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Skoraj pet mesecev letoønjega leta 
je za nami. Rezultatov letoønjih in-
vesticij v obœini øe ni videti, priprave 
nanje pa potekajo v polnem zamahu. 

Najveœja letoønja investicija, ki je 
æe zakljuœena, je vsekakor odplaœilo 
nakupa zemljiøœa za poslovno cono 
Loœica. Za nakup smo namenili veœ 
kot 400.000 EUR in s tem postali la-
stniki celotnega zemljiøœa, v izmeri 
veœ kot 5 ha zazidljivega zemljiøœa. 
Trenutno smo v fazi javnega razpi-
sa izbora izvajalca za izgradnjo ko-
munalne infrastrukture. Œe bo razpis 
potekal kot smo planirali in ne bo 
kakønih pritoæb na izbiro izvajalca, 
obstajajo realne moænosti za zaœetek 
gradnje æe v poletnem œasu.

Na obœinskih cestah smo opravili 
najnujnejøa vzdræevalna dela. Od in-
vesticij imamo æe izbranega izvajalca 
za asfaltiranje ceste od Velike Slevice 
proti Ulaki (v dolæini 600 m). Z deli 
bomo zaœeli takoj, ko bomo dobili 
vsa potrebna soglasja mejaøev. Dela 
naj bi bila konœana do sredine juni-
ja. V pripravi so razpisi za asfaltiranje 
øe drugih planiranih cest. Vlada Re-
publike Slovenije je tudi v letoønjem 
letu obœinam namenila dodatna sred-
stva, ki jih lahko uporabimo samo za 
doloœene namene (izboljøanje ko-
munalne infrastrukture) in pod zelo 
natanœnimi pogoji. Upam, da nam 
bo uspelo pridobiti vsa sredstva, ki jih 
lahko dodatno œrpamo iz dræavnega 
proraœuna in smo jih predvideli tudi 
v letoønjem obœinskem proraœunu. Za 

f inanciranje iz dræavnih sredstev smo 
prijavili dokonœanje asfaltiranja ceste 
od Turjaka (grad) proti Podturjaku in 
asfaltiranje ceste v Uzmane. Z razpi-
som za asfaltiranje teh dveh cest bomo 
lahko zaœeli øele po pridobitvi potreb-
nega soglasja s strani Vladne sluæbe 
za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj, ki je predpogoj za zaœetek in-
vesticij, ki se f inancirajo iz dræavnega 
proraœuna. Upam, da bomo ta soglas-
ja pridobili pravoœasno, saj æelimo 
ti dve investiciji izvesti v poletnem 
œasu. V tem œasu predvidevamo po-
polnoma obnoviti tudi dva mostova, 
ki sta potrebna nujne sanacije, v Pod-
hojnem hribu in v Podturjaku.

V pripravi so tudi postopki razpisa 
izbire izvajalca za nekatere investici-
je na podroœju vodne oskrbe. 

Æelel bi omeniti, da je v aprilu z de-
lom v naøi Zdravstveni postaji priœela 
zdravnica dr. Darja Modic Likar, in 
sicer skupaj z medicinsko sestro Re-
nato Strnad. Obema ob tej priloænosti 
æelim, da bi se v naøem okolju kar 
najlepøe poœutili. Ob dejstvu, da sta 
pri nas ostali tudi dr. Milenka Starc 
Vidrih in medicinska sestra Milena Pe-
terlin, z veseljem ugotavljam, da nam 
je uspelo ohraniti zdravstvene usluge, 
kot smo jih bili deleæni doslej.    

Kot obiœajno v tem œasu naj tudi 
tokrat vse vas, drage obœanke in 
obœani, povabim na razliœne priredi-
tve v okviru praznovanja letoønjega 
obœinskega praznika. Ljubitelji ljud-
skega petja boste priøli na svoj raœun 

Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577

Kazalo:
v œetrtek, 4. junija, na reviji pevskih 
zborov. Na trøkem dnevu v sobo-
to, 6. junija, dopoldne boste lahko 
obœudovali ali pa kupili izdelke naøih 
podjetnikov ali druøtev. Øe posebej pa 
vas lepo povabim na veœerno dogaja-
nje. Najprej bomo prisluhnili godbi s 
Kostanjevice na Krki, nato pa izpred 
obœinske stavbe v sprevodu odøli v 
øportno dvorano, kjer bo potekala 
slavnostna akademija z bogatim kul-
turnim programom. Tokrat ga bodo 
oblikovali simfoniœni orkester glas-
bene øole Ribnica in drugi glasbeni-
ki, mladinski pevski zbor OØ Primoæa 
Trubarja in kvartet Gallus. Letos bo øe 
posebej slavnostno, saj bomo po treh 
letih zopet dobili œastnega obœana in 
podelili tudi druga obœinska prizna-
nja najbolj aktivnim druøtvom in po-
sameznikom. Po slavnostni akademiji 
pa bo druæabno sreœanje na øportnem 
igriøœu, saj menim, da je prav, da se 
ob praznovanju obœinskega prazni-
ka tudi malo poveselimo. Letoønje 
obœinsko praznovanje pa bomo 
zakljuœili v nedeljo, 7. junija, z æe tra-
dicionalnim pohodom po Velikolaøki 
kulturni poti. 

Naj vam, spoøtovane obœanke in 
obœani, øe œestitam ob obœinskemu 
prazniku z æeljo, da se sreœamo na 
œim veœ prireditvah, øe posebej na 
slavnostni akademiji. 

Anton Zakrajøek, æupan

Spoštovane občanke in občani

V marcu je praznovala svoj 
æivljenjski jubilej naøa œastna 

obœanka
Marija Perhaj. Ob njenem 

praznovanju ji iskreno 
œestitam in ji æelim predvsem 
zdravja in moœi za nadaljnje 

literarno ustvarjanje.

Konec maja bo œastitljiv 
jubilej obhajal tudi œastni 
obœan prelat Vinko Øega. 
Æelim mu, da bi mu Bog 
tudi v bodoœe dajal toliko 

neizmerne moœi, ki jo 
potrebuje pri svoji boæji sluæbi.

Obema œastnima 
obœanoma æelim vse 

najboljøe!

Æupan Anton Zakrajøek
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OBŒINSKI PRAZNIK 2009
PROGRAM PRIREDITEV 

***

ŒETRTEK, 4. JUNIJ, ob 20.00 uri
Grad Turjak, viteøka dvorana 

13. TRADICIONALNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV
(KUD Marij Kogoj Turjak)

***

PETEK, 5. JUNIJ,
Trubarjeva domaœija, Raøica

ob 19.00 uri

ODPRTJE RAZSTAVE TRUBARJEVI KRAJI
ob 20. uri

KONCERT KVINTETA TIVOLI
 (KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe in Javni zavod Trubarjevi kraji)

***

SOBOTA, 6. JUNIJ, od 9.00 do 12.00 ure
Trg pred Levstikovim domom v Velikih Laøœah

TRØKI DAN
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

***

NEDELJA, 7. JUNIJ,
Zaœetek pohoda med 7.00 in 10.00 uro v Velikih Laøœah

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

SOBOTA, 6. JUNIJ,

OSREDNJA SLOVESNOST OB 
PRAZNOVANJU OBŒINSKEGA PRAZNIKA

ob 19.15 
pred obœinsko stavbo

PROMENADNI KONCERT 
GODBE KOSTANJEVICA 

NA KRKI

ob 20.00 uri
Øportna dvorana Velike Laøœe

SLAVNOSTNA AKADEMIJA,
na kateri bodo podeljena letoønja obœinska priznanja

V programu bodo nastopili:
Simfoniœni orkester Glasbene øole Ribnica

 in uœenci Glasbene øole Ribnica,
Mladinski pevski zbor OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe,

Kvartet Gallus 

ob 21.00 uri

DRUÆABNO SREŒANJE NA ØOLSKEM IGRIØŒU

Organizator  prireditve:
Obœina Velike Laøœe

***

Lepo vabljeni na vse prireditve 
v okviru praznovanja obœinskega praznika.

Obœinske strani
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Pogovor z 
marijo gorše 
perhaj   
Ob petinosemdesetem 
rojstnem dnevu 

Marija Gorøe Perhaj je od leta 2000 
œastna obœanka Obœine Velike Laøœe. 
Vemo, da je pesnica in pisateljica, da 
je bila izvrstna uœiteljica. Od nje pa 
smo æeleli izvedeti veœ o œasih, ko je 
bil v Velikih Laøœah kulturni razcvet ter 
o njeni literarni poti. 

Marija je rojena v Luœah pri Æalni 
1924, od 1952 æivi v Velikih Laøœah. Je 
pesnica in pisateljica, œlanica Druøtva 
slovenskih pisateljev. Objavljala je v 
literarnih revijah, ukvarjala se je tudi 
z ljubiteljsko kulturo in predstavljala 
rojake Levstika, Stritarja in Trubarja 
obiskovalcem s øirøega slovenskega 
prostora. Je dolgoletna œlanica KUD 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe, kjer 
je  sodelovala tako v gledaliøki skupini 
kot igralka, lektorica in dramaturginja 
ter ustanovila Literarni klub in skupaj s 
sodelavci vodila klubske veœere konec 
50-ih in v zaœetku 60-ih let prejønjega 
stoletja. Napisala je roman Oœiøœevanje 
(Cankarjeva zaloæba, 1964) ter tri 
pesniøke zbirke: Krog (DZS, 1966), Zid 
(Lipa,1971) in Stiskalnica (DZS, 1980). 
Leta 2004 je pri Parnasu izøla zbirka 
njenih œrtic Usode. Uvrøœena je v An-
tologijo slovenskih pesnic (2. knjiga, 
Zaloæba Tuma). Veliko bere in vœasih 
tudi øe kaj napiøe. V letoønjem zbor-
niku Pesem si 09 (Zavod za razvijanje 
ustvarjalnosti)  ima objavljeni dve novi  
pesmi. 

• Kako ste priøli v Velike Laøœe?

V bistvu sem v Laøœe priøla po pomo-
ti, po spletu sreœnega nakljuœja. Naj 
zaœnem na zaœetku. Moje prvo delov-
no mesto uœitejice naj bi bilo v Kuzmi 
v Prekmurju. Takrat so bili œasi, ko so 
uœitelje premeøœali v kraje, kjer se je 
pokazala potreba po njih. Ko sem pred 
nastanitvijo obiskala Prekmurje, sem 
ugotovila, da skoraj niœesar ne razu-
mem. Øolskim oblastem sem napisala 
proønjo za prerazporeditev z utemelji-
tvijo, zato so me dodeli za uœiteljico 
na osnovni øoli v Brusnicah pri Novem 
mestu. Naslednje moje delo je bilo na 
niæji gimnaziji v Æireh nad Økofjo Loko, 
nato pa, ravno tako na niæji gimnaziji, 
v Fari pri Kostelu. Bilo je leto 1952, bili 
so teæki œasi. Ni bilo sicer uzakonjeno 
ali kjerkoli zapisano, da uœitelji ne bi 
smeli hoditi v cerkev. A bilo je ravno 

najbolj obœutljivo obdobje. Za uœitelja 
ni bilo lahko, œe so ga videli, ko je øel 
k liturgiji. Zato sem morala na zagovor 
pred komisijo v Koœevje. Tam sem re-
kla, da bi øla kamorkoli me bodo po-
slali, le v Loøki Potok ne. K sreœi si tega 
niso zapisali, nekdo pa si je napaœno 
zapomnil, da sem rekla, da noœem v 
Velike Laøœe. Tako so me premestili v 
Laøœe. Takrat so bile Laøœe v srediøœu 
pozornosti. 51. tega leta je bila velika 
proslava v poœastitev 400 letnice izida 
Trubarjeve prve slovenske knjige. Nivo 
kulture je bil izjemno visok. Takoj sem 
se vkljuœila tudi v Kulturno umetniøko 
druøtvo, saj me je to ne le osebno, am-
pak tudi kot uœiteljico slovenøœine izje-
mno zanimalo. 

• Bi nam opisali kak spomin na to 
obdobje?

Bistvo mojega prihoda v Velike Laøœe 
je bilo, da sem imela neposredne in 
æive stike z umetnostjo, gledaliøœem, 
literaturo ter z ljudmi, ki so se s tem 
ukvarjali. Spominjam se, ko smo krstno 
uprizarjali Javorøkove Manevre, bilo je 
konec petdesetih, v predstavi sem igrala 
hiønico, ki skrbi za poslopje, v katerem 
so se udeleæenci manevra zaœeli »igra-
ti« gledaliøœe. Zanimivo je tudi to, da 
smo v Velikih Laøœah krstno uprizroli  
kar nekaj Javorøkovih dramskih del.   

Spominjam se, da smo bili povabljeni 
na ogled predstave Manevri, ki so jih 
kasneje uprizorili v gledaliøœu v Trstu. 
Tega kulturnega izleta sta se udeleæila 
tudi Dominik Smole in Taras Kermauv-
ner. Takrat smo se spoznali in Dominik 
je postal tudi naø druæinski prijatelj. 
Ko sem bila sredi 60-ih let sprejeta v 
Druøtvo slovenskih pisteljev, sem tudi 
redno hodila na sestanke in in njihove 
prireditve.

• Ves œas je bila ob gledaliøœu vaøe 
pomembno podroœje ustvarjanja tudi 
literatura.

Gotovo. Gledaliøœe in literatura sta pre-
cej povezana. Moja pot se je zaœela se-
veda æe veliko prej. Æe v øoli je profesor 
slovenøœine opazil moj talent za pisa-
nje, za kar sem mu zelo hvaleæna, saj 
morda brez te spodbude ne bi postala 
to, kar sem. Talent za pisanje nekako 
œutiø v sebi, a bolj resno sem se tega 
zavedala sredi 50-ih let, ko sem pisala 
tudi bolj intenzivno. Moja prva pesem 
je bila objavljena v Obzorniku, tam je 
imel Miøko Kranjec literarni kotiœek, 
kjer je objavljal in komentiral pesmi. 
Objavil je mojo pesem Krvavi svetovi 
in spominjam se, da je bil naslov nje-
gove kritike Al bo kal pognalo seme? V 
svoji oceni, moramo vedeti, da so bile 
takrat literarni bum Pesmi øtirih (op. p. 
Koviœ, Menart, Pavœek, Zlobec). Dejal 

je, da œe bi bile pesmi poslane prej, bi 
bile zagotovo lahko objavljene v ome-
njeni knjigi. S tem sem doæivela veliko 
potrditev in spodbudo. Potem sem vse 
veœ pisala in objavljala v Perspektivah 
in drugih revijah. Praktiœno vse pesmi 
iz prve zbirke Krog so bile predho-
dno objavljene v literarnih revijah in 
œasopisnih prilogah. 

• Na podroœju literature niste delo-
vali samo kot ustvarjalka paœ pa tudi 
kot organizatorica literarnih veœerov 
z udeleæbo znanih slovenskih pisate-
ljev in pesnikov, likovnikov in f ilmskih 
ustvarjalcev. 

Posebej se spominjam novinarja 
Duøana Dolinarja ter Vitka Muska, ki 
je tudi predaval na seminarju v zvezi z 
ustanavljanjem kulturnih klubov, sicer 
pa je bil znan po svojih predavanjih o 
f ilmski vzgoji. Ustanovili smo Literar-
ni klub pri KUD Primoæa Trubarja in 
s Tanjo in Janezom Debeljakom smo 
konec petdesetih in v øestdesetih letih 
organizirali klubske veœere. Bili so en-
krat tedensko, ob torkih, od septembra 
do junija. Pokrivali smo podroœja od 
literature, ljudskega pesniøtva, mladin-
ske knjiæevnosti do likovne umetnosti 
– slikarstva, kiparstva – ter novinarstva 
in f ilmske umetnosti. Pripravljali smo 
tudi proslave ob razliœnih praznikih 
skozi vse leto. Imeli smo stalno sobo v 
sedanji obœinski zgradbi. Spominjam 
se, da smo morali vœasih sneti vrata, da 
so ljudje lahko sedeli øe na hodniku in 
bili vseeno prisotni na dogajanju. Œe je 

NE IØŒI BISEROV

Ne iøœi biserov.
Pusti moje roke.
Pusti moja usta.
Ne spraøuj oœi.
Ne stiskaj œela.
Niœ ni tvojega za tem œelom. 
Vse je odnesel veter.

Veter je poljubljal usta,
ti jih nisi.
Mrøil je lase,
igral se je z mojimi prsti.

Nekoœ so bili tvoji
biseri mojih oœi.
Ti si jih vrgel na smetiøœe.
Ti si jih vrgel na smetiøœe.

Ne iøœi zdaj.
Pusti moje roke.
Pusti moja usta.
Ne spraøuj oœi.
Ne stiskaj œela.
Niœ ni tvojega za tem œelom.
Vse je odnesel veter. 

bil na programu f ilm, smo ga predvajali 
v dvorani, pogovor pa smo izpeljali v 
klubski sobi. Predavanja so bila pod-
prta tudi z diapozitivi, tako da je bilo 
dogajanje na klubskih veœerih zelo ra-
znoliko. Res smo imeli vrsto zanimivih 
gostov, pot do kultrunikov nam je po-
magal utreti tudi Joæe Javorøek. To so 
bili izjemno dobro obiskani veœeri na 
ustreznem kulturnem nivoju. 

• Bili ste tudi uœiteljica in na kon-
cu delovne dobe ravnateljca na OØ 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe. Kako 
so sodelavci gledali na to, da se tako 
intenzivno ukvarjate s kulturo?

Na sodelavce imam zelo lepe spomine, 
imeli smo zelo pristen odnos, v kolektivu 
je prevladovalo dobro medsebojno razu-
mevanje. Podpirali in razumeli so me. 

• Napisali ste  roman Oœiøœevanja. 

1964 je izøel pri Cankarjevi zaloæbi. Ro-
kopis sem dala prebrati tudi Javorøku. 
Spominjam se, da mi je svetoval, naj 
preberem Robbe-Grilletovega VIDCA. 
Seveda takrat øe ni bilo  slovenske-
ga prevoda. Telefonsko  sem iskala ta 
roman po vseh sosednjih republikah. 
Konœno sem ga naøla v srbskem jezi-
ku, v cirilico, naslovljen z Oœi, koje sve 
vide. Ob branju sem dojela, kako lahko 
snov zgostiø, strneø, tudi  s prehajanjem 
sedanjika v preteklik.

• Branje je torej zelo pomembno za 
pisanje.

Je, pa ne v tem smislu, da bi bralec po-
navljal snov ali slog pisca. Pomembno 
je, ker je lahko kaæipot, pokaæe smer, 
v kateri se da lastno literarno delo øe 
izboljøati. 

• Kakøen je vaø postopek pisanja v 
poeziji, prozi?

Proza seveda zahteva drugaœen œas, 
veœjo stalnost. Œe vzameø, da sem bila 

v sluæbi v øoli, imela druæino, veø, kako 
se iøœe œas za ustvarjanje. Proza torej 
lahko nastaja le med poœitnicami. Pisa-
la sem vedno na roko, potem so mi pre-
tipkavali. Poezija pa nastaja kadarkoli. 
Preden pesem dam na papir, jo imam 
dodelano v glavi, samo øe kakøno ma-
lenkost spremenim po zapisu. Pesem se 
rodi – vœasih se zaœne z enim verzom, 
ki je odraz obœutij, miøljenja, trpljenja. 
Predvsem se rodi iz boleœine, bolj kot 
iz radosti. Pesem lahko nastane tudi, 
ko si bolan, ko zveœer ne moreø spati 
ali ko se ponoœi zbudiø. Pesmi se ne da 
prisiliti: ne moreø se usesti k prazni poli 
paprija in reœi: zdajle bom napisala pe-
sem. Ne nastane samo iz æelje po tem, 
da bi napisal pesem. Zato pravim, da se 
pesem rodi. Pesem moraø imeti v sebi. 
Ne moreø je priklicati, œe pride, je pa 
tudi ne moreø odgnati. Pesem te poiøœe, 
narekuje ti jo boleœina, strah, spomin, 
veselje bolj teæko. 

Hvala za to, da delite z nami svoje bo-
gate spomine in naj se pesmi v vas øe 
naprej rojevajo.

Na tem mestu objavljamo prvo Mari-
jino objavljeno pesem  Ne iøœi biserov 
– v prvem letniku revije Perspektive, 
aprila 1961 (ta pesem ni bila potem 
objavljena v nobeni od Marijinih zbirk) 
ter njeno najnovejøo, leta 2008 nastalo 
pesem Œudeæ, ki je objavljena v zbor-
niku Pesem si 09 (Zavod za razvijanje 
ustvarjalnosti, 2009). 

Z Marijo Perhaj sem se pogovarjala 
Ana Porenta. 

ŒUDEÆ 

Ne veø, da mislim nate. 
Ne vem, 
je to nesluteno darilo, 
smehljaj usode, 
izziv je mojim letom? 
 
Vem, poslednja moja si ljubezen. 
In tehtam v sebi: 
je lepøa prva, 
je poslednja? 
Potem vzdrhtim v spoznanju: 
(brez strasti telesa) 
obe najlepøi sta, 
najveœji œudeæ stvarstva. 

Na podlagi Pravilnika o uporabi 
veœnamenske øportne dvorane v Veli-
kih Laøœah (Ur. glasilo obœine Velike 
Laøœe øt. 2/08)

objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO 
ØPORTNE DVORANE V VELIKIH 

LAØŒAH ZA SEZONO 2009/2010.

Vabimo øportna druøtva, klube in dru-
ge zainteresirane uporabnike øportne 
dvorane, da za sezono 2009/2010 od-
dajo vlogo za uporabo øportne dvo-
rane.

Na podlagi zbranih vlog za uporabo 
øportne dvorane bo upoøtevana pred-
nostna pravica uporabnikov po nasle-
dnjem vrstnem redu: 

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

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

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

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

5. øportna druøtva in klubi izven 
obœine,

6. drugi uporabniki. 

Razpored uporabe dvorane na podla-
gi prijav pripravi komisija, ki jo ime-
nuje æupan. Predlog komisije potrdi 
æupan. 

Z uporabniki øportne dvorane obœina 
sklene pogodbo, v kateri se poleg 
sploønih plaœilnih pogojev in dru-
gih doloœb o medsebojnih obvezno-
stih lastnika, upravitelja in uporab-
nika, doloœi tudi odgovorna oseba 
uporabnika, ki odgovarja za dogo-
vorjeno uporabo øportne dvorane, 
upoøtevanje hiønega reda, za morebi-
tno povzroœeno økodo na objektu in 
opremi ter za varnost uporabnikov.

Prijavo na razpis je treba oddati na 
obrazcu, ki je objavljen na spletni stra-
ni Obœine Velike Laøœe (http: www.
velike-lasce.si), lahko pa ga dobite 
tudi v tajniøtvu obœine. Rok za prijavo 
je 10. september 2009. (Informacije: 
Veronika Vasiœ 01/781 03 67).

Obœina Velike Laøœe

KRAJA 
PROMETNE 
SIGNALIZACIJE
Na Obœini Velike Laøœe ugota-
vljamo, da je v zadnjem œasu 
priølo do kraje veœjega øtevila 
prometnih znakov. S tem se 
povzroœajo veliki stroøki obœini, 
hkrati pa je ogroæena varnost 
ljudi, saj se zaradi kraje prome-
tne signalizacije na posameznih 
odsekih hitrost udeleæencev v 
prometu poveœa iz 30, 40, 50, 
60 km/h na 90 km/h.

Opozarjamo obœane, da bomo 
vsako nadaljnjo nedovoljeno 
odtujitev prometne signalizacije 
prijavili na policijsko postajo.

     Obœinska uprava   

Obœinske strani
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JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. je na obmoœju obœine 
Velike Laøœe izvajalec gospodarske javne sluæbe oskrbe s pi-
tno vodo na oskrbovalnem obmoœju Turjak. To obmoœje ob-
sega naselja: Veliki Osolnik, Mali Osolnik, Prazniki, Lapor-
je, Œeteæ, Turjak, Gradeæ, Sloka gora, Mali Loœnik in Veliki 
Loœnik. 

Nobeno drugo æivilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pi-
tna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne 
vode bdimo tako v JP Vodovod-Kanalizacija v okviru notra-
njega nadzora kot ministrstvo, pristojno za zdravje, v okvi-
ru monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inøpekcijske 
sluæbe. Notranji nadzor poteka po naœrtu, ki natanœno opre-
deljuje dnevna mesta vzorœenja in vrsto preskuøanj na posa-
meznem odvzemnem mestu glede na vrsto tveganja.  

V Dolščakih 
imamo 
ekološki otok
Ker v Sloveniji vsak prebivalec v povpreœju 
proizvede veœ kot 400 kilogramov odpad-
kov na leto in je to zelo veliko breme za 
naøe okolje, smo se krajani vasi Doløœaki 
odloœili, da tudi mi pripomoremo k 
œistejøemu okolju in naredili ekoloøki otok, 
ki je namenjen celi vasi. Glavni pobudnik 
je bil Luka Peterlin, nato pa smo k delov-
ni akciji pristopili tudi drugi mladi iz vasi. 
Oœistili smo okolico, napeljali pesek, v 
bliænji prihodnosti pa bomo postavili øe 
betonske podstavke in robnike. 

Vsaka hiøa v vasi je dobila tudi navodila, 
kako se odpadke pravilno loœuje, naloga 
vsakega posameznika pa je, da se teh na-
vodil tudi dræi. 

Tekst in foto: Tina Æuniœ 

VODOVODNI  
SISTEM OBMOŒJE 

MIKROBIOLOØKA PRESKUØANJA KEMIJSKA PRESKUØANJA

Odvzeti vzorci Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci
E. Coli

Odvzeti 
vzorci Neskladni vzorci

RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA PAR

TURJAK TURJAK 39 1 3 0 3 0 36 1 0 0 -

POVZETEK LETNEGA POROČILA JP 
VODOVOD-KANALIZACIJA O SKLADNOSTI 
PITNE VODE NA OSKRBOVALNEM 
OBMOČJU TURJAK ZA LETO 2008

Preskuøanje vzorcev v okviru notranjega nadzora izvaja 
Sluæba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v labo-
ratoriju JP Vodovod-Kanalizacija in zunanji izvajalci. Vsi 
izvajalci izpolnjujejo sploøna merila za delovanje presku-
snih laboratorijev, predpisana po standardu SIST EN ISO/IEC 
17025 in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih 
preskusih.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06) smo pripravili letno poroœilo o skladnosti pitne 
vode za leto 2008, ki je objavljeno na spletni strani www.
vo-ka.si v rubriki Informacije/Pitna voda. Povzetek poroœila 
se nahaja v preglednici, ki prikazuje øtevilo odvzetih in ne-
skladnih vzorcev za mikrobioloøka in f izikalno-kemijska 
preskuøanja v okviru notranjega nadzora.

OPOMBE:
     RA – redne analize        OA – obœasne analize        PAR – neskladni parameter

Za vsa morebitna vpraøanja smo vam na razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, marec 2009

Projekt pasavček
V letoønjem letu smo se vkljuœili v dræavni projekt Pasavœek. 
Nosilec projekta je DIREKCIJA SLOVENIJE ZA CESTE – Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Vkljuœenih je bilo 120 otrok: 4 skupine otrok iz vrtca (Ribi-
ce, Raœke, Miøke in Medvedi), iz øole pa so bili vkljuœeni: 1. 
razred s centralne øole in 1. in 2. razred s Podruæniœne øole 
Turjak. 

Dejavnosti so potekale od oktobra 2008 do aprila 2009.

Cilji projekta:
- pravilna in dosledna uporaba varnostnih pasov,
- pravilna in dosledna uporaba otroøkih varnostnih 

sedeæev,
- ozaveøœati otroke in odrasle o pomenu uporabe var-

nostnega pasu in otroøkih varnostnih sedeæev. 

Po oddelkih so potekale razliœne dejavnosti:
- spremljanje in beleæenje privezanosti pri prihodu v 

vrtec,
- demonstracija pravilne uporabe varnostnih sedeæev 

za otroke,
- izdelovanje pasavœkov, 
- izdelovanje plakatov na temo promet in varnost v 

prometu,
- obisk policista in sprehod po varnih poteh v Velikih 

Laøœah,

- veliko je bilo pogovorov na temo prometa,
- vkljuœevanje vsebin v vsa podroœja Kurikuluma (glas-

ba, gibanje, matematika, narava, druæba, jezik),
- zakljuœna prireditev.

V ponedeljek, 6. aprila, smo pripravili zakljuœno prireditev 
projekta. Potekala je v prostorih osnovne øole in na parkiriøœu 
pred øolo. Starøi in otroci so se lahko vkljuœili v razliœne de-
javnosti od 16. do 19. ure popoldne. 
Pred øolo so se predstavili:

- policisti, ki so predstavili svojo opremo,
- gasilci z avtomobilom za posredovanje v prometnih 

nesreœah,
- avtoøola VITO – L.

V øoli so potekale naslednje aktivnosti:

1. Delavnice za otroke:

*  izdelovanje prometnih znakov,
*  izdelovanje vozil,
*  izdelovanje obeska pasavœek,
*  igra Œlovek ne jezi se,
*  Znalœek v prometu – raœunalniøka uœilnica,
*  poligon: voænja s kolesi in skiroji,
*  medicinska sestra na obisku.
 
2. Delavnice za starøe

•  predavanje zdravnika (najpogostejøe poøkodbe otrok 
    v prometu),
•  predstavitev demo sedeæev in naletnih tehtnic,
•  okrogla miza: Varnost otrok v prometu.

Ves œas prireditve je bil z nami Pasavœek.

Prireditev smo zakljuœili z nastopom œarodeja Romana Freli-
ha s predstavo: Zajœek Joæko v mestu.

Na prireditvi smo pogreøali veœjo udeleæbo starøev in otrok. 
Vsebine projekta in aktivnosti na zakljuœni prireditvi so bile 
namenjene otrokom, predvsem pa odraslim, saj smo za svoje 
ravnanje v prometu odgovorni sami, predvsem pa smo zgled 
mlajøi generaciji.

Za sodelovanje pri izvajanju projekta in na sami prireditvi se 
zahvaljujemo:

1. Policijski postaji Viœ in policistu Joæetu Rozmanu,
2. Gasilski brigadi Ljubljana,
3. Avtoøoli VITO – L,
4. starøem, ki so izvajali delavnice: g. Trotovøek, ga. 

Trotovøek, ga. Nina Samsa,
5. predstavnikom Sveta za preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu,
6. predstavnikom Obœinskega Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu.

Prireditev so sponzorirali s svojimi izdelki: Uskok d.o.o. in 
Mercator Sadje. 

Projekt so izvajale vzgojiteljice vrtca in uœiteljice osnovne 
øole: Anja Mikuæ Otoniœar, Zala Hoœevar, Irena Hren, Ve-
sna Indihar, Nataøa Jezernik, Nataøa Cedilnik, Damijana 
Tomaæin, Breda Miheliœ, Veronika Lipovec, Branka Levstik, 
Barbara Babiœ, Petra Koømrlj, Stanka Mustar. 

Stanka Mustar 
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Marcu se je, tako kot vsak mesec, 
na naøi øoli dogajalo veliko aktivno-
sti. Med posebne dogodke zagotovo 
øtejemo obisk ministra za øolstvo in 
øport, dr. Igorja Lukøiœa in dræavne 
sekretarke Alenke Kovøca. Kako se je 
zgodilo in kaj se je dogajalo?

