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Dopustniøki oziroma poœitniøki dne-
vi so za nami. Upam, da ste jih lepo 
preæiveli in si nabrali novih moœi za 
delo ali øolanje. Tudi v poletnem œasu 
je delo v obœini bolj ali manj nemoteno 
potekalo. 
V obœinski stavbi smo preuredili pro-
store tako, da bodo omogoœali boljøe 
pogoje za delo vsem usluæbencem 
obœinske uprave. 
Zakljuœili smo z obnovo dotrajanega vo-
dovodnega sistema od Roba do Podhoj-
nega hriba, ob gradnji øirokopasovnega 
omreæja pa obnovili  øe vodovodno 
omreæje po Ulaki in poloæili cevi od 
Kota do Male Slevice. Zaradi tega smo 
delno spremenili prvotni plan obnove 
vodovodnih sistemov. Asfaltirali smo 
cesto v Uzmane in cesto od Turjaka do 
Podturjaka, v skupni dolæini veœ kot dva 
kilometra in tako dokonœali asfaltno po-
vezavo  do øtirih vasi (Prazniki, Javorje, 
Œeteæ, Øœurki). Za potrebe predøolske 
vzgoje smo preuredili øe eno mansar-
dno igralnico v vrtcu Sonœni æarek  in 
tako zagotovili dodatno varstvo za en 
oddelek naøih najmlajøih otrok. S tem 
smo dosegli, da je v vrtec sprejetih 
veœina otrok iz naøe obœine, na æalost 
pa za devet otrok trenutno ni prostora, 
intenzivno pa se trudimo za reøitev tudi 
tega problema.  V vrtcu in zdravstveni 
postaji smo letos vgradili tudi klimat-
ske naprave, saj so poletja œedalje bolj 
vroœa. Seveda bomo z nekaterimi inve-
sticijami nadaljevali tudi v jesenskem 
œasu. 
Najveœja investicija, ki letos pote-
ka v naøi obœini, je gradnja odprtega 
øirokopasovnega omreæja elektron-
skih komunikacij (OØOEK).  Marsikdo 
morda øe spomladi ni verjel, da se bo 
resniœno æe letos zaœelo z delom na tej 
investiciji. Sedaj, ko so dela v polnem 
teku, pa se poraja kar nekaj vpraøanj, 
ki jih nekateri naslavljate na zaposlene 
na obœini. Kljub temu, da sem ta pro-
jekt natanœneje opisal v letoønji drugi 
øtevilki Troble, æelim tokrat podati øe 
nekaj dejstev k tej investiciji in s tem 
odgovoriti na nekaj vpraøanj, ki se po-
rajajo.
 Obœina Velike Laøœe je ena izmed sed-
mih obœin v Sloveniji, ki je lani uspela 
na prvem razpisu Ministrstva za go-
spodarstvo  za dodelitev  sredstev  za  
gradnjo OØOEK v lokalni skupnosti. 
Razpis je veljal samo za naselja, ki se 
nahajajo na seznamu t.i. belih lis in za 

katera dræavni operater Telekom Slo-
venije d.d. ni izkazal ekonomskega in-
teresa gradnje. Marca 2008 je namreœ 
Telekom na Ministrstvo za gospodar-
stvo poslal izjavo, da ima v 24 naseljih 
naøe obœine ekonomski interes gradnje 
øirokopasovnega omreæja in da name-
rava tega zgraditi v obdobju dveh let. 
Zato Ministrstvo za gospodarstvo teh 
24 naselij ni uvrstilo v obmoœje belih 
lis, poslediœno pa Obœina Velike Laøœe 
za ta naselja ni mogla kandidirati na 
omenjenem razpisu za sof inanciranje 
izgradnje odprtega øirokopasovnega 
omreæja elektronskih komunikacij. To 
omenjam zato, ker obœani iz teh naselij 
spraøujejo, zakaj niso zajeti v tem raz-
pisu oziroma kdaj bo omreæje zgradil 
Telekom. Naj omenim, da je Obœina 
Velike Laøœe na Telekom æe veœkrat 
naslovila vlogo za zagotovitev dostopa 
do øirokopasovnega omreæja gospo-
dinjstvom in ostalim uporabnikom v 
naøi obœini. V zadnjem dopisu, ki smo 
jim ga poslali 3. septembra 2009 pa 
jih pozivamo, da nam takoj predloæijo 
naœrtovani plan investicij gradnje 
øirokopasovnega omreæja v 24 naseljih, 
za katere so izkazali ekonomski interes 
gradnje.  Upam, da bo Telekom izpol-
nil svojo obvezo, v nasprotnem prime-
ru pa bomo za ta naselja poskuøali najti 
drugo reøitev. 
Na podlagi javnega razpisa za izbor iz-
vajalca gradnje in upravljanja odprtega 
øirokopasovnega omreæja elektronskih 
komunikacij v obœini Velike Laøœe je bilo 
izbrano podjetje Tritel d.o.o. iz Ljublja-
ne. Obœina je z omenjenim podjetjem 
podpisala dve pogodbi in sicer: Pogod-
bo o gradnji odprtega øirokopasovnega 
omreæja elektronskih komunikacij in 
Pogodbo o upravljanju in vzdræevanju 
odprtega øirokopasovnega omreæja ele-
ktronskih komunikacij. Po zakljuœenem 
razpisu je Ministrstvo za gospodarstvo 
objavilo sklep o pozitivni oceni projek-

Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577

Kazalo:
ta v obœini Velike Laøœe, nakar je bila 
dne 25. 9. 2008 med obœino Velike 
Laøœe in Ministrstvom za gospodarstvo 
podpisana pogodba o sof inanciranju 
tega projekta. 
Investicija gradnje odprtega øirokopa-
sovnega omreæja elektronskih komuni-
kacij poteka v dveh fazah.
Prva faza zajema gradnjo glavnega 
voda (izkop, poloæitev cevi in optiœnega 
kabla) do vseh vasi, ki so bile zajete v 
razpisu in ureditev telekomunikacij-
ske sobe, ki se nahaja v obœinski stav-
bi. Vrednost del prve faze je ocenjena 
in potrjena v viøini pribliæno 1,6 mio. 
EUR brez DDV. F inancira se iz sred-
stev Evropske skupnosti in dræave. Rok 
za zakljuœek teh del je 18 mesecev od 
podpisa pogodbe o sof inanciranju, tako 
naj bi bila dela konœana spomladi pri-
hodnje leto. Trenutno se na razliœnih 
lokacijah izvajajo gradbena dela. Pone-
kod prihaja do malenkostnih sprememb 
trase in do manjøih zakasnitev dela, zato 
ker nekateri obœani na æalost øe vedno 
ne æelijo podpisati sluænostnih pogodb 
za prekop svojega zemljiøœa. Sproti 
smo prisiljeni reøevati tudi take proble-
me, za katere sem prepriœan, da ne so-
dijo v tretje tisoœletje.  Tako je do sedaj 
realiziranih pribliæno 65% gradbenih 
del, izvajala pa naj bi se øe pribliæno 
tri mesece. V telekomunikacijskem pro-
storu se je æe vgradila aktivna oprema, 
ki bo nadzorovala delovanje celotnega 
omreæja. To je izvedlo podjetje Optisis 
d.o.o. iz Maribora, ki je eno vodilnih na 
podroœju tehniœnega znanja in podpore 
optiœnih prenosnih sistemov. Aktivna 
oprema v telekomunikacijskem prosto-
ru bo istoœasno sluæila za pokrivanje 
Velikih Laøœ in okolice z internetnimi 
in televizijskimi signali. Vzpostavljena 
je tudi æe optiœna povezava do Teleko-
movega omreæja.
Druga faza zajema gradnjo distribucij-
skega dela omreæja, kar pomeni gra-
dnjo prikljuœkov do tistih naroœnikov, 
ki bodo sklenili naroœniøke pogodbe 
za prejemanje telekomunikacijskih sto-
ritev z enim od gostujoœih operaterjev 
v zgrajenem omreæju in plaœali predvi-
deno prikljuœnino. Ministrstvo za f inan-
ce je za vse projekte gradnje OØOEK 
v obœinah skupaj priglasilo dræavno 
pomoœ na Evropsko komisijo. Øele po 
odobritvi projekta s strani Evropske 
komisije pa lahko Tritel d.o.o. priœne 
z izvedbo druge faze projekta. Ker se 
druga faza ne sme veœ f inancirati iz 
javnih sredstev (evropskih, dræavnih, 
obœinskih), je f inanciranje le te predvi-
deno iz dveh virov: iz lastnih sredstev 
privatnega partnerja Tritela d.o.o in iz 
prikljuœnine posameznega gospodinj-
stva. Vrednost druge faze je ocenjena na  
680.000 EUR brez DDV. Prikljuœnina je 

Spoštovane 
občanke in 
občani
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Eva Zakrajšek pa na 
Gimnaziji Viœ.
  Obe sta odloœeni, da bo-
sta svojo pot nadaljevali na 
Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 
Med letoønjimi zlatimi matu-
ranti je tudi maturantka z Gi-
mnazije Æelimlje Edita Ma-
rolt, sicer obœanka iz sose-
dnje obœine, je pa  bila prav 
tako uœenka OØ Primoæa 
Trubarja Velike Laøœe.
Petri, Evi in Editi za uspeh iskreno œestitamo in jim æelimo 
uspeøen øtudij na fakulteti. Prepriœani smo, da bodo znale 
uskladiti  øtudijski in prosti œas ter si vzeti trenutke tudi za 
tiste drobne stvari, ki œloveka osreœujejo – œas za prijatelje.

Podæupanja, dr. Tatjana Devjak

Nove 
pridobitve 
v občini 
Obœina je tudi v letoønjem letu na-
menila precejøen deleæ proraœunskih 
sredstev za investicije na podroœju 
druæbenih dejavnosti.
Poveœanje potreb po predøolskem var-
stvu, o katerih smo v Trobli æe pisali, je 
narekovalo, da smo poiskali reøitev øe 
za en oddelek predøolskih otrok. 
V novi igralnici v vrtcu Sonœni æarek 
je od 1. septembra dobila svoj prostor 
skupina Zajœkov. Vrednost investicije 
je skupaj z gradbenimi deli in opremo 
41.000 EUR. Malœkom v novem oddel-
ku kot tudi vsem ostalim »vrtcarjem« 
æelimo dobro poœutje in veliko sonœnih 
dni v Sonœnem æarku.  
Za novo pridobitev je bilo poskrbljeno 
tudi pri øolskih prevozih. Za prevoze 
uœencev na relaciji øolskega okoliøa Rob 
je bilo nabavljeno novo vozilo – kom-
bi transporter. Vrednost te investicije je 
36.000,00 EUR. Ob zaœetku øolskega 

leta je pred øolo v Robu æupan Anton 
Zakrajøek izroœil kljuœe vozila vozni-
ku Joæetu Juvancu. Z veseljem so se 
uœenci skupaj z njihovima uœiteljicama 
postavili ob novem kombiju. (Da ne bo 
pomote – niso vsi na fotograf iji prile-
zli iz kombija – ima le osem sedeæev). 
Vozniku Juvancu æelimo z novim vozi-
lom sreœno voænjo, enako pa tudi vsem 
ostalim voznikom øolskih otrok. 
V vroœih poletnih mesecih smo za pri-

merne temperature v notranjih pro-
storih nekaterih objektov na podroœju 
druæbenih dejavnosti namestili kli-
matske naprave – v dveh igralnicah 

vrtca v Velikih Laøœah in v igralnici na 
Turjaku ter v sploønih in zobni ambu-
lanti in v f izioterapiji, ker je bilo tre-
ba na podlagi odloœbe Zbornice f iz-
ioterapevtov zagotoviti tudi ustrezno 
prezraœevanje. Vrednost izvedenih 
del je znaøala 10.000 EUR.  
Konœana so tudi obnovitvena dela pro-
storov obœinske uprave. Zaposlenim v 
obœinski upravi bo tako omogoœeno 
laæje in uœinkovitejøe delo s ciljem 
ustreœi strankam in jim v prijaznejøem 
delovnem okolju kar najbolje in 
uspeøno pomagati. 

V zaœetku septembra so bila konœana 
gradbena dela za asfaltiranje lokalne 
ceste Turjak– Podturjak in javne poti 
Uzmani v vrednosti 168.500 EUR  ter 

Obœinske strani Obœinske strani

predvidena v viøini 230 EUR. Œe bi se 
za prikljuœitev na to omreæje odloœila 
vsa gospodinjstva iz vasi v belih lisah, 
bi to predstavljalo slabih 20% vredno-
sti druge faze, ostalih 80% pa mora 
zagotoviti Tritel d.o.o. Na æalost je to 
cena, ki jo bomo morali plaœati vsi, ki 
se bomo æeleli prikljuœiti na omreæje 
zgrajeno na podlagi sof inanciranja s 
pomoœjo evropskega denarja. Taki so 
bili razpisni pogoji dræave in veljajo 
v vseh obœinah, ki so uspele na raz-
pisu. Vsekakor pa bomo preverili vse 
moænosti, da bi ta znesek zmanjøali ali 
pa vsaj z obroœnim plaœilom olajøali 
plaœilo prikljuœnine. To omenjam zato, 
ker nekateri obœani iz naselij, v katerih 
se bo zgradilo omreæje spraøujejo, za-
kaj bo potrebno plaœati prikljuœnino. 
Kot sem æe omenil, se bo druga faza 
lahko zaœela øele po odobritvi Evropske 
komisije.
Æelim pa vseeno poudariti, da gradnja 
takih omreæij ni v pristojnosti obœine. 
Podjetja, ki izvajajo te storitve gradi-
jo omreæja predvsem tam, kjer imajo 
izkljuœno ekonomski interes. Ogromno 
prednost imajo tiste obœine oziroma na-
selja, ki so velika, ki imajo mnogo go-
spodinjstev in prebivalcev. Zato menim, 
da je bil naø velik uspeh, da smo uspeli 
pridobiti evropska sredstva na javnem 
razpisu Ministrstva za gospodarstvo. 
Tudi za samo izgradnjo omreæja ni bilo 
velikega interesa, saj se je na naø javni 
razpis (objavljen v Uradnem listu RS) 
za izbor izvajalca gradnje in upravlja-
nja odprtega øirokopasovnega omreæja 
elektronskih komunikacij v naøi obœini 
prijavilo samo podjetje Tritel d.o.o. iz 
Ljubljane. Ne glede na vse to se bomo 
na obœini trudili, da bodo vsa naøa na-
selja œim hitreje povezana z optiœno 
povezavo. 
Zaœelo se je tudi novo øolsko leto. 
Nekateri otroci so prviœ zakorakali v 
osnovno øolo. Tako njim, kot tudi osta-
lim øolarjem æelim, da bi s strani naøih 
uœiteljev pridobili veliko znanja, ki jim 
bo øe kako prav priølo pri nadaljnjem 
øolanju. Øolski pouk se letos zaœenja 
pol ure prej kot doslej. Obœina pri tej 
odloœitvi ni sodelovala, ker to ni v njeni 
pristojnosti. Tisti starøi, ki ste na obœini 
æeleli poiskati razloge za to spremem-
bo, boste morali odgovore na vpraøanja 
v zvezi s tem poiskati v øoli. Ko smo na 
obœini izvedeli za zgodnejøi zaœetek 
pouka, smo od øole zahtevali, da se s to 
spremembo ne sme poslabøati kvaliteta 
øolskih prevozov in da se le ti ne smejo 
zaœeti pred øesto uro zjutraj. Prepriœan 
sem, da so øolski prevozi v naøi obœini 
zelo dobro organizirani in ohranjamo 
nadstandardno izvedbo le teh. Naj 
omenim, da smo po zakonu dolæni or-
ganizirati samo prevoze prvoøolœkov iz 

vsake vasi ne glede na oddaljenost kraja 
do øole, za druge otroke pa takrat, ko so 
njihova prebivaliøœa od øole  oddaljena 
veœ kot øtiri kilometre!!! V naøi obœini 
torej nudimo boljøe storitve kot smo 
jih po zakonu dolæni, saj organiziramo 
prevoze otrok prav iz vsake vasi, tudi 
œe je ta od øole oddaljena manj kot øtiri  
kilometre. Œe je le moæno ustreæemo 
kar najveœ proønjam starøev. Na æalost 
pa so tudi taki, ki niso zadovoljni, da 
bi njihov otrok naredil tristo metrov do 
avtobusa, temveœ æelijo, da po njihove-
ga otroka pride kombi do praga hiøe in 
da ga domov tudi pripelje. Æalosti me 
zato, ker je samo malo kasneje  moæno 
te otroke videti kilometre stran, kako se 
vozijo s kolesi ali pa celo z motorœki. 
Prepriœan sem, da starøi s takimi zahte-
vami po øolskih prevozih, svojim otro-
kom bolj økodijo kot koristijo. Œe malo 
natanœneje analiziramo prevoze, bi lah-
ko ugotovili, da bi v nekaterih primerih 
otroci lahko iz øole priøli domov preje, 
œe bi se  peljali z avtobusom in nato 
s postaje malo prepeøaœili do doma, 
ne pa œakali na kombi, da jih kasneje 
pripelje skoraj do hiøe. Glede na dej-
stvo, da so øolski prevozi organizirani 
iz veœ kot 60 naselij, je teæko uskladiti 
vse prevoze tako, da bi bili z njimi prav 
vsi optimalno zadovoljni. Vsekakor pa 
bo obœina tudi v bodoœe zagotavlja-
la f inanœna sredstva za vse prevoze in 
skrbela, da bodo vozila, s katerimi se 
vozijo øolski otroci, ustrezala vsem zah-
tevanim predpisom. Prav zato smo le-
tos nabavili nov kombi s øtirikolesnim 
pogonom.
Sreœno vrnitev v øolske klopi in œim 
veœ dobrih ocen v novem øolskem 
letu, æelim tudi vsem srednjeøolcem in 
øtudentom. 

Anton Zakrajøek, æupan

Gradbena dela za vodovod od Roba proti 
Podhojnemu hribu

Gradbena dela na lokalni cesti Turjak–Pod-
turjak 

Gradbena dela na javni poti Uzmani

Vsako leto Ministrstvo za øolstvo in øport RS po zakljuœnem 
obdobju mature za tekoœe øolsko leto (2009/2010) pripravi 
seznam zlatih maturantov in maturantk. Ta posebni naziv si 
prisluæi dijakinja ali dijak, ki na maturi doseæe 30 ali veœ toœk. 
Lahko si predstavljamo, koliko truda, dela in vœasih odrekanj 
stoji za tem uspehom. Samo sposobnosti niso dovolj, potrebna 
je moœna volja in dobre delovne navade. Za nekatere uœenje 
predstavlja prav poseben izziv in preizkus samega sebe. Zmo-
rem? Hoœem? Prepriœana sem, da mlade dijake in dijakinje 
ne vodi samo æelja po imeti najboljøe ocene, biti najboljøi, 
temveœ vedeti œim veœ in znati uporabiti pridobljeno znanje v 
pravi namen. Nadarjenost, delavnost in mentorstvo profesor-
jev je pot do uspeha za 379 letoønjih slovenskih dijakov,  ki 
so naziv zlati maturant dosegli na letoønjem spomladanskem 
roku sploøne mature. 
Veseli smo, kadar v naøem 
obœinskem glasilu beremo 
œlanke o uspehih, ki jih dose-
gajo naøe obœanke in obœani. 
Ponosni smo, da sta med njimi 
tudi letos maturantki iz naøe 
obœine. To sta Petra Koøir in 
Eva Zakrajøek.

   Petra Košir 
si je »zlati uspeh« pridobila na 
Gimnaziji Beæigrad,

ZLATE  MATURANTKE  2009

Obœinska uprava   

Obnovljeni 
prostori 

občinske uprave

Spoøtovane obœanke in 
obœane vabimo, da se v 
sredo, 23. septembra, po 
uradnih urah (ob 17.00) 
pridruæijo uradnemu odpr-
tju prenovljenih prostorov 
obœinske uprave. 

Obœinska uprava

Sreœa ni v znanju, temveœ v 

pridobivanju znanja. 

(Edgar Allan) 

gradbena dela za sanacijo vodovoda 
od Roba proti Podhojnemu hribu v vre-
dnosti 65.700 EUR. 
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Gledališki 
abonma 
2009/2010
V prejønji øtevilki Troble smo predstavi-
li program in kratko vsebino predstav za 
prihajajoœo 13. sezono gledaliøkega abo-
nmaja v Velikih Laøœah. Iz objektivnih ra-
zlogov si Obœina Velike Laøœe kot organiza-
tor gledaliøkega abonmaja pridræuje pravico 
do spremembe programa. 

Cene abonmajskih vstopnic: 
Redna cena:               55 EUR
Za dijake, øtudente in upokojence:  50 EUR
V prosti prodaji:         18 EUR na predstavo

Moæno je plaœilo v dveh obrokih. Vse pro-
dane vstopnice predstavljajo pribliæno po-
lovico cene celotnega abonmaja, razliko 
do polne cene pa f inancira Obœina Velike 
Laøœe. V æelji, da œimbolj napolnimo dvo-
rano Levstikovega doma, bo poleg prodaje 
vstopnic za obœane Velikih Laøœ, organizi-
rana tudi prodaja vstopnic za obœane sose-
dnjih obœin. 

Abonmajske vstopnice lahko rezervirate 
od dneva izida Troble dalje na telefonski 
øtevilki: 01/ 781 03 70. Rezervirane vstopni-
ce je treba dvigniti do zakljuœka vpisa. 

Vpis abonmaja za obœane Velikih Laøœ bo: 
- v sredo, 23. septembra, od 10. do 17. ure 

in
- v œetrtek, 24. septembra, od 10. do 12. 

ure.

Vpis abonmaja za obœane sosednjih obœin 
pa bo: 
- v sredo, 30. septembra, od 10. do 17. 

ure in
- v œetrtek, 1. oktobra, od 10. do 12. ure.

Prva predstava gledaliøkega abonmaja 
2009/2010 bo æe v petek, 9. oktobra ob 
19.30, ko se nam bo na odru v Levstikovem 
domu predstavilo Druøtvo Cafe teater z mo-
nokomedijo KDO VAM JE PA TO DELU z 
Borisom Kobalom v naslovni vlogi. 

V gledaliøki abonma 2009/2010 pa so 
vkljuœene øe naslednje predstave: 
BEPOP v izvedbi SNG Maribor, GOSPA MI-
NISTRICA je predstava, ki jo bodo zaigrali iz 
SNG Nova Gorica, Øentjakobsko gledaliøœe 
se bo predstavilo z romantiœno komedijo 
PREVZETNOST IN PRISTRANOST, komedi-
jo ONA+ON pa bo izvedel GUSTAV F iLM. 
V abonma bo vkljuœena tudi predstava Kul-
turno-umetniøkega druøtva ROB. 

Lepo vabljeni!
Obœinska uprava

ODVOZ KOSOVNEGA 
MATERIALA IN 
ZBIRANJA NEVARNIH 
GOSPODINJSKIH 
ODPADKOV 
Obveøœamo vas, da je za obmoœje 
obœine Velike Laøœe po programu zbi-
ranja in prevoza komunalnih odpadkov 
za leto 2009 predviden urnik odvoza 
po sledeœem razporedu:

URNIK ODVOZA KOSOVNEGA 
MATERIALA (po obmoœjih nekda-
njih KS) 

   
VELIKE LAØŒE       13. oktober 2009
ROB                    14. oktober 2009
TURJAK        15. oktober 2009

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH 
GOSPODINJSKIH ODPADKOV 

Pri Domu krajanov v Turjaku                
          5. oktober 2009 od 9.00–17.00
          6. oktober 2009 od 8.00–15.30

Pri Gasilskem domu Velike Laøœe          
          7. oktober 2009 od 9.00–17.00
          8. oktober 2009 od 8.00–15.30.

Obœinska uprava

Lokalni 
turistični 
vodniki
Po krajøih poœitnicah z jesenjo po-
novno nadaljujemo z dodatnim 
izobraæevanjem za lokalne turistiœne 
vodnike. V septembru smo za vas pri-
pravili dve predstavitvi:

v sredo, 16. septembra, ob 19.00 
v galeriji Skedenj na Trubarjevi 
domaœiji:

»Invazivne tujerodne vrste 
– groænja naravi«, predavanje 
biologinje Jane Kus Veenvliet,

Predavateljica Jana Kus Veenvliet, bio-
loginja, je ustanoviteljica in vodja ne-
vladne organizacije Zavod Symbiosis, 
ki deluje na razliœnih podroœjih varstva 
narave ter izobraæevanja razliœnih cilj-
nih skupin. V zadnjih letih so izvedli 
ozaveøœevalne projekte na podroœju 
varstva dvoæivk, risa, tujerodnih vrst. Za-
vod Symbiosis tudi izdaja doloœevalne 
priroœnike za razliœne æivalske skupine, 
s œimer si prizadevajo za boljøo dosto-
pnost strokovne literature v slovenskem 
jeziku.

Predavanje poteka v okviru Parnasovega 
projekta Mokriøœe – izziv za podeæelje, 
ki ga sof inancirata Ministrstvo za okolje 
in prostor in Urad vlade RS za komuni-
ciranje.

v sredo, 30. septembra, ob 19.00 
v galeriji Skedenj na Trubarjevi 
domaœiji: »Muzeji in turizem«.

Predstavitev sta pripravili pro-
fesorica zgodovine Barbara 
Ænidarøiœ in umetnostna zgo-
dovinarka Marjana Doløina.

Na predavanje vabljeni tudi vsi tisti, ki 
vas te vsebine zanimajo!

Javni zavod Trubarjevi kraji

Gorska reševalna 
služba na delu 
tudi v naši občini
Po podatkih Regijskega centra za 
obveøœanje (tel. øt. 112) so reøevalci 
postaje Gorske reøevalne sluæbe 
Ljubljana 23. avgusta popoldne po-
sredovali v grapi Bajdinøkih slapov 
pri Turjaku. S pomoœjo vrvne tehni-
ke so s skalnate police v gozdu reøili 
mladi dekleti, ki sta zaøli ter obstali 
na mestu, od koder nista mogli na-
daljevati poti, niti se vrniti.
Priporoœamo, da se tudi za spre-
hode po domaœih krajih ustrezno 
obujete in se dræite uhojenih poti. 

Obœinska uprava

VPRAšALNIK
Na naslednji strani boste starøi 

uœencev lahko naøli vpraøalnik o 
osnovnem øolstvu v naøi obœini. 
Naproøamo vas za sodelovanje 
in se vam æe vnaprej najlepøe 

zahvaljujemo.

Prosimo, da obkroæite œrko pred ustreznim odgovorom. Œe 
imate veœ øolo-obveznih otrok, ki obiskujejo razliœne triade, 
obkroæite veœ odgovorov. 

Moj otrok obiskuje: 

a.) prvo triado osnovne øole
b.) drugo triado osnovne øole
c.) tretjo triado osnovne øole

Pri naslednjih øtirih sklopih trditev vas prosimo, da pri vsaki 
trditvi oznaœite, kako pogosto dræi (oznaœite kvadratek). 
Na voljo imate naslednje odgovore: nikoli, redko, pogosto, 
vedno ali ocene od 1 do 5 (1 – nezadostno do 5 – odliœno).  

1.  OBŒINA IN OSNOVNO ØOLSTVO
Prosimo, da pri vsakem vpraøanju oznaœite, kako je po 
vaøem mnenju urejeno osnovno øolstvo v obœini Velike Laøœe 
(oznaœite kvadratek). Na voljo imate naslednje odgovore – 
ocene od 1 do 5.

Øt. Vpraøanje 1 2 3 4 5

1.
Kako je po vaøem mnenju 
urejeno osnovno øolstvo v 
obœini Velike Laøœe?

2.
Kako so po vaøem mnenju 
urejeni prostori za namen 
osnovnega øolstva?

3. 
Kako je po vaøem mnenju 
izbrana oprema osnovne 
øole?

4. 
Kako ocenjujete 
sodelovanje øole na 
prireditvah v obœini? 

5. 
Kako ocenjujete 
vkljuœenost otrok v javna 
dogajanja in prireditve?

2. SEZNANJENOST STARØEV OTROK O NAŒINIH 
SODELOVANJA Z OSNOVNO ØOLO PRI VZGOJNIH 
VPRAØANJIH VAØIH OTROK. 

Øt. Trditev

ni
ko

li

re
dk

o

po
go

st
o

ve
dn

o

1.
Øola me seznanja o vsem, kar 
moram vedeti, da bi se moj otrok v 
øoli dobro poœutil. 

2.

Øola me seznanja o pravilih in 
predpisih, ki jih moram poznati, 
da lahko uveljavljam svoje ali 
otrokove pravice.

3.

Øola mi posreduje pravoœasne in 
ustrezne informacije o napredku 
mojega otroka ter me seznanja s 
problemi, s katerimi se moj otrok 
sreœuje v øoli. 

3. VPLIV STARØEV NA DELO V ØOLI

Øt. Trditev

ni
ko

li

re
dk

o

po
go

st
o

ve
dn

o

1.

Vodstvo øole se s straøi posvetuje 
o vseh odloœitvah, ki vplivajo 
na poœutje otroka ter njegovo 
uspeønost pri raznih zaposlitvah. 

2.
Vodstvo øole pri pripravi programa 
za tekoœe leto upoøteva moje 
pobude. 

3.

Ko øola naœrtuje dejavnosti, 
za katere je potrebno dodatno 
plaœevanje, vedno zaprosi za moje 
mnenje in soglasje. 

OSNOVNO ØOLSTVO V OBŒINI VELIKE LAØŒE
VPRAØALNIK ZA STARØE UŒENCEV

Lepo pozdravljeni!

Na vas se obraœamo s proønjo za sodelovanje. Radi bi izvedeli, kaj naøi obœani – starøi menijo in kako ocenjujejo osnovnoøolsko 
dejavnost v obœini Velike Laøœe. Vpraøalnik vsebuje vrsto izjav v zvezi z raznimi dejavniki, ki vplivajo na osnovno øolstvo. 
Zanimajo nas predvsem vaøa osebna staliøœa do nekaterih ciljev øole, ali ste kot starøi seznanjeni oz. kakøen vpliv imate na 
naœrtovanje in spreminjanje dela v øoli. Anketa je anonimna, vaøi odgovori bodo sluæili le za analizo stanja na podroœju 
osnovno-øolskega izobraæevanja in posredno s tem na morebitno uvajanje sprememb za øe bolj kakovostno delo vseh 
vkljuœenih (osnovna øola, obœina, starøi, druge inøtitucije) v to dejavnost. 

Za sodelovanje se vam najlepøe zahvaljujemo!
                                                                                                                                              Dr. Tatjana Devjak, podæupanja

Prosimo vas, da nam vpraøalnike vrnete najkasneje do 30. septembra 2009 na naslov: Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 
1315 Velike Laøœe. 
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4.
Øola pri plaœevanju prispevkov 
upoøteva razliœne f inanœne 
zmoænosti starøev.  

5.

Svoje pripombe in predloge 
glede dela øole lahko uœinkovito 
posredujem preko predstavnika 
oddelka v svetu starøev in ta jih 
obravnava ter o njih odloœa. 

6. 
O delu sveta starøev in sveta øole 
sem obveøœen/a in seznanjen/a s 
sklepi. 

4. SPREMLJANJE KAKOVOSTI DELA V ØOLI

Øt. Trditev

ni
ko

li

re
dk

o

po
go

st
o

ve
dn

o

1.

Kako pogosto vas øola vpraøa o 
kakovosti svojih storitev (npr. z 
anketnim vpraøalnikom, okroglo 
mizo, na razgovoru)? 

2.
Ali so  uœitelji  dostopni, ko æelite 
izvedeti ali sporoœiti doloœene 
informacije o otroku?

3.
Kako pogosto øola izpolnjuje vaøa 
priœakovanja glede osnovnega 
øolanja? 

5. NAŒRTOVANJE DELA ØOLE
Prosimo, da pri vsakem vpraøanju oznaœite, ali dræi ali ne 
(oznaœite kvadratek).

Øt. Vpraøanje DA NE

1. Ali ste imeli moænost spoznati letni delovni 
naœrt øole?

2. Ali so v letnem delovnem naœrtu vkljuœeni 
vaøi predlogi? 

3. Ali poznate vzgojni naœrt øole? 

4. Menite, da sta organizacija pouka in urnik 
ustrezna?

5. Ali se strinjate z odloœitvijo øole, da se 
priœetek pouka zaœne ob 7.30?

6. Ali je za prevoze uœencev dobro 
poskrbljeno?

7. Ali se strinjate, da v obœini Velike Laøœe 
obdræimo podruæniœne øole? 

6. DRUGO

Æelite øe kaj dodati, imate kakøen predlog, mnenje ali 
staliøœe?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________
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____________________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________

HVALA ZA SODELOVANJE!

