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Spoštovane 
občanke, 
spoštovani 
občani!
Nekaj lepih jesenskih dni je za nami. 
Upam, da se bodo le ti nadaljevali øe 
nekaj œasa, saj bi æeleli dokonœati øe 
nekatere zaœete investicije, sicer pa 
se te poœasi zakljuœujejo.  Glede na 
sprejeti plan ocenjujem, da  bomo le-
tos izvedli  pribliæno 80 % planiranih 
investicij. Te so potekale na razliœnih 
podroœjih. Asfaltirali smo nekatere ce-
stne odseke, postavili nekaj luœi javne 
razsvetljave, uredili okolico poslovilne 
veæice na turjaøkem pokopaliøœu, ob-
novili in zgradili nekaj novih odsekov 
vodovodne napeljave, posodobili zdra-
vstveno postajo, zagotovili prostor za øe 
en oddelek v vrtcu, obnovili obœinske 
prostore. Øe letos æelimo zakljuœiti 
sanacijo mostu v Podhojnem hribu. 
Zaœeli smo tudi z izgradnjo parkiriøœa 
pri velikolaøkem pokopaliøœu. Po naœrtu 
naj bi pridobili okoli petdeset parkiriøœ, 
nekaj zelenice in ploœnik od poslovil-
ne veæice do dræavne ceste.  Letos naj 
bi izvedli pripravljalna dela, spomladi 
pa øe asfaltiranje  in zasaditev zelenic. 
Prepriœan sem, da bo ta investicija za-
dostila naøim potrebam po parkiriøœih, 
vsekakor pa polepøala videz tega dela 
Velikih Laøœ. Zaradi nekaj nujnih nepla-
niranih vzdræevalnih del, predvsem na 
vodovodnem omreæju,  smo morali ne-
katere investicije s tega podroœja prene-
sti v naslednje leto, v katerem jih bomo 
skuøali izvesti prednostno.

Zagotavljali smo f inanœna sredstva za 
delovanje in organizacijo raznih progra-
mov in prireditev za vsa naøa druøtva, 
ki delujejo na razliœnih podroœjih. Z 
visokim f inanœnim zneskom bomo øe 
letos pomagali pri nabavi novega gasil-
skega vozila za PGD Velike Laøœe. Tudi 
v tej sezoni nadaljujemo z abonmajem 
gledaliøkih predstav, saj æelimo na ta 
naœin pribliæati gledaliøko dejavnost 
naøim obœanom.

Tokrat bi æelel izpostaviti øe spreje-
tje strategije razvoja otroøkega varstva 
v naøi obœini. Dokument, ki ga je v 
preteæni meri izdelala œlanica obœinske 
uprave Veronika Vasiœ, dodelala pa sva 
ga øe skupaj z podæupanjo dr. Tatjano 
Devjak, je na zadnji seji sprejel obœinski 
svet naøe obœine. Vsem, ki so sodelova-
li pri izdelavi dokumenta oziroma pri 
njegovem sprejetju, se iskreno zahva-
ljujem. Naj navedem nekaj zanimivih 
podatkov s tega podroœja.  Iz analize 

stanja je razvidno, da je v vrtec Sonœni 
æarek trenutno vkljuœenih 180 otrok, ki 
so razporejeni v desetih oddelkih. Od 
tega je devet oddelkov v centralnem 
vrtcu v Velikih Laøœah  (pet oddelkov I. 
starostne skupine in øtirje oddelki II. sta-
rostne skupine), en  oddelek II. starostne 
skupine pa se nahaja v podruæniœni øoli 
na Turjaku. 

Ob priœetku  naœrtovanja novogradnje 
sedanjega vrtca (leta 2000)  je bilo v 
vrtec vkljuœenih 116 otrok.  Glede na 
takratno øtevilo otrok in v skladu s ta-
kratnimi negativnimi demografskimi 
kazalci ter glede na normative, ki so 
veljali za oblikovanje oddelkov, smo 
se tedaj odloœili, da se zgradi vrtec za 
øest oddelkov. Projekti vrtca pa so bili 
izdelani tako, da bi bilo  v naslednjih 
fazah moæno dograditi dodatne igralni-
ce in potrebne spremljajoœe prostore,œe 
bi se øtevilo otrok poveœalo. Ker se je v 
zadnjih letih prav to zgodilo, saj se je 
øtevilo otrok moœno poveœalo in prese-
glo vsa priœakovanja, smo z dodatnimi 
preureditvami v vrtcu pridobili dodatne 
prostore, eno igralnico pa smo usposo-
bili v podruæniœni øoli na Turjaku. Kljub 
temu da smo tako zagotovili varstvo 
180 otrokom, se je letos prviœ zgodilo, 
da nismo uspeli zagotoviti varstva prav 
za vse naøe otroke. Na obœini smo ta-
koj zaœeli razmiøljati, kako reøiti ta pro-
blem.

Najprej se je pojavilo vpraøanje, za koli-
ko otrok naj planiramo ustrezno reøitev. 
Ob upoøtevanju øtevila letos nespreje-
tih otrok in drugih trenutnih demograf-
skih kazalcev, kot so poveœanje øtevila 
rojstev, priseljevanje in poveœevanje 
odstotka vkljuœenih otrok v vrtec, smo 
priøli do zakljuœka, da se bo v naslednjih 
nekaj letih øtevilo otrok poveœalo za tri 
oddelke. Ker ne bi æeleli, da so ti od-
delki na razliœnih lokacijah, smo zaœeli 
razmiøljati o gradnji novega objekta, v 
katerem bi predvideli prostore vsaj za 

Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577

pet oddelkov. Tako bi v dva oddelka 
premestili otroke, ki so sedaj v oddelku 
na podruæniœni øoli na Turjaku in v pre-
urejeni zbornici  centralnega vrtca. 

Nato smo zaœeli razmiøljati o lokaciji 
novega vrtca. Ker nismo æeleli Velikih 
Laøœ øe dodatno obremenjevati øe z enim 
objektom, kar bi imelo za posledico øe 
veœjo jutranjo gneœo in s tem poslediœno 
poslabøanje prometne varnosti, smo 
zaœeli iskati lokacijo izven Velikih Laøœ. 
Primeren kraj se nam je zdel Turjak, kjer 
smo evidentirali tri moæne lokacije. Po 
temeljiti analizi vseh treh smo ocenili, 
da je najprimernejøa lokacija v centru 
Turjaka. Poglavitni vzroki za to lokaci-
jo so: urejeno je lastniøtvo zemljiøœa, 
urejen je dostop in parkiriøœe, kar  je 
velika prednost in bo skrajøalo priprave 
na gradnjo ter jo tudi pocenilo, hkrati 
pa bi se izognili prometnim teæavam ob 
priœakovanem zgoøœenem prometu zla-
sti v jutranjih urah, ko starøi otroke vo-
zijo v vrtec. V bliæini navedene lokacije 
so tudi øportna igriøœa, dvorana v domu 
krajanov, avtobusna postaja in tudi 
varnejøe moænosti za razne sprehode 
otrok. Po predstavitvi vseh teh dejstev 
je obœinski svet po obøirni razpravi na 
svoji 19. redni seji 24. septembra 2009 
soglasno sprejel  naslednji sklep: 

»Obœinski svet sprejme strategijo na-
daljnjega razvoja otroøkega varstva 
v Obœini Velike Laøœe in se strinja s 
predlagano reøitvijo izgradnje novega 
objekta za potrebe otroøkega varstva, v 
katerem bo zagotovljen prostor za øest 
oddelkov na lokaciji v centru Turjaka. 
Obœinski svet naloæi æupanu nalogo, da 
predvideno izgradnjo vkljuœi v Naœrt 
razvojnih programov pri proraœunu za 
leto 2010, s tem da se v letu 2010   za-
gotovi sredstva za odkup zemljiøœa in 
projekte, v naslednjih letih pa sredstva 
za izgradnjo in opremo.«

Veseli me, da je øportna dvorana tudi 
v tej sezoni polno zasedena, da se 
tako mladi kot starejøi udejstvujejo na 
razliœnih øportnih podroœjih. Obema 
ekipama, ki nosita ime Velikih Laøœ in 
tekmujeta v dræavnih ligah v  koøarki in 
malem nogometu, æelim veliko dobrih 
rezultatov in tekmovalnega duha.  Vsi  
ljubitelji teh øportov ste lepo vabljeni na 
tekme obeh ekip, ki se obiœajno odvija-
jo ob sobotah zveœer v øportni dvorani, 
in tako s svojim obiskom ter navijanjem 
nagradite domaœe igralce.

Ob koncu bi se æelel zahvaliti Druøtvu 
kulturni most Lutzelf luhe – Velike Laøœe 
za vso organizacijo ob obisku gostov 
iz pobratene øvicarske obœine, in tudi 
druæinam, ki so z veseljem sprejele vse 
goste. 

Anton Zakrajøek, æupan

Teæave s hrbtenico, boleœine v vratu, kriæu, sklepih, 
glavoboli, rehabilitacija po poøkodbah ...?

Fulcrum
Petar Prikratki s.p.
Tomaæini 2
1314 Rob

Petar Prikratki,
kraniosakralni 
terapevt
041 245 272

http://users.volja.net/goljasmil356

Kazalo:
Æupanov uvodnik  3

Pogledi starøev na osnovno øolstvo v obœini Velike Laøœe               4           

Odprtje obnovljenih prostorov obœinske uprave  6

Parkiranje v Velikih Laøœah, Naborniki  7

Poskrbimo za varnost v prometu, Obvestila           8

Razstava Polone Bizilj, 4. trubarjev œetrtek z Alenko Œerneliœ      9

Nova zgoøœenka okteta Gallus, Kaøœa na Malem Loœniku 10

Praznik suhega sadja na Gradeæu 11

Æetev in spravilo prosa na Gradeæu, Prvi naravoslovni dan 12

Nova pridobitev v Krvavi Peœi 13

Obujena pridelava lanu na Gradeæu, Obvestilo organizatorjem 14

Predavanje »Muzeji in turizem« na Trubarjevini, Ustvarjalne urice 15

Kolesarjenje pod Peco, Evropski program za mlade 16       

Brezplaœna stanovanjska oprema za øtudente, Tekmovanje 

   v zbiranju ploœevink, Tekmovanje za najbolj domiselno buœo   17

Vseæivljenjsko uœenje v Velikih Laøœah 18

Teœaj ref leksoterapije 19

Obisk iz pobratene obœine Lützelf lüh 20

Uspehi velikolaøkih gasilk, 90 let Mihaele Arko, Zahvala 21

Gasilsko druøtvo Dvorska vas - Mala Slevica 22

Odkritje spominskih znamenj, Zaposlovanje 

    v nevladnih organizacijah 23

Gorski kronometer Logarji - Sveti Primoæ 24

Obœinska liga Velike Laøœe v malem nogometu 2009 25

Velikolaøki drugoligaø zaœel s tekmovanjem, Ekipa MINACAFE 

   zakljuœila s tekmovanjem, Razpis tekmovanj v namiznem tenisu 26

Kickboxing events 27

Obœinsko tekmovanje dvojic v balinanju, Upokojenci balinajo 28

Dihalne vaje, masaæna tehnika, vabilo na teœaj orientalskega plesa  29

Turjaøke rede 30

Pisma, Na obisku pri coprnicah 31

Kinoprogram 33

Zahvale 34

Oglasi 35

Kamniti kavœ                                                 Foto: Joæe Jerøin



�Trobla 6/2009 � Trobla 6/2009

Pogledi staršev na 
osnovno šolstvo v 
občini Velike Lašče
V prejønji øtevilki Troble smo se obrnili na vas, spoøtovani 
starøi, in vas prosili za sodelovanje. Zanimalo nas je, kaj 
menite in kako ocenjujete osnovnoøolsko dejavnost  v 
Obœini Velike Laøœe. Zanimalo nas je, kaj menite o ure-
jenosti, organiziranosti in kakovosti osnovnega øolstva 
pri nas. Hkrati smo æeleli tudi izvedeti vaøa mnenja in 
komentarje na pet kljuœnih zadev: 

1. OBŒINA IN OSNOVNO ØOLSTVO
Zanimalo nas je, kako je po vaøem mnenju urejeno osnov-
no øolstvo v obœini Velike Laøœe.

2. SEZNANJENOST STARØEV OTROK O NAŒINIH SO-
DELOVANJA Z OSNOVNO ØOLO PRI VZGOJNIH 
VPRAØANJIH
Ali ste pravoœasno in zadostno obveøœeni o æivljenju in 
delu v øoli? Ali dobivate pravoœasne in ustrezne informa-
cije o napredku vaøega otroka in ali ste seznanjeni, s  ka-
terimi se sreœuje vaø otrok v øoli? 

3. VPLIV STARØEV NA DELO V ØOLI
Ali se vodstvo øole  posvetuje z vami o odloœitvah, ki vpli-
vajo na poœutje otroka, na naœrtovanje dejavnosti, ki jih 
je potrebno sof inancirati? Ali lahko preko svojih predstav-
nikov posredujete svoje poglede in mnenja v svet starøev 
in svet zavoda? 