Nekega februarskega dne se je oglasi-
la ena od mam naøega uœenca in nas 
spodbudila k razmiøljanju o obisku 
ministra za øolstvo in øport na naøi 
øoli. Predloga smo bili veseli tudi 
zato, ker omenjeno dejanje kaæe, da 
naøi starøi æelijo sodelovati s øolo in 
prispevati k njeni prepoznavnosti.

Priœele so se priprave. Umirjeno in 
s premislekom, saj smo øolo æeleli 
prikazati takøno, kot je, in uœence 
in delavce øole takøne, kot smo. 
Naøi uœenci, pod mentorstvom naøih 
uœiteljev, znajo marsikaj, zato se nam 
je zdelo prav, da pokaæemo, kar æe 
znamo, in tako ne zgubljamo po ne-
potrebnem œasa in energije. S predlo-
gi in idejami nas je sodelovalo veliko, 
organizacijo programa je prevzela 
Ajda Kokelj.

Tako kot pri veœini aktivnosti, ki pote-
kajo znotraj øole in izven øolskih okvi-
rov, smo tudi ob tem dogodku æeleli, 
da so uœenci tisti, ki bodo predstavili 
naøo øolo.

Na dan obiska smo skupaj s œlani 
Turistiœnega podmladka in njihovo 

mentorico ter somentorico ministra 
in dræavno sekretarko sprejeli pred 
øolo.

Uœenci so ob vhodu øole predsta-
vili raziskovalni nalogi, s katerima 
je Turistiœni podmladek v lanskem 
øolskem letu na dræavnem festivalu 
Turizmu pomaga lastna glava osvo-
jil zlato, v letoønjem pa srebrno pri-
znanje. Na dveh stojnicah so pred-
stavili pripomoœke, ki pojasnjujejo 

namen raziskovanja, in domaœe jedi, 
ki jih je pripravilo Druøtvo za ohra-
njanje dediøœine Gradeæ in Druøtvo 
podeæelskih æena. Tako minister 
kot dræavna sekretarka sta razlago 
uœencev pozorno posluøala. Posku-

sila sta tudi proseno kaøo in jed po-
hvalila. Odgovarjala sta na vpraøanja, 
povezana s Primoæem Trubarjem in 
na prav vsa vpraøanja pravilno odgo-
vorila, kar je navduøilo naøe razisko-
valce.

Odpravili smo se v avlo in uœenci 
so zaœeli s programom. Po uvodnem 
pozdravu se je predstavil pevski zbor, 
uœenci od tretjega do devetega razre-
da so ob naøem koledarju predstavili 

vrednote, ki jih razvijamo na naøi øoli, 
trije uœenci so v obliki rap-a predsta-
vili Preøernovo pesem. Na kratko smo 
predstavili zgodovino naøe øole in de-
lovanje vseh, ki smo v øoli, z zanimi-
vo izrazno aktivnostjo. Po konœanem 
programu je spregovoril minister. 

Navduøen je bil nad izvajanjem pev-
skega zbora in o celotnem programu 
se je izrazil pohvalno. Dejal je, da 

redko vidi tako prisrœen in kakovosten 
program. Pohvale smo se razveselili, 
saj nam kakovost predstavlja enega 
od osnovnih ciljev naøega delovanja. 

Sledil je ogled øole. Po prostorih ra-
zredne stopnje sta naøa gosta popelja-
li uœenki razredne stopnje, na pred-
metni stopnji pa uœenca predmetne 
stopnje. Ob ogledu razredov ju je v 
glasbeni uœilnici presenetil naø glas-
beni bend. Nad njihovim izvajanjem 
sta kar ostrmela. Pa preseneœenj øe ni 
bilo konec. Deklici osmega razreda 
sta ob razstavi f izikalnih poskusov 
odrapali rime s f izikalno vsebino.

Nadaljevali smo z ogledom øportne 
dvorane in zobne ambulante, sledilo 
je sreœanje z uœenci øolske skupno-
sti v knjiænici. Gosta sta sedla med 
uœence. Pogovor je bil sicer kratek, 
vendar vzduøje sproøœeno in prijetno.

Ob prigrizku je sledil pogovor z za-
poslenimi na naøi øoli. Oba gosta smo 
odpeljali tudi v tajniøtvo, saj je prav, 
da sta se pogovorila tudi s strokovni-
mi sodelavkami in si ogledala pogoje 
dela. Pred odhodom smo spili sok v 
moji pisarni in se pogovarjali o pereœi 
problematiki naøe øole.

Veseli smo, da se je naøemu vabi-
lu ob visokem obisku odzvala tudi 
obœina. V œasu ogleda øole se nam je 

pridruæila podæupanja dr. 
Tatjana Devjak, saj je bil 
æupan Anton Zakrajøek 
sluæbeno zadræan.

Za popotnico smo go-
stoma pripravili dobro-
te, ki sta jih pripravili 
druøtvi: Druøtvo za ohra-
njanje dediøœine Gradeæ 
in Druøtvo podeæelskih 
æena.

Obisk ministra in dræavne 
sekretarke je bil poseben 
dogodek, ki veliko pome-
ni. Naj pa ob tem povem, 
da mi veliko pomeni tudi 
to, da mi je priprava in 

izvedba na obisk omogoœila, da sem 
ponovno zaœutila ponos nad uœenci 
in delavci øole, ki so sodelovali.

Vabim vas, da si utrinke z obiska mi-
nistra in dræavne sekretarke ogledate 
tudi na naøi spletni strani: http://www.
ptrubar.si/.

mag. Metoda Kolar,

Ravnateljica OØ Primoæa Trubarja

Obisk ministra za šolstvo in šport na naši šoli

Še en uspeh Anje Juvanec 
na državnem prvenstvu v športni 
gimnastiki
O Anjinih uspehih ste 
lahko letos v Trobli 
æe brali. Zadnji izmed 
njenih uspehov je tisti 
z dræavnega prvenstva 
v øportni gimnastiki. 
To tekmovanje je bilo 
21. aprila v Mariboru. 
Anja se je s svojimi 
konkurentkami iz dru-
gih slovenskih osnov-
nih øol pomerila na 
øtirih orodjih (preskok, 
gred, dvoviøinska 
bradlja in parter) in 
mnogoboju. Najboljøi 
posamiœni rezultat je dosegla na gredi, kjer je bila sedma. V mnogoboju 
je dosegla odliœno 12. mesto, s œimer je zaokroæila odliœne letoønje 
nastope na gimnastiœnih tekmovanjih.
Œestitamo.

Bojan Novak   

Ja, tako to gre, œe 
je pisateljica tudi 
uœiteljica!

Obisk knjiæevnega 
ustvarjalca na øoli 
doseæe namen le, 
œe uœenci æe pred 
sreœanjem dobro 
spoznajo njega in  
njegova dela. Letos 
so uœenci sami in 
skupinsko pri po-
uku in v knjiænici 
prebirali dela Majde 
Koren, se o njenih 
delih pogovarjali, 
kulturno prireditev 
ob sreœanju pa smo 
obogatili tudi z raz-
stavo  njenih del, z 
razstavo ilustracij 
knjige Eva in kozel, 
ki so jih ustvarili 
uœenci 2. razreda 
OPB pod mentorstvom uœiteljice Helene Rupert, in z razsta-
vo malih poøasti Mici, ki so jih iz volne pri likovni vzgoji pod 
mentorstvom svoje uœiteljice Joæice Masvsar Nosan izdelali 
uœenci 3. a. 

Za zakljuœek je pisateljica Majda Koren predstavila øe eno 
podroœje svojega ustvarjanja: spletni œasopis za mlade Æupca 
(zupca.net), ki ga ureja in veœinoma tudi sama piøe. Tako gre 
danes to: zgodbe niso veœ pisane samo na papirju …

Marija Luøin, øolska knjiæniœarka

Aprila, ko sta najmanj dva dneva posveœena knjigam in ko 
zakljuœujemo branje v okviru gibanja S knjigo v svet (bralno 
znaœko), ponavadi na øolo povabimo enega od knjiæevnih 
ustvarjalcev. Letos 14. aprila je bila to mladinska pisateljica 
Majda Koren.

Za uvod v sreœanje pisateljice z uœenci 4. in 5. razreda je kita-
ristka Manca Kaplan, uœenka 5. razreda, zaigrala skladbico z 
naslovom Pravljica za Mihca, za uvod v drugi del, namenjen 
uœencem od 1. do 3. razreda, pa je otroøki pevski zbor pod 
vodstvom Majde Kokoøinek zapel pesmico Prvoøolka. Toœki 
nista bili izbrani œisto po nakljuœju: vsako »pravljico« si mora 
namreœ nekdo izmisliti in jo morda tudi zapisati – in to naøa 
gostja Majda Koren dela, opraviti pa ima tudi s »prvoøolkami«, 
saj je po poklicu uœiteljica razrednega pouka.

In kako piøe? Med otroki so najbolj priljubljene njena knjiga 
Eva in kozel in knjigi s pripovedmi o mali poøasti Mici, ki so 
nastale iz njenih izkuøenj: Eva in kozel iz njenih uœiteljskih 
izkuøenj, Mala poøast Mici pa iz doæivetij z lastnimi otroki. 
Junaka vsake od teh knjig sta poleg otrok tudi igraœi: Eva ima 
modrega pliøastega kozla, Øimen pa je za rojstni dan dobil 
majhno roænato igraœo Mici; oba  Eva in Øimen sta æe øolarja, 
a v tistih letih, ko sta øe zmoæna magiœnega oæivljanja igraœ: 
kozel postane »pravi« kozel, ki zna Evo potolaæiti in ji tudi 
kaj svetovati, Øimnova Mici pa v njegovi domiøljiji postane 
otroøko razposajena, nagajiva in prisrœna »mala poøast« … 

No, biti pisatelj, je razloæila Majda Koren, ni biti prav teæko: imeti 
je treba le svinœnik in majhno beleæko, v katero si zapisujeø zani-
mive misli, dogodke, ideje, potem pa to s pomoœjo raœunalnika 
natipkaø, malo razøiriø, urediø, popraviø … Hja, teæava je 
le, œe ni navdiha … A tudi to je mogoœe reøiti – s pomoœjo 
»œudeænih kart«. Uœenci so na prireditvi dokazali, da je to 
moæno: dva uœenca sta s kupœka pisateljiœinih kart potegnila 
vsak svojo, tretji pa je sliœici na kartah povezal v zgodbo … 

Srečanje s 
starši 31. marca 

Œetrtoøolci smo imeli v letoønjem øolskem 
letu dve sreœanji s starøi. Na prvem, ki smo ga 
imeli januarja, so bili aktivni vsi, tako uœenci 
kot starøi, saj smo se dobili v øportni dvorani. 
Marca smo imeli drugo sreœanje. Starøe smo 
povabili v øolsko avlo, kjer so bili v vlogi gle-
dalcev in obœudovalcev, uœenci pa so se na 
odru predstavili s plesom, dramskima igricama 
in branjem lastnih besedil na temo mama in 
druæina.

Vsak uœenec je poleg nastopa pripravil 
spominœek, ki ga je po nastopu izroœil pono-
snim in zadovoljnim starøem. Vsi smo se na ta 
dan pripravili po svojih najboljøih moœeh in v 
vse vloæili precej svojega truda in dela.

Sodeœ po vzduøju in odzivih v dvorani ter iz-
razih na obrazih smo se razøli zadovoljni in 
veseli, bogatejøi za novo doæivetje in tako do-
segli namen naøega druæenja.

Janja in Renata

Majda Koren je na prireditvi prebrala tudi 
odlomek iz svoje najnovejøe knjige Lojza 
iz vesolja.

Srečanje s pisateljico na naši šoli
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REZULTATI 13. KRPANOVEGA KROSA:

UŒENCI, LETNIK 2002 UŒENKE, LETNIK 2002
Dan Duøœak
David Trdin
Nik Økof

OØ Primoæa Trubarja-PØ Turjak
OØ Dobrova
OØ Primoæa Trubarja

Ema Hoœevar
Ida Janeæ
Ajda Osolnik

OØ Kolezija
OØ dr. Ivan Prijatelj
OØ Kolezija

UŒENCI, LETNIK 2001 UŒENKE, LETNIK 2001
Blaæ Juren
Kevin Økulj
Nejc Øraj

OØ Dobrova
OØ Toneta Øraja Aljoøe
OØ Toneta Øraja Aljoøe

Taja Koeveø Petek
Ajda Øturm
Sara Zidar

OØ Dobrova
OØ Brezovica
OØ Toneta Øraja Aljoøe

UŒENCI, LETNIK 2000 UŒENKE, LETNIK 2000
Tine Sedej
Boøtjan Podlogar
Kristjan Smrekar

OØ Brezovica
OØ Primoæa Trubarja
OØ Økof ljica

Maja Krese
Hana Øtupica
Lina Øenica

OØ Økof ljica
OØ dr. Ivan Prijatelj
OØ Kolezija

UŒENCI, LETNIK 1999 UŒENKE, LETNIK 1999
Jakob Hoœevar
Danijel Bartol
Æak Pugelj

OØ Primoæa Trubarja
OØ dr. Franceta Preøerna
OØ Økof ljica

Nataøa Trœek
Ana Debeljak
Paola Tepuø

OØ Primoæa Trubarja
OØ Primoæa Trubarja
OØ Nikola Tesla Rijeka

UŒENCI, LETNIK 1998 UŒENKE, LETNIK 1998
Jakob Novak
Alex Veliœ
Æiga Jurœek

OØ Økof ljica
OØ Brezovica
OØ Dobrova

Tjaøa Marinko
Vita Slak
Maruøa Kranjec

OØ Dobrova
OØ Brezovica
OØ Økof ljica

UŒENCI, LETNIK 1997 UŒENKE, LETNIK 1997
Domen Sedej
Kristjan Øtaba
Æiga Øtangar

OØ Brezovica
OØ Primoæa Trubarja
OØ Primoæa Trubarja

Kaja Lovøin
Maja Gabriœ
Eva Koprivec

OØ dr. Franceta Preøerna
OØ Kolezija
OØ Dobrova

UŒENCI, LETNIK 1996 UŒENKE, LETNIK 1996
Kristjan Grunfeld
Jaka Kaplan
Luka Iliœ

OØ Ig
OØ dr. Franceta Preøerna
OØ Dobrova

Petra Zoubek
Polona Suhadolc
Manca Duøœak

OØ Dobrova
OØ Dobrova
OØ Primoæa Trubarja

UŒENCI, LETNIK 1995 UŒENKE, LETNIK 1995
Peter Tomøiœ
Aljaæ Lovøin
Damjan Urbanœiœ

OØ Dobrova
OØ dr. Franceta Preøerna
OØ Dobrova

Eva Troha
Melanie Tepuø
Klara Selan 

OØ dr. Ivan Prijatelj
OØ Nikola Tesla Rijeka
OØ Dobrova

UŒENCI, LETNIK 1994 UŒENKE, LETNIK 1994
Klemen Duøœak
Æan Tekavœiœ
Matic Kete

OØ Primoæa Trubarja
OØ Primoæa Trubarja
OØ Primoæa Trubarja

Maruøa Andoljøek
Neæa Hoœevar
Anja Juvanec

OØ dr. Franceta Preøerna
OØ Primoæa Trubarja
OØ Primoæa Trubarja

TEK ODRASLIH:

KATEGORIJA MOØKI DO 40 LET KATEGORIJA ÆENSKE DO 40 LET
Silvester Jakøa
Aljaæ Zaletelj
Miha Indihar

Teja Zaletelj
Barbara Joliœ
Petra Pipan

KATEGORIJA MOØKI NAD 40 LET KATEGORIJA ÆENSKE NAD 40 LET
Zvone Ænidarøiœ
Joæe Zaletelj
Lado Matjaæiœ

Majda Lukanœiœ
Jelka Økrlj

ABSOLUTNA KATEGORIJA  MOØKI ABSOLUTNA KATEGORIJA ÆENSKE
Silvester Jakøa               23:07
Aljaæ Zaletelj                25:04
Zvone Ænidarøiœ           25:05

Teja Zaletelj                  30:28
Barbara Joliœ                 32:54
Petra Pipan                   36:48

Veœ rezultatov in 
fotograf ij najdete 
na www.ptrubar.si.

13. KRPANOV KROS
Letoønji kros smo 22. aprila izvedli na Turjaku. Pri organi-
zaciji smo zdruæili dobre reøitve iz preteklih let in nekatere 
novosti. Tako za razliko od prejønjih let uœenci naøe øole ta 
dan niso imeli øportnega dneva, paœ pa so se tisti uœenci, 
ki so æeleli, udeleæili tekmovanja po pouku. Na ta naœin se 
je sicer glede na prejønja leta nekoliko zmanjøalo øtevilo 
nastopajoœih. Druga pomembnejøa novost je bila ta, da smo 
vlogo napovedovalcev na prireditvi zaupali uœencem. Led sta 
na tem podroœju uspeøno prebila øestoøolec Simon Marolt in 
devetoøolka Anja Juvanec. 
Pri organizaciji so tako kot 
pretekla leta sodelovali 
posamezniki in organiza-
cije s Turjaka. Posebno 
zahvalo za pomoœ smo 
dolæni Joæetu Pirmanu, 
Janezu Lukanœiœu, Joæetu 
Ahcu, Karlu Kramarju in 
Gasilskemu druøtvu Tur-
jak, Øportno-mladinske-
mu druøtvu Turjak, Boæu 
Kovaœiœu in Lokostrelske-
mu druøtvu Turjak, Daretu 
Økrlju, Luki Useniku, Francu Purkatu in Stanetu Hrenu. Za 
zagotavljanje zdravniøke oskrbe se posebej zahvaljujemo dr. 
Œeœu, Beti Øavli in Klemnu Jakobu.
Tekmovalni del prireditve je bil razdeljen na kategorije, 
loœene po letnikih rojstva in spolu. Pred zaœetkom tekmoval-
nega dela so 200 metrov dolgo progo pretekli otroci iz vrtca. 
Po teku so vsi prejeli posebna priznanja za udeleæbo. 
Za uœence smo pripravili tudi dodatni øportno-zabavni pro-
gram. Kot vsako leto so se lahko pri gospodu Boæu Kovaœiœu 
preskusili v streljanju z lokom. Na rokometnem igriøœu pa so 
letos uœenci lahko spoznali nov øport – speedminton.
Letoønjega tekmovanja so se poleg naøih uœencev udeleæili øe 
uœenci in uœenke osmih slovenskih in ene hrvaøke osnovne 
øole. Skupno je teklo 430 uœencev.
Uœenci naøe øole so poskrbeli, da je bila prireditev uspeøna 
tudi po tekmovalni plati. Skupno so osvojili kar 14 medalj in 
bili po øtevilu medalj najuspeønejøi.
Prireditev se je zakljuœila s tekom odraslih na 4800 metrov. 
Letos se ga je udeleæilo 21 tekaœev in tekaœic. Pot jih je veœino 
œasa vodila po naravoslovno-uœni poti Turjak–Raøica. 
Ob zakljuœku smo bili zadovoljni, saj je tekmovanje potekalo 
tekoœe, brez teæav, predvsem pa ni bilo nikakrønih poøkodb 
ali drugih zdravstvenih teæav. 

Naši učenci sodelovali 
na teku trojk v Ljubljani
9. maj je za Ljubljano prazniœen dan in letos so v sklopu prazni-
ka organizirali æe 53. prireditev Pohod ob æici. Z uœenci se vsako 
leto udeleæimo teka trojk. Letos so se teka udeleæile tri trojke in 
vsaka od njih je pretekla 3000 metrov dolgo progo. Najbolj so se 
izkazali øestoøolci Kristjan Øtaba, Gal Økulj in Ambroæ Hren, ki 
so med 59 trojkami zasedli 20. mesto. Poleg njih so tekli øe Anja 
Juvanec, Neæa Hoœevar, Kristina Hoœevar, Blaæ Bavdek, Domen 
Økulj in Metod Indihar. Prav lepo pa je bilo sreœati na teku tudi 
naøe krajane, mladince, uœiteljice … zato: Bravo, osnovnoøolci, 

Matevæ, Jure, Joæe, Jojo, Mojca, Saøa … in vsi, s katerimi se zara-
di velike gneœe (rekordna udeleæba) nismo sreœali. 

 Simona Bavdek, Bojan Novak

 
F inalna prireditev 
škl v Žalcu
V soboto, 16. maja, so se v telova-
dnici 1 OØ Æalec zbrale najboljøe 
ekipe Slovenije v igri med dvema 
ognjema. Veliki f inale sta si pri-
borili ekipi naøe øole, ekipa 3.,4. razreda in ekipa 5., 6. razre-
da. Ko smo izvedeli za naœin igranja, nas je malo zaskrbelo. Z 
ærebom so doloœili øole, ki naj bi igrale prvo igro skupaj. Z ekipo 
najmlajøih smo se kar malo ustraøili. Kaj pa, œe dobimo ravno mi 
najmoœnejøo ekipo z razliœnih turnirjev, to je bila ekipa iz Æalca. 
Seveda, izærebali smo ravno njih. Kljub temu da smo bili mi tisti, 
ki pa smo le uspeli ravno to ekipo æe premagati in to na turnirju 
v Ljubljani, nam tokrat ni uspelo. Prevelika trema in naøe napake 
so nas pripeljale do poraza. Pa to øe ni vse. Sistem tekmovanja, 
ki je bil zelo strog, nam ni dopuøœal, da bi se nato pomerili za 
kakøno mesto viøje kot je peto. Pa smo rekli: »Prav, œe nam to ni 
uspelo, pa se borimo za peto mesto, prepriœani, da to nam pa 
uspe.« A nam æal ni uspelo. Bili smo malo razoœarani. Nekateri 
so potoœili nekaj solzic. A v øportu je paœ tako. Enkrat si na vrhu, 
drugiœ paœ ne. Tudi ekipa 5. in 6. razreda je imela smolo. Dali so 
vse od sebe, kljub temu da so priøli na f inale z nepopolno ekipo, 
saj je bilo to soboto res veliko prireditev in mislim, da so skoraj 
vsi otroci naøe øole sodelovali na razliœnih prireditvah. Na sreœo 
so otroci zelo prilagodljivi, zato so ta razoœaranja hitro pozabi-
li, saj je organizator poskrbel za bogat program. Ob podelitvi 
je vsak udeleæenec prejel darilno vreœko s sladkimi dobrotami. 
Dobre volje smo se vrnili domov. Vsem pa æelimo sporoœiti, da 
gremo s tem øportom naprej, v novo sezono in biti 7. v Sloveniji 
z dvema ekipama ni kar tako, mar ne.

   Simona Bavdek, Bojan Novak

Bojan Novak
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Turistiœni podmladek øole se je predstavil s svojim projektom 
Komarœkov øpas. Pripravili so nam sestavljanke, pobarvanke 
ter igrico Komarœek ne piœi me.

Nismo pa pozabili na naøo naravo. Preizkuøali smo se v metu 
na eko koø. Zadetek je bil pravi le, œe je æoga z odpadkom 
zadela pravi koø. Zbrali smo odpadke na prireditvi in jih na 
koncu loœili v koøe za loœeno zbiranje odpadkov. 

Podelili smo nekaj simboliœnih nagrad. Najøtevilœnejøa 
druæina na prireditvi je bila druæina Jakob z Gradeæa, najmlajøi 
udeleæenec je bil nekajmeseœni Iztok Merljak, najstarejøi pa 
Joæe Oblak, ki se æe pribliæuje devetdesetim letom. Vsi nagra-
dni kuponœki pa se bodo øe enkrat zvrteli v bobnu v oddaji 
Øport Øpas.

Hvala vsem, ki ste nam s svojim prispevkom, prisotnostjo, 
nasmehom popestrili dan, Dan druæenja treh generacij.

Vzemite si œas zase in za svojo druæino. Namenite ga øportu, 
zdravju in ohranjanju narave ter hkrati krepite vezi in 
spoøtovanje med generacijami.

Renata Gradiøar, 
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe 

Osmoøolec Miha Æuæek je na polf inalnem tekmo-
vanju v namiznem tenisu osvojil 6. mesto, kar je na 
koncu pomenilo 11. mesto v dræavi. 

Pot njegovega uspeha se je zaœela na podroœnem 
tekmovanju, kjer je zasedel drugo mesto in se uvr-
stil na œetrtf inalno tekmovanje. To je bilo v Stiœni, 
iz naøe øole pa sta se ga udeleæila øe Manca Lunder 
in Æan Japelj. Æan je osvojil sedmo mesto, Manca 
osmo, Miha pa tretje in s tem uvrstitev v polf ina-
le. Tja se je uvrstilo 16 najboljøih nekategorizira-
nih uœencev, ki so bili razporejeni na dva turnirja. 
Miha se je udeleæil tistega v Logatcu, kjer pa je po 
izenaœenih bojih zasedel 6. mesto. To je najveœji 
uspeh kakega uœenca naøe øole v namiznem tenisu 
v zadnjih letih. 

Iskrene œestitke.
Bojan Novak

Dan druženja treh 
generacij
Ohranimo medgeneracijsko 
povezanost
Vsak teden, vsak mesec, vsako leto se hitreje odvrti. Vœasih se 
premalo zavedamo, da »œas niœ ne reœe, ampak samo teœe«. 
V danaønji druæbi zaradi naœina æivljenja nimamo œasa ali 
pa pozabljamo na soljudi, na svoje zdravje, na ohranjanje 
narave. Æal vidno izginjajo vrednote medgeneracijskega so-
delovanja in spoøtovanja.

V soboto, 9. maja, pa nismo pozabili na vse to. Æe drugo 
leto zapored smo na OØ Primoæa Trubarja v sodelovanju z 
Vrtcem Sonœni æarek organizirali DAN DRUÆENJA TREH 
GENERACIJ. 

Zamisel za prireditev je nastala v okviru oddaje ØPORT ØPAS, 
ki jo lahko vsak teden redno gledate na nacionalni televi-
ziji. S øirjenjem vrednot øporta, zdravja in ekologije otroke, 
øolarje, mlade in starejøe seznanja o pomenu zdravega naœina 
æivljenja. Prireditev Dan druæenja treh generacij je potekala 
na razliœnih lokacijah po celi Sloveniji. Mi smo se zbrali na 
igriøœu pri øoli na Turjaku.

Pozdravila nas je ravnateljica mag. Metoda Kolar. Poudarila 
je pomembnost zdravega naœina æivljenja in medgeneracij-
skega druæenja in tudi to, da se vsaka generacija lahko druga 
od druge ogromno nauœi; tako mladi od starejøih, kot starejøi 
od mladih.

Dan smo zaœeli s krajøim pohodom na Gradeæ. Pod vodstvom 
gospe Feguø, œlanice Druøtva za ohranjanje dediøœine, smo si 
ogledali vas, zbirko starega orodja in suøilnico sadja.

Druæenje smo nadaljevali na øolskem igriøœu. Preizkuøali smo 
se v razliœnih øportnih igrah (kegljanju, hokeju …). Najbolj 
pa so nas ogrele in razmigale tekme med dvema ognjema. 

Pridruæile so se nam tudi medicinske sestre ZD Viœ, ki so 
nam izmerile krvni sladkor, holesterol, srœni utrip in krvni 
tlak. Predstavile so nam nordijsko hojo.

Miha Žužek med najboljšimi slovenskimi igralci 
namiznega tenisa v konkurenci starejših učencev

TURJAØKI DNEVI 2009
---------------------------------

SREDA, 17. JUNIJA,
grad Turjak

poroœna dvorana, 18.00

NOVINARSKA KONFERENCA 
S PREDSTAVITVIJO PROGRAMA TURJAØKIH 
DNI IN NOVIH TURISTIŒNIH PROGRAMOV

• Enodnevni turistiœni program za individualne 
goste po utrdbah 16. stoletja

poroœna dvorana, 19.00

• »PO SLEDOVIH ANDREJA TURJAØKEGA«  
predavanje Barbare Ænidarøiœ, prof.zgod.

grajski stolp, 20.00

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE 
»RASTLINJE V CVETJU«

MARIJE PRELOG

(Javni zavod Trubarjevi kraji v sodelovanju z 
zavodom Parnas in TIC-om Grosuplje)

---------------------------------

Turjaœani so æe od nekdaj glasno praznovali 
zmago Andreja Turjaøkega v bitki pri Sisku 22. 

junija 1593.

Tako bo tudi v
PETEK, 26. JUNIJA,

na turistiœnem in kulturnem druæenju

POD TURJAØKIMI LIPAMI od 15.00 ure dalje.
Ob 18.00 uri se bodo pomerili harmonikarji iz 

Turjaka.

---------------------------------

SOBOTA, 27. JUNIJA

Ob 9.00 uri izpred Doma krajanov Turjak

POHOD PO TURJAØKI TURISTIŒNI POTI.
Startnina za odrasle 6 EUR, 
za øolarje in dijake 3 EUR.

Zakljuœek pohoda pri Lovskem domu Turjak.

V popoldanskem œasu bo Druøtvo podeæelske mladine 
pripravilo veliko vrtno veselico pred gasilnim domom 

na Turjaku.

(KUD Marij Kogoj Turjak, TD Turjak in DPM 
Velike Laøœe)

----------------------------------

Viøek prireditev bo v 

NEDELJO, 28. JUNIJA

Ob 10.00 uri

SV. MAØA V CERKVI SV. AHCA NA GORI

Po maøi bo sledila OTVORITEV ZGODOVINSKE 
RAZSTAVE »Po sledovih Andreja Turjaøkega«

(Æupnija Turjak in zavod Parnas)

Od 11.00 ure dalje 

VITEØKI DAN NA GRADU TURJAK

Preko sodobne Velikolaøke trænice boste vstopili 
v preteklost, v œas grajske gospode, srednjeveøkih 

obrtnikov in kmetov.

predstavitev grajskega in viteøkega æivljenja skozi 
œas (viteøke igre, vsakdanje æivljenje na gradovih, 
razstava oblaœil, plesne in lokostrelske delavnice, 

degustacija srednjeveøkih in renesanœnih jedi)

(Javni zavod Trubarjevi kraji
 in Rokodelska druæina Grœar)

V SPOMIN NA PRIMOÆA TRUBARJA
 IN 

OB PRAZNIKU OBŒINE VELIKE LAØŒE

KUD Marij Kogoj 

VABI

na 13. tradicionalno revijo 

obœinskih in gostujoœih pevskih 
zborov

v Viteøko dvorano na gradu Turjak
v œetrtek, 4. junija ob 20.00 uri
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Tudi letos smo se v KUD Marij Kogoj 
Turjak odloœili, da organiziramo veœer 
pevskih kvartetov, saj glasba ljudi raz-
veseljuje, jih pomirja, osreœuje in jih 
napolni z energijo. Øe posebno sloven-
ska narodna pesem, ki jo moramo ne-
govati, saj izhaja iz vaøkega øtiriglas-
nega petja in je osnova danaønje nar-
odnozabavne glasbe.

