgnan iz miøjega 
kraljestva, a na œloveøkem dvoru sklene nenavadno prijateljstvo z zalo princeso. Ko jo ugrabijo 
maøœevalne podgane, se Despereaux ne glede na svojo majhnost pogumno poda v øtevilne 
dogodivøœine, da bi znova prinesel soæitje med ljudi in glodavce ter deæelo osvobodil preklet-
stva. DOLÆINA: 1 ura  30 minut.

PETEK    AMERIØKA USPEØNICA – DRAMA        
10. APR. D V O M I
OB 20.00 V 60-ih letih prejønjega stoletja skuøa karizmatiœni duhovnik F lynn modernizirati strogo 

katoliøko øolo, a naleti na trdovraten odpor sestre Aloysius, ki verjame zgolj v moœ strahu in 
æelezno disciplino. Ko idealistiœna sestra James izrazi sum, da utegne biti F lynnovo zanimanje 
za uœence tudi bolj osebne narave, se sestra Aloysius poda na kriæarski pohod. Ker pri doka-
zovanju ne izbira sredstev, je vse manj jasno, kdo laæe in kdo v svoji zaslepljenosti ni zmoæen 
prepoznati resnice. F ilm je prejel pet nominacij za zlate globuse. DOLÆINA: 1 ura 45 minut. 

NEDELJA  AMERIØKI ANIMIRANI DRUÆINSKI F iLM
12. APR.  B O L T
OB 18.00 Kuæa Bolt je prava f ilmska zvezda, toda ker ne loœi med svetom sedme umetnosti in resniœnim 

æivljenjem, je zares prepriœan v svoje nadnaravne sposobnosti. Tako se nekega veœera po 
konœanem snemanju odpravi iskat “ugrabljeno” gospodarico, a kmalu opazi, da v resniœnem 
svetu niœ ni tako lahko kot pred kamero. Na poti se mu pridruæita neustraøni hrœek in nejevoljna 
potepuøka maœka, kar je øele zaœetek divje in nepozabne avanture, iskanja ljubezni in spozna-
vanja resniœnih prijateljev. DOLÆINA: 1 ura 47 minut. 

PETEK   AMERIØKA USPEØNICA – LJUBEZENSKA DRAMA 
17. APR. K R O Æ N A   C E S T A
OB 20.00 Reæiser f ilmov Lepota po ameriøko in Pot v pogubo se poglobi v æivljenje para iz 50-ih let 

prejønjega stoletja. Sanjaøka April hrepeni po igralski karieri, ambiciozni Frank pa æeli osvojiti 
in zaœutiti ves svet, a ko æivljenjska usoda prekriæa njuni poti, se podredita normam tipiœnega 
predmestnega æivljenja z dvema otrokoma. V obupnem poskusu bega pred moreœo rutino vsak-
dana se odloœita za selitev v Pariz, toda nepriœakovan dogodek ju prisili, da si izpovesta vsa 
svoja zamolœana œustva, strahove in razoœaranja. F ilm je prejel øtiri nominacije za zlate globu-
se. DOLÆINA: 1 ura 59 minut.

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – GROZLJIVKA
24. APR. N E R O J E N
OB 20.00 The Unborn govori o dekletu, ki se mora obraniti pred napadi duha, ki je njen umrli brat 

dvojœek in ki si æeli naseliti njeno telo in se tako ponovno roditi. Œe mu uspe bo njeno bistvo 
tavalo po onostranstvu namesto njega. V glavni vlogi nastopa lepotiœka iz f ilma Cloverf ield 
Odette Yustman, njenega duhovnega svetovalca igra Gary Oldman, nastopa pa tudi Carla Gu-
gino, ki jo bomo lahko videli tudi v f ilmih Righteous Kill in Watchmen. Reæiser in scenarist pa 
je David S. Goyer, poznamo ga predvsem kot pisca scenarijev za zadnja dva Batman f ilma. The 
Unborn nas bo straøil po kinih od 9. marca 2009 dalje. DOLÆINA: 1 ura 30 minut. 



��Trobla 2/2009 �� Trobla 2/2009Vspomin V spomin

Z A H V A L A

ob boleœi izgubi naøe drage mame

Rozalije KRAØEVEC
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 

znancem in sosedom, ki so nam nudili oporo v teh 
teækih trenutkih.

Posebej bi se radi zahvalili gospodu Zakrajøku 
in gospodu Økulju za lepo opravljeno poslednje 

slovo, ki so ga obogatili tudi pevci iz Velikih Laøœ in 
okolice.

Vsem tudi iskrena hvala za darovano cvetje, svete 
maøe in sveœe.

Æalujoœi vsi njeni.