Obœinske strani Obœinske strani

Lokalni 
energetski 
koncept 
občine 
Velike Lašče
V skladu z usmeritvami Resolucije o 
nacionalnem energetskem programu 
Slovenije, zahtevami Energetskega 
zakona ter potrebami po razvojnih 
projektih se je obœina Velike Laøœe 
odloœila, da izdela lokalni energetski 
koncept obœine. Za izvajanje projekta 
je bilo izbrano podjetje Eco Consul-
ting, d.o.o. iz Ljubljane.
Lokalni energetski koncept je po-
memben pripomoœek pri naœrtovanju 
razvoja obœinske energetske politike. 
V njej so poudarjeni naœini in ukre-
pi, s pomoœjo katerih obœina zago-
tavlja svojim obœanom in podjetjem 
uœinkovite, gospodarne in okolju 
prijazne energetske storitve. V okvi-
ru energetskega koncepta bo najprej 
analizirano stanje na podroœju rabe 
in oskrbe z energijo v celotni obœini 
Velike Laøœe, nato bodo primerjane 
moæne alternative oskrbe z energi-
jo, na koncu pa bodo podani ukrepi 
za uœinkovito izboljøanje stanja na 
podroœju rabe in oskrbe z energijo.
Poglavitni cilji izdelave in izved-
be lokalnega energetskega koncepta 
obœine Velike Laøœe so: 

− uœinkovita raba energije pri vseh 
porabnikih, predvsem v javnih za-
vodih in ustanovah, ki lahko sluæijo 
kot vzor celotni obœini,

− uvajanje lokalnih virov energije (le-
sna biomasa, sonœna energija, bio-
plin), 

− uvajanje sistemov daljinskega ogre-
vanja,

− uvedba energetskih pregledov jav-
nih in stanovanjskih objektov, kajti 
obstajajo moænosti visokih prihran-
kov æe z minimalnimi vlaganji,

− informiranje, svetovanje in 
izobraæevanje javnosti o vlogi in 
pomenu uœinkovite rabe energije, 

− zmanjøanje stroøkov za energi-
jo v obœinskih javnih stavbah in 
zmanjøanje rabe energije v indu-
striji, øiroki porabi.

V zaœetni analizi sedanjega stanja 
rabe energije v obœini Velike Laøœe se 
na podlagi statistiœne baze podatkov 

najprej pregleda stanje v gospodinj-
stvih oziroma ogrevanje stanovanj v 
obœini, ki se ogrevajo individualno. 
Nato sledi analiza rabe energije v 
podjetjih, javnih stavbah in v objek-
tih, ki se ogrevajo iz centralnih ko-
tlovnic. Podatki za analizo rabe ener-
gije pri teh porabnikih se pridobijo 
preko razliœnih oblik neposrednega 
anketiranja. 
Po celotni analizi sedanjega stanja na 
podroœju rabe energije se priœne drugi 
del energetskega koncepta. Pregleda 
se potencial vseh moænih obnovljivih 
virov energije v obœini, oceni se tudi 
potencial prihrankov pri rabi energije, 
ki jih lahko doseæemo z uœinkovitejøo 
rabo. Izraba lokalnih virov energije 
lahko bistveno pripomore k zane-
sljivosti oskrbe obœine s toploto in 
elektriœno energijo, uœinkovita raba 
energije pa lahko æe z dokaj nizkimi 
vloæki privede do bistvenih prihran-
kov. 
V tretji fazi projekta bodo podani pre-
dlogi za izboljøanje stanja na podroœju 
energetike, tako na strani rabe kot tudi 
na strani oskrbe z energijo. Obœina si 
ob poznavanju trenutne energetske si-
tuacije in na osnovi pridobljenih po-
datkov o potencialu obnovljivih virov 
energije ter moænostih uvajanja ukre-
pov uœinkovite rabe energije, zastavi 
konkretne cilje na tem podroœju. Na 
osnovi zastavljenih ciljev se izdela 
akcijski naœrt, ki vsebuje aktivnosti 
oziroma projekte, ki omogoœajo do-
seganje teh ciljev. 
Dejstvo je, da je proces izdelave do-
brega lokalnega energetskega kon-
cepta tesno povezan s sodelovanjem 
obœine, strokovnjakov in predvsem 
obœanov. Uresniœevanje ukrepov, ki 
jih energetski koncept podaja, pome-
ni izboljøanje delovnih in bivalnih 
pogojev za vse obœane. Hkrati po-
meni tudi nove razvojne moænosti, 
poæivitev lokalnega gospodarstva 
in odpiranje novih delovnih mest. 
Proces izdelave in izvedbe energet-
skega koncepta je uspeøen le takrat, 
ko se obœani zavedajo, da oskrba in 
raba energije v obœini nista le stvar 
obœinske uprave, ampak nas vseh, 
zato vas øe posebej pozivamo k so-
delovanju. Vsi zainteresirani ste va-
bljeni, da v zvezi z omenjeno tema-
tiko poøljete svoja mnenja, predloge 
oziroma pobude na sedeæ obœine ali 
izvajalcu energetskega koncepta na 
elektronski naslov: niko.dobrovoljc@
eco-con.si.

Niko Dobrovoljc, 
Eco Consulting, d.o.o.

OBČINSKI PROSTORSKI 
NAČRT OBČINE 
VELIKE LAŠČE

Na obœinsko upravo pogosto preje-
mamo vpraøanja obœanov in lastnikov 
zemljiøœ glede sprejetja obœinskega 
prostorskega naœrta (OPN). Œeprav je 
od zaœetka postopa izdelave novih pro-
storskih aktov obœine minilo æe precej 
œasa,  je do sprejetja novega (OPN) po-
trebnih øe kar nekaj korakov.

- Izdelovalec OPN Urbania d.o.o. 
bo najkasneje do 30.9.2009 izde-
lal dopolnjen osnutek obœinskega 
prostorskega naœrta (OPN) Velike 
Laøœe.
Dopolnjen osnutek bo vkljuœeval 
celotno gradivo, tako kot velevajo 
predpisi iz tega podroœja.

- Izdelovalec okoljskega poroœila 
OIKOS d.o.o. bo prejel gradivo do-
polnjenega osnutka OPN in tako 
izdelal okoljsko poroœilo. OIKOS 
d.o.o. bo izdelal okoljsko poroœilo 
do 30. 10. 2009.

- Po izdelavi okoljskega poroœila 
se tako dopolnjen osnutek OPN in 
okoljsko poroœilo poøljeta na Mini-
strstvo za okolje in prostor(MOP), 
kjer  oba dokumenta pregledajo in 
podajo mnenje o ustreznosti okolj-
skega poroœila. Zakonski rok za iz-
dajo mnenja znaøa 30 dni.

- Po pridobitvi mnenja o ustrezno-
sti okoljskega poroœila se izvede 
javna razgrnitev tako dopolnjenega 
osnutka OPN, kakor tudi okoljske-
ga poroœila, ter kategorizacije kme-
tijskih zemljiøœ. Predviden zaœetek 
javne razgrnitve je v decembru 
2009. Javna razgrnitev traja 30 
dni.

- Pristojni obœinski organ zavzame 
staliøœe do pripomb, dobljenih v 
œasu javne razgrnitve.

- V primeru, da po konœani razgrni-
tvi ni bistvenih sprememb, se oba 
dokumenta poølje na MOP za pri-
dobitev konœnih mnenj. Minister 
za okolje in prostor  izda mnenje 
na predlog OPN v 75 dneh, na 
okoljsko poroœilo pa v 30 dneh.

- Obœinski svet sprejme Odlok o 
obœinskem prostorskem naœrtu  
Obœine Velike Laøœe.

Glede na vse potrebne nadaljnje kora-
ke v postopku priprave novih prostor-
skih aktov obœine lahko priœakujemo 
sprejem OPN na obœinskem svetu v 
maju 2010.

Izdelovalec OPN Urbania d.o.o. in 
obœinska uprava
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Za vsakdanje varne otroøke korake v svetu prometa pa seveda 
naredimo najveœ z dobrim zgledom in varnim ravnanjem.

Sreœno v prometu!

 
 
 
 

SPV obœine Velike Laøœe, foto Marija Ivanc Œampa

Obœinske strani Øola in vrtec

Obvestilo za javnost 
v zvezi z novim 
virusom gripe v 
Sloveniji
Zdravstvena sluæba dnevno spremlja obvestila in navodila 
IVZ RS preko njihove spletne strani, deluje po predpisanih 
navodilih za zdravstvene delavce in je pripravljena na obrav-
navo morebitnih obolelih.
11. junija 2009 je generalna direktorica Svetovne zdravstve-
ne organizacije dr. Margaret Chan razglasila 6. fazo pandem-
ske pripravljenosti gripe. To pomeni, da se novi virus gripe 
A(H1N1) øiri med ljudmi v veœ kot eni regiji, da je pandemija 
v teku in bo najverjetneje trajala nekaj mesecev.
Bolezen se hitro øiri, vendar veœina zbolelih hitro okreva, 
bolezen pa je zaenkrat po veœini blaga. Znaki obolenja so: 
poviøana temperatura, pekoœe ærelo, kihanje, kaøljanje in 
boleœine po telesu. Bolezen se potrjuje z laboratorijskim 
pregledom. Tudi v Sloveniji øtevilo okuæb z novim virusom 
naraøœa.
Na Ministrstvu za zdravje zagotavljajo, da se je Slovenija na 
pojav pandemske gripe pripravila. Ukrepi, ki jih v primeru 
nove gripe dræava izvaja, so v skladu z Naœrtom pripravlje-
nosti na pandemijo gripe na podroœju zdravstva. Tudi ZD 
Ribnica ima pripravljen Naœrt dela in nalog v œasu pande-
mije gripe. Ministrstvo za zdravje sporoœa tudi, da imajo 
zaloge Tamif luja za pribliæno œetrtino prebivalstva, kar gle-
de na oceno o moænem øtevilu zbolelih za gripo zadoøœa. 
Na dræavnem nivoju potekajo dogovori za preskrbo s 
pandemiœnim cepivom proti gripi. Ministrstvo za zdravje bo 
jeseni poslalo vsem slovenskim gospodinjstvom zloæenke z 
navodili o ravnanju v primeru obolelosti z novo gripo.
Na obmoœju Obœin Ribnica, Sodraæica, Loøki Potok in Veli-
ke Laøœe je bil potrjen en primer nove gripe.

POMEMBNA JE SAMOZAŠČITA
Podobno kot pri sezonski gripi se virus nove gripe prenaøa 
s œloveka na œloveka s kuænimi kapljicami, ki nastajajo pri 
kaøljanju, kihanju, govorjenju ipd. na razdalji enega metra. 
Prenos je najbolj pogost med druæinskimi œlani.
Izjemno pomembna je samozaøœita.
Øirjenje okuæbe prepreœujemo z/s:

- higieno kaølja; kadar kaøljamo ali kihamo, si usta za-
krijemo z robcem, ki ga odvræemo v koø za smeti, 
roke pa si umijemo ali pa kaøljamo v zgornji del ro-
kava;

- pogostim umivanjem rok z milom in vodo;
- izogibanjem stikov z bolnimi ljudmi;
- œe zbolimo, ostanemo doma, da ne øirimo okuæbe;
- svojega zdravnika pokliœemo po telefonu, da ne 

øirimo okuæbe in da nam da ustrezna navodila.

NAVODILO OBČANOM O RAVNANJU V 
PRIMERU SUMA NA OKUŽBO Z NOVO GRIPO
Œe ste na potovanju ali po vrnitvi domov zboleli z vroœino 
ali znaki okuæbe dihal, svetujemo, da se po telefonu posvetu-
jete s svojim zdravnikom in ne prihajate v zdravstveni dom. 
S tem naœinom obnaøanja prepreœujete øirjenje morebitne 
okuæbe.  Na deæurnega zdravnika v urgentni ambulanti se 
obrnete le, œe imate resnejøe teæave z zdravjem in le-te zahte-
vajo takojøen pregled pri zdravniku in ukrepanje (teæave z di-
hanjem, obœutek pomanjkanja zraka, glavobol z bruhanjem, 
poslabøanje kroniœnih bolezni, posebej morate biti pozorni 
pri majhnih otrocih – visoka vroœina, zaspanost, premajhen 
vnos tekoœin in znaki izsuøitve).
Vstopna pot v Zdravstveni dom Ribnica za bolnike, ki sumijo, 
da so se okuæili z virusom nove gripe in potrebujejo nujno 
zdravniøko pomoœ je skozi stranski vhod iz smeri Lekarne. 
(Pot je oznaœena z navodili o ravnanju bolnika.)

Milena Krajec
namestnik odgovorne osebe 

v primeru pandemije za ZD Ribnica 
      

Omogočimo šolarjem 
varen vstop v svet prometa
Za nami so æe prvi øolski dnevi in za nekatere otroke tudi 
prvi koraki v svetu prometa. Tudi letos se je obœinski svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na svoji seji pred 
zaœetkom novega øolskega leta sestal z namenom razliœnih 
aktivnosti za zagotavljanje varnih øolskih poti. V pomoœ 
starøem pri prometni vzgoji uœencev prvih razredov smo 
zagotovili knjiæico z naslovom Prvi koraki v svetu prome-
ta. Ob cestah v bliæini centralne in podruæniœnih øol smo 
ob zaœetku øolskega leta postavili obvestilne trikotne table 
»Pozor otroci na cesti«. Kot vsako leto tudi letos poteka orga-
nizirano varovanje otrok na prehodu œez izredno prometno 
dræavno cesto. V jutranjem œasu med 7.00 in 7.25 poskuøajo 
nekateri uœitelji, starøi in drugi prostovoljci skupaj s polici-
stom œim bolj nauœiti otroke varno preœkati cesto. Varovanje 
bo potekalo do druge polovice oktobra. 

Ponovno vse voznike pozivamo, da svojih avtomobilov ne 
parkirajo na oznaœenih øolski poteh. Posebna previdnost pa 
je potrebna tudi na postajaliøœih øolskih kombijev, kjer vsto-
pajo in izstopajo otroci. 

Novo šolsko 
leto 2009/10
Ob novem øolskem letu vam æelimo 
predstaviti priœetek pouka in osnutek 
organizacije øole z razliœnih vidikov.

Nekateri smo novo øolsko leto priœeli 
æe ob zakljuœku øolskega leta 2008/09. 
Razmiøljali smo, kako bi dali øoli ne-
kaj novega veselja. Avlo, hodnike in 
stopniøœa smo prepleskali z oranæno in 
rumeno barvo in dosegli priœakovano. 
Prav vsi so se spremembe razveselili 
in zato smo zadovoljni tudi mi.

Naœrtovanje pouka za letoønje leto smo 
priœeli z analizo podatkov iz øolskega 
leta 2008/09. Ugotovili smo, da je s 
predurami (ob 7.10) pouk priœelo vsak 
dan v povpreœju 72 uœencev in da je 
bilo 192 uœencev, ki so pouk priœeli ob 
7.10 ali ob 8.00, vkljuœenih v jutranje 
varstvo in varstvo vozaœev. Tudi letos 
je veœ kot polovica otrok vkljuœena v 
jutranje varstvo. S tega vidika se nam je 
zdelo smiselno, da naœrtujemo zaœetek 
pouka ob 7.30. Prvi skupini uœencev 
(7.10) smo priœetek pouka premaknili 
za pol ure na kasnejøi œas, skupini, ki 
je bila vkljuœena v jutranje varstvo pa 
omogoœili, da bodo v tem œasu æe obi-
skovali pouk. S tem so uœitelji prido-
bili jutranji œas (pred 7.30) za timske 
sestanke in aktualno naœrtovanje, za 
kar verjamem, da dolgoroœno vodi k 
veœji kakovosti pouka.

Drugo pomembno organizacijsko za-
devo predstavlja izvajanje pouka v 
trenutnih  razpoloæljivih øolskih pro-
storih. Na centralni øoli imamo 19 
uœilnic in 17 oddelkov. V 8. in 9. ra-
zredu se pri TJA in MAT pouk izvaja v 
treh nivojih ter pri SLO v 8. razredu, 
pri SLO v 9. razredu pa v treh skupi-
nah. Pri predmetih TIT, LVZ in GOS 
otroke delimo po vnaprej doloœenih 
normativih. Izvajanje dela v øtevilnih 
skupinah je glede na majhno øtevilo 
uœilnic zelo teæko. Smo pa veseli, saj 

se na obœini Velike Laøœe trudijo za 
pridobitev novih uœilnic.

Organizacija prevozov je naslednje 
zahtevno podroœje naœrtovanja. Naøo 
øolo obiskuje 295 vozaœev od 370 
otrok. Otroke vozimo iz 67 zasel-
kov. Voænje smo naœrtovali tako, da 
bi bilo za vse œim bolj ugodno. Na 
prevoze gleda vsaka druæina z vidika 
(ne)ugodnosti za svojega otroka, mi pa 
æelimo najti najbolj optimalne prevo-
ze za vseh 295. Zaradi laæje predsta-
vljivosti vam predstavljamo celotno 
shemo voæenj.

Pa vendar v novo øolsko leto vstopamo 
z veseljem in optimizmom. Veselimo 
se prvoøolcev, njihovega navduøenja 
nad sprejemom in prvimi øolskimi 
dnevi. Zavedamo se odgovornosti 
naøega dela pri oblikovanju mladih 
ljudi. Æelimo si dobrega sodelovanja 
in vzajemnega zaupanja s starøi. 

Morda se vam bo zdelo, da œesa ne 
naredimo prav. Verjemite, ne name-
noma. Vedno smo vam pripravljeni 
prisluhniti in se pogovoriti. 

OØ VELIKE
LAØŒE

Zaključek 
šolskega leta 
za 7. razred
V torek, 23. junija, smo uœenci 7. razre-
da (zdajønjega 8. razreda) imeli zakljuœni 
piknik, ki ga je organizirala skupina or-
ganizatorjev – uœencev, ki so se na ta 
dan pripravljali æe kakøna dva meseca, 
saj to ni lahek zalogaj. Imeli smo veœ 

sestankov v øolski knjiænici, kjer smo 
se odloœali o tem kje bo, kdaj bo, koli-
ko bo, bi bilo to dobro in podobno. Vse 
se je bliæalo, treba pa je bilo rezervirati 
koœo, napisati vabila, pripraviti spisek 
hrane in ker smo imeli izkuønje od lani, 
ni bilo veœjih problemov. Letos pa smo 
uvedel øe posebno novost – dobrodelni 
sreœelov. Zaœelo se je s klicarjenjem in 
poøiljanje e-poøte,  nekateri so odgovo-
rili takoj, drugi pa so œakali, pri neka-
terih smo moral poklicati dopoldne, ko 
sem imel øolo (kar ni po øolskih pravi-
lih), veliko nagrad pa smo dobil tudi na 

velikolaøki trænici. In tako smo le dobili 
50 nagrad. Z njimi smo zasluæili 120€, ki 
smo jih predali g. misijonarju, ki deluje 
na Slonokoøœeni obali. Upam da bo ta 
dar dobro uporabljen. Na koncu se je 
vse dobro izteklo in øola se je zakljuœila. 
Posebna zahvala vsem tistim starøem, ki 
ste nam pomagali s  prevozi ipd.; vsem 
tistim, ki ste darovali nagrade za sreœelov 
in pa seveda naøi nekdanji razredniœarki, 
ki nas je letos zapustila. Vsem uœencem, 
øe posebej pa 8. razredoma æelimo lep 
zaœetek øolskega leta!  

Marko Gruden in organizatorji iz 8. a

Ravnateljica, mag. Metoda Kolar
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Upamo, da se je ob reviji øe bolj utrdila misel, da z 
njo praznujemo tudi praznik vseh pevcev in pevk v naøi 
obœini, zato njena izvedba ne sme biti nikoli vpraøljiva 

tudi v prihodnje. Zahvaljujmo se pokrovitelju priredi-
tve, Obœini Velike Laøœe in sponzorju Akustiki Pirman. 
Zahvala gre tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali obo-
gatiti to tradicionalno revijo, øe posebej voditeljici Tini 
Jakliœ in mladim pomoœnikom: Anji Pirman, Aniti Petriœ, 
Tjaøi Janeæiœ, Maji Æeleznikar, Simonu Petriœ, Andraæu, 
Anæetu in Sreœku Hedæetu. Hvala tudi vedno pripravlje-
ni vsestransko pomagati, podpredsednici KUD-a Marij 
Kogoj, Brigiti Æeleznikar in tajniku Davidu Centi.

KUD MARIJ KOGOJ
predsednik: FRANCI PEŒNIK

Foto: Mateja Zalar

Øola in vrtec Kultura

Poleg ostalih zaœrtanih dejavnosti, ki 
jih je imela vsaka skupina, smo skuøali 
uresniœiti œim veœ predlogov otrok. Gle-
de na to da smo izhajali iz njihovih po-
bud in æelja, so bili motivirani za delo. 
Otroci so se veliko gibali na prostem, 
peljali s skiroji, barvali kamne, izde-
lali morsko dno, veriæice, zapestnice 
ter broøure iz økoljk, risali v naravi … 
Najbolj so seveda uæivali na plaæi, saj 
so se resniœno væiveli v »æivljenje ob 
morju«. 

Ves œas poletnih poœitnic je trajala pri-
jetna klima, h kateri so v najveœji meri 
prispevali otroci. Upamo, da se bo ta 
podaljøala tudi v prihajajoœe jesenske 
dni.

Slike in tekst: Tadeja Gradiøar

Počitniški 
dnevi v vrtcu
Pod vplivom izobraæevanja Reggio Emi-
lia smo v vrtcu letoønje poletje preæiveli 
malce drugaœe. Otroci so pomagali s 
svojimi idejami, kako bi radi preæiveli 
letoønje poœitnice v vrtcu. V nadaljeva-
nju je podanih nekaj zamisli, ki so pre-
vladovale pri 4 do 6-letnikih:

Ema: S kolesom bi se vozila, rolala, po  
 trampolinu bi skakala, sonœila bi se. 
Maøa: Zunaj bi barvala kamne,
 kopala bi se, s kolesom vozila.
Tjaøa: Lizala bi sladoled, æelvico bi  
 imela z vodo – uno k mamo zunaj  
 na igriøœu.
Æak: S skiroji bi se vozil. 
Joøt: Z æogo bi se igral zunaj.
Tinkara: Zunaj bi bila na odejah, 
 naredili bi morsko dno (økoljke,  
 jeæki, ribe ...).
Ema: Kupili bi bazen in se kopali,  
 sonœili, øli bi na morje na izlet, 
 imeli bi marelo.
Joæko: Hodili bi bosi.
Æiga: Na travi bi risal, izdelovali bi kaj  
 iz papirja (roæe, ladje), delali 
 zapestnice, veriæice iz økoljk.
Katarina: Sestavljala bi sestavljanke,  
 gugala z gugalnico, igrali bi se, 
 da smo na plaæi, sonœili bi se.

Tradicionalno 
občinsko revijo 
pevskih zborov 
že vsa leta namenjamo spominu 
na rojstvo Prmoža Trubarja in 
obogatitvi občinskih praznovanj 

Tudi v letu 2009 smo æe trinajstiœ organi-
zirali tradicionalno revijo obœinskih pevskih 
zborov z gosti, ki je bila v viteøki dvorani na 
gradu Turjak, v œetrtek, 4. junija. Na letoønji 
reviji je nastopilo sedem zborov, od tega 
øtirje velikolaøki in trije gostujoœi, v kate-
rih prepevajo med drugim tudi naøi obœani. 
Prav zato smo tudi te zbore povabili na naøo 
revijo. Revija je v ponos celotni obœini, kjer 
je rasla in se dograjevala samo z domaœimi idejami. Re-
vija je pomembna tudi zato, ker se z njo vsako leto spo-
mnimo na veliœino Primoæa Trubarja, ki je prav gotovo 
v naøih obœanih zapustil kar najveœje sledi. Najbolj se to 
odraæa v sami Raøici, kjer iz vsake druæine prihaja kak 
pevec. To ni niœ nenavadnega, œe vemo, da je bil tudi 
Primoæ Trubar pevec. Prav zato so bile mnoge revije 
naø ponos, øe posebej ker smo na nakaterih lahko naen-
krat predstavili kar veœ kot 200 pevcev domaœe obœine 
Velike Laøœe. To dejstvo nam govori, da je Trubarjeva 
zapuøœina øe kako velika. Ker obœinski praznik æe od 
leta 1996 poteka okrog obletnice Trubarjevega rojstva, 

se s to revijo tudi obogati praznovanje obœinskega pra-
znika. 
V praksi je æe veœ let, da zaœetek revije naznani 
Velikolaøka vokalna skupina s Trubarjevo pesmijo: PUJ-
TE, PUJTE, VSI LUDJE! Tako je bilo tudi letos. V nada-
ljevanju so se na letoønji reviji zvrstili naslednji pevski 
zbori: Velikolaøka vokalna skupina pod vodstvom Mar-
tine Kovaœiœ, otroøki pevski zbor OØ Primoæ Trubar z 
zborovodkinjo Majdo Kokoøinek, Mladinski pevski zbor 
Ponikve pod vodstvom Janeza Gaœnika, moøki pevski 
zbor Vokal iz Grosupljega, ki ga vodi Primoæ Cedilnik, 
ÆPZ KUD Brezovica pod vodstvom Sonje Sojer, mla-
dinski pevski zbor OØ Primoæ Trubar z zborovodkinjo 
Majdo Kokoøinek in meøani pevski zbor æupnije Veli-
ke Laøœe pod vodstvom Ladke Deterding. Vsak zbor se 
je predstavil s tremi pesmimi, na tej reviji pa smo tudi 
izvedeli, da Majde Kokoøinek ne bomo veœ videvali na 
naøih revijah.

Velikolaøka vokalna skupina naznanja priœetek revije.

Gostujoœi ÆPZ Brezovica z zborovodkinjo Sonjo Sojer. 

Majda Kokoøinek Voditeljica Tina Jakliœ je tudi to 
revijo uspeøno vodila.

Predsednikova 
zahvala voditeljici 
in izroœitev 
skromnega darila, 
ki ga izroœa Anja 
Pirman.

nost v prometu. Nato pa je naøe otro-
ke zabavala Pika Nogaviœka, ki je bila 
neutrudna. Po zabavni predstavi smo 
uœiteljice povabile na oder naøe nove 
uœence. Kar pogumno so prikorakali. 
Za spuøœeno zaveso v zadnjem delu 
øportne dvorane pa je bilo za njih spra-
vljeno preseneœenje. Ko se je zavesa 
dvignila, so uœenci zagledali darila. 
Na vsakem darilu je bilo napisano ime 

in priimek uœenca. Zato so otroci iskali 
svoja darila. Zelo dobro so se znaøli. 
Se je pa zgodilo, da so v preveliki vne-
mi nekateri vzeli pomotoma darilo od 
prijatelja, a smo uœiteljice teæave hitro 
odpravile. V avli øole so se uœenci nato 
posladkali s sladico in sokom. Pa brez 
fotograf iranja tudi ni ølo. 

Uœiteljice œestitamo prvoøolœkom 
za pomemben korak v njihovem 
æivljenju. Æelimo jim, da bi se v øoli 
prijetno poœutili in veliko novega 
nauœili.  

Naši 
prvošolčki
»JUTRI GREM V VRTEC, KAM GREØ PA TI,
DA RUTKA RUMENA VRAT TI KRASI?
V ØOLO ODHAJAM IN SEM VESEL,
DA V PRVOØOLCA SEM DOZOREL!«

Prvega septembra je prviœ prestopilo 
veliki prag uœenosti 54 prvoøolœkov. 
Kar 45 uœencev bo obiskovalo 1. a in 
b razred na centralni øoli, trije na PØ 
Rob in øest na PØ Turjak. Ob 15. uri 
jih je slovesno pozdravila ravnateljica 
øole. Pozdravil jih je tudi policist, ki 
je poudaril, kako pomembna je var-

Uœiteljice 1. razreda
Foto Ljubica Galun in Stanka Øtrukelj
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Grajski pisar Stane Osolnik iz Kamnika
Rokodelska druæina Grœar – lokostrelska delavnica (oroæje, 
oblaœila, æivljenje v srednjem veku)
Karantanski Viteøki red Okrogla miza in KUD Klati vi-
tez (Janez Kvaternik – vitez Janez Kamniøki) – meœevanje, 
vojaøki del poznega srednjega veka in zgodnje renesanse, 
srednjeveøki turnir, plesi
Lokostrelski klub Turjak: izvajanje lokostrelske øole (delavni-
ce), postavitev stojnice in prodaja lokostrelske opreme, pred-
stavitev lokostrelstva na prireditvenem prostoru
Druøtvo Viteøko-dvorni red Andreja Turjaøkega
Kulturno druøtvo Svoboda Brestanica, Margareta Marjetiœ 
Menih trapist z rajhenburøkega gradu
TD Suha krajina, Æuæemberk (Vlado Kostevc) – Viteøki red 
Seinsenberensis Tumultus – srednjeveøki in renesanœni plesi, 
manjøi boj dveh vitezov
Grajski slikar Drago Petroviœ

Sodelovali so »srednjeveøki« stojniœarji:

Rokodelska druæina Grœar
Cirila in Janez Golob – prikaz rezbarstva, leseni izdelki 
(poroœne ælice)
Sonja Jenko – kovinski in glineni izdelki
Marjan Petaœ – krznar, strojarstvo (naravna predelava; 
pergament)
Anica in F lorjan Kastelic – pletarstvo 
Mojca Kavœiœ – unikatno pletenje, øiviljstvo
Otilija Grad Barle– zeliøœa
Vikica Kalan – zeliøœa
Lonœarstvo Bojc
Starinar Metod Starman, Ovœakova, Ljubljana 
Lonœarka Katarina Duøœak 
Manjkala pa tudi ni Velikolaøka trænica.

V kulturnem programu so sodelovali Nonet Vitra, glasbe-
na skupina iz Zagorja ob Savi Gallenberg Vaganti, Druøtvo 
Viteøko-dvorni red Andreja Turjaøkega, in Viteøki red Se-
insenberensis Tumultus – TD Suha krajina s predstavitvi-
jo srednjeveøkih in renesanœnih plesov v Viteøki dvorani. 
Program je povezoval grajski vodja protokola (Joæe Stariœ) s 
pomoœjo grajskega glasnika (Rok Kokoøinek).

Lovska druæina Turjak, Druæina Kostevc iz Draøiœev in gostil-
na pri Murnu so poskrbeli za jedaœo in pijaœo.
Seveda brez njihove pomoœi ter ob f inanœni pomoœi Obœine 
Velike Laøœe nikakor ne bi ølo. Zato se ob tej priloænosti vsem 
øe enkrat lepo zahvaljujemo. 

Javni zavod Trubarjevi kraji
 

TURJAŠKI DNEVI 2009
Turjaøki dnevi so æe tradicionalna prireditev na turjaøkem koncu 
obœine Velike Laøœe. Vsako leto jih pripravljajo lokalna druøtva, 
v letoønjem letu pa se jim je prviœ prikljuœil tudi Javni zavod Tru-
barjevi kraji. Da bi privabili œim veœ obiskovalcev tako domaœih 
kot tudi od drugod, smo za uvod pripravili novinarsko konferen-
co s predstavitvijo programa Turjaøkih dni in novih turistiœnih 
programov, ki jih æe oziroma jih bomo priœeli izvajati na gradu 
in v okolici. 
Eden od ciljev javnega zavoda je tudi øirøe povezovanje kulturno 
turistiœne ponudbe v sosednjih obœinah in ustvarjanje turistiœnih 
destinacij. Kot rezultat povezovanja s sosednjo Obœino Grosu-
plje je nastal enodnevni turistiœni program za individualne goste 
Po utrdbah 16. stoletja, ki smo ga s skupnimi moœmi pripravili 
v javnemu zavodu, zavodu Parnas in TIC-u Grosuplje. Zajema 
utrdbe 16. stoletja v obeh obœinah (grad Turjak, sv. Ahac, tabor 
Cerovo) ter ostale kulturne in naravne znamenitosti. Program je s 
strani sosednje obœine predstavila predstavnica TIC-a Grosuplje 
Marinka Skok, z naøe pa Metka Stariœ.
Takoj po novinarski konferenci so lahko obiskovalci prisluhni-
li predavanju Po Sledovih Andreja Turjaøkega avtorice Barbare 
Ænidarøiœ, prof. zgodovine. Nastalo je v povezavi s potujoœo zgo-
dovinsko razstavo, ki so jo v letoønjem letu pripravili  v zavodu 
Parnas, sof inancira pa jo Ministrstvo za kulturo RS. Ob njej so 
bile postavljene na ogled makete gradov, ki so jih izdelali otroci 
iz vrtca Sonœni æarek, enota Turjak, pod vodstvom mentoric Irene 
Hren in Vesne Indihar (Veœ o razstavi in celotnem projektu ste si 
lahko prebrali æe v prejønji øtevilki Troble.)
Ob 20. uri je v grajskem stolpu sledilo øe odprtje razstave 
akademske slikarke  Marije Prelog Rastlinje v cvetju. Marija 
Prelog se je v velikolaøki deæeli æe predstavila s samostojno 
razstavo Ptice (Trubarjeva domaœija na Raøici, 2005). Na sku-
pinski razstavi Obrazi Primoæa Trubarja (Grad Turjak, 2008) 
je kranjsko lilijo, prviœ opisano v 16. stoletju, edinstveno 
povezala s Trubarjem in tako prepletla kulturno dediøœino z 
naravo. Ta preplet smo poskuøali ohraniti tudi z umestitvijo 
zgoraj omenjene razstave v grad Turjak. Kranjska lilija, turøka 
lilija – imeni, ki asociirata na deæelo Kranjsko, na turøke vpa-
de, lahko tudi na kranjsko plemstvo. Grad Turjak je bil eden 
najpomembnejøih gradov na nekdanjem Kranjskem. Njegovi 
lastniki, turjaøki gospodje Auerspergi, so pomembno vplivali 
na zgodovino naøih krajev. Njihova najveœja moœ je sovpa-
dala s œasom reformacije in s œasom turøkih vojn v 16. stole-
tju. Neustraøna borca v bojih proti Turkom sta bila predvsem 
deæelni glavar Herbert Turjaøki, ki je bil obglavljen v bitki pri 
Budaœkem leta 1575, in Andrej Turjaøki, poveljnik zmago-
vite vojske v bitki pri Sisku leta 1593. Naravna in kulturna 
dediøœina sta torej vedno neloœljivo povezani. 