Letos æe drugi veœer kvartetov, ki je tek-
movalna prireditev, na kateri nastopi 
veœ omenjenih zasedb, se je odvijal v 
viteøki dvorani na gradu Turjak v so-
boto, 25. aprila, ko je bilo tudi odpr-
tje likovne razstave na temo Turistiœne 
zanimivosti v obœini Velike Laøœe in 
bliænjih krajih. Takøen glasbeno-likovni 
veœer je KUD Marij Kogoj organiziral 
æe lani, zato si æeli, da bi postal tradi-
cionalen. Ker je na omenjeni prireditvi 
sodelovalo tudi 14 likovnih ustvarjal-
cev iz domaœe likovne sekcije KUD-
a Marij Kogoj, 5 likovnikov iz KUD-a 
Fran Govekar Ig in 14 ustvarjalcev iz 
likovne skupine 2002 s Økof ljice, ima 
ta veœer poseben pomen za razvoj vse-
stranske ljubiteljske kulture. S tem jasno 
pokaæemo na pomembnost sodelovanja 
med razliœnimi kulturnimi dejavnostmi 
in na medobœinsko sodelovanje.
Na prireditvi je nastopilo 9 kvartetov 
v rednem tekmovalnem delu in go-

stje veœera, lanski zmagovalci Trio 
kvartet iz Økofje Loke. Svoj nastop sta 
pravoœasno odpovedali zasedbi kvartet 
Planika s Økof ljice in kvartet Ribniøki 
puøeljc. Tako je naøe obmoœje zastopal 
samo kvartet Zvon iz KUD Marij Kogoj, 
obœina Velike Laøœe. Ostali nastopajoœi 
so bili: kvartet Polæ iz Bohinja, kvar-
tet Utrip iz Podgrada, Reœiøki kvartet, 
kvartet Krehovci iz Sovodnje, kvintet 
Tivoli, kvintet Grmada iz Celja, kvintet 
Spomin iz Krøkega ter kvintet Sonœek 
iz Pivke. Strokovno komisijo, ki so jo 
sestavljali Joæe Korez, Leon Marolt, 
Saøa Pivk - Avsec, Ladka Deterding in 
Øtefan Zrnec, je najbolj prepriœal kvin-
tet Sonœek iz Pivke, ki je zmagal.

Med zasedanjem strokovne komisije 
o doloœitvi zmagovalca so nastopi-
li æe prej omenjeni lanski zmagoval-
ci iz Økofje Loke in humorist Lojze iz 
Sodraæice. 
KUD Marij Kogoj se zahvaljuje povezo-
valcema prireditve Tini Jakliœ in Matku 
Zdeøarju, strokovni komisiji, pokrovite-
lju veœera, Obœini Velike Laøœe, vsem 
sponzorjem, TD in PGD Turjak, vsem, 
ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi 
tega veœera, vsem obiskovalcem za pod-
poro in medijskemu pokrovitelju, Radiu 
Urban. 

Voditelja Tina Jakliœ in Matko Zdeøar, pri-
reditev se zaœenja.

Predsednica strokovne komisije Saøa Pivk 
– Avsec razglaøa zmagovalce.

Zmagovalci veœera – kvintet Sonœek iz Pivke.  

Domaœi kvartet Zvon je dostojno zastopal 
naøe kraje.

Kultura

2. večer kvartetov turjak 2009 v viteški 
dvorani na gradu turjak

 UTRINKI Z RAZSTAVE

Foto: Mateja Zalar in Tone Podræaj

V dveh letih, odkar portal obstaja, se je nanj nateklo veœ kot 10 
000 pesmi, ki jih objavlja zdaj æe 800 œlanov portala. Na spletni 
strani ustvarjalci objavljajo avtorsko poezijo ne glede na starost 
in uveljavljenost ter poleg slovenøœine (v veœini) pesmi zapisu-
jejo tudi v juænoslovanskih jezikih, øpanøœini, francoøœini, itali-
janøœini, nemøœini in angleøœini.
Portal je dnevno uredniøko pregledan, pesmi s prepriœljivo av-
torsko poetiko pa se uvrøœajo med Podœrtanke. Na portalu je 
tudi forum, kjer potekajo pogovori o pesnjenju, pesniøke de-
lavnice, konstruktivne kritiœne misli o prebranem, razprave o 
literarni teoriji ter medsebojno spoznavanje œlanov. 

Naj za osvetilitev objavimo tudi nekaj uvodnih besed iz 
zbornika, ki jih najdemo v poglavju Uredniøki pogledi: 
»Pesem.si ... Je virtualni prostor, v katerem se sreœujejo tehnika 
in oblika, vsebina in sporoœilo, œustva in razum, pesem in njena 
povratna informacija – ocena in komentar. Interaktivno preseœiøœe 
umetniøkega in osebnostnega naboja. Njegova dodatna vrednost 
je to, da je vseslovenski in tako zajema bolj celosten pogled na 
aktualno slovensko poezijo kot denimo posamezna lokalna liter-
arna druøtva. Poleg tega pa v prostoru, ki umetnosti, zlasti pa po-
eziji, æe lep œas ni posebej naklonjen, predstavlja niøo, kamor se 
bogato stekajo tako uveljavljene kot (øe) neuveljavljene stvaritve 
in skupaj ustvarjajo œarobno podobo slovenske besede na pes-
niøkem odru.«         

»Ko je pesem enkrat objavljena, zaœne æiveti svoje æivljenje, se 
odmakne od avtorja in se zaœne dotikati bralca. A veœina medi-
jskih objav ne omogoœa, da lahko pesem øe dopolnjujemo, obde-
lujemo in kleøemo. Øe manj pa, da bi lahko komunicirali z bralci! 
Objava na pesem.si pa omogoœa prav to. Lahko je øele zaœetek 
obdelave. In moænost spreminjanja objavljene pesmi je izvrstna, 
saj preko foruma steœe spontan pogovor o konkretni pesmi, po-
javljajo se mnenja in predlogi, ali oz. kaj bi se øe dalo narediti v 
prid pesmi.«                             

»Pesem si 09 izhaja v evropskem letu ustvarjalnosti in inova-
tivnosti ter prinaøa sveæ prerez poetiœnih pogledov na sedanjik, 
v pesmih ga ohranjajo avtorske govorice mladih, iøœoœih peres 
in starejøih, suverenejøih in izpisanih – œeprav starost in izkuønja 
ali pesniøka zrelost pogosto ne hodita vøtric. Poseben œar portalu 
dajejo tudi objave v drugih jezikih, ki so kot zanimive eksotiœne 
roæe med travniøkim cvetjem.«

Izid zbornika so omogoœili Obœina Ribnica, Obœina Dobrepolje, 
Obœina Velike Laøœe in Medium Æirovnica. Vsem podpornikom 
projekta ter avtorjem, nastopajoœim in obiskovalcem prireditve 
se iskreno zahvaljujemo.

Izšel je tretji 
zbornik – PESEM SI 09

V tednu knjige so se na Tru-
barjevi domaœiji zbrali avtorji, 
uredniki in ljubitelji poezije. 
Bil je veœer, 24. aprila 2009, 
ob 19. uri. Na Trubarjevi 
domaœiji, v Muzeju. Voda se 
je zaganjala v leseno kolesje 
mlina, mraz se je izvijal skozi 
temne zidove, popisane z 
gotico, a niœ ni moglo zast-
reti svetlobe, ki je naraøœala z 
vsako pesmijo in se razraøœala 
navznoter, v izjemen obœutek, 
da smo na velikem prijaznem 
druæinskem sreœanju. Besede 
so nas preplavile in nahranile, 
iz virtualnega sveta so sto-
pile v knjigo. Izøel je zbornik 
Pesem si 09. 

V uvodnem pesemskem kolaæu so Darinka Grmek Øturkelj, Mat-
jaæ Gruden, Urøa Zalar, Saøa Strnad in Ana Porenta prebirali stvar-
itve, objavljene na portalu pesem.si v pesniøkem letu 2008/09. 
Kitarske premore nam je priœarala Pavla Luøin. Po prvem delu 
sta prisotne nagovili urednici Zalka Grabnar Kogoj in Aleksandra 
Kocmut - Kerstin ter skrbnik portala Gregor Greøak. V drugem 
delu veœera se je predstavilo skoraj 20 pesnic in pesnikov iz vse 
Slovenije. Avtorsko branje je priœel Svit Valovnik s Krasa, za njim 
so se med drugimi predstavili øe Irena Kus iz Celja, Mateja J. 
Hoœevar iz Maribora, Stojan Proøev iz Slovenj Gradca, Andrej 
Steniœnik iz Æalca, Andrejka Jereb iz Idrije, Alenka Jeraj iz Iga, 
Romana Novak iz Koœevja ter Vida Herga, Jure Drljepan, Senada 
Smajiå in Neda Galijaø, ki æivijo v Sloveniji, piøejo pa v hrvaøœini 
ali srbøœini. Branja je zakljuœil Branko Baåoviå ob spremljavi 
kitarista Zorana. Obœinstvo je navduøila Ana Urh kot najmlajøa 
œlanica portala, v pesniøki zbornik ima uvrøœeni dve pesmi. Pri-
jazni televizijci z RTV SLO – RC Maribor so posneli reportaæo za 
oddajo Dobro jutro, Niko Samsa iz KUD Primoæa Trubarja Velike 
Laøœe pa je vse zabeleæil za lokalno televizijo in naø spomin. 
Sreœanje se je nadaljevalo v prijetnem vzduøju v Galeriji 
Skedenj ob dobrotah Pekarne Blatnik in tradicionalnem razrezu 
rojstnodnevnih potic  velikank (kar dveh!), pehtrank, ki so ju 
spekli v Gostilni pri Kuklju. Za pogostitev so poskrbeli øe N&M 
Company, babi Angela, na licu mesta pa Polona iz Javnega za-
voda Trubarjevi kraji ter naøi nepogreøljivi Tina in Alenka. Za 
ozvoœenje sta poskrbela Zdenko in Urban iz KUD Primoæ Tru-
bar Velike Laøœe. V polnem Trubarjevem muzeju smo z izidom 
zbornika ovekoveœili tudi teden knjige in æe naœrtovali nadaljna 
æiva sreœanja portala pesem.si. 
Vrnimo se øe h knjigi Pesem si 09, v kateri je izbranih 161 pe-
smi 54 avtorjev. Od naøih pesnic sta v zborniku prisotni Marija 
Gorøe in Darinka Grmek Øtrukelj, ki je poskrbela tudi za likovno 
podobo zbornika z risbami ptiœev. Zbornik Pesem si 09 lahko 
naroœite pri Zavodu za razvijanje ustvarjalnosti (051 80 77 52) 
ali preko mejla zru@zru.si.  
Knjiæni zbornik Pesem si 09 prinaøa izbor najboljøih pes-
niøkih stvaritev, ki so uredniøtvo (in bralce) prepriœale z iz-
virnostjo, jezikovnimi sredstvi, s sveæino, z metaforiko in 
vsebino. Zbornik so uredile urednice portala v letu 09: Zalka 
Grabnar Kogoj (dramatiœarka, pesnica, pisateljica), Aleksan-
dra Kocmut (pesnica, pisateljica, lektorica, prevajalka) in Ana 
Porenta (pesnica, pedagoginja, pisateljica). Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, foto: Gregor Greøak

Aleksandra Kocmut

Zalka Grabnar Kogoj

Ana Porenta

Domaœi nastopajoœi so z zanimanjem prisluhnili avtorjem.

Urednice Zalka Grabnar Kogoj, 
Ana Porenta in Aleksandra 
Kocmut pri razrezu rojstnodnevne 
Kukljeve pehtranke.

Kultura

predsednik KUD Marij 
Kogoj, Franci Peœnik in 

predsednik 
organizacijskega odbora, 

Boæo Zalar
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Prva mesečna 
velikolaška tržnica v 
okviru projekta Leader
Z obujanjem velikolaøkega trøkega æivljenja smo priœeli v 
soboto, 17. aprila, ko so na trgu pred Levstikovim domom 
predstavili svoje doma pridelane izdelke nam vsem æe dobro 
poznani lokalni ponudniki. Obiskovalci so lahko kupili na 
stojnici Œebelarskega druøtva Velike Laøœe medene izdelke, 
pri Katji Rupar pecivo in Druøtvu za ohranjanje dediøœine z 
Gradeæa suho sadje. Stojnica Druøtva podeæelskih æena je 
diøala po domaœem kruhu in rezancih, gospodinje pa so si 
lahko omislile tudi nov predpasnik. 
Za lesene izdelke sta poskrbela Joæe Petriœ s Økrlovice in Loj-
ze Sever (Art-les), za nakit in ostala darilca pa Rokodelska 
druæina Grœar.

 

Povabilo naj velja tudi vsem, ki bi æeleli sodelovati na trænici 
kot ponudniki, kmetje, ki pridelujejo kmetijske pridelke, obr-
tniki in ostali.

Prijave zbiramo na telefonski øtevilki 788 10 06.

 

Vsi ponudniki sodelujejo v projektu Velikolaøka trænica, ki je 
f inanciran iz sredstev Leader, proraœunskih sredstev Obœine 
Velike Laøœe in sredstev zasebnikov.

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

Pravljični svet 
naših krajev
je bila letošnja tema 27. srečanja 
likovnih umetnikov na Rašici. 
V organizaciji KUD-a Primoæ Trubar, Javnega zavoda Tru-
barjevi kraji in Obœine Velike Laøœe je bilo povabljenih 36 
umetnikov. Sreœanja se jih je v soboto, 9. maja, udeleæilo 
devetnajst.

V sonœnem jutru smo se zbrali na Trubarjevi domaœiji na 
Raøici, se poveselili ponovnega snidenja, ob slastnih buhtelj-
nih popili kavico in naredili »bojni naœrt« na dano delovno 
temo. Ideja letoønjega sreœanja je bila, da bi iz posameznih 
del avtorjev sestavili veliko »kompozicijsko« sliko, s katero 
bi okrasili eno izmed sedaj praznih sten poroœne dvorane na 
gradu Turjak. 

Ker smo temo – pravljiœni svet naøih krajev – vezali pred-
vsem na Turjaœane, smo se najprej odpravili na grad in si 
pod vodstvom simpatiœne Nuøe Dedo Lale ogledali njego-
vo notranjost, s posebnim postankom v poroœni dvorani. Kar 
nekaj umetnikov se je namreœ odloœilo podpreti »projekt 
velike kompozicijske slike«, za katero so dobili tudi platna. 
Seveda je bilo vse, razen velikosti slike, prepuøœeno njihovi 
domiøljiji. In potem so ustvarjali, skicirali, risali osnutke, pa 
tudi æe dokonœno slikali v gradu in okolici. Nekateri so na-
daljevali øe pozno popoldne v Dvorski vasi, kjer smo imeli 
druæabni del sreœanja. 

Dvorska vas je bila tretja sobotna lokacija, tretje poglavje, 

mnogim popolnoma neznano. Nekaterim pa rojstni kraj, ki 
so ga s ponosom predstavili. Pri Kajæarjevih, kjer je Niko Gra-
fenauer preæivljal del svojega otroøtva, sta nas gostila gospa 
Silva in Joæe Mencin z bliænjim sorodstvom. Manfred Deter-
ding nas je popeljal po vasi, nam povedal mnogo zanimive-
ga, v cerkvi pa presenetil z lepim umetnostno-zgodovinskim 
predavanjem.

V imenu vseh umetnikov se zahvaljujem gostoljubnim 
domaœinom Dvorske vasi, podæupanji Tatjani, Manfredu, øe 
posebej pa seveda Silvi in Joæetu. In æe zdaj prisrœno vabljeni 
vsi na razstavo del 27. sreœanja likovnih umetnikov 5. junija 
zveœer v galerijo Skedenj na Raøici. 

Helena Grebenc Gruden

V œetrtek, 11. junija, ob 20. uri 

vas vabimo na Trubarjevo domaœijo na Raøici
na

3. TRUBARJEV ŒETRTEK.

Naøa gostja bo
novinarka, publicistka in prevajalka 

ALENKA PUHAR.
Vabljeni!

Oživljanje 
poznoantične 
zapore – predavanje 
o rimskem zidu
V Javnem zavodu nadaljujemo s 
predavanji o razliœnih tematikah s 
podroœja lokalne zgodovine, lokal-
ne naravne in kulturne dediøœine. 
Z njimi poskuøamo uresniœiti veœ 
ciljev, in sicer osveøœati domaœine 
o svojem kraju, dodatno izobraziti 
lokalne turistiœne vodnike, nena-
zadnje pa dati mladim z naøega 
okolja moænost, da predstavijo 
svoje delo in si pridobijo izkuønje.

V sredo, 15. aprila, je v galeriji Skedenj predstavila svojo di-
plomsko nalogo z naslovom Oæivljanje poznoantiœne zapore 
Nika Perovøek, univ.dipl.ing.kraj.arh. Obiskovalci so lahko 
spoznali ne le kratek zgodovinski pregled nastanka in funkcij 
rimske zapore, ki je v pomembnem delu potekala tudi preko 
ozemlja naøe obœine, ampak tudi njeno prostorsko umestitev, 
kje najdemo njene ostanke in kako jo lahko oæivimo in ji po-
vrnemo, sicer drugaœno,  druæbeno funkcijo.

Predstavitev je ponudila izhodiøœe za zanimivo debato o 
moænostih izkoristka potencialov, ki jih nudi obravnavana 
kulturna dediøœina za prebivalstvo, ki æivi neposredno ob 
zidu oziroma v njegovi bliæini, v glavnem na podroœju tu-
rizma.

Foto: Barbara Peœnik
Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Nika Perovøek
Spet vabljeni na trg pred Levstikovim domom 

v Velikih Laøœah od 8. do 12. ure 

v soboto, 13. junija,
in

v soboto, 18. julija 2009.

Velikolaøka trænica bo prav tako gostovala na 
trøkem dnevu ob obœinskem prazniku 

6. junija v Velikih Laøœah,
na viteøkemu dnevu v Turjaku 28. junija ter 

na Medeni trænici 11. julija v Velikih Laøœah.
Vabljeni!
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Svetovni dan knjige 
in avtorskih pravic
23. april 2009 v Mestni knjižnici 
Ljubljana, Knjižnici Velike Lašče.
Na dan sv. Jurija (23. april), katalonskega zavetnika, prirejajo 
Katalonci razstave vrtnic. Iznajdljivi zaloæniki so ob stojnice 
z vrtnicami postavili øe stojnice s knjigami. 23. april je tudi 
dan, ko si v Kataloniji zaljubljenci izpovejo ljubezen, tako 
da moøki dobijo knjigo, æenske pa vrtnico. 23. aprila se je 
rodil øpanski pisatelj Cervantes (Veleumni plemiœ Don Kihot 
iz Manœe). In tako je UNESCO leta 1995 razglasil 23. april 
za Svetovni dan knjige, ki ga od leta 1996 praznujemo tudi 
Slovenci – slovenski dnevi knjige. Dnevi knjige so postali 
resniœno vseslovenski kulturni dogodek. Po vsej Sloveniji po-
tekajo najrazliœnejøe prireditve v znamenju knjige in v zna-
menju vodilne misli PODARIMO KNJIGO.

Tudi v Knjiænici Velike Laøœe 
smo se pridruæili praznovanju. 
Od ponedeljka do petka smo 
obiskovalcem podarili kar ne-
kaj knjig (podarjene in odpi-
sane knjige), pa tudi krajani 
so podarili knjige, ki jih ne 
potrebujejo veœ. V knjiænici 
si izmenjujemo in podarjamo 
knjige tudi skozi vse leto, saj 
se zavedamo pomena knjig.

Z otroki iz vrtca Sonœni æarek 
(skupina Miøke) smo tega dne 
obiskali Dom starejøih obœanov 
v Vidmu. Otroci so se predsta-
vili z igrico Anje Øtefan z na-

slovom Robœek, Knjiænica Velike Laøœe pa je podarila knjige 
in starejøe vezane letnike revije Zdravje in Roæe in vrt njihovi 
knjiænici, ki øteje æe veœ kot tisoœ zbranih in podarjenih knjig. 

Varovanci doma so na svojo 
knjiænico zelo ponosni. Bili so 
nas veseli, saj smo jim polepøali 
sicer pust in deæeven dan, obe-
nem pa smo jih spomnili na slo-
venske dneve knjige.

Popoldan pa smo v Knjænici 
Velike Laøœe gostili pesnika in 
pisatelja Jurija Marussiga in aka-
demskega slikarja Petra Gabra. 
Pri Zavodu za razvijanje ustvar-
jalnosti je pravkar izøla prva iz 
serije slikanic s povabilom k 
ustvarjanju. To so Pravljice iz 
Mavrice, ki jih je napisal Jurij 
Marussig in ilustriral Peter Ga-
ber. Knjigo je uredila mag. Ana 
Porenta, oblikovala pa Mateja Øuøterøiœ Dimic. Pravljice iz 
Mavrice so rahloœutna pripoved o barvah iz mavrice. Ukvar-
ja se z drugaœnostjo, sodelovanjem, nagajivostjo, prijatelj-
stvom, obœudovanjem, zavistjo, osamljenostjo in ljubeznijo. S 
teæavami, s katerimi se sreœuje vsak otrok in tudi odrasli. 

Tri pravljice iz zbirke pravljic nam je pisatelj tudi prebral, ilu-
strator pa je z barvami priœaral zgodbice na papir. Na koncu 
pa so se øe otroci preizkusili v slikanju s pravim slikarskim 
œopiœem in barvami. Slike ilustratorja in otrok smo razstavili 
v knjiænici. Predstavitve nove knjige pravljic se je udeleæilo 
12 otrok in 8 starøev.

Prepriœana sem, da smo v Knjiænici Velike Laøœe kar najlepøe 
in najbolj koristno proslavili dneve slovenske knjige. Za 
pomoœ pri izvedbi programa se zahvaljujem MKL Knjiænici 
Preæihov Voranc, vrtcu Sonœni æarek iz Velikih Laøœ in Zavo-
du za razvijanje ustvarjalnosti iz Velikih Laøœ. Zahvaljujem 
se tudi sodelavki iz matiœne knjiænice, ki mi je pomagala pri 
zbiranju knjig (podarjene in odpisane knjige).

Vodja MKL Knjiænice Velike Laøœe
Mihaela Andromako Rihar

Uspeh predstave 
Krčmarica
Igralci KUD-a Rob smo zelo uspeøno zakljuœil turnejo naøe 
predstave Krœmarica. Poleg treh uprizoritev v Robu, smo go-
stovali v Podpeœi, Øentvidu pri Stiœni, Polhovem Gradcu, So-
strem, Velikih Laøœah, Vaœah in Loæu.

Ob zakljuœku gostovanj nas je presenetila prijetna novica Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti. Predstava Krœmarica 
je bila uvrøœena v spremljevalni program 48. regijskega Lin-
hartovega sreœanja odraslih gledaliøkih skupin Osrednje Slo-
venije. Øe posebej veseli smo uspeha naøega igralca Jerneja 
Tekavca, ki je dobil nagrado za najboljøo stransko moøko 
vlogo. Na uspeh smo zelo ponosni, saj je bila konkurenca 
precej øtevilœna.

Martina Tekavec

Dosežki KUD Rob
Na obmoœni  selekciji JSKD za 48. Linhartovo sreœanje 
2009 je bil  v izboru glavnih ter stranskih vlog in posebnega 
doseæka za najboljøo stransko moøko vlogo izbran Jernej Te-
kavec. Predstava KUD Rob je uvrøœena v spremljevalni pro-
gram regijskega izbora za 48. Linhartovo sreœanje.

Klemen Markovœiœ, gledaliøki in radijski reæiser, obmoœni 
selektor JSKD za osrednjeslovensko regijo za 48. Linhartovo 
sreœanje je v izboru zapisal: 

Stranska moøka vloga
Jernej Tekavec za vlogo Kavalir 
Uprizoritev Peter Turrini Krœmarica
Skupina KUD Rob 
Reæija Jernej Kobal
Obrazloæitev Gre za jasno izrisan lik z dvema 

skrajnostma œustvovanja. Tekavec se 
s tem igralskim izzivom spopade na 
duhovit in igriv naœin.

V spremljevalni program regijskega izbora za 48. Linhartovo 
sreœanje pa sem umestil uprizoritev skupine mladih zanesenja-
kov z æeljo, da naj jim bo tovrstna udeleæba v spodbudo. Prije-
tno me je namreœ presenetilo sodelovanje s øtudentom reæije, 
saj so tovrstna sodelovanja sila redka in prav zato vredna po-
zornosti.

Peter Turrini Krœmarica
Skupina KUD Rob 
Reæija Jernej Kobal
Obrazloæitev Uprizoritev se predvsem reæijsko 

spretno spopada s komedijskim 
æanrom. Ekipa mladih nastopajoœih pa 
jim bolj ali manj uspeøno sledi. Gre 
za skupino, ki bi prav v kombinaciji z 
bodoœim reæiserjem, po mojem, prav 
lahko presenetila.

Iskrene œestitke KUD-u Rob in posebej Jerneju Tekavcu za 
njihove doseæke.

Podæupanja dr. Tatjana Devjak

Materinski dan v Robu
20.marca smo v Robu imeli prireditev v œast vsem materam 
in æenam. Nastopili so uœenci PØ Rob, KUD Rob in mladi 
glasbeniki iz naøe obœine. 

Otroci so se prestavili s plesom in igrico Zajœek iøœe mamico. 
KUD Rob je zaigral kratek skeœ in na koncu uœence razveselil 
s podelitvijo zlatih zajœkov za posebne doseæke v øoli. Glav-
no nagrado za æivljenjsko delo pa so na podelitvi dobile vse 
matere za njihov trud pri vzgoji otrok. Prireditev so popestrili 
mladi glasbeniki: Amadeja Koøir, Miha Juvanec, Domen Inti-
har in Rok Peterlin.

Vsem nastopajoœim se lepo zahvaljujemo za sodelovanje.

KUD Rob, foto: Matej Peterlin

Prevod Trubarjevih del 
v sodobno slovenščino
Predstavitev Trubarjeve knjige
Teolog Benjamin Hlastan je v soboto, 28. marca, na Trubar-
jevi domaœiji predstavil knjiæni prevod Abecednika v sodob-
no slovenøœino. Prevod prvih slovenskih knjig je izøel v okvi-
ru zdruæenja Trubarjev forum, ki si prizadeva za ohranitev 
dediøœine Primoæa Trubarja in protestantizma. Vinko Oølak, 
prav tako œlan Trubarjevega foruma, je poudaril, da Slovenci 
v primerjavi z evropskimi narodi ne zaostajamo v razvoju 
knjiæevnosti. Trubarjevo borbo za slovenski jezik sta opisala 
kot posledico in ne kot glavni namen njegovega pisanja.

Javni zavod Trubarjevi kraji je v soboto, 28. marca organiziral 
predavanja teologa in tajnika zdruæenja Trubarjev forum Be-
njamina Hlastana na Trubarjevi domaœiji na Raøici. Predsta-
vil je prvi knjiæni prevod Abecednika v sodobno slovenøœino. 
Æelja zdruæenja je, da Slovenci resniœno spoznajo delo 
»oœeta Slovencev«, kot ga je poimenoval Benjamin Hlastan. 
Po njegovih izkuønjah ljudje Trubarja najprej poveæejo z be-
sedo »jezik«, œeprav to ni bistvo njegovega pisanja in dejal 
øe: »Trubarja imamo na kovancu, hvalimo ga, pa pojma ni-

mamo o œem je pisal.« Abecednik naj bi bila vadnica za bra-
nje, a kot pove Benjamin Hlastan, Trubar v uvodu knjige bolj 
izpostavi namen moralne vzgoje bralcev. Prevod celotnega 
Katekizma naj bi izøel najkasneje jeseni, do sedaj so izdali le 
uvodni del, ki nosi naslov Vera v Primoæa Trubarja.

Vinko Oølak, œlan zdruæenja Trubarjev forum, je dejal, da 
Trubarjevi eseji ne po œasu nastanka ne po kvaliteti ne zao-
stajajo za evropskimi. »Niti po prevodu Biblije Slovenci ni-
smo zamudniki, kajti takrat se stoletja ni niœ spremenilo, mi 
pa imamo æe nekaj desetletij za Nemci prevod,« je øe dodal. 
Po mnenju obeh sta prvi dve slovenski knjigi narodu dali je-
zik, identiteto, visoko literaturo v tistem œasu in kulturo. 

Vsebina Katekizma, po besedah teologa Hlastana, ni boj za 
slovenski jezik in narod, vendar govori o moralnem in posmr-
tnem æivljenju, o razumni in nerazumni veri. Pri slednji Tru-
bar izpostavi, da si œlovek ne more kupiti sreœe in namigne na 
problem takratnega œasa – odpustke.  

Pisanje je oznaœil za »aktivno« in tekoœe ter dodal: »Trubar 
je bil dober govornik in to se pozna tudi v njegovem naœinu 
pisanja. Jezik avtorja je tekoœ, Trubar predvidi bralca in vna-
prej odgovarja na morebitna vpraøanja, vse nauke iz Svetega 
pisma pa prenese v prakso in jih tako pribliæa bralcu.« 

Urøa Zalar

Trubarjev četrtek
Gostja 2. Trubarjevega četrtka Berta Golob

Aprilski Trubarjev œetrtek je gostil Berto Golob, ki ima za sabo 
izredno bogato æivljenjsko in ustvarjalno pot in je øe vedno zelo 
aktivna na øtevilnih razliœnih podroœjih. Za svoja literarna in 
jezikoslovna dela je prejela øtevilne nagrade, za knjiæico Æive 
besede tudi levstikovo nagrado. Poljudne ali celo zabavne jezi-
koslovne knjige so kar redkost, ona pa jih je v relativno kratkem 
œasu napisala veœje øtevilo. Poleg nagrajene so to øe Vejica, na-
gajiva smejica, Slovnica, odœarana œarovnica, Jezikovni vozli in 
øtevilne druge. Za prizadevanje na podroœju literarnega dela za 
mladino je dobila tudi Trubarjevo plaketo. Tisto, kar pri avtorici 
takoj pade v oœi, je njena velika ljubezen do slovenskega jezika 
in knjiæevnosti in je najbolj sreœna, œe ji uspe posredovati lepoto 
in bogastvo le-tega tudi drugim. To pa je ena od stvari, ki jo zelo 
tesno povezuje s Primoæem Trubarjem. 
Na Trubarjevi domaœiji, pri izviru knjiæne slovenøœine, smo se 
pogovarjali o Bertini knjigi o Trubarjevem æivljenju in nastaja-
nju prvih dveh slovenskih knjig Napisal je knjigo. Pripovedovala 
nam je o svojih dolgoletnih uœiteljskih izkuønjah, o tem, kako 
velik pomen ima za obstoj slovenskega knjiænega jezika posre-
dovanje jezika mladim rodovom, kako pomembno je, da se v 
mladih glavah uzavesti obœutek za vrednost lastnega jezika, vse 
skupaj pa se zaœne v druæini. 
Na koncu se je v prijetnem vzduøju Trubarjeve spominske sobe z 
gostjo razvila æivahna debata. Øtafeto, ki nam jo je na prejønjem 
Trubarjevem œetrtku simboliœno predal Tone Kuntner, smo pogu-
mno ponesli v drugi veœer, v zaœetku junija pa bomo nadaljevali.

Nuøa Dedo Lale
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VELIKOLAØKI POLETNI FESTIVAL 2009
Sobota, 4. julij, ob 18.00

Podruæniœna cerkev na Veliki Slevici
KONCERT ØKOTSKIH NARODNIH PESMI ZA SOPRAN IN KLAVIR 

v izvedbi grof ice Janet of Cromartie – sopran, Duøana Sodje – klarinet 
in Tatjane Kauœiœ – klavir.