Z A H V A L A

ob nenadni, boleœi in nenadomestljivi izgubi 
hœerke, mamice, æene in snahe

Nadje LENIŒ-KNAFELC
14. 12. 1955–25. 1. 2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
njenim sodelavcem iz BTC in znancem, ki ste nam 

stali ob strani v trenutku slovesa, darovali cvetje 
in sveœe. Posebna zahvala Manci Smoliœ za slovo 

z violino, zahvala pevcem iz Velikih Laøœ ter 
pogrebnemu zavodu Zakrajøek.

Zahvala tudi sestriœni Meri Cimperman za dve 
darovani maøi v cerkvi na Robu.

Æalujoœi vsi njeni.

Z A H V A L A

ob izgubi dragega

Joæefa PETERLINA
z Ulake.

Ob smrti naøega dobrega moæa, oœeta, dedka, brata 
in strica se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

znancem in prijateljem, ki so ga v tako velikem 
øtevilu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali 
za svete maøe, cvetje in sveœe in izrekli soæalje. 

Hvala tudi sosedom za njihovo pomoœ in soœutje. 
Zahvaljujemo se tudi æupniku Masniku za lep obred, 
pevcem za lepo petje in sosedi Veri za lep govor ter 

pogrebnemu zavodu Zakrajøek za opravljene storitve.

Vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj œas,
pojdem na roæne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od vœeraj in kdo ve od kdaj …
                           (Tone Kuntner)

Z A H V A L A

V 80. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil 
moæ, oœe, dedek, brat in stric

Alojzij BAVDEK
Apnski Lojz.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, vaøœanom in znancem, ki so nam v 

teækih trenutkih stali ob strani, nam izrekali soæalje, 
darovali cvetje in sveœe ter ga pospremili na njegovi 

zadnji poti.
Hvala æupniku za lepo opravljen obred, pevcem in 
godbi na pihala za zapete in zaigrane æalostinke, 

gospe Cvelbar za govor in pogrebni sluæbi Zakrajøek 
za organizacijo pogreba.

Zahvaljujemo se tudi osebju Doma starejøih obœanov 
Bokalci za skrb in nego med njegovo dolgotrajno 

boleznijo.
Vsem iskreno hvala!

Æalujoœi: æena Anica, sin Slavko z druæino, sestra 
Danica z druæino ter drugo sorodstvo.

Selo pri Robu,  Medno, Grosuplje, 28. 2. 2009

Vse æivljenje si garal,
mnogo hudega prestal.
Ostale so sledi povsod
od dela tvojih pridnih rok. 

Z A H V A L A

Ob smrti naøega oœeta

Janeza MAROLTA
s Økrlovice.

Iskreno se zahvaljujemo PGD Økrlovica 
in ostalim gasilcem, osebju Zdravstvenega doma 

Velike Laøœe, æupniku Andreju Muleju za 
lepo opravljen obred, pevcem, 

pogrebni sluæbi Zakrajøek, 
posebej pa se zahvaljujemo tudi 

vsem sosedom in sorodnikom 
za izreœeno soæalje, 

podarjeno cvetje in sveœe.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo veœno ostal…

Z A H V A L A

Tiho se je poslovila in odøla od nas

Amalija VENTURINI 
(1917–2009)

iz Velikih Laøœ.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, nekdanjim sodelavcem, sokrajanom, 

vsem, ki ste jo obiskovali, ji bili v moralno oporo v 
œasu bolezni, bili ob njej v poslednjih urah njenega 

æivljenja, se od nje poslovili, jo pospremili na 
zadnji poti in darovali v njen spomin cvetje, 

sveœe in svete maøe. 
Hvala zdravstvenemu osebju ZD Velike Laøœe, 

æupniku Jaksetiœu, pevcem in gospodu Zakrajøku za 
pogrebne storitve.

Æalujoœi vsi njeni

Hvala ti za dragoceni œas,
ko lahko bili smo s tabo.

Z A H V A L A

Prenehalo je biti plemenito srce naøe drage æene, 
mame, babice in prababice

Majde LUÆAR
21. 8. 1933–27. 1. 2009

z Luæarjev.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
vaøœanom, patronaæni sestri Martini, negovalkama 

Majdi in Tanji, doktor Starœevi in vsem, ki so ji 
nesebiœno pomagali v njeni bolezni. Hvala æupniku 
Masniku za opravljen obred, gospodu Zakrajøku za 
pogrebne storitve in pevcem iz Velikih Laøœ. Iskrena 
zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in vaøœanom, 
ki ste æalovali z nami in jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni.

Morda pa vendar nisi odøla,
morda le priloænost rada bi dala
kaj bosta tvoja fanta dva znala,
ko za trenutek ni te doma.

Morda pa te le oko ne zazna,
in si se samo poigrala,
in vse kot otroøka je øala,     
ki kot nasmeh se ti dobro poda.