Metka Stariœ, umetnica Marija Prelog in Barbara Peœnik

Odprtje razstave je vodila B. Peœnik, za glasbene uæitke pa 
je v eni izmed grajskih lin poskrbela Pavla Luøin na kitari. 
Obiskovalci so se lahko na koncu okrepœali s hladno limo-
nado z medom, domaœim vinom, sadnim kruhom, grozdjem 
in sirom.
Turjaœani so æe od nekdaj glasno praznovali zmago Andre-
ja Turjaøkega v bitki pri Sisku, 22. junija 1593. Prireditve v 
petek, 26. junija, in v soboto, 27. junija, so bile tako popol-
noma v rokah Turjaœanov oziroma turjaøkih druøtev. V pe-
tek je od 15. ure v organizaciji KUD-a Marij Kogoj Turjak 
potekalo TURISTIŒNO IN KULTURNO DRUÆENJE »POD 
TURJAØKIMI LIPAMI«, kjer so bile na ogled dobrote in izdelki 
viteøkih in danaønjih dni, spored so poæivili domaœi recitator-
ji in glasbeniki. Ob 18. uri je sledilo TEKMOVANJE HARMO-
NIKARJEV s Turjaka in okolice.
V soboto, 27. junija, pa je Turistiœno druøtvo Turjak pripravi-
lo tradicionalni pohod po Turjaøki turistiœni poti (Turjak–Sv. 
Ahac–Gradeæ–Turjak), ki se je zakljuœil z veliko vrtno veseli-
co pred turjaøkim gasilskim domom.

VITEŠKI DAN NA GRADU TURJAK
 ali  Sejem bil je æiv           

Glavna prireditev ob zakljuœku celotedenskih prireditev pod 
skupnim naslovom Turjaøki dnevi 2009 se je zgodila v nede-
ljo, 28. junija, na turjaøkem gradu. Prireditev sledi tradiciji. 
ki so jo zaœeli turjaøki grofje v spomin veliœastni zmagi nad 
turøko vojsko v bitki pri Sisku, kjer je eno glavnih vlog na 
strani braniteljev slovenskega in hrvaøkega ozemlja odigral 
takratni poveljnik vojne krajine Andrej Turjaøki s svojimi eno-
tami. Tako se je uvod v nedeljsko dogajanje odvil na Gori 
nad Malim Loœnikom, kjer je bila v cerkvici sv. Ahaca slav-
nostna maøa v spomin na omenjeno zmago nad Turki in po 
maøi v stolpu pri cerkvi otvoritev razstave Po sledovih Andre-
ja Turjaøkega avtorice Barbare Ænidarøiœ in zavoda Parnas.

Ob 11. uri so prvi obiskovalci æe priøli na glavno prizoriøœe, 
kjer jih je pred gradom priœakala sodobna Velikolaøka trænica 
in mojster Janez s svojo Gutenbergovo tiskarno in prodajal-
no srednjeveøkih modnih dodatkov. Skozi grajska vrata pa so 
obiskovalci vstopili v vrveæ srednjeveøkega semnja. Najprej 
jim je nosnice podraæil vonj zeliøœ, ki pozdravijo vse tegobe 
in bolezni tega sveta ter øe kakøno povrhu (»Najprej zdravje,« 
je bil komentar ene od obiskovalk.)

Potem je bilo za vsakega nekaj. Srednjeveøki kovaœ je s svo-
jim delom ustvarjal prijeten hrup, pletar pa je v tiøini ple-
tel pletarske izdelke. Lonœarka Katarina Duøœak je s svojo 
prisrœnostjo in spretnostjo privabljala obœudujoœo pozornost. 
Stari in mladi so se lahko udeleæili knjigoveøke delavnice in 
gledali œez ramo grajskega pisarja. Na osrednjem prizoriøœu 
na zgornjem koncu dvoriøœa sta imela svoje domovanje Ro-
kodelska druæina Grœar in Lokostrelski klub Turjak. Tu so 
se gostje seznanili  s starim oroæjem, oblaœili in se pomerili 
v streljanju z lokom. Najbolj zagnani so se lahko udeleæili 
kvalif ikacij za lokostrelsko tekmovanje. Œe je komu posta-
lo vroœe, se je lahko zatekel v vinsko klet, ki je bila ta dan 
vredna svojega imena. Za vsesploøno prijetno vzduøje pa 
je skrbela glasbena skupina iz Zagorja ob Savi Gallenberg 
Vaganti. Komur pa se je zahotelo nekoliko umakniti iz tega 
øundra, ga je zunaj gradu hitro privabil vonj po golaæu in 
ostalih divjaœinskih dobrotah, ki so jih pripravljali œlani Lo-
vske druæine Turjak v bliænjem Lovskem domu.
Osrednji kulturni program je zaœel Nonet Vitra iz Ribnice 
s koncertom Trubarjevih in Gallusovih pesmi v Dalmati-
novi kapeli. V nadaljevanju sta Viteøko-dvorni red Andreja 
Turjaøkega in Viteøki red Seinsenberensis Tumultus – TD 
Suha krajina predstavila srednjeveøke in renesanœne plese v 
Viteøki dvorani. Kulturno druøtvo Svoboda Brestanica, Mar-
gareta Marjetiœ – »Pr`mojøkr« pa je iz probe obleke za grajsko 
gospo pripravilo pravo malo gledaliøko predstavo.
Da so se obiskovalci znaøli med obilico dogodkov, jih je z 
napovedmi in duhovitimi komentarji usmerjal grajski vodja 
protokola Joæe, kateremu je z bobnanjem pomagal grajski 
glasnik Rok.
Proti koncu so se v tekmi pomerili øe novopeœeni lokostrel-
ci, ki so se jim na koncu pridruæili izven konkurence øe raz-
posajeni menihi. V velikem f inalu pa je imel glavno vlogo 
Karantanski Viteøki red Okrogla miza in KUD Klati vitez (Ja-
nez Kvaternik – vitez Janez Kamniøki). Vsi prisotni so lahko 
uæivali ob razburljivem meœevanju, ki je na trenutke dajalo 
videz pravega boja na vse ali niœ.
Po koncu prireditve so se æejni øe ustavili pri lovcih in tisti, 
ki so se zelo teæko poslovili, imajo øe danes moker jezik in 
æeljo, da se naslednje leto vrnejo.

Andrej Perhaj

Viteøki dan na gradu Turjak je letos prviœ potekal v organi-
zaciji Javnega zavoda Trubarjevi kraji in Rokodelske druæine 
Grœar. 
Predstavila so se razliœna slovenska druøtva:
Srednjeveøki popotniki (Tomaæ Tekavec)

– srednjeveøka kovaœija s prikazom tradicionalnega 
kovanja manjøih srednjeveøkih izdelkov 

Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe
– stojnica s knjigoveøko delavnico

Lonœarka Katarina Duøœak

Vrveæ na stojnicah

Tekmovanje v lokostrelstvu
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Velikolaški poletni 
festival 2009
Tretje leto Velikolaøkega poletnega festivala Obœine Velike 
Laøœe je prineslo veliko dobre glasbe za razliœne glasbe-
ne okuse. Zaœelo se je v Viteøki dvorani na gradu Turjak 
v soboto, 4. julija, s koncertom klasiœne glasbe Økotska 
in angleøka pesem. Pianistka Tatjana Kauœiœ in klarinetist 
Duøan Sodja sta ob letoønji petnajsti obletnici dueta Claripi-
ano skupaj z gostjo, sopranistko Janet Cromartie s Økotske, 
izvedla najlepøe økotske ljudske pesmi za glas in klavir ter 
izbor slikovitih skladb britanskih avtorjev Geralda F inzija, 
Wilme Paterson, Edvarda Elgarja in Williama Hurlstona za 
klarinet in klavir. Koncert je povezoval skladatelj Ivo Petriå. 
Umetniki sodelujejo od leta 2001, po uspeønih koncertih 
na Økotskem pa so v tej zasedbi prviœ zaigrali slovenskemu 
obœinstvu. 

V avgustu nam je najprej v Kulturnem domu v Robu zai-
gral Tamburaøki orkester Sodraæica. Za poletno vzduøje so 
tamburaøi poskrbeli z izborom slovenskih narodnih in dal-
matinskih pesmi.
Tam, kjer se je velikolaøki poletni festival zaœel, pa se je tudi 
zakljuœil – na gradu Turjak z nepozabnim veœerom klasiœne 
glasbe Minljive sence radosti: Haydnove pesmi s strunami. 
Suzana Ograjenøek in kvartet F itzwilliam String Quartet 
(Lucy Russell: violina, Jonathan Sparey: violina, Alan Ge-
orge: viola, Heather Tuach: violonœelo) sta Haydnovo ra-
znolikost poœastila v programu z angleøkimi kanconetami, 
nemøkimi pesmimi, italijanskimi arijami in godalnimi kvar-
teti. Æe tretje leto  je bil to hkrati zakljuœni koncert Festivala 
SEVIQC BREÆICE, pomembnega evropskega festivala stare 
glasbe, ki ga pripravlja zavod ARS RAMOVØ.

Barbara Peœnik,  Javni zavod Trubarjevi kraji

Javni zavod Trubarjevi kraji 

organizira

TEŒAJ RISANJA IN SLIKANJA 
NA TRUBARJEVI DOMAŒIJI

mentor: 
Drago Petroviå, dipl. slikar

termin: 
zimski semester: oktober – zaœetek zimskih 

poœitnic
pomladanski semester: konec zimskih poœitnic 

– maj
torek ali sreda (ali po dogovoru) ob 18. uri, 

3 øolske ure

ciljna skupina:
ljubitelji slikarstva vseh starosti

(primerno tudi za pripravo na sprejemne izpite 
umetniøkih øol) 

cena:
200 EUR (100 ob vpisu, 100 kasneje po dogovoru)

prijave in dodatne informacije:
do 1. oktobra 2009

JZ Trubarjevi kraji: 788 10 06, 
info@trubarjevi-kraji.si

Opomba: ob vpisu naj teœajniki prinesejo nekaj 
svojih izdelkov zaradi prilagoditve programa 

posameznikom.

KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe, Baletna sekcija, 
obveøœa mlade œlanice, da je zaœetek baletnega leta 
v sredo, 16. septembra 2009 ob 16.30 za prvo sku-
pino in isti dan ob 17.15 za drugo skupino. Vpis 
je tudi øe mogoœ. Za informacije pokliœite baletno 
uœiteljico Saøo Stadler na 041 605 937.

Povabilo

K sodelovanju vabimo dekleta 
(dijakinje in øtudentke), 

ki bi æelela opravljati 
delo hostese pri poroœnih obredih 

na gradu Turjak.

Delo se opravlja ob sobotah 
od aprila do konca oktobra, 

za posamezne prireditve pa tudi med letom.

Informacije in prijave na telefonski øtevilki 

01/ 788 10 06.

Javni zavod Trubarjevi kraji

Poletje na gradu 
Turjak
Æe v preteklosti so gradovi v poletnem œasu oæiveli. Grajska 
druæina se je z mesta preselila na deæelo. Sprejemali so goste, 
prirejali plese in viteøke igre, posluøali trubadurje. Julijske in 
avgustovske nedelje smo zato æeleli popestriti in za obisko-
valce poleg klasiœnih ogledov pripravili zanimive delavnice. 

V knjigoveznici zavoda Parnas se je spet izdelovalo miniatur-
ne knjiæice ali pa se podalo na raziskovanje gradu z grajskim 
duhcem. Plesnih korakov in viteøkih veøœin se je dalo nauœiti 
pri Rokodelski druæini Grœar. Pridruæila sta se nam tudi grajski 
pisar Stane Osolnik in lonœarka Katarina Duøœak. Zakljuœni 
koncert Velikolaøkega poletnega festivala in Festivala Seviqc 
Breæice v izvedbi  Suzane Ograjenøek (sopran) in kvarteta 
The F itzwilliam String Quartet je bila le øe pika na i.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
Foto: Tomaæ Dolenc

Grajski pisar Stane Osolnik

Tatjana Kauœiœ in Duøan Sodja s svojo gostjo sopranistko Janet Cro-
martie s Økotske

VABILO

Dragi otroci, spoøtovani starøi!

Vabimo vas na pravljiœne urice v angleøœini, ki 
bodo potekale 

v Knjiænici Velike Laøœe vsako zadnjo 
sredo v mesecu.

Prva, z naslovom Dirty Bertie, bo v sredo, 
30. septembra, ob 17. uri.

JESENSKA VELIKOLAØKA TRÆNICA

Jesen je œas, ko pobiramo pridelke in pripravljamo 
ozimnico.

Polni pa se tudi naøa trænica.

Zato spet vabljeni na 
trg pred Levstikov dom v Velike Laøœe 

od 8. do 12. ure

v soboto, 19. septembra, in 
v soboto, 3. oktobra, ko bo potekal tudi

BUŒNO-MARMELADNI DAN 
v organizaciji DPÆ Velike Laøœe. 

Velikolaøka trænica bo prav tako gostovala na 
PRAZNIKU SUHEGA SADJA NA GRADEÆU

v nedeljo, 20. septembra,
v organizaciji Druøtva za ohranjanje dediøœine.

Vabljeni tako ponudniki kot obiskovalci!

Obœina Velike Laøœe in Javni zavod Trubarjevi kraji

OBVESTILO

Zaradi nekaterih nekorektnih informacij, ki se 
pojavljajo med obœani Obœine Velike Laøœe, vas 
obveøœamo, da Javni zavod Trubarjevi kraji re-
dno zaposluje samo kustosinjo Barbaro Peœnik 
za polni delovni œas ter vodnika – pedagoga An-
dreja Perhaja za 5-urni delovni œas. Oskrbnik 
gradu Turjak Eugen Øerbec ter direktor Matjaæ 
Gruden opravljata svoje zadolæitve honorarno in 
prejemata po sklepu sveta zavoda 200 EUR neto 
meseœno. Vse ostale aktivnosti zavoda opravlja-
jo zunanji pogodbeni izvajalci.

JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI

V Temkovi æagi na Trubarjevi domaœiji 

urejamo peœnico.
Zato potrebujemo razliœna stara orodja, 
kot npr. cepin, pilo, kleøœe, zagozde ipd.

Œe vam kaj takega dela napoto na kakønem 
podstreøju skednju ali lopi, smo mi pravi naslov, 

da se tega znebite.
Za vse dodatne informacije 

pokliœite na telefonsko øtevilko 
01/788 10 06.

Javni zavod Trubarjevi kraji
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V œetrtek, 1. oktobra, ob 19. uri 

vas vabimo na Trubarjevo domaœijo na Raøici
na

4. TRUBARJEV ŒETRTEK.

Gostili bomo etnologinjo 

ALENKO ŒERNELIŒ 
KROØELJ.

Vabljeni!

Orientalska mrzlica 
v Velikih Laščah
Junija letos se je konœala æe druga sezona orientalskega plesa 
v Velikih Laøœah. Teœaj je letos potekal pod vodstvom Halime 
(Mateja Mikulan) in Anishe (Tina Jakliœ).
Plesale so tako malo starejøe Laøœanke kot malo mlajøe in tudi 
najmlajøe.
Vsa dekleta so konec letoønje sezone zaplesala na konœni 
produkciji ØD Lotosov cvet, v okviru katerega je teœaj letos 
potekal, 20. junija v Krøkem ter 21. junija v Ljubljani.
Nekaj deklet iz Velikih Laøœ je imelo tudi svojo skupino Na-
war, ki se je øirøemu obœinstvu predstavila na veœ predsta-
vah in prireditvah, med drugim na Dnevu sonca na Trubar-
jevi domaœiji ter na ponovitvi orientalske plesne predstave 
Dunyana v Velikih Laøœah.
Orientalska mrzlica se bo nadaljevala tudi v sezoni 2009/10 
v oktobru z zaœetnim teœajem za odrasle, pod vodstvom Ha-
lime, v katerem se bomo spoznali z osnovami orientalske-
ga plesa in malo kasneje z Raqs Sharqijem s tanœico ter s 
teœajem za otroke, pod vodstvom Anishe, ki bo zmes jazz 
baleta, show dancea, orientalskih gibov ter lahkotne orien-
talske glasbe.
Vse natanœne informacije s teœaji bodo objavljene nakna-
dno.
Kontakti: Mateja (Halima) – halima.mm@gmail.com, 040 
464 896
Tina (Anisha) – anisha.sdlc@gmail.com, 041 951 467
Veselimo se nove sezone z vami

Halima in Anisha

VABILO
na odprtje razstave likovnih del 

POLONE KRESAL BIZAJ, 
ki bo v sredo, 7. oktobra ob 19.00
na Trubarjevi domaœiji na Raøici.

Kako naprej?
Morda je na koncu sezone zaœetna zagnanost res nekoliko po-
jenjala, kar je bilo najbolj vidno na tekmah za turnir Fenome-
nov, vendar se Koøarkarski klub Velike Laøœe æe resno pripra-
vlja na naslednjo sezono. Konec avgusta je bil opravljen æreb 
3. SKL, ki nas je tokrat uvrstil v skupino Center. Prva tekma bo 
æe œez mesec dni, 17. oktobra, na domaœem igriøœu v Velikih 
Laøœah. Øe prej, 20. septembra, pa se bomo v 2. krogu pokal 
SPAR pomerili z zmagovalcem dvoboja Idrija 2000 : Nova Go-
rica. Ker je igranje v 3. SKL tudi f inanœno kar precejøen zalogaj, 
æelimo k aktivnemu sodelovanju povabiti morebitne sponzorje 
in donatorje, seveda pa se moramo zahvaliti tudi vsem, ki so 
nam igranje omogoœili v minuli sezoni, predvsem obœini Velike 
Laøœe. Med drugimi aktivnostmi, ki jih bomo organizirali v KK 
Velike Laøœe, bosta letos v jeseni øe obœinski in medobœinski 
turnir v koøarki 3 : 3. Poleg tega vabimo tudi vse zainteresirane 
ljubitelje koøarke, da se pridruæijo ekipi na treningih in zaigrajo 
v 3. Slovenski koøarkarski ligi. 

Na mladih svet stoji
Œe je bilo lansko leto glavni projekt, da ustanovimo klub in 
zaœnemo igrati v 3. SKL, potem je letos pomemben cilj tudi ra-
zvoj koøarke pri mladih. Ustanoviti nameravamo koøarkarsko 
øolo in v njenem okvirju ponuditi moænost aktivnega igranja 
koøarke pod taktirko Slavka Duøœaka in Matjaæa Lovøina. Cilj 
je navduøiti œim veœ mladih za ta priljubljen øport in z njihovo 
pomoœjo velikolaøkemu klubu zagotoviti svetlo prihodnost.
Z naøega vidika pa je najpomembnejøe, da se v obœini spet 
»nekaj dogaja« tudi na koøarkarskem podroœju. Da smo na 
noge postavili klub, ki je sposoben enakovrednega igranja v 
3. Slovenski koøarkarski ligi, je bilo vloæenega veliko truda in 
poærtvovalnosti, za kar se moramo øe enkrat zahvaliti vsem 
posameznikom, ki so sodelovali pri ustanavljanju in vodenju 
kluba v minuli sezoni. Seveda pa se veselimo tudi æe zaœetka 
nove in vas ob tej priloænosti v œim veœjem øtevilu vabimo na 
naøe tekme.

Andrej Lovøin

Za Košarkarskim 
klubom Velike Lašče je 
prva uspešna sezona
Koøarka je æe dolgo œasa eden najbolj priljubljenih øportov v 
naøih krajih, kar je vedno dokazovala dobro obiskana rekre-
acija øe v stari in tudi sedaj v novi øportni dvorani v Velikih 
Laøœah. Ideja, da bi naredili korak naprej od veœerne rekre-
acije in koøarko v Velikih Laøœah dvignili na viøjo raven, je 
bila prisotna æe dalj œasa. S tem namenom je bil pred veœ 
kot enim letom, junija 2008, ustanovljen Koøarkarski klub 
Velike Laøœe. Na prvi seji smo vsi prisotni soglasno sprejeli 
odloœitev, da se preizkusimo v 3. Slovenski koøarkarski ligi, 
kar je za naøo obœino gotovo zgodovinski dogodek, saj smo 
postali prva øportna ekipa, ki kraj in obœino Velike Laøœe za-
stopa v œlanski konkurenci na dræavnem nivoju.

Sezona je bila dolga in naporna
Pravzaprav se cel obstoj KK Velike Laøœe vrti okrog nastopanja 
v 3. SKL, kar je razumljivo, saj smo øportniki in si æelimo tekmo-
vanj. Teæko priœakovano prvo tekmo smo odigrali 18. oktobra, 
kjer pa so nam nasprotniki iz Kopra hitro pokazali, da moramo 
za uspeøno kosanje z najboljøimi ekipami v 3. ligi øe precej po-
trenirati. Zgodovinsko prvo tekmo, ki se je konœala z 39 : 97 za 
goste, je z metom prve æoge otvoril æupan Obœine Velike Laøœe 
Anton Zakrajøek. Na tej in vseh naslednjih domaœih tekmah 
nas je presenetil (in razveselil) lep obisk naøih navijaœev, saj si 
je devet domaœih tekem v povpreœju ogledalo okoli 70 gledal-
cev, kar je pribliæno toliko, kot jih tekme obiskuje v Portoroæu 
in Logatcu, ki sta nekajkrat veœja od Velikih Laøœ. Sezona ni 
bila uspeøna samo organizacijsko, temveœ tudi tekmovalno, saj 
smo ob 13 porazih dosegli tudi 5 zmag in zasedli konœno 7. 
mesto v 3. SKL Zahod, kar je vsekakor veœ kot smo nekateri 
priœakovali. Dvig forme in boljøe rezultate je bilo opaziti pred-
vsem v drugi polovici sezone, za kar ima gotovo najveœ zaslug 
Slavko Duøœak, øe vedno aktivni odliœni koøarkar, ki nas je na 
treningih uœil trikov in akcij najboljøih igralcev in nas zaneslji-
vo vodil na nekaterih tekmah. 
Za nastopanje v 3. SKL smo trenirali dva- ali trikrat teden-
sko, kdor pa se je udeleæeval tudi priljubljene rekreacije, je 
bil v telovadnici tudi do petkrat na teden. Klub je odigral øe 
nekaj prijateljskih tekem z ekipami iz naøe bliænje okolice 
(Koœevje, Bloke, Ivanœna Gorica), kar je lep primer dobrih 
medsosedskih odnosov. Po konœani ligi smo se prijavili øe 
na tradicionalni turnir Fenomenov, na katerem smo se prviœ 
pomerili s klubom iz 2. Slovenske koøarkarske lige (Pingvini 
Ømartno) in tesno izgubili. Na koncu smo zmagali na zadnji 
tekmi in prav tako kot v ligi osvojili 7. mesto.

Œlani KK Velike Laøœe na obœnem zboru

Obramba je bila vedno trdna, 
letos bomo izboljøali tudi napad

Na nekaterih tekmah je z nasveti 
pomagal Slavko Duøœak

Na tekmi v Portoroæu smo s koøem v zadnji sekundi osvojili 7. 
mesto v 3. SKL
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KICKBOXING EVENTS
Drage obœanke, spoøtovani obœani , pozdravljeni vsi ljubi-
telji øporta!

V prvi polovici letoønjega leta smo bili priœa izjemnim uspe-
hom naøega kluba, øe prej pa naj omenimo sledeœo zadevo. 
Ob obœinskem prazniku je œlan slovenske reprezentance in 
naø trener Edin LAtiœ prejel bronasti znak Olimpijskega ko-
miteja Slovenije, ki sta ga v Velikih Laøœah zastopala Miro 
Cerar in Aleø Øolar.
Istoœasno pa je Edin Latiœ prejel pohvalo æupana Antona 
Zakrajøka za izredne doseæke na podroœju øporta in se æeli øe 
enkrat posebej zahvalit æupanu za to pohvalo, ki mu je dala 
nov zagon in motivacijo za nadaljnje delo v kickboxingu. Øe 
naprej se bomo trudili, da bomo œastno in s ponosom zasto-
pali obœino Velike Laøœe ter dræavo Slovenijo.
Konœalo pa se je tudi dræavno prvenstvo v light contactu (LC) 
in semi contactu (SC), ter perspektivni ligi (PL), ki se ga je 
veœina tekmovalcev udeleæila prviœ in zabeleæila zgodovin-
ski uspeh v obœini, pa tudi v celotni Sloveniji, saj je KBK SPI-
RIT osvojil najveœje øtevilo medalj med klubi, prav tako pa 
ima najveœ aktualnih dræavnih prvakov. 

SKUPNI REZULTATI DRÆAVNEGA PRVENSTVA 2009 KBZS 
(kickboxing zveza Slovenije):

LATIŒ LARISA  3. mesto (deklice do 10 let)  SC
LATIŒ IRIS  2. mesto (deklice nad  155 cm)  SC
GRUBAŒ JOVANA 3. mesto (mladinke – 55 kg)  LC 
          in 1. mesto (œlanice – 60kg PL) LC
DOBRAVEC NATAØA 3. mesto (œlanice – 65 kg)  LC
MEGLEN LUKA 1. mesto (mladinci – 89 kg in – 94 kg)  
          LC – dræavni prvak v dveh kategorijah in sprejet 
          v KBZS reprezentanco.
OBRSTAR ANDREJ 1. mesto (mladinci – 84 kg in – 79 kg)  
         LC – dræavni prvak v dveh kategorijah in sprejet 
         v KBZS reprezentanco.
AHŒIN URBAN 2. mesto (mladinci – 63 kg) LC 
ERŒULJ BENJAMIN 1. mesto (œlani – 75 kg PL) LC 
ÆAGAR ALEKSANDER 1. mesto (œlani – 65 kg PL) LC 
MEGLEN ANDREJ 1. mesto (œlani – 85 kg PL) LC 
LATIŒ EDIN 1. mesto (œlani + 94 kg ) LC – 6kratni 
         dræavni prvak in reprezentant 

Vsi tekmovalci si zasluæijo iskrene œestitke, za svoje delo in 
izjemen trud, ki so ga vloæili. S ponosom pa bomo spremljali 
uvrstitev naøih dveh tekmovalcev v mladinski reprezentanci, 
kjer bosta naø klub zastopala Luka Meglen in Andrej Obrstar,, 
ki bosta prviœ nastopila za barve naøe dræave na evropskem 
mladinskem prvenstvu septembra  v Puli.
Za trenerja Eda Latiœa pa sledi øe f inale dræavnega prvenstva 
v full contactu (FC), ki bo 5. septembra v Krøkem, ter medna-
rodni turnir na Œeøkem. V oktobru, pa bo prav tako zastopal 
naøe barve na svetovnem prvenstvu v Avstriji, ki bo v Belja-
ku, torej imajo navijaœi za evropsko in svetovno prvenstvo 
izredno priloænost za ogled tekem, ker so lokacije najbliæje 
Sloveniji do sedaj. Vabljeni v œim veœjem øtevilu.
Treningi kicboxa se bodo letos priœeli v oktobru, v septem-
bru potekajo vpisi za zaœetne in nadaljevalne teœaje. Vse 
informacije dobite na gsm: 051 609 033 ali e-mail: edo.la-
tic@gmail.com, vse o kickboxu pa lahko preberete na www.
kickboxing-spirit.si.

Poletni tabor borilnih veøœin na Kolpi (kraj Æaga, ter-
min 13. 8. 2009–16. 8. 2009)
Kickboxing klub Spirit iz Velikih Laøœ je organizi-
ral 1. tradicionalni tabor borilnih veøœin, ki je zbral 
mnoæico mladih in mladih po srcu ter nadobudnih lju-
biteljev borilnih øportov in njihovih simpatizerjev. 
Namen je bil druæenje in izpopolnjevanje znanj borilnih 
veøœin ter iskanje naœina skupnega bivanja in preæivetja v na-
ravi ter krepitev moøtvenega duha (SPIRITA). V øtiridnevnem 
druæenju, ki je potekalo v kraju Æaga na Kolpi v terminu med 
13. in 16. avgustom, se je skupina blizu 20 udeleæencev 
spoznala in izpopolnjevala v boksu, kickboxu ter tudi tako 
imenovanem MMA-ju (mixed martial arts) – meøanih boril-

nih veøœinah. Poleg ome-
njenih kontaktnih boril-
nih øportov si je ekipa 
krepila kondicijo øe s 
tekom na bliænji grad 
Kostel. Ker so bili 
udeleæenci razliœnih sta-
rosti in predznanj, so 
bili treningi in sparin-
gi prilagojeni vsakemu 
udeleæencu posebej. 
Udeleæenci s(m)o spali 
v øotorih, ki so jih prvi 

dan sami postavili. Svoje (ne)sposobnosti pri omenjenem 
opravilu s(m)o najbolje opazili naslednje jutro, ko s(m)o se 
zbudili v premoœenih øotorih. Z malce dobre volje, smo na-
stale nepravilnosti odpravili in popolno druæenje in øportno 
udejstvovanje ter treniranje se je nadaljevalo. Vadba je pote-
kala pod vodstvom priznanega in zelo uspeønega tekmovalca 
- trenerja g. Edina Latiåa, ki je vodil vse treninge in sparinge.    
Dobro voljo so udeleæenci nabirali øe s pripravo me-
snih in zelenjavnih jedi na æaru in kopanju v bliænji in 
vedno sveæi Kolpi ter treznem in glasbeno podprtem in 
s kresom osvetljenem noœnem æivljenju. Da je ølo za re-
sno zadevo, priœa tudi dejstvo, da je pripadnost klubu in 
predvsem naøi lepi domovini krasila visoko povzdignje-
na slovenska zastava, ki je æe veœkrat spodbujala naøe tek-
movalce ob najveœjih uspehih tako doma kot tudi v tujini.  
Lahko reœemo, da je kamp v popolnosti uspel, o œemer priœajo 
mnoge izjave veselih in prijetno utrujenih udeleæencev. 
Do prihodnjega (poletnega) tabora lep pozdrav naøim bral-
cem ter vabilo vsem, da se nam pridruæijo pri tem projektu 
tudi naslednje leto.