4. SPREMLJANJE KAKOVOSTI DELA V ØOLI
Kako pogosto vas øola povpraøa o kakovosti svojih stori-
tev? 

5. NAŒRTOVANJE DELA ØOLE
Ali vas øola aktivno vkljuœuje v naœrtovanje æivljenja 
in dela øole? Ali vas zaprosi za mnenje in soglasje 
naœrtovanih dejavnosti? Ali poznate vzgojni naœrt øole? 
Povpraøali smo vas o prevozih, zaœetku pouka, obstoju 
podruæniœnih øol …

6. DRUGO
Sem pa ste zapisali øe ostala vaøa mnenja in predloge.   

Bili smo veseli vaøega odziva. Na Obœino Velike Laøœe 
je prispelo 86 izpolnjenih vpraøalnikov.  Vaøi odgovori 
in mnenja ter pogledi na doloœene elemente æivljenja in 
dela osnovne øole so zanimivi, v povpreœju pozitivni, 
nekateri (ste v manjøini) pa ste bili tudi kritiœni. Dva iz-
med vas tako zelo, da bi odstavljala kar vse po vrsti. 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate ankete in jih 
skuøali interpretirati. Najprej za vsako podroœje pred-
stavljmo vaøe odgovore v tabeli v strukturnih odstot-
kih, ki smo jih zaokroæevali na najbliæjo celo øtevilo. 
Pri izraœunu smo upoøtevali øtevilo odgovorov na vsako 
posamiœno vpraøanje, kajti niste vsi starøi odgovarjali na 
vse. Nekateri ste doloœena vpraøanja izpustili (npr. moj 
otrok ni vozaœ; nimam mnenja o obstoju podruæniœnih 
øol ipd.).

Tabela 1:  OBŒINA IN OSNOVNO ØOLSTVO

Øt. Vpraøanje 1% 2% 3% 4% 5%

1.

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

1 2 19 49 29

2.

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

2 4 16 56 22

3. 

Kako je po vaøem 
mnenju izbrana 
oprema osnovne 
øole?

- 1 27 49 23

4. 
Kako ocenjujete 
sodelovanje øole na 
prireditvah v obœini? 

- - 14 49 37

5. 

Kako ocenjujete 
vkljuœenost otrok v 
javna dogajanja in 
prireditve?

- - 24 48 28

Skoraj 80 % vseh starøev je urejenost osnovnega øolstva 
v obœini Velike Laøœe ocenilo s prav dobro in odliœno 
oceno. Œe pa upoøtevamo, da je ocena 3 v øolstvu do-
bra ocena, pa vidimo, da je 97 % starøev z urejenostjo 
osnovnega øolstva v obœini zadovoljnih. Tega rezultata 
smo lahko vsi zelo veseli.  Podobno ste ocenili urejenost 
prostorov, saj sta samo 2 starøa ocenila prostore z nega-
tivno oceno. 

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

Øt. Trditev

N
ik

ol
i %

R
ed

ko
 %

Po
go

st
o 

%

V
ed

no
 %

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

5 18 43 34

2.

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

7 21 43 29

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. 

1 14 35 50

Rezultati glede informiranosti starøev o vsem, kar mora-
jo vedeti, da bi se otrok v øoli dobro poœutil, so nekoliko 
slabøi. Œe ena petina starøev ni zadovoljnih z informi-
ranostjo, mora to biti signal po drugaœnem pristopu. 28 
% starøev je mnenja, da jih øola ne seznanja s pravili in 
predpisi, ki jih morajo poznati, da bi lahko uveljavljali 

svoje ali otrokove pravice.  Polovica starøev meni, da jih 
øola vedno seznanja pravoœasno in ustrezno o napredku 
njihovega otroka, kar ni zadosten podatek. Morda ne bi 
bilo narobe razmiøljati o razliœnih, dodatnih naœinih in-
formiranja. Res je, da je danes internet najbolj pogost in 
sproten naœin pridobivanja informacij – vendar, interne-
ta nimajo ali ne uporabljajo vsi, poleg tega pa je vzgoja 
in izobraæevanje podroœje, kjer je potreben oseben stik, 
pogovor, svetovanje, usmerjanje … 

Tabela 3: VPLIV STARØEV NA DELO V ØOLI

Øt. Trditev

N
ik

ol
i %

R
ed

ko
 %

Po
go

st
o 

%

V
ed

no
 %

1.

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

12 24 39 25

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

17 21 43 19

3.

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

9 16 33 42

4.
Øola pri plaœevanju 
prispevkov upoøteva razliœne 
f inanœne zmoænosti starøev.  

4 24 45 27

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. 

8 24 34 34

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

11 29 27 33

Starøi ste bili pri podroœju »Vpliv starøev na delo øole« 
dokaj kritiœni. Vaøi odgovori kaæejo na to, da si æelite 
boljøega sodelovanja s øolo. Predvsem si æelite, da bi se 
øola veœ predhodno posvetovala  o vseh odloœitvah, ki 
vplivajo na poœutje vaøega otroka ter njegovo uspeønost 
pri raznih zaposlitvah.  Œe pogledamo ocenjevalno le-
stvico, vidimo, da pogosto in vedno ne presega (razen v 
enem primeru – øt. 3) 75 %, ko bi lahko trdili, da je vpliv 
starøev zadovoljiv. Økripa predvsem pri formalnih oblikah 
sodelovanja, kot sta svet starøev in svet øole. Starøi ne vi-
dijo zadovoljivega prenosa informacij v obe smeri. Imajo 
obœutek, da ne morejo posredovati dovolj uspeøno svojih 
predlogov in mnenj preko svojega predstavnika v ta dva 
organa, kakor tudi to, da ni nazaj pravoœasno oz. sploh 
ni povratne informacije. Vendar lahko zapiøemo, da to 
ni problem samo v naøi øoli, s temi problemi se sreœuje 
kar precejønje øtevilo øol po Sloveniji. Tu se da z dobro 
voljo marsikaj izboljøati. Pozitivno pa je, da 75 % starøev 
meni, da jih øola v primeru, ko gre za dodatno plaœevanje 
dejavnosti, pogosto oziroma vedno zaprosi za mnenje in 
soglasje. To tudi v 72 % upoøteva. 

Tabela 4: SPREMLJANJE KAKOVOSTI DELA V ØOLI

Øt. Trditev

N
ik

ol
i %

R
ed

ko
 %

Po
go

st
o 

%

V
ed

no
 %

1.

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

9 40 45 6

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

1 2 35 62

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

- 15 63 22

Podroœje kakovosti storitev øole je obœutljivo vpraøanje.  
Podroœje vzgoje in izobraæevanja je »mehko« podroœje, nima-
mo trdno doloœenih standardov kakovosti kot pri nekaterih dru-
gih podroœjih in dejavnostih, pa vendarle.  Evalvacija, samoe-
valvacija, spremljanje lastnega dela in vrednotenje le-tega mora 
biti eno od prednostnih nalog povsod, ne le v øolstvu. Nikoli 
nismo tako dobri, da ne bi mogli biti øe bolji.  Sicer 51 % starøev 
meni, da jih øola pogosto oz. vedno povpraøa o kakovosti svo-
jega dela, 49 % pa jih meni, da temu ni tako.  V evropskem 
prostoru imamo sprejet skupni okvir ocenjevanja kakovosti dela 
za vsa podroœja javne sfere (CAF model), ki ga Slovenija æe ne-
kaj let pospeøeno uvaja na razliœna podroœja in morda bi bilo 
dobro postopno uvajanje tega modela tudi v naø prostor.

Skoraj vsi starøi (97 %)  pa ste zelo zadovoljni z dostopno-
stjo uœiteljev in s øolo kot inøtitucijo, ki izpolnjuje vaøa 
priœakovanja glede osnovnega øolanja.  Socialna preglednost 
(prednost manjøih krajev) ima tu izredno veliko vlogo. Me-
nimo, da lahko zapiøemo, da se prek vaøih mnenj zrcali za-
dovoljstvo otrok s øolo.  To, da otroci radi hodijo v øolo, se 
druæijo med seboj, nam, starøem, pomeni veliko. Socialna 
preglednost tudi onemogoœa druæbeno nesprejemljiva deja-
nja. Œe æe do teh pride, so ta pravoœasno zaznana in sproæeni 
so mehanizmi za odpravo ali reøevanje le-teh.

Tabela 5:  NAŒRTOVANJE DELA ØOLE

Øt. Vpraøanje DA % NE %

1. Ali ste imeli moænost spoznati letni 
delovni naœrt øole? 79 21

2. Ali so v letnem delovnem naœrtu 
vkljuœeni vaøi predlogi? 45 55

3. Ali poznate vzgojni naœrt øole? 78 22

4. Menite, da sta organizacija pouka 
in urnik ustrezna? 74 26

5. Ali se strinjate z odloœitvijo øole, da 
se priœetek pouka zaœne ob  7,30? 74 26

6. Ali je za prevoze uœencev dobro 
poskrbljeno? 77 23

7. Ali se strinjate, da v obœini Velike 
Laøœe obdræimo podruæniœne øole? 91 9

Obœinske straniObœinske strani
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1997 je minilo æe pre-
cej œasa, s preselitvi-
jo krajevnega urada v 
pritliœje zgradbe pa je 
obœinska uprava prido-
bila nekaj dodatnega 
prostora. V œasu obno-
ve je bilo zaradi grad-
benih del in soœasnega 
dela obœinske upra-
ve potrebne kar ne-
kaj strpnosti in 
potrpeæljivosti, na kon-
cu pa so se nam pogoji 
dela izboljøali. Novost 
za stranke je preure-
jena sprejemna pisarna in kontro-
liran dostop do ostalih uradnikov. 
Sprejemna pisarna je za stranke 
odprta vsak dan v poslovnem œasu 

Odprtje 
obnovljenih 
prostorov 
občinske 
uprave
V sredo, 23. septembra 2009 smo 
po zakljuœku uradnih ur uradno od-
prli prenovljene prostore obœinske 
uprave. Ob odprtju so si obiskoval-
ci po æupanovem nagovoru ogledali 

prenovljene prostore, ogled pa se je 
zakljuœil s prijetnim druæenjem.
Od zadnje veœje prenove v letu 

• Pohvala vsem in veliko uspeha. 
Posebej pohvala ravnateljici. 
• Posredovane pritoæbe v økatli za 
pritoæbe se niso upoøtevale. Preveœ 
raznih taborov, teœaj prve pomoœi v 
Pacugu …  Øolski urnik – proste ure 
med poukom, nato pa izbirni pred-
meti 7. oz. 8. uro in s tem poveza-
ni problemi prevozov. Pohvaljena 
øolska spletna stran. 
• Postavljeno vpraøanje, ali se 
je øola vkljuœila v projekt »shema 
øolskega sadja«, brezplaœno razde-
ljevanje sadja otrokom. Preveœ øol 
v naravi, prevozi na razne »dneve«,  
kar je povezano z visokimi stroøki.
Vidimo, da se pripombe, predlogi 
oz. kritike, ki so jih izrazili posa-
mezniki, nanaøajo zlasti na organi-
zacijo pouka, organizacijo prevo-
zov, visoke stroøke øol v naravi in 
raznih prevozov, ki jih marsikateri 
starøi teæko plaœajo.  Nekateri so se 
pohvalno izrazili do organizacije in 
dela øole in so zadovoljni, da so nji-
hovi otroci uœenci te øole, nekaj pa 
je bilo tudi zelo kritiœnih pripomb, 
ki se nanaøajo praktiœno na vse, kar 
se na podroœju øolstva v obœini do-
gaja. 

Obœinske strani Obœinske strani

Parkiranje v 
Velikih Laščah
Osrednje kriæiøœe v Velikih Laøœah je 
prometno zelo obremenjeno, promet 
pa dodatno ovirajo na cestiøœu in avto-
busnih postajah parkirani avtomobili.
Na obœinsko upravo smo dobili 
pritoæbo, da avtobus na relaciji proti 
Ljubljani æe veœkrat ni ustavil, dijak pa 
je kljub pravoœasnemu prihodu na av-
tobusno postajo zamudil pouk. Øofer 
avtobusa je pojasnil, da zaradi za-
parkiranega avtobusnega postajaliøœa 
nima prostora, kjer bi lahko varno 
ustavil, zato kljub œakajoœim potni-
kom pelje mimo postaje.
Ustaljena praksa je tudi parkiranje 
na samem cestiøœu Stritarjeve ceste 
pri dostavi blaga, pogosto pa tudi 
pri obisku trgovin in lokalov. S takim 
poœetjem smo ogroæeni vsi udeleæenci 
prometa, ki nas pot zanese v center 
Velikih Laøœ. 