Pa ostala prazna soba je mala,
tam tvoja le torbica kot opomin -
kot bi namesto tebe spala; 
in æaluje za tabo edini tvoj sin,
in mama bo svoje oœi izjokala,
in atu ostal boleœ bo spomin!

»Pa  bo pomlad priøla
z oblaki øumeœimi,
pa bo pomlad priøla
z roæami rdeœimi,
s tistimi rosnimi,
mladimi roæami…
o, kak se po roæah
toæi mi!«
        (Minatti)
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Novo! BREZBOLEŒINSKO DELO z uporabo 
najnovejøega LASERSKEGA SISTEMA

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.

gradbene trgovine www.terra-rb.si 

Ljubljana, Peruzzijeva 165, T: 01 / 2800 770 Gasilska ul. 10, T: 01 / 2800 776 , Žagarska Ul. 11, T: 01 / 3603 872 
T: 01 / 3603 845 T: 01 / 3603 856  Partizanska 71, T: 05 / 7313 480  Goriška c. 72, T: 05 / 3671 420 

IOC Hrpelje 30, T: 05 / 6892 490  Pesnica 37, T: 02/ 7295 430  Vojkova 1, T: 05 / 3350 470 
C. bratov Milavcev 42, T: 07 / 49 95 400 

Izbrani materiali za vse vrste gradenj

TERRA – R.B., d.o.o. – Trgovina z 
gradbenim materialom
Družinsko podjetje TERRA – R.B., d.o.o. ima že dolgoletno tradici-
jo v veleprodaji in maloprodaji gradbenega materiala. Kot 
poslovni partner mnogih domačih in tujih podjetji stremimo 
k raznolikosti ponudbe in kakovosti blaga, ki ga prodajamo. 
Junija 2006 smo odprli nov gradbeni center na lokaciji Škofljica, 
na Žagarski ulici 11, v industrijski coni Škofljica. Center zajema 
poslovne prostore z vodstvom podjetja, računovodstvom in 
veleprodajo, ki se nahajajo v prvem nadstropju, ter trgovino z 
gradbenim blagom v pritličju, s pripadajočim velikim odprtim 
in zaprtim skladiščem gradbenega materiala. 

V trgovini boste našli celovito ponudbo osnovnega blaga 
potrebnega za gradnjo ali adaptacijo. Prav tako ponujamo ma-
terial za suho montažo. Na zalogi imamo železo in armaturne 
mreže vseh dimenzij, na isti lokaciji pa se nahaja tudi naša 
železokrivnica, kjer vam železo skrivimo, narežemo ali pa vam 
naredimo stremena. V ponudbi naše trgovine je vse od gradben-
ega lesa do barv za les, pleskarsko orodje in barve za polepšanje 
vašega bivalnega prostora ali poživitev fasade vaše hiše. Pri nas 
boste našli tudi vse potrebno za izgradnjo vodovoda in ka-
nalizacije, na voljo vam je tudi blago za električne inštalacije, 
prav tako tudi lepila in zaščitna sredstva. Tudi kvalitetno ročno 
in električno orodje za popravila doma in hiše vam z veseljem 
priskrbimo. 

V spomladanskem času bomo našo ponudbo popestrili še z 
izborom sadik, semen in okrasnih lončkov ter zemljo za presa-
janje lončnic.

Prodajalci vam bodo z veseljem prisluhnili in pomagali uresničiti 
vaše želje  v vaše zadovoljstvo tudi, ko gre za blago, ki ni čisto 
gradbene narave. Pred trgovino vas pričakuje zadostno število 
parkirnih mest, kupljeno blago pa vam po dogovoru tudi dosta-
vimo, saj razpolagamo z večjim številom dostavnih vozil.

Poleg trgovine se nahaja tudi Salon keramike z velikim izborom 
kakovostnih keramičnih ploščic za notranje in zunanje prostore.
Programi vodilnih evropskih proizvajalcev, ki narekujejo smer-
nice, zadovoljijo preprosto izbiro z ugodno ceno in najzahtevnejše 
kupce z nadstandardnim razredom.

Prav tako vas vabimo, da obiščete našo poslovalnico na Ig-u, tam 
vam poleg gradbenih izdelkov ponujamo pester izbor kmetijskih 
izdelkov in poslovalnico na Peruzzijevi 167, v Ljubljani, kjer bodo 
tudi z veseljem prisluhnili vašim željam.