   Sanja Latiœ, Pero Car

GOLDEN GLOVE 2009

NINJA GOLAÆ

Uspešen 
začetek v 
jesenskem delu
v nadaljevanju 
ribniške lige premagali 
Sodraščane
V ponedeljek, 31. septembra, je bila 
prva tekma v jesenskem delu ribniøke 
lige na domaœem igriøœu ob osnov-
ni øoli tudi za malonogometno ekipo 
MINA CAFE. 
Nadaljujejo se dobri rezultati in zmago-
valna miselnost ekipe iz spomladanske-
ga dela. Zmaga skozi tekmo ni bila pod 
vpraøajem. Domaœa ekipa je celotno 
tekmo kontrolirala rezultat. Z zmago so 
utrdili mesto pod vrhom. Neatraktivna 
igra je bila posledica teækih nog, saj je 
veœina ekipe sestavni del velikolaøkega 
predstavnika v drugi slovenski futsal 
ligi, ki je sredi kondicijskih priprav pod 
vodstvom Duøana Novaka, ki vodi eki-
po KMN Velike Laøœe v 2. SF l. Sam si 
je tekmo tudi ogledal in poprosil sem 
ga, da mi je odgovoril na nekaj vpraøanj 
povezanih s futsalom v naøi obœini.
Sredi poletja si se odloœil za vodenje 
velikolaøke ekipe v 2.SF l kako to?
Æe nekaj let æivim z druæino v sosednji 
obœini. V Laøœah imam nekaj druæinskih 

prijateljev. Ko so me letos nagovarjali 
naj prevzamem vodenje ekipe v 2. SF l, 
nisem bil takoj pripravljen, saj sem æe 
10 let izven krogov slovenskega futsala. 
Po premisleku in pogovoru s predsedni-
kom kluba ter dogovoru glede sestave 
ekipe, ciljev in drugega, sem sprejel 
izziv.
S pripravami ste zaœeli sredi avgusta, 
kako gledaø na igralce, med katerimi 
se veœina prviœ sreœuje s tovrstnim 
naœinom dela?
Fantje so zagnani in lepo delajo na tre-
ningu. Vsi so amaterji in veliki ljubitelji 
malonogometne igre. Veœina jih igra 
zgolj na asfaltu, v takoimenovanih div-
jih ligah. Igra na parketu je drugaœna in 
bolj zahtevna. Priœakujem, da jih bom 
do prvega kola dodobra spoznal in jim 
dal igralske naloge, ki jih bodo zmogli. 
Celo æivljenje se uœimo in pri njih ni niœ 
drugaœe.

Œlanice Vadbe za prebujanje ustvarjalnih 
energij smo zakljuœile letoønjo sezono 
in veselimo se, da  bomo nadaljevale z 
vadbo v drugi polovici septembra 2009. 
Druæile se bomo vse do junija 2010. 
V veliki meri smo zadovoljne s seboj, saj 
smo skoraj redno obiskovale vadbo ob 
ponedeljkih.  Vœasih smo spustile tudi ka-
tero od svojih dejavnosti, da smo se vad-
be udeleæile in prejele pozitivne zdravil-
ne nasvete in energije. Spoznale in utrdile 
smo vaje, ki nam povrnejo moœ in nam 
dajo energijo. Spomnile se bomo neka-
terih vaj tudi med poœitnicami ampak z 
nekaterimi pa se bomo spopadale  ponov-
no v jesenskem œasu. Predvsem energij-
ske vaje so tiste, ki jih æelimo øe utrjevati. 
Seveda æelimo veœ znanja o masaæah in 
akupresurnih toœkah. Uporabile bomo 
nauœeno tehniko masaæ in toœk in prav 
poletno vreme in razpoloæenje nam bo øe 
v veliko pomoœ. Saj bomo imele veœ œasa, 
da se bomo v poletnih dneh razvajale in 
nabirale moœi ter skrbele za vitalnost in 
sproøœenost v domaœem okolju in tudi 

Œlanice skupine vadbe za prebujanje 
ustvarjalnih energij: 
Cvetka, Mirjam, Svetlana, Marjana, 
Slavka, Darinka, Meta, Olga, Marija, 
Ana, Valentina in hœi, Helena, Gordana, 
Natalija, Darja, Damijana, Polona,  
Helena, Marija, Irena, Ivanka, Marija, 
Metka, Tatjana, Petra, Mija  
in vaditeljica Tina

Podobno kot danes si æe nakajkrat pri-
sostvoval pri njihovi igri na asfaltu?
Ja, ekipa Mina cafe je okostje 
velikolaøkega drugoligaøa. Imamo 
øe igralce iz dobrepoljske doline in 
Sodraæice, ki igrajo v svojih ekipah. 
Za dobro pripravo drugoligaøa moram 
dobiti œim veœ informacij. Obisk takøne 
tekeme je najboljøi naœin, da spoznam 
zmoænosti posameznika.
Kaj lahko reœeø pred priœetkom 2. SF l?
Glede na moje poznavanje sloven-
skega futsala si Velike Laøœe zasluæijo 
drugoligaøa. Øportna dvorana bo dobila 
nadgradnjo, mladi igralci motivacijo, 
gledalci pa veliko lepih predstav. Æelim 
si, da bi ne samo øporni navduøenci am-
pak vsi v øirøi regiji izkoristili priloænost 
ki se redko nudi v neposredni bliæini. 
Prisotnost na tekmah dræavnega nivoja 
so res nekaj posebnega. 
Naj izkoristim priloænost in vse bralce 
Troble povabim na predstavitev ekipe 
domaœega drugoligaøa KMN Velike 
Laøœe z revijalno tekmo med veteran-
skimi prvaki turnirja Kutije øibic 2008 
z igralci: Saøom Udoviœ, Nenadom 
Protega, Mihadom Pejkoviå, Dæonijem 
Novakom in drugimi, ter domaœimi 
drugoligaøi v petek, 25. septembra, 
ob 19.00 v øportni dvorani v Velikih 
Laøœah.  
Dule hvala in veliko zadovoljstva v naøi 
sredini.

Zapisal in fotograf iral: Mitja Pintariœ

na dopustu. S pozornostjo, da bomo œim 
bolj sproøœeni, bomo poskrbele, da se 
dodobra oddahnemo od vsakodnevnega 
vrveæa in stresov. V druæinskem krogu in 
z naøimi prijatelji in znanci bomo z  ve-
seljem poœitnikovali tako doma, kot kjer 
koli æe bomo. Razdelile bomo mir in ve-
selje, ki smo ga ustvarjale in utrjevale na 
vadbi. Zadeva deluje in tako je tudi prav. 
Povezale smo se v kar lepo druæino in ker 
naø krog ni zakljuœen smo prav vesele, da 
se nam pridruæi vsak. Mogoœe je œas, da 
zaœnemo delati za svoj notranji mir in po-
zornost, da smo v ravnovesju in zdravi. 
Zato tudi ustvarjalni, saj le na tak naœin 
koristimo sebi in okolici.  
To so nekako zakljuœne besede naøe sku-
pine ob zakljuœku v  juniju in vse ugota-
vljamo, da se veselimo, saj bomo skupaj 
tudi ob peti obletnici na istem mestu in ob 
istem œasu in bo prav veselo ter prazniœno. 
To pa seveda brez nas, udeleæenk, ne bo 
uspelo. Za dokaz prilagamo skupinsko 
sliko. Æal vse œlanice niso prisotne, zato 
jih ni na sliki, so pa v mislih z nami. 

V jeseni povabilo za vse, ki jih tak naœin 
vadbe zanima. Pripravile bomo  nekaj 
novih fotograf ij, ki bodo nastale na vad-
bi ob peti obletnici, ko bo øe posebej 
prazniœno. 
Torej veselo v poletje saj bo jesen øe pre-
hitro tu.

Energija. Sprostitev. Poletje
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Nogometna šola 
ŠD NK Velike 
Lašče v sezoni 
2009/2010

ØD NK Velike Laøœe vstopa v svojo øesto nogometno se-
zono od ustanovitve druøtva v letu 2003. Øola nogometa 
s trenerjema Nino Samsa in Sreœkom Rajølom bo organi-
zirana podobno kot v preteklih letih. Trenutno poteka no-
gometna vadba na travnatem igriøœu na Raøci ob torkih, 
sredah in œetrtkih med 18.00 in 19.30. Konec septembra 
bomo na podlagi novih vpisov mladih nogometaøev pri-
pravili  nove razporede vadbe. Upoøtevali bomo øtevilo 
otrok in starostne skupine ter tudi razpored vadbe v 
Øportni dvorani v Velikih Laøœah.

Letos bomo sodelovali na razliœnih tekmovanjih in tur-
nirjih. Med pomembnejøa tekmovanja nedvomno sodijo 
nogometne lige pod okriljem Mestne nogometne zveze 
Ljubljana. V omenjenih ligah sodelujemo z NK Koœevje, 
in sicer s samostojnimi ekipami ali s kombiniranimi eki-
pami igralcev obeh klubov.

Starostne skupine, v katerih bomo tekmovali so naslednje:

Cicibani skupina 2, U-8: tekmujemo samostojno, naøi na-
sprotniki bodo: Kolpa, Bela krajina A in Krka;

Cicibani skupina B, U-10: tekmujemo samostojno, naøi na-
sprotniki bodo: Arne Tabor 69, Olimpija Ljubljana B, Vrhni-
ka, Mengo B, Interblock B, Jezero Medvode, Brinje B, Svobo-
da Ljubljana in Bravo Publikum B;

Mlajøi deœki U-12, 2. liga: tekmujemo v kombinirani ekipi 
skupaj s Koœevjem;

Starejøi deœki U-14, 1. liga: tekmujemo v kombinirani ekipi 
skupaj s Koœevjem.

Podrobnosti o naøtetih tekmovanjih (rezultati, lestvice in raz-
poredi tekem) lahko spremljate na internetnem naslovu MNZ 
Ljubljana http://91.185.200.42/mnzljforum/.

Vse øolarje, ne glede na starost in spol, ki imate interes za 
vadbo nogometa, vabimo, da se nam pridruæite.

Za vsa dodatna vpraøanja lahko pokliœete na GSM 041 472 
122 (Mitja).

Nogometni pozdrav!

Mitja Pintariœœ

Øport in rekreacija Øport in rekreacija

Vsak œetrtek med 18. in 22. uro lahko na 
øolskem igriøœu v Velikih Laøœah spremljate 
tekme jesenskega dela obœinske lige v malem 
nogometu.

Tekmovanje bo potekalo do sredine oktobra.

Vabljeni!
Organizator lige: ØD NK Velike Laøœe

Vabilo
na sreœanje nogometaøev

Vabimo vas, da se nam v petek. 
25. septembra, ob 19.00 pridruæite v 
Øportni dvorani v Velikih Laøœah, kjer bomo 
prisostvovali predstavitvi igralcev domaœega 
drugoligaøa KMN Velike Laøœe. 

Po predstavitvi igralcev bo revijalna 
tekma, ki se je bodo udeleæile tudi legende 
slovenskega nogometa: Saøo Udoviœ, Dæoni 
Novak in drugi.

Vabljeni!    
  Vstop prost!

             
        KMN Velike Laøœe

TVD PARTIZAN
vabi na skupinsko vodeno vadbo 

KINEZIOF iT!
Namenjena je vsem, ki ste pretekla leta æe 
obiskovali vadbo zdrava hrbtenica kot tudi 

zaœetnikom, ki æelite ob pravilni izvedbi gibov 
izboljøati telesno dræo, vzdræljivost, moœ, gibljivost 

in se sprostiti.

Ker poleg elementov aerobike vkljuœuje tudi vaje 
po principih pilatesa,

je namenjena tudi osebam s ponavljajoœimi 
se boleœinami v hrbtenici in pri osteoporozi 

(preventivno).

Vadba se bo predvidoma zaœela v drugi polovici 
septembra in bo potekala 2-krat tedensko v 

veœernih urah.

Za vse informacije in prijave pokliœite na telefon: 
031 339 703 (Anita)

Mini šport vadba in novi 
programi za otroke
V letoønjem letu v Velikih Laøœah nadaljujemo z otroøko øportno 
vadbo, ki je namenjena predøolskim in øolskim otrokom do 4. 
razreda. V Mini øportu izvajamo øportno vadbo, ki temelji na 
uœenju razliœnih zvrsti øporta. Ne podpiramo tekmovalnega 
naœina treninga, saj je naø osnovni cilj, da otroci vzljubijo øport 
in se na prijeten naœin spoznajo z razliœnimi øporti.
Naøe vadbe so prijazne vadbe za otroke, kjer otroke vzgaja-
mo s srcem, jih usmerjamo v osebnostni razvoj in uæivanju v 
øportnih aktivnostih. 
Vadba predøolskih otrok je prilagojena starosti in razvoju otrok, 
prav tako igrala in øportni pripomoœki. Z doloœenimi vajami 
in igricami otroci razvijajo osnovne motoriœne sposobnosti 
in se spoznavajo z vsemi oblikami øporta. Øolska vadba je se-
stavljena iz elementarnih iger (igre za ogrevanje, umirjanje in 
sproøœanje), gimnastiœnih vaj in naravnih oblik gibanja (hoja, 
tek, lazenje, plazenje, skoki, plezanje, meti …). Mini øport vad-
be potekajo 1–2x na teden.
V novem øolskem letu pa v Mini øportu predstavljamo tudi 
nove programe in teœaje. Æe konec leta bodo lahko otroci z 
nami odøli na teœaj smuœanja ali deskanja na snegu, v spo-
mladanskih mesecih nas œaka teœaj rolanja, kjer se otroci uœijo 
rolerskih veøœin, nabirajo kondicijo, se zabavajo in se uœijo 
varnega rolanja. 
V poletnih mesecih pa smo pripravili Euro golf kamp s profe-
sionalnim golf igralcem Matjaæem Gojøiœem. Na golf kamp se 
nam lahko pridruæijo vsi otroci, ki se s to zanimivo in »staro« 
igro øe niso spoznali in otroci, ki golf tudi trenirajo. Øe ena za-
nimiva letoønja novost je tudi poletni tabor jadranja na deski in 
jadranja s padalom (windsurf ing in kitesurf ing). Poleg zabavne-
ga in øportno preæivljanja poœitnic ob morju, se otroci nauœijo 
»surfarskih veøœin«, hkrati pa se druæijo s sovrstniki. 
Veœ o vadbah, terminih in programih najdete na www.mini-
sport.si.

S kolesom na družinski 
izlet po Mišji dolini 
Po poti modrega bleščalca
V zaœetku julija smo se odpravili na druæinsko kolesarjenje 
po Miøji dolini. 14 kilometrov dolga kroæna pot je primerna 
tudi za druæine z manjøimi otroki.

V sodelovanju s kolesarsko sekcijo TVD Partizan smo se s kole-
si odpeljali s Karlovice proti Kaplanovemu, mimo Marinœkov, 
Gradiøœa in Doløœakov do Kneja ter mimo Stop nazaj do Kar-
lovice. Prvi  postanek smo naredili  na domaœiji Tasrednji 
maln (pri Zadnikovih) na Kaplanovem, kjer stoji najstarejøi 
datiran kozolec na Slovenskem, na njem smo poiskali letnico 
- 1772.  Pri Obla-
kovih v Stopah so 
poskrbeli, da smo 
privezali duøo, 
pokukali smo øe v 
nahajaliøœe meso-
jedih rastlin pod 
Logarji - dolgoli-
stnih in okroglo-
listnih rosik ter 
mastnic, zakljuœili 
pa pri lokalu Ja-
nez na Karlovici. 
Poleg kolesarjev in 
Jureta v spremlje-
valnem vozilu so 
se naøemu podvi-
gu pridruæili tudi 
œlani moto sekcije 
KTØD. Joæe Vesel, 
ki je na svojega 
jeklenega konjiœka 
naloæil Roka Borøtnika s kamero, je vso pot spremljal naøo 
karavano. Rok je posnetke nato spretno zmontiral in nastal je 
zanimiv f ilm o kolesarjenju v Miøji dolini, ki si ga lahko ogle-
date  na Parnasovi spletni strani.  Prevoæeno kolesarsko pot 
smo poimenovali pot modrega bleøœalca - po kaœjem pastirju, 
ki ga prepoznamo po njegovih izrazitih modrozelenih krilih. 
Vrisana bo tudi na novi zloæenki o Miøji dolini (izide konec 
septembra v okviru projekta  Mokriøœe - izziv za podeæelje  
pod okriljem MOP in Urada vlade za informiranje).

Metka Stariœ, Zavod Parnas
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Vadba za prebujanje 
ustvarjalnih energij
Ob 5. obletnici  vabimo k sodelovanju 

Vadbo, ki jo izvajamo æe peto leto na Turjaku in Igu, smo tako 
poimenovali, ker je s svojimi vajami in sestavo primerna za 
ohranjanje zdravja, prinaøa notranje ravnovesje in spodbuja k 
ustvarjalnosti vsakega posameznika. Primerna je tako za osebe 
v aktivni dobi kot tudi za starejøe. Vadbo vodi Tina Seøek, vadi-
teljica, terapevtka in zdravilka. 
Tino so æivljenjske situacije pripeljale do spoznanja, da z ve-
seljem naredi kaj za sebe in svoje bliænje. Izobraæevala se je 
na podroœju antropozof ije, kitajske medicine, nauœila se je kra-
niosakralnih osteopatskih tehnik, klasiœne in tui-na masaæe ter 
zdravljenja s pomoœjo bioenergije. Pri svojem delu upoøteva 
tudi navodila uradne medicine in f izioterapije. Izjemno rada 
se giba, saj se je æe od malih nog ukvarjala z najrazliœnejøimi 
øporti, zdaj pa so ji øe posebej  blizu chi gong in tai chi vaje.    
Vadba za prebujanje ustvarjalnih energij je sestavljena iz uvo-
dnih vaj za ogrevanje in dihalnih vaj, v osrednjem delu vad-
be so vaje usmerjene na celostno oæivljanje notranjih telesnih 
struktur, revitalizacijo in tudi oblikovanje miøic. Ta sklop je 
intenzivnejøi, a v smislu poglobljenega gibanja in ne toliko v 
øtevilu ponovitev doloœenih vaj. V osrednjem delu se spoznamo 
øe z razliœnimi zanimivimi vajami, kot so brokatne vaje ali vaje 
petih elementov. Najdaljøemu delu sledi kratka samomasaæa 
(podplati, noge, glava ...) ter sproøœanje z meditacijo za vpogled 
vase in rast notranjega zavedanja. 
Tako oblikovana vadba pomaga pri dvigu æivljenjske energije, 
skladnem delovanju notranjih organov, krepitvi miøic, sklepov, 
krvnega obtoka, dihanja in vpliva na usklajeno delovanje vseh 
delov œloveka, tudi psihiœnih, saj vpliva na dobro poœutje. 
Vaditeljica Tina pripoveduje: »Dobro je, œe se zavedamo, da pri 
svojih teæavah, boleznih in napakah nismo poraæenci. Uvidimo 
lahko, da moramo po drugih poteh do cilja, z veœjo pozornostjo. 
Z drugimi oblikami svetlobe, ki jo nosimo v sebi. S pomoœjo ra-
znih tehnik sproøœanja in meditacije pa øe dodatno poskrbimo 
za ravnovesje in zdravje. Vedoæeljnost in raziskovanje gibanja s 
pravilno uporabo delov lastnega telesa dvignejo zavedanje, da 
zdravje prihaja iz notranjosti in odpravlja vse blokade, ki smo 
jih vnesli hote ali nehote. Ugotovimo, kaj je tisto, kar je dobro 
in loœimo tisto, kar nas izœrpava in œe smo predolgo v vseh teh 
situacijah, nam seveda naøe telo pove, da je naøe zdravje naœeto. 
Vse moænosti pa so v  nas samih. Ko reœemo, da mi to ne znamo 
ali ne zmoremo, je to pravi œas, da seæemo po neœem novem in se 
nauœimo uporabljati nove naœine in  tehnike. Izpopolnimo, kar æe 
znamo. S tistimi, ki izrazijo æeljo sodelujem tudi pri odpravljanju 
posledic zdravstvenih teæav in pri vpeljavi novih naœinov ali poti 
do zdravja. Pri tem pomaga delo na sebi:  spoznavanje  samega 
sebe, ozaveøœanje o povezavah z drugimi, ugotavljanje in razi-
skovanje  znanih (pogosto neustreznih) navad ter predrugaœenje 
vedenja za ustreznejøi (vitalnejøi) naœin æivljenja. Aktivnemu 
posegu v izboljøanje lastnega æivljenja je namenjena Vadba za 
prebujanje ustvarjalnih energij. Organizirane skupine omogoœajo 
pravo mero izmenjave mnenj in izkuøenj ter  skupno usmerjeno 
dejavnost k cilju: zdravju, ravnovesju in ustvarjalnosti.« 
Dodaja øe: »Ne bodimo strogi do sebe. Dajmo moæganom œas, da 
se navadijo na nove naœine miøljenja, delovanja. Imejmo se radi 
in si dovolimo, da nekaj tudi ne naredimo popolno. Kadar pa smo 
dosegli nekaj, œesar doslej øe nismo,  se  pohvalimo in tudi nagra-
dimo. Bodimo zmerni in na nobenem podroœju  ne pretiravajmo 
-  ne bodimo vedno le uœitelji ali vedno samo posluøalci. Spomni-
mo se, da se imamo radi in to povejmo tudi naøim bliænjim.  Vse,  

kar doæivljamo mi, doæivljajo tudi naøi bliænji in  osebe okrog nas. 
Tudi æivali imajo svoj svet zaznavanja. Bodimo naravni in storimo 
tisto, kar æelimo, da bi v podobni situaciji naredili drugi za nas. 
Ob vstopu v peto leto vadbe sem vesela, da smo skupaj in da se 
bo naøa pot nadaljevala. Zahvaljujem se tudi vsem, ki  soobliku-
jete naøo Vadbo s svojo dejavno udeleæbo.«  
Vadba za razvijanje ustvarjalnih energij se je zaœela v oktobru 
2004 v dvorani na Turjaku. Prvo leto smo priœeli z majhno sku-
pino, a se je ta vsako leto poveœala in po petih letih smo kot 
velika druæina. Precej œlanic je v skupini æe od samega zaœetka. 
Nekaj se nam jih je z leti øe pridruæilo in so ostale z nami, 
nekatere pa so naøle svojo pot drugje. Vse, ki vadbo obiskuje-
jo redno, pripovedujejo o dobrem vplivu vadbe na kondicijo, 
vitalnost, energetsko opremljenost in sproøœenost: »V sebi smo 
prebudile samozaupanje, bolj se zavedamo delovanja svojega 
telesa in povezanosti tega delovanja z naøim poœutjem. Z vsa-
kodnevnimi teæavami se manj obremenjujemo, pazimo tudi na 
pravilno noøenje bremen.« 
Nekatere œlanice poroœajo o tem, da so nauœene tehnike z vese-
ljem poizkusile tudi doma na svojih druæinskih œlanih. Øe posebej 
je dobrodoølo znanje masaæe in sproøœanja.  Pravijo, da se veliko 
novega nauœimo, hkrati pa se tudi  spomnimo, kar smo se æe uœili, 
pa se je skozi hitenje vsakdanjika z leti porazgubilo. Vadba pa 
poleg ostalega prinaøa tudi druæenje, œesar so  œlanice vesele. 
Ostane povabilo, da se nam pridruæite tudi vi. Vadimo ob pone-
deljkih v dvorani na Turjaku, v prihodnji sezoni bomo zaœenjali 
æe ob 19.00. Vadba se obiœajno priœne v oktobru, a smo se 
odloœili, da se letos sreœamo malo prej. Tako za œlane kot tiste, 
ki bi se radi prepriœali, kako poteka naøa vadba, organiziramo v 
ponedeljek,  21. in 28. septembra od 19.00 do 20.30 brezplaœno 
predstavitveno Vadbo za prebujanje ustvarjalnih energij v dvo-
rani na Turjaku. Vabljeni vsi, ki æelite spoznati, se nauœiti in ob-
vladati veœ naœinov za ohranitev zdravja. Se nadihati, prepotiti, 
zmasirati in sprostiti ter nasmehniti. Prinesite podlago in veliko 
brisaœo ter nogavice, oblecite ohlapno oblaœilo. Veselimo se 
sreœanja z vami. Za veœ informacij: Tina Seøek, vaditeljica in 
terapevtka – 041 745 363, tina@zru.si. 

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
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Vaditeljica Tina Seøek (foto Gregor Greøak)

Nekaj novega 
– In-line hokej v 
velikolaški občini
 
Æe od otroøkih dni smo se podili 
za æogo, se poganjali na smuœeh, 
pa vendar smo vedno iskali nove 
izzive. Iskali smo nekaj, kjer bi 
lahko izrazili svoj jaz. Skozi leta 
smo sodelovali v razliœnih øportih,  
nastajala so nova øportna druøtva 
ter klubi. Letos pa smo dobili ura-
dno nov klub v in-line hokeju.
Za zaœetek vam povem, da je to 
hokej, ki se igra na rolerjih, razen 
tega se pa od hokeja na ledu razli-
kuje tudi v pravilih.
Dolga leta smo fantje iz okolice Turjaka igrali na igriøœih, 
dvoriøœih celo na parkiriøœih. Letos pozimi, natanœneje januar-
ja, pa smo zaœeli trenirati na igriøœu v Lukovici pri Domæalah. 
Pridruæili so se nam øe enako misleœi fantje od drugod in æe je 
nastala osnova kluba. S to ekipo smo se udeleæili dveh turnir-
jev. Prvi podvig je bil 16. maja, ko smo se udeleæili Yeti-jevega 
turnirja v Slovenskih Konjicah. Med teæko konkurenco (bile so 
ekipe iz prve in elitne slovenske lige) smo osvojili odliœno 6. 
mesto. Drugi podvig pa je bil zares pravi uspeh. Na turnirju v 

Dolenjskih Toplicah, ki je potekal 6. junija, pa smo pometli s 
konkurenco, premagali celo domaœine, nato pa nam je spo-
drsnilo v f inalu, tako da smo osvojili odliœno 2. mesto! S tem 
dobrim rezultatom gremo po øe boljøe, zato smo sklenili, da se 
v jeseni prijavimo v dræavno In–line hokejsko ligo!
Zaœeli smo zares, spremenili smo malce delovni kader ter 
pripeljali v naø klub trenerja z licenco. Treniramo øe vedno 
na igriøœu v Lukovici, toda upamo da bomo v bliænji priho-
dnosti, lahko igrali in trenirali na domaœem igriøœu, saj bo 
spomladi leta 2010 zaæivela tudi In-line hokejska øola. Klub 
smo uradno postali 18. avgusta, z imenom HK Trojanci (po 
naøem sponzorju, ki pa potrebuje druæbo), ta mesec smo se 
tudi prijavili v 2. Slovensko ligo, vendar pa smo bili sprejeti v 
1., saj je v drugi primanjkovalo ekip.
Vse informacije dobite pri kapetanu ekipe na naslovu: gregor.
jakob@gmail.com, seveda se tukaj javite tudi vsi zainteresira-
ni. Najdete nas pa tudi na Facebooku.
Smo fantje, ki se radi zabavamo, ter se ukvarjamo z malo bolj 
adrenalinskim øportom.

 Jan Øavli

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

POZIVA

 NOSILCE KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV

k vpisu namestnika nosilca in 
gospodinjstev na kmetiji

 v register kmetijskih gospodarstev.

Ministrstvo poziva nosilce kmetij, da najpozneje 
do 30. septembra 2009 v register kmetijskih gospo-
darstev posredujejo podatke o svojem namestniku 
in gospodinjstvih, katerih en ali veœ œlanov se na 
kmetiji ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. 
Podatke posredujete na obrazcu Podatki o name-
stniku nosilca in gospodinjstvih na kmetiji, ki je sku-
paj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletni 
strani http://rkg.gov.si/GERK/ in je dostopen tudi 
na upravnih enotah ter na enotah kmetijsko sve-
tovalne sluæbe. Izpolnjeni obrazec s podpisom no-
silca in njegovega namestnika poøljite na pristojno 
upravno enoto.

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, øt. 45/08) na 
novo doloœa kmetijo kot obliko kmetijskega gospo-
darstva, na katerem se eno ali veœ gospodinjstev 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Na eni kmetiji je 
lahko vpisanih veœ gospodinjstev (ne glede na na-
slov gospodinjstva), posamezno gospodinjstvo pa je 
lahko vpisano le na eni kmetiji.

Œlani kmetije so œlani vseh gospodinjstev na kme-
tiji, ki so starejøi od 15 let. Podatki o œlanih kmeti-
je se v register kmetijskih gospodarstev prenesejo 
iz evidence gospodinjstev, v katero posamezni-
ki sporoœajo podatke o gospodinjstvih na podlagi 
predpisov o prijavi stalnega prebivaliøœa. Vsaka se-
litev v ali iz gospodinjstva pomeni spremembo po-
datkov v evidenci gospodinjstev in s tem hkrati tudi 
spremembo podatkov o œlanih kmetije v registru 
kmetijskih gospodarstev.  

Œlani kmetije, ki so lastniki oziroma solastniki kme-
tije, doloœijo nosilca in njegovega namestnika. Œe 
na kmetiji razen nosilca ni drugih œlanov kmeti-
je, starejøih od 18 let, namestnika nosilca ni treba 
doloœiti. Namestnik prevzame pravice in obveznosti 
nosilca kmetijskega gospodarstva, ko nosilca ni veœ 
ali ko nosilec postane zaœasno ali trajno opravilno 
nesposoben. 

Podatkov o namestniku nosilca ni treba posredovati 
samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim 
osebam ter kmetijskim gospodarstvom, ki imajo v 
uporabi planine in skupne paønike.
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gradu Turjak Eugen Øerbec, obenem poznavalec zgodovine, 
ter nam nanizal mnogo zgodovinskih dejstev, zabeljenih z 
anekdotami. 

V razglednem stolpu smo ob predavanju profesorice Bar-
bare Ænidarøiœ izvedeli mnogo o bitki pri Sisku in zmagi 
Andreja Turjaøkega nad Turki. Predavanje je popestrila tudi 
stalna razstava, ki pa je bila uradno odprta v nedeljo, 28. 
junija, in bo vse leto na ogled ob nedeljah dopoldne. Ne-
koliko smo se odpoœili na novo narejenih klopeh, za kar 
smo zopet zasluæni œlani TD Turjak, ki smo z lastnim delom 
in sredstvi uspeli razrezati les in ga pripeljati na Goro. Za 
les smo zaprosili zastopnika posestva grofov Auerspergov, 
gospoda Verstovøka. Naj mu na tem mestu øe enkrat zahva-
lim za donacijo. Zahvala pa tudi gozdarjem pod vodstvom 
Milana Podlogarja, ki so nam les pripravili.

Iskreno bi se tudi zahvalila druæinam Pirman, Peterlin, Te-
kavec in Æeleznikar (Œeteæ, Javorje, Øœurki), ki so nam po-
magali pri izvedbi zastavljenih ciljev. Zahvaljujemo se tudi 
obœini Velike Laøœe za sponzorstvo.

Po spustu z Gore smo si ogledali tudi kapelico sredi vasi na 
Malem Loœniku, ki jo je postavil Anton Petriœ in tako ohra-
nil pribliæno 400 let staro deblo lipe, iz katere je izrezljan 
oltar. Ob gostoljubju Petriœeve druæine smo z zanimanjem 
posluøali tudi avtorja kapelica, ki nam je obrazloæil smisel 
takega poœetja. Korak smo ustavili øe ob ogledu Duøœakove 
kaøœe, v kateri se prepleta zgodovina in sedanjost sta-
rih predmetov in lonœenine, ki jo sama izdeluje. Spust do 
Bajdinøkih slapov, naravne znamenitosti v ozki soteski pod 
Malim Loœnikom, je bil na nekaterih mestih teæak zaradi 
razmoœene poti in podrtega drevja, vendar smo sreœno priøli 
mimo in naprej do turjaøkega pokopaliøœa. Tam nam je Eu-
gen pokazal grofovo srce, ki je shranjeno v pokopaliøki ka-
pelici, skupaj z predstavitvijo zgodovinskih dejstev. Konœno 
smo priøli do turjaøkega gradu in si ogledali notranjost gra-
du, potem pa nas je pri Lovskem domu œakala malica in 
vesela harmonika. 

Ker so prisotni izkazovali izredno zadovoljstvo, upamo, da 
se drugo leto sreœamo v veœjem øtevilu, saj menda ne bo 
vsako leto nagajalo vreme.

V nedeljo smo œlani TD Turjak postavili turistiœno stojnico 
tudi na Gori, kjer se je po æegnanjski maøi uradno odprla 
likovna razstava Po sledeh Andreja Turjaøkega. Razsta-
va je resniœno vredna ogleda, zato lepo vabljeni, da si jo 
ogledate.

Sušilna sezona v 
Sušilnici sadja Gradež
Na prvi septembrski dan je druøtvo za ohranjanje dediøœine 
v novi suøilni sezoni prviœ napolnilo peœ v gradeøki suøilnici 
sadja. Tudi letos bomo skuøali ugoditi vsem æeljam po suøenju 
sadja na tradicionalen naœin. Za rezervacijo termina pokliœite 
na telefon 031 603 259 ali 041 766 116.

Komarjeva nedelja v Øiøki

Druøtvo za ohranjanje dediøœine se je tudi letos odzvalo 
vabilu Turistiœnega druøtva Ljubljana – Øiøka in sodelovalo 
na Komarjevi nedelji.
V programu je sodelovala skupina druøtva za ohranjanje 
dediøœine Suhe œeøplje, ki je bila tudi letos toplo sprejeta in 
je poæela navduøen aplavz po obeh nastopih, ki sta obsegala 
po veœ narodnih pesmi.
Obiskovalci prireditve so pokazali tudi veliko zanimanja za 
roœno izdelovanje zobotrebcev in izdelovanje roæ iz krep 
papirja ter za darilna pakiranja na stojnici naøega druøtva. 
Na gostovanju smo izkoristili tudi moænost, da povabimo 
obiskovalce v velikolaøko obœino, v Trubarjeve kraje in 
seveda tudi na Praznik suhega sadja na Gradeæu.