Obœinska uprava

Øofer avtobusa je lastnici parkiranega avtomobila na avtobusnem postajaliøœu povedal svoje. Pa je zaleglo?                    (foto: Lidija Œop)

Odgovori so enoznaœni in zato jasni 
in ne potrebujejo dodatne interpreta-
cije. Za nas, Obœino Velike Laøœe, in 
vse tiste, ki se ukvarjamo s podroœjem 
druæbenih dejavnosti, je pomemb-
no, da vemo, kaj mislite o prevozih, 
podruæniœnih øolah, ali ste zadovolj-
ni z urnikom in organizacijo pouka 
itd. Vsekakor pa se moramo truditi, 
tako øola kot obœina, da nismo zado-
voljni  z doseæenim standardom, da 
iøœemo z vaøo pomoœjo nove reøitve 
in  izboljøave. 
Na koncu izpostavimo øe nekaj misli 
in predlogov, ki ste jih zapisali pod 
»drugo«. Nekateri eno zadevo pohva-
lite, zopet drugi grajate.
• Za prevoze je predobro poskr-
bljeno, otroci bi morali veœ hoditi 
peø.  
• Øola naj bolj aæurno skrbi za 
svojo spletno stran.
• Uœitelji bi morali biti dostopni 
za razgovore s starøi zjutraj – v 
dopoldanskem œasu so starøi po 
sluæbah.
• Øola in njeni predstavniki se 
zelo trudijo in so pri svojem delu 
uspeøni. Izraæeno zadovoljstvo, da 
otroci hodijo na to øolo. 

Prizadevamo si, da bi na tistih 
podroœjih, ki so v pristojnosti lokal-
ne skupnosti (øolski prostor, oprema 
in prevozi uœencev), izboljøali stanje 
in pri tem bomo skuøali upoøtevali 
tudi vaøe pripombe in predloge.  
Pa øe odgovor tistim, ki bi æeleli 
izraziti svoje mnenje tudi o delu 
æupana, podæupanje in obœinskih 
usluæbencev: Strinjamo se z vami, 
da je delo obœinske uprave lahko 
prav tako predmet ene od naslednjih 
anket v Trobli. Je pa tudi res, da vi, 
spoøtovani starøi, kot tudi vsi drugi 
obœani in obœanke, o naøi kakovo-
sti dela odloœate vsake øtiri leta na 
lokalnih volitvah. Kmalu bomo vi-
deli, ali si øe zasluæimo vaø man-
dat ali ne.  Naj tudi zapiøem, da si 
Obœinska uprava, æupan in tudi jaz 
æelimo vaøih pobud in predlogov, 
ki bi bili v korist lokalne skupnosti. 
Ne bojimo se kritike; kritika, ki je 
dobronamerna, je lahko izziv za øe 
boljøe in drugaœno delo.  
Vsem, ki ste se odzvali naøi proønji 
po sodelovanju in ste odgovorili na 
vpraøanja, se lepo zahvaljujemo. 

Dr. Tatjana Devjak, podæupanja

Naborniki
Letoønji naborniki, ki so postali pol-
noletni v istem letu kot Republika 
Slovenija, so se septembra v Levsti-
kovem domu seznanili z dolænostmi 
v primeru vojne in moænostmi, ki 
jih ponuja sluæbovanje v Slovenski 
vojski. 

Pripadniki Slovenske vojske so za 
popestritev predstavitve na trgu v 
Velikih Laøœah pripravili øe ogled 
øestkolesnika.

Foto: Marija Ivanc Œampa

obœinske uprave, do ostalih uradni-
kov pa je moæen dostop le v œasu 
uradnih ur.  

 

Obnovljen hodnik
Za prijetnejøe poœutje strank in zaposlenih

Obœinska uprava
Foto: Marija Ivanc Œampa

Pogled na kriæiøœe s Stritarjevo cesto                                         (foto: Marija Ivanc Œampa)

Zaparkirano 
avtobusno 

postajaliøœe

Kotiœek za stranke v sprejemni pisarni
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Peøec z uporabo odsevnih predme-
tov poveœa svojo varnost. V prome-
tu je najpomembnejøe, da se razliœni 
udeleæenci med seboj vidijo in z jasni-
mi znaki nakaæejo svojo namero. 
Obœinski Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Obœine Velike Laøœe 
opozarja tudi vse voznike, da prilago-

POSKRBIMO, DA BOMO DOVOLJ 
VIDNI IN PREVIDNI V PROMETU
Pred nami je jesensko in zimsko obdobje. To je œas, v katerem moramo biti v pro-
metu øe posebej pazljivi. Zaradi vremenskih razmer in kratkega dela dneva so v 
prometu øe posebej ogroæeni peøci, ki ne poskrbijo za svojo vidljivost z ustreznimi 
odsevnimi predmeti. 

Kako lahko poskrbimo za vidnost v prometu, vir: RS Ministrstvo za promet)

dijo hitrosti v naseljih, saj s svojim rav-
nanjem pomembno prispevajo k veœji 
varnosti peøcev.

  
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Obœine Velike Laøœe

O B V E S T I L O 
Z 20. 10. 2009 priœenjamo v 
Zdravstveni postaji Velike Laøœe z 
delom v otroøki posvetovalnici. 

Posvetovalnica bo delovala v po-
poldanskih urah od 15.30 dalje 
ob torkih, po vnaprej doloœenem 
urniku.  

Starøe otrok, ki øe niso dopolnili 
enega leta starosti ali pa niso bili 
popolno cepljeni, prosimo, da se 
za pregled naroœijo po telefonu 
(01 788 10 38) ali osebno pri me-
dicinski sestri Renati Strnad. 

Zdravstveni dom dr. Janeza 
Oraæma Ribnica

Direktor, Peter Rus, dr. med.

4. Trubar-
jev četrtek 
z Alenko 
Černelič 
Krošelj
Na 4. Trubarjevem œetrtku smo gostili 
Alenko Œerneliœ Kroøelj, profesorico 
umetnostne zgodovine in univ. dipl. 
etnologinjo ter kulturno antropologinjo. 
Kot raziskovalka se ukvarja z razliœnimi 
obdobji in temami na obmoœju Po-
savja, zadnja leta predvsem z mestom 
Krøko in slavnimi meøœani. Od leta 
2002 je opravila nekaj raziskovalnih 
projektov, med katerimi je tudi pro-
jekt »Adam Bohoriœ, Jurij Dalmatin in 
Krøko«. Rezultat je publikacija z istim 
naslovom (izdajatelj Valvasorjev razi-
skovalni center Krøko, 2006). Sluæbuje 
na Obœini Krøko kot viøja svetovalka 
za kulturo, tehniœno kulturo in delo z 
mladimi. Med najpomembnejøimi de-
javnostmi pa je priprava in izvedba 
postavitve muzejske zbirke v Valvasor-
jevem kompleksu, kjer bo del Mestne-
ga muzeja tudi »zgodba« o Bohoriœu, 
Dalmatinu, Trubarju, Ungnadu in me-
stu Krøko. Postavitev v hiøi, kjer naj bi 

domnevno potekala Bohoriœeva øola, je 
predvidena leta 2012.

Gostja nam je predstavila mesto Krøko v 
16. stoletju, delovanje Adama Bohoriœa 
in Jurija Dalmatina in njuno povezanost 
z mestom ter domnevno kratko Trubar-
jevo bivanje v Krøkem. Vse tri slovenske 
reformatorje povezuje baron Ivan Un-
gnad, zakupnik gradu Krøko, nekdanji 
øtajerski deæelni glavar in podpornik 
protestantskega tiska. Veœer predstavlja 
za Trubarjevo domaœijo tudi pomemb-
no izhodiøœe za nadaljnje sodelovanje 
med domaœijo in Krøkim, za skupno 
raziskovanje øe nepoznanih sledi Jurija 
Dalmatina med Økocjansko æupnijo in 
njegovim rodnim mestom.

Veœer je povezovala øtudentka slavisti-
ke Alenka Vasiœ.

Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Polona Kresal 
Bizaj razstavlja 
svoja dela na 
Trubarjevi 
domačiji 
7. oktobra je odprla svojo razstavo 
akvarelov in slik na svilo v Galeriji Ske-
denj  Polona Kresal Bizaj.   

Polona se nam je letos æe predstavljala 
na Trubarjevi domaœiji s knjigo Narava 
zdravi s hrano. Tokrat pa smo jo pod 
letoønjim motom »moœ æenske narave« 
spoznali kot slikarko.
Naøo povezanost s Polono je predstavi-

la Jerica Tomøiœ Luøin, z glasbenim pro-
gramom pa so sodelovale Petra Kavœiœ 
in Maruøka Orlanda Kogej na klavirju 
in Nina Tome na violini.

O avtorici in njenem delu pa je spregovo-
ril umetnostni zgodovinar in likovni kritik 
prof. dr. Mirko Juterøek, ki je v spremnem 
listu k razstavi med drugim zapisal: »Mej-
nik v njenem æivljenju pa je bilo, kot pra-
vi sama, leto 2000, ko se je sooœila s svo-
jo boleznijo – multiplo sklerozo. Priœela 
je intenzivneje slikati, ob akvarelu si je 
konœno domislila tudi bolj ali manj med 
æenskami priljubljeno umetniøko dejav-
nost, slikanje na svilo … Udarno æareœa 
obarvanost øopkov, øe bolj pa stekle-
no hladni bledo modri barvni odtenki, 
odsevajo v bistvu slikarkino œustveno 

razpoloæenje, njeno voljo do vzpostavi-
tve œim bolj normalnega æivljenja, hkrati 
pa odslikujejo njeno obœutljivo krhkost.« 

Udeleæba obiskovalcev  na otvoritvi  
razstave je pokazala, kako cenjeno in 
spoøtovano je njeno delo. To izraæajo 
tudi misli,  ki so jih udeleæenci zapisali 
v njeno knjigo vtisov.

Za  neæne øopke, za njeno barje in iskri-
ve klovne Poloni vsi, ki smo sodelovali 
pri pripravi te razstave, øe enkrat iskre-
no œestitamo.  

Razstava, ki je prodajna,  je na ogled 
øe do 5. novembra 2009. Slike, ki bi 
jih æeleli kupiti, pa lahko rezervirate v 
sprejemni pisarni Trubarjeve domaœije. 

Veronika Vasiœ, foto Alenka Vasiœ 

KUD Marij Kogoj Turjak
v sodelovanju z 

JSKD RS OI Ljubljana okolica

VABITA NA

16. medobœinsko 
sreœanje 

harmonikarjev
TURJAØKI 

HARMONIKAR

v dvorano Doma 
krajanov 

na Turjaku v soboto,
 dne 5. 12. 2009,

s priœetkom 
ob 18.00 uri.

Nastopilo bo 25 –30 
harmonikarjev razliœne 

starosti.

UVELJAVLJANJE 
ZNIŽANEGA PLAČILA 
VRTCA ZA LETO 2010
OBVESTILO STARØEM
Starøe, ki imajo otroke vkljuœene v vrtec, 
obveøœamo, da morajo do 15. novembra 
2009 oddati novo vlogo za uveljavljanje 
zniæanega plaœila vrtca za leto 2010. 
To velja za vse starøe, tudi za tiste, ki so 
otroka vkljuœili v vrtec s 1. septembrom 
ali kasneje. 
Obrazec vloge za zniæano plaœilo dobi-
jo starøi v vrtcu, kjer imajo vkljuœenega 
otroka, na spletni strani Obœine Velike 
Laøœe, na spletni strani Ministrstva za 
øolstvo in øport ali na dræavnem portalu 
E-uprava.
Vlogo starøi oddajo v vrtcu, v katerega je 
otrok vkljuœen, lahko pa tudi neposredno 
na obœini (na naslov: Obœina Velike Laøœe, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe).

Obœinska uprava

ODPRTA VRATA 
SLOVENSKE 

KULTURE V VELIKIH 
LAØŒAH

Œetrtek, 3. december 
2009

Svoja vrata bosta odprli 
Trubarjeva domaœija 

na Raøici, 
in sicer od 9. do 17. ure,

ter spominska soba 
Frana Levstika in Josipa 

Stritarja v Levstikovem domu v 
Velikih Laøœah 

od 13. do 18. 30 ure.

Vstop prost za nenajavljene 
individualne obiskovalce.

Ta veseli dan kulture bomo 
zakljuœili ob 19. uri na 
Trubarjevi domaœiji,

s 5. TRUBARJEVIM 
ŒETRTKOM.

Gostili bomo

 dr. Jedert Vodopivec, 
vodjo Centra za konserviranje 
in restavriranje knjig in papirja 

v Arhivu RS, in

dr. Anjo Dular,
vodjo knjiænice v Narodnem 

muzeju Slovenije 

ter avtorico knjige o zgodovini 
knjigotrøtva na Kranjskem 
do zaœetka 19. stoletja z 
naslovom Æiveti od knjig.  

Predstavili bosta knjigo 
z njene bolj »tehniœne« plati 

–  knjigo kot træno blago, 
kot muzejski predmet 

in kot arhivsko gradivo, 
torej kot predmet konserviranja 

in restavriranja.

Vabljeni!

Javni zavod Trubarjevi kraji 
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Danes sicer ne sluæi svojemu prvotnemu namenu in v njej ne 
hranijo æita, masti, prekajenega mesa, suhega sadja ...  Opre-
mili so jo s predmeti iz hiøe prababice Duøœakovih, v njej pa 
je postavljena stalna razstava prelepih lonœenih izdelkov, ki 
jih  oblikuje  lonœarka Katarina Duøœakova. 

Vrata kaøœe so za obiskovalce rastave odprta vsako nedeljo.