Sobota, 29. avgust, ob 20.00
Kulturni dom v Robu

KONCERT SODRAØKIH TAMBURAØEV

Nedelja, 30. avgust, ob 20.30
Viteøka dvorana na gradu Turjak

KONCERT RENESANŒNE GLASBE
V izvedbi Suzane Ograjenøek (sopran) in kvarteta The F itzwilliam String Quartet.
Suzana Ograjenøek in F itzwilliam String Quartet slavita Haydnovo raznolikost v 
programu z angleøkimi kanconetami, nemøkimi pesmimi, italijanskimi arijami in 

godalnimi kvarteti. 
Koncert je hkrati zakljuœni koncert Festivala SEVIQC BREÆICE.

Obœina Velike Laøœe in Javni zavod Trubarjevi kraji

Tatjana Kauœiœ in Duøan Sodja

Lanskoletna glasbenika koncerta na gradu Turjak Mechthild Karkow in Vincent Bernhardt
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Lokostrelska tekma 
na Turjaku 11. aprila 2009

Skladno s koledarjem tekmovanj Lokostrelske zveze Slovenije je 
lokostrelski klub Turjak izvedel lokostrelsko tekmo v disciplini 
»gozdni krog«, ki je øtela za toœkovanje posameznikov in klubov 
za Slovenski pokal 2009. 
Naøi tekmovalci so dosegli dobre uvrstitve: prvo mesto je pri 
œlanicah zasedla Ana Gruden, prvo mesto pri veteranih Stanislav 
Ahac, pri najmlajøih pa sta prvi mesti dosegla Naja Mikliœ in 
Boøtjan Podlogar.
Nepriœakovano nas je v œlanski konkurenci z dolgim lokom z 
osvojitvijo 3. mesta prijetno presenetil Karli Gorøiœ. Œestitamo! 
Za njim so zaostali naøi znani tekmovalci Edo Gorøiœ, Marko 
Mihaliœ in Joæe Mikliœ.
V mlajøih kategorijah nas je med deœki z drugim mestom œastno 
zastopal Urban Klanœar, v œlanski konkurenci pa z golim lokom 

s œetrtim mestom Marjan Kocman (njegova specialnost je instik-
tivni stil, kjer je Marjan æe uveljavljen dræavni reprezentant in 
priœakujemo, da bo letos zastopal Slovenijo na evropskem in 
svetovnem prvenstvu)

Lokostrelski klub Turjak in njegovi œlani so organizacijo tekme 
izvedli zelo dobro (sodniki Lokostrelske zveze Slovenije, poleg 
nadzora nad tekmovanjem, opremo in licencami izvedejo tudi 
toœkovanje kvalitete izvedbe tekme, kjer smo od moænih 40 pre-
jeli 37 toœk). Da bi bila tekmovalna proga in tarœe dobro pripra-
vljene smo za 2. in 9. aprila izvedli klubsko delovno akcijo, na 
kateri smo hkrati poskrbeli tudi za urejenost okolice gradu in 
celotne tekmovalne trase.  

Tekmovali smo v 
Italiji in na Hrvaškem
V zaœetku aprila smo se odzvali povabilu italijanskega klu-
ba IL FALCONE iz Poggio terzarmata (v neposredni bliæini 
Doberdoba). Lokostrelski klub je œlansko in organizacijsko 
zgledno urejen, svoja vadbiøœa pa ima v krajevnem rekreacij-
skem parku (36 ha), kjer imajo stalne 3D proge in druge loko-
strelske priprave. Sama tekma je potekala na trasi soøke fron-
te, tako da smo lahko mimogrede nabrali kakøen ørapnelski 
spominek. 
 
V œlanski konkurenci je zmagal naø Nejc Gorøiœ.

Na æalost je letoønji tekmovalni koledar zelo natrpan, øe po-
sebej zaradi priprav reprezentance (v razøirjeni sestavi repre-
zentance imamo øe vedno 3 kandidate: Ano Gruden, Marjana 
Kocmana in Nejca Gorøiœa), ki bo med 16. in 23. avgustom 
nastopila na evropskem prvenstvu v Avstriji in med 15. in 19. 
septembrom na svetovnem prvenstvu v Italiji. Program pri-
prav reprezentance je potrjen in zahteva prisotnost na vseh 
tekmah evropskega pokala in 3D pokala Slovenije. 

Zato smo se 18. in 19. aprila z reprezentanti udeleæili tekme 
za evropski 3D pokal v Poreœu na Hrvaøkem.

Tekmovalci LK Turjak, manjka le Edo Gorøiœ.

Tekme za evropski pokal se je udeleæilo 170 tekmovalcev 
iz 12 dræav, nedvomno pa sta bila najbolj opazna udeleæba 
in tekmovalni rezultati slovenskih tekmovalcev. Od turjaøkih 
lokostrelcev sta najboljøe rezultate dosegla Ana Gruden z 
drugim mestom v œlanski konkurenci in Boæo Kovaœiœ prav 
tako z drugim mestom v veteranski konkurenci. Øe ta mesec, 
25. aprila, nas œaka tekma za Jadranski pokal v Bjelolasici pri 
Ogulinu in 16. maja v Sunji, ravno tako na Hrvaøkem.

Vœlanite se v Lokostrelski klub Turjak. (041 540 761, Boæo)

Z leve strani: 2. mesto Kump – VLR Viljem, 1. mesto: Andrej 
Natlaœen – MINS Postojna, 3. mesto Gorøiœ Karli LK Turjak.

Prvi z leve Urban Klanœar. 

Konec zimskih 
treningov
Ob sodelovanju øportnega druøtva øt. Jurij smo bili dvakrat 
tedensko gostje v dvorani Doma krajanov v Mali vasi. Da bi 
zanesljivo zavarovali opremo in inventar, nam je Krajevna 
skupnost priskrbela manjøo zaøœitno mreæo in nekaj tarœnih 
ozadij, ostalo opremo je prispeval lokostrelski klub Turjak, 
zasebno pa posamezniki. 

Posebej je bila organizirana øola za zaœetnike z lastnim ter-
minom ob torkih, ki jo je uspeøno obiskovalo øest zagnanih 
lokostrelcev.

Letoønje zimske treninge smo nadgradili øe s povabilom 
licenœnega trenerja lokostrelstva Staneta Natlaœena. Nekateri 
so prviœ, økodovalo pa ni nikomur, posluøali teoretiœni del slo-
venske metode uœenja lokostrelstva, imenovane »devet kora-
kov do deset«; teoriji so sledili praktiœni prikazi udeleæencev 
seminarja, kar je pokazalo, da smo veliki ujetniki priuœenih 
navad. Kvalitetna izvedba strela zahteva popolno koncentra-
cijo strelca, øe posebej pri dolgem loku in instiktivnem naœinu 
streljanja, œe hoœemo doseœi priœakovane zadetke.

S trenerjem bomo nadaljevali tudi streljanje z lokom v naravi, 
takoj ko bodo to omogoœali vremenski pogoji. 

V nadaljevanju vas æelimo seznaniti øe s tekoœimi rezultati 
in doseganjam norem za uvrstitev v dræavno reprezentanco 
in klubskih norem za udeleæbo na pokalnih tekmovanjih – z 
veseljem lahko ugotovimo da sta dva naøa œlana æe dosegla 
reprezentanœno normo: to sta Ana Gruden z dolgim lokom 
in Marjan Kocman z instiktivnim lokom. Norme bo moæno 
doseœi øe 28. marca v Loænici pri Æalcu, kjer priœakujemo, da 
jo bosta izpolnila øe oba Gorøiœa, Edo in Nejc, zadnje besede 
pa ni rekel tudi Øtefan Gruden. Po rezultatih tekme 4. apri-
la v Preddvoru bomo æe vedeli za sestavo okostja dræavne 
reprezentance za udeleæbo na svetovnem prvenstvu v Giu-
lianellu v Italiji v œasu med 15. in 19. septembrom 2009 in 
evropskem prvenstvu, ki bo v Vorau v Avstriji med 16. in 23. 
avgustom 2009.

Naøi tekmovalci se bodo, kot vam je znano, potegovali za 
dobre uvrstitve øe v Jadranskem in Evropskem pokalu za leto 
2009.

Lokostrelski pozdrav: vse v deset!                                                 
Marko Mihaliœ  

Mladi lokostrelci v Mali vasi.

Malonogometna 
ekipa MINA CAFE
 
Po petih krogih v vrhu na najpomembnejøem tekmovanju se-
zone
Najmoœnejøe tekmovanje v malem nogometu v regi-
ji je v polnem zamahu. Ribniøka liga, æe od nekdaj med 
najpomembnejøimi tovrstnimi tekmovanji, vsaki ekipi pome-
ni poseben izziv. Tudi letos se je zbralo v organizaciji ØD 
Lonœar dvanajst ekip iz: dobrepoljske, ribniøke, velikolaøke in 
sodraøke obœine. V ligi tekmuje dvanajst ekip, v katerih igra 
skupaj 155 igralcev.

Po odliœnem zimskem uspehu v grosupeljski dvorani se 
uspeøen niz ekipe MINA CAFE nadaljuje tudi tu. Po zmago-
vitem zaœetku proti ekipam: TSD Slemena s 6 : 2, Pristava 
Gemax s 6 : 3 in ØMD Turjak s 7 : 2, tesnem porazu proti 
A.D.B.-ju z 2 : 3 in izenaœeno z Gol Bar-om s 3 : 3, ekipa 
deli tretje mesto. 
Letoønje æelje po odmevnem rezultatu so realne. Prepriœajte 
se z obiskom na tekmah. Domaœe so ob nedeljah dopoldan, 
gostovanja pa ob petkih zveœer. Veœ o podrobnostih tekmo-
vanja dobite na: www.minacafe.com.
Prijavljeni igralci za letoønjo sezono:
Miha Feguø, Matej Gradiøar, Roman Klariœ, Klemen Økrabec, 
Aleø Pirman, Goran Njenjiœ, Tomaæ Avælahar, Boøtjan 
Gradiøar, Blaæ Feguø, Mark Pintariœ in Slafian Klariœ. 

Zapisal:Mitja Pintariœ

Udeleæenci zadnje tekme proti GOOL Baru.

Sreœa ni v glavi
in ne v daljavi.
Ne v æepu
in ne pod palcem zaklad.

Sreœa je,
Œe se delo dobro opravi
In œe imaø nekoga rad.
   (T. Pavœek)
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Polnjenje 
življenjske energije
Iøœemo nekaj izven sebe in verjetno tudi neizvedljivo. Seve-
da je to vse prav in pravilno. Vse to nas gradi kot posamezni-
ke. Œe upoøtevamo, da pri teh opravilih ne pozabimo na pra-
vilno dihanje. Tudi da naøa telesna zgradba zahteva od naøih 
notranjih organov popolno delovanje vseh delov naøega 
f iziœnega telesa – naøo osnovo. Nauœimo se prejemanja in 
dajanja. Ne smemo pa spregledati tudi naøega œustvenega 
dojemanja notranjega sveta in popolne pozornosti zaveda-
nja vsega v sebi in okoli sebe.

POLNJENJE ÆIVLJENJSKE ENERGIJE:
Desna nosnica, pravimo, da je povezana tudi s soncem in je zato 
pozitivna, in œe smo dovolj pozorni, lahko preverimo, s katero 
nosnico dihamo bolj moœno oziroma bolj intenzivno, mogoœe 
zaznamo, da je ta pod diha tudi bolj topla ali pa naraøœa notranja 
toplota.
Leva nosnica pa je povezana z luno in je zato negativna in tudi v 
tem primeru, œe smo pozorni, lahko ugotovimo, da sedaj notra-
nja vroœina pada. Je hladnejøa.

VAJA: 
Sedimo ali leæimo, poskrbimo, da nam je udobno, da nas ne mo-
tijo zunanji vplivi, œe nismo dovolj mirni in nam misli odnese 
stran od tega, kar smo se namenili. Najprej f iziœno izvedemo di-
hanje preko nosnic tako, da si pot zamislimo ali pa enostavno s 
prstom za nekaj trenutkov zatisnemo œisto na rahlo enkrat desno 
in enkrat levo nosnico. Zavedamo se, kako dihamo, in ostane 
samo pozorno zavedanje desne in leve nosnice ter naøega vdiha 
in izdiha:
Ko vdihamo zrak skozi desno nosnico, gre zrak v moægane in 
napolni pozitivni del naøih moæganskih celic,
kri se obogati z zrakom, vdihanim skozi desno nosnico in preko 
nosu seæe v notranjost v prvi prekat toplota – pozitivni del – se 
tu skladiøœi nekje v predelu hipotalamusa. Po nekaj ponovitvah 
doseæe viøjo raven in tok steœe proti negativnemu delu in se diha-
nje avtomatiœno obrne skozi levo nosnico. Hladnejøi zrak potuje 
v moægane in polni negativne sestavine sive substance, kri se obo-
gati z zrakom, vdihanim skozi levo nosnico, gre v drugi prekat, 
napolni negativni del in tok teœe od negativnega k pozitivnemu 
dokler ne doseæe najviøje ravni in se nato dihanje spet avtomatiœno 
obrne skozi desno nosnico. Sprememba ravni s pozitivnega na 
negativno se nadaljuje in tako proizvedena elektrika teœe po tele-
su. To je tudi razlog, da pride do avtomatiœne spremembe dihanja 
iz desne v levo nosnico in obratno. Poœasi vodimo energijo, ki 
pluje v moæganski hrbtenjaœni tekoœini iz moæganov (notranjosti 
glave) preko hrbtenjaœe (globoko znotraj) navzdol do trtice in se 
zaradi menjave v belini in sivini sestavi v notranjosti hrbtenjaœe 
»æivœevja hrbtenice« v posameznih vretencih proizvaja elektrika. 
S pomoœjo misli vodimo energijo v predel medenice in se ta zbere 
okrog predela trtice. Sedaj preprosto vdihnemo in izdihnemo iz 
tega predela. Dovolimo, da se trtica popolnoma sprosti. Œe je bila 
trtica kdaj poøkodovana zaradi padca, je moæno, da bi se v tem 
primeru lahko trtica ponovno postavila v pravilni poloæaj, vendar 
na to ne vplivamo, samo dovolimo, da se zgodi, ko se bodo pre-
maknile notranje vezi in kite!  
Pot sproøœanja hrbteniœnega kanala od trtice preko hrbtenice in 
posameznih vretenc v notranjosti:
Sedaj se s pomoœjo naøe misli priœne nabrana energije øiriti in 
dvigati od trtice za 5 kriænih vretenc (predstavljamo si, da vodimo 
nitko in dodajamo pol centimetra) do roba medeniœnih kosti na 
zgornji rob kolœnic. V notranjosti energija deluje na naø hormon-
ski sistem in vpliva na endokrine æleze. 

Energijo dvigujemo naprej na 5 ledvenih vretenc. Pot vodimo tudi 
okrog naøe trebuøne votline, spredaj do prepone in zadaj do ledvic 
z nadledviœnimi ælezami. V vsakem vretencu vdihnemo in se z 
izdihom dvigujemo eno vretence viøje. S tem ugodno delujemo na 
naøo prebavo in zdravimo trebuøno votlino z notranjimi organi. 
Poœasi dvigamo zavedanje naprej po vretencih za prsni del hrb-
tenice. 12 vretenc obiøœemo po isti poti in predvsem sprostimo 
predel med lopaticami. Ne hitimo in ne pozabimo, da vdih pri-
nese sprostitev in z izdihom poœasi dvigamo energijo naprej v 
naslednje vretence. Œutimo tudi, kako se energija øiri po rebrih in 
prenaøa na prsnico in se øiri tudi v prostor okrog nas.
Spet dvigamo zavedanje in zaœutimo, kako na predelu ramen 
sprostimo vretence, ki ima izboklino in je odgovorno za de-
lovanje æivœevja rok in pa tudi sprosti predel øœitnice in æleze 
obøœitnice. S tem okrepimo proces œiøœenja telesa in smo zato 
bolj vitalni. Sedaj imunski sistem sluæi svoji funkciji.
Energijo dvignemo naprej po vratnem delu hrbtenice za 7 vre-
tenc. Posebej smo pozorni in neæni in zaœutimo, kako se vse na-
brane napetosti sprostijo in sprosti se tudi predel lobanjskega dna 
in vretence, imenovano Atlas, ki nam pomaga obraœati glavo. Pri 
vseh boleœinah, ki jih æe zaznavamo v tem predelu, smo øe pose-
bej pozorni, da vdih in izdih ponovimo in se poskuøamo zavestno 
sprostiti øe dodatno ter v mislih odstraniti vse ovire in neprehodna 
mesta. Poskuøamo prodreti z energijo ali s krvjo, ki je obogatena 
s kisikom, in tako povrniti æivljenje v celice in dovoliti, da vse na-
petosti odplavijo in se tudi kri oœisti in ponovno obnovi. Ker pa so 
to f ine strukture, moramo biti neæni, a hkrati odloœni, da je naøa 
sprostitev dosegla prav boleœe mesto in ga ozdravila. 
Ko naøe potovanje pride v notranjost glave in v bistvu na sam 
zaœetek naøega vdiha in izdiha, smo dosegli œeøariko in prostor 
okrog hipof ize in hipotalamusa, tako imenovanega naøega tretje-
ga oœesa ali kakor æelite imenovati notranji predel. Ko elektrika 
doseæe moægane, postopoma upoœasni aktivnosti naøega notra-
njega raœunalnika in naval obœutka novega prebujenja – znanja 
in volje, torej samozdravljenja, se prebudi in zaœne nastajati drug 
val iz naøe notranjosti. 
Pot energije v mislih ponovimo od œela pa do trtice. Kadar nas 
bo hotela boleti glava bomo vedeli, da smo premoœni v umu in 
bomo misel vrnili v trebuøno votlino in delovali iz tega predela. 
Prav tako se bomo zavedali predela sredi prsnice na sprednjem 
delu telesa in zadaj na telesu v prostoru med lopaticami. Ne 
bomo stiskali vse dobrote in ljubezni, ki nas polni iz tega prede-
la. Z veseljem bomo dajali in prejemali. Vedno bomo zdravi, v 
ravnovesju in ustvarjalni. Se zahvalimo.

Zakljuœek in naloga:
Pretegnemo se, naredimo vajo hroøœa: leæimo na hrbtu in stresa-
mo dvignjene noge in roke. Smo ustvarjalni, posnemamo muce 
pri pretegovanju. Ponovimo znano vajo z dihanjem s trebuøno 
prepono in prsno votlino. Kot oseba smo osvojili tehniko in do-
jemanje stvari na drug naœin. Lahko pa tudi nov smisel æivljenja. 
To je proces oæivljanja naøe notranje skrite ali pa samo napaœno 
vodene energije zaradi sistema in naœina æivljenja. 
Torej izberimo pot s œim manj stresov. V øe tako negotovi situaciji 
je kanœek svetlobe, ki je na voljo ravno za nas. Bodimo iskalci in 
tudi to svetlobo razdajajmo v prihajajoœem pomladnem œasu. Po-
mlad pa nam bo napolnila celice z zdravjem in tako bo krog spet 
sklenjen. Se vidimo v naravi, torej na sprehod in ne pozabimo, 
ko vodenje energije s polno pozornostjo obvladamo, to naredi-
mo v nekaj minutah, kjer koli smo, in naøe telo nam bo vrnilo s 
sproøœenostjo. Mi bomo zadovoljni in zdravi in tudi vsi okrog nas 
se bodo poœutili pozitivne. Bodite zdravi, v ravnovesju in bodite 
ustvarjalni. Hvala za vaø œas. Toliko za sedaj, veœ prihodnjiœ.

Vaditeljica in terapevtka 
Tina Seøek, 041 745 363

Namizni tenis – novice
OBČINSKO PRVENSTVO 2009

TVD Partizan je 23. aprila izvedel obœinsko prvenstvo v na-
miznem tenisu za posameznike. V øestih kategorijah je tek-
movalo 25 tekmovalk in tekmovalcev. Zelo zanimive tekme 
so bile med mlajøimi kategorijami, ki so si jih ogledali in 
spodbujali tudi njihovi starøi in prijatelji. Po dolgih letih pa 
je priølo tudi do spremembe obœinskega prvaka v moøki ka-
tegoriji. 
TVD Partizan se ob tej priloænosti zahvaljuje sponzorju tek-
movanja podjetju ØKOF d.o.o. iz Doløœakov ter glavnemu 
pokrovitelju tekmovanja Obœini Velike Laøœe.

REZULTATI:

Mlajøe deklice do 6. r OØ
1. Manca Lunder
2. Sandra Periœ
3. Nika Godec

Mlajøi deœki do 6. r OØ
1. David Økof
2. Joøt Æuæek
3. Rok øilc

Starejøe deklice 7. do 9. r OØ
1. Saøa Koren
2. Maøa Ahec

MEDOBŒINSKA LIGA
Po spomladanskem delu na polovici odigranih tekem v 
medobœinski ligi, kjer nastopajo ekipe iz obœin Grosuplje, 
Ivanœna Gorica, Dobrepolje in Velike Laøœe, naøa ekipa ob 
petih zmagah in dveh remijih, zaseda odliœno drugo mesto in 
se bo lahko v jesenskem delu potegovala za naslov prvaka. 

LESTVICA - 1. del
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1. KGG KRKA 7 6 1 0 13 52 : 18 34

2. VELIKE LAØŒE 7 5 2 0 12 47 : 23 24

3. ØMARSKI TAMLADI 7 5 0 2 10 45 : 25 20

4. ØMARJE VETERANI 7 4 0 3 8 45 : 25 20

5. F lIRT BAR 7 3 0 4 6 32 : 38 -6

6. ØD KOMPOLJE I 7 2 0 5 4 25 : 45 -20

7. KGG KRKA MLADI 7 0 2 5 2 19 : 51 -32

8. ØD KOMPOLJE II 7 0 1 6 1 15 : 55 -40

LJUBLJANSKA LIGA
V Ljubljanski rekreativni ligi je potekalo tekmovanje v 5 li-
gah. Naøa ekipa je letoønjo sezono nastopala v 2. ligi in zase-
dla konœno 6. mesto, kar je ob vseh zdravstvenih teæavah, ki 
so pestile ekipo v jesenskem delu, zelo dober rezultat. Samo 
v spomladanskem delu smo nanizali 7 zmag in le dvakrat 
izgubili. Ob popolni zasedbi pa bomo v prihodnji sezoni spet 
lahko pogledovali proti 1. ligi. 

Starejøi deœki 7. do 9. r OØ
1. Tine Stariœ
2. Rok Øilc
3. Blaæ Marolt

Æenske enotna kategorija
1. Alenka Zidar
2. Tanja Urøiœ
3. Sneæana Bahor

Moøki enotna kategorija
1. Aleø Smrekar
2. Igor Sever
3. Klemen Stariœ
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1. NTK Rutina 18 14 0 4 28 100 : 62 38

2. Faøkarji I. 18 13 0 5 26 85 : 77 8

3. Optika Markelj 18 11 0 7 22 89 : 73 16

4. ØD Preserje Koliœevo 18 9 0 9 18 79 : 83 -4

5. Nova Ljubljanska banka 18 9 0 9 18 95 : 67 28

6. Velike Laøœe 18 9 0 9 18 84 : 78 6

7. Copy center servis Canon 18 8 0 10 16 71 : 91 -20

8. Œistilni servis Orehek 18 7 0 11 14 77 : 85 -8

9. Palaœinke 18 6 0 12 12 67 : 92 -25

10. NTK Veterani 18 4 0 14 8 61 : 97 -36

Zapisal: Igor sever

Cestno kolesarsko 
tekmovanje v kronometru
Knej–Karlovica
TVD Partizan Velike Laøœe vabi kolesarje na odprto cestno 
kolesarsko tekmovanje v kronometru (tekmovanje posame-
znikov na œas), ki bo v nedeljo, 21. junija, ob 17. uri. Tek-
movanje bo izvedeno na cesti Knej–Karlovica, dolæina proge 
je 4,8 kilometra. Tekmujejo lahko samo neregistrirani tek-
movalci. Registrirani tekmovalci tekmujejo izven kategorij. 
Tekmovanje se øteje tudi za obœinsko uvrstitev. Prijave bodo 
na dan tekmovanja pol ure pred zaœetko m tekmovanja pri 
bifeju Janez na Karlovici. Tekmovalci tekmujejo na lastno od-
govornost. Uporaba œelade je obvezna.

Dodatna pojasnila so moæna po GSM 031 361 564 – Joæe.

Vztrajnosti ne moremo nadomestiti 
z niœemer.
Z nadarjenostjo je ne moremo;
niœ ni bolj obiœajnega kot nadarjeni,
neuspeøni ljudje.
Z genialnostjo je ne moremo;
genij, ki ga niso nikoli odkrili,
je æe skoraj pregovor.
Z izobrazbo je ne moremo;
svet je poln izobraæenih brezdomcev.
Le vztrajnost in odloœenost
sta vsemogoœni.
                                ( Calvin Coolidge)
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ter Indihar, kmetijski svetovalec KGZS 
je demonstriral strokovno pomlaje-
valno obrezovanje starega sadnega 
drevesa, s pomoœjo katerega se drevo 
pomladi za veœ kot 15 let, hkrati pa se 

na ta naœin uspeøno pospeøi tudi nje-
govo rodnost. S starim napevom Priøla 
bo pomlad, uœakal bi jo rad…smo ja-
blani zaæeleli øe veliko pomladi in se 
povzpeli do Gradeøkih Nebes, kjer 

Pomlad na 
gradežu 
Pod okriljem Druøtva za ohranjanje 
dediøœine z Gradeæa se je letos na 
dan 25. malega travna prviœ prazno-
valo pomlad na Gradeæu.

»Po starih vaøkih obiœajih so naøi 
predniki œastili in slavili starega Ve-
snika, poganskega boga pomladi, ki je 
v deæelo prinesel pomlad. V krøœanski 
dobi je poganskega boga zamenjal sv. 

Jurij, ki je po legendi premagal zmaja, 
kar je pomenilo zmago nad pogan-
stvom. Ljudstvo je æelelo proslavljati 
zmago pomladi nad zimo, svetlobe 
nad temo, toplote nad mrazom. Prav 
zato se je izroœilo zelenega Jurija sla-
vilo tako kot nekoœ prihod starega po-
ganskega boga Vesnika.« S temi uvo-
dnimi besedami je predsednik druøtva 

za ohranjanje dediøœine Boris Zore 
na Gradeæu obudil spomin na vaøki 
obiœaj in zbrane pri vaøki suøilnici po-
vedel skozi samo prireditev.

Na poti skozi vas smo udeleæenci pred 
domaœo hiøo pozdravili slovenskega 
skladatelja Jakoba Jeæa, kateremu je 
poleg plodnega lastnega ustvarjanja 

uspelo urediti tudi nedokonœano glas-
beno zapuøœino Marija Kogoja, slo-
venskega skladatelja, ki je del svojega 
æivljenja preæivel na Gradeæu. Po poti, 
ki se imenuje kar Kogojeva pot, saj je 
Marij Kogoj po njej hodil na kopanje 
v Raøici, se je nadaljevalo do edine-

ga œebelnjaka, ki øe daje dom œebelji 
druæini na robu vasi. Korak nam je 
zastal ob stari jablani v travniøkem 
sadovnjaku, za katero vedo domaœini 
povedati, da ima nekaj nad 70 let. Pe-

so se naøe duøe nauæile prostranega 
razgleda preko Velikega Osolnika do 
Sneænika, gozdov Kureøœka in Krima, 
pa vse do bliænje Gore s cerkvico sv. 
Ahacija.

Nadaljevali smo do starega kozol-
ca, ki ima na tem obmoœju øe edini 
nameøœeno izvleœno dero za suøenje 
prosa in drugih æitaric. V sonœnem 
œasu so dero izvlekli in suøili æito, zla-
sti proso, pred deæjem ali noœjo pa so 
jo potegnili v notranjost.

Na preorani njivi ob kmetiji Zabuko-
vec smo prisostvovali sajenju krom-
pirja na star naœin, ki je bil obiœajen 
za te kraje øe vse do 70 let prejønjega 
stoletja. Stanetu Zabukovcu, njego-
vim sestram in sosedi Joæi, ki so pola-
gali krompir v sveæo prst, so domaœe 
Suhe œeøplje zapele øe Kmetiœ na po-
lju veselo æivi …, povorka pa se je 

vrnila v vas in si z zanimanjem ogle-
dala umetniøke delavnice Druøtva li-
kovnikov iz Ljubljane. Razstavljena 
so bila dela z motivi narave, prebuja-
nja pomladi in prihoda sonœne moœi. 
Pri Koroøœevi stari vinski kleti smo 
bili poduœeni o navadah pitja sadne-
ga vina in obiœajih nakupa vina s Pri-
morske izpred 300 let. Pod vodstvom 
Borisa Zoreta in ob spremstvu œlanic 
domaœih Suhih œeøpelj ter harmoni-

karjev smo pot po vasi nadaljevali z 
obujenim obrednim œaøœenjem priho-
da pomladi in zbiranjem darov. Pev-
ke so veselo prepevale, vodja obreda 
pa je s koøarico sprejemal darila. V 
koøarici so se znaøle klobase, jajœka, 
steklenice, potice, pecivo in druge 
domaœe dobrote. Kot nekoœ se je s 
piskanjem na doma izdelane piøœali, 
smehom in vriski ter zganjanjem hru-
pa podilo zle duhove in œarovnice z 
vaøkih polj. 

V najstarejøi Zevnikarjevi hiøi smo 
pokukali øe v opremljeno œrno kuhi-
njo in se v stari leseni stopi praktiœno 
preizkusili v luøœenju prosa v kaøo. V 
pomoœ mlademu pomladnemu soncu 
je zagorela øe velika grmada, otroci 
pa so pod strokovnim vodstvom men-
toric Zavoda za kulturo in turizem 
Parmas izdelovali pomladne roæice 
iz papirja.

Vsi laœni smo uæivali ob soœnem 
golaæu iz velikega kotla, diøeœih 
peœenih svinjskih kraœah, slastnih 
poticah in drugih domaœih dobrotah. 
Na vaøkih stojnicah so bili naprodaj 
razni domaœi izdelki in pridelki, tako 
da je vsakdo lahko delœek spomina 
oz. okusa po Gradeæu odnesel tudi 
domov.

Na Gradeæu smo tako pozdravili 
prihod pomladi in hkrati ponovno 
preæiveli lep in vsebinsko bogat dan. 
Organizatorjem iskrena hvala! 

Zabeleæil in fotograf iral: Joæe Jerøin

Obiskovalka praznovanja Pomla-
di na Gradeæu je na predsednika 
Druøtva za ohranjanje dediøœine, 
Borisa Zoreta, naslovila pismo, ki 
ga v celoti objavljamo.

Spoøtovani gospod Zore!

Poøiljam obljubljeno knjigo, v kate-
ri boste prav gotovo naøli øe kakøno 
zanimivost ali pesmico, da nam bo-
ste lahko øe bolj bogato predstavili 
odmirajoœi stari svet vasi, ki ga s 
tako ljubeznijo oæivljate.

Pomlad na Gradeæu je bila res 
lepo doæivetje. Uœna pot okoli 
vasi, spoznavanje dediøœine, go-
stoljubnost domaœinov, pevske in 
slikarske postaje, domaœe dobro-
te, navduøujoœe cvetje. Eno samo 
uæivanje in obœudovanje prizade-
vanj vaøega druøtva!

Naj Vam ne zmanjka volje!

Lepo pozdravljeni!
26. apr. 2009

Bernardka Galiœ, Kosova ul: 15, LJ

NA   JURJEVO

Od hiøe do hiøe hodimo
Zelenega Jurija vodimo,
on pomlad v deæelo prinesel je
vso zemljo z zelenjem potresel je.