Veœer pod lipo v Srednji vasi v Bohinju

Na povabilo turistiœnega druøtva so Suhe œeøplje gostovale 
kot posebne gostje na Veœeru pod lipo v Srednji vasi v 
Bohinju. Bile so na zadnjem veœeru, saj je program potekal 
vsak ponedeljkov veœer v juliju in avgustu.
Navduøile so veœ sto obiskovalcev, domaœinov ter domaœih 
in tujih turistov v Bohinju. Mnogi so poznali besedila in so 
pritegnili s svojim petjem.
Ameriœana iz Texasa sta poskusila tudi sama izdelati 
zobotrebce. Enemu od njih je ølo zelo dobro od rok. Za øirøe 
tekmovanje v izdelovanju zobotrebcev pa ni bilo œasa zaradi 
obseænega programa.
Skupina druøtva za ohranjanje dediøœine se je polna lepih 
vtisov z veœera pod lipo, pa tudi z popoldanske voænje z 
ladjico po Bohinjskem jezeru (darilo turistiœnega druøtva) ter 
sprehoda ob jezeru, øele sredi noœi vrnila domov.   

Boris Zore
Foto: Andrej Jakob

Praznik suhega 
sadja na Gradežu
NEDELJA, 20. SEPTEMBER 

(v primeru deæja 27. september)

ob 9. uri – zbiraliøœe pohodnikov 
                 pri Domu krajanov Turjak

– Po Trubarjevi rojstni fari
– pohodniki bodo obiskali grad Turjak, Trubarjevo 

domaœijo na Raøici, cerkev sv. Kancijana, kjer je 
bil Trubar krøœen, in prazniœni Gradeæ

od 12. ure dalje na Gradeæu

–   domaœa gradeøka hrana 
    (gradeøki golaæ, svinjske kraœe iz gradeøke peœi, 

postrvi po gradeøko, prosena kaøa iz ekoloøko pri-
delanega prosa, tipiœne gradeøke slaøœice)

–   Velikolaøka trænica

(domaœi izdelki, ekoloøko suho sadje in drugi pridelki, 
spominki) 
     –  ogled starih opravil in ohranjene 
         dediøœine na vasi

(tradicionalno suøenje sadja na drva, roœno iz-
delovanje zobotrebcev, izdelovanje roæ iz krep 
papirja, predpraænikov iz koruznice, naglavnih 
svitkov, luøœenje prosa v stopi, ogled zbirke stare-
ga orodja, starega vaøkega jedra z nekdanjo hiøo 
skladatelja Marija Kogoja, œrno kuhinjo, obno-
vljeno staro gostilniøko kletjo, vodnjaki,razstava 
o zgodovini Gradeæa)

ob 14. uri na gradeøkem prireditvenem prostoru
      –  kulturna dediøœina na gradeøkem odru

od 15. ure dalje na gradeøkem prireditvenem prostoru
      –  zabava na vasi

za plesom bo igral ansambel ZAKRAJØEK, pester izbor 
hrane in pijaœe, bogat sreœelov
med veselico v neposredni bliæini prireditvenega 
prostora
– otroøke delavnice – pastirske igre – 
   lokostrelsko tekmovanje

Prireditev f inanœno podpira Obœina Velike Laøœe, 
kot del projekta Velikolaøka trænica je sof inanciran 
iz sredstev Leader in z zasebnimi f inanœnimi sred-
stvi 

Druøtvo za ohranjanje dediøœine, 
Obœina Velike Laøœe, Javni zavod Tru-
barjevi kraji v sodelovanju z Zavo-
dom za kulturo in turizem Parnas ter 
øtevilnimi druøtvi.

Na vojskovodjo 
Andreja Turjaškega 
v okviru turjaških dni 
(17.–28. junij 2009)
smo se skupaj TD Turjak s KUD Marij Kogoj spomnili na 
prireditvi Kulturnega in turistiœnega druæenja Pri Turjaøkih 
lipah v petek, 26. junija, od 15. ure dalje.

Æe po 15. uri smo na stojnicah ponudili na ogled nekaj 
turistiœnih zanimivosti, izdelke iz gline Katarine Duøœak in 
Brigite Mestek ter dobrote iz suøilnice sadja Gradeæ. Med 
povezovalnim programom so nastopile uœenke glasbene 
øole iz Velikih Laøœ (Manca Bavdek – harmonika, Klara Zi-
dar – harmonika, Manca Kaplan – kitara, Lara Petriœ – violi-
na), osrednji dogodek pa je bilo tekmovanje harmonikarjev 
iz kraja Turjak. Ker je bila prireditev na prostem, nam jo je 
zagodel deæ. Tako lahko upamo za naslednje leto na lepøe 
vreme. Drugo leto nameravamo tudi prestaviti prireditev 
Turjaøki harmonikar iz meseca decembra v ta œas Turjaøkih 
dni, saj je bilo prvo tovrstno sreœanje prav v juniju, æe dav-
nega leta 1990.   

V soboto, 27. ju-
nija, je TD Turjak 
organiziralo po-
hod po Turjaøki 
turistiœni poti. Po-
hodniki smo sete-
ga dne od 9. uri 
zbrali pred bru-
narico TD na Tur-
jaku. Kljub bolj 
kislemu vremenu 
smo polni optimizma stopili za naøim vodiœem Gustlnom. 
Na Gradeæu nas je pri suøilnici sadja sprejel predsednik 
Druøtva za ohranjanje dediøœine Gradeæ, Boris Zore s so-
delavci ter na kratko predstavil njihovo dejavnost. Poskusili 
smo tudi njihove dobrote. Pot smo nadaljevali proti Sloki 
gori, kjer nas je zopet œakala prijazna postreæba Staneta 
Peœnik in gospe. Sledil je vzpon na Goro k cerkvici sv. Aha-
cija. Ob poti smo naleteli na sveæe razkopano mravljiøœe in 
odtise kosmatinca, tako da smo se kar malo s strahom ozira-
li œez rame. Pri cerkvici sv. Ahaca nas je priœakal vodiœ na 

MAJA ÆELEZNIKAR za stojnico. Glineni izdelki in nove razglednice 
Turjaka                    (foto: Mateja Zalar) 

Brigita Æeleznikar
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Ob 11. evropski noči 
netopirjev

Netopirji so ena najbolj ogroæenih 
æivalskih vrst in so zato vsi zavar-
ovani. V Sloveniji je bilo najdenih 
30 razliœnih vrst netopirjev, ven-
dar pa danes najverjetneje æivi le 
øe 28 vrst. Zato je øtevilka 15 vrst 
netopirjev, ki jih najdemo v Miøji 
dolini, pravzaprav zelo velika.  
Ob 11. evropski noœi netopirjev 
smo 26. avgusta netopirje podrobneje spoznavali tudi na 
Trubarjevi domaœiji.
Najprej smo z Lojzetom Severjem pred Temkovo æago po naœrtih  
izdelali tri netopirnice. Namestili smo jih na jeløi in kozolec na 
Trubarjevi domaœiji. Netopirnice so neke vrste  poletne hiøice za 
netopirje, les za njihovo izdelavo nam je odstopil Zvone Cen-
ta s Turjaka; prav lepa hvala. Œe ste delavnico zamudili, si lah-
ko ogledate naœrt za netopirnico na spletni strani Slovenskega 
druøtva za prouœevanje in varstvo netopirjev, povezavo na naœrt 
pa najdete tudi na naøi spletni strani (zavod-parnas.org).
Aljaæ Rijavec, naø zvesti sodelavec pri raziskovanjih narave, nam 
je v zanimivem multimedijskem predavanju predstavil æivljenje 
netopirjev, njihove glavne znaœilnosti, posebnosti in politiko iz-
vajanja varstva netopirjev.  Po predavanju smo øli netopirje øe 
opazovat s pomoœjo ultrazvoœnih detektorjev. Te naprave pretvar-
jajo za œloveøko uho sicer nesliøne zvoke na niæje frekvence - kar 
pomeni, da smo iz detektorjev  najprej  zasliøali nekakøno praske-
tanje ali pokanje, potem pa v bliæini tudi opazili netopirje v letu.  
Prviœ smo tudi podelili naziv Netopirjem prijazna domaœija, ki 
ga zavod Parnas podeljuje v sodelovanju s Slov. druøtvom za 
prouœevanje in varstvo netopirjev - prejela ga je druæina Øilc z 
ekoloøke kmetije na Karlovici. Njihova domaœija na podstreøju 

hleva daje zavetje øtevilnim kolonijam netopirjev, ki so tam 
naøli svoj mir in dom. Z veseljem ugotavljamo, da v Miøji do-
lini to ni edini primer lepega odnosa do netopirjev, ki si svoje 
domovanje poiøœejo v kleti ali celo za roletami, pa domaœih 
to prav niœ ne moti.  Pravijo jim tudi poltiœi - polmiøi ali pa 
pilpogaœke. Na priznanju je narisan mali podkovnjak, ki ga je 
ilustrirala Marija Prelog, krasi pa tudi nove razglednice iz Miøje 
doline, ki so jih prejeli obiskovalci.

Najbræ je kljub vsemu pametno opozoriti, da netopirje pustimo 
pri miru in jih ne prijemamo, to lahko poœnejo le œlani druøtva, ki 
so za to pridobili licence. Zlasti pa netopirjev  v zimskem œasu ne 
budimo iz zimskega spanja. S tem namreœ porabijo preveœ energi-
je in se zbudijo takrat ko hrane øe ni, in od lakote poginejo.  
Dogodek smo izpeljali v sodelovanju z Javnim zavodom Tru-
barjevi kraji in v okviru projekta Mokriøœe - izziv za podeæelje, 
ki ga v letoønjem letu peljemo ob podpori Ministrstva za okolje 
in prostor ter Urada vlade za informiranje.

Metka Stariœ, Zavod Parnas

funkcionar. Cela druæina je tako »dirkala« po celi Evropi.

Vi niste bili ravno povpreœen dirkaœ.

Prejel sem 76 pokalov. Ne morem jih pokazati, ker sem ji 
poklonil, nekaj klubu za nagrade mladim, nekaj prijateljem. 
No, dva sem pa obdræal. Kar se tiœe povpreœnosti, bi rekel, 
da sem imel bolj slabe avtomobile, nesfrizirane, serijske, øe 
gume so bile take. A bil sem borben in predvsem vztrajen – v 
svoji karieri nisem imel nobenega odstopa, tudi œe sem imel 
karambol, sem se nekako privlekel do cilja. 

Vaøi najveœji uspehi med leti 1970 in 85. 

Kot voznik sem bil dræavni prvak – mislim, da prvi, ki æivim 
v Obœini Velike Laøœe. Prvi od Slovencev (in drugi Jugoslo-
van) sem se uvrstil na svetovno prvenstvo (78–79) v Monte 
Carlu, bil sem 17. Slovim kot najboljøi sovoznik, dirkal sem s 
Puønikom, najboljøim avtomobilistom vseh œasov, postal bal-
kanski prvak in dræavni prvak Jugoslavije 74. leta. Dosegel 
sem tudi veœ drugih in tretjih mest. 

Gotovo se spomnite tudi iz obdobja avtomobilizma kake za-
nimive zgodbe. 

Dræi. 15. januarja sem kupil nov avto Renault 5 TS. Imel sem 
dirko 21. januarja in na vsak naœin sem hotel nastopiti. Toda 
hladilnik je bil poøkodovan, za popravilo bi moral poœakati 1 
mesec. Tedaj je nastopila moja mama in mi dala tak koristen 
nasvet: naj avtomobil postavim na najstrmejøi klanec ter s 
kapalko nakapljam stekleno vodo na øpranjo pri hladilniku. 
In je delovalo – øe pet let, dokler nisem tega avta prodal. 

Se øe ukvarjate z avtomobilizmom?

Ne, œeprav sem se potem ukvarjal z dirkami kot organiza-
tor in sodnik, imel sem mednarodno licenco, bil sem tudi 
predsednik mednarodne æirije na reliju Saturnus. Toda ko se 
je øportni del AMZS razdelil na klane, sem stopil na stran 
tekmovalcev in se je to sodelovanje nehalo. Zaradi razceplje-
nosti ta øport æe nekaj œasa ne napreduje. Æal. 

Priøla pa sem predvsem, da nam razkrijete svojo krvodajal-
sko zgodbo. Kdaj ste prviœ darovali kri?

Tri mesece preden sem bil star 18 let sem prviœ dal kri. Zdelo 
se mi je imenitno, da lahko s tem komu pomagam. Potem 
sem øele zaœel razmiøljati in pri sebi ugotovil, da je to osebna 
dolænost œloveka, ki ima nagibe, da komu pomaga. Ves œas 
sem druge nagovarjal h krvodajalstvu – toda ne tako, da bi se 
hvalil s to svojo dejavnostjo. Ko sem øtiridesetkrat dal kri na 
klasiœen naœin, so mi na Zavodu za transfuzijo krvi predlaga-

izumitelj in avtomobilski dræavni prvak, kot vem, prvi dræavni 
prvak iz Ribnice.

Je bila tudi mama v œem izjemna?

Seveda. Bila je druga æenska v Ribnici (za Rudeæevo gospo), 
ki je imela vozniøki izpit. Oœe je imel æe pred vojno servis in 
z mamo sta imela taksi in pogodbo z Zdravstveno postajo za 
prevoz bolnikov v Ljubljano. 

Rojeni ste med vojno. To niso bili ravno romantiœni œasi.

Oœe je imel med vojno popravljalnico oroæja, iz Jelenovega 
æleba sta z mamo vozila ranjence. Kot zanimivost naj povem, 
da sta moj oœe in dr. Oraæem pripeljala v sanatorij Emona 
v Ljubljano prvega ranjenega partizana – spominska ploøœa 
z omembo dogodka je øe danes na zgradbi. Skratka, po ka-
pitulaciji Italije je oœe odøel v partizansko vojsko, postal je 
komandant avtoøole glavnega øtaba partizanske vojske in 
osvoboditev priœakal v Biogradu. 

Oœeta torej ni bilo medtem, ko ste se rodili.  

Res, svojega oœeta od malega v æivo nisem videl. Mama mi 
je dala oœetovo sliko in mi pripovedovala o njem, govorila 
je, da je to moj oœe.  Pri desetih mesecih sem sliki rekel: 
AKA – ves œas mi je dala vedeti, da je to pomembna oseba. 
Mama se je  po osvoboditvi z otroki (imam øe dva starejøa 
brata) selila iz Hrovaœe v Ribnico. O oœetu, ki ga øe mesec po 
osvoboditvi ni bilo in njuna zadnja pisma so bila izmenjana 
æe nekaj mescev prej, so øirili razne govorice, tudi to, da je 
umrl.  Torej, ko je mama pripeljala pohiøtvo, je do nje stopila 
ena od sosed in ji povedala, da je oœe priøel  – res, v mali 
Hrovaœi so æe bili postrojeni avtomobili. Mama si je sezula 
sandale, pograbila mene v naroœje in tekla vso pot. Z mano 
v naroœju je stekla oœetu v objem, prijel sem ga za ramo in 
ga takoj prepoznal. Rekel sem mu: AKA. Takrat sva se prviœ 
videla in za opazovalce je bil to menda zelo ganljiv prizor. 
Naj povem øe to, da me je zelo presenetilo in ganilo, ko je 
moja hœi Nina mene tudi zaœela klicati AKA, œeprav smo jo 
uœili, da sem »oœi«. 

Mladost ste preæiveli v Ljubljani.

Po vojni je bil oœe ves œas bolehen, premestili so ga v Lju-
bljano in tako smo vsi øli v Øiøko. V osnovno øolo sem hodil 
v Øiøko in Øentvid, potem pa so me dali na strojno tehniœno 
øolo, œeprav sem bil bolj humanistiœno usmerjen. Oœe je paœ 
vztrajal. Res pa je, da me je zanimal tudi motorizem. Æal je 
oœe umrl v mojem 3. letniku. Øolo sem konœal, potem pa sem 
øel na viøjo upravno øolo. Naredil sem en letnik in si rekel, da 
bom ob delu zlahka øtudiral, tako sem se zaposlil. Veœ let pa 
sem obiskoval predavanja iz f ilozof ije in sociologije na F ilo-
zofski fakulteti. Nikoli ne bom pozabil predavanj dr. Gorazda 
Kuøeja, bil je izjemen um in duh. Vøeœ mi je bilo, da nikoli 
niti z eno besedo ni zahteval od øtudentov, da bi se oprede-
ljevali glede svojih nazorov. Najveœ sluæbenega œasa sem bil 
v gradbeniøtvu – vodarstvu, kjer sem se ukvarjal z logistiko. 
Upokojil sem se pri 58 letih z 41 leti delovne dobe. 

Vrniva se nazaj. Ste po oœetu nasledili zanimanje za avtomo-
bilizem in dirke?  

Seveda – oœe je bil tudi dirkaœ in predvsem organizator dirk. 
Po poklicu je bil mehanik, toda tak ustvarjalen, izumiteljski. 
Bil je asistent Alberta Strune na Strojni fakulteti za popravila 
motorjev z notranjim izgorevanjem. Izumil je izvirno karose-
rijo avtomobila za TAM – vse je bilo tudi æe dogovorjeno, da 
bodo zaœeli z izdelovanjem, a priølo je vojaøko povelje iz Be-
ograda, po katerem so  morali v TAM-u izdelovati vojaøka vo-
zila. Z oœetom sem dobro spoznal ta øport, hodil sem na vse 
tekme v Jugoslaviji in œez mejo. In tudi mama je bila øportni 
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Pri izdelavi netopirnic so sodelovali tako mlajøi kot starejøi obiskovalci 

Aljaæ Rijavec

T R O B L I N     I N T E R V J U

Na obœinski sveœanosti 2009

Pred Markovim domom

Marko Kožar, 
prejemnik županove 
pohvale za leto 2009
Pogovor o avtomobilizmu, 
krvodajalstvu, pa tem in onem  

Zaœniva na zaœetku. Rojeni ste v Ribnici.

Ja, 27. maja 1944, sredi Ribnice. Bil sem star mesec dni, ko 
so bombandirali Ribnico. Bomba je zruøila pol sobe, v kateri 
sem spal. Ostal je le kot, kjer je bila moja postelja. Preæivel 
sem z manjøo poøkodbo glave. Tako spodbudno sem zaœel. 

Po koreninah ste menda tudi Laøœan.

Moj stari oœe Jernej je bil doma s Koæarjev (Podkraj), pa se 
je priæenil v Hrovaœo, izplaœal je vso æenino ælahto, øel je 
veœkrat delat v Ameriko, in konœno postal gospodar. Tudi 
prvi njegov sin je bil Jernej, ta je bil moj oœe. Moj oœe je bil 

Netopirji, pol tiči - pol 
miši ali pilpogačke
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li, da bi lahko dajal kri tudi na druge naœine. To pomeni, 
da jo daø lahko veœ kot trikrat letno – pravzaprav jo lahko 
daø na 15 dni.

Kaj pomeni na druge naœine? 

To pomeni, da vzamejo le en del krvi – recimo samo plaz-
mo, levkocite, eritrocite ... Ko sem priøel do toœke, ko so 
rekli, da sem »najboljøi« krvodajalec, sem si privoøœil eno 
daljøo pavzo, da si ne bi kdaj oœital, da sem to delal iz »re-
korderskih« nagibov. Œez œas so me z Zavoda poklicali, saj 
so nujno potrebovali kri. Potem sem do zadnjega dne, ko 
sem lahko dajal kri, to tudi delal (pri starosti 65 let se doba 
krvodajalstva neha). 

Menda ste eden od treh Slovencev, ki so najveœkrat v 
æivljenju dali kri in so vas z Zavoda za transfuzijo krvi æe 
leta 2004 predlagali za œastnega obœana Velikih Laøœ. 

Res, toda to sem odklonil, ker nisem hotel, da se iz tega 
dela cirkus.

Toda letos ste prejeli æupanovo pohvalo za eno najbolj 
humanih in solidarnih dejanj œloveka za œloveka. Kri ste 
dali 428 krat. 

Zdaj je drugaœe. Zakljuœil sem obdobje krvodajalstva, to 
je preteklost in vrata lahko zaprem. Lahko pa tudi, in to 
bom poœel øe naprej, spodbujam ljudi, da bi øli dat kri: 
kajti za to ne potrebujete nikakrønih posebnih talentov, 
ampak samo odloœitev. Œlovek je socialno bitje, potrebu-
jemo drug drugega. In prava pomoœ ni tista, da nekomu 
pomagam zato, ker morda bom sam kdaj rabil pomoœ, am-
pak zato, ker nekatere stvari v æivljenju enostavno moramo 
narediti.  Najbolj spoøtujem ljudi, ki dajo kri tam do 30 
krat v æivljenju. Si predstavljate, œe bi vsak Slovenec dal 
toliko krvi (enkrat letno), bi je imeli dovolj. Mislim pa, da 
bi veœ spodbude k veœji stopnji  krvodajalstva pri mladih 
(in drugih) lahko nudila sploøna medicina v zdravstvenih 
domovih in postajah. 

Zadnjiœ ste mi pokazali zbirko za Guinessovo knjigo re-
kordov. Vaøe igle. 

Ja, res, hranim igle, s katerimi so mi vzeli kri. To se je zgo-
dilo pravzaprav po nakljuœju. Ko sem prviœ dal kri, sem 
dobil od medicinske sestre iglo. Namreœ tista, s katero me 
je hotela vbosti, je bila topa. Hotela jo je zamenjati, pa 
sem ji dejal: »Kar s to dajte, œe mi jo potem date.« In res 
se je tako zgodilo. Ko sem drugiœ dal kri pri vojakih, sem v 
hecu rekel: »V Ljubljani sem pa dobil iglo, ko sem dal kri. 
Œe mi date iglo, vam dam kri.« In je uspelo. Ko sem øel na 
Zavod za transfuzijo sem podobno priøel do tretje in æical 

sem te igle, dokler se je dalo (zdaj se ne da zaradi aidsa). 
To svojo zbirko igel sem celo posodil Zavodu za transfuzi-
jo krvi, ko so pripravili razstavo ob njihovem simpoziju, v 
katerem je bila tema razvoj igle od zaœetka krvodajalstva. 
Rad bi omenil, da Slovenija kljub vsemu slovi kot najboljøa 
na svetu. Lani sem zasledil, da so se svetovni mediji œudili 
nad 320- krat dano krvjo prebivalca Juæne Afrike.

Poznate tudi druge Slovence, ki so vam blizu po krvoda-
jalski karieri?

Seveda, v Veræeju je vsako leto krvodajalsko sreœanje. 
Poznam g. Poljanøka iz Idrije, pa duhovnika iz Cerknice 
in enega gospoda iz Ribnice. Ko smo skupaj, smo prava 
druøœina – vsi smo enaki, namreœ, s tem se ne hvalimo, 
smo pa bolj intenzivni pri novaœenju za krvodajalstvo. Na 
50. obletnici krvodajalstva v Sloveniji nas je takratni pred-
sednik parlamenta Herman Rigelnik uradno proglasil za 
plemenite – viteze humanosti. 

Velikokrat vas sreœam na razliœnih prireditvah, ki jih or-
ganiziramo v naøi obœini – od pevskih zborov, likovnih 
razstav, ustvarjalnih delavnic, predavanj, pogovorov. 
Kako to, da vas zanimajo tako razliœne stvari?

Øe veœkrat bi øel. Resniœno spoøtujem prizadevnost ljudi, 
ki se na vseh koncih in krajih tako razdajate (obiœajno po-
leg druæine, sluæbe in øe œesa). Moram reœi, da si ne pred-
stavljam, da bi ljudi nekega urbanega srediøœa (recimo Lju-
bljane) lahko pripravil, da bi razdajali svoj œas in energijo 
s takim navduøenjem. Prav æal mi je, da teh prireditev ne 
obiøœe veœ ljudi, ker sem prepriœan, da bi jih to obogatilo.  

Aktivni pa ste tudi v izobraæevanju za tretje æivljenjsko 
obdobje.

Prav zdaj si prizadevam, da bi to vseæivljenjsko 
izobraæevanje organizirali na osnovi prostovoljstva (ogro-
mno potenciala in volje) tako, da bi bilo dostopno vsem 
generacijam ljudi naøega prostora. Rad bi, da bi to organi-
zirali v okviru obœine brez zunanjih inøtitucij in da bi bilo 
namenjeno vsem   ljudem ne glede na starost, poklic ali iz-
obrazbo. Predstavljam si, da bi nas œlanice aktiva kmeœkih 
æena uœile roœnih del, da bi nas zgodovinar spodbudil k 
raziskovanju zgodovine naøega podroœja, da bi imeli tudi 
izpite za vodiœe, da bi se naø kraj odprl tudi za sodelova-
nje z drugimi ljudmi iz bliænje okolice, kot je Dobrepolje, 
Ribnica, Ig ... In seveda mislim, da je poglavitno, da ljudje, 
ki se tega izobraæevanja udeleæijo, lahko tudi sami izbira-
jo in predlagajo vsebine in teme, za katere mislijo, da jih 
potrebujejo. 

Za konec: imate kako sporoœilo za naøe bralce? 

Bom povedal svoj najljubøi izrek: do prijateljeve hiøe ni 
pot nikoli dolga. Æivim samotno æivljenje, vesel pa sem 
vsakega, ki pride mimo, napovedano ali ne. Æivim v Malih 
Laøœah 70, œe bi koga zamikalo, me lahko prej tudi pokliœe 
na 051 335 835. 

Marko mi je pokazal svoj dirkaøki arhiv, evidenco partij 
remija, ki ga z Mojco igrata od leta 1993, pripovedoval 
mi je o svoji politiœni (leviœarski, a nikoli partijski) poti, o 
tem, zakaj je kandidiral za predsednika dræave, kakøna je 
po njegovem pot v boljøo Slovenijo, zakaj oboæuje brate 
Marks in Audrey Hepburn in zakaj vse svoje nagrade, ki jih 
zasluæi s strastnim reøevanjem kriæank, razdeli sosedom 
in prijateljem. Œe vas mika, vam bo rad odprl svoja vrata. 
Oglasite se v Malih Laøœah, da ga tudi vi bolje spoznate. 

Pogovarjala sem se Ana Porenta
Foto: Gregor Greøak 
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Zbirka igel

KUD Marij Kogoj 
je tekmovanje 
harmonikarjev v Turjaku 
namenil spominu na vojskovodjo 
Andreja Turjaškega in zmago pri Sisku 
(sreœanje - tekmovanje je bilo pri Turjaøkih lipah)

V petek, 26. junija, je v sklopu Turjaøkih dni KUD MARIJ 
KOGOJ organiziral spominsko sreœanje – tekmovanje harmo-
nikarjev iz domaœega kraja ter na ta naœin ponudil ljudem 
urico domoljubne vzgoje. Ker se KUD Marij Kogoj œuti od-
govornega za ohranitev domaœe identitete, smo se spomnili 
na odmevno zmago, h kateri je mnogo prispeval krajan Tur-
jaka, Andrej Turjaøki. Æe od nekdaj so Turjaœani to zmago, 
ki je tudi turjaøki praznik, vedno glasno proslavljali, tako pa 
je bilo tudi na tokratnem kulturnem in turistiœnem druæenju. 
Na njem je nastopilo sedem harmonikarjev, pribliæno enake 
starosti, dva pa sta bila opraviœeno odsotna. To ni bilo uradno 
tekmovanje, o œemer so bili nastopajoœi æe prej obveøœeni, 
saj jim je bilo povedano, da bo zmagal tisti, ki bo imel najveœ 
oboæevalcev. Da so obiskovalci œutili svoj jaz, so imeli samo 
oni pravico glasovati za svojega najbolj priljubljenega in 
obetavnega mladega harmonikarja. Øtetje glasov je pokazalo, 
da sta zmagovalca dva z enakim øtevilom glasov. To sta bila: 
Saøa Gaœnik in Sreœko Hedæet. 
Nastopajoœi harmonikarji na sreœanju – tekmovanju so bili 
naslednji: Simon Petriœ, Saøa Gaœnik, Sreœko Hedæet, Ambroæ 
Ahec, Klemen Krampelj, Æan Japelj in Peter Tekavec. 
Gost je bil komaj osemletni Primoæ Pader iz Smrjen (obœina 
Økof ljica), saj se je KUD Marij Kogoj na ta naœin hotel 
oddolæiti njegovemu oœetu – nekdanjemu harmonikarju Mihi 
Padru, ki nam je brez zadrækov pred leti pomagal in obogatil 
sreœanje Turjaøki harmonikar. Kasneje je Miha Pader igral pri 
ansamblu Odmev z Malega Osolnika, bil pa je tudi pevec v 
mladinskem pevskem zboru KUD-a Primoæ Trubar iz Velikih 
Laøœ. Po naøem mnenju tudi taka gesta spada k pridobitvam 
demokracije.
Sreœanje – tekmovanje je vodila Tjaøa Jegliœ, za fotograf ije 
pa je tako kot vedno v zadnjem œasu poskrbela Mateja Za-
lar, za kar se jima KUD Marij Kogoj lepo zahvaljuje. Za-
hvaljujemo se tudi obœini Velike Laøœe, DPM Velike Laøœe 
in sploh vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in 
poteku tega sreœanja – tekmovanja. Økoda, da smo zaradi 

vremena, ki nam je ponagajalo ravno po podelitvi priznanj, 
morali zakljuœiti s pomembnim domoljubnim druæenjem pri 
Turjaøkih lipah.
Zaradi dejstva, da nismo privræenci strogih tekmovanj in ker 
na Turjaku organiziramo sreœanje TURJAØKI HARMONI-
KAR v decembru, bomo v bodoœe prestavili to veliko, æe od 
zaœetka medobœinsko sreœanje (nastopile so: LJ. Viœ-Rudnik, 
LJ. Moste, Kranj in Grosuplje) na mesec junij, ko potekajo 
Turjaøki dnevi. Ta premik tradicionalnega sreœanja TURJAØKI 
HARMONIKAR bomo naredili med drugim tudi zaradi uni-
katnosti, saj je prvo tovrstno sreœanje potekalo prav junija 
leta 1990.

KUD MARIJ KOGOJ,
predsednik: Franci Peœnik

Podelitev priznanj zmagovalcema    (foto: Mateja Zalar)

Zmagovalca Saøa Gaœnik in Sreœko Hedæet

VABILO
NA 10. POHOD IN SREŒANJE NA STIŒIØŒU 4 OBŒIN

V VRBICI V IØKI TESNI,

ki bo v soboto, 26. septembra 2009.

Pohod bomo zaœeli ob 8.30 iz Krvave Peœi (obœina Velike Laøœe), iz Iøkega vintgarja (obœina Ig), z Vidovske planote z 
Osredka (obœina Cerknica), z Rakitniøke planote iz Rakitne (obœina Brezovica). V Vrbici, ob sotoœju potokov Iøke in Zale 

se bomo sreœali pribliæno ob 10.00, potem pa bomo skupaj odøli v Rakitno, kjer bosta gostitelja obœina Brezovica in 
druøtvo Claustra Alpium Iuliarum pripravila sreœanje pohodnikov.

Poskrbite za lasten prevoz, predvsem pa ne pozabite na primerno obutev in obleko, ki vas bosta obvarovala pred 
vodnatostjo iøke tesni. V primeru deæja bomo pohod prestavili.

Z veseljem vas priœakujemo!