Besedilo in foto: Joæe Jerøin

Kultura / Naravna in kulturna dediøœina

Kašča  na Malem 
Ločniku
Na vrtu pri Duøœakovih 
na Malem Loœniku stoji 
kaøœa. Narejena je iz te-
sanih lesnih brun in zbita 
z lesenimi klini, pokrita 
pa  s starim bobrovcem.  
Ponaøa se s œastitljivo sta-
rostjo nad 100 let.

Nekoœ je stala v vasi Hoœevje, danes pa predstavlja pravo 
malo znamenitost na Malem Loœniku. 

Druæina  Duøœakovih iz Malega Loœnika  si je dolgo æelela 
na svojem vrtu imeti kaøœo, kot so jih  imeli nekoœ v naøih 
krajih. Brskali so po internetu in naøli nekaj   ponudnikov.  
Odpeljali so se v Belo krajino in tam sicer naøli nekaj kaøœ, 
vendar so bile njihove cene precej visoke. Razoœarani so se 
odpeljali domov. V vasi Hoœevje so ob cesti zagledali staro 
kaøœo, ki je bila v zelo slabem stanju. Povpraøali so njenega  
gospodarja, ali jo je morda pripravljen prodati, ta pa se je 
ponudbe razveselil, saj je nameraval dotrajano in nepotrebno 
kaøœo razkosati in  skuriti v kmeœki peœi. Kaøœa je tako dobila 
novega lastnika in bila po preselitvi na Mali Loœnik  deleæna 
temeljite obnove. 

Naravna in kulturna dediøœina

Nova 
zgoščenka 
okteta 
Gallus 
Ribnica

Leta 1975 se je v Sodraæici prviœ 
zasliøala ubrana pesem osmih fantov, 
ki so si nadeli ime OKTET DONIT. Ta-
krat verjetno niso niti slutili, da je bil to 
zaœetek plodovite, uspeøne in vztrajne 
vokalne skupine, ki jo odlikuje izredno 
prijateljstvo med pevci in vztraja na sce-
ni æe polnih 34 let. V tej dolgi dobi se 
je v sestavu  zamenjalo kar nekaj pev-
cev, vodili pa so ga øtirje umetniøki vod-
je. Opravljenih je bilo neøteto nastopov 
doma in v tujini, udeleæili pa so se tudi 
prenekaterih oktetovskih sreœanj in fe-
stivalov. Vmes je bilo spremenjeno tudi 
ime okteta,  preimenoval se je v OKTET 
GALLUS RIBNICA in pod tem imenom 
deluje øe danes.

Umetniøko vodenje  okteta Gallus 
je leta 2005 prevzel TADEJ OSVALD. 
Svoje æivljenje je popolnoma posvetil 
glasbi. Dokonœal je Srednjo glasbeno in 
baletno øolo v Ljubljani kot solo pevec, 
prepeva v raznih sestavih ter obœasno 
solistiœno koncertira. Od leta 2001 je 
profesionalni pevec v Slovenskem ko-

mornem zboru in 
stalni œlan okteta 
Gallus od leta 1999.

Oktet je v vseh 
teh letih imel mnogo 
nastopov. Ob snema-
njih za radio in tele-
vizijo ter nastopanju 
øirom po Sloveniji, 
vseh republikah bivøe 
skupne dræave je go-

stoval tudi v Italiji, Avstriji, Nemœiji  ... 
Poleg obœinskih sreœanj v Dolenji vasi 
in sreœanj oktetov v Øentjerneju se oktet 
udeleæuje tudi tekmovanj v slovenskem 
merilu, kjer vedno posega po najviøjih 
mestih. Kot najboljøe ocenjen med iz-
branimi okteti je oktet Gallus prejel 
zlati æig, ki ga podeljuje Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti. Podeljeno 
pa mu je bilo tudi Gallusovo prizna-
nje obœine Ribnica. Pevci se odzovejo 
na vsakrøno povabilo in radi nastopi-
jo tako v Sloveniji kot tudi izven meja 
in s tem navezujejo nova prijateljstva.  
Repertoar okteta je raznolik in obsega 
dela Gallusa, rusko pravoslavno litur-
gijo, ruske narodne pesmi, slovensko 
ljudsko in umetno pesem, slovensko 
in staroslovensko krøœansko liturgijo 
in pesmi drugih evropskih narodov. 
     Pevci okteta Gallus so v poœastitev 30-
letnice delovanja posneli zgoøœenko, ki 
s 25-imi skladbami obsega prerez delo-
vanja okteta skozi vsa leta ustvarjanja.

Najveœji mejnik v delovanju okte-

ta je bil nastop v hiøi Kernjakovih, pri 
skladatelju Pavlu Kernjaku. Ostale so 
moœne prijateljske vezi, pa tudi dela 
tega legendarnega zamejskega sklada-
telja so se vedno pogosteje vpletala v 
repertoar okteta.

V lanskem letu je dokonœno dozore-
la ideja o snemanju in izdaji zgoøœenke 
izbranih Kernjakovih del, øe posebej 
zato, ker letos praznujemo 110-letnico 
rojstva in 30-letnico smrti tega zname-
nitega koroøkega rojaka. 

K sodelovanju so ponovno prite-
gnili njihovega dolgoletnega œlana in 
bivøega umetniøkega vodjo Marjana 
Trœka, ki je s svojim glasom pripomogel, 
da so zopet oæivele Katrca, Mojcej in øe 
kakøno koroøko dekle, o katerih govori 
17 Kernjakovih pesmi, ki so posnete na 
zgoøœenki z naslovom Tja gor bi rad ...

Œlani okteta upajo, da bodo pona-
rodeli koroøki napevi pri posluøalcih 
lepo sprejeti, saj so jih posneli zato, da 
se dragocena Kernjakova dela ne bi iz-
gubila v vrtincu poplave svetovne glas-
be in da bi priœarali œarobne in umir-
jene trenutke æivljenja ljudi na deæeli 
in obudili obiœaje in æivljenjske teænje 
naøih rojakov preko avstrijske meje v 
naøi polpretekli zgodovini. 

Zgoøœenko lahko naroœite na naslo-
vu: Oktet Gallus, Opekarska 54, 1310 
Ribnica oziroma preko spletne poøte: 
tadej@oktet-gallus.si, lahko pa obiøœete 
tudi njihovo spletno stran: www.oktet-
gallus.si.

Tradicionalni  
praznik suhega 
sadja na 
Gradežu  
Æe daljnega leta 1951so na Gradeæu 
prviœ praznovali priœetek suøenja sadja. 
V zadnjih dveh desetletjih prejønjega 
stoletja je bila suøilnica zapuøœena. 
Z obœinsko f inanœno pomoœjo smo 
leta 2003 ponovno odprli obnovljeno 
suøilnico in od takrat dalje ustvarjamo 
tradicijo vsakoletnega “Praznika 
suhega sadja na Gradeæu” na tretjo 
septembrsko nedeljo. Letos je bil 20. 
9. 2009 æe “7. Praznik suhega sadja 
na Gradeæu”. Obiskalo nas je skoraj 
2000 obiskovalcev iz  razliœnih delov 
Slovenije.  Prireditev je f inanœno 
podprla Obœina Velike Laøœe; kot del 
projekta Velikolaøka trænica (nosilec 

Javni zavod Trubarjevi kraji) je bila 
sof inancirana iz sredstev Leader in z 
zasebnimi f inanœnimi sredstvi  øtevilnih 
donatorjev.

Program se je priœel æe zjutraj. “ Pohod 
po Trubarjevi rojstni fari” je letos 
privabil 80 pohodnikov, ki so obiskali 
Grad Turjak, razstavo Trubar in Turjaøki 
ter Dalmatinovo kapelo, Trubarjevo 
domaœijo na Raøici zaradi spoznavanja 
vloge in pomena Primoæa Trubarja, 
cerkev sv. Kancijana, kjer je bil Primoæ 
Trubar krøœen, ter zakljuœili pohod na 
prazniœnem Gradeæu.

Æe pred priœetkom najavljenega 
programa na Gradeæu so prihajali prvi 
obiskovalci. Med prvimi so prispele 
œlanice in œlani Sadjarskega druøtva 
Idrija z avtobusom. Vse obiskovalce 

smo sprejeli blizu gradeøke kapelice 
iz leta 1882 in jih pogostili z domaœim 
æganjem, krhlji, krhljakom in 
slaøœicami.

Obiskovalci so se sprehodili med 
dvanajstimi stojnicami velikolaøke 
trænice, kjer so videli zelo pestro 
ponudbo domaœih izdelkov, ekoloøkega 
suhega sadja in drugih pridelkov ter 

spominkov. Marsikdo si je privoøœil 
nekaj iz prazniœne ponudbe.

Sledil je ogled starih opravil in ohranjene 
dediøœine vasi, ki se je priœel v Suøilnici 
sadja Gradeæ z malo zidano suøilno 
peœjo na drva. Tu so si obiskovalci 
lahko ogledali, kako se suøi sadje 
na tradicionalen naœin, v sosednjem 
prostoru pa razstavo o zgodovini 
Gradeæa. Œlanice Druøtva upokojencev 
Velike Laøœe so razstavile in prikazale 
roœno vezenje, malo viøje v vasi - pod 
kozolcem z zbirko starega orodja - pa 
so si obiskovalci lahko ogledali tudi 
roœno izdelovanje zobotrebcev, svitkov, 
pletenje predpraænikov iz koruznice, 
luøœenje prosa v stopi. Marsikdo je 
poskusil kaj napraviti tudi sam. Lokalni 
vodnik jih je œakal tudi sredi vasi 
in jim predstavil skladatelja Marija 

Kogoja pred nekdanjo Kogojevo hiøo, 
“vago” za vodo pri vodnjaku sredi vasi, 
ohranjeno œrno kuhinjo, obnovljeno 
staro gostilniøko klet itd.

Od poldneva dalje je bila na razpolago 
tudi domaœa gradeøka hrana – gradeøki 
golaæ iz velikega litoæeleznega kotla, 
svinjske kraœe iz gradeøke peœi, postrvi 
po gradeøko, prosena kaøa s suhimi 
slivami ali z zelenjavo in tipiœne gradeøke 
slaøœice. Ko so si nekateri zaæeleli jedi z 
æara, smo imeli pripravljen tudi æar.

Nekaj minut po 14. uri se je priœel program 
Kulturna dediøœina na gradeøkem odru – 
letos je nastopila “Velikolaøka folklorna 
skupina” (Druøtva podeæelskih æena in 
Konjerejskega druøtva Velike Laøœe), 
“Vrhpoljski tamburaøi” (Kulturnega 
druøtva Vrhpolje pri Moravœah) in 
skupina naøega druøtva “Suhe œeøplje”. 
Gostujoœi dirigent je priredil tudi skupni 
nastop “Vrhpoljskih tamburaøev”  in  
“Suhih œeøpelj”.

Od 15. do 21. ure se je na gradeøkem 
prireditvenem prostoru odvijala 
zabava na vasi,  s pestrim izborom 
hrane in pijaœe, bogatim sreœelovom, 
za ples je igral ansambel ZAKRAJØEK. 
Med veselico so v neposredni bliæini 
prireditvenega prostora potekale otroøke 
delavnice, ki jih je pripravil Zavod za 
kulturo in turizem Parnas, pastirske 
igre in lokostrelsko tekmovanje v 
organizaciji Lokostrelskega kluba 
Turjak. Tudi tisti, ki so priøli na Gradeæ 
bolj pozno popoldne, so si lahko 
ogledali ohranjeno dediøœino v vasi, 
pa tudi ponudniki na trænici so vztrajali 
skoraj do veœera.

Boris Zore

Veselica na prazniku suhega sadja.                  Foto: Andrej Jakob

Vrhpoljski tamburaøi na prazniku suhega 
sadja.                              Foto: KD Vrhpolje

Roœno izdelovanje zobotrebcev, svitkov in 
predpasnikov iz liœkanja

Foto: Sadjarsko druøtvo Cerkno-Idrija
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Na videz je Krvava peœ 
odmaknjena, od sveta 
pozabljena vasica, kjer 
se malo ali skoraj niœ 
ne dogaja; pa temu ni 
tako in øe kako znajo 
domaœini zasukati roka-
ve, kot so jih znali tudi 
v preteklosti, ko je bilo 
treba preæiveti v dokaj 
surovih in neprijaznih 
pogojih... Motivi danes 
so seveda drugaœni, a 
to ni toliko pomemb-
no; pomembno je, da 
øe æivi duh silodarnosti in skupnosti 
in na zadnji avgustovski ponedeljek je 
skupina domaœinov to tudi dokazala. 