Zima, zima  hait za peœ,
celo leto leœ.
To øibo za streho ohranite,
za njo pa æarke ohranite.

Strahu vam je prinesla deœico,
vabi vam k hiøi sreœico,
ker take darove vam nosimo,
in od vas jih zameno prosimo.

Imate kaj bele pogaœice,
ne branimo se tudi kraœice,
bodi jajce ali hleb,
k nam vse izgine v æep.

Bogato gorico oplodi nam
in bogato polje obrodi vam,
pøeniœke bodite veseli,
mi moremo zdaj drugam,
hvala, hvala vam.

PRIPIS: pesem po spominu 
zapisala Joæa Koprivec, pred 76 
leti rojena na Gradeæu v druæini 
Zabukovec.

Domaœa pesem pri gradeøki lipi.

Strokovno pomlajevanje jablane.

Na Gradeøkih Nebesih.

Kozolec z izvleœno dero.

Zabukovœevi so roœno posadili krompir.

Slikarska kolonija.

Obred na vasi.

Luøœenje prosa s stopo.

Izdelovanje papirnih roæ.

Priprava golaæa.

Razstava Druøtva likovnikov Ljubljana.

Zadnja parada Zelenega Jurija je bila 1962 
v Velikih Laøœah.

Slika je iz arhiva Ivanke Peterlin.
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Boris Zore, predsednik 
Druøtva za ohranjanje 
dediøœine Gradeæ, se 
je ob odprtju razstave 
za pomoœ in sodelo-
vanje pri izvedbi pri-
reditev, povezanih s 
praznovanjem pomla-
di na Grdeæu, zahvalil 
Obœini Velike Laøœe, 
Javnemu zavodu Tru-
barjevi kraji, Turistiœni 
zvezi Slovenije in 
Slovenski turistiœni 
organizaciji, Zavodu 
za kulturo in turizem 
Parmas, Kulturne-
mu druøtvu Økocjan, 
Kulturnoumetniøkemu 
druøtvu Marij Kogoj ter 
Prostovoljnemu gasil-
skemu druøtvu Økocjan. 
Posebno zahvalo pa je namenil gostujoœemu Druøtvu likov-
nikov Ljubljana za sodelovanje in razstavo ter Druøtvu Big 
Band z Vrhnike za izvedbo brezplaœnega dobrodelnega kon-
certa.

V nadaljevanju je besedo prevzel predsednik Druøtva likovni-
kov iz Ljubljane, dr. Vanja Vuga: »Veseli me, ker se æe tretje 

leto druæimo s œlani Druøtva za ohranjanje dediøœine Gradeæ, 
in tako gradimo nov most tvornega sodelovanja med œlani 
obeh druøtev. Veæe nas skupna skrb in zavzetost za varovanje 
in ohranjanje naravne in kulturne dediøœine, ohranjanje spo-
mina na stare ljudske obiœaje in podobno. Na enodnevni li-
kovni koloniji na Gradeæu je nastalo veœ kot 30 likovnih del, 
ki jih danes razstavljamo v tem lepem okolju. Zahvaljujem se 
Obœini Velike Laøœe, da nam je prijazno ponudila prostor za 
razstavo in seveda Druøtvu za ohranjanje dediøœine Gradeæ 
za povabilo in gostoljubnost ob tem sreœanju.«
Odprtje razstave so s svojimi nastopi poœastili tudi moøki 
pevski kvartet KD Økocjan, recitatorji KD Økocjan in pevska 
skupina Suhe œeøplje.
Prireditev se je nadaljevala v viteøki dvorani turjaøkega gra-
du z dobrodelnim koncertom BIG BAND-a z Vrhnike, ki ga 
sestavlja 20–25 glasbenikov pod vodstvom dirigenta Matjaæa 
Albrehta. Udeleæence so razveselil z dvournim instrumental-
nim in pevskim programom, namenjenim okusu øirøega kro-
ga posluøalcev.
Razstava je bila odprta do 24. maja.

Zabeleæil in fotograf iral: Joæe Jerøin
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Zaključek praznovanja 
pomladi na Gradežu
Odprtje razstave ustvarjenih del pomladanske likovne delav-
nice na Gradeæu in koncert Druøtva GØ Vrhnika – BIG BAND 
z Vrhnike, v viteøki dvorani 7. velikega  travna 2009. 

Z odprtjem likovne razstave 
v stolpu gradu Turjak, na ka-
teri so œlani Druøtva likov-
nih umetnikov Ljubljana, ki 
so v sklopu praznovanja po-
mladi na Gradeæu ustvarjali 
svoja dela na tamkajønji de-
lavnici, in dobrodelnim kon-
certom v izvedbi Druøtva 
Glasbene øole Vrhnika Big 
Band v viteøki dvorani, se je 
zakljuœilo prvo praznovanje 
pomladi na Gradeæu.

D e m o n s t r a c i j o 
praktiœnega obrezovanja 
in pomlajevanja sta prika-
zala na veœ kot osmih dre-
vesih. Poseben poudarek 
sta namenila odstranjeva-
nju poganjkov in vej, ki 
ne rodijo ali kvarijo videz 
drevesa, in odstranjeva-
nju mrtvih poøkodovanih 
in obolelih delov dreves. 
Nazorno sta prikazala tudi 

pravilno obrezovanje kroøenj, s œimer se poleg oblikovanja 
kroønje dreves tudi ohranjajo, pospeøuje pa se tudi rodnost 
dreves, saj imajo plodovi dovolj sonca. Sodelujoœim sta pred-
stavila tudi strokovno obrezovanje mladih dreves, pri katerih 
je izrednega pome-
na pravilna izbira 
poganjkov, ki se 
ohranijo.
Praktiœen del de-
lavnice je bil v 
suøilnici sadja nad-
grajen øe s strokov-
nim predavanjem, 
podkrepljenim s 
projekcijo slikov-
nega gradiva in 
predstavitvijo vrst 
in sort sadnih dre-
ves s poudarkom 
na sortah, primer-
nih za vzgojo v naøih sadovnjakih. Zanimiva je bila tudi 
predstavitev barvnih risb raznega sadja, kaøiranih na debelih 
kartonih, ki so jih pred veœ kot 80 leti uporabljali kot uœni 
pripomoœek pri pouku na osnovni øoli v Økocjanu. Æe v ti-
stem œasu so na øoli pouœevali in uspeøno øirili znanje o sad-
jarstvu in vrtnarstvu. Risbe so razstavljene v suøilnici sadja na 
Gradeæu.

Zabeleæil in fotograf iral: Joæe Jerøin

Delavnica s 
strokovnim prikazom 
oskrbe trvniških 
sadovnjakov

V okviru projekta 
Sadovnjak, trav-
nik in vrt naj bo z 
znanjem podprt 
je bila na pobudo 
Petra Idiharja, ing. 
kmetijstva, KDZS, 
æe pred osrednjo 
prireditvijo Po-
mlad na Gradeæu, 
organizirana de-
lavnica s strokov-
nim prikazom 
oskrbe travniøkih 

sadovnjakov. Delavnica je potekala pod mentorstvom Ane 
Ogorelec, univ. dipl. ing. 
agronomije, udeleæilo pa 
se je je veœ kot 20 zainte-
resiranih okoliøkih sadjar-
jev. V starih vaøkih sadov-
njakih sta mentorica in 
kmetijski svetovalec Peter 
Indihar prikazala osnovna 
pravila obrezovanja vseh 
vrst sadja, obrezovanja 
starih sadnih dreves, var-
stva dreves pred raznimi 
økodljivci, cepljenje in 
sajenje.

Demonstracija osnovnih pravil obrezovanja

Pomlajevalno obrezovanje 
starejøih jablan

Demonstracija cepljenja

Strokovno predavanje o obrezovanju in 
cepljenju

Otvoritveni nagovor.

Nastop œlanov Kulturnega druøtva Økocjan.

Pozdravni nagovor predse-
dnika Druøtva likovnikov iz 

Ljubljane.

Pevska skupina »Suhe œeøplje« so s pesmijo popestrile program.

Pomladni motiv srediøœa vasi na 
Gradeæu. Avtorica Julijana Perøiœ.

Orkester Big Band iz Vrhnike.

Posluøanje orkestra Big Band.
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Jajœastolistni muhovnik  z mokrotnega travnika v bliæini Marinœkov 
(8.5.2009)

Kljub pomladanskemu poæaru na logovih ob Robarki 
jajœastolistni muhovnik (Listera ovata) iz druæine kukaviœevk 
æe veselo poganja iz zemlje. Upamo, da bo v juniju zaœela 
poganjati liste tudi Loeselijeva  grezovka (Liparis loeselii ) z 
rdeœega seznama, ki je lani v zaœetku julija cvetela  na istem 
mestu.                     Foto: MS

Zavod Parnas iz Velikih Laøœ je pred svetovnim dnevom 
voda organiziral okroglo mizo Mokriøœe – izziv za podeæelje. 
Namen okrogle mize je bil predstaviti razliœne poglede 
na mokriøœa v velikolaøki in dobrepoljski obœini, ekoloøko 
pomembno obmoœje Miøja dolina z Velikimi logi, poiskati 
razvojne priloænosti, ki jih prinaøa zavarovano obmoœje in 
vzpostavlja moænosti za komunikacijo, sodelovanje in par-
tnerstvo. Dogodek je potekal ob podpori Ministrstva za oko-
lje in prostor ter Urada vlade za komuniciranje.

Ob prihodu v zavod Prizma v Ponikvah so obisko-
valcem svoje naravoslovne projekte predstavili œlani 
Turistiœnega podmladka OØ Primoæa Trubarja iz 
Velikih Laøœ (mentorici Renata Lesar Hræiœ in Maj-
da Griz) in œetrtoøolci PØ Ponikve v okviru dobre-
poljske EKO øole, na ogled je bila tudi fotografska 
razstava Milene Vintar Biseri vode. »Mokriøœe v 
najøirøem pomenu – kot obmoœje, kjer zasledimo 
vodo v kakrønikoli obliki – nakazuje pomen poveza-
nosti vplivov na okolje, neustrezno ravnanje pa uniœi 
æivljenjski prostor ogroæenim vrstam, vpliva na pod-
talnico, pitno vodo, pogoje za œloveøko bivanje,« 
je v uvodni predstavitvi pojasnila  dr. Gordana Bel-
tram, koordinatorica Ramsarske konvencije na Mini-
strstvu za okolje in prostor. Karin Gabrovøek z ZVKD 
– OE Ljubljana je podrobneje predstavila ekoloøko 
pomembno obmoœje Miøja dolina z Velikimi logi z 
ogroæenimi æivalskimi in rastlinskimi vrstami.

Gostje okrogle mize so nato z moderatorjem Joæetom 
Stariœem iz zavoda Parnas spregovorili o moænostih, 
priloænostih in nevarnostih, ki jih prinaøa uvajanje 
ekoturizma na varovana obmoœja, o moænostih za 
kmetovalce, o pomenu pravilnega gospodarjenja z 
mokriøœem, vlogi lastnikov zemljiøœ in moænostih razvo-
ja v okviru spodbud s programa Leader. V pogovor so se 
vkljuœevali tudi obiskovalci, tako da je bilo ta veœer od-
prtih veliko øtevilo zanimivih tem.  Gostje so bili enotni, 
da je varovanje narave naloæba æe za sedanjost, ne le 
prihodnost, saj morajo marsikje v Evropi vzpostavljati æe 
poruøeno naravno ravnovesje. Narave ne ohranjamo zara-
di nje same, ampak zaradi sebe, s tem pa, ko ohranjamo 
æivljenjski prostor izumirajoœe æivalske vrste, dokazujemo, 
da okolje okrog nas øe vedno funkcionira.

Dotaknili so se tudi konkretnejøih tem iz naøega oko-
lja. Marko Æuæek iz TØD Raøca je opozoril, da se kraja-
ni Raøice sreœujejo s strokovnimi sluæbami po dveh pla-
teh – preko Zavoda za varstvo kulturne dediøœine, saj je 
Raøica spomeniøko zaøœitena vas, in preko Zavoda za 
varstvo narave, saj æivijo na robu ekoloøko pomembnega 
obmoœja Miøja dolina z Velikimi logi. Poudaril je, da so 
bili æe veœkrat razoœarani zaradi preslabe komunikacije, 
saj v glavnem obœutijo omejitve, prednosti pa ne. Opozoril 
je, da je v zgodovini marsikatera prej obdelana kmetijska 
povrøina zaradi neustreznega reguliranja vodotokov posta-
la moœvirje, neuporabna za koønjo in se priœela zaraøœati. 
Karin Gabrovøek je pojasnila, da obœutljivi biotopi, kot 
je tudi mokriøœe, zahtevajo posebne naœine ureditve – da 
konkretno ne moremo na primer zgraditi opazovalnice 
za ptice, do nje pa se pripeljati po øiroki prometni cesti 
z ogromnim parkiriøœem, saj tam potem ptic verjetno ne 
bo. Gospod Æuæek je razloæil, da so naœrti za øportni park 
ob Raøici prilagojeni in upoøtevajo obœutljivost okolja, v 

njih so predvidene sprehajalne poti, botaniœni kotiœki s 
prikazom rastlinskih vrst, pa tudi øportne povrøine, ureje-
ne z naravnimi materiali, ki sodijo v ta prostor. Duøica 
Hoœevar iz TIC Dobrepolje je predstavila izobraæevalne 
programe ob poæiralnikih Raøice v Ponikvah, poudarila je, 
da je skrb za varnost obiskovalcev na prvem mestu, kar 
zahteva pri urejanju infrastrukture celosten pristop sku-
paj z lastniki zemljiøœ. Leon Kebe je prepriœan, da ima-
mo v Sloveniji dosti lepøih in kvalitetnejøih lokacij kot 

sosednji narodi, vendar so ti pri promociji in ponudbi bi-
stveno spretnejøi. Pri vzpostavljanju ponudbe ekoturizma 
je nujno povezovanje preko obœinskih in regijskih meja. 
Moderator okrogle mize se je poøalil, da je bil najveœji 
promotor naøega mokriøœa v lanskem letu Primoæ Trubar, 
saj je Trubarjevo domaœijo ob njem obiskalo kar 22.000 
obiskovalcev. Barbara Peœnik iz Javnega zavoda Trubar-
jevi kraji je pojasnila, da æe pripravljajo pot, ki bo pove-
zovala oba »Trubarjeva« mlina in vkljuœevala tudi nara-
voslovne toœke. Uœna gozdna pot Turjak-Raøica, ki vodi 
tudi po mokriøœu, je v spodnjem delu veœji del leta ne-
prehodna, je opozoril Joæe Stariœ, mokrotni travniki po-
trebujejo celovitejøe ureditve, ki pa so seveda tudi draæje.  
Pri pogovoru o kmetijstvu na mokrotnih travnikih je Leon 
Kebe pojasnil, da problemi nastajajo, œe se kmetje ne od-
zovejo in ne udeleæujejo predstavitvenih akcij, ampak 
vsebine premlevajo sami po gostilnah, kjer pa so njihovi 
zakljuœki ponavadi precej drugaœni od dejanskega stanja. 
Presenetljiv je podatek, da je do nastajajoœega krajinskega 
parka Radensko polje opredelilo kar 94 % kmetov (vsi øe 
niso aktivni). Kadar komunikacija steœe, se vedno da najti 
skupno pot, je pojasnila tudi Karin Gabrovøek. Milan Ka-
plan iz Velikih Laøœ je pojasnil, da kmetu æe sama zdrava 
pamet da vedeti, kdaj je potrebno kositi logove – takrat, ko 
je tam suho, kar pa pomeni, da je tudi œas gnezdenja ptic, 
na primer kosca, v tistem œasu æe mimo. Mirko Merhar 
iz Ribiøke druæine Ribnica je opozoril, da se ob urejanju 
vodotokov preslabo upoøteva pogoje, ki jih za normalno 
æivljenje potrebujejo ribe. Ribiœi poskuøajo urejati breæine 
in jezove, kot so to vœasih poœeli mlinarji in æagarji, in s tem 

omogoœiti ustrezne pogoje za æivljenje rib; Franc Koroøec 
je dopolnil, da je Raøica zelo onesnaæena, kar posredno 
vpliva tudi na øtevilo rib v njej, vendar pa nihœe niœesar 
ne ukrene v tej smeri. Irena Dednikar, lastnica zemljiøœ na 
mokriøœu, je izpostavila, da so strokovne sluæbe premalo 
seznanjene s situacijo na terenu, kot na primer z nepo-
znavanjem nekdanje struge vodotokov. Po njenem mnenju 
so kategorije zemljiøœ na mokriøœu precenjene, vezane na 
stanje, ki je danes popolnoma drugaœno (s tem je pove-
zana tudi viøina katastrskega dohodka, kar pri lastnikih 
povzroœa nezadovoljstvo). Gordana Beltram je odgovorila, 
da je zakonodaja vzpostavljena, a se je vedno ne dræimo 
in da imajo lokalne skupnosti veliko pristojnosti, da sta-
nje izboljøajo ter v prostorskih naœrtih ustrezno umestijo 
tudi namere lastnikov zemljiøœ na mokriøœih. Lili Mahne 
iz Cerknice je opozorila, da pobude programov Leader 
omogoœajo aktiviranje posameznikov tudi na obmoœjih 
mokriøœ, vendar pa ljudi postavijo pred nalogo, da se loti-
jo konkretnih akcij. S tem pa morajo seveda prevzeti veœjo 
odgovornost za svoje ravnanje. Polde Sever pa je na kon-
cu vsem zbranim razloæil, zakaj potrebujemo mokriøœa: 
»Mokriøœa potrebujemo, saj so na njih øtorklje, øtorklje pa 
prinesejo otroke, kar je za Slovence zelo pomembno, œe 
æelimo preæiveti.«

Metka Stariœ, zavod Parnas
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Naravo ohranjamo zaradi sebe  
Mokrišče – izziv za podeželje, okrogla miza pred svetovnim dnevom voda

Gostje okrogle mize od leve proti desni: Marko Æuæek, TØD Raøica, Karin 
Gabrovøek, Zavod za varstvo narave OE Ljubljana, dr. Gordana Beltram, 
koordinatorica Ramsarske konvencije na Ministrstvu za okolje in prostor, 
Duøica Hoœevar, TIC Dobrepolje, Leon Kebe, DOPPS.

Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe, 
vas v sodelovanju s kolesarsko sekcijo TVD Partizan vabi na 

Družinsko kolesarjenje 
ob mokrišču 

KDAJ: v nedeljo, 21. junija 2009, start ob 14. uri pri 
gostinskem lokalu Janez na Karlovici, cilj okrog 15. ure 
na izhodiøœu.

KJE: Proga je dolga 10 km in poteka na relaciji 
Karlovica-Kaplanovo-Logarji-Marinœki (po makedamski 
poti)–Tomaæini–Gradiøœe–Knej–Stope–Kaplanovo–
Karlovica. Primerna je za otroke in odrasle.

Da bo vaøe kolesarjenje prijetno in hkrati varno 
doæivetje, smo za vas pripravili nekaj praktiœnih in 
koristnih nasvetov:

• zaøœitna œelada je obvezna za vse udeleæence 
kolesarjenja, 

• pri kolesarjenju je treba upoøtevati cestno-prometne 
predpise, 

• med kolesarjenjem priporoœamo pitje zadostne 
koliœine tekoœin, 

• priporoœamo, da pred priœetkom kolesarjenja dobro 
preverite delovanje kolesa in zavor, 

• vsi udeleæenci kolesarjenja vozijo na lastno 
odgovornost; organizator ne odgovarja za morebitno 
povzroœeno materialno økodo in poøkodbe pri ljudeh, 

• spoøtujte naravo in ne odmetavajte odpadkov na 
cesto oz. v naravo.

Druæinski kolesarski izlet organiziramo v okviru projekta 
Mokriøœe – izziv za podeæelje, ki ga podpirata Urad 
vlade za komuniciranje in Ministrstvo za okolje in 
prostor in je za udeleæence brezplaœen. 

Prijave in dodatne informacije: Zavod Parnas 041 833 
456, info@zavod-parnas.org

   

                 
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe

in Javni zavod Trubarjevi kraji 

vabita na

predavanje Barbare Ænidarøiœ, prof. zgodovine,

Po sledovih 
Andreja Turjaøkega,

 
ki bo v sredo, 17. junija 2009, ob 19. uri na gradu 

Turjak.

Bitka pri Sisku 1593 je ena od prelomnic slovenskega 
naroda, saj po njej Turki niso veœ vpadali na Kranjsko. 

V predavanju bo predstavljen œas turøkih vpadov v 
16. stoletju na danaønje slovensko ozemlje in sistem 
obrambe na obmoœju nekdanje Kranjske. V bitki pri 

Sisku 1593 je pomembno vlogo odigral Andrej Turjaøki, 
œlan kranjske rodbine Auerspergov, preko njegove 

æivljenjske poti bodo predstavljene lokacije, ki jih veæe 
podobna zgodovinska usoda.

Lahko si bomo ogledali, kako si mogoœne gradove 
predstavljajo naøi najmlajøi. 

Na ogled bo razstava maket gradov, ki so jih pripravili 
otroci vrtca Sonœni æarek, enota Turjak.

Prireditev sof inancira Obœina Velike Laøœe.

VABLJENI!
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Pripravljate turistiœno, izobraæevalno ali kakøno 
drugaœno ponudbo, ki jo boste, ali pa jo æe zagotavljate 
na obmoœju Miøje doline z okolico? Kot moænega po-

nudnika turistiœnih, izobraæevalnih ali drugih storitev ob 
mokriøœih Miøje doline z Velikimi logi vas vabimo na 

delavnico

EKOTURIZEM v 
MIØJI DOLINI z 
VELIKIMI LOGI 
− ZAKAJ PA NE  

ki bo v sredo, 20. maja, ob 19. uri  
v lokalu Janez na Karlovici.

Zavod Parnas z razliœnimi aktivnostmi osveøœa javnost 
o ustreznem varovanju in gospodarjenju z ekoloøko 
pomembnim obmoœjem Miøje doline z Velikimi logi. 
Obmoœje æelimo zaøœititi, obenem pa smo prepriœani, da 
je tudi ob varovanih obmoœjih moæen razvoj podeæelja. 
Najveœ lahko za svojo prepoznavnost naredimo sami.

V goste smo povabili Lili Mahne iz Cerknice, ki ima bo-
gate izkuønje s podroœja razvoja podeæelja in je vodja 
slovenske mreæe za interpretacijo podeæelske dediøœine. 
Na delavnici boste lahko predstavili svojo obstojeœo oz. 
predvideno  ponudbo ter dobili  informacije o moænostih 
kandidiranja na razliœne razpise in povezovanja z mreæo 
ponudnikov. Vabljeni ste tudi tisti, ki vas le zanima, kaj 
se okrog vas dogaja. 

Program delavnice:
1. Kratka predstavitev aktivnosti projekta Mokriø�e � 

izziv za podeæelje 
2. Ponudba Miøje doline z okolico 
3. Moæne oblike registracije, povezovanja ponu-

dnikov ter kandidiranja na razpisih 
4. Dodatne pobude in vpraøanja udeleæencev 

Za dodatne informacije lahko pokliœete 041 833 456 
(Metka Stariœ) ali 031 748 847 (Barbara Ænidarøiœ) oz. 
info@zavod-parnas.org. Zaradi laæje organizacije vas 
naproøamo, da svojo udeleæbo predhodno potrdite. De-
lavnica bo trajala predvidoma 2 uri.

Ptice mokrišč 
in biseri vode
prireditev ob svetovnem 
dnevu Zemlje

22. april je dan, posveœen Zemlji. Na ta 
dan se odvijajo razliœne naravovarstvene 
in ekoloøke akcije, ki osveøœajo javnost o 
pomembnosti varovanja okolja in ohranja-
nja œiste, neokrnjene narave. Tudi zavod 
Parnas se je pridruæil akcijam ob svetov-
nem dnevu Zemlje. 
V okviru projekta Mokriøœe – izziv za 
podeæelje, ki je potrjen s strani Urada vlade 
za komuniciranje in Ministrstva za okolje 
in prostor, s katerim æeli poveœati prepo-
znavnost ekoloøko pomembnega obmoœja 
Miøje doline z Velikimi logi, je v sodelo-
vanju z Javnim zavodom Trubarjevi kraji, 
pripravil predavanje o pticah in odprtje fo-
tografske razstave. 
Razstava Biseri vode fotograf inje Milene 
Vintar je umetniøka razstava, ki je zasnova-
na kot spremljevalna razstava omenjenega 
projekta in bo gostovala na razliœnih loka-
cijah. Marca je gostovala v zavodu Prizma 
v Ponikvah, na Trubarjevi domaœiji pa smo 
si jo lahko ogledali do 24. maja. Naøe bi-
sere vode bomo popeljali tudi preko meja, 
predvideni sta gostovanji razstave v Saraje-
vu in na Dunaju.
Ljubitelji narave smo se pred svetovnim 
dnevom Zemlje v petek, 17. aprila, zbra-
li na Trubarjevi domaœiji. Obmoœje Miøje 
doline daje æivljenjski prostor veliko red-
kim æivalskim in rastlinskim vrstam, med 
drugim tudi 45 vrstam ptic, od tega jih je 
kar 14 z rdeœega seznama. Zato smo dogo-
dek pred svetovnim dnevom Zemlje posve-
tili pticam. Varstveni ornitolog z DOPPS-a 
Tomaæ Miheliœ nam je v predavanju Ptice 
mokriøœ v naøi okolici predstavil ptice, ki 
so znaœilne za Miøjo dolino, potem pa nam 
je predstavil øe primer naravnega rezervata 
Iøki morost na Ljubljanskem barju.
Poudaril je, da mokriøœa, ki so se pri nas 
ohranila predvsem zato, ker ni pogojev 
za intenzivno kmetijstvo, ptice potrebuje-
jo zaradi njihove pestrosti. Tako nam pti-
ce sporoœajo, da je okolje okoli nas pestro in narava dobro 
ohranjena.
Spoznali smo razliœne vrste ptic, znaœilnih za mokriøœe: rjave-
ga srakoperja, rumenega strnada, repaljøœico, prosnika … Te 
vrste lahko na travnikih zelo hitro opazimo, saj se zadræujejo 
na izpostavljenih delih, drogovih, vejah in podobno.
Nekaj zanimivega pa smo izvedeli tudi o ostalih vrstah ptic, 
ki jih najdemo povsod, so pa v predelu mokriøœa nekoliko 
bolj pogoste. Ena takih vrst je kanja, ujeda, za katero smo 
vœasih sliøali, da odnese kokoø z dvoriøœa. To je seveda ljud-
ska zmota. Ljudje so kanjo, ki je zelo pogosta vrsta, zamenjali 
za manj pogostega kragulja, ki pleni kokoøi.
Ste vedeli, da nekatere vrste s severa prezimujejo pri nas? Ve-

liki srakoper v jeseni prileti s seve-
ra in prezimuje pri nas do marca v 
predelih mokriøœ.
Kosec je pri nas zelo ogroæena vr-
sta, ki je øe posebej znaœilna za 
mokrotne travnike. Od leta 1999 
se je øtevilo koscev v Sloveniji 
prepolovilo. Zaradi intenziviranja 
kmetijstva se je ohranil samo na 
slabi zemlji, kjer se kosi pozno. 
Naœin varovanja kosca je koøenje 
na pravi naœin ob pravem œasu. 
S koøenjem od sredina travnika 
navzven koscu omogoœimo varen 
umik izven parcele.
Ravno zaradi varovanja kosca je 
obmoœje na Ljubljanskem barju 
postalo zavarovano. V naravnem 
rezervatu Iøki morost je ureje-
na uœna pot z opazovalnico in 
informativnimi tablami, ki obi-
skovalce poduœijo o pticah, ki 
se na obmoœju zadræujejo in jim 
omogoœajo, da jih sami tudi opa-
zujejo. 
Po mokriøœu Miøje doline tudi le-
tos naœrtujemo ornitoloøki sprehod 
z ornitologom Aljaæem Rijavcem, 
ko boste ptice lahko opazovali v 
naravi in se jih nauœili prepozna-

ti po oglaøanju. O natanœnemu datumu boste pravoœasno 
obveøœeni na spletni strani www.zavod-parnas.org. 
Veœ o pticah in o njihovem varovanju si lah-
ko preberete na spletni strani www.ptice.si. 
Prireditev smo zakljuœili z odprtjem fotografske razstave Bi-
seri vode. Neponovljivi motivi vode ujeti v fotografski aparat 
nas opomnijo, da narava skriva veliko prelepih biserov, treba 
je le za trenutek postati in se zazreti vanjo. Ko jih opazimo, se 
zavemo, kako pomembno je, da naravo ohranjamo in obva-
rujemo. Naj zakljuœim z besedami avtorice razstave Milene 
Vintar: »Ravnajmo se tako, kot da je dan Zemlje vsak dan«.

Barbara Ænidarøiœ, zavod Parnas

Avtorica fotografske razstave Biseri vode Mile-
na Vintar nam je predstavila, kako so fotograf ije 
nastajale. Pravi, da je voda zelo fotogeniœna.

Foto: Joæe Stariœ

Varstveni ornitolog Tomaæ Miheliœ je predstavil ptice, ki so znaœilne za obmoœje Miøje 
doline in nasploh za mokriøœa.                                                              Foto: Joæe Stariœ

Škode od divjadi in 
na divjadi – obvestilo
V skladu z doloœilom 1. odstavka 56. œlena Zakona o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, øt. 16/04, 17/08) lo-
vska druæina Velike Laøœe obveøœa lastnike kmetijskih 
zemljiøœ in gozdov, da je pooblaøœena oseba upravljavca 
loviøœa Velike Laøœe, ki sprejema prijave økod od divjadi 
in na divjadi v letu 2009, Franc Zakrajøek, Podæaga 7, 
1315 Velike Laøœe, tel.: 01/788 13 56.

Za UO LD Velike Laøœe, 
Nejc Marolt

Ulaka 2009
Beseda na besedo in padla je ideja, da tudi Ulaœani naredimo 
nekaj za œisto okolje. Kje in kako zaœeti nismo veliko razmiøljali, 
ampak smo vsi takoj pomislili na cesto Ulaka–Velike Laøœe, ker 
je priljubljena sprehajalna cesta skozi meøani gozd. Vse lepo in 

prav, œe ne bi bilo toliko Unionovih reklam v obliki ploœevink 
in raznih drugih odpadkov. V soboto ob 15. uri smo se zbra-
li na zaœetku vasi (pri Taprednovem skednju) s polno opremo 
kmeœkih pripomoœkov: metle, lopate in tako dalje. Naø cilj se-
veda ni bil samo pobiranje smeti in drugih kosovnih odpadkov, 
ampak tudi œiøœenje roba ceste (mulde), ki je bila polna peska, 
tako da je ob deæju voda poplavljala cesto, pozimi pa se je na 
veœ delih pojavljal led. Mogoœe to ni naøe delo, vendar z dobro 
voljo se da marsikaj narediti, œeprav ni v naøi pristojnosti. Za 
zaœetek smo se ustavili na kriæiøœu (pri kapelici) ter ga temeljito 

oœistili. Postopoma smo se pomikali proti Velikim Laøœam ter 
pridno polnili prikolico s smetmi. Na zaœetku gozda smo na 
drevo pritrdili opozorilno tablo, ki opozarja naj smeti najdejo 
svojo mesto tam, kjer je predvideno zanje. To smo ponovili øe 
veœkrat v smeri Laøœ. Kakøen uœinek bo to imelo, ne vemo, saj 
smo æe v ponedeljek opazili sveæo ploœevinko. Na veœ krajih 
smo naøli ploœevinke, zavite v vreœke in naœrtno odvræene v 
naravo. Med delom in pogovorom smo priøli do Tomaæeve nji-
ve, kjer smo potegnili navidezno mejo Ulaka–Velike Laøœe ter 
zakljuœili letoønjo akcijo. Za konec druæenja smo odøli k Roku 
na pico, po vrnitvi, oboroæeni z odpadki (17 vreœ) in nekaj ko-
sovnega materiala, pa øe k vaøœanu, ki je praznoval rojstni dan 
in se ni mogel udeleæiti naøega druæenja. Podprli so nas tudi 
tisti, ki se letos niso mogli udeleæiti, ampak drugo leto zagotovo 
pridejo. Nasvidenje 2010!