Obœina Brezovica                                                      Druøtvo Claustra Alpium Iuliarum
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4. Državne 
ženske 
kmečke igre
Zveza kmetic je organizirala Dræavne 
æenske kmeœke igre, ki so bile v ne-
deljo, 19. julija, v Øentvidu pri Stiœni 

Plesali smo 
polko
Pomurski sejem vsako leto vabi plesal-
ce, da se pomerijo v plesanju polke. 
Edini pogoj za sodelovanje je, da se 
pleøe v narodni noøi. Ocenjujejo ure-
jenost in skladnost noøe, usklajenost 
para in seveda sploøni vtis. Za moøke 

Pozdrav 
jeseni
Turistiœno narodopisno druøtvo 
Razkriæje nas je æe lani povabilo na 
tradicionalno, letos æe 13. prireditev 
POZDRAV JESENI. Z veseljem smo se 

vabilu odzvali in se zgodaj zjutraj z 
avtobusom odpeljali tja. Priœakal nas 
je Branko; s soprogo in hœerjo so nam 
izrekli prisrœno dobrodoølico in nas 
tudi pogostili. Kasneje so nas opremili 
s cvetjem in v povorki smo se pridruæili 
vaøœanom Øprinca in Koprive ter osta-
lim gostom in se udeleæili svete maøe 
in blagoslova cvetja. Sledil je bogat kul-
turni program. Pa tudi postregli so nas 
s hrano in pijaœo. Zelo topli, prijetni in 

Praznik 
gospodinj 2009
Sv. Marta goduje 29. julija, je zavetni-
ca gospodinj in vsako leto se zbere-
mo pred farno cerkvijo in poprosimo 
domaœega æupnika, da daruje sveto 
maøo, da se priporoœimo naøi zavetnici. 
V spomin na druæenje so naøe œlanice 
izdelale skoraj tristo øopkov  iz krep pa-
pirja. Izdelave le-teh pa so nas nauœile 
œlanice druøtva za ohranjanje kulturne 
dediøœine Gradeæ, za kar se jim lepo 
zahvaljujemo. Pridruæila se nam je tudi 
rejniøka druæina iz Razkriæja. Mama te 
druæine ima veliko veœje srce kot tisto 
iz testa, ki smo ji ga podarile v spomin. 
Prisrœna hvala za obisk, saj so nam z 
glasbo popestrili dan. Æelimo jim veliko 
lepih uric, ob igranju na inøtrumente, 
medsebojnega razumevanja in vse lepo 
v prihodnosti. 
Obiskale so nas tudi œlanice Udruga 
æena iz Vukovdola pri Kolpi, pa iz Ribni-
ce, Koœevja, Dobrepolja, Grosuplja …
Ker smo bile gospodinje seveda tudi 
laœne, nam je »Rokova« Andreja po-
sodila kuhinjo in odliœna obara se nam 
je kar prilegla. Popoldne pa smo si z 
gosti ogledali øe grad Turjak in Trubar-
jevo domaœijo na Raøici, kjer smo dan 
naøega druæenja tudi zakljuœile.
Zahvaljujemo se vsem in vsakemu po-
sebej za sodelovanje in pomoœ. 

Za DPÆ Velike Laøœe 
Bojana Doløina

na turistiœni kmetiji Okoren. Iger so se 
udeleæile tudi naøe œlanice – tekmoval-
ke Sonja, Eva in Bojana. Vera pa je bila 
kandidatka za sodnico. Prijavljenih je 
bilo 31 ekip iz vse Slovenije. Zbor ekip 
je bil ob 11. uri. Sledilo je druæenje, ma-
lica, ærebanje ekip, sodnic in øe zadnje 
priprave na tekmovanje. Ob 14. uri se 
je kljub vroœemu soncu zaœelo zares. 
Vse tekmovalke smo se srœno borile za 
svojo ekipo. Boj do zadnje kaplje. Vsa-
ka igra je bila polna navijanja in smeha, 
pa tudi resniœne borbe za toœke, saj so 
bila pravila zelo strogo postavljena in 
budnim oœesom sodnic se ni dalo niœ 
skriti. Na koncu smo zasedle 14. me-
sto in se prijetno utrujene, zadovoljne 
in polne vtisov vrnile domov. Teæavne 
posamezne igre nas niso prestraøile in 
se bomo takih tekmovanj øe udeleæile.

Za DPÆ  Velike Laøœe
Bojana Doløina

gostoljubni ljudje. 
Vsako leto se veseli-
mo sreœanja, pa naj 
bo to v Razkriæju ali 
pa v Velikih Laøœah. 
Na internetni strani 
pomurje.si si lahko 
z iskanjem po strani 
(vpiøete POZDRAV 
JESENI ) prebere-
te reportaæo o tem 
dogodku in seveda 
ogledate cel kup 
slik.

Bojana Doløina

je usklajenost noøe obvezen klobuk, za 
æenske pa ruta ali pa lasje, spleteni v 
kito. Tudi roœne ure ne sodijo zraven in 
kakøni viseœi uhani so minus toœke, prav 
tako tudi ves nakit, razen poroœnega pr-
stana. To je le nekaj malenkosti, ki jih 
ocenjujejo stroge sodniøke oœi. 
Letos je bilo prijavljenih 15 parov iz 
cele Slovenije. Tekmovali smo tudi:
Iva Sever in Franc Vrh

Magdalena Peterlin in Milan Kaplan
Bojana Doløina in Danilo Zakrajøek
Marta Debeljak in Peter Indihar
Veronika Virant in Franc Novak

Zmagali smo vsi, Marta in Peter pa sta 
zasedla 3. mesto. ŒESTITAMO!

Bojana Doløina
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Konjerejsko druøtvo Velike Laøœe je 
v soboto, 23. maja, pripravilo drugi 
konjerejski dan.        

Program je bil tradicionalen:

-  prikaz spretnostne voænje 
   dvovpreg,
-  jeæa okrog sodov,
- »ølajsanje« hloda, 
-  preskok (skok v viøino),
-  velikolaøka alka.

Obogatili pa smo ga z razstavo starih 
vozov in konjeniøke opreme.

Prireditev se je zaœela s prihodom 
povorke, na œelu katere sta plapo-
lali slovenska in obœinska zastava, 
sledil je druøtveni prapor, vozovi 
(»øuparji«) in ostali udeleæenci s ko-
nji, ki so pozneje nastopili v posame-
znih disciplinah.

Sledila je spretnostna voænja dvov-
preg, nato je bila na vrsti disci-
plina spretnostna jeæa okrog so-
dov, »ølajsanje« hloda, preskok 
in velikolaøka alka – kot prikaz 
posluønosti konj in njihove  uporabe 
za delo in rekreacijo.

V spretnostni voænji dvovpreg je 
zmagal Jani Petriœ, v jeæi okrog sodov 
Janez Zajc, v »ølajsanju« hloda Franc 
Perhaj, v preskoku Jernej Indihar in v 
velikolaøki alki Franc Okoren. Vsi so 
prejeli zasluæena priznanja.

Organizator vsako leto nagradi 
tri udeleæence, ki v treh discipli-
nah (okrog sodov, preskok in alka) 
doseæejo najveœje øtevilo toœk. Tako 
je prvo mesto dosegel Gregor Øilc 
na Æivku, drugo mesto Gaøper Zgo-

Zgodil se je drugi Konjerejski  dan v Velikih Laščah

nec na Feniksu in tretje mesto lanski 
zmagovalec Joæe Rupar na Variarju.       

Prireditev je dobro uspela, saj se je 
kljub visokim temperaturam zbra-
la lepa mnoæica obiskovalcev, ki so 
spodbujali tekmovalce in s tem dali 
organizatorju spodbudo, da podob-
no prireditev organizira tudi v nasle-
dnjem letu. 

Za f inanœno uspeønost prireditve se 
moramo zahvaliti Obœini Velike Laøœe 
kot pokrovitelju, in vsem, ki so prispe-
vali dobitke in nagrade za sreœelov. 
Zahvaljujemo pa se tudi vsem obisko-
valcem, ki ste z navijanjem in spodbu-
janjem tekmovalcev zagotovili  pravo 
vzduøje na prireditvi.

Za Konjerejsko druøtvo Velike Laøœe:
zapisal tajnik Peter Indihar

fotograf iral Luka Loæar Koœija gospoda æupana Antona ZakrajøkaRazstava starih vpreg

Povorka

Zmagovalec dvovpreg Jani Petriœ

Najhitrejøi okrog sodov – Janez Zajc Prvi v »ølajsanju« hloda – Franc PerhajZmagovalni preskok – Jernej Indihar

Franc Okoren je zbral najveœ toœk v Velikolaøki alki

Prvi trije v skupnem seøtevku (z leve proti desni): 3. mesto Joæe Rupar, 1. mesto Gregor 
Øilc in 2. mesto Gaøper Zgonc

Zmagovalec v skupnem seøtevku – Gregor 
Øilc in Æivko

KULTURNO–TURISTIŒNO IN ØPORTNO DRUØTVO KRPAN
V NEDELJO 20. 9. 2009

OB 14.30
PRIREJA NA ØPORTNEM IGRIØŒU V DVORSKI VASI

5. KRPANOVE IGRE.
VABIMO, DA SE IGER UDELEÆI VSAJ ENA EKIPA IZ VSAKEGA 

TRØKEGA, KRAJEVNEGA ALI VAØKEGA ODBORA.
EKIPE SE BODO POMERILE V ZABAVNIH ØPORTNIH IGRAH, 

KOT SO:
TOVORJENJE SOLI, IZDELAVA KRPANOVEGA TNALA, 
NOØENJE KRPANOVE KOBILICE IN VLEŒENJE VRVI.

VLJUDNO VABLJENI!
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Druøtvo Krpan letos organizira 5. Kr-
panov dan, ki bo v nedeljo, 20. sep-
tembra 2009, ob 14.30 na øportnem 
igriøœu v Dvorski vasi. Glavni namen 
tega dne je zabavno druæenje in tek-
movanje trøkega, krajevnih in vaøkih 
odborov v øtirih øportnih igrah. Igre 
so povzete po motivu Levstikovega 

Martina Krpana. Vsako prijavljeno ekipo s 5 tekmovalci 
sestavljajo øtirje moøki in ena æenska. Tekmovalci so iz 
obmoœja, ki ga pokriva doloœen trøki, krajevni ali vaøki 
odbor. 

Tekmuje se po pravilih, ki jih je doloœil organizator za 
naslednje igre: tovorjenje soli, izdelava Krpanovega tnala, 
noøenje Krpanove kobilice in vleœenje vrvi.

PRAVILA  KRPANOVIH  IGER
1. igra:  TOVORJENJE  SOLI

Tekmovalka in øtirje tekmovalci stojijo na startni liniji. Na 
sodnikov znak tekmovalka steœe na oznaœeno mesto (od-
daljeno 25 m), kjer stoji do konca igre, prvi tekmovalec pa 
steœe do bliænje mize, na kateri leæi vreœa soli (mivke), ki 
tehta 25 kg. Tako pripravljeno vreœo vzame z mize in z njo 
preteœe okoli tekmovalke in nazaj, kjer vreœo zopet poloæi 
na mizo. Nato steœe nazaj do svojih sotekmovalcev in z 
dotikom roke poølje drugega tekmovalca, da opravi enako 
nalogo.  To igro nadaljujeta øe preostala dva tekmovalca. 
Igra se zakljuœi, ko œetrti tekmovalec vreœo odloæi na mizi 
in dvigne roko. Vreœa med noøenjem ne sme pasti na tla, 
ravno tako ne sme pasti na tla, ko jo tekmovalec prinese 
nazaj na mizo. Œe vreœa pada na tla jo mora tisti tekmova-
lec, ki jo je prinesel nazaj na mizo, pobrati, øele nato lahko 
naslednji nadaljuje igro.

Ob zakljuœku igre mora biti vreœa soli na mizi.

OCENJEVANJE IGRE:
Pri tej igri se øteje œas od starta (ki ga doloœi sodnik s piskom), 
pa do trenutka, ko zadnji tekmovalec dvigne roko. 

NEPRAVILNA IZVEDBA IGRE:
Kazenske toœke 10 sekund

ØTEVILO TEKMOVALCEV:
5 (øtirje moøki + 1 æenska)

2. igra:  IZDELAVA KRPANOVEGA TNALA

Celotna ekipa stoji na startni liniji. Na sodnikov znak vsi 
steœejo do 25 m oddaljenega smrekovega trama, kvadra-
taste oblike (20 x 20 cm). Dva tekmovalca vzameta v roke 
æago, s katero poskuøata kar najhitreje preæagati tram na 
oznaœenem mestu. Ostali œlani ekipe sedijo na tramu. 
Preæagani del trama (tnalo) tekmovalka odnese na za to 
doloœeno mesto, stopi na tnalo in z dvignjeno roko naznani 
konec te igre.

OCENJEVANJE IGRE:
Pri tej igri se øteje œas od starta (ki ga doloœi sodnik s piskom), 
pa do dviga roke tekmovalke.

NEPRAVILNA IZVEDBA IGRE:
Kazenske toœke 15 sekund

ØTEVILO TEKMOVALCEV:
5 (4 moøki + 1 æenska)

3. igra:  NOØENJE KRPANOVE KOBILICE

Øtirje tekmovalci in tekmovalka stojijo na startni liniji. Na so-
dnikov znak prvi tekmovalec dvigne tekmovalko na svoj hrbet. 
S tekmovalko na hrbtu mora tekmovalec premagati nekaj ovir 
in tekmovalko prinesti nazaj na startno linijo. Tam jo previdno 
spusti na tla in naslednji trije tekmovalci ponovijo igro. Ko za-
dnji tekmovalec spusti tekmovalko na tla, le-ta stopi na bliænje 
tnalo in z dvigom roke zakljuœi igro. Tekmovalka med igro ne 
sme tekmovalcu pasti na tla.

OCENJEVANJE IGRE:
Pri tej igri se øteje œas od starta (ki ga doloœi sodnik s piskom), 
pa do trenutka, ko tekmovalka  dvigne roko. Tekmovalka mora 
tehtati minimalno 50 kg, kar lahko sodnik preveri s tehtnico.

NEPRAVILNA IZVEDBA IGRE:
Kazenske toœke 15 sekund

ØTEVILO TEKMOVALCEV:
5  (4 moøki + 1 æenska)

4. igra:  VLEŒENJE VRVI 

Na igriøœu se napravijo tri œrte (sredinska in dve, zaœrtani vzpo-
redno od sredinske na razdalji dveh metrov). Tekmovalci pri-
mejo za vrv, ki je na sredini oznaœena, in ko se oznaka na vrvi 
poravna z sredinsko œrto, da sodnik znak za zaœetek tekmova-
nja. Zmaga tista ekipa, ki nasprotnika potegne na svojo stran 
preko oznaœene œrte. 

OCENJEVANJE IGRE:
Tekmuje se po posebnem sistemu, ki na koncu pripelje do zma-
govalne ekipe.

NEPRAVILNA IZVEDBA IGRE:
Kazenske toœke 15 sekund

ØTEVILO TEKMOVALCEV:
øtevilo tekmovalcev: 5 (4 moøkih + 1 æenska)

Ostali sploøni podatki:

V vsaki igri  se razdeli naslednje øtevilo toœk:

 1. mesto:  15 toœk
 2. mesto:  12 toœk
 3. mesto:  10 toœk
 4. mesto:      8 toœk
 5. mesto:    6 toœk
 6. mesto:      5 toœk
 7. mesto:      4 toœke
 8. mesto:      3 toœke
 9. mesto:      2 toœki
            10. mesto:             1 toœko
 

Za morebitna naslednja mesta 0 toœk.

V eni od iger, lahko ekipa vloæi »KRPANŒKA«, s katerim podvoji 
øtevilo toœk, dobljenih v tej igri.

V primeru enakega øtevila toœk (na koncu ), ima prednost ekipa, ki 
je dosegla veœ boljøih uvrstitev.

NAGRADE:
 1. mesto:  veliki prehodni pokal, pokal za 1. me-
sto v trajno last
 2. mesto: pokal za 2. mesto v trajno last
 3. mesto: pokal za 3. mesto v trajno last

 Vse ostale ekipe dobijo zahvalo za sodelovanje.

September 2009

S planinskim 
društvom po začetkih 
slovenske planinske 
transverzale
V zaœetku julija je predsednica planinskega druøtva Velike Laøœe, 
Olga Verovøek, organizirala 3-dnevni pohod po delu slovenske 
transverzale po Pohorju, in sicer od Maribora do Slovenj Gradca. 

 
10. julija smo se iz Velikih Laøœ odpravili proti mariborski koœi, 
in to kar z minibusom, saj je bila udeleæba kar øtevilœna. Tja smo 
prispeli ob osmi uri, kjer bi morali dobiti prvi æig, toda oskrbnika 
ni bilo, zato smo ga morali poœakati. Ker je do njegovega 
prihoda minilo kar nekaj œasa, smo del poti nadaljevali kar 

z naøim minibusom. Prispeli smo do Ruøke koœe, tu pa se je 
zaœelo zares. Vreme nam prvi dan ni bilo ravno naklonjeno, 
saj je precej deæevalo, vendar nam to ni priølo do æivega, 
ker smo bili na to pripravljeni. Po dveh urah »pranja« smo 
se povzpeli do slapa Øumnik (24 m), od tu pa mimo koœe na 
Klopnem vrhu proti domu na Pesku, kjer smo tudi prenoœili. 
Naslednje jutro so bila naøa prva destinacija Lovrenøka 
jezera. Zaœudeni smo bili nad tolikøno koliœino vode, ki se 
je zadræevala na planoti, ter rahlo mokrih nog nadaljevali 

pot proti Ribniøki koœi. Tu smo naredili daljøi postanek in 
si napolnili baterije. Nekateri so se okrepœali z domaœim 
borovniœevim øtrudljem, ki je povzroœil nekaj preglavic 
z obilico smeha. Od tu pa do Grmovøkovega doma 
na Kopah. Preostanek dneva smo si kratili z ogledom 
tamkajønje okolice, veœerne ure pa predvsem s kartanjem.  
Preostal nam je øe tretji dan. Æe ob sedmih zjutraj smo 
zagrizli v kolena po smuœiøœu navzgor, toda klanec se za 
nas øe ni konœal, saj smo se øe enkrat strmo povzpeli. Tu 
se je naøa kolona moœno raztegnila. Medtem ko se je del 
skupine spraøeval, kje so ostali, so nas dohiteli s polnimi 
rokami velikih jurœkov, majhnih lisiœk in debelih borovnic. 
Priøli smo do koœe pod Kremæarjevim vrhom, se okrepœali, od 
tu pa krenili v dolino vse do Slovenj Gradca, kjer se je naøa 
pot konœala. 
Bilo je lepo in zabavno, skratka nepozabno!

PD Velike Laøœe (Nuøa Perhaj, Primoæ Æagar) 
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Nismo jih pozabili!
Julijsko toplo nedeljo smo se zbrali pred spomenikom talcem 
v Kotah pri Robu, pobitih s strani italijanskih faøistov v znani 
veliki ofenzivi na Mokerc v letu 1942. Obudili smo spomin 
na tragiœne dogodke in nesreœne ærtve.

Okupatorjeva vojska je takrat zbrala vse ujete prebivalce ro-
barskega obmoœja pri vasi Osredek. Po seznamu so izbrali 
moøke, æenam pa dejali, da jih bodo odpeljali le na kratko 
zasliøanje. Drugi dan pa se je razvedelo, da so jih vseh dva-
najst kruto umorili ob potoku Kobilji curek v bliæini naselja 
Rob. Ærtve so si morale same skopati grobne jame, nakar so 
jih nezasute pustili.

Œlani druøtva Zarja spominov – krajevni odbor Rob so s 
pomoœjo svojcev ærtev lepo uredili okolico grobiøœa in spo-
menik ter vsako leto organizirajo skromno slovesnost ob 
obletnici.

Tako je bilo tudi letos.
  Za druøtvo Zarja spominov

                                                                         Sreœo Marolt

10. jubilejno 
srečanje mizarjev
Letoønje 10. jubilejno sreœanje uœencev, ki smo obiskovali 
mizarsko øili v Idriji v letih 1957–1960, je potekalo drugo 
soboto v juniju. Zbrali smo se v Logatcu nekdanji uœenci 
– mizarji s Primorske, Gorenjske, Notranjske in Dolenjske. 
Sreœanja sta se udeleæila tudi tedanja uœitelja Radica Pahor, 
stanujoœa v Idriji, in Joæe Jerøiœ, stanujoœ v Velenju. 

Po kratkem klepetu smo se odpravili na potep po osrednji Slo-
veniji; program sta pripravila soøolec Branko Korenœ in njego-
va æena. Pot nas je vodila po œudoviti naravi na goro Rakitna, 
kjer smo obœudovali visoko leæeœe jezerce. Po drugi strani 
poboœja smo se spustili in nadaljevali pot proti Ljubljanske-
mu barju, kjer nas je v vsej svoji lepoti priœakala znamenita 
mojstrovina – Pleœnikova cerkev. Postanek, vreden ogleda. Pot 
nas je vodila skozi Borovnico proti muzeju Bistra na Vrhniki. 
Ogled avtomobilov nekdanjega jugoslovanskega predsednika 
Tita in drugih zanimivosti je na nas naredil velik vtis. Øe ogled 
izvira reke Ljubljanice in æe nas je pot vodila nazaj v Logatec 
v prijetno gostiøœe Korenœan na pozno kosilo. 
Za lepo nepozabno preseneœenje je poskrbel soøolec Anton 
Prinœiœ, ki je ob svojem rojstnem dnevu pogostil vse prisotne s 
slastnimi briøkimi œeønjami in ælahtno briøko peneœo rebulo. 
Imeli smo se zelo lepo, zato smo se zmenili, da se naslednje 
leto ponovno sreœamo in to na Primorskem z ogledom spo-
menika na Cerju, Øtanjela in drugih kraøkih znamenitosti. 

Besedilo in foto: Bernard Buœinel

Skupina pred Pleœnikovo cerkvijo

(utrinke v slikah najdete tudi na naøi spletni strani http://
skocjan-turjak.skavt.net/)

Vestna hobotnica (Saøa Koren)
Foto: M. Øtrukelj

Poletni tabor  09
Kot vsako skavtsko leto do sedaj je bil tudi letos 
glavni zakljuœek tega skavtskega leta teæko 
priœakovani poletni tabor.

Izvidniki in vodnice (srednja starostna skupina 
skavtov) smo z enotedenskim taborom zaœeli v 
nedeljo, 26. julija, v Begunjah pri Cerknici. Od 
cerkve (kjer smo se poslovili od starøev) smo po 
10-ih minutah prispeli na samotni taborni pro-
stor. Œakala sta nas Melita in Joæe. Zaœeli smo 
z delom, saj smo do veœera morali postaviti 
øotore, nabrati drva in postaviti straniøœe. Ob 
manjøem ognju so sledila natanœnejøa navodila 
in pravila tabora. 
Tekom tedna smo dopolnjevali taborni prostor 
– postavili smo jedilnico, kuhinjo, jambor, osre-
dnje ognjiøœe, suøilnik perila, skavtski hladilnik 
v potoku in kot aktivni skavti naredili igriøœi za 
odbojko in nogomet. Ko smo imeli vsaj malo prostega 
œasa, ki ga letos res ni manjkalo, smo se æe podili za 
æogo. Najbolj priljubljen je seveda bil nogomet. Seveda 
pa ni manjkalo tudi kopanja v mrzlem potoku. 
Kot je v skavtski navadi smo imeli tudi dvodnevni po-
tep. Po vodih smo se z zemljevidi odpravili vsak v 

svojo smer. Veliko smo se pogovarjali, izvedeli veliko 
novega o krajih okoli Begunj in pomagali ljudem. Kot 
preseneœenje po prihodu s potepa, sta nam voditelja 
pripravila pot preæivetja (razlaga: blato, blato in øe en-
krat blato!).
Skozi celotno skavtsko leto smo opravljali razliœne 
veøœine. Svoje celoletno delo in konœno znanje smo na 
taboru predstavili øe ostalim œlanom. Tabor pa je bil 
øe zadnja priloænost, da smo usvojili doloœene veøœine 
in sicer veøœine, ki se jih lahko opravlja samo na ta-
borih. Letos so bile na voljo molœeœneæ, vzdræljiveæ in 
poærtvovalneæ. Nekatere med njimi smo øe kako teæko 
pridobili.
Komaj smo se dvakrat zavrteli, æe je bil tu konec tabora. 
Œeprav s teæavo smo vse lepo pospravili za seboj in se 
pripravili na odhod proti domu. Bili smo æalostni, ker je 
vse tako hitro minilo, vendar po drugi strani zelo veseli, 
saj smo se imeli noro dobro!!! 
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cest. Prvo postajo smo imeli æe v Veliki Loki, kjer smo 
se razdelili v dve skupini. Æe smo øli vsak svojo pot, 
eni v Razbore, drugi pa v Dolenjo vas pri Œateæu. Po 
bolj ali manj prespani noœi smo se dobili pri cerkvi na 
Zaplazu, kjer smo skavti v noviciatu (NOPP) dali slo-
vesen prehod med vrste klana Mogoœnega hrasta. Ne-
kaj ur po kosilu (bile so  postrvi in ne koruza) smo se 
odpravili k Silvovem prijatelju na Primskovo, ki nam je 
ponudil streho nad glavo, v zameno pa smo mu mi po-
magali pri delu. Po veœerji, ki niso bile postrvi ampak 
meso, smo prepevali, nekateri peli kvariton, v glav-
nem smo imeli malo æurko, saj je bila to naøa zadnja 
noœ. Po preloæenih drveh in prepeljanem pesku, smo 
naœeli zadnjo turo do Krke. Za kosilo smo zavili kar v 
gostilno, saj ni bilo druge moænosti ... imeli smo paœ 
slovesno kosilo. Po prehojenih ulicah Ivanœne Gorice, 
smo øli øe skozi Jurœiœev rojstni kraj in izmerili azimut 
(to je kot med severom in izbrano toœko) proti Krki, 
kjer so nas æe œakali starøi.
Øe za konec: v petih dneh smo prehodili okoli 70 ki-
lometrov in preveslali pribliæno 15 kilometrov, vsi 
oæuljeni smo bili veseli, da se je tabor sreœno konœal. 
(Slike na http://skocjan-turjak.skavt.net/
)

Raziskovalni rakun (Miha Øavli)

Želiš biti z nami?
Skavtska skupina Økocjan – Turjak priœenja novo 
skavtsko leto in øe veœjo akcijo, saj skavtski duh øe 
vedno kraljuje in norost deluje …

… in œe æeliø, da deluje tudi pri tebi, hitro skoœi na 
naøo spletno stran in se prijavi. Prijavite se lahko vsi, 
starejøi od 11 let (od 6. razreda naprej). Prijave pote-
kajo do 26. septembra!!!

Øe z veœjim veseljem pa ste k nam vabljeni vsi, ki si 
æelite postati skavtski voditelji (pogoj: 18 let).

Spletna stran skavtov Økocjan- Turjak 1: 
           http://skocjan-turjak.skavt.net/

Mladi Mladi

Popotovanje 
od Krke 
do Čateža 
in nazaj
Kot vsako poletje smo se tudi letos 
skavti veje PP (popotnikov in popot-
nic) podali na skavtski tabor.

Zaœeli smo na zaœetku, kot se spo-
dobi ... V Krki – natanœneje pri izvi-
ru Krke nas je œakal Silvo, naø zve-
sti voditelj, ki letos odhaja iz vrst 
voditeljev naøe skavtske skupine. 
Najprej smo se ustavili v trgovini, 
da smo se zaloæili s hrano 
in »cukrom«. Ker naj bi 
potovali ob reki Krki, smo 
se v ta namen posedli v 
kajake in odpravili na pot. 
Meni in Silvu je bilo æal, 
ker s seboj na reko nisva 
vzela fotoaparata in sva 
tako izgubila precej lepih 
in norih fotk, medtem ko 
smo se spuøœali œez brzi-
ce Krke. Priveslali smo do 
... pribliæno do Ømihela, 
naprej pa smo se odpra-
vili peø. Pot nas je vodi-
la do Æuæemberka mimo 
njiv s koruzo in nismo si 
mogli kaj, da ne bi ime-
li slastne veœerje, ki smo 
jo pojedli v Æuæemberku. Naslednji dan smo se zgo-
daj odpravili k maøi in pot nadaljevali proti Mali vasi, 
rojstnemu kraju Friderika Barage. Med potjo se nismo 
izgubili, ampak malo dlje œasa hodili okoli. Pri Mali 
vasi nas je prehitel veœer in smo si za prenoœitev po-
stavili bivak, ki je bil kar precej velik. Po iskanju za 
izgubljenim zakladom (moje denarnice) smo zakurili 
in spekli veœerjo, slastno koruzo in twist. Ker se po 
jutru dan pozna, smo zajtrkovali polento in mleko, kar 
nam je dalo novih moœi za premagovanje asfaltiranih 

Še zadnji napad volčičev 
v podobi Indijancev
Æe navsezgodaj nekega poletnega jutra so se morali naøi 
volœiœi prebuditi in odpraviti v hribe nad Davœo. Tam jih 
je sprejel sam poglavar Indijancev! Tako so izvedeli, kaj jih 
œaka sledeœih sedem dni.
Najprej so morali biti seveda sprejeti v indijansko pleme, to 
so opravili izvrstno in æe so si ogledovali svoj taborni prostor. 
Œez teden so izvajali in se udeleæevali mnogo indijanskih vra-
golij. Spoznali so indijansko kuhinjo, njihove obiœaje in delo. 
Izdelovali so tablice z imeni, loke, sulice ter øivali indijan-
ske obleke. Iskali, in ga sreœno naøli, so tudi pravi indijanski 
zaklad. Lovili so bizone, pekli indijanski kruh ter bizonovo 
meso na ognju. Zadnja dneva tabora pa so pridno pripravljali 
predstavitveni program tabora za starøe. S pomoœjo poglavar-

jeve æene so napekli veliko 
dobrot in skuhali kosilo za 
starøe in seveda tudi zase. 
Volkci so uæivali in se res 
sproøœeno zabavali. 
S tem taborom smo tudi 
zakljuœili delo z naøimi 
najmlajøimi v upanju, 
da œez nekaj let pridejo 
mlajøe generacije in na-
daljujejo delo, kjer smo ga 
mi konœali. Volkci, z vami 
sem bil le eno leto, vendar 
je bilo to leto eno boljøih 
pri skavtih. 

Bagira (Jan Øavli)
Foto: T. Franko

     

JAVNI RAZPIS ØTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ØTIPENDIJSKIH SHEM (REGIJSKE ØTIPENDIJSKE 

SHEME LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA 
ØOLSKO/ØTUDIJSKO LETO 2009/2010

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 
je objavila javni razpis øtipendij za dijake in øtudente 
za pridobitev kadrovske øtipendije v okviru Regijske 

øtipendijske sheme Ljubljanske urbane regije.

Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2009.

Vsebino razpisa in prijavni obrazec ter vse ostale 
informacije najdete na spletni strani www.rralur.si.
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Nate računam
Robarski oratorij 09 
Spet je priøla jesen in z njo konec poœitnic. Konœali so se 
tudi poletni oratoriji, ki so potekali po vsej Sloveniji. Le-
tos jih je bilo æe veœ kot 200 in vse je povezoval letoønji 
glavni junak sv. Franœiøek Asiøki.

Robarski oratorij smo skupaj s starøi zaœeli æe v torek 
zveœer. Sestra Marija je starøem predstavila pomen ora-
torija, Marko pa je v nekaj besedah opisal sv. Franœiøka. 
Po predstavitvi animatorjev je æupnik vse blagoslovil in 
naslednje jutro se je zaœelo zares ...

Jutro nas je zbralo ob dvigu zastave in pesmi, œez dan pa 
se je dogajalo mnogo zanimivih reœi.

Dopoldneve smo preæivljali v pogovorih in v ustvarjal-
nih delavnicah. Izdelovali smo asiøke kriæe in koøarice, v 
sobotni delavnici pa smo se skupaj s starøi pridruæili ak-
ciji Stekleniœke upanja. Ta akcija je namenjena otrokom 
z rakavimi obolenji. V stekleniœke, ki smo jih oblekli in 
okrasili s f imo maso, otroci napiøejo svojo æeljo, ki jim 
daje neko upanje. 

Dneve smo preæivljali tudi aktivno v igri. Uspeøno smo 
se izogibali deænim kapljam in na dan izleta na Grmado, 
je tam sijalo œudovito sonce, medtem, ko je vse okrog 
deæevalo. Hvala Bogu!

Ker pa oratorij ni le igra, ampak tudi uœenje, smo skuøali 
animatorji pribljiæat sv. Franœiøka tudi na drugaœen naœin. 
Franœiøkovo æivljenje se je namreœ iz ljubezni do Boga 
popolnoma spremenilo. Iz razvajenega bogatega fanta, ki 
je neprestano veseljaœil in mu je bil glavni cilj postati 
vitez, kar je bilo v tistih œasih cool, se je popolnoma spre-
menil. Hiter tempo æivljenja njegovim mislim ni pustil 
niti toliko œasa, da bi se zamislil nad svojim æivljenjem, 
pravimi cilji, vrednotami ...( Koliko ljudi se lahko øe dan-
danes prepozna v tem fantu. Se œasi res spreminjajo?) 
Øele bolezen, ki ga je za nekaj œasa prikovala v poste-
ljo, ga je umirila, da je zaœel razmiøljati. Njegovo iskanje 
smisla æivljenja je bilo dolgotrajno, ko pa je odkril svoje 
poslanstvo in Boga, se je njegovo æivljenje popolnoma 
spremenilo. Celo tako moœno, da nas øe dandanes na-
govarja. Prejønje razsipniøtvo je zamenjala skromnost in 
neskonœna ljubezen do Boga in Stvarstva. V vsej æivi in 
neæivi naravi je videl brate in sestre.