Oboroæena z novodobnim gozdnim 
oroæjem (motorkami) se je skupina pe-
tih prostovoljcev odpravila œistit pot od 
spodnjega mlina na Øumniku pa ob  po-
toku vse do Iøke. Vetrolomi in æled so 
v preteklih letih napravili pot praktiœno 
neprehodno in jo je bilo mogoœe pre-
hoditi le s precej napora in izogibanja 
podrtim drevesom. Zdaj, po akciji pa 

Žetev in 
spravilo prosa 
na Gradežu
Kot smo vas æe seznanili v naøih pred-
hodnih øtevilkah so na Gradeæu obudi-
li gojenje prosa. Iz drobnih semen, ki 
jih je na pomlad Stanislav Zabukovec 
skrbno poloæili v zemljo, so se razvile 
zdrave rastline in pod toplim poletnim 
soncem v svojem klasju zorile zla-
to proseno zrnje. Nastopil je jesenski 
œas v katerem je bilo potrebno  proso 
poæeti, ometi in oœiøœiti. Z dobrim pri-
delkom je bil nagrajen ves vloæen trud, 
Druøtvu za ohranjanje dediøœine iz 

Gradeæa pa je øe posebej v veselje, da 
so spravila prosa udeleæili tudi uœenci 
dveh razredov iz OØ Primoæa Trubar-
ja, Velikih Laøœe, s svojimi  uœiteljicami 
Marjetko Koprivec in Mimico Gaœnik. 
V okviru naravoslovnega dne, poime-

novanega “ZDRAVO ÆIVLJENJE”, so 
obiskali Gradeæ  in spoznali nekaj sta-
rih obiœajev  ter starih kmeœkih orodij.

Uœenci so tudi sami aktivno sodelovali 
pri nekaterih opravilih, iz njihove vese-
le pesmi in æareœih lic pa je bilo razu-
meti, da so se imeli na Gradeæu lepo. 
Ker je tudi nas veselil obisk naøih mla-

dih in zvedavih prijateljev, vse  
uœence in uœitelje OØ Primoæa 
Trubarja iz Velikih Laøœ in njenih 
podruæniœnih øol, øe posebej pa 
omenjene uœence in uœiteljici, 
vabimo da nas obiøœejo tudi 
ob prireditvi Boæiœni œas na 
Gradeæu.  S øtevilnimi jaslica-
mi  bo Gradeæ odet v boæiœno 
pravljiœno opravo. 

V nadaljevanju lahko prebere-
te, kaj so o svojem naravoslov-
nem dnevu na Gradeæu zapisali  
uœenci in njihovi uœiteljici. 

Joæe Jerøin

Naravna in kulturna dediøœina Naravna in kulturna dediøœina

Prvi naravoslovni 
dan - Zdravo 
življenje
Kraj: Gradeæ

Datum: 4.9.2009

Razred: 5.a in 5.b OØ Primoæa Trubarja 
Velike Laøœe

Vsebina: Pridelovanje in shranjevanje 
               hrane
Cilji:
• Spoznavajo razliœne naœine pridelova-

nja in shranjevanja hrane, razliœna 
orodja in postopke.

•  Opazujejo posamezne postopke del.
• Spoznavajo naravne danosti kot pogoj 

za æivljenje ljudi danes, v preteklosti 
in v prihodnosti.

Ø Ugotavljajo in vrednotijo vpliv 
œloveka na spreminjanje narave.

Ø Znajo skrbeti za varnost, se primer-
no obnaøajo in okoljevarstveno 
razmiøljajo.

Ø Pridobivajo znanja za zdravo æivljenje 

in prehranjevanje.
Ø Razvijajo medgeneracijsko povezo-

vanje in druæenje.

Opis dneva

V petek smo imeli naravoslovni dan. Z 
avtobusom smo se odpeljali do Gradeæa. 
Tam nas je priœakal predstavnik Druøtva 
za ohranjanje kulturne dediøœine, g. 
Zore.

Gospod Stane Zabukovec nam je predsta-
vil razliœne stvari: pripomoœke za vprego 
æivali, srp za æetev æita, valjar za tlaœenje 
zemlje, prelco za odstranjevanje plevela, 
pripomoœek za luøœenje æita in skrinjo za 
shranjevanje æita.

Nato smo odøli na njivo, kjer so æanjice 
æe æele proso. Pokazale so nam, kako se 
æanje in dela snope. Snope smo pomagali 
naloæiti na voz in se odpeljali do skednja. 
Tam smo nekaj œasa sedeli na snopih, da 
so se segreli. Medtem smo peli vesele 
øaljive pesmi. Nato smo proso meli.

Posladkali smo se øe s krhljevko, se lovili, 
nato pa smo se vrnili v øolo.

Zapisala Nika Koøir, 5.a

Uœenci so zapisali:

Manca Lunder: Jaz sem zavezovala 
snope. To mi je bilo vøeœ.

David Økof: Na Gradeæu mi je bilo zelo 
dobro, pa tudi nekaj smo se nauœili.

Lara Zekoviœ: Z bosimi nogami smo 
hodili po snopih. To je bil zanimiv in 
pouœen dan.

Nika Rigler: Sedli smo na proso, da smo 
ga greli. Medtem smo zapeli nekaj pe-
smi, da nam ne bi bilo dolgœas.

Matej Suøec: Gospodar nam je poka-
zal tudi, kako se suøi lan iz katerega so 
vœasih izdelovali rjuhe. Danes pa vsa 
dela opravljajo s stroji.

Dejan Grœar: Pogovarjali smo se o sta-
rem kmeœkem orodju.

Naja Mikliœ: Otroci so vœasih na kmetiji 
veliko delali.

Snopov je bilo toliko kot otrok

Otroci so prisluhnili besedam gospoda Zoreta

Mlada æanjica

Na opravljeno delo ponosne: Slavka 
Virant, Nada Hef iot, Jana Fegoø, Joæa Ko-
privec, Kotar Albina, Jakopin Tonœka

5.b razred je skupaj z razredniœarko 
Mimico napravil o dnevu kar anketo:

1.  Kaj te je presenetilo?
• Da smo bosi meli proso.
• Stara orodja in pripomoœki.
• Da smo proso greli.
• Stope za luøœenje prosa.
• Skupinsko delo – æetev.

2.  S œim ste bili najbolj zadovoljni?
• Z æetvijo.
• Æetev in voænja s traktorjem.
• Z vsem.

       • Noøenje in nalaganje snopov 
na voz.

3.  Kaj ste novega spoznali?
• Pridelavo prosa, æivljenje v pre-

teklosti.
• Veliko.
• Krhljevko.
• Pripomoœke in orodja.
• Da je bilo æivljenje nekoœ teæje, 

veliko roœnega dela.

4.  Ali bi ogled øe komu priporoœali?
• Vsem, da spoznajo to zanimi-

vo delo.
• Starim starøem, da se spomi-

njajo svojega otroøtva.
• Bratu.

5.  Kaj bi øe æeleli spoznati na podoben 
naœin?

• Pridelovanje ajde.
• Peko kruha.
• Øe druga opravila na kmetih.
• Kuhanje starih jedi.
• Delo z æivalmi.
• Delo pastirjev.

Orodja in pojmi: srp, reøeto, roœni va-
ljar, klepanje, prelca, mernik, koøta 
– skrinja, drvina – plug, brane, vprega 
za vole, noæne stope, roœne stope, lesen 
voz, klas, lat, kaøa s œeøpljami.

Vtisi uœiteljic: Marjetke Koprivec in 
Mimice Gaœnik
Hvaleæni sva vsem, ki so pripravili tako 
zanimiv dan in se jim zahvaljujeva z 
æeljo, da bi øe sodelovali. Ceniva njihov 
trud in potrpeæljivost pri delu z naøimi 
uœenci. Zavedava se, kako pomembno 
je spoznavati æivljenje v preteklosti. 
Øege in navade so nekaj, kar je naøega, 
kar je nastajalo tukaj. Otrokom na ta 
naœin pribliæamo domaœo pokrajino, 
ki jo obravnavamo tudi pri predmetu 
druæba. Prav prisrœno je bilo tudi, ko 
smo skupaj zapeli, se sezuli in skupaj 
z æanjicami meli proso. V øoli sva pri-
pravili na to temo razstavo, nekaj foto-
graf ij pa bo moæno videti tudi na sple-
tni strani naøe øole. Zanimivo bi bilo v 
spomladanskem œasu pogledati øe setev 
in pokusiti kaøo. Zdaj je prav gotovo øe 
slajøa, ko æe nekaj vemo o njej. 

Fotograf ije: Marjetka Koprivec in Joæe Jerøin

Nova stara pot ob Šumniku

Zaœeli smo pri ostankih spodnjega mlina ...

je  pot prav prijazna in primerna tudi 
za enostavno øportno obutev. Na ne-
kaj mestih bo potrebno »stezo« opre-
miti z markacijami, sicer pa pelje pot 
praktiœno vseskozi ob Øumniku in nudi 
res lepe poglede na slapove, tolmune, 
na mogoœne ostanke lehnjakovega sla-
pu in na koncu tudi na globoke razjede 
ob izlivu v Iøko. Pot je dolga manj kot 
1000 m in se jo prehodi ob zmerni hoji 
navzdol v pol ure, za povratek v breg 
pa je treba raœunati na slabo uro hoje. 
Nad potjo bodo navduøeni predvsem 
pravi ljubitelji narave, saj obiskovalci v 
ta del zelo redko zaidejo.
      S. K.

Takole smo si utirali pot skozi goøœavo ...
Takih prizorov je bilo kar nekaj ...

Pogled na lehnjakov slap blizu izliva v Iøko ...
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Seme je treba loœiti od plev

Prvi zapisi o lanu izvirajo iz Mezopotamije, kjer so ga gojili 
æe 5000 let pred naøim øtetjem, sicer pa je domovina lanu 
Azija. Laneno platno so poznali tudi Egipœani pribliæno 3600 
let pred naøim øtetjem,  z njim pa so se ukvarjali tudi stari  
Hebrejci, Grki pa tudi Rimljani in koliøœarji v Evropi. Upora-
bljali so ga za  izdelavo lanenih vrvi, vrvic, mreæ in  tkanin, 
koristno pa so znali uporabljati tudi laneno seme. Pridelavo 
in predelavo lanu je izpodrinil uporabnejøi bombaæ. 

V zadnjem œasu predvsem farmacevtska industrija lanene-
mu semenu vraœa ugled in ga ponovno uvrøœa med zdra-
vilne rastline ter poudarja njegove zdravilne uœinke. Po 
razvrstitvi zdravilnih zdravil sodi laneno seme v kategorijo 
H, ki ima enak uœinek kot hrana. Vsebuje bogat vir Ome-
ga -3 esencialnih maøœobnih kislin, poznatih tudi kot Alfa 
linoleiœne (ALA), ki zagotavljajo  izvrstno mehaniœno delo-
vanje in elektriœno stabilnost srca, hkrati pa ga øœitijo pred 
smrtonosnimi aritmijami (vir: Journal of Nutrition, 1997; 
127; 383-393).

Znanstveni izsledki kaæejo, da ima laneno seme pozitiven 
vpliv na zdravje œloveka, in blagodejno odpravlja teæave 
povezane s  holesterolom, zaprtjem, rakastimi obolenji ter 
obolenji srca in oæilja. Raziskav potrjujejo, da laneno seme 
preventivno øœiti pred obolevnostjo za rakom in tudi za ra-
kom na prostati (vir: Urology; 2001; 58; 47-52). 

Vir: Internet- Svet je lep >>.
Besedilo in foto: Joæe Jerøin

Obujena pridelava 
lanu na Gradežu
    
Najstarejøi domaœini se øe komaj spominjajo pridelave in 
uporabe lanu v naøih krajih, œeprav se je lan v preteklosti na 
naøem prostoru na veliko gojilo.  Iz okoliøkih polj je popol-
noma izginil pred pribliæno 60. leti. 

V sodelovanju z Druøtvom za ohranjanje dediøœine iz 
Gradeæa  so se spomladi na  Zabukovœevi kmetiji odloœili, da 
na manjøi njivski povrøini posejejo tudi lan. Seme je vzklilo 
in rastlinice so se lepo razvijale, ter sœasoma zrasle do viøine 
60 cm. Skrbne plevice so njivo dvakrat  oœistile nadleænega 
plevela, v drugi polovici Velikega srpana pa je lan zacvetel 
z drobnimi nebesno modrimi cvetovi. Iz cvetov se nastale 
kozulce (glavice) v katerih se je debelilo  6 do 8 semenc. Ko 
je lan v zaœetku meseca Kimavca dozorel, se je lan odel v 
barvo zlata.

Dozorel  lan so marljive œlanice druøtva za ohranjanje 
dediøœine iz Gradeæa populile in s prevesli povezale v sno-
pe. Pri delu so æenskam pomagali øe moøki in lan otepli, 
oœistili pleve od 
semen, stebla pa  
razgrnili po travni-
ku, da bi jih sonce 
posuøilo. 

Posuøena stebel-
ca je potrebno v 
nadaljevanju  na 
trlici streti, da se 
odluøœi  zunanja 
lesena skorjica in 
ostane œisto lane-
no  vlakno, ki se 
imenuje preja. Pre-
jo se  preœeøe na 
æeleznem glavniku, 
da lahko predica s 
pomoœjo preslice 
ali  kolovrata splete 
v niti,  iz katerih se 
na lesenih statvah 
stke laneno platno.   