Vaøœani Ulake
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øe boljøe, saj je igra potekala v zapuøœenih vojaøkih objek-
tih. Pridruæili so se nam tudi kolegi iz sosednjega mladin-
skega druøtva Dobrepolje, da smo skupaj nabrali zadostno 
øtevilo igralcev. Ko smo v dopoldanskih urah priøli na kraj 
dogajanja, smo se najprej oblekli v zaøœitne obleke, se raz-
delili v dve ekipi, oboroæili s tako imenovanimi markerji 
in odøli na poligon. Vsaka ekipa je zaœela na svoji strani 
poligona, nekje na sredini pa se je vnel boj. Strani smo 
vsako igro zamenjali, konœali pa øele po dobrih treh urah, 
ko nam je zmanjkalo streliva in energije. Œeprav smo bili 
med igro razdeljeni v dve ekipi, vseeno ni manjkalo do-
bre volje, smeha, pa tudi nekaj taktiœne igre in zanimivih 
obraœunov. Ker nas je igra kar poøteno utrudila, smo se na 
poti domov øe malo okrepœili ter pokomentirali zanimive 
situacije. Na koncu smo tudi sklenili, da se naslednjiœ pre-
izkusimo øe v Airsoft-u, ki je podoben Paintballu, vendar 
igra poteka malo drugaœe.

Besedilo: Primoæ Æagar

Tečaj družabnih plesov za 
mlade
Zadnji œetrtek v marcu smo v druøtvu priœeli s teœajem 
druæabnih plesov za mlade.

Zaradi precejønjega zanimanja z zadostnim øtevilom pri-
jav ni bilo teæav in tako bo v tem mesecu teœaj zakljuœilo 
11 parov, ki prihajajo tudi iz drugih obœin. Kot pravi plesni 
uœitelj Metej Gaøperin, je skupina izredno hitro uœljiva in 
zabavna.

Teœajniki sedaj æe znamo osnove plesov jive, rhumba, di-
sco hustle, disco fox, techno swing, cha-cha-cha, foxtrot, 
boogie-woogie ter angleøki in dunajski valœek. Vsak œetrtek 
dodobra izkoristimo vsak kotiœek sejne sobe v Levstiko-
vem domu, zato se ob tej priloænosti æupanu za prostor 
najlepøe zahvaljujemo.

V primeru zadostnega zanimanja z nadaljevalnim teœajem 
nadaljujemo jeseni, œez poletje pa pridno preplesavamo 
korake na vaøkih veselicah.

Besedilo: Darja Økulj
Avtorji fotograf ij so: 

Tomaæ Leniœ, Primoæ Æagar in Jernej Øpiletiœ.
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Regijski kviz Mladi 
in kmetijstvo
V petek, 27. marca, smo se œlani Druøtva podeæelske mladine 
Velike Laøœe udeleæili regijskega kviza Mladi in kmetijstvo, ki 
ga je letos organiziralo Druøtvo podeæelske mladine Sonœnica 
Ljubljana. Iz naøega druøtva sta nastopili dve ekipi. Prvo so 
sestavljali Katarina Gaœnik, Klemen Prijatelj in Jakob Indihar, 
v ekipi DPM Velike Laøœe 2 pa smo bili Nika Hren, David 
Levstek in Alenka Vasiœ. Teme, ki smo se jih za kviz dobro 
nauœili so bile: Navzkriæna skladnost, Zakon o druøtvih, Od-
nosi z javnostjo ter Gozdarstvo – vrednotenje okroglega lesa. 
Pomerili smo se z ekipami druøtev celotne ljubljanske regije 
z Zasavjem in dosegli izvrstne rezultate. Po pisnem delu sta 
se namreœ obe ekipi uvrstili v drugi krog tekmovanja (ustni 
del). Ekipa Velike Laøœe 1 je dosegla 6. mesto, Velike Laøœe 2 
pa smo se uvrstili v f inale skupaj z ekipo gostitelja, Sonœnice. 
V f inalu smo tako mi kot naøi konkurenti pokazali visok nivo 
znanja, na koncu so bila odloœilna zelo podrobna vpraøanja, 
kjer so nas za las premagali nasprotniki. Na osvojeno drugo 
mesto smo zelo ponosni, saj so bile teme zelo zahtevne in 
obøirne, za rezultat pa smo se zelo potrudili.

Po kvizu je sledil zabavni del – ples in sreœelov. Pohvala gre 
DPM Sonœnica, ki je dobro organiziralo prireditev. To delo 
bo prihodnje leto ponovno prepuøœeno naøemu druøtvu, zato 
bomo veseli bomo vsakrønih prispevkov, ki nam bodo poma-
gali pri organizaciji.

Na tem mestu pa vas DPM Velike Laøœe vabi na veselico ob 
15. obletnici delovanja druøtva, ki bo v soboto, 27. junija, na 
Turjaku. Zabaval nas bo ansambel Azaleja.

Alenka Vasiœ

Novičke iz VRT-a
Večer bowlinga
Med mladimi je bowling vedno dobro sprejet, zato je Mla-
dinsko druøtvo VRT marca drugiœ organiziralo veœer bo-
wlinga, in sicer v Klubu 300, kjer smo imeli za eno uro 
rezervirane 3 steze. Glede na to da so bili nekateri na bo-
wlingu prviœ, smo se kar precej nasmejali ob kroglah, ki so 
pristale povsod drugje kot na pripravljenih stezah. Ker je 
zmagala predstavnica æenskega spola, lahko priœakujemo 
povratno tekmo øe v letoønjem letu. Po bowlingu smo mla-

di øe malo zaplesali na elektronske ritme. 
Besedilo: Marko Økulj

Spet smo se »streljali«
Na dela prost dan, v ponedeljek, 27. aprila, smo œlani Mla-
dinskega druøtva VRT sklenili, da dneva ne bomo preæiveli 
doma, ampak da se raje malo razgibamo in sprostimo, zato 
smo se odloœili, da odidemo na Paintball. Ker smo se poli-
gona, na katerem smo se »streljali« do sedaj æe naveliœali, 
smo tokrat odøli na Zaplano, kjer je bilo akcijsko vzduøje 

»Nate računam!«
Oratorij 2009 Rob

Tudi letoønje poletne poœitnice bodo otroci mnoæiœno 
preæivljali na oratorijih, ki se bodo dogajali po sloven-
skih æupnijah. 

Letoønji glavni junak bo Franœiøek Asiøki, saj letos 
obhajamo v cerkvi 800-letnico, ko je papeæ Inocenc 
III. ustno potrdil franœiøkovo vodilo in s tem tudi red 
manjøih bratov (danes franœiøkani, minoriti, kapucini). 
Franœiøek je skupaj s Klaro ustanovil tudi æenski red 
klaris.

Naslov oratorija je tokrat »Nate raœunam« in nas vabi 
k sodelovanju. Bog raœuna na nas vse (otroke, anima-
torje ...). Tudi animatorji raœunamo na vas, otroci, da 
se boste odzvali naøemu povabilu in preæiveli vesele 
poœitniøke dni v naøi druæbi. Øe prav posebej pa vabi-
mo starejøe osnovnoøolce, kot pomoœnike animator-
jem. Preæivljali bomo œas v molitvi, igri, delavnicah, 
petju, obiskal nas bo tudi gost, øli bomo na izlet … 
Prijavnice bodo na voljo junija, kot ponavadi v øoli, 
trgovini, robarski cerkvi … za prijave in informacije 
pa bo tudi letos skrbela Nina (041 254 990). PRIJAVE 
ODDAJTE NAJKASNEJE DO 25. JUNIJA! (prosimo, da 
se res pravoœasno prijavite, zaradi nakupa materiala, 
organizacije … .

Pridi, ne bo ti æal!

ORATORIJ ROB od torka, 30. junija, do 
nedelje, 5. julija 2009.

Animatorji

Medtem ko punce vadijo, fantje opazujejo.

Zvezdoslovec vam lahko 
pripoveduje o svojem spoznavanju 
vesolja, toda svojega spoznanja 
vam ne more dati. 
Glasbenik vam lahko zapoje napev, 
toda ne more vam dati uøesa, ki 
dojema napev, niti glasu, da ga 
lahko ponovite. 
Kdor se spozna na znanost øtevilk, 
lahko govori o kraljestvu uteæi 
in meril, toda ne more vas vanj 
popeljati. 
Kajti spoznanje enega œloveka 
ne posoja svojih kril drugemu 
œloveku.”

   Kahlil Gibran: Prerok
Takole se je Gaøper zamislil na poroœnem slavju.    Foto S. M.

Foto utrinek
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mm. V spominski sobi je raz-
stavljeno tudi veliko øtevilo fo-
tograf ij in raznih eksponatov iz 
obdobja osamosvojitvene vojne 
in takratnega æivljenja pripadni-
kov zbirnega centra in 63. SŒ 
KS Velike Laøœe–Rob–Turjak, ki 
je takrat øœitila zbirni center in 
imela svoje poloæaje na øirøem 
podroœju Krvave Peœi.

Tudi sicer smo v zadnjih nekaj 
letih s pomoœjo obœine Velike 
Laøœe, Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo, Slovenske vojske, z naøimi ide-
jami in z veliko urami prostovoljnega 
dela poleg ureditve spominske sobe 
in drugih notranjih prostorov izgradili 

tudi 40 metrov podpornega zidu, teraso 
z veliko garaæo, oziroma shrambo, in 
stopniøœe z balkonom, ki vodi v pred-
videna prenoœiøœa v mansardnem delu 
objekta. Okrog doma pa smo zabetoni-
rali ploœnike in stopnice in objekt reøili 
skoraj gotovega propada.

Vabimo vse obœane, da si ogledajo naø 
dom in stalno razstavo oroæja Sloven-
ske vojske. Ogled priporoœamo tudi 
vodstvu osnovne øole Primoæa Trubarja 
Velike Laøœe za njihove uœence. Prosi-
mo pa, da se predhodno najavite pred-
sedniku OZVVS Velike Laøœe na mobi-
tel: 041 670 913.

Po treh letih prizadevanja nam je s 
pomoœjo komandanta 1. brigade Slo-
venske vojske, magistra brigadirja Bo-
jana Pograjca konœno uspelo, da nam 
je tehniœni muzej SV dostavil za potre-

be stalne razstave protiletalski top F lak 
20 mm, nemøke izdelave, letnik 1939. 
Top je med leti 1971 in 1991 upora-
bljala TO Republike Slovenije. Name-
stili smo ga med lipama pred domom 
veteranov v Krvavi Peœi in ga zaøœitili 
pred vremenskimi vplivi z leseno kon-
strukcijo, pokrito s streøniki. Tako je na 
ogled vsem mimoidoœim in spominja in 
opominja na dogodke iz slovenske osa-
mosvojitvene vojne.

Istoœasno smo v namen stalne razstave 
v naøem malem muzeju prejeli tudi veœ 
kosov pehotnega oroæja, ki se je upo-
rabljalo v enotah teritorialne obrambe 
Republike Slovenije. Objekt je varovan 
z alarmnim sistemom.

V kratkem œasu pa bomo dobili za naøo 
spominsko sobo øe minometa 60 in 82 

OBVESTILO ŒLANOM 
OZVVS VELIKE LAØŒE
V soboto, 30. maja, ob 9. uri do-
poldan bo v prostorih doma ve-
teranov v Krvavi Peœi letni zbor 
veteranov OZVVS Velike Laøœe. 
Udeleæba je za vse aktivne œlane 
obvezna!

V soboto, 13. junija, bodo v An-
karanu potekale dræavne vete-
ranske igre. Zastopane bodo na-
slednje discipline: streljanje, ke-
gljanje, koøarka in vleœenje vrvi. 
Udeleæenci oziroma interesenti 
naj se javijo sekretarju, Joæetu 
Zakrajøku (Loœnik), na mobitel: 
040 780 758. Odhod z obœinskimi 
kombiji iz Velikih Laøœ ob 7. uri 
zjutraj!

V nedeljo, 14. junija, bomo izvedli 
strokovno ekskurzijo in celodnev-
ni izlet œlanstva. Ogledali si bomo 
razstavo oklepnikov in oroæja v 
tehniœnem muzeju Slovenske voj-
ske v Pivki. Po ogledu bomo nada-
ljevali pot na obalo, kjer se bomo 
v Izoli vkrcali na manjøo ladjo 
in se odpeljali vzdolæ slovenske 
obale do hrvaøke meje in nazaj. 
Vmesni postanek bo v Piranu. Na 
ladji nam bodo postregli s hra-
no (trije obroki) in pijaœo. Cena 
aranæmaja (brez pijaœe) je 40,00 
evrov na osebo. Zelo dobrodoøli 
tudi druæinski œlani. Odhod iz AP 
Velike Laøœe ob 7. uri zjutraj. Pri-
javit se najkasneje do 9. junija na 
mobitel: 041 670 913.

Predsednik OZVVS Velike Laøœe,
Franc Duøan Hoœevar

VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO 
ÆE 19 LET SAMOSTOJNI IN NE-
ODVISNI!

Nova pridobitev doma veteranov ozvvs 
Velike Lašče v Krvavi Peči

Druøtva

Moto sekcija 
društva krpan
V druøtvu Krpan je bila v lanskem letu 
ustanovljena nova sekcija. Vanjo so 
vkljuœeni œlani, katerih hobi je motor. 
Zato smo se poimenovali kar Moto 
sekcija druøtva Krpan. Vanjo se lahko 
vkljuœi vsak, ki je ljubitelj teh malih 
jeklenih konjiœkov. Naø namen je bil 
predvsem druæenje motoristk in mo-
toristov obœine Velike Laøœe in izme-
njavanje prijetnih in malo manj prije-
tnih dogodivøœin, ki smo jih doæiveli 
na naøih posameznih ali pa skupnih 
potovanjih in izletih. Sekciji so se 
pridruæili vozniki øtirikolesnikov. 

Lansko leto smo se dobivali enkrat 
meseœno in to na øtirih lokacijah po 
obœini. Letos pa smo se odloœili, da 
bomo naøa sreœanja imeli vedno v 
naøi bazi, to je na Karlovici vsak prvi 
petek v mesecu. Na teh sreœanjih se 
bomo sproti dogovarjali, kakøne izlete 
bomo imeli, si izmenjali izkuønje gle-
de voænje in motorjev, pregledali fo-
tograf ije izletov in sreœanj motoristov, 
katerih se bomo udeleæevali.

Letos smo se 13. aprila prviœ organi-
zirano podali na blagoslov motorjev 
v Mirno peœ. Velikonoœni ponede-
ljek je zato prav poseben praznik za 
motoriste, saj se z blagoslovom mo-
torjev v Mirni peœi tako priœne prava 
motoristiœna sezona. 25 motoristov se 
nas je zbralo ob 8. uri zjutraj na trgu v 
Velikih Laøœah. Potem smo se v koloni 

Druøtva

podali proti Koœevju, pot nadaljevali 
do Dvora in nato øe do Mirne peœi. V 
sami Mirni peœi je bilo pa noro. Toli-
ko motoristov na enem kupu. Sonœno 
vreme nam je bilo veœ kot naklonjeno. 
Domov smo se vraœali loœeno vsak po 
svoji poti. 

Drugo naøe skupno potovanje je bilo 
æe v soboto, 18. aprila, ko smo se 
udeleæili øe blagoslova motoristov v 
Loøkem potoku. Zbirno mesto smo 
tokrat imeli na Mali Slevici pri gostil-
ni Kropec. Za vodjo naøe odprave in 
na œelo kolone motoristov iz Velikih 
Laøœ smo izbrali Romano, zavzeto 
motoristko oz. »œoperistko«. V slogu 
poœasne in varne voænje smo se poda-
li med Holcarje – to je namreœ moto 
klub iz Loøkega potoka. Prireditev se 
je zaœela s panoramsko voænjo po 
Loøkem potoku in nato øe z blagoslo-
vom motorjev in motoristov. Po pri-
reditvi pa smo se lahko okrepœali ob 
dobri hrani in pijaœi, ki je na takønih 
prireditvah ne zmanjka. Blagoslov 

sta vodila æupnik iz Loøkega potoka 
in predsednik kluba Holcarji Janko 
Drobniœ, oba prava ljubitelja motor-
jev in prava motorista.Po dobrem te-
dnu pa smo se 27. aprila odpravili øe 
tretjiœ na blagoslov k Novi Øtifti. Letos 
je zaradi slabega vremena Novo Øtifto 
obiskalo nekaj manj motoristov kot 
lani. Tudi to sreœanje je æe tradicio-
nalno in vsako leto zelo dobro obiska-
no. To sreœanje vsako leto pripravijo v 
klubu Motoristi za motoriste (MzM) in 

pa nekdanji pater pri Novi Øtifti, tudi 
zelo dober motorist, pater Niko.

In kaj vse øe pripravljamo v naøem 
druøtvu? Na zadnjem sreœanju, ki je 
bilo v petek, 8. maja, smo se pogovar-
jali, da bi junija organizirali v Robu 
na øportnem igriøœu motoristiœni pi-
knik. V sklopu tega piknika bi imeli 
panoramsko voænjo po naøi obœini. 

Padli so tudi predlogi za enodnevne 
izlete po Sloveniji ali pa malo œez 
mejo. Za vsak izlet se bomo øe pose-
bej dogovarjali na naøih sreœanjih.

Naj na koncu v naøo sekcijo povabim 
øe vse ostale obœanke in obœane, ki 
imajo motor in se v lepem vreme-
nu radi z njim odpeljejo na izlet. 
Pridruæite se nam, povejte, kaj lepega 
ste doæiveli, katera tura vam je bila 
vøeœ, kakøne so razmere na cestah in 
øe in øe. Œe æelite kaj veœ izvedeti, 
kdo smo, koliko nas je, kakøne motor-
je vozimo in kje vse smo æe bili, nas 
najdete vsak prvi petek v mesecu na 
Karlovici pri Janezu. Tukaj imamo tudi 
oglasno desko, kjer so razna obvestila 
iz motoristiœnega sveta, slike z naøih 
potovanj in izletov. Za kakrønokoli 
informacijo pa se lahko obrnete na 
Romano (041 652 234) ali pa na Urøo 
(041 805 724). 

Motoristiœni pozdrav.

Fotograf ije sta prispevali Romana in Urøa.
Za moto sekcijo druøtva Krpan

Romana in Urøa
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92 let Ane Zakrajšek
Æivljenje in skromnost je naøi œlanici druøtva upokojencev 
Ani Zakrajøek omogoœilo praznovanje œastitljivega 92. roj-
stnega dne. Za njen praznik sva jo s predsednikom druøtva 

obiskala na njenem domu v vasi Podulaka. Øe vedno sta sku-
paj s hœerjo Ljubo in sestro Julko, ki se poœasi in vztrajno pre-
bija proti stoletnici. Razumevanje in spoøtovanje med ljudmi 
je na viøini in vsem omogoœa strpno in mirno æivljenje.
Gospe Ani je letoønjo zimo malo ponagajalo zdravje. Bila je 
nekaj œasa v bolnici in se je po konœanem zdravljenju z na-
smehom vrnila v svoj domaœi kraj. Doma se poœuti najbolje. 
S predsednikom druøtva gospodom Ivancem sva se zahvali-
la za prijazen sprejem in slavljenki zaæelela øe naprej dobro 
zdravje in poœutje.

Zapisala: Mija Grebenc – Jelaska
     Foto: Franc Ivanc
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91 let Marije Grebenc
91. rojstni dan je 29. januarja praznovala gospa Marija Gre-
benc z Raøice. Lep sonœen dan je spremljal obisk na njenem 
domu. Gospa Marija naju je sprejela nasmejana, videti zado-

voljna, polna energije. Ob dobrem œaju in domaœem pecivu, 
ki ga je sama pripravila, je stekel prisrœen pogovor. Njeno 
æivljenje je bilo en sam delovni dan. Hvaleæna je æivljenju, 
da v teh letih sama postori v hiøi in zunaj nje vse in ni odvisna 
od tuje pomoœi. Mladi ne verjamejo, kako smo æiveli v mla-
dih letih, a tudi mladim ni danes z roæicami postlano.
Visok jubilej je praznovala s sosedi in je vesela, ker jo 
obkroæajo prijazni in razumni ljudje. Posebno hvaleænost je 
izrazila gospe Olgi, ki ji v marsikateri situaciji stoji ob strani.
Na Raøici sta gospa Marija in njen soprog najstarejøi par. 
In kaj je ohranilo njuno zvezo? Gospa Marija pove, da je 
spoøtovanje, strpnost in poærtvovalnost gibalo za dolgotrajno 
druæinsko zvezo.

Zapisala: Mija Grebenc – Jelaska
     Foto: Franc Ivanc

Bili smo na obisku pri najstarejøemu œlanu naøega druøtva 
upokojencev, praznoval je 91 let.                        Foto: Franc Ivanc

Nekaj utrinkov z 
občnega zbora dru-
štva upokojencev
Kot vsa druøtva tudi druøtvo upokojencev na koncu leta ozi-
roma na zaœetku novega opravi nekakøen obraœun delovanja 
druøtva v preteklem letu. Obenem pa se tudi sprejme naœrt 
in dobre predloge za naslednje. Tako je odbor DU Velike 
Laøœe sklical obœni zbor 14. februarja. 
Lepo vreme je pripomoglo, da je bila udeleæba velika, pa ven-
dar sta bolezen in visoka starost marsikoga zadræala doma. 
æal moram omeniti, da nas je v preteklem letu zapustilo nekaj 
œlanov. Z minuto molka smo se spomnili na njih. 
Obœni zbor je potekal organizirano, poroœila so bila jasna in 
jedrnata, njihovo pravilnost je potrdil nadzorni odbor. 
Pomen DU je v tem, da 
se zdruæeni v ZDUS bo-
rimo za svoje pravice, da 
v teh kriznih œasih redno 
dobivamo pokojnine, da 
nam jih kdaj poveœajo 
za kak odstotek, kar nam 
omogoœa spodobno soci-
alno æivljenje. Predvsem 
pa je pomembno to, da 
se starejøi dobivamo na 
sreœanjih in zabavah. Re-
aliziramo veœ enodnev-
nih izletov po domovi-
ni, si ogledamo naravne 
znamenitosti, kulturne in 
zgodovinske spomenike 
in uæivamo v voænji. Tra-
dicionalno je æe postalo 
praznovanje dneva æena 
8. marca, sreœanje na Tur-
jaku, martinovanje in v de-
cembru za zakljuœek leta 
silvestrovanje. Na obœnem 
zboru smo sklenili, da s 
temi sreœanji nadaljujemo. 
Tudi v prihodnje bo dele-
gacija druøtva obiskovala 
œlane z visokim jubilejem, 
da bodo videli, da na njih nismo pozabili. 
Omeniti moram, da je bilo za poærtvovalno delo v druøtvu s 
pisnimi zahvalami in priznanji nagrajenih veœ œlanov. 
Obœni zbor je potekal v prijetnem vzduøju, za kar je poskrbel 
nastop mlajøih uœencev OØ Primoæ Trubar. Ob tej priliki naj 
se v imenu druøtva zahvalim uœiteljicama Veroniki in Branki, 
predvsem pa ravnateljici Metodi Kolar za prisrœen nagovor, 
pa tudi za dovoljenje za uporabo øolske avle in kuhinje. 
No, pa smo pri kuhinji! To je bila øe najboljøa toœka dnevne-
ga reda, saj smo se pogostili z okusno malico, in ker je bila 
ravno pustna sobota, tudi s slastnimi krof i. 
V tem œasu je minil tudi æe 8. marec, dan æena, tako da smo 
æe zaœeli uresniœevati sklepe z obœnega zbora. Spet smo se 
zbrali v Ribnici pri Puglju, kjer nas vedno lepo sprejmejo in 
postreæejo. 
Ob œestitkah za praznik so bile vse æenske obdarovane z 
rdeœim nageljnom. Naø neutrudni muzikant Janez pa je po-
skrbel, da je veœer kar prehitro minil. 

Za DU, Zof ija Jakøe

Druøtvo upokojencev za novo leto 2009 v Ribnici pri Puglju.

8. marec pri Puglju smo veselo praznovali.                  Foto: Franc Ivanc

Na rašici oziroma 
v malih laščah

Da ne boste v dvomih, ali gre za novo letaliøœe na 
Velikolaøkem, vam posredujemo informacijo, da je letalo 
zgolj razstavni eksponat ljubitelja starih predmetov.

Joæe Jerøin

OBVESTILO
Naj bo to opozorilo spoøtovanemu obœanu, obœanki, 
ki krade okrasne lonce, ikebane in nasajene roæe. S 
pokopaliøœa v Robu mu tudi butarica prav pride. In to 
tako nesramno, da roæe naprej vsadi na svoj grob ne 
daleœ stran.
Upam, da boø prebral prav ti , ki to delaø, kajti vedi, da 
tudi tvojemu pokojnemu niœ ne pomeni. Œe nimaø de-
narja pridi iskat.
Star pregovor pravi: »Œesar ne bi æelel, da se tebi zgodi, 
ne delaj drugemu.«
             Druæina Zajc, Knej 

Ne hodi po uhojenih poteh.
Raje pojdi tja, kjer ni poti,
in pusti sledi.

   (neznani avtor)
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SREŒANJE PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ OSREDNJESLOVENSKE REGIJE
V œetrtek, 16. aprila 2009, je na geometriœnem srediøœu Slovenije v Spodnji Slivni potekalo sreœanje, ki ga je organiziralo 
regionalno stiœiøœe nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije. Namen sreœanja je bila predstavitev NVO 
stiœiøœa Srca Slovenije in posvet z druøtvi o priœakovanjih, ki jih imajo od regionalnega stiœiøœa, hkrati pa je bila to odliœna 
priloænost za mreæenje med NVO Osrednjeslovenske regije. 

Simboliœno je bila prva uradna predstavitev projekta locirana prav na 
geometriœnem srediøœu Slovenije in s tem poudarja pomen regionalnega 
stiœiøœa kot srediøœa za podporo nevladnim organizacijam. V Osrednjeslo-
venski regiji deluje veliko øtevilo druøtev, neprof itnih zavodov in drugih ne-
vladnih organizacij in øtevilne obœanke in obœani namenijo ogromno svo-
jega œasa za delovanje v njih. Vsi pa se sreœujejo s podobnimi teæavami pri 
vodenju druøtev, ker si zaradi skromnih sredstev, ki jih uspejo pridobiti, ne 
morejo privoøœiti strokovnih storitev, s pomoœjo katerih bi se brez skrbi za 
pravilnost poslovanja, veœ œasa lahko namenili vsebini dela oziroma dejav-
nostim druøtev. 

Poslanstvo regijskih stiœiøœ je krepitev tako nosilca stiœiøœa kot nevladnih organizacij, katerim zagotavlja podporo, kot so: 
pravna pomoœ, raœunovodske storitve, pomoœ pri komunikaciji projektov, pomoœ pri kandidiranju na razpisih, izdelava 
spletnih strani idr. 

Predstavnica Ministrstva za javno upravo, Polonca Øega, je na novinarski konferenci izpostavila øe eno øizmed nalog 
stiœiøœa, in sicer krepitev civilnega dialoga in vpliva NVO na politike. Zato smo v torek, 19. maja 2009 v Domæalah izvedli 
regionalni posvet s predstavnikom Nevladne delovne skupine o aktualnih spremembah Zakona o druøtvih. Na posvetu 
smo se pogovarjali o tem, kaj se je na podlagi ZDru-1 spremenilo, katere doloœbe je najteæje spoøtovati oziroma katere 
povzroœajo najveœje teæave, obenem pa ne prinaøajo pozitivnih uœinkov ipd. Predloge sprememb zakona, pripombe in 
komentarje lahko øe vedno oddate tudi na spletnem forumu forum.cnvos.si, kjer je v ta namen odprta posebna tema. Na 
podlagi zbranega gradiva bo NDS pripravila predlog sprememb zakona in jih predvidoma septembra predstavila na na-
cionalnem posvetu. 
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PODJETNIŠKE in DRUGE INFORMACIJE

Pripravil RC Koœevje Ribnica d.o.o. Za natanœne podatke 
si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih 
straneh www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na svoj 
elektronski naslov prejemati tedensko sveæe informacije 
o podjetniøkih razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega 
sveta, ponudbe in 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. Posre-
dovanje informacij po e-poøti je brezplaœno.

1. Javni razpis za spodbujanje tehnoloøko razvojnih 
projektov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih 
(SME) v letu 2009 – SMER (Small and Medium sized 
Enterprises and Research). Razpisnik: Ministrstvo 
za visoko øolstvo, znanost in tehnologijo. Predmet 
javnega razpisa je sof inanciranje raziskovalnorazvo-
jne dejavnosti za izvedbo tehnoloøko razvojnih pro-
jektov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljøavo 
æe obstojeœih materialov, naprav, sistemov in metod, 
vkljuœno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo pro-
totipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem ozi-
roma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma 
izboljøujejo obstojeœe tehnoloøke znaœilnosti proiz-
vodov in/ali proizvodnje. Iz sof inanciranja je izk-
ljuœena proizvodnja razvitih proizvodov ter uvajanje 
procesov in storitev. Rok za oddajo vlog je 22. junij 
2009 do 12. ure. Podrobnosti razpisa: http://www.
mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/. 

2. Razpis dolgoroœnih posojil in garancij Garancijske 
sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2009. Razpisnik: 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. Predmet razpisa: 
dolgoroœna posojila v predvidenem skupnem znesku 
2.871.500,00 EUR, garancije za ta posojila v predvi-
denem skupnem znesku 1.435.750,00 EUR, za po-
speøevanje razvoja majhnih gospodarskih druæb in sa-
mostojnih podjetnikov s sedeæem v obœinah Koœevje, 
Kostel in Loøki Potok. Upraviœeni stroøki investicije: 
Stroøki materialnih investicij, ki pomenijo stroøke na-
kupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih 
sredstev ter stroøke izgradnje, adaptacije in nakupa 
poslovnih prostorov. Stroøki nematerialnih investicij, 
ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih 
pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehniœnega 
znanja. Rok: razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma objave o zaprtju razpisa. Podrobnosti razpisa:  
http://www.rc-nm.si/jedro_arhiv_poglej.asp?Stran=ra
zpisi&id=532. 