Skrbi za naøe stvarstvo smo zato na letoønjem oratori-
ju namenili øe posebej veliko pozornosti. Veliko smo 
se pogovarjali o onasneæevanju in naøi osebni skrbi za 
zmanjøevanje le tega. Velike koliœine odpadkov so po-
stale v naøem æivljenju resen problem. Udobje bo morala 
zamenjati zdrava pamet.

Nepotrebni plastiœni posodi smo se izognili tako, da smo 
sposojeno posodo vsak dan po kosilu pomivali. Seveda 
vsak sam in otroci so se s tem nauœili tudi samostojno-
sti in discipline. Tudi plastiœne kozarci so nam sluæili za 
veœkratno uporabo.

Velikokrat se celo doma po nepotrebnem uporablja 
plastiœna posoda za enkratno uporabo (pikniki, rojstni 
dnevi ...). Ker ima tako smeøno nizko ceno, se nam ne ljubi 
pomivat navadne posode. Vse to pa roma na smetiøœa.

Prav tako je kupovanje vode v plastenkah zelo neekoloøko, 
saj se za izdelavo ene plastenke vode, œrpanje, polnjenje 
in hlajenje vode, prevoz ... porabi energija, ki jo prido-
bimo iz 2,5 dl nafte. Si predstavljate, za kakøne koliœine 
nafte gre, ko zaœnemo operirati z globalnimi øtevilkami? 
V ZDA na primer ocenjujejo, da gre samo za vodo v pla-
stenkah na leto 17

milijonov sodœkov surove nafte. Za konec pa øe najbolj 
ironiœno dejstvo, na katerega malokdo pomisli. Za en liter 
ustekleniœene vode so proizvajalci tekom delovnega pro-
cesa rabili kar tri litre vode, ki je bolj ali manj onesnaæena 
konœala kot odpadna voda. Menim, da zakljuœni

komentar ni potreben, øe zlasti ne v Sloveniji, ki se (øe) 
ponaøa z zelo kakovostno pitno vodo.

(prof. dr. Luœka Kajfeæ Bogataj)

Vse premalo se zavedamo, da je voda iz pipe luksus, ki 
je poleg tega boljøe kvalitete in do 1000x cenejøa kot 
ustekleniœena voda. Seveda pa so tudi same plastenke 
smeti, ki leæijo vsepovsod okrog nas. Ker je øe vedno med 
nami veliko brezvestnih ljudi, ki odmetavajo smeti v na-
ravo, smo se v soboto dopoldne v skupinah odpravili na 
œistilno akcijo po robarski okolici in nabrali smo veliko 
vreœ odpadkov.

Ogledali smo si tudi kratek f ilm o hrani, ob katerem je 
marsikomu stopila solza v oœi. Govori o nepraviœni raz-
delitvi bogastva. V restavracijah odveœno hrano meœejo v 
smeti, revni pa si med ostanki iøœejo veœerjo in so Bogu 
hvaleæni, ko najdejo neobrane kosti ... Tudi mi smo »bo-
gati« in veliko nepremiøljeno kupljene hrane roma v 
smeti. Velja se zamisliti tudi nad tem. Kristjan mora biti 
ozaveøœen œlovek, ki v skrbi za soljudi in okolje tudi ne-
kaj konkretnega stori.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas denarno, materijalno 
ali delavno podprli: Æupanov sklad, druæina Podlogar, 
druæina Peterlin, druæina Koren, druæina Ahac, druæina 
Tekavec in mame, ki ste nam pekle pecivo.

Hvala oskrbniku planinske koœe na Grmadi, ki nam je 
prepustil okolico koœe, OØ Martin Krpan iz Ljubljane za 
izposojo posode ter KUD Rob in PGD Veliki Osolnik za 
mize in klopi.

Naøe oratorijske dni so obogatili tudi gostje, ki se jim 
tudi zahvaljujemo: sestra Marija, brat Jakob, g. Janez 
Potoœnik, kaplan Jure ter naø æupnik Vinko in sestra.

Posebna zahvala pa gre predvsem animatorjem za njihov 
trud in tudi novopeœenim pomoœnikom iz katerih æe raste 
nova generacija animatorjev.

Romana Petriœ

Œistilna akcija

Pomivanje posodeIzdelovanje stekleniœk upanja

Razigrani animatorji in pomoœniki

Mi se mamo radi ... Jutranja molitev

Na koncu pa ste vsi otroci povabljeni na 
ZIMSKI ORATORIJSKI DAN,  ki bo 12. ali 
19. decembra. Do takrat pa pridno zbirajte 
zamaøke J.
(slike bodo kmalu na ogled na 
www.oratorij.net pod galerijo ROB)
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PODJETNIŠKE in DRUGE INFORMACIJE

Pripravil RC Koœevje Ribnica, d.o.o. Za natanœne podatke si oglej-
te 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, sej-
mih, 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. 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 predvidenem skupnem znesku 1.435.750,00 
EUR, za pospeøevanje razvoja majhnih gospodarskih druæb in 
samostojnih podjetnikov s sedeæem v obœinah Koœevje, Kostel 
in Loøki Potok. Upraviœeni stroøki investicije: Stroøki material-
nih investicij, ki pomenijo stroøke nakupa opreme, gradbenih 
strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroøke izgradnje, adap-
tacije in nakupa poslovnih prostorov. Stroøki nematerialnih 
investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentira-
nih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehniœnega zna-
nja. Rok: razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o 
zaprtju razpisa. Podrobnosti razpisa:  http://www.rc-nm.si/je-
dro_arhiv_poglej.asp?Stran=razpisi&id=532. 

2. Javni razpis Garancije Sklada za banœne kredite s subvencijo 
obrestne mere (P1B). Razpisnik: Slovenski podjetniøki sklad. 
Predmet razpisa so garancije Sklada za banœne kredite s sub-
vencijo 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 poveœano moænost pri-
dobitve 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 
predloæitev vlog so: 10. 9. 2009, 10. 10. 2009, 10. 11. 2009, 
10. 12. 2009. Javni razpis bo odprt do 10. 12. 2009 oziroma 
do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa: http://www.podje-
tniskisklad.si/. 

3. Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno 
brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoœi 
za leto 2009. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje. Predmet razpisa: je s subvencioniranjem zaposlova-
nja zaposliti 200 brezposelnih oseb za doloœen œas najmanj 
12 mesecev ali za nedoloœen œas. Ciljna skupina so dolgotraj-
no 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. Rok za oddajo vlog: 28. 10. 2009 do 12. ure, 
oziroma do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa: http://www.
ess.gov.si/. 

4. Javni razpis za sof inanciranje stroøkov projektnih interdisci-
plinarnih 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 razvojno raziskovalnih aktivnostih 
podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbe-
no strukturo. S subvencioniranjem razvojnih projektov pod-
jetij, æelimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc 
zaposlenih na podroœju razvoja, s poudarkom na razvoju in 
nadgradnji naravoslovno-tehniœnih kompetenc v gospodar-
stvu. Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 razvojno tehnoloøkih 

projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine. 
Roki za oddajo vlog so: 16. 11. 2009,  11. 2. 2010 in 12. 
5. 2010, vsi do 12. ure. Razpis bo odprt do porabe sredstev. 
Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniski-portal.si/. 

5. Javni razpis za sof inanciranje zaposlitev raziskovalcev ob 
prehodu v podjetja (øt. II). Razpisnik: Javna agencija RS za 
podjetniøtvo in tuje investicije. Predmet razpisa: je sof inan-
ciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja, 
poveœati kakovost in praktiœno uporabnost znanstvenega in 
raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja med znanstveno 
raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelo-
vanja med raziskovalnimi instituti, univerzami ter gospodar-
stvom. Roki za oddajo vlog so: 20. 11. 2009, 22. 2. 2010 in 
20. 4. 2010 vsi do 12. ure. Podrobnosti razpisa: http://www.
podjetniski-portal.si/.

6. Javni razpis za ukrep Poveœanje gospodarske vrednosti goz-
dov iz PRP 2007–2013 za leto 2009. Razpisnik: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet javnega razpi-
sa je dodelitev nepovratnih sredstev za naloæbe v gradnjo in 
rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo goz-
dnih vlak ter za naloæbe v nakup nove mehanizacije in nove 
opreme za seœnjo in spravilo lesa. Rok za oddajo vlog je do 
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen 
na spletnih straneh MKGP. Podrobnosti razpisa: http://www.
mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/. 

7. Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v 
letu 2009. Razpisnik: Javna agencija RS za podjetniøtvo in 
tuje investicije. Predmet javnega razpisa je dodelitev spod-
bud za zaœetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje ose-
be zasebnega prava – nerezidenti izvajali na ozemlju RS. Za 
zaœetno investicijo se øteje investicija v osnovna opredmetena 
in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega pod-
jetja, øiritvi obstojeœega podjetja, diverzif ikaciji produktov 
podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremem-
be proizvodnega procesa v obstojeœem podjetju v RS v pre-
delovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno træijo ali 
razvojnoraziskovalni dejavnosti. Rok za oddajo vlog: do po-
rabe predvidenih proraœunskih sredstev. Podrobnosti razpisa: 
http://www.podjetniski-portal.si/.

8. Javni razpis za sof inanciranje individualnih sistemov ogreva-
nja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010. Razpisnik: Ministr-
stvo za okolje in prostor. Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih sredstev po naœelu »de minimis« za sof inanciranje 
projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno. F inanœne spod-
bude so namenjene za naloæbe v vgradnjo novih KNLB. Do 
spodbud so upraviœeni tudi investitorji, ki øirijo kapacitete v 
obstojeœi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstojeœi 
kotel na fosilni energetski vir. Razpis je odprt do porabe sred-
stev oziroma najkasneje do 31. 5. 2010. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

9. Javni razpis za sof inanciranje daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso za leta 2009, 2010 in 2011. Razpisnik: Ministrstvo 
za okolje in prostor. Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih sredstev za sof inanciranje projektov daljin-
skega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). 
F inanœne spodbude so namenjene za naloæbe v nove sisteme 
DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upraviœeni 
tudi investitorji, ki øirijo obstojeœ daljinski sistem ali gradijo 
novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstojeœe 
daljinsko omreæje. Prijavitelj lahko kandidira za sof inancira-
nje dela celotne investicije (eno ali veœ faz øiritve daljinskega 
omreæja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktiv-

nosti, izpolnjujejo natanœno doloœeno (tehniœno-tehnoloøko) 
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, v naprej doloœeno 
trajanje ter doloœen zaœetek in konec). Vloge za prvo odpira-
nje morajo ne glede na naœin dostave (osebno ali po poøti) do 
vloæiøœa MOP prispeti do 4. 6. 2009 do 15. ure, sicer bodo 
odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, 
kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev 
na predhodnem odpiranju. Razpis je odprt do porabe sred-
stev oziroma najkasneje do 31. 1. 2011. Podrobnosti razpisa: 
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

10. Javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kme-
tijstvu in gozdarstvu. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa: je dodelitev ne-
povratnih sredstev. Cilj ukrepa je podpora izobraæevanju za 
dvig ravni usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu 
ter prispevati k izboljøanju izobrazbene strukture in s tem k 
dvigu produktivnosti dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Podpira 
se usposabljanje po programih oziroma delih programov, ki 
so prilagojeni potrebam upraviœencem, ki delajo na podroœju 
kmetijstva, gozdarstva ali prehrane ter omogoœajo pridobitev 
izobrazbe. Rok za oddajo vlog: razpis bo odprt do objave o 
zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Podrobno-
sti razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/. 

11. Javni razpis »Znanje uresniœuje sanje«. Razpisnik: Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. Predmet razpisa: je 
poveœanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, 
usposobljenosti in temeljnih veøœin (kljuœnih kompetenc) za 
zaposlene, prednostno za ciljne skupine zaposlenih, ki jim 
grozi izguba zaposlitve. Cilji javnega razpisa so: spodbuja-
nje razvoja œloveøkih virov v podjetjih, zviøevanje izobraz-
bene strukture in usposobljenosti zaposlenih z namenom 
ohranjanja zaposlitev in prepreœevanja prehoda neustrezno 
usposobljenih ali preseænih delavcev v odprto brezposelnost, 
izboljøati prilagodljivost zaposlenih, poveœanje zaposlitvenih 
moænosti zaposlenih. Roki za predloæitev vlog za posamezno 
leto so: za leto 2010 namenjena sredstva  11. 12. 2009, 12. 
3. 2010, 11. 6. 2010. Za leto 2011 namenjena sredstva 27. 8. 
2010. Vsi roki so do 12. ure. Roki so razpisani za posamezno 
leto do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa: http://www.ess.
gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm. 

12. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naloæb 42PO09. Razpi-
snik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Predmet pozi-
va so krediti Eko sklada za okoljske naloæbe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov posameznikov na obmoœju RS.  Rok 
za oddajo vlog: poziv je odprt do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 18. 12. 2009. Podrobnosti razpisa: http://www.
ekosklad.si/html/razpisi/main.html. 

13. Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Po-
sodabljanje kmetijskih gospodarstev za naloæbe mladih pre-
vzemnikov kmetij. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih 
sredstev, za naloæbe mladih prevzemnikov kmetij. Rok: od 
naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu 
RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh 
MKGP. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo z 24. uro nasle-
dnjega dne po objavi na spletnih straneh MKGP. Veœ: www.
uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009051.pdf.

14. Javni razpis za ukrep F inanœna pomoœ za nadomestilo økode 
zaradi poæara ali strele na kmetijskem gospodarstvu. Raz-
pisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za blaæitev 
poslabøanja ekonomskega poloæaja kmetijskih gospodarstev 

zaradi nepredvidljivega økodnega dogodka na kmetijskem go-
spodarstvu, ko povraœilo økode ni urejeno z drugimi predpisi. 
Gre za økodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi poæara ali 
strele. Rok: od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v 
Uradnem listu RS, od 8. ure dalje. Vloge za javni razpis se lah-
ko poøiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, 
ki se objavi na spletni strani ARSKTRP. Veœ: www.uradni-list.
si/_pdf/2009/Ra/r2009051.pdf.

15. Javni razpis »Inovacijski vavœer« (JR-5/2009). Razpisnik: Jav-
na agencija Republike Slovenije za podjetniøtvo in tuje in-
vesticije. Predmet razpisa: sof inanciranje stroøkov aktivnosti 
storitev industrijskih raziskav v sklopu inovacijskih projektov 
podjetij, katerih konœni rezultat je zaøœita pravic industrijske 
lastnine, v obliki nacionalne patentne prijave. Rok: do porabe 
sredstev oziroma do vkljuœno 15. 10. 2009. Veœ: www.ura-
dni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009055.pdf.

16. 6. javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne projek-
te za mala in srednje velika podjetja – EraSME. Razpisnik: 
Ministrstvo za visoko øolstvo, znanost in tehnologijo. Predmet 
razpisa: sof inanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno 
sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) ter 
raziskovalno-tehnoloøkimi organizacijami (RTO) na podroœju 
raziskav, razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je odprt za 
predloge sodelovanja na vseh tehnoloøkih podroœjih. Rok: 30. 
oktober 2009 do 15. ure. Veœ: www.uradni-list.si/_pdf/2009/
Ra/r2009055.pdf.

17. Javni razpis za neposredno sof inanciranje kadrovskih øtipendij 
delodajalcem za øolsko/øtudijsko leto 2009/2010. Razpisnik: 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in øtipendije. 
Predmet razpisa: neposredno sof inanciranje kadrovskih 
øtipendij, ki jih bodo delodajalci (v nadaljevanju: øtipenditorji) 
izplaœevali od vkljuœno øolskega/øtudijskega leta 2009/2010 do 
zakljuœka izobraæevanja po javno veljavnih izobraæevalnih pro-
gramih poklicnega in srednjeøolskega izobraæevanja, øtudijskih 
programih viøjega izobraæevanja, dodiplomskih in podiplom-
skih øtudijskih programih (v nadaljevanju: javno veljavni 
izobraæevalni programi), ne glede na to, kdaj je bila pogodba 
o øtipendiranju za trenutno stopnjo izobraæevanja sklenjena. 
Rok: doloœen kot odprti rok prijave in priœne teœi na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vkljuœno 30. 
aprila 2010 oziroma do porabe sredstev. Veœ: www.uradni-list.
si/_pdf/2009/Ra/r2009057.pdf.

18. II. javni razpis za ukrep 125 – Izboljøanje in razvoj infra-
strukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, 
podukrep øt. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in 
tehnoloøke posodobitve hidromelioracijskih sistemov. Raz-
pisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev v okviru 
podukrepa øt. 2 »izgradnja velikih namakalnih sistemov in 
tehnoloøke posodobitve hidromelioracijskih sistemov«, ki je 
po 36. œlenu uredbe del ukrepa »Izboljøanje in razvoj infra-
strukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. 
Nepovratna sredstva bodo prispevala k sploønemu izboljøanju 
konkurenœnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljøanju 
ureditve funkcionalne infrastrukture, racionalnejøe porabe 
vode in bolj kontroliranega vnosa hranil. Podpirajo se aktiv-
nosti izgradnje in dograditve velikih namakalnih sistemov in 
tehnoloøke posodobitve hidromelioracijskih sistemov skladno 
s predpisom, ki ureja kmetijska zemljiøœa. Rok: od naslednje-
ga dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do za-
prtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. 
Veœ: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009060.pdf.
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Koalicija podpira laž
V moji relativno kratki zgodovini v politiki sem ob dogodkih zadnjega 
meseca zelo razoœarana. 
Minister Gregor Golobiœ je lagal o svojem premoæenju, ki ni majhno. 
Nato je laæ priznal. Sedaj je vse v redu in lahko æivimo naprej. 
V resnici jo je priznal potem, ko so ga novinarji ujeli na laæi in se je po-
sul s pepelom, kako da se je zatekel k laæi samo zato, da ne bi økodoval 
podjetju, katerega solastnik je. Ampak øe veœ. Sedeæ podjetja, katerega 
solastnik je, je v drugi dræavi, saj se je tako lahko izognil plaœilu davka 
dræavi, katere minister je. 
Dejstvo je, da je nastal velik vihar, pa ne zato, ker bi ga povzroœili v opo-
ziciji, kot nas radi obtoæujejo, ampak ker sta med seboj trœila dva velika, 
moœna liderja v levem politiœnem bloku. Ponovno se je za resniœnega 
izkazal slovenski pregovor: »Laæ ima kratke noge.«
Vse se je v nadaljevanju osredotoœilo na to, da je minister laæ priznal. 
V resnici to sploh ni problem. Problem je v tem, da je minister obsojal 
tajkune in tako imenovane uspeøne menedæerje, ki so se preko davœnih 
oaz in poøtnih nabiralnikov s skritimi lastniki, izogibali plaœilu davka, 
torej so krøili zakonodajo, saj bi morali za dobiœke in sredstva prido-
bljena s posli v RS, skladno s slovensko zakonodajo,  plaœati davek oz. 
poravnati obveznosti do dræave.
In neverjetno bi lahko rekli, tudi minister Gregor Golobiœ je lastnik 
poøtnega nabiralnika oz. podjetja, slovenske podruænice na Nizozem-
skem. Zakaj le? Morda zato, da se izogne plaœilu davka dræavi, katere 
minister je, plaœilu davka dræavi, ki mu daje vsak mesec plaœo. Cinizem 
in norœevanje in sodræavljank in dræavljanov. 
Ob tem se veœina niti ne spraøuje, na kakøen naœin je, v relativno krat-
kem œasu, pridobil tako veliko premoæenje. Podjetje Ultra, v vodstvu 
katere je Gregor Golobiœ zasedal pomembno mesto v vodstvu podjetja, 
je v preteklem desetletju prejemalo dræavne subvencije, ki so se preli-
vale v nagrade za inovacije, patente, za kar inovator pridobi nagrado. 
Neverjetno tudi Gregor Golobiœ je prispeval kar nekaj Ultrinih patentov. 
Sploøno znano je bilo, da se dogaja marsikaj na tem podroœju, ni pa bilo 
mogoœe teh aktivnosti dokazati, øe manj, koga obsoditi. Zakonodaja je 
bila v preteklem mandatu  spremenjena, ampak to je bil komaj prvi 
korak. Drugi korak, ki ga je bilo treba narediti, je pomenila usposobitev 
in vzpostavitev nadzornih institucij, ki bodo ugotavljale krøitve. Tako sta 
bila v nadzorni instituciji Urad za varstvo konkurence in Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev imenovana direktorja, ki sta se posla lotila tako kot 
je treba in ukrepala, ko je bilo to potrebno. Seveda se zadeve, ki so na-
stajale in se pletle nekaj let in celo desetletje ne da urediti v dveh letih, 
zato ti postopki øe potekajo. Seveda se pa ob tem lahko vpraøamo, kako 
jima bo to uspelo, saj jima je nova vlada bistveno zmanjøala sredstva 
(Uradu za 400.000 evrov, Agenciji pa nekaj manj). Œlovek se ne more 
znebiti vtisa, da je usmeritev koalicije, da delo obeh nadzornih institucij 
oslabi. Ob tem pa je imela priroœen odgovor, da zmanjøuje sredstva 
na njunih postavkah zaradi varœevanja, medtem ko na mnogih drugih 
podroœjih o varœevanju ni ne duha ne sluha. 
In kaj je najbolj zaskrbljujoœe in kaj je povzroœilo moje razoœaranje. 
Golobiœevo laæ so podprli najviøji politiki v dræavi, celo predsednik Re-
publike Slovenije, predsednik Dræavnega zbora, predsednik Vlade in 
mnogi drugi. Veœina œlanov njegove stranke pa je celo rekla, da bi sami 
ravnali enako. Torej bi nam LAGALI! Neverjetno! Najbræ nam laæejo 
vsak dan, œe jim gre taka trditev tako lahko z jezika. 
To je sramota za Slovenijo. Dræavljanke in dræavljani to obsojajo, kar 
kaæejo ankete javnega mnenja, staliøœa in menja na spletnih forumih, v 
medijih … Spraøujem se, kako se iz Evrope ozirajo na nas in se œudijo, 
da tako glasno nekateri opraviœujejo laæ. Takega primera Evropa ne po-
zna. Øe daleœ smo od demokratiœnih naœel, ko bi politik v enakem pri-
meru odstopil brez razprave, brez œasa za premislek … Œe pristanemo 
na logiko, ki nam jo Gregor Golobiœ in drugi vsiljujejo v tem trenutku,  
potem se lahko vsak dan laæemo tudi sami in se nato opraviœimo, da je 
ølo samo za napako. Na tako logiko pa jaz ne pristajam. 

In øe za konec. 16. junija je koalicija brez naøih glasov izglasovala, da 
se Zakon o dræavni upravi spremeni tako, da se podroœje »elektron-
skih komunikacij in poøte« prenese z Ministrstva za gospodarstvo na 
Ministrstvo za visoko øolstvo, katerega minister je, kdo drug kot Gregor 
Golobiœ.   
Tako bo dodeljeval sredstva Ultri, jo nadzoroval in reguliral trg teleko-
munikacij v Sloveniji. Skratka, kot minister in solastnik Ultre bo imel v 
rokah: regulativo, razdelitev sredstev in nadzor. Moji kolegi poslanci 
so se slikoviti izrazili: »To je enako, kot œe bi maœko doloœil, da varuje 
klobaso.«
Najbræ ne bo treba prav dolgo œakati na novo afero, povezano z mini-
strom Golobiœem.  

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

Alenka Jeraj, poslanka v Dræavnem zboru Republike Slovenije 

Ponoven zagon nove 
generacije sls v Velikih 

Laščah
Skupina mladih iz Velikih Laøœ, Malih Laøœ in Turjaka 
se je 4. julija sestala z namenom, da poæivi delovanje 
podmladka Slovenske ljudske stranke, Nove generacije 
v naøi obœini. 

Tako smo za novega predsednika Nove generacije SLS 
Velike Laøœe soglasno izvolili Miho Tekavca. 

Med naøe prioritetne naloge smo si zadali, da v prvi vrsti 
podajamo obœini in drugim druæbeno aktivnim dejavni-
kom konstruktivne predloge, ki bodo po naøem mnenju 
izboljøali stanje v naøi obœini. Opozorili bi radi, da se 
mladim v naøi obœini daje premajhna pozornost, kar je 
vidno tudi v sploønem druæbenem stanju. Tako se zgodi, 
da mlade ljudi, polne energije in idej na enkrat ne zani-
majo veœ stvari, ki se zgodijo izven njihovega domaœega 
dvoriøœa. V Novi generacije SLS zato menimo, da je treba 
za izboljøanje mladinskega stanja v obœini mladim dati 
veœ besede in odgovornosti. Opozarjali bomo tudi na 
razliœne cestne, okoljske in øe mnoge druge probleme 
v naøi obœini. Predvsem pa menimo, da je treba v naøi 
obœini omogoœit razvoj turizma, kajti po naøem mnenju 
je ta glede na vse dane moænosti øe mnogo preslabo raz-
vit. Hkrati pa opozarjamo, da ga je treba razvijati le do 
meje, ko bi lahko økodil naøi neokrnjeni naravi.

Na koncu pa bi rad povabil vse mlade, da se nam 
pridruæite in tako postanete del populacije, ki jim ni vse-
eno za stanje v naøi obœini – skupaj zmoremo vse.  

Mladi smo moœ! 
                               Miha Tekavec

predsednik Nove generacije SLS Velike Laøœe

Iz leve proti desni: Klemen Krampelj (tajnik Nove genera-
cije), Klavdija Ægajnar (podpredsednica Nove generacije), 
Miha Tekavec (predsednik Nove generacije).

Vabim vas v poslansko pisarno
v ponedeljek, 5. oktobra 2009 in
v ponedeljek, 2. novembra 2009

med 17.30 in 19.00
v druøtvene prostore na Obœini Velike Laøœe.

Domoljubnost je 
nujnost na vseh 
področjih družbenega 
življenja v državi
V sredo, 12. avgusta, pozno zveœer smo si lahko po televiziji ogle-
dali razgovor o domoljubnosti, ki je bila predvajana iz kabineta 
predsednika dræave s pomembnimi ljudmi iz javnega æivljenja. Iz 
razgovorov je bilo moœ razbrati, da smo se v mladi lastni dræavi, 
kakor je naøa, hoteli œimprej doseœi zahodni gospodarski razvoj. To 
nam uspeva, a pri tem zelo radi pozabljamo na identiteto naroda 
ter nasploh domoljubje, kar je velika nevarnost. Dirkanje – pehanje 
za denarjem in materijalnimi dobrinami je naøa najveœja sebiœna 
»naloga«. Beseda domoljubje je tako staromodna in celo vœasih sra-
motna, zato te besede ni bilo sliøati ne v stari in ne v novi dræavi. 
Zadræanost do besede domoljubje je skrb vzbujajoœa, øe posebno 
sedaj v dobi globalizacije. KDOR NE LJUBI SVOJE DOMOVINE, NE 
LJUBI TUDI TUJE (iz knjige Stanka Preka).
Pred razpadom bivøe dræave ter vseskozi v sedanji, sem se jaz, Fran-
ci Peœnik, øe kako zavedal pomembnosti domoljubja. Vse od leta 
1983 do 1986 sem se na kavi ali pivu obvezno sreœeval s prija-
teljem Ivanom Borøtnarjem, kasnejøim politiœnim zapornikom. Na 
predzadnjem najinem sreœanju leta 1985, sva se dogovorila, da se 
ponovno sreœava, ko bo kaj novega. Nova stvar je bila, da sem med 
tem œasom postal sekretar OO ZK Turjak in da je bil »demokratiœni« 
plan dela na sestanku predstavljen in kot tak sprejet. Zato sva se 
10. februarja 1986 spet dobila, tokrat nazadnje, in sicer v gostiøœu 
Jadran na Mikloøiœevi cesti. Na tem sreœanju mi je Ivan med drugim 

Krvava Peč je oživela ...
Kako malo je potrebno, da vas zaæivi novo æivljenje so dokazali 
vaøœani Krvave Peœi ob otvoritvi baliniøœa ob Domu veteranov, ki so 
ga zgradili s prostovoljnim delom in predvsem po zaslugi prizadev-
nega in zagnanega vaøœana Cirila Purkata. Popoldansko druæabno 
sreœanje v soboto 15. avgusta se je po uvodnem uradnem delu in 
pogostitvi nadaljevalo z odprtim turnirjem Krvave Peœi v æenski in 
moøki konkurenci. Prviœ po dolgem œasu so bili zbrani praktiœno 
vsi vaøœani, kar se je do sedaj dogajalo le ob pogrebih... Uradno 
je bil predstavljen tudi informativni kozolœek, ki bo odslej sluæil za 
obveøœanje vaøœanov o vseh pomembnih stvareh...
Pa øe to: ne zgodi se ravno pogosto, da se gost vasi spremeni v prosto-
voljnega delavca na terenu, ki je daleœ od njegovega domaœega kraja; 
Joæe Zakrajøek iz Velikega Loœnika je pred nedavnim z æeno obiskal 
lepote v okolici vasi in ob tem sam ponudil pomoœ pri urejanju laæjega 
dostopa do ostankov mlinov pod vasjo. Skupaj s hœerko Katarino sta 
zadnjo avgustovsko nedeljo prihitela na teren, pridruæili smo se øe 
trije vaøœani in v dobrih dveh urah je bila udarniøko - a zelo kvalite-

tno - pripravljena stopniœasta pot 
na najteæje prehodnem delu do 
najlepøega dela potoka Øumnik. 
Zaradi prizadevnosti hœerke Ka-
tarine smo predlagali, da se pot 
k mlinoma imenuje poslej »Kata-
rinina pot«. Upam, da se bo ime 
prijelo in da se bodo pohodniki 
zdaj øe raje vraœali v naøo vas! 
Pa øe to: v zaœasno nenamen-
ski desni uœilnici v srednji etaæi 
Doma veteranov smo namestili 
mizo za namizni tenis in vaøœani 
imajo moænost brezplaœne rekre-
acije, kar v dolgi zimi, ki je pred 
nami, sploh ni slaba moænost!
                                             S. K.
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zaupal, da se republiki Sloveniji obetajo nevarnosti, da se o Slove-
niji piøejo celo zelo œrni scenariji in da se nad Slovenci kopiœijo 
temni oblaki. To me je pretreslo, a sem mu odvrnil z besedami: 
»Gremo naprej. Ivan, kot domoljub se menda zavedaø, kaj ti veleva 
domoljubna dolænost. Danes bova s sreœanjem konœala, ker morava 
takoj zaœeti obveøœati Slovensko javnost.« Obljubila sva si, da se 
ponovno sreœava, ko bo æe kaj storjenega in si bova ponovno izme-
njala novice. Od takrat se s prijateljem Ivanom nisva veœ sreœala, saj 
me je njegova vest moœno prizadela in razjedala vse do 21. marca 
istega leta, ko mi je zaradi preobremenitve poœila æila v moæganih 
in ostal sem v nezavesti dva meseca. Na domoljuba Ivana sem se 
spomnil øele v jeseni leta 2007, ko mi je prijatelj Rado z Raøice 
povedal: »'V petek je bil gost na Trubarjevini Ivan Borøtnar, ki je v 
svojem govoru veœkrat omenil besedo domoljubnost, ki jo ti tako 
rad izgovarjaø.« Ponovno sem zaœel razmiøljati in odprl se mi je 
svet. Po 21 letih sem spoznal, da je bil to moj prijatelj, domoljub 
Ivan Borøtnar, ki je priøel v jeseni leta 1985 celo na Turjak. NIHŒE 
NE LJUBI DOMOVINE ZATO, KER JE VELIKA, TEMVEŒ ZATO, KER 
JE NJEGOVA. (iz knjige Stanka Preka)
Plan dela, ki sem ga predstavil OO ZK Turjak je bil sprejet 18. janu-
arja 1986 in je veleval takojønjo ustanovitev TD in zaæivitev KUD-a. 
Ker je bila o teh namerah seznanjena Anica Blatnik, je brez mene 
ustanovila TD skupaj s prijatelji 8. junija 1986, ko sem jaz øe leæal 
v bolniønici. Iz ZKJ sem izstopil maja 1987 in æe 18. oktobra istega 
leta sem bil po predhodnem dogovoru s pristojnimi na obœini Lju-
bljana Viœ-Rudnik prav jaz pobudnik za zaæivitev KUD-a. Skupaj 
s prijatelji ter kasnejøimi pevkami smo ustanovili ÆPZ Turjak – ka-
sneje Rozamunda, in od takrat dalje je KUD Marij Kogoj sestav-
ni del Slovenske kulture. Æe skoraj 22 let torej vodim omenjeno 
kulturno druøtvo, kot sami veste nadvse poærtvovalno in vztrajno. 
Vztrajen zaradi domoljubnega programa, zaradi odliœnega œlanstva, 
ki se œedalje bolj zaveda teæe odrekanja, ljubiteljstva in volunter-
skega dela. S tem prispevamo k ohranitvi identitete v Trubarjevih 
krajih. Ker sem bil vedno optimist, se ne bojim, da bi se druøtvo v 
bodoœnosti obnaøalo nedomoljubno, saj delujemo v obœini Velike 
Laøœe, koder je bil rojen veliki domoljub Primoæ Trubar, ki je prav 
gotovo zapustil v nas obœanih veliko domoljubno dediøœino.
Kot vidite, je moje glavno vodilo æe vseskozi domoljubje. Zato smo 
skupaj s prijatelji leta 1998 ustanovili neodvisno listo. V pravilih 
smo æe takrat zapisali, da se ta lista lahko takoj imenuje DOMO-
LJUBNA lista, kar se je kasneje tudi zgodilo. Domoljubna je zato, 
ker upoøteva samo domaœe ideje in ne dela razlik med strankami, 
saj ima vsaka v svojem programu sigurno nekaj dobrega. Prav zato 
noœemo biti satelit nobeni stranki in se zavzemamo za civilno ini-
ciativo. S tem æelimo, da se ta domaœnost izraæa na vseh podroœjih 
druæbenega æivljenja, tako v obœini, kakor v druøtvih.
Prav zato je KUD Marij Kogoj Turjak æe tretjiœ sodeloval, tokrat æe na 

12. državnem tekmovanju 
harmonikašic
na gradu Raihenbrug, ka-
mor smo se odpravili z 
avtobusom, v soboto, 15. 
avgusta. Na hormoniki so 
se predstavila tri dekle-
ta iz Trubarjevih krajev, 
podpirat in spodbujat pa 
nas je z njimi odølo oko-
li 40 œlanov. Trubarjeve 
kraje so predstavljale (na 
sliki iz leve proti desni): 
Saøa Gaœnik, Tea Kraljiœ 
in Petra Virant (Foto: 
Miœo K.). 