Spravilo lanu z njive

Otepanje lanu

OBVESTILO 
ORGANIZATORJEM PRIREDITEV

Z ustanovitvijo Javnega zavoda Trubarjevi kraji je 
bila z Obœine Velike Laøœe preneøena na to usta-
novo tudi vsa koordinacija prireditev na obmoœju 
obœine. Zato vse organizatorje prireditev prosimo, 
da termine naœrtovnaih prireditev predhodno uskla-
dite  z Javnim zavodom Trubarjevi kraji. S tem boste 
pripomogli k laæji organizaciji prireditev in se hkrati 
izognili prevelikemu podvajanju le-teh.

tradicijama, dvema tipoma profesional-
cev in dvema izobraæevalnima siste-
moma, torej s kulturnim in turistiœnim 
sektorjem. Ta dva sektorja si pogosto 
moœno nasprotujeta, œeprav je njuno te-
sno sodelovanje pogoj za vkljuœevanje 
kulturne dediøœine v turistiœno ponud-
bo. Kultura in turizem morata postati 
partnerja. Pri tem je nujno potreben 
dober poslovni naœrt, saj imajo muzej-
ski delavci ponavadi premalo izkuøenj 

s f inancami. Sodelovanje mora teme-
ljiti na spoøtovanju konservatorske in 
poslovne etike. Vsak od partnerjev je 
dolæan opraviti le svoj del naloge, saj 
za ostalo ni pristojen ali strokovno 
usposobljen.  

Po predstavitvi se je razvila æivahna de-
bata o tem, kako nam to uspeva v Velikih 
Laøœah. Priølo je do ugotovitve, da nam to 
kar dobro uspeva pri kulturni dediøœini, 
pri naravni pa smo øe zelo øibki.

*Mednarodni muzejski svet 
ICOM je vodilna svetovna, 
neprof itna in nevladna orga-
nizacija, ki povezuje muzeje 
vseh vrst in disciplin, druge 
vœlanjene institucije ter stro-
kovnjake v svetovno komuni-
kacijsko mreæo. Posveœa se 
ohranjanju, razvoju in po-
sredovanju  in komuniciranju 
vedenj o svetovni naravni in 
kulturni dediøœini, priœujoœi in 
bodoœi, premiœni, nepremiœni, 
materialni in  æivi/nemateri-
alni dediøœini.  Œeprav Tru-

barjeva domaœija ne temelji na zbirkah, ni 
vkljuœena v razvid slovenskih muzejev, pa 
je zagotovo muzej po ICOM-ovi def iniciji 
muzeja. 

Pripravila: Barbara Peœnik po izvleœkih 
M. Doløina in B. Ænidarøiœ
Javni zavod Trubarjevi kraji

Predavanje 
MUZEJI IN 
TURIZEM na 
Trubarjevi 
domačiji

Tudi v Javnem zavodu Trubarjevi kra-
ji smo se vkljuœili v razpravo o letoønji 
temi ICOM-a, Mednarodnega muzej-
skega sveta* »Muzeji in turizem«. Ker 
se z njo nenehno sreœujemo, ne samo 
lokalni vodniki, ampak vse lokalno 
prebivalstvo, sta zgodovinarka Barbara 
Ænidarøiœ in umetnostna zgodovinarka 
Marjana Doløina pripravili v sredo, 30. 
septembra, predstavitev problematike 
povezav med muzeji in drugimi objekti 
kulturne dediøœine ter turistiœnim vode-
njem. Za izhodiøœe so jima bili glavni 
poudarki letoønje Poletne muzejske 
øole v Piranu, ki pa sta jih aplicirali na 

naøe lokalno okolje. Pripravili sta kratek 
pregled kulturne dediøœine na naøem 
prostoru in naœine, kako jo æe predsta-
vljamo obiskovalcem in kako bi jo øe 
lahko.

Ugotovili sta, da se pri tem sreœujemo 
z dvema razliœnima sistemoma, dvema 

Barbara Ænidarøiœ in Marjana Doløina med 
predstavitvijo

                 Foto: Barbara Peœnik

Dragi otroci!
Ponovno boste lahko ustvarjali na 
enournih ustvarjalnih delavnicah. 
Vabimo vas na 

USTVARJALNE 
URICE
za otroke od 4. leta dalje, 
ki bodo potekale v klubski sobi Le-
vstikovega doma vsako sredo od 
17.30 do 18.30.
4. 11. • Izdelovanje nakita iz jesen-
skih plodov, risanje in ustvarjanje 
jesenskih motivov (æivali, sadje) 
11. 11. • izdelovanje øtampiljk iz 
krompirja z jesensko-zimskimi motivi
18. 11. • Izdelovanje sneæakov iz 
vate in tekmovanje za najlepøega 
sneæaka 
25. 11. • Izdelovanje okraskov 
(angelœki, sneæinke, smrekice)
2. 12.  • Izdelovanje daril 
9. 12.  • Ustvarjanje in izdelovanje 
novoletnih œestitk
Urice bodo za otroke brezplaœne, 
vodile jih bodo mladi Parnasovi 
prostovoljci in prostovoljke - Øpela, 
Maøa, Nina, Nika in drugi. Nakup 
materialov bomo pokrili s prodajo 
Parnasovih koledarjev iz Miøje do-
line za leto 2010, uporabo prostora 
pa omogoœa Obœina Velike Laøœe. 
Mlajøe otroke na uricah lahko spre-
mljate starøi.
Zaæelene so predhodne prijave na 
telefon  031-326-184 (Øpela Ahœin)
       Pridite, lepo nam bo!

Øpela Ahœin, Zavod Parnas

 

Parnasovi prostovoljki Maøa in Nina sta 
ob prazniku sadja na Gradeæu poma-
gali otrokom izdelovati knjige v obliki 
drevesnih listov in kaœjih pastirjev.
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Ker so se nam æe oglaøali æelodœki, smo se odpeljali proti 
Ravnam na Koroøkem. Po okusni pici in dolgem kramljanju 
smo se øe øportno izæiveli ob igranju odbojke na Ivarœkem 
jezeru. Koroøka je res super :)).

Æupanovemu skladu in naøemu gospodu  æupniku Vinku 
Øegi, ki sta nam omogoœila ta teæko priœakovani izlet,  se is-
kreno zahvaljujemo.

Romana Petriœ

Mladi Mladi

KOLESARJENJE POD PECO
Animatorska avantura

Konœno nam je uspelo izpeljati animatorski izlet : )). Zadnjo 
septembrsko soboto smo se ob sedmih zbrali pred trgovi-
no v Robu. Z nekaj zamude je po nas priøel mini avtobus s 
øoferjem Lojzetom  in  nas odpeljal proti Koroøki. Avantura 
se je zaœela ...
Po veœ kot dveurni voænji (seveda s postankom za kavo) smo 
prispeli v Œrno na Koroøkem, kjer  nas je priœakal vodiœ, ki 
nas je s transporterjem prepeljal po strmem klancu  pred sam 
vhod v rudnik. Tam sta nas æe œakala dva vodnika in  pri-
pravljena oprema: kolesa,  œelade ter  naglavne  luœke. Po 
krajøem uvodu  in navodlih smo se v dveh skupinah podali 
na kolesarjenje po podzemlju.  Æe takoj na zaœetku sta nas 
objela hlad in tema. Kar nekaj œasa je trajalo, da so se naøe 
oœi privadile na popolno temo in smo lahko ob naglavnih 
svetilkah varno kolesarili. 

Po rovih zaveje tudi mrzel veter in za debelo uro kolesarjenja 
pri 10 stopinjah je obvezna topla obleka. V rudniku nam je 
vodnik med krajøimi  postanki razlagal naœin takratnega dela 
in po dobri uri in pol  ter prevoæenih 6 kilometrih smo spet 
ugledali svetlobo na meæiøki strani.  Œakalo nas je øe nakaj 
kilometrov kolesarjenja do muzeja, kjer smo si ogledali øe 
stanovanje rudarjeve druæine ter zbirko mineralov. 

Zagreti igralci

Kolesarke

Ob Ivarœkem jezeru

Za študente – brezplačna 
stanovanjska oprema
Ljubljana, 7.10.2009 – novo øtudijsko leto se je s tem ted-
nom tudi uradno priœelo. Vendar za marsikoga ne brez teæav. 
Stanovanja in sobe, ki so si jih s svojimi prihranki lahko 
privoøœili øtudentje, so dostikrat neopremljena, gospodin-
jski aparati pa so v okvari. Dobrodelno druøtvo Podarimo 
Si tudi letos v okviru daritvenega oglasnika www.Podarimo.
si pripravlja akcijo »Za øtudente« v kateri spodbuja ljudi k 
darovanju stanovanjske opreme. 
Ste vedeli, da sobe v øtudentskih domovih niso opremljene s 
televizijo, niti raœunalnikom, œe pa se pokvari hladilnik, mora-
jo novega kupiti øtudentje sami? Ste vedeli, da se veliko stano-
vanj oddaja neopremljenih? 
Zato smo se v druøtvu Podarimo Si odloœili, da z oktobrom 
organiziramo akcijo, v kateri bomo pozornost namenili 
øtudentom, ki si z novim øtudijskim letom urejajo stanovanja v 
bliæini svojih fakultet. Tako si v druøtvu prizadevamo k spod-
bujanju ljudi k darovanju, poleg tega pa smo darovalcem v 
oglasih na spletnem daritvenem oglasniku omogoœili naved-

bo, da predmete darujejo izkljuœno øtudentom. Demografska 
analiza obiskanosti oglasnika v mesecu avgustu namreœ kaæe, 
da je 20,1% obiskovalcev mlajøih od 24 let, 27,6% obiskoval-
cev pa se øe øola. 
V letu 2009 je daritveni oglasnik zabeleæil æe preko 1.9 milijo-
na obiskov, kar je bistveno veœ kot v istem obdobju preteklega 
leta (1.1 milijona obiskov), k œemur je prispevalo tudi gospo-
darsko in socialno stanje v dræavi. Samo letos se je objavilo æe 
preko 10.000 oglasov podarim, od tega se je podarilo preko 
120 hladilnikov, 200 pralnih strojev, 260 sedeænih garnitur, 
480 postelj in preko 600 najrazliœnejøih omar. Poleg oglasov 
podarim pa je bilo objavljeno tudi preko 5.000 najrazliœnejøih 
potreb. 
Ljudi tako pozivamo, naj darujejo uporabno pohiøtvo, gospo-
dinjske aparate in raœunalniøko opremo, saj bi bilo økoda, da se 
jo uniœi, œe je na drugi strani veliko takih, ki bi jo potrebovali.  
Dodatno gradivo na naslovu:
http://www.podarimo.si/novica/

Dodatne informacije in intervjuji:
Miha Jereb, idejni vodja projekta, telefon: 051 810 388, e-

mail: info@podarimo.si

EVROPSKI PROGRAMI ZA MLADE
Programa Evropa za dræavljane in Mladi v akciji ponujata moænosti 
za sof inanciranje mednarodnih projektov. Infoservis za mlade Eu-
rodesk pa nudi brezplaœen evropske informacije za mlade.

Program MLADI V AKCIJI je namenjen mladim v starosti od 
15 do 28 let (izjemoma 13–30). Omogoœa f inanœno podporo 
projektom neformalnega uœenja in mobilnosti mladih (npr. 
mladinskih izmenjav, Evropske prostovoljne sluæbe, usposa-
bljanja in povezovanje na podroœju mladinskega dela). So-
delujejo lahko razliœne organizacije na podroœju mladine in 
neformalne skupine mladih. Veœina projektov zahteva vzpo-
stavitev partnerstva med akterji iz dveh ali veœ dræav. 

Program EVROPA ZA DRÆAVLJANE za spodbujanje aktiv-
nega dræavljanstva je namenjen izmenjavi mnenj in razpravi 
o skupni prihodnosti med evropskimi dræavljani, ki poveœuje 
solidarnost ter krepi obœutek evropske identitete. Za sof inan-
ciranje lahko kandidirajo na primer projekti pobratenja mest, 
mreæe pobratenih mest, projekti dræavljanov, podporni ukre-

pi ter projekti, za katere dajo pobudo nevladne organizacije. 

EURODESK je brezplaœni infoservis Evropske komisije, ki 
nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako mla-
dim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsakdanjem delu 
sreœujejo z mladimi in njihovimi vpraøanji – svetovalcem, 
uœiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. 
Po pomoœ pri iskanju informacij se lahko obrnete na Euro-
desk Slovenija ali katerega izmed regionalnih partnerjev.  

REGIONALNO STIŒIØŒE NVO SRCA SLOVENIJE nudi 
brezplaœno podporo nevladnim organizacijam (druøtva, za-
sebni zavodi, ustanove) na obmoœju osrednjeslovenske regije. 
Med dejavnostmi so tako krepitev civilnega dialoga in vpliva 
NVO na politike, priprava in izvedba brezplaœnih delavnic in 
izobraæevanj za poveœanje uœinkovitosti in kakovosti delova-
nja NVO, promocija nevladnega sektorja, informiranje NVO, 
podpora mreæenju in spodbujanje sodelovanja na regional-
nem nivoju, svetovanja s podroœja raœunovodstva, prava, 
promocije, razpisov ipd. Projekt se izvaja v okviru Operativ-
nega programa œloveøkih virov za obdobje 2007-2013 in je 
sof inanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.   