3. Javni razpis za sof inanciranje nakupa elektromreæ in 
paønih aparatov z namenom prepreœevanja nadalj-
nje økode, ki jo lahko povzroœijo velike zveri (rjavi 
medved, volk, ris). Razpisnik: Ministrstvo za okolje 
in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje. 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za 
sof inanciranje nakupa elektromreæ in paønih apara-
tov, ki so jih upraviœenci kupili po 9. maju 2008 in 
do 30. julija 2009. Rok za oddajo vlog je 30. julij 
2009 do 14. ure. Podrobnosti razpisa:  http://www.
mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

4. Javni razpis za nepovratne f inanœne pomoœi za na-
bavo okolju prijaznejøih teækih tovornih vozil 2SUB-
CTP09. Razpisnik: Ministrstvo za promet. Predmet 
javnega razpisa so nepovratna f inanœna dræavna 

pomoœ avtoprevoznikom za nakup novih tovornih 
vozil z EURO V motorjem in z najveœjo dovoljeno 
maso 12 ton ali veœ (kategorija N3). Za nakup øtejejo 
tudi nova vozila, pridobljena s f inanœnim zakupom 
(leasingom). Viøina nepovratne dræavne pomoœi za 
posamezno vozilo se doloœi v viøini: 4.000,00 EUR 
za upraviœence mala podjetja, 3.000,00 EUR za up-
raviœence srednja podjetja, 2.000,00 EUR za ostale 
upraviœence. Rok: razpis je odprt do porabe sredstev. 
Konœni rok za vloæitev vloge je 30. september 2009. 
Podrobnosti razpisa: www.uradni-list.si/_pdf/2009/
Ra/r2009030.pdf.

5. Javni razpis Garancije Sklada za banœne kredite s 
subvencijo obrestne mere (P1B). Razpisnik: Slov-
enski podjetniøki sklad. Predmet razpisa so garan-
cije Sklada za banœne kredite s subvencijo obrestne 
mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. 
Ugodnost kredita je izraæena v niæji obrestni meri, 
roœnosti kredita in moænosti koriøœenja moratorija pri 
vraœilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja pov-
eœano moænost pridobitve kredita za tista podjetja, ki 
nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje banœnega 
kredita ali za podjetja, ki æelijo del svojih jamstev 
sprostiti za nov investicijski ciklus. Roki za pred-
loæitev vlog so: 10. junij 2009, 10. julij 2009, 10. 
september 2009, 10. oktober 2009, 10. november 
2009, 10. december 2009. Javni razpis bo odprt do 
10. decembra 2009 oziroma do porabe sredstev. Po-
drobnosti razpisa: http://www.podjetniskisklad.si/. 

6. Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja 
dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov de-
narne socialne pomoœi za leto 2009. Razpisnik: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje. Predmet 
razpisa je s subvencioniranjem zaposlovanja zapos-
liti 200 brezposelnih oseb za doloœen œas, najmanj 
12 mesecev, ali za nedoloœen œas. Ciljna skupina so 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 
mesecih prejemale denarno socialno pomoœ najmanj 
12 mesecev. Za obmoœno sluæbo Ljubljana, Zavoda 
za zaposlovanjem, je predvidenih 30 vkljuœitev. Roki 
za oddajo vlog: prvi rok do 27. maja 2009 do 12. 
ure, drugi rok do 29. julija 2009 do 12. ure, tretji rok 
do 28. oktobra 2009 do 12. ure, oziroma do porabe 
sredstev. Podrobnosti razpisa: http://www.ess.gov.
si/. 

7. Javni razpis za sof inanciranje stroøkov projektnih 
interdisciplinarnih skupin (øt. I.). Razpisnik: Javna 
agencija Republike Slovenije za podjetniøtvo in tuje 
investicije. Predmet razpisa je spodbuditi podjetja k 
vkljuœevanju visoko kvalif iciranih strokovnjakov za 
delo na razvojnoraziskovalnih aktivnostih podjetja, 
glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno 
strukturo. S subvencioniranjem razvojnih projektov 
podjetij æelimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje 
kompetenc zaposlenih na podroœju razvoja, s pou-
darkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-teh-
niœnih kompetenc v gospodarstvu. Cilj razpisa je 
podpreti vsaj 60 razvojno tehnoloøkih projektov 
podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine. 
Roki za oddajo vlog so: 5. junij 2009, 16. november 
2009,  11. februar 2010 in 12. maj 2010, vsi do 12. 
ure. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Podrobnosti 
razpisa: http://www.podjetniski-portal.si/. 

ØTIPENDIJA JE NAJBOLJØA INVESTICIJA! 
JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV V REGIJSKO ØTIPENDIJSKO SHEMO LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE ZA ØOLSKO/ØTUDIJSKO LETO 2009/2010

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila javni poziv delodajalcem za vkljuœitev v 
program posrednih kadrovskih øtipendij v okviru Regijske øtipendijske sheme Ljubljanske urbane regije.

Øtipendija iz Regijske øtipendijske sheme je sestavljena iz: 

• dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in øtipendije zagotavlja subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni 
oz. øtipenditor (RRA LUR) v viøini 50 % dodeljene kadrovske øtipendije, vendar najveœ v viøini 30 % minimalne plaœe 
skladno s 37. œlenom Zakona o øtipendiranju (v nadaljevanju: ZØtip);

• preostalo polovico pa zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo øtipendisti zaposlili za œas trajanja izobraæevalnega 
programa oz. za œas sklenitve pogodbe o øtipendiranju. Øtipenditor lahko zagotovi sof inanciranje obveznosti delodajalca 
v viøini do 40 % viøine øtipendije tudi s strani obœin. Sredstva obœin so sredstva iz proraœunov obœin in drugih virov. 

Rok za oddajo vlog je 19. junij 2009.

Vsebino poziva in prijavni obrazec ter vse ostale informacije najdete na spletni strani 

www.rralur.si.
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sploøne davœne stopnje. Novela zakona o DDV prinaøa 
novost, da se preplaœan DDV vrne takoj po obraœunu, 
v 7 dneh. Predlagana je tudi zniæana, 8,5-odstotna 
davœna stopnja za dejavnosti, ki jih dopuøœa evropski 
pravni red.
Pred nami pa je tudi pomemben œas, ko bomo 
dræavljanke in dræavljani volili svoje predstavnike v 
Evropski parlament. Volili bomo 7 od 736 evropskih 
poslancev. Svet SDS je med prvimi potrdil listo SDS 
za volitve v Evropski parlament. Nosilec liste je pod-
predsednik SDS dr. Milan Zver. Na listi so øe pod-
predsednica SDS dr. Romana Jordan Cizelj, nekdanja 
ministrica za zdravje in predsednica Gospodarskega 
foruma SDS Zof ija Mazej Kukoviœ, nekdanji minister 
za notranje zadeve in predsednik Odbora za notranje 
zadeve v Strokovnem svetu SDS Dragutin Mate, nek-
danji poslanec v dræavnem zboru RS Mirko Zamernik, 
uspeøna podjetnica in dobitnica olimpijske medalje v 
slalomu Katja Koren Miklavec ter mednarodni tajnik 
SDS in nekdanji direktor Urada vlade za komunicira-
nje mag. Anæe Logar.
Z namenom, da bi obœanke in obœani Obœine Velike 
Laøœe bolj spoznali delo Evropskih institucij, predvsem 
pa Evropskega parlamenta sem v sodelovanju z OO 
SDS Velike Laøœe na POSLANSKI VEŒER kot svojega 
gosta povabila predstavnika mlade generacije na listi 
SDS za volitve v EP mag. Anæeta Logarja.
V prijetnem in sproøœenem klepetu, ki ga je s svojim 
petjem polepøala Amadeja Peœnik smo preæiveli prije-
ten veœer in se seznanili z delom evropskega poslan-
ca. 
Ne zamudite torej drugih volitev slovenskih poslank in 
poslancev v evropski parlament. 

Alenka Jeraj, poslanka v Dræavnem zboru Republike 
Slovenije 
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Ukrepamo za izboljšanje 
gospodarske in socialne 
situacije v Sloveniji
Poslanska skupina SDS je vloæila zahtevo za sklic izredne 
seje DZ, na kateri bi obravnavali paket ukrepov SDS za 
izboljøanje gospodarske rasti in pet zakonov, ki jih je vloæila 
poslanska skupina.
Bistveni razlog za te poteze je dejstvo, da je Slove-
nija izredno hitro, v manj kot pol leta, padla iz viso-
ke 4% gospodarske rasti v obmoœje globoke depresije 
oziroma zmanjøane rasti. Slovenija izgublja veœ kot je 
povpreœje EU in øe precej veœ kot v nekaterih drugih 
tranzicijskih dræavah (Poljska, Œeøka). Œe smo pred tem 
pospeøeno zmanjøevali zaostanek za EU, sedaj zaosta-
nek pospeøeno poveœujemo. Ves œas opozarjamo, da 
vladni ukrepi niso primerni, pravi, niti zadostni. Tem 
opozorilom se zadnje œase pridruæujejo tudi Evrop-
ska komisija, OECD ter drugi domaœi in tuji analitiki. 
Kot kaæe Vlada tava, primernih in uœinkovitih ukrepov 
ni pripravila, v sveænjih ni niœ, vlada se prednostno 
posveœa zadevam, ki z oæivitvijo gospodarstva nimajo 
nobene povezave, (izbrisani, odvetniki, notarji …), iz 
ust predsednika vlade, Boruta Pahorja, in ministrov pa 
prihajajo predvsem groænje o modernizacijah – pokoj-
ninskega sistema, delovne zakonodaje, socialnih pra-
vic – npr. ukinitev dijaøke prehrane itd.
Od volitev je PS SDS vloæila 11 protikriznih zakonov 
(nekatere veœkrat), vlada pa le 6, vkljuœno z zavestno 
sprejetim f iktivnim rebalansom in zakonom o subven-
cioniranju polnega delovnega œasa, katerega je OECD 
posebej ocenil in izpostavil kot neprimeren protikrizni 
ukrep.
Predsednik SDS, Janez Janøa, je 24. aprila predstavil 
Paket ukrepov za izboljøanje gospodarske in socialne 
situacije, ki ga je pripravil strokovni svet SDS, istoœasno 
pa je bilo vloæenih tudi 5 zakonov, s katerimi se pre-
dlaga zelo konkretne reøitve za pomoœ gospodarstvu, 
za ublaæitev krize, poæivitev porabe in poenostavitve 
poslovanja podjetij z dræavo.
Z zakonom o javnih f inancah bi podjetnikom in gospo-
darskim druæbam omogoœil, da bi z enim samim naka-
zilom plaœali vse obveznosti, ki jih imajo do dræave oz. 
dræavnih institucij, dræava pa bi nato nakazilo razprøila 
po ustreznih postavkah. Zakon o pomoœi gospodarstvu 
v œasu krize s spodbujanjem zasebne potroønje pred-
videva dva temeljna ukrepa: prvi so subvencije v viøini 
10.000 evrov mladim druæinam in posameznikom, ki 
øe niso dopolnili 33 let, ki prviœ reøujejo stanovanjski 
problem, in doloœilo, da ministrstvo za f inance pripra-
vi ustrezne ukrepe, s katerimi bi se omililo najemanje 
hipotekarnih posojil. Drugi ukrep pa je subvencionira-
nje zamenjave starega osebnega avtomobila za novo, 
okolju bolj prijazno vozilo v viøini 1000 evrov na vo-
zilo.
Predlog novele zakona o dohodnini med drugim uva-
ja poenostavljeno ugotavljanje davœne osnove za 
obdavœitev za veœje øtevilo davœnih zavezancev, ki 
imajo dohodke iz dejavnosti, predlog novele zakona o 
davku od dohodka pravnih oseb predvideva zniæanje 

Vabim vas v poslansko pisarno v ponedeljek, 8. ju-
nija, 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 oglasite po e-poøti: alenka.
jeraj@dz-rs.si. Informacije o mojem delu lahko naj-
dete na: www.alenkajeraj.sds.si.

SDS
Slovenki demokrati in demokratke v Obœinskem odboru Ve-
like Laøœe smo se v letoønjem letu kar nekajkrat sestali in se 
pogovorili o delu naøih œlanov v obœini in na dræavnem ni-
voju. Naøi poslanci in poslanke v Dræavnem zboru se s kon-
kretnimi predlogi in amandmaji trudijo za hitrejøe reøevanje 
gospodarske krize v kateri smo se znaøli, v obœini pa se sve-
tniki SDS v Obœinskem svetu in odborih trudimo, da bi pote-
kal razvoj naøe obœine tako, da bi naøim obœanom omogoœil 
prijetno bivanje in hitrejøi razvoj v obœini.

Toko smo se sreœali na letni in predkongresni konferenci in 
se seznanili s predlaganimi spremembami statuta in izvolili 
delegata za 9. Kongres SDS. Izvoljeni delegat je bil naø æupan 
Anton Zakrajøek, kongresa pa sta se udeleæila øe predsednica 
ÆO Obljubljanske regije Ladka Deterding in predsednik OO 
SDS Velike Laøœe Anton B. Strah. Na konferenci je poslanka 
v DZ Alenka Jeraj podelila priznanja – znak SDS– nakaterim 
œlanom naøega obœinskega odbora. Po pregledu gradiva za 
kongres smo soglasno potrdili predlog, da predlagamo kon-

Poslanka v DZ Alenka Jeraj izroœa znak SDS predsednici SDM Tini 
Jakliœ.Poslanska skupina z æupanom in predsednikom OO SDS na trgu v 

Velikih Laøœah.      
gresu, da izvoli za predsednika SDS æe dosedanjega predse-
dnia Janeza Janøo. Velike Laøœe je 11. maja obiskala skupina 
poslancev Slovenske demokratske stranke: Alenka Jeraj, Joæef 
Jerovøek, mag. Øtefan Tisel. Aleksander Zorn in Maja Prezelj. 
Sprejel jih je naø æupan jim orisal stanje v naøi obœini, obiska-
li so øolo, telovadnico, nastajajoœi park in se v spominski sobi 
seznanili s kulturno dediøœino velikolaøkih velikanov Levstika 
in Stritarja. 

Obœinski odbor SDS
Velike Laøœe

Drage øportnice in øportniki!
Lepo vabljeni na prvi rekreacijski 

tek Petra Klepca 
v idiliœno zgornjo kolpsko dolino. 

Tek se bo zaœel v soboto, 27. junija, ob 10.00 na glavnem trgu v Osilnici.
Dolæina teka je 10 kilometrov, startnine ni, dobrodoøli pa so prostovoljni prispevki. 

Zmagovalec kategorije dobi medaljo in nagrado, vsak udeleæenec teka pa spominsko priznanje in malico.

Organizator: Obœina Osilnica
Prijave sprejemam dva tedna pred prireditvijo.

Za dodatne informacije in prijave sem dostopen na:
Gsm: 041 602 423 in

Elektronski naslov: maroltmetod@yahoo.com

Metod Marolt
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Na obisku … v domačem kraju
Raøica, oziroma Raøca kot ji æe stoletja reœemo domaœini, 
se omenja od leta 1230 oziroma 253 let za najstarejøim 
slovenskim mestom Ptuj, ki se kot (civitas) mesto prviœ 
omenja leta 977, do koder so skozi naøe kraje potovali 
Rimljani æe pred naøim øtetjem. Poleg œaøœenja rimskih 
bogov so œastili tudi orientalskega boga Mitre do leta 300  
(Konstantin). Obeleæenja so v Spodnji Hajdini in Zgornjem 
Bregu, a najzanimivejøe je v Roæancu v Beli krajini. Tu je 
v eno od skal ob rimski poti upodobljen bog Mitre, ki po 
naroœilu stvarnika zakolje belega bika. Iz krvi se razvije 
rastlinstvo, iz bikovega semena pa æivalstvo (vera po vsej 
verjetnosti izhaja iz Perzije).
Ob rimskih poteh, zlasti ob kriæiøœih in tekoœih vodah je 
œlovek iskal svoj prostor pod soncem. Naravne danosti in 
potrebe potujoœih je izrabljal v svoj prid. Øirila so se nase-
lja in potrebe ljudi. Œlovek se je prilagajal, socializiral in 
obdræal. V vsaki organizirani druæbi pa se je naøel nekdo, 
ki je mislil drugaœe in imel zaradi tega v æivljenju teæave, 
a ravno taki ljudje so bili, so in bodo nosilci napredka 
druæbe. 
1508. leta se je rodil Primoæ Trubar. Za Raøco je to prelo-
mno leto, kajti nad vas leæe koprena prekletstva, ker se je 
leta 1535 kot duhovnik uprl nadrejenim. Bil je proti od-
pustkom, postu, romanju in zidanju novih cerkva in se vse 
bolj odkrito zavzema za protestantizem. Po tem obdobju je 
ljubljanski økof Tekstor ostro nastopil proti protestantizmu 
in Trubar leta 1548 zaradi nevzdrænih razmer pobegne na 
Nemøko. Leta 1551 izda svoji prvi knjigi: Catechismus in 
Abecedarium. Trubar je nato æivel v  Derendingenu, kjer je 
bil protestantski æupnik od 1565. leta in vse do svoje smrti 
29. junija leta 1586. To obdobje je Slovencem, œe ravno na 
tujem ohranilo Trubarja, njegova dela in njegov grob.
1528. leta Turki na svojem uniœevalnem pohodu prijezdijo 
in se utaborijo na logu pod vasjo. Ropajo, poægejo vas in 
cerkev. Ker pa kip sv. Jerneja ni zgorel mu iztaknejo oœi, 
posekajo roke in uniœijo barvo. Uniœeni svetnik pa naj bi 
oœeta Trubarja stal dvajset ogrskih zlatnikov pri nekem 
hrvaøkem podobarju.  
1688. leta je druæina Virant – Øimenova z Raøce podarila in 
vzidala v takratno æupnijsko cerkev v Økocjanu (po komaj 
sto letih, ko so se tja zatekali protestantski pridigarji, tudi 
Jurij Dalmatin (1547–1589) kropivni kamen z vklesanim 
priimkom VERANT in letnico 1688, kot dokaz vdanosti in 
pokorøœine, kajti hiøe in hleva se je dræalo prekletstvo (ljud-
sko izroœilo). Vsekakor pa je to pomemben podatek, da se 
je rod te druæine obdræal tako dolgo, do danaønjih dni.
1765. leta je bila po vsej verjetnosti obstojeœi cerkvici sv. 
Jerneja na Raøci prizidana danaønja cerkvena ladja, kar 
dokazuje vzidani cerkveni kamniti portal z letnico 1765, 
æupnija Økocjan pa je podarila, oziroma vrnila kropivni 
kamen z vklesano letnico 1688 prenovljeni raøki cerkvi, 
ki je vzidan na danaønjem prostoru za vhodnimi vrati. Po 
zmagi rimokatoliøke cerkve nad protestantizmom, ki je bil 
v naøih krajih æe moœno uveljavljen, spreminja po cerkvah 
smer gotike. Zazidavali so ozke in visoke okenske niøe, ki 
so poudarjale gotiko in barokizirali zvonike, kar se najbo-
lje opazi na cerkvah sv. Primoæa, sv. Ahaca, sv. Jerneja na 
Raøci in drugih cerkvah tistega œasa. Minilo pa je okoli 450 

Lepo pozdravljene, drage 
občanke in občani Velikih Lašč! 

Pred dvema letoma me je pot iz rodnih Malih Laøœ po-
peljala v idiliœno Gornje kolpsko dolino, kjer si poœasi 
ustvarjam prijeten dom v res lepem kotiœku naøe preljube 
domovine.
Naøa vasica je razpeta na eni strani med mogoœno Loøko 
steno, na sredini doline se vije lepotica Kolpa, na dru-
gi strani pa se kaæejo obronki planin Gorskega Kotarja 
s prelepim najviøjim vrhom Risnjakom. Pokrajina me je 
fascinirala, saj se z lahkoto lahko primerja s podobnimi 
gorskimi predeli v Turœiji, Pakistanu ali Nepalu, po ka-
terih sem pred par leti kolesaril na potovanju po Aziji. S 
tega potovanja je v meni øe ogromno vtisov, prizorov in 
izkuøenj, ki mi vlivajo optimizem in voljo do æivljenja. 
Øe enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste mi pomagali, in za 
vse pozitivne misli, ko sem s kolesom vandral po azijskih 
planjavah.
Z najveœjim veseljem se vraœam na obisk k domaœim in 
prijateljem v Velike Laøœe. Rad se tudi pridruæim prijate-
ljem na rekreaciji koøarke v odliœni novi øportni dvorani. 
Zadnje mesece pa je v meni dozorela misel, da ob kon-
cu øtudija turizma na Bledu, manjka mi namreœ samo øe 
diploma, naredim nekaj za turistiœni razvoj in promocijo 
odmaknjene osilniøke doline. Z organizacijo teka bi rad 
v prihodnosti privabil veœ turistov, ki bodo naøo dolino 

let, da je bil ponovno krøœen deœek z imenom Primoæ.
1868. leta je Velikolaøki podobar Jontez na vogalnem ka-
mnu mlina obeleæil stoletni nivo vode, ki je bila dober me-
ter nad nivojem vode v jezu. Po pripovedovanju babice je 
bila voda tako visoka, da je nekaterim hiøam v Dobrepolju 
segala do slamnatih streh. 
1908. leta, kot mi je pripovedovala babica, so morale 
æenske z jajci obmetavati ljudi, ki so æeleli pritrditi manjøe 
spominsko obeleæje 400-letnice Trubarjevega rojstva na 
Virantovo – Øimenovo hiøo, kjer naj bi bil rojen. Zaradi 
Trubarja, so tudi sicer Raøœani imeli same teæave. Zamenja-
le so se Raøœanke, spremenilo se je miøljenje. Ostali pa so 
vaøki klanci in visok oporni zid cesti, ki loœi potok od vasi 
in tam, kjer se najbolj pribliæa, sta ohranjena mlin in æaga. 
Menjavali so se lastniki, kakor tudi lastniki logov ob vodi, 
ki so jih kosili in tako lepøali videz kraja. Cesto, po kateri so 
vozili seno, pa so imenovali »senena cesta« .
1935. leta Karel Zakrajøek iz Srnjaka, ki pozneje æivi in 
zakljuœi svojo æivljenjsko pot na Velikem Loœniku, posadi 
lipo – lipec ob stopnicah glavnega vhoda danaønje Trubar-
jeve domaœije s soho Primoæa Trubarja.
1951. leta je Trubarju pod vasjo postavljen spomenik ob 
400 letnici izida njegove prve  knjige. Do tedaj je øe vedno 
veljalo, da je bil rojen v Virantovi – Øimenovi hiøi.
1958. leta je v neurju udarila strela v Tmkov senik nad obo-
kanim hlevom. Vaøœani so gasili kot se je dalo, a ogenj je 
poæiral lesen senik kot za øalo. Ognjen zubelj se je viso-
ko dvigal nad cesto in odseval v potoku, da je odtekal kot 
oranæna cesta. Tmk, lastnik posestva, je senik in kaøœo æe 
drugo leto obnovil, kot je ohranjeno øe danes. 
1986. leta je Slovenska kulturna skupnost preuredila Tmkov 
dom v Trubarjevo domaœijo. Verjetno so v urbarju res po-
datki, da je Trubar æivel pod vasjo, a œe zdravo razmiøljamo, 
kot zatrjujejo, da je bi Primoæev oœe cerkovnik in meænar 
v raøki cerkvi sv. Jerneja, po vsej verjetnosti ni hodil zvonit 
tako daleœ in v tako strm klanec kar je øe danes, zlasti za 
starejøe ljudi prava nadloga. Po vsej verjetnosti je v œasu 
Primoæevega otroøtva æivel z druæino v poznejøi Øimenovi 
hiøi, kot je to veljalo v œasu moje babice in moje mladosti. 
A verjetno je kot vdan podloænik ali svobodnjak dobil v 
upravljanje – kupil ali zgradil posestvo z mlinom in æago 
ob vodi in je Primoæ od tu z 12 leti odøel v øolo na Reko in 
po enem letu v Trst. Vse ostalo, kar se je dogajalo pozneje, 
je veœ ali manj zapisano.
2008. leta smo praznovali 500 let rojstva Primoæa Trubarja. 
Na obœinskem nivoju so v ta namen potekale celoletne kul-
turne prireditve, kakor tudi v krajih, kjer je v œasu æivljenja 
kakorkoli deloval Primoæ Trubar. Hkrati je bilo izvedeno 
obseæno delo na Trubarjevi domaœiji: izdelano je bilo novo 
vodno kolo æage venecianke, poglobljen jez, dobrøen del 
struge in kamnita utrditev breæin, zlasti popolna preuredi-
tev in izgradnja novega jezu, ki je sicer dobrih 20 cm niæji 
od starega Tmkovega izpred leta 1986, a viøina vode za-
dostuje za ljubiteljski pogon vodnih koles. Voda v strugi 
je zaradi tega hitrejøa, œistejøa in bogatejøa s kisikom, zla-
sti za jezom. Novi niæji nivo vode zagotavlja, da se bodo 
zamoœvirjeni logovi ob vodi v doglednih petnajstih letih 
ponovno izsuøili, kajti tu ni bilo nikoli mokriøœ.      
Trubar Raøœanom v preteklosti ni nikoli niœ pomenil. Da-
nes smo drugaœni od drugih. Imamo ga vedno ob sebi in 

kamor gremo je z nami. Veœ od njega imajo drugi, ker se 
z njim postavljajo in træijo njegovo ime. A œe ne poznaø 
Raøœanov, ne moreø poznati Trubarja. Pozabljajo pa, da 
je æivel pred 500 leti in da je nekdo do tistega œasa, ko je 
v samostanu pisal knjigo z gosjim peresom, za to porabil 
celo æivljenje. 
Danes Raøœani razmiøljamo drugaœe in se ne obremenjuje-
mo s preteklostjo. Sooœamo se s teæavami danaønjega œasa. 
Preæiveli smo razliœne druæbene ureditve in, kot je dejal 
økof Grmiœ: »Vse je preteklost, rojeva se humanizem,« – na-
zor, ki temelji na spoøtovanju œloveøkega dostojanstva, ki 
ga je zagovarjal tudi teolog Anton Trstenjak (1906–1996), 
svetovno priznani f ilozof in psiholog.
2009. leta v œasu gospodarske recesije, za katero so kri-
vi samo in edino le svetovni monopolisti – tajkuni, je veœ 
ali manj opaziti zapostavljanje œloveka kot øe nikoli. Teza 
humanizma je œloveœnost, da ima œlovek pravico do dela 
(tako kot ima pravico do vode v studencu) in da za delo 
dobi plaœilo, œloveka dostojno æivljenje. Kajti s svojim de-
lom ustvarja preseæno delo, od katerega pa ni cilj samo 
dajati, temveœ tudi jemati in praviœno porazdeliti. A to je 
æe druga zgodba, v kateri smo æe bili, v kateri je bilo za 
vse vsega dovolj, a ga je uniœila nestrpnost, zavidljivost, 
predvsem sovraøtvo, pohlep, samoprecenjevanje in napuh. 
O œemer v svojem nauku govori in opozarja tudi Jezus Kri-
stus.
Pavijo, da se druæbeni red ne ponavlja, temveœ le zgodo-
vina in kaj je to elitizem – nazor, po katerem naj bi druæbi 
vladala elita. To pa je ureditev, ki jo ne bi nikomur æelel. A 
to so le moja razmiøljanja.                              

Joæe Økulj

ZAHVALA
Rada bi se zahvalila in œestitala cerkvenemu pevskemu 
zboru Æupnije Velike Laøœe za izredno lepo in ubrano 
petje med obredi v velikonoœnem œasu. S svojim 
petjem, zlasti pa s Händlovo Alelujo so popestrili 
cerkveno bogosluæje in mislim, da lahko zapiøem: 
obogatili so naøa prazniœna doæivetja. Tudi zaradi tega 
sem øe dodatno ponosna na svoj kraj, svoj dom – na 
Velike Laøœe. 

Tatjana Devjak

izbrali za aktivni oddih v neokrnjeni naravi ob reki Kolpi. 
Naøi kraji se nahajajo v turistiœnem obmoœju Po Kolpi in 
Gorjancih.
Praktiœni del mojega zakljuœnega øtudijskega dela bo ob-
segal organizacijo øportno-turistiœne prireditve: Tek Petra 
Klepca, ki bo potekal v soboto, 27. junija 2009, ob 10. 
uri v Osilnici. Sam bom nastopal kot predsednik organi-
zacijskega odbora. Lepo vabim vse øportnike in øportnice, 
da se udeleæite tega rekreacijskega teka. Startnine ne bo, 
dobrodoøli pa so prostovoljni prispevki. Vsak udeleæenec 
teka bo prejel spominsko priznanje in malico, zmagoval-
ci kategorij pa tudi medalje in nagrade. Vabljeni pa tudi 
vsi ostali, da pridete morda samo spodbujat prijatelje pri 
teku. Œe pa ste bolj øportnega duha, se lahko podaste v 
raziskovanje bliænjih naravnih in kulturnih znamenito-
sti: sprehodite se lahko do izvira Kolpe, se povzpnete na 
mogoœno Loøko steno, ki kraljuje nad dolino, ali si ogle-
date znano cerkvico svetega Egidija v vasi Ribjek. Morda 
bi vas utegnil zamikati znameniti Mirtoviøki potok, kjer øe 
lahko najdete skoraj izumrle reœne rake. Priporoœam tudi 
adrenalinski spust z raftom po Kolpi. Nikoli ga ne boste 
pozabili. Za kakrøenkoli nasvet glede moænosti za izlete 
po okolici Osilnice ali øportnih aktivnosti sem na voljo z 
informacijami! Œe pa bo kdo pripravljen in bo imel œas, 
bom zelo vesel vaøe pomoœi pri sami organizaciji Teka 
Petra Klepca. Moænosti bo kar nekaj.
Po teku bo popoldne v Osilnici tudi tradicionalna etno 
prireditev Petrovo s kulturnim programom in zabavnim 
ansamblom, tako da bo tudi priloænost za druæenje in za-
bavo. 
Obiøœite naøe lepe kraje, ki sploh niso tako daleœ od vas!
Dobrodoøli in se vidimo 27. junija v Osilnici!
Kako najhitreje do nas?
Po cesti Velike Laøœe–Dolenja vas–Gotenica–Koœevska 
Reka–Petrina–Kuæelj–Osilnica.
Prihodnje leto pa se bo do nas moæno pripeljati tudi po 
novi in krajøi cesti od Koœevske Reke do Osilnice.
Oddaljenost Osilnice od Velikih Laøœ je 75 kilometrov, za 
kar se z avtomobilom potrebuje pribliæno eno uro in 15 
minut. Po novi cesti, ki bo dograjena prihodnje leto pa bo 
ølo øe hitreje, saj bo razdalja znaøala samo 54 kilometrov. 
Cesta uradno øe ni odprta, tako da je voænja po njej na 
lastno odgovornost.