Za nastop je bila miøljena tudi Barbara Cimperman iz Rut, ki se nam 
zaradi zdravstvenih razlogov ni mogla pridruæiti. Z nami ni odøla 
tudi Kristina Hoœevar z Velike Slevice, ki je kandidatka za nastop 
prihodnje leto. Prav tako nista z nami zaradi objektivnih razlogov 
odpotovale mlade uœenke glasbene øole, Manca Bavdek in Klara 
Zidar, na katere se øe kako raœuna v bodoœnosti. Kljub temu je na 
tekmovanje z nami odpotovalo veliko mladih, ki so øe kako pomem-
ben œlen v verigi kulturnega druøtva.
Takih in podobnih akcij je KUD Marij Kogoj v preteklosti organiziral 
æe mnogo. Upam, da bo tudi v prihodnosti tako, vse to pa z name-
nom utrjevanja pomembnosti domoljubja.

   KUD MARIJ KOGOJ
Predsednik Franci Peœnik - Ac

Foto: Miœo K.

Na obisku …
pri Jožetu Grebencu
na Rašci v Brinju
Veliko poti je bilo potrebno prekolesariti po naøih vaseh, da 
sem obiskal zanimive znance in prijatelje. Joæe pa je sosed 
in sem stopil do njega kar peø. Z vsakim pa sem klepetal o 
æivljenju … »Æivljenje ni maœji kaøelj.« Te besede mi je sicer 
zavite v zlate papirœke priznal skoraj vsak sogovornik. Torej 
je le nekaj na tem, »da se brez muje, noben œevelj ne obuje«. 
Toda ko premagaø teæave v svojem æivljenju, ugotoviø, da si 
na vrhu gore, od koder je œudovit razgled. Poplaœan je ves 
trud, œaka te le sestop, ki je veœ ali manj nujen.
Joæe – »oœka«, kot ga kliœejo njegovi najoæji v druæini, je av-
gusta praznoval 90 let æivljenja. Poznava se æe tako dolgo, 
da mi je kar neprijetno govoriti o letih. Omenil bom le tisti 
resnejøi zaœetek, ko se je po letih vrnil domov peø iz Nemœije, 
kamor so ga kot mnoge druge ob razpadu stare Jugoslavije 
odpeljali Nemci, ki so jih zajeli kot staro jugoslovanske vo-
jake. Bil je med pogreøanimi in po pripovedovanju nekate-
rih celo med mrtvimi, zato je bila njegova vrnitev toliko bolj 
dobrodoøla. 
Sonœnega dne v maju leta 1945 sva øla z mamo po kolovozu 
– stari rimski poti za vasjo na njivo. Od Turjaka se nama je 
po poti pribliæeval mlajøi od sonca ogorel moøki. Mama se 
je nekako bolj za sebe vpraøala: »Kdo je pa to?« Ogovoril 
sem ji: »Mustarjev Joæe.« Nekako deset metrov pred nama 
je pospeøil korak in zavil s poti proti Mustarjevi øiroki njivi, 
kjer sta njegova brata Anton in Lojz osipavala krompir. Hip 
za tem sva videla kako so se objemali in od veselja kriœali. 
Mama pa je dejala: »Na, pa bo menda res.«
Pri Mustarjevih, ki so naøi prvi sosedje v vasi, se je zbrala cela 
soseska iz Marijinega trga. Joæe je pripovedoval, koko je bilo, 
kaj je doæivel in odgovarjal na vsa mogoœa vpraøanja. Bilo 
je øe veliko vpraøanj, a Mustarjev oœe se je prijel za kolena, 
se poœasi dvignil in dejal: »Se bomo pa øe jutri kaj pogovo-
rili, sedaj pa pojdimo naprej delati.« Joæetu ni bilo potrebno 
zavihati rokavov, ker jih je æe imel, pridni roki, ki sta bili æe 
vajeni vsakega dela, pa so jim priøli prav. Joæe se je poleg 
dela hkrati vraøœal nazaj med domaœe ljudi po letih odsotno-
sti. Kmetoval je in delal v gozdu. Leta 1949 kot vsako leto 
je bil tudi tokrat senik poln sena, v kozolcu pa se je suøilo 
zlato æito za mlatenje. V neurju je udarila strela in pogorelo 
je vse. Najprej je bilo treba vse pospraviti, nato pripraviti les 
za novo gospodarsko poslopje. S sorodnikom Alojzom Stri-
tarjem starejøim iz Perhajevega, ki je bil veøœ takega dela sta 
nato tesala in tesala in s pomoœjo vaøœanov kot je to obiœaj 
postavili novo poslopje, ki øe danes veœ ali manj sluæi istemu 

namenu. Joæetu so ostale izkuønje in znanje, da so ga nato 
ljudje dobesedno razgrabili za podobna dela. Leta 1952 je 
sklenil zakon z vaøœanko Brinsko Mimi, kamor se je priæenil 
v idiliœno domaœijo na robu vasi v Brinje, kjer sta bili tedaj 
le dve domaœiji in si ustvarila druæino s tremi otroki. Hiøa je 
bila potrebna spremembe in priœel jo je øiriti, nato pa kopati 
za veœji sodobnejøi hlev in ga tudi pozidal. Zmanjkovalo je 
denarja in poprijeti je moral za vsako delo in kot je obiœaj 
dobrega gospodarja je bilo potrebno napolniti hlev, kar mu 
je tudi uspelo. Otroci so se izøolali in odøli »s trebuhom za 
kruhom« in si ustvarili druæine. A leta in bolezen vedno 
pokaæejo svoje zobe. Operacija in zamenjava obeh kolkov 
so ga prisilili, da je zaœel opuøœati æivino za kar si je toliko 
prizadeval, a sam v sebi ni nikoli popustil. Dejal si je: »Umre-
ti ali æiveti.« Øe vedno je kosil s koso okoli hiøe in vrt za lepøi 
videz, pred vsem iz ljubezni do domaœije. Øe vedno na tnali 
seka draœje in veæe v butare za kruøno peœ in cepi drva, vse 
pa mu pripravijo otroci in vnuki ki ga redno obiskujejo. Le 
roœno koso je nadomestila roœna rotacijska kosilnica s katero 
hœi Mija redno vse pokosi, da je valovita ohiønica videti kot 
igriøœe za golf. Joæe je øe vedno v gibanju in z dvema bergla-
ma hodi na okoli, opazuje naravo in modruje. Za njegovo 
urejenost skrbi æena Mimi – mamca, kot jo kliœejo otroci in 
vnuki, a je tudi æe praznovala 90 let æivljenja, ki jih dobro 
skriva. Sama veœkrat pravi: »Sedaj moram delati za dva, do-
kler øe lahko, kajti le to me øe dræi pokonci.« V naøih krajih 
ne poznam starejøega zakonskega para, ki bi se skupaj starala 
v tako pozna leta æivljenja. 
26. oktobra leta 2002 sta slovesno praznovala zlato poroko 
v domaœi cerkvi sv. Jerneja na Raøci v prisotnosti domaœih, 
sorodnikov in øtevilnih vaøœanov. Slavnostno maøo in poroko 
je opravil »Raøœan« Joæetov bratranec p. dr. Joæe Jakøe, ki je 
sicer vsa leta sluæboval v Avstriji in se kot upokojenec veœkrat 
vraœal na rodno grudo, da je maøeval, kot je sam dejal: »Za 
Raøœane.«                  

                                   Joæe Økulj

                                                                     
                                          
Z ROBARJI NA 
TRIGLAV
Neke majske sobote smo sedeli v Gostilni Økrabec v Robu in 
pogovor je stekel tudi o pohodu na Triglav, ki ga æe veœ kot 
dvajset let organizirajo zagnanci iz Roba z Janezom na œelu. 
»Ali greø letos z nami?«, me je vpraøal Janez. Sama viøje od 
Fridrihsteina pri Koœevju øe nisem bila, zato me je Janezov pre-
dlog dobil popolnoma nepripravljeno. Jaz pa na Triglav! Misija 
nemogoœe. Beseda je dala besedo in poœasi mi je njegov pre-
dlog postajal vedno bolj vøeœ. Pa ne toliko zato, ker bom tudi 
jaz kot Slovenka morda priøla na Triglav (saj veste tisto: Vsak 
Slovenec naj bi øel v svojem æivljenju vsaj enkrat na Triglav), 
temveœ bolj zato, ker sem posluøala zanimive zgodbe iz po-
sameznih pohodov,  ker sem se æe veselila druæenja z ljudmi 
dobre volje in ker mi je Sreœko obljubil, da mi bosta z Binetom 
nesla moje stvari v njunem nahrbtniku. Baron je bil sicer malce 
skeptiœen glede mojega podviga, vendar so me Zdenka, Luba in 
Joæe prepriœala.
Priøla je sobota, 8. avgusta in po œetrti uri zjutraj smo zaœeli ka-
pljati k Økrabœevim v Rob. Kavica in »prva pomoœ« je bila æe na 
mizi.  Sprva malce zaspani, ko pa sta se skupini pridruæila Cesar 
in Model, smo bili v hipu budni. Cesarjevi dovtipi in Modelova 
oprema (kratke hlaœe in viaduktatica, kot da se odpravlja na 
morje) so naredili svoje. Ob pol petih smo se vkrcali v Cvetov 
avtobus in krenili proti Laøœam, kjer naj bi se nam pridruæila øe 
manjøa skupina. Tomaæev Tomaæ se nam je pridruæil øele na 
Turjaku (dohiteval nas je  s svojim avtom). Bilo nas je osemin-

dvajset in bili smo zelo zanimiva druøœina, mladi in malo manj 
mladi, nekaterim je  bil Triglav mala malica, zopet drugim (ne 
samo meni) bolj strah in trepet. 
Na Pokljuko smo priøli okoli sedme ure, visoko motivirani in 
pripravljeni na podvig. Poœasi smo se zaœeli dvigati proti Stu-
dencu, kjer smo imeli prvi odmor. Privezali smo si duøo in 
krenili dalje proti Vodnikovi koœi. Skupino sta vodila Ujc in 
Tomaæev Tomaæ, sledila sta mu Petriœ in Debeljak, Luba in Joæe 
sta bila v skupini mladih (najmlajøi je konœal osmi razred), na 
koncu sta hodila Zdenka in Janez. Pot je bila ravno prav zah-
tevna, narava preœudovita, vreme kot naroœeno. Na poti smo 
sreœali veliko prijaznih in zanimivih ljudi. Do Vodnikove koœe 
smo priøli vsi. Nekaj nas je ostalo kar tam, ostali so krenili proti 
Planiki.  Triglav je osvojilo enajst pohodnikov: Joæe, Luba oz. 
Joæefa, Tina, Janja, Ingrid, Bine, Petriœ, Debeljak, Ujc, Tomaæev 
Tomaæ, Marta. Do sedme ure zveœer smo se vsi zbrali v Vodni-
kovi koœi. Miza je bila naenkrat polna klobas, salam in drugih 
dobrot, skupna veœerja je øla vsem v slast. Øale, pesem, harmo-
nika in karte so nam popestrili veœer. Posebno zadovoljstvo je 
bilo skupno spanje, zlasti Cesarju, ki je Modela skorajda vrgel 
skozi okno zaradi njegovega glasnega spanja.  
Zbudili smo se v œudovito nedeljsko jutro.  Boris in Marija sta 
nam na svojem miniaturnem kuhalniœku skuhala kavico, Ana 
pa je celo napisala nekaj razglednic. Okoli devete ure smo se 
odpravili v dolino. Øe vedno smo bili dobre volje, le nekoliko 
bolj tihi kot prejønji dan. Na Pokljuki smo si privoøœili daljøi 
postanek in ples na asfaltu. Boris  in Cveto sta æe uigran tandem 
na harmoniki. 
V Rob smo priøli okoli œetrte ure popoldan. Metka in Klemen sta 
nam pripravila celo pojedino. In zabava se je nadaljevala…
Na koncu bi se rada zahvalila sponzorjem pohoda na Triglav, 
Janezu, Zdenki in Cvetu. Nasvidenje prihodnje leto. Pridruæite 
se nam!

Zapisala: Tatjana Devjak 
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NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA – ANIMIRANI F iLM
11. OKT.  G-FORCE
OB 17.00  Trije drzni morski praøiœki, pametni krtek in zvedava muha so œlani 

skrivnega vojaøkega programa, ki jih je spremenil v najboljøe agente 
za boj proti kriminalu. Toda preden se lahko spopadejo z zlobnim 
milijarderjem, ki skuøa zavladati svetu, se znajdejo v nemilosti oblasti 
in pristanejo v trgovini z domaœimi æivalmi, kjer boj za preæivetje 
dobi nadvse zverinsko podobo. DOLÆINA: 1 URA 32 MINUT. 

PETEK     AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI F iLM
16. OKT.  TRANSFORMERJI 2
OB 19.00  Nekaj let za tem, ko je pomagal velikanskim Avtobotom v odloœilnem 

boju z zlobnimi Deseptikoni, se nadobudni Sam znova znajde sredi 
srditega boja uniœevalnih robotov. S pomoœjo starodavnega artefakta 
mladeniœ prejme neprecenljive informacije o nastanku Transformerjev, 
zato postane glavna tarœa znova obujenega Megatrona in njegovih 
krvoloœnih pomagaœev. Na sreœo Samu znova pomaga privlaœna 
prijateljica Mikaela in moœni robot Optimus Prime, toda zdi se, da 
v srditih bitkah za prihodnost œloveøtva nobena stran ne namerava 
popustiti. DOLÆINA: 2 uri 27 minut.

PETEK     AMERIØKA USPEØNICA – NAJSTNIØKA KOMEDIJA
23. OKT.    ZACK IN MIRI SNEMATA PORNIŒ
OB 19.00  Avtor provokativnih komedij Trgovci in Dogma se podaja v svet 

snemanja f ilmov za odrasle, v katerega po nakljuœju zaideta tudi vse 
prej kot œustveno dozorela Zack in Miri. Œeprav sta prijatelja æe od 
srednje øole, med njima nikoli ni preskoœila iskrica ljubezni, toda ob 
pomanjkanju denarja za stanarino se odloœita posneti pornografski 
f ilm. Za pomoœ zaprosita dobrega prijatelja, ob øtevilnih nezgodah 
in teæavah pa poœasi spoznavata, da med njima morda vendarle 
obstajajo øe kakøna globlja œustva. DOLÆINA: 101minuta 

PETEK     AMERIØKA USPEØNICA – PUSTOLOVSKI SPEKTAKEL
30. OKT.  BREZ POVRATKA 4
OB 19.00  Brez povratka 4 je nadaljevanje nadnaravnih trilerjev, ki smo jih pri 

nas gledali od leta 2000. Verjetno se boste øe spomnili prvega dela, 
slovite letalske nesreœe, ki jo preæivi peøœica soøolcev samo zaradi tega, 
ker eden od njih pred vzletom letala dobi vizijo o strmoglavljenju in 
zaradi tega letalo zapusti skupaj s prijatelji. Obœutek, da so premagali 
smrt, pa ne traja dolgo. En za drugim namreœ umirajo v raznoraznih 
nesreœah in zgodba drugega dela se osredotoœi na Clear Rivers (Ali 
Larter), edino preæivelo od skupine, ki je na lastno æeljo zaprta v 
psihiatriœni bolniønici. Kljub navidezni varnosti, Clair æivi v strahu, 
da bo  tudi po njo, tako kot je to storila z vsemi njenimi prijatelji, 
priøla gospa s koso. Mnoæica dogodkov, ki sledijo, namreœ kaæejo na 
to, da se bliæa tudi njen konec in smrti ne bo mogla uiti. Vendar ji to 
ne vzame upanja in se trdno odloœi, da bo v navidez izgubljeni bitki 
izøla kot zmagovalka. DOLÆINA: 1ura 52 minut.

Kino - Velike Lašče Kinoprogram za sept. in okt. 2009

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – PARODIJA 
18. SEP.  B  R  U  N  O
OB 19.00 F ilmska ekipa, ki je na œudaøkem spoznavanju ZDA sledila 

kazahstanskemu novinarju Boratu, se tokrat z avstrijskim modnim 
strokovnjakom Brünom odpravi na modne steze najveœjih svetovnih 
ustvarjalcev oblaœil. Toda homoseksualni mladeniœ s svojim 
nenavadnim obnaøanjem povsod vzbudi veliko nejevolje in zgraæanja, 
zato se odloœi svojo raziskavo razøiriti tudi na druge medijske osebnosti 
in aktualne druæbene pojave, kar povzroœi pravi kaos zmeønjav in 
obilico obœih nesramnosti. DOLÆINA: 1 ura 22 minut. 

PETEK   AMERIØKA USPEØNICA –  DOMIØLJIJSKI PUSTOLOVSKI 
25. SEP.  H A R R Y   P O T T E R   IN PRINC MEØANE KRVI
OB 19.00 Harry Potter se v øestem letu na œarovniøki øoli Bradaviœarki z modrim 

œarodejem Dumbledorjem odpravi po sledeh velike in nevarne 
skrivnosti, ki utegne razkriti bistvo Harryjevega smrtnega sovraænika 
Mrlakensteina. Ta je za izvrøevanje svojih zlobnih naœrtov izbral 
Harryjevega sovrstnika Draca, med tem ko se Harryjeva najboljøa 
prijatelja Ron in Hermiona sooœata s teæavami prvih najstniøkih 
ljubezni. Toda obetajo se tragiœni dogodki, ki bodo za vedno 
spremenili œarovniøki svet.DOLÆINA: 2 uri 33 minut. 

PETEK     AMERIØKA USPEØNICA – ROMANTIŒNA KOMEDIJA
2. OKT.     HANNAH MONTANA
OB 19.00  Ko priljubljeni najstniøki pevki Hannah Montana slava stopi v glavo 

in povzroœi medijski økandal, se njen oœe odloœi posredovati. S prvim 
letalom jo poølje na prisilne poœitnice, toda ne v kakøno eksotiœno 
turistiœno letoviøœe, temveœ v domaœe mesto na ameriøkem podeæelju. 
Obkroæena zgolj z naravo in domaœimi æivalmi, se mora uporniøka 
Hannah znova preleviti v povsem obiœajno dekle, a ob pomoœi 
postavnega mladeniœa in prve ljubezenske simpatije poœasi spoznava, 
da bliøœ in slava nista edino razvedrilo. DOLÆINA: 1ura 41 minut. 

NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA –  DRUÆINSKI KOMIŒNI F iLM
4. OKT.     ŒIVAVA Z BERVELLY HILLSA
OB 17.00  Razvajena œivava Chloe je navajena posebnih privilegijev, gurmanske 

hrane in najboljøih pasjih frizerjev, a æivljenje se ji obrne na glavo, ko jo 
gospodarica zaupa v oskrbo lahkomiselni neœakinji. Ne traja dolgo in 
Chloe se znajde v krempljih prirediteljev nezakonitih pasjih dvobojev 
v Mehiki. Med begom pred zlobnim dobermanom najde zaveznika 
v osamljenem nemøkem ovœarju in na poti, polni neverjetnih pasjih 
dogodivøœin, spoznava, da je prijateljstvo bolj pomembno od prestiæa 
in denarja …  DOLÆINA: 1 ura in 31 minut.

PETEK      AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI F iLM
9. OKT.     BORBA
OB 19.00  Mladeniœ Shawn nima pretirano obetavne prihodnosti, toda ob 

vsakdanjem iskanju zasluæka na ulicah New Yorka sreœa premetenega 
prekupœevalca Harveya. Ta mu predstavi kruti svet nezakonitih 
boksarskih dvobojev, ki omogoœajo veliko bogastvo in slavo, a so 
hkrati tudi smrtno nevarni. Kljub øtevilnim zmagam se Shawn znajde 
v dilemi, do kolikøne mere lahko zaupa Harveyu, dodatne œustvene 
pretrese pa mu povzroœa simpatiœna Zulay, ki prav tako øe ni razkrila 
pravih namenov in œustev. DOLÆINA: 1ura 45 minut. 

Kino - Velike Lašče Kinoprogram
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                     Z A H V A L A

ob boleœi izgubi naøega dragega

Joæeta PODLOGARJA
iz Podpeœi

(Kovaœev Joæe, rojen v Srnjaku)

20. 3. 1931–27. 5. 2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem, sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za toliko lepih besed v 

tolaæbo, za darovane sveœe in cvetje, zdravstvenemu 
osebju za pomoœ v bolezni in lajøanju boleœin ter 

gospodu æupniku za lepo opravljen obred. Zahvala 
tudi vsem lovcem in gasilcem za tople poslovilne 

besede in vsem, ki ste ga poznali in ga v tako velikem 
øtevilu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Æalujoœi vsi njegovi

Zdaj se spoœij izmuœeno srce, 
zdaj se spoœijte zdelane roke. 
Zaprte so utrujene oœi. 
Le moja drobna luœka øe brli.

 
 

V 87. letu starosti nas je zapustila naøa draga mama 
babica in prababica 

Alojzija LUKANŒIŒ
 iz Turjaka.

 

Iskreno se zahvaljujemo vsem znancem, sorodnikom, 
vaøœanom in predstavnikom druøtev, ki so jo spremili 

na njeni zadnji poti, zahvaljujemo se za darovano 
cvetje in sveœke. Zahvaljujemo se predsednici 
turistiœnega druøtva za prelep govor ob grobu. 

Posebna zahvala pa gre osebju klinike za nuklearno 
medicino Kliniœnega centra za pomoœ ob njenih 

zadnjih trenutkih. Zahvaljujemo se tudi pevcem iz 
Velikih Laøœ in pogrebni sluæbi Zakrajøek. 

 
Vsi njeni

        Z A H V A L A

Mnogo prerano nas je tiho 
zapustil naø dragi moæ, oœe, 
sin, brat in stric

Janez GRADIØAR
(7. 12. 1955–17. 6. 2009)

iz Kneja.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem, posebno øe 
sosedom in vsem, ki ste nam stali ob strani, se v 

tako velikem øtevilo poslovili od njega, nam izrekli 
soæalje, darovali cvetje, sveœe, maøe in darove ter ga 

pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se osebju zdravstvenega doma Velike 

Laøœe.
Hvala gospodu æupniku Vinku Øegi in œlanom ZVVS 

za lep govor in opravljen pogrebni obred.
Hvala pevcem iz Sodraæice in pogrebnemu zavodu 

Zakrajøek.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Æalujoœi vsi njegovi

Z A H V A L A 

Svojo æivljenjsko pot je v  83. letu starosti  
sklenila naøa draga mama, taøœa, babica in prababica 

 Ana PETERLIN,  
rojena Usenik. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem,  

znancem, vaøœanom za izreœeno soæalje,  
darovano cvetje, sveœe, za maøe in vsem, ki ste jo  
z dobro mislijo pospremili na njeni zadnji poti. 

Hvala duhovniku Vinku Øegi za opravljen obred in  
obisk na domu ter Borisu Petriœu za somaøevanje,  

pevcem in pogrebni sluæbi Zakrajøek ter sovaøœanom  
 za lep pogreb. 

Øe enkrat hvala vsem, ki ste naøo mamo pospremili v 
tako  

  lepem øtevilu.  

Æalujoœi vsi njeni

Ostalo grenko je spoznanje, 
to je resnica, niso sanje,
da te nazaj veœ ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.
Dobrota tvojega srca 
nikdar ne bo pozabljena.
       

Z A H V A L A
ob slovesu naøega dragega

Alojzija STRITARJA
1932–2009 

z Velike Slevice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem ter vsem tistim, ki ste z nami 

delili boleœino v teækih in æalostnih trenutkih. Hvala 
za vse darovano cvetje, nagrobne sveœe, darove za 

cerkev in svete maøe ter molitev.

Zahvaljujemo se gospodu æupniku Vladimirju 
Jaksetiœu za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem 

za lepo zapete pesmi ter pogrebnemu zavodu 
Zakrajøek s Srobotnika. 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Æalujoœi vsi njegovi

Z A H V A L A
V februarju 2009 je v 103. letu umrla moja teta Marija Ana 
Kury, ki je bila najstarejøa obœanka obœine Velike Laøœe. Ne-
kaj œasa je æivela pri meni na Gradeæu, zadnja leta pa je bila 
oskrbovanka Doma Marije in Marte Karitas v Logatcu.  
Ker ni imela dovolj lastnih sredstev za plaœilo oskrbnine in 
ne svojcev, ki bi jo bili dolæni preæivljati, je za doplaœilo 
oskrbe v domu skrbela Obœina Velike Laøœe. 
Obœini se za f inanœno pomoœ, ki jo je bila deleæna moja teta 
v œasu bivanja v domu starejøih obœanov, lepo zahvaljujem. 
Zahvaljujem se tudi æupanu Antonu  Zakrajøku, ki je kljub 
obilici svojega dela teto dvakrat obiskal v domu v Logatcu.

                              Neœakinja Marija Debeljak Orel 

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

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

STEKLARSTVO

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

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

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

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

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

- izdelavo “urbanističnega dela”
  posebnega dela projekta
 (lokacijska dokumentacija po starih
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Ni 

navduøenja 

brez 

modrosti, 

niti 

modrosti 

brez 

plemenitosti. 

(Éluard Paul)
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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

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.

Dnevi piva v  
S petkom, 25. septembra, priœnemo z 
dnevi piva. 
Do nedelje, 11. oktobra, vam bomo 
predstavili piva, ki jih toœimo pri nas celo 
leto, pribliæati vam æelimo tudi druga. 
Naøi dobavitelji so vam pripravili posebna 
preseneœenja. Program je objavljen na: 
www.minacafe.com 
              Dobrodoøli!

KUPIM KMETIJO 

Kupim starejøo kmetijo, na odprti sonœni 
legi, primerno za ekoloøko kmetovanje, 
velikosti 5 ha ali veœ, oddaljeno 
do 40 km iz Ljubljane.
Ponudbe in informacije sprejemam na:
GSM: 031 317 513, Andrej
E-MAIL: andrej.drobez@nrg.si

BREZPLAŒNE SPLETNE STRANI 
ZA NVO

Velika veœina nevladnih organizacij nima lastne 
spletne strani, ki predstavlja hitro in poceni 
komunikacijo z uporabniki storitev. Z namenom 
poveœanja prepoznavnosti nevladnega sektorja in 
veœje promocije nevladnih organizacij, v okviru 
projekta Regionalno stiœiøœe NVO Srca Slovenije v 
letih 2009 in 2010, NVO Osrednjeslovenske regije 
omogoœamo vzpostavitev brezplaœnih spletnih strani. 

Zakaj imeti spletno stran?
Ker jo danes preprosto morate imeti, saj vam prinaøa 
øtevilne prednosti. Z internetno predstavitvijo 24 ur 
na dan, vse dni v letu, velikemu øtevilu uporabnikov 
interneta nudite predstavitev vaøe organizacije 
ter laæjo, hitrejøo in cenejøo komunikacijo s œlani. 
S pomoœjo spletne strani tako obiskovalci lahko 
enostavno pridobijo informacije o vaøi organizaciji, 
vi pa jo lahko enostavno posodobite in urejate 
brez dodatnih stroøkov. Predstavite lahko poljubno 
koliœino podatkov, ki je dosegljiva velikemu øtevilu 
uporabnikov, kar vam omogoœa najcenejøi naœin 
promocije in predstavitve vaøe organizacije. 

Kako do brezplaœne spletne strani? 
Œe bi tudi vi radi imeli spletno stran za svoje druøtvo, 
zavod ali ustanovo nam to œimprej sporoœite, saj 
je øtevilo brezplaœnih spletnih strani, ki jih bomo 
vzpostavili, omejeno. Poslali vam bomo navodila, vi 
pa pripravite vsebino in slike, ki jih æelite objaviti 
na svoji spletni strani. V organizaciji doloœite osebo, 
ki se bo udeleæila usposabljanja za administratorja 
spletne strani in tako tudi v nadaljevanju skrbela 
za aæurnost podatkov. Prve spletne strani NVO so 
æe zaæivele julija in si jih lahko ogledate na spletni 
strani stiœiøœa www.srce-me-povezuje.si.

Za veœ informacij smo dosegljivij na 
info@srce-me-povezuje.si ali 040 365-850.

Dozoreli lan, foto: Joæe Jerøin



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Koledar prireditevKoledar prireditev

SREDA, 17. SEPTEMBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
»INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 
– GROÆNJA NARAVI«
Predavanje biologinje Jane Kus Veenvliet
(Parnas, zavod za kulturo in turizem 
Velike Laøœe)

SOBOTA, 19. SEPTEMBER, od 8.00 do 12.00
Trg pred Levstikovem domu
6. VELIKOLAØKA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 20. SEPTEMBER, od 9.00 dalje
Turjak z okolico - Gradeæ
PRAZNIK SUHEGA SADJA
(Druøtvo za ohranjanje sadja Gradeæ in 
Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 20. SEPTEMBER, ob 14.30
Øportno igriøœe, Dvorska vas
5. KRPANOVE IGRE
(Kulturno-turistiœno in øportno druøtvo 
Krpan)

SOBOTA, 26. SEPTEMBER, ob 8.30
Krvava peœ–Vrbica
POHOD NA STIŒIØŒE ØTIRIH OBŒIN
(Druøtvo Claustra Alpium Iuliarum)

SOBOTA, 26. SEPTEMBER
Trubarjeva domaœija, Raøica
ROÆANŒEVA NAGRADA
(Zaloæba Nova revija)

SREDA, 30. SEPTEMBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
»MUZEJI IN TURIZEM« – predavanje 
zgodovinarke Barbare Ænidarøiœ in 
umetnostne zgodovinarke Marjane 
Doløina
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

ŒETRTEK, 1. OKTOBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
4. TRUBARJEV ŒETRTEK z gostjo Alenko 
Œerneliœ Kroøelj
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 3. OKTOBER, od 8.00 do 12.00
Trg pred Levstikovim domom, 
Velike Laøœe
BUŒNO-MARMELADNI DAN IN 7. 
VELIKOLAØKA TRÆNICA
(Druøtvo podeæelskih æena Velike Laøœe 
in Javni zavod Trubarjevi kraji)

SREDA, 7. OKTOBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica 
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE
Polone Kresal Bizaj

PETEK, 9. OKTOBER, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Laøœe
1. ABONMAJSKA PREDSTAVA: »KDO 
VAM JE PA TO DELU« v izvedbi Druøtva 
Cafe teater
(Obœina Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 15. OKTOBER, ob 18.00
Grad Turjak
ODPRTJE OBMOŒNE LIKOVNE 
RAZSTAVE »KOLAÆ«
 (JSKD – OI Ljubljana okolica)

PETEK, 23. OKTOBER, ob 19.00
Trubarjeva domaœija, Raøica
PRIREDITEV OB DNEVU 
REFORMACIJE:
PREDSTAVITEV PREVODA 
TRUBARJEVEGA KATEKIZMA
v sodobno slovenøœino
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 24. OKTOBER, ob 9.00
Turjak
KOSTANJEV POHOD IN PIKNIK
 (Turistiœno druøtvo Turjak)