V petek, 30. 10., tekmovanje 
v Mina cafe-ju
Nagrada za najbolj domiselno 
izrezano bučo

V deæelah, kjer praznujejo noœ œarovnic, ta dan spremljajo 
rezanje straønih obrazov v velike buœe, ki nudijo zabavo sta-
rim in mladim. Priljubljeni praznik izhaja iz keltskega festi-
vala Samhain, ki so ga v galski kulturi imenovali tudi keltsko 
novo leto. Oznaœuje konec æetvene sezone.

Prihaja noœ œarovnic, dan, ko naj bi vsak izrezljal buœo, 
postavil vanjo sveœo in jo postavil pred vhodna vrata ali na 
okno. Vœasih so namreœ verjeli, da odganjajo zle duhove in 
privabljajo dobre. 

Vabimo vas, da svoj izdelek prinesete pokazat v petek, 30. 
10., ob 21:00 v Mina cafe in sodelujete na tradicionalnem 
tekmovanju za NAJ BUŒO.

Zatorej le veselo na delo.

Potrebujete: buœo, veliko ælico ali zajemalko za sladoled,  ta-
nek noæ in  star œasopisni papir ter veliko domiølije.

Zapisal in fotograf iral: Mitja Pintariœ

Medšolsko 
tekmovanje v zbiranju 
odpadnih pločevnik 
Do sedaj se je ekoloøko-humanitarnemu projektu zbiranja 
ploœevink pridruæilo kar 58 øol predvsem z Gorenjske in Os-
rednje Slovenije.    

O pomenu odgovornega ravnanja z odpadki je potrebno se-
znanjati æe otroke v osnovnih øolah. Le z izobraæevanjem 
in naøimi zgledi bomo lahko dosegli, da bodo otroci loœeno 
zbiranje in loœeno oddajanje odpadne embalaæe sprejeli kot 
vsakodnevno dejstvo in tudi razumeli, zakaj je takøno ravna-
nje pomembno. 
Øole se bodo k sodelovanju v projektu lahko prijavile vse do 
konca tekmovanja v mesecu aprilu 2010, velik interes pa 
kaæe na dejstvo, da se øole zavedajo pomena ozaveøœanja o 
okoljsko sprejemljivem ravnanju z odpadki.
»Podari ploœevinko« je ekoloøko-humanitarni projekt, v ka-
terem podjetja, izobraæevalne ustanove, neprofitne in dru-
ge organizacije, druøtva ter posamezniki v gospodinjstvih v 
posebnih zabojnikih zbirajo izpraznjene ploœevinke pijaœ 
in napitkov. Za odvoz in nadaljnjo predelavo ploœevink skr-
bi podjetje Interseroh, ki od skupne, letno zbrane koliœine 
ploœevink del sredstev enakomerno porazdeli med tri or-
ganizacije: Sonœek, zvezo druøtev za cerebralno paralizo, 
Projektno uœenje mlajøih odraslih (PUM), javno veljavni pro-
gram neformalnega izobraæevanja, in Kralje ulice, druøtvu za 
pomoœ in samopomoœ brezdomcem. Osnovne øole in vrtci 
zbirajo ploœevinke veœinoma zase, kar pomeni, da pridoblje-
na finanœna sredstva porabijo za lastne potrebe, vsi ostali pa 
z zbiranjem odpadnih ploœevink prispevajo v humanitarne 
namene.

Dodatne informacije: 
Matej Hribar, vodja marketinga in odnosov z javnostmi

Telefon: 01/560 91 55, 031-333-155
E-mail: matej.hribar@interseroh.com.
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Kroæek bo zaœel delovati letos z uvodom v umetnostno zgo-
dovino, kjer se bodo udeleæenci sreœali z osnovnimi pojmi in 
strokovnimi termini, nato bo sledil zgoøœen kronoloøki pregled 
obdobij s poudarkom na slovenski umetnosti velikolaøkega 
obmoœja.

• LITERARNA SKUPINA
Mentorici: mag. Ana Porenta in Darinka Grmek Øtrukelj, dr. 
med.
Termin: sreda, 19.00-20.30
Priœetek: 4. november 2009
Lokacija: Levstikova in Stritarjeva spominska soba v Levsti-
kovem domu v Velikih Laøœah

Vabljeni vsi, ki radi posluøate, pripovedujete, raziskujete in 
morda tudi zapisujete zgodbe, pregovore, anekdote, pesmi in 
bajke, da se nam pridruæite. V naøi skupini bomo dejavno raz-
iskovali, zapisovali, zbirali, poizvedovali ter spravljali na papir 
najrazliœnejøe zgodbe, pripovedi, pregovore, anekdote, pesmi 
in bajke iz naøih krajev. Nekaj œasa bomo namenili tudi pre-
biranju in komentiranju zgodb z drugih podroœij (npr. Srebrni 
zvon, Slovenske ljudske pripovedke ...) in odlomkov del, v kate-
rih znani avtorji  opisujejo ljudsko izroœilo (npr. Levstik – kaj je 
pravil Moœilar). Pozornost bomo namenili tudi zapisovanju tega 
gradiva (mini literarna delavnica). Priredili bomo tudi pripove-
dovalski veœer ob topli peœi. Nekatere zgodbe, anekdote, pesmi 
... bomo objavili v obœinskem glasilu, vse pa  skrbno hranili 
– morda pa œez nekaj let naberemo gradiva za celo knjigo! 
Tema prvega sreœanja: pregovori in reki, ki nas spremljajo v 
æivljenju.    

Prijave in informacije:
Javni zavod Trubarjevi kraji, Raøica 69, 1315 Velike Laøœe 
T: 01/7881 006
F: 01/7881 686
E: info@trubarjevi-kraji.si
 
Vpisnina za udeleæbo na øtudijskih kroækih za en semester 
je 12,00 EUR. V ceni so zajeti le materialni in organizacijski 
stroøki, saj predavatelji v prvem semestru predavajo prosto-
voljno).
Prijave zbiramo øe ves november!

Prav tako zbiramo prijave vseh zainteresiranih za:

ŒEBELARSKI KROÆEK
Œebelarski kroæek je za vse, ki razmiøljate, da bi zaœeli s 
œebelarjenjem in za tiste, ki vas podroœje œebelarstva zanima. 
Vabljeni tudi œebelarji praktiki, saj bomo tako skupaj prispevali 
k razøirjenju tako znanja kot œebel v naøi obœini. 

Teme, ki jih bomo na sreœanjih obravnavali:
1. Zgodovina œebelarstva s poudarkom na Levstikovem 
Buœelstvu.
2. Bivaliøœe œebel nekoœ in danes.
3. Œebelja druæina - œebela, matica, trot (njihova vloga in po-
men ).
4. Æivljenje œebel v panju.
5. Pomen œebel za naravo in kmetijstvo.
6. Œebelji pridelki in njihova uporaba: 

- med (sorte, kristalizacija, shranjevanje, uporaba), 
- cvetni prah, 
- propolis, 
- matiœni mleœek, 
- œebelji strup in  
- vosek.

7. Œebelje paøe.
8. Ogroæenost œebel. 

V zimskem œasu se bomo posvetili teoretiœnemu delu, v spo-
mladanskem pa s praktiœnim delom v œebelnjaku.
  

Mentor: Brane Borøtnik
Termin: œetrtek,  18.30 – 20.00 
Priœetek: 13. 11. 2009
Lokacija: klubska soba v Levstikovem domu v Velikih 
Laøœah 

V svoje vrste vas vabijo tudi œlanice kroæka roœnih del v okviru 
Druøtva upokojencev Velike Laøœe in œlani Folklorne skupine 
Velike Laøœe.
O vseh dejavnostih boste sproti obveøœeni v obœinskem glasilu 
in na spletnih straneh Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Zato øe 
enkrat vabljeni, da se nam pridruæite!

Pripravila:
Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Vseživljenjsko učenje 
v velikih laščah
»učenje za življenje«
V ponedeljek, 5. oktobra smo se na Trubarjevi domaœiji zbra-
li na informativnem druæenju vsi, ki se v obœini na tak ali 
drugaœen naœin ukvarjamo z izobraæevanjem, bodisi kot nosilci 
izobraæevanj bodisi kot udeleæenci. Pobudnik tega sreœanja je 
bil pravzaprav Marko Koæar, ki je tudi avtor pobude, ki ste jo 
lahko prebrali v prejønji øtevilki glasila in so jo podprli Obœina 
Velike Laøœe, Javi zavod Trubarjevi kraji, Parnas, zavod za kultu-
ro in turizem Velike Laøœe in Zavod za razvijanje ustvarjalnosti. 
Na sreœanju smo ugotovili, da v Velikih Laøœah obstaja velika 
æelja po izobraæevanju, saj se z njegovimi oblikami za razliœne 
starostne skupine na razliœnih podroœjih æe sedaj ukvarjajo 
øtevilne organizacije (zavodi, druøtva, øola)  in posamezniki. 

Foto: Metka Stariœ

Izobraæevanje je eno od glavnih poslanstev Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji, in sicer zavod izvaja predavanja za pridobi-
tev licence lokalnega turistiœnega vodnika za lokacije Trubar-
jeva domaœija, grad Turjak, spominska soba Frana Levstika in 
Stritarja, sploøno vodenje po obœini, dodatna izobraæevalna 
predavanja za lokalne turistiœne vodnike preko leta in razliœna 
izobraæevanja za uœitelje. Izobraæevalni pomen imajo Trubar-
jevi œetrtki, ki jih je zavod priœel prirejati z letoønjim letom in 
so zasnovani v obliki predstavitev in razgovorov o tematikah, 
vezanih na slovensko knjigo, Primoæa Trubarja, protestantizem. 
Prav tako v letoønjem letu je priœel potekati projekt Velikolaøka 
trænica, katerega bistveni del obsega izobraæevanje potenci-
alnih ponudnikov, pomoœ pri pridobivanju potrebnih znanj, 
certif ikatov ter pomoœ pri registraciji dopolnilnih dejavnosti. 
Izobraæevalni znaœaj imajo tudi druge prireditve, kot npr. pred-
stavitve knjig, razstave ipd.
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe prireja pre-
davanja in delavnice ob naravoslovnih mednarodnih dnevih 
(dan mokriøœ, dan vode, dan zemlje …), izvaja knjigoveøke 
delavnice za vse generacije, vkljuœuje mlade prostovoljce 
za delo z najmlajøimi v obliki ustvarjalnih uric, pri izvedbi 
Najdihojce … Prostovoljstvo kot vedno bolj pomemben vidik 
v procesu izobraæevanja spodbuja tudi Zavod za razvijanje 
ustvarjalnosti (Dan sonca, festival ustvarjalnosti). 
Izobraæevalne dejavnosti izvajajo OØ Primoæa Trubarja Velike 
Laøœe, Vrtec Sonœni æarek, MKL-Knjiænica Velike Laøœe, Kmetij-
ska svetovalna sluæba in Zavod za gozdove, v svoje programe 
pa jih vkljuœujejo lokalna druøtva DPÆ Velike Laøœe, Œebelarsko 

druøtvo Velike Laøœe, Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ, 
Druøtvo Claustra Alpium Iuliarum, Vrt, Skavti ter øtevilni posa-
mezniki. 
Vse omenjene izobraæevalne dejavnosti æelimo v prihodnje po-
vezati, obogatiti in vanje vkljuœiti œim veœje øtevilo udeleæencev 
razliœnih starosti. Kje se v vsem tem vidi Javni zavod Trubarje-
vi kraji? Zagotovo v vlogi koordinacije vseh teh izobraæevanj 
- æe sedaj ima namreœ nalogo koordiniranja prireditev in drugih 
dogodkov (usklajevanje dejavnosti v kulturnih prostorih, letni 
koledar prireditev, koledar v Trobli) – , organiziral bo øtudijske 
kroæke, predavanja in delavnice ter izobraæevanja lokalnih vo-
dnikov.
Æe v oktobru in novembru bodo priœeli  z delom naslednji 
øtudijski kroæki za odrasle vseh starosti:

• NAØ KRAJ VŒERAJ, DANES, JUTRI
Mentorica: Barbara Peœnik, prof. zgod. in univ.dipl.soc. kul-
ture
Termin: ponedeljek, 16.30 – 18.00
Priœetek: 12. oktober 2009
Lokacija: klubska soba v Levstikovem domu v Velikih 
Laøœah

Letoønja tematika: Naøi kraji v literaturi 
Spoznavanje  glavnih knjiæevnikov na obmoœju Velikolaøke 
deæele (njihovo æivljenje in delo, glavne literarne usmeritve, 
odnos do svojega domaœega kraja), njihova umestitev v øirøi 
kontekst (pomen za slovensko in tujo knjiæevnost).
Kroæek je nadaljevanje kroæka Znamenitosti naøega kraja in 
smernice njegove razvoja, ki je od oktobra 2005 potekal pod 
okriljem Univerze za III. æivljenjsko obdobje pri Ljudski univer-
zi Koœevje. Udeleæenci na skupnih sreœanjih spoznavajo naøe 
kraje v preteklosti in sedanjosti, pa ne samo o naøi obœini, am-
pak tudi oæji in øirøi okolici, kako so tu æiveli v preteklosti, o 
navadah in obiœajih, umetnosti, naravnih znamenitostih, o po-
membnih moæeh …

Udeleæenci knjigoveøke delavnice, ki je jo je izvedel zavod Parnas in 
sof inancirala Obœina Velike Laøœe. Izdelali so vsak svojo knjigo Popo-
tovanje po velikolaøkih cerkvah.