Metod Marolt, Padovo pri Osilnici 9, 1337 Osilnica 
Gsm: 041 602 423, Email: maroltmetod@yahoo.com
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Zadnje slovo od 
ustanovnega 
predsednika 
KUD-a Marij Kogoj
Milan Zelnik je bil prvi, ki je na sestanku mlade dramske 
skupine Turjak 18. maja 1956 predlagal ustanovitev kultur-
nega druøtva.
V ponedeljek, 16. marca, je do nas priøla presenetljiva 
æalostna vest, da je umrl prvi predsednik kulturnega druøtva 
KUD Marij Kogoj Turjak.
V zaœetku leta 1956 so bili takratni Turjaøki mladinci zelo 

ambiciozni. Samoiniciativno so se vkljuœevali v druæbeno 
æivljenje. V tistem œasu je bila zelo aktivna in znana dramska 
skupina mladih Turjaœanov, ki jo je vodil kasnejøi predse-
dnik kulturnega druøtva, Milan Zelnik. Na sestanku dramske 
skupine, ki se je takrat pripravljala na uprizoritev Jurœiœevega 
Desetega brata, je Milan Zelnik med drugim predlagal usta-
novitev KUD-a. Vsi prisotni so se s tem predlogom strinjali 
in datum 18. maj 1956 je tako postal »rojstni dan« KUD-
a. Zastavilo se je vpraøanje, kako naj se bodoœe druøtvo 
imenuje. Podan je bil predlog, da naj bi se KUD imenoval 
po skladatelju Mariju Kogoju, ki je veliko œasa preæivel in 
ustvarjal na Gradeæu. Verjetno je v tej vasi in okolici tudi 
dobival navdih za svoje ustvarjanje. Ta predlog je bil pred-
stavljen sorodnikom, ki so triœlanskemu odboru KUD-a do-

volili uporabo skladateljeve-
ga imena za poimenovanje 
naøega KUD-a. V tem odboru 
je bil tudi Milan Zelnik, ki je 
osebno poznal skladatelja in 
njegove potomce, saj je skla-
datelj velikokrat hodil peø 
œez Laporje na Raøico in na-
zaj (prvi pohod po Kogojevi 
poti leta 2007).
Prvi predsednik nadstran-
karskega kulturnega druøtva 
je postal, æe v tistih letih 
eden redkih naprednjakov, 
Milan Zelnik. Prav njemu 
smo danaønje generacije 
hvaleæne, saj je bil aktivni 
œlan v druøtvu veœ kot 50 let 
in je s svojo vsestranskostjo ter iznajdljivostjo vseskozi po-
magal pri razvoju ljubiteljske kulture. 
50. obletnico ustanovitve KUD-a Marij Kogoj smo prazno-
vali junija 2006. Za to priloænost smo povabili tudi vse ta-
krat øe æiveœe ustanovitelje druøtva. Slavnostni govornik na 
prireditvi je bil prvi predsednik Milan Zelnik. S ponosom 
je ugotovil, da je prav kulturno druøtvo tista vrednota, ki jo 
moramo œuvati in vztrajno dograjevati. Prav iz kulturnega 
druøtva Marij Kogoj izhajajo prekaljeni 
ljudje, ki so uporabni in uspeøni øe pri 
marsiœem drugem. 
To si dokazoval æe ti, saj si bil z vo-
denjem in poærtvovalnim delom kot 
predsednik Krajevne skupnosti in tudi 
v drugih organizacijah enostavno 
nepogreøljiv. Bil si sbodbuda za vse kra-
jane, saj si znal pridobiti in motivirati 
lokalno prebivalstvo tudi za udarniøka 
dela, ki jih danes mnogi pogreøamo. 
Milan, hvala ti za tvoje plodne ideje pri 
ustanovitvi nadstrankarskega kulturne-
ga druøtva takrat in za delo v njem do 
smrti. 
Od velikega delovnega ideologa in so-
krajana, Milana Zelnika, smo se poslo-
vili na pokopaliøœu v Økocjanu v petek, 
20. marca 2009. 

Hvala ti in æelimo ti miren poœitek! Ne 
bomo te pozabili.

KUD MARIJ KOGOJ, TURJAK

Pisma/V spomin V spomin

Dramska skupina Turjak, kasnejøi ustanovitelji KUD Marij Kogoj (1956). Milan Zelnik kot slavnostni 
govornik na 50. obletnici 
ustnovitve KUD-a Marij Kogoj 
(junij 2006).

V sredini Milan 
Zelnik razlaga 
pohodnikom, da 
je prav tu sreœeval 
skladatelja Marij 
Kogoja (Laporje, 
sept. 2007). 

Milan Zelnik je bil pravi mojster pri motivaciji ljudi za delovne 
akcije (Priprava cestiøœa za asfalt na Gradeæ, maj 1990).

Govor Milana Zelnika pri odprtju æe asfaltne ceste na Gradeæ 
(Junij 1990).

Milan ZELNIK
(1928–2009)

V   S P O M I N 

V deæelo je priøla pomlad, a ti, 
spoøtovani Milan, si odøel od nas. Ni 
teæjega trenutka  v æivljenju, kot je 

izguba dragega moæa in oœeta. Iskreno 
teæko je tudi slovo od sodelavca , ki je 

vse svoje æivljenje posvetil zadrugi  in kmetijstvu.

Spoøtovani Milan, ne najdem dovolj besed, da bi opisal tvojo 
æivljenjsko pot; kako si ljubil rodno grudo in nikoli v æivljenju 
ti ni bilo teæko storiti  vsega za napredek. Luœ  sveta si ugledal 
pred dobrimi 80 leti, v rodni vasi Laporje kot œetrti otrok vaøe 

druæine. Æe ob rojstvu so ti bile v zibel poloæene dobre lastnosti 
– poøtenost, delavnost in ljubezen do zemlje. Mladosti nisi 

preæivljal ob igranju, ampak ob delu s svojimi starøi na kmetiji. 
Ljubezen do kmeœkih opravil je bila v tvoji duøi vse dni tvojega 
æivljenja. Zavedajoœ se da je v æivljenju potrebna izobrazba, si 
kot kmeœki fant øel nabirat znanja v gimnazijo v Ljubljano, a 
ta øolska leta ti je prekinila vojna. V povojnem œasu , ko so se 

zaœele mnoæiœno ustanavljati kmetijske in obdelovalne zadruge, 
si bil ti eden prvih, ki so delo zaœeli opravljati v Zadrugi v 
Turjaku. Po letu 1960 so se zadruge zaradi politiœne volje 

zaœele zdruæevati, zato ste v zaœetku leta 61 zadrugo Turjak 
prikljuœili zadrugi Velike Laøœe, kjer si prevzel odgovorno 
delovno mesto komercialista, ki si ga opravljal vseh 28 let 

sluæbovanja. V tem œasu je bilo gospodarstvo v velikem vzponu, 
kar se je izraæalo tudi v posodabljanju kmeœkih gospodarstev. 
Nabava traktorjev in ostalih prikljuœkov ter gradnja hlevov so 
øli skozi tvoje roke in øe danes smo ti hvaleæni, saj brez tvoje 

pomoœi takega napredka v naøih krajih ne bi bilo.

Bil si œlovek , ki je znal s svojo duhovito besedo in poøtenostjo 
ustvariti ugled in zaupanje povsod, kjer si se je pojavil, zato 
so bile øe kako resniœne besede, da tebe, Milan, pozna vsa 

Ljubljana. Tudi sodelavci se te spominjamo v najlepøi luœi in 
velikokrat nanese pogovor na tvojo neizœrpno energijo, ki si 
jo znal na humoren naœin deliti med nas. Æivel si povezan 
z zadrugo in vedno, ko smo se sreœali, si povpraøal kako 

gre poslovanje, pa œeprav je minilo æe 20 let, kar si odøel v 
zasluæen pokoj. Vpet med zaposlitvijo v zadrugi in delom na 
domaœi kmetiji, ki si ga z veliko vnemo opravljal, dokler so ti 

dovoljevale moœi, si veliko svojega œasa posvetil tudi KS Turjak 
kot dolgoletni predsednik. Vemo, da so ti bili v veliko oporo 
æena in tvoja dva otroka, ki so ti dajali notranjo moœ, da si 

zmogel vse, kar si si zastavil.

Ko stojimo na mestu, kjer bo kraj tvojega veœnega poœitka, 
bi se ti, dragi Milan, v imenu KZ Velike Laøœe rad zahvalil za 

tvoja velika dela in prizadevanja. Tvoje æivljenjsko delo puøœa 
globoko sled in spoøtovanje pri nas vseh. Hudo nam je v tem 
trenutku slovesa in œutimo neizmerno boleœino. Pogreøali te 
bomo, pogreøali bomo tvojo vedrino, optimizem in smeh.

Hvala ti, Milan, za vse.

Tvojim domaœim pa izrekamo iskreno soæalje.    
    Kmetijska zadruga Velike Laøœe

Ko mokrišče potrebuje 
vodo, so na vrsti gasilci
V zadnjem œasu lahko pogosto sliøimo zagovornike 
mokriøœ, ki so toliko glasnejøi predvsem ob svetovnem 
dnevu mokriøœ na raznih okroglih mizah, posvetih in pri-
reditvah, posveœenih mokriøœem in njihovemu pomenu. 
Pridruæijo se jim øe zagovorniki ptic, metuljev in raznih 
hroøœkov, vsi s ciljem, da se te vrste ohranijo, hkrati pa ku-
jejo razne strategije o mokriøœih kot razvojnih priloænosti 
in izzivih za podeæelje. 

Gotovo imajo zamoœvirjeni predeli naøe Zemlje svoj pomen. 
Tam domujejo mnoge æivalske in rastlinske vrste. Ko pa go-
vorimo o mokriøœih ali bolj po naøe reœeno o moœvirjih ali 
logovih pri nas, je slika nekoliko drugaœna. V naøih krajih 
so povrøine, ki jim danes reœemo mokriøœa, imele drugaœno 
podobo. Travniki so bili pokoøeni – ko je ølo za logove v 
veœini enkrat letno, tako da so tudi ptice, ki gnezdijo na 
pokoøenih travnikih ob vodi, imele svoje mesto. Danes so 
te povrøine v veliki meri zapuøœene, zaraøœene, zaradi ne-
katerih, v preteklosti s strani pristojnih sluæb ponesreœenih 
sanacij struge Raøice zamoœvirjene, na nekaterih mestih 
celo nedostopne. Pogled na povrøine ob strugi Raøice pa 
tudi ob drugih potokih ne daje ravno vtisa »moje deæele, 
lepe in urejene«. 

Kakøen problem predstavljajo zaraøœene povrøine, ki po-
gosto segajo do bliæine naøih bivaliøœ, ali bolje reœeno 
skoraj do tam, kjer je trava »krojena po meri« enkrat te-
densko na en cm, smo bili v naøih krajih lahko priœa 23. 
marca letos, ko se je velik poæar v naravi v zelo kratkem 
œasu razøiril na veliki povrøini pri Tomaæinih. Na Upravi 
RS za zaøœito in reøevanje so v dnevno informativnem bil-
tenu zapisali: 

»Ob 11:28 je pri kmetijskih opravilih zagorela trava pri 
Tomaæinih, obœina Velike Laøœe. Zaradi moœne burje se je 
poæar razøiril po nestrokovnih ocenah na povrøino 20 ha, 
ki so jih gasilci s teæavo pogasili. Sodelovalo je 18 prosto-
voljnih gasilcev iz druøtev Rob, Veliki Osolnik, Karlovica 
in Velike Laøœe.«

Da so poæar uspeøno ustavili, preden bi se pribliæal nase-
lju, gre zahvala le poærtvovalnim gasilcem, ki so tako kot 
vedno ob podobnih primerih, pustili svoje delo in naœrte 
za tisti dan in odhiteli »na pomoœ« v Tomaæine.

Lahko si samo postavljamo vpraøanje, kaj bi bilo, œe se 
ne bi tako hitro odzvali, œe bi veter øe malo bolj potegnil, 
œe bi lanska, predlanska in øe kakøna trava øe malo bolj 
zagorela in bi se ogenj pribliæal naselju. K sreœi se je po 
njihovi zaslugi vse dobro izteklo.

Morda je ob tem kdo videl veliœino in pomen gasilskega 
prostovoljstva, morda jim je kdo rekel hvala, morda se je 
kdo tudi zamisli, koliko ptic, ki so gnezdile, je ostalo v 
ognjenih zubljih.

Morda pa bo kdo pomislil tudi na to, da bi bilo naøe 
logove treba oœistiti, jih narediti dostopne ter spodbu-
diti tiste, ki bi jih bili pripravljeni kositi. Tako bi bila 
naøa dolina ob vodi lepa, »kosci« bi imeli kje gnezditi, 
zniæala pa bi se tudi stopnja tako poæarne kot poplavne 
ogroæenosti. 

V. V.
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Ob smrti naøega ljubljenega 

Staneta

Hvala vsem, 

 ki ste z nami, ko joka naøe srce.

Æena Slava z otrokoma Maruøo 
in Klemenom z druæinama.

Zakaj, le zakaj si toæna smrt priøla prezgodaj, 
je bolezen ti odprla vrata.
O Bog daj da so rajni se odprla na steæaj 
nebeøka vrata. 
Odøla si tiho, mirno, za veœno si zaspala, 
æivljenju na zemlji slovo si dala.
Za nas slovesa ni, saj duh tvoj med nami tu æivi 
vse do konca tudi naøih dni, ko snidemo 
se vsi nad zvezdami.

Z A H V A L A
ob smrti naøe drage æene, mame in babice

Marije TEKAVEC
(1942–2009) z Velikega Osolnika

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za izreœene besede soæalja, darovano cvetje, sveœe in za maøe. 

Hvala vsem, ki ste namesto cvetja darovali v dobrodelne namene, 
øe posebej hvala tistim, ki ste darovali za obnovo farne cerkve 

Rob. Posebna zahvala æupnikom za opravljen obred pokopa, dr. 
Edu Økulju, dr. Francu Oraæmu iz Økocjana in g. Francu Økulju iz 
Dobrepolja in domaœemu æupniku g. Vinku Øegi za somaøevanje

 in obisk na domu. 
Lepa hvala pevcem iz Velikih Laøœ in Roba ter gospe Magdi Petriœ 

za lep poslovilni govor.
Hvala zdravstvenemu osebju Zdravstvene postaje Velike Laøœe za 

spremljanje ob njeni bolezni in Marku Zakrajøku 
za vse njegovo delo.

Hvala øe enkrat vsem, ki ste jo v tako velikem øtevilu pospremili na 
zadnji poti, z nami æalovali in zanjo molili.

Æalujoœi vsi njeni 

In moja duøa krila je razpela
za pot v daljave brez bregov,
skoz pokrajine tihe je letela,
kot da letela bi domov.
                             (Joseph von Eichendorf)

 Z A H V A L A

Ob izgubi naøega dragega oœeta, 
      strica, dedka in pradedka 

Joæefa ZABUKOVCA 
z Jakiœevega

se prav lepo zahvaljujemo sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teækih trenutkih slovesa stali 

ob strani, nam izrekli soæalje, darovali cvetje in 
sveœe ter darovali za maøe. Hvala gospodu æupniku 
Vladimirju Jaksetiœu za lepo opravljen obred, hvala 

pevcem cerkvenega zbora za ganljivo petje in 
pogrebni sluæbi Zakrajøek za opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste ga lepo pospremili na njegovi 

zadnji poti.

Æalujoœi: hœerka Zdenka, sin Joæe, snaha Cvetka, 
vnuki Borut, Hermina in Joøko in pravnukinje Bona, 

Teja in Mojca ter vsi ostali sorodniki.

Vspomin/Zahvale V spomin/Zahvale

Œudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam œlovek.
                          (Dante)

Z A H V A L A

ob smrti 

Milana ZELNIKA 
z Lapor.

Iskrena zahvala vsem, ki ste nam v œasu bolezni in 
smrti stali ob strani. Sosedom, osebju zdravstvenega 

doma Velike Laøœe, gospodu æupniku, obema 
govornikoma, gospodu Zakrajøku in vsem, ki ste se 

poslovili od njega ter daroavali cvetje in sveœe.

       
    

Vsi njegovi

In æivljenje je to,
kar v njem cvete, 
recimo kostanji,
in potka ki med kostanji gre,
in dnevi nevsakdanji.
   E. Fritz
 
 
 

Z A H V A L A

Ob smrti dragega moæa, naøega atka in ata

Sreœota GORØIŒA
se iskreno zahvaljujemo vsem vaøœanom Gradeæa pri 
Turjaku – njegove ljube rodne vasi, kamor se je tako 

zelo rad vraœal – da ste ga v tako velikem øtevilu
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za 

podarjeno cvetje, sveœe, izreœena
soæalja in besede tolaæbe.

Iskrena hvala vsem!

Vsi, ki smo ga imeli radi in ga bomo vedno imeli v 
naøih srci: æena Ivi in hœerke

Anita, Anja ter Nevenka

Z A H V A L A
  

Tiho nas je zapustila naøa draga mama

Kati ÆUÆEK 

z Raøice.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in 

znancem za izreœeno soæalje, darovano cvetje in sveœe 

in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Iskrena hvala vaøœanom, ki so ji pripravili slovo z 

domaœe Raøice, 

gospodu æupniku za opravljen obred, pevcem in 

gospodu Zakrajøku za pogrebne storitve.

 

 

Njeni najdraæji

       
     
       
       
 

      ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas 
je zapustil naø skrbni moæ, ati in ata

Anton GORJUP
z Gornjih Podpoljan

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoœ in 

tolaæbo. Hvala za izreœena soæalja, za podarjeno cvetje, 
sveœe in svete maøe. 

Posebna zahvala dr. Lidiji Ømalc in osebju zdravstvenega 
doma Ribnica, gospodu æupniku Vladimirju Jaksetiœu 
za lepo opravljen obred, gospodu Joæetu Maroltu za 

poslovilne besede, pevcem za ganljivo zapete pesmi in 
pogrebni sluæbi Zakrajøek.

Øe enkrat hvala vsem, ki ste bili v teækih trenutkih z nami in 
ste naøega ata v tako velikem øtevilu pospremili na njegovi 

zadnji poti.

Æalujoœi vsi njegovi

Brez slovesa si odøel,   
a v naøih srcih vedno boø æivel.

V SPOMIN NA HARMONIKARJA 
SREŒOTA GORØIŒA

Dragi Sreœo, œeravno narava vse spremeni,
ostajaø v naøih srcih domoljuben tudi v veœnosti.

V soboto, 28. marca, smo se za vedno poslovili od rojaka z 
Gradeæa, Sreœota Gorøiœa. Æe v zgodnjem otroøtvu je kazal 
svoj glasbeni talet, zato je pri sveti birmi v Økocjanu za dar 
prejel diatoniœno harmoniko. Z vztrajnostjo jo je kot samouk 
kmalu obvladal in tako postal eden redkih harmonikarjev 
v øestdesetih letih prejønjega stoletja. Vse bolj je postajal 
iskan, tako da so ga leta 1956 povabili celo na ohcet v 
Dolenjske Toplice. Kot vsi mladi fantje, je odøel tudi Sreœo 
s trebuhom za kruhom v zahodno Evropo. Œeprav je bil 
veœkrat utrujen od dela, je ob veœerih vseeno poprijel za 
harmoniko in zaigral narodne pesmi, s œimer je dvigoval 
samozavest naøim zdomcem. Po prihodu iz zahodne 
Nemœije, si je ustvaril druæino in dom v Straæiøœu pri Kranju, 
vendar Gradeæa ni pozabil in se je sem vraœal ob vikendih. 
Vse generacije smo ga imele za pravega soseda, saj je bil 
vseskozi zgleden œlan skupnosti. Junija 1990 je bil sotvorec 
1. sreœanja harmonikarjev na Turjaku, nastopil pa je tudi na 
naslednjih sreœanjih. V letu 2008 si je izrecno æelel nastopiti 
na omenjenem sreœanju, da bi s svojo prisotnostjo spodbudil 
praneœaka Sreœkota, vendar je to prepreœila bolezen. V 
tolaæbu mu je lahko dejstvo, da je praneœak Sreœko v istem 
œasu poprijel za harmoniko, ki jo je dobil za sveto birmo prav 
od strica Sreœota in bo s tem nadaljeval druæinsko tradicijo. 

HVALA TI, SREŒO, ZA VSE!

Organizatorji sreœanja Turjaøki harmonikar
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PETEK     AMERIØKA USPEØNICA – KRIMINALNA ROMANTIŒNA DRAMA
29. MAJ     R E V N I   M I L I J O N A R
OB 20.00  18-letni Malik, sirota iz indijskega sluma, se na kvizu Lepo je biti milijonar znajde pred zadnjim 

vpraøanjem, toda preden bi lahko odgovoril, ga odpeljejo na zasliøanje. Policija ga osumi go-
ljuf ije, zato priœne fant pripovedovati svojo slikovito æivljenjsko zgodbo o bratski ljubezni in 
rivalstvu, o neusliøani ljubezni, ki ji je vedno zvesto sledil, in o nemogoœih æivljenjskih razme-
rah ter usodah revnih ljudi, ki kljub neenakosti v druæbi nikoli ne obupajo nad æivljenjem. F ilm 
je prejel zlati globus za najboljøi f ilm, reæijo, scenarij in glasbo ter kar 10 nominacij za oskarja. 
DOLÆINA: 120 minut. 

NEDELJA     MAKEDONSKA USPEØNICA – GLASBENI BIOGRAFSKI DOKUMENTARNI 
F iLM

31. MAJ     T  O  Ø  E 
OB 18.00   V subtilnem vpogledu v zakulisje nastajanja angleøkega glasbenega albuma tragiœno preminu-

lega makedonskega zvezdnika z angelskim glasom in stasom Toøeta Proeskega potujemo od 
Jamajke, kjer je glasba nastajala, do snemalnega studia v Londonu in øe naprej, v œas po njegovi 
smrti in poslediœnega æalovanja po vsem svetu. Na poti se razkriva silna strast, pogum, hrepe-
nenje in ljubezen do glasbe, ki so zaznamovali mladega pevca. DOLÆINA: 80 minut.  

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA –  AKCIJSKA DOMIØLJIJSKA PUSTOLOVØŒINA
5. JUNIJ  V A R U H I
OB 20.00  Reæiser vizualnih spektaklov 300 in Zora æivih mrtvecev s pomoœjo kultnega graf iœnega romana 

na velika platna prinaøa zgodbo o œasu in kraju, kjer so superjunaki del vsakdana. Œeprav so se 
zaradi nerazumevanja oblasti øtevilni upokojili, jih skrivnostni umor kolega znova zdruæi. Pod 
vodstvom maøœevalca pravice Rorschacha odkrijejo zaroto svetovnih razseænosti, a da bi svet 
in sebe reøili pred pogubo, se morajo podati na nepozabno avanturo, polno vratolomne akcije 
in osupljivih prizorov. DOLÆINA: 163 minut. (ZVIØANE CENE VSTOPNIC)

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKA KRIMINALKA        
12. JUNIJ  H I T R I   I N   D R Z N I   4
OB 20.00  Dominic Toretto vozi po ulicah Los Angelesa, kot da so njegovo kraljestvo. Njegova ekipa je 

prepriœana, da v resnici tudi so. Vse dneve sestavlja in popravlja izjemno zmogljive dirkalni-
ke, pri katerih ni pomemben model, ampak dodaten raœunalniøko nadzorovan pogon, ki jim 
omogoœa neverjetno hitrost. Ponoœi tekmuje z vsakim, ki si ga upa izzvati. Dirke so uliœna 
predstava, plemenski zbor, adrenalinsko bojiøœe, kjer vlada nenadzorovana hitrost. Dominik je 
zvezda tega dogajanja in nepremagljiv. DOLÆINA: 107 minut.  

  
PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – KOMEDIJA 
19. JUNIJ  S T A R I ,   R A D   T E   I M A M
OB 20.00  In kakøna je zgodba? Peter Klaven (Paul Rudd) je uspeøen nepremiœninski agent, ki ob zaroki 

s svojim sanjskim dekletom Zooey (Rashida Jones) spozna, da nima nobenega moøkega pri-
jatelja, ki bi lahko bil njegova poroœna priœa. Poda se na veœ »moøkih zmenkov«, da bi naøel 
najboljøega prijatelja, seveda pa to privede do vrste nerodnih in komiœnih zapletov. Spozna 
Sydneyja F ifa (Jason Segel), uæivaøkega, karizmatiœnega fanta, ki je Petrovo popolno nasprotje. 
A nasprotja se privlaœijo, pravijo, in moæaka vzpostavita tesen odnos. A bolje ko se razumeta, 
bolj trpi Petrova zveza z Zooey, zato se mora Peter nazadnje odloœiti in izbrati med novim 
najboljøim prijateljem in svojim dekletom. Na dveh stolœkih oœitno ne more sedeti. DOLÆINA: 
105 minut.  

NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA – ANIMIRANA PUSTLOVØŒINA
21. JUNIJ  P O Ø A S T I   P R O T I   N E Z E M L J A N O M
OB 18.00  Ko na dekle iz Kalifornije, Susan Murphy (Reese Witherspoon), na poroœni dan iznenada treøœi 

meteor, v trenutku zraste v 15-metrsko velikanko. Pridrvi vojska, ki Susan ujame in jo odpelje 
v tajno vojaøko oporiøœe. Tam ji izberejo poøastno ime – Agromnika – in jo zaprejo k druøœini 
drugih nenavadnih poøasti, ki jo sestavljajo genialni dr. Øœurek (Hugh Laurie), miøiœasti pol 
opiœnjak, pol riba Manjkajoœi œlen (Will Arnett), æelatinasti in neuniœljivi BOB (Seth Rogen) ter 
105-metrska liœinka Insektozaver. DOLÆINA: 90 minut.      

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI F iLM
26. JUNIJ  P R E N A Ø A L E C   3
OB 20.00  Neustraøni prenaøalec Frank Martin se øe v tretje znajde pred nemogoœo nalogo, saj ga brez-

kompromisni zloœinci prisilijo, da se z ugrabljeno hœerko ukrajinskega uradnika poda na pot 
preko celotne Evrope, od francoskega Marseilla do Odesse ob Œrnem morju. Da ne bi mislil 
na beg, mu kriminalci na zapestje namestijo bombo, ki bi jo razneslo, œe bi se preveœ oddaljil 
od avtomobila. Toda drzni Frank poskrbi, da nepridipravi kmalu okusijo pravi pomen dirkaøkih 
mojstrovin in trdoto njegovih pesti. DOLÆINA: 104 minute. 

Kino - Velike Lašče Kinoprogram za junij 2009Brušenje 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.
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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.

Obvestilo za medije
 

 
V zadnjem mesecu je bilo Druøtvo za pomoœ trpeœim 
in bolnim – Rdeœi noski veœkrat obveøœeno, da se v 
bliæini nakupovalnih srediøœ in na raznih javnih do-
godkih na obmoœju Ljubljane in Kranja pojavlja-
jo ekipe, ki se pretvarjajo, da z nagradno igro zbi-
rajo sredstva za Rdeœe noske. Obveøœamo vas, da 
ti ljudje, ki imajo obiœajno s sabo cekar, v katerem 
so sreœke, niso nikakor povezani z Rdeœimi noski, 
temveœ se laæno izdajajo za naøe podpornike. Opo-
zarjamo vas, da izdelkov od teh oseb ne kupujete, 
temveœ takoj obvestite policijo, œe naletite nanje. 
 
Vse promocijske dejavnosti druøtva izvajajo ljudje, ki 
nosijo priponke, da so œlani druøtva, se na vaøo æeljo 
identif icirajo in vam ob nakupu penastih noskov ali 
majice izdajo originalni raœun druøtva. Druøtvo ne iz-
vaja nagradnih iger. Vse tovrstne dejavnosti so poprej 
tudi  najavljene na naøi spletni strani.

 
mag. Livija Rojc Øtremfelj, vodja projekta 

Druøtvo za pomoœ trpeœim in bolnim Rdeœi noski 
 

Telefon: 0599 26363  Mobitel: 031 508 734 
e-poøta: livija@rdecinoski.org , www.rdecinoski.org

» Œe 

mislite,

da je 

æivljenje 

tekma,

se boste 

vrteli v 

krogu.«

( Carol …)
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	 	 		»Ekologija	je	naøa	vizija«
					
Smo	mlado,	sodobno	podjetje,	ki	svojo	dejavnost	opravlja	v	Ømarju	-	Sapu	
–	Peskokop	Ømarje.

Zadovoljstvo	naøih	kupcev	je	naøa	prva	skrb	in	vedno	storimo	vse,	da	bi	bili	
kar	najbolj	zadovoljni	z	nami.	Znanje,	sodobna	tehnologija,	preciznost	 in	
korektnost	so	pojmi,	ki	kreirajo	naøo	vsakodnevno	poslovanje.

-	Proizvodnja,	dobava	in	vgradnja	sveæih	betonskih	meøanic

-	Proizvodnja	in	dobava	kamenih	agregatov

-	Zbiranje	gradbenih	odpadkov

ZA INFORMACIJE TER NAROŒILA BETONA 
POKLIŒITE NA 031/680 390 

KG	-	EKO,	d.o.o.	
Ljubljanska	16	B	
1293	Ømarje	Sap

Tel.:			01	787	52	00									
Fax:			01	787	43	07	
Gsm:		031	680	390

E-poøta:	
kontakt@kg-eko.si

Urejanje in vzdræevanje vseh zelenih povrøin,
ter podiranje in obrezovanje dreves

Bojan Matijasec s.p.

Tel: 070 666 738/
         070 564 362
E-mail: bojan.matijasec@amis.net 
Web: www.vrtnarstvo-matijasec.com

b isu ide ni gr va po rimO vp v al pro am m da o

a ce tnih ra ali es vib cijs va e tis5 nti luli te pij m ec ra ke db gra !

AKCIJA velja do 10.6.2009



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Koledar prireditevKoledar prireditev

SOBOTA, 30. MAJ, od 8.00 ure dalje 
Podhojni hrib
ENDURANCE IN SPRETNOSTNO 
JAHANJE
(Konjeniøko druøtvo Podhojca)

NEDELJA, 31. MAJ, ob 9.00 uri
Raøica–Sv. Primoæ
TRADICIONALNI POHOD NA SV. 
PRIMOÆ
(TØD Raøca)

PRIREDITVE OB OBŒINSKEM 
PRAZNIKU (4.–7. JUNIJ 2009)
Program na strani 4, 5

NEDELJA, 7. JUNIJ
Retje
PREDSTAVITEV LEVSTIKOVEGA 
BUŒELSTVA POHODNIKOM PO 
VELIKOLAØKI KULTURNI POTI
(Œebelarsko druøtvo Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 11. JUNIJ, ob 20.00 uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
3. TRUBARJEV ŒETRTEK z Alenko 
Puhar
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 13. JUNIJ, od 8.00 do 12.00 ure
Trg pred Levstikovim domom
3. VELIKOLAØKA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 13. JUNIJ, ob 19.00 uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
DUNJYANA – predstava orientalskega 
plesa
(ØD Lotusov cvet)

TURJAØKI VITEØKI DNEVI 
(17.–28. JUNIJ)
Program na strani 15

SOBOTA, 20. JUNIJ
Podhojni hrib
DAN ODPRTIH VRAT KD 
PODHOJCA
(Konjeniøko druøtvo Podhojca) 

NEDELJA, 21. JUNIJA, ob 14.00 uri
Karlovica
DRUÆINSKO 
KOLESARJENJE 
PO MOKRIØŒU
(Zavod Parnas in TVD Partizan 
Velike Laøœe)

SOBOTA, 4. JULIJ, ob 18.00 uri
Podruæniœna cerkev na Veliki Slevici
VELIKOLAØKI 
POLETNI FESTIVAL
KONCERT ØKOTSKIH 
NARODNIH PESMI 
ZA SOPRAN IN KLAVIR
(Obœina Velike Laøœe in Javni zavod 
Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 11. julij od 8.00 do 13.00 ure
Trg pred Levstikovim domom, 
Velike Laøœe
MEDENA TRÆNICA
(Œebelarsko druøtvo Velike Laøœe)

SOBOTA, 18. JULIJ, od 8.00 do 12.00 ure
Trg pred Levstikovim domom
4. VELIKOLAØKA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)