Na voljo smo vam na telefonski številki 
vaše želje nam lahko sporočite tudi na 

številko faks-a:  ali elektronski naslov: 

Obiščite nas in se sami prepričajte, vašega obiska bomo veseli.
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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

»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.«  

                                                       (Williama Penna)



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Koledar prireditevKoledar prireditev
ŒETRTEK, 19. MAREC, ob 18.00

Prostori zavoda Prizma, Ponikve
OKROGLA MIZA »IZZIV ZA PODEÆELJE« ob 
svetovnem dnevu voda
(Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe)

PETEK, 20. MAREC, ob 19.30
Kulturni dom, Rob
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
(KUD Rob in uœenci podruæniœne øole Rob)

SOBOTA, 21. MAREC, ob 19.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
POZDRAV POMLADI S SCHORCHI & 
OGROÆENO VRSTO 
Koncert pop in rock glasbe
(OØ Primoaæ Trubarja Velike Laøœe, KUD Primoæ 
Trubar Velike Laøœe)

TOREK, 24. MAREC
Glasbena øola Velike Laøœe
KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU
(Glasbena øola Ribnica, Oddelek Velike Laøœe)

SOBOTA, 28. MAREC, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
PREDSTAVITEV KNJIG ABECEDNIK IN 
VERA PRIMOÆA TRUBARJA
- prevodov v sodobno slovenøœino
(Trubarjev forum in Javni zavod Trubarjevi kraji)

OD ŒETRTKA 25. DO SOBOTE 27. MARCA
Levstikov dom, Velike Laøœe
NAJDIHOJCA, FESTIVAL OTROØKEGA 
GLEDALIØŒA
(JSKD, OI Ljubljana okolica, KUD Primoæ Trubar 
in zavod Parnas)

ŒETRTEK, 2. APRIL, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
2. TRUBARJEV ŒETRTEK z gostjo pisateljico 
Berto Golob
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

PETEK, 3. APRIL, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
MOŒ ÆENSKE NARAVE
Predstavitev knjige »Narava zdravi s hrano« in 
pogovor z avtorico Polono Kresal Bizaj 
(Jerica Tomøiœ Luøin in Veronika Vasiœ)

PONEDELJEK, 13. APRIL, ob 20.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
KRŒMARICA – PONOVITEV GLEDALIØKE IGRE
(KUD Rob)

SREDA, 15. APRIL, ob 19.00
Trubarjeva domaœija na Raøici
PREDAVANJE NIKE PEROVØEK, univ.dipl.ing. kraj.arh. 
»OÆIVLJANJE POZNOANTIŒNE ZAPORE«
(Javni zavod Trubarjevi kraji in Druøtvo Claustra 
Alpium Iuliarum)

PETEK, 17. APRIL, ob 17.00
Levstikov dom, Velike Laøœe
PRIKAZ MAÆORETNO-PLESNE DEJAVNOSTI
(Velikolaøke maæorete)

PETEK, 17. APRIL, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
ODPRTJE RAZSTAVE MILENE VINTAR »BISERI 
VODE« in PREDAVANJE VARSTVENEGA 
ORNITOLOGA TOMAÆA MIHELIŒA PRED 
SVETOVNIM DNEVOM ZEMLJE
(Zavod Parnas in Javni zavod Trubarjevi kraji) 

SOBOTA, 18. APRIL, od 8.00 do 12.00
Trg pred Levstikovim domom, Velike Laøœe
VELIKOLAØKA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 18. april, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Laøœe
6. ABONMAJSKA PREDSTAVA »AKVARIJ« v 
izvedbi Preøernovega gledaliøœa Kranj
(Obœina Velike Laøœe)

PETEK, 24. APRIL, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
IZID ZBORNIKA »PESEM.SI 09« IN SREŒANJE 
PESNIC IN PESNIKOV
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)

SOBOTA, 25. APRIL, od 14.00 dalje
Gradeæ
POMLAD NA GRADEÆU
(Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ)

SOBOTA, 25. APRIL, ob 18.30
Grad Turjak
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 
»Turistiœne zanimivosti obœine Velike Laøœe in 
bliænjih krajev«

ob 19.00
2. VEŒER PEVSKIH KVARTETOV »Turjak 2009«
(KUD Marij Kogoj Turjak)

TOREK, 12. MAJ
            Levstikov dom, Velike Laøœe

KONCERT ZABAVNE GLASBE – PREDSTAVITEV 
DEFICITARNIH GLASBIL
(Glasbena øola Ribnica)

ŒETRTEK, 14. MAJ
Glasbena øola Velike Laøœe
KONCERT
(Glasbena øola Ribnica, Oddelek Velike Laøœe)

SOBOTA, 16. MAJ, od 8.00 do 12.00
Trg pred Levstikovim domom, Velike Laøœe
VELIKOLAØKA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 16. MAJ
Od Rakitne do Babnega polja
POHOD OB RIMSKIH ZAPORNIH ZIDOVIH
(Druøtvo Claustra Alpium Iuliarum)

SOBOTA, 23. MAJ, od sonœnega vzhoda do zahoda
Trubarjeva domaœija, Raøica
DAN SONCA 2009 – 4. FESTIVAL 
USTVARJALNOSTI
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti 
in Med.Over.Net)