Foto: Metka Stariœ

• UMETNOSTNA ZGODOVINA
Mentorica: Marjana Doløina, umetnostna zgodovinarka, lo-
kalna vodnica
Termin: œetrtek, 16.30-18.00
Priœetek: 15. oktober 2009
Lokacija: klubska soba v Levstikovem domu v Velikih 
Laøœah

Izobraæevalno srediøœe Mikloøiœ Ljubljana

vabi na

tečaj 

REFLEKSNE MASAŽE STOPAL,
ki bo v soboto, 14. novembra, od 9. do 18. ure ter v 

nedeljo, 15. novembra, od 9. do 14. ure v prostorih OØ 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe.

Ref leksna masaæa stopal temelji na spoznanju, da se 
vsak del telesa odziva na natanœno doloœeno toœko 

na stopalih. S pritiskanjem na te ref leksne toœke lahko 
sprostimo in uravnovesimo celotno telo.

Je tehnika naravnega zdravljenja, ki vzpodbuja krvni 
obtok ter aktivira ali umiri organske funkcije. 

Ref leksno masaæo stopal uporabljamo pri boleznih, 
boleœinah in teæavah stopal in nog, pri boleœinah v 
hrbtu, prebavnih in menstrualnih motnjah, stresu, 

glavobolih in sproøœanju celotnega telesa. 
Ref leksna masaæa stopal je zelo prijetna oblika masaæe, 
zelo sproøœujoœa, izvajamo jo lahko kjer koli in nima 
økodljivih stranskih uœinkov. Usposobljen in izkuøen 

terapevt lahko s pomoœjo ref leksne masaæe stopal 
ugotovi posameznikove teæave in jih pomaga odpraviti, 

prav vsakdo pa lahko z osnovnim znanjem masaæe 
pripomore k boljøemu poœutju svojih bliænjih. 

 
Teœaj je namenjen vsem, ki æelijo spoznati tehniko 

ref leksne masaæe in se poœutiti bolje.

CENA TEŒAJA: 180,00 EUR

Priporoœamo udobna oblaœila in obutev (trenirka, 
copati); s seboj prinesite dve brisaœi (veliko in majhno), 

leæalno peno in barvice (ali f lomastre).

Informacije in prijave na telefonskih øtevilkah 031/ 
336 905 (Brane Borøtnik) in 01/ 7881 006 (Javni zavod 

Trubarjevi kraji).
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»Želimo spoznati 
deželo naših 
prijateljev pobratene 
Občine Velike Lašče«
V prvih dneh okto-
bra so nas obiskali 
œlani druøtva Kultur-
brücke Velike Laøœe 
– Lützelf lüh iz pobrate-
ne Obœine Lützelf lüh iz 
Øvice. Na sedemdnev-
nem potovanju, na 
katerem so si ogledali 
naøo Slovenijo in spo-
znavali njeno raznoli-
kost od  Ankarana do 
Prekmurja, so se usta-
vili tudi v naøi obœini. 
Potovanje je potekalo 
pod naslovom »Æelimo 
spoznati deæelo naøih 
prijateljev pobratene 
Obœine Velike Laøœe« in so ga obiskovalci preteæno f inan-
cirali sami. Domaœe druøtvo Kulturni most je za øvicarske 
goste pripravilo zanimiv program in za œas bivanja v Velikih 
Laøœah organiziralo prenoœevanje pri gostiteljskih druæinah. 
V soboto, 3. oktobra, so gostje iz Øvice prehodili in prevozili 
Velikolaøko kulturno pot in si ogledali kulturne, zgodovinske 
in naravne zanimivosti naøih krajev, v nedeljo so si ogledali 
Kriæno jamo s podzemnim jezerom in naøe glavno mesto. V 
imenu domaœega druøtva Kulturni most Lützelf lüh – Velike 
Laøœe se æelimo zahvaliti vsem, ki so ob letoønjem obisku po-
magali, sodelovali in se trudili, da smo obiskovalcem Velike 
Laøœe in naøo dræavo kar najbolje predstavili.

Zahvaljujemo se:

– Obœini Velike Laøœe in æupanu Antonu Zakrajøku za 
f inanœno podporo;

 – gostiteljskim druæinam 
(Urøa in Matjaæ Gruden, Velike Laøœe,
Irena in Matej Hren, Velike Laøœe,
Silva in Anton Koøir, Velike Laøœe,
Jerica in Janez Luøin, Srobotnik,
Stanka in Drago Mustar, Raøica,
Sonja in Tomaæ Peœnik, Velike Laøœe,
Iva in Anton Purkart, Velike Laøœe,
Duøica in Rudi Rupar, Poznikovo,
Joæe in Metka Stariœ, Gornje Retje,
Marija in Joæe Stritar, Raøica,
Alenka in Eugen Øerbec, Gradeæ,
Ana in Alojz Venturini, Velike Laøœe,
Martina Venturini, Velike Laøœe,
Ivanka in Franc Zabukovec)  za 
trikratno prenoœevanje gostov, 
zajtrke in veœerjo in vse prevoze gostov;

–  Osnovni øoli Primoæa Trubarja Velike Laøœe in ravnateljici Metodi 
Kolar za uporabo øolskih prostorov ob sprejemu gostov;

–  Milki Debeljak iz Gornjih Retij za pripravo peciva;
–  druæini Mencin iz Dvorske vasi za zanimivo predstavitev domaœije, 

ljubezni do tradicije in pisatelja Nika Grafenauerja;

– druæini Zakrajøek iz Male Slevice za sprejem na domu, pogostitev 
in pozdravne besede; 

– Javnemu zavodu Trubarjevi kraji za vodenje na Trubarjevi domaœiji 
in Turjaøkem gradu;

– Folklorni skupini druøtva Podeæelskih æena in Konjerejskega 
druøtva Velike Laøœe za  privlaœen plesni nastop;

–  Velikolaøki vokalni skupini za sodelovanje v kulturnem programu;
– Podjetju  Uskok d. o. o. za donacijo vode Costella;
– Ediju Zgoncu iz Ponikev za vodenje gostov po primorskem delu 

naøe dræave do Velikih Laøœ;
– Milanu Greinerju in Walterju 

Müllerju za sodelovanje na 
øvicarski strani;

– druæini Keller iz Sumiswalda 
za predstavitev tradicionalne 
øvicarske glasbe;

–  druæini Praznik iz Podsmreke 
za podarjene lesene øpine (go-
spod Keller je s tem pridobil nov 
inøtrument) in pijaœo.
 

Na koncu pa se zahvaljujem 
œlanicam in œlanom domaœega 
druøtva Kulturni most za vse zami-
sli, predloge, pomoœ pri organiza-

ciji in prostovoljno opravljeno delo, ki je bilo namenjeno letoønjim 
obiskovalcem. 

Irena Indihar
                                           

Druæenje z gostitelji ob pogrnjeni mizi (foto: Joæe Stritar).

Pri Mencinovih v Dvorski vasi (foto: Metka Stariœ).

Zdravica na Mali Slevici (foto: Metka Stariœ).

4 v 1 - harmonika, violina, orglice 
in ples (foto: Joæe Stritar).

Uspehi velikolaških 
gasilk 

Letoønje leto je bilo za æensko tekmovalno desetino PGD Ve-
like Laøœe izjemno uspeøno. 

Z vajami za memorialno tekmovanje Matevæa Haceta smo 
priœele æe poleti. Z novo, zahtevno gasilsko-øportno vajo, 
smo se optimistiœno spopadle. Pomanjkanje “kadra” smo 
nadomestile z novimi gasilkami, polnimi delovnega elana. 
Vaje so bile naporne, dolge in mokre, a trud je bil poplaœan 
z zmago na obœinskem tekmovanju. Prvo mesto nam je od-
prlo pot na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 4. oktobra v 
Ljubljani. Konkurenca je bila huda, sodniki zelo strogi, pod 
uniformami in œeladami pa zelo vroœe, a niœ od tega nam ni 
prepreœilo izvrstnega nastopa – dosegle smo peto mesto.  
Usklajevanje vaj z vsemi øolskimi, sluæbenimi in druæinskimi de-
javnostmi je bilo za vse nas naporno, a kjer je volja, je tudi pot. 

Rada bi se zahvalila “mojim puncam” za potrpeæljivost in 
ærtvovani œas. Zahvala gre tudi nekaterim fantom iz PGD Ve-
like Laøœe, ki so nam obœasno pomagali pri vajah. Posebno 
pa se celotna desetina zahvaljuje Simonu Riglerju, naøemu 
zvestemu øoferju. Upam, da se øe ni naveliœal naøega petja 
v gasilskem kombiju in nas bo tudi v prihodnje peljal øe po 
kakøen pokal. 
   Na pomoœ! 
                     Alenka Vasiœ, foto: Simon Rigler

ZAHVALA
20. septembra 2009 je praznovala svoj devetdeseti roj-
stni dan Øtef inova Mihela (Mihaela Arko) iz Podhojne-
ga hriba. Za njen praznik so ji zapeli cerkveni pevci 
iz robarske æupnije in ji tako æe dopoldne s prijetnim 
preseneœenjem polepøali praznovanje. Kasneje so ji 
priøli œestitat tudi predstavniki Druøtva upokojencev s 
svojim predsednikom pa tudi predstavnik druøtva Zarja 
spominov, nekdanje Zveze borcev. 

Radi bi se zahvalili vsem: cerkvenim pevcem – tudi 
mama je nekoœ prepevala  z njimi – Druøtvu upokojen-
cev in druøtvu Zarja spominov, prav tako pa tudi vsem 
sosedom in prijateljem, ki so jo obiskali in ji zaæeleli vse 
najboljøe.

Druæini Arko in Babiœ

90 let gospe Mihaele 
Arko
Obiskali smo naøo œlanico na njenem domu v Podhojnem 
hribu na njen rojstni dan 20. septembra. 
Naøega obiska je bila zelo vesela, mi pa smo bili preseneœeni 
nad njeno vitalnostjo in dobro voljo, ki je izæarevala med 
naøim obiskom. 

V veselem vzduøju smo se od slavljenke in domaœih poslovili 
in obljubili, da se drugo leto spet vidimo. 

Besedilo in foto: Ivanc Franc

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

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

STEKLARSTVO

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

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

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

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

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

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

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

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
in po telefonu
(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329
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Na zadnjem tekmovanju, v nedeljo, 4. oktobra, smo tekmo-
vali œlani in œlanice A na regijskem tekmovanju v Œrnuœah. 
Kakønih vidnejøih rezultatov sicer nismo dosegli, smo pa øe 
enkrat veœ doæiveli eno prijetno popoldan ob gasilski dejav-
nosti. Øe dan prej so se prav tako na regijskem tekmovanju po-
merili mladinci. Presenetili so s svojim pristopom, odgovor-
nim vedenjem ter ravnanjem na samem tekmovanju in tudi 
po njem. Tudi na koncu so presenetili z visokim 7. mestom 
med veœ kot 20 prijavljenimi ekipami; za uvrstitev na dræavno 
prvenstvo jim je zmanjkalo le kanœek sreœe. Veseli pa nas dej-
stvo, da ta ekipa ostaja skoraj popolna tudi naslednje leto. 
Soœasno z mladinci je isti dan potekalo prav tako regijsko tek-
movanje tudi za pionirje. Prav oni so bili najbolj sproøœeni in 
se s samim tekmovanjem niso toliko obremenjevali, imeli pa 
so celo œas, da so se posvetili druæabnim igram.

Z gasilstvom v vasi pa se aktivno ukvarjajo tudi starejøi 
vaøœani, naøi mentorji iz otroøkih dni in tisti, ki dræijo organi-
zacijske niti gasilstva v svojih rokah. Tudi na ta naœin se tako 
osrednja vaøka dejavnost prenaøa na nove, mlajøe generacije, 
zaradi œesar tradicija æivi naprej. Pri tem ne smemo pozabiti 
ravno tistih, ki si za to najbolj zasluæni, to pa so vsi mentorji, 
ki spodbujajo in motivirajo najmlajøe, da se nam pridruæijo. 
V zadnjem œasu je opaziti vkljuœevanje novih œlanov iz dru-
gih, nekoliko bolj oddaljenih krajev, s œimer dobiva gasilstvo 
v tem kraju tudi bolj globalne razseænosti in obenem prizna-
nje, da delamo dobro in privlaœno tudi za druge krajane. 
Tudi za prihodnost ostaja øe kar nekaj rezerve, kako pope-
striti samo dejavnost in kako se øe dodatno razvijati. Orga-
nizirano, predvsem pa z medsebojnim sodelovanjem bomo 
gotovo poskrbeli za nove uspehe na razliœnih tekmovanjih in 
negovali tradicijo øe naprej. 

Miha Indihar

Druøtva Druøtva

Gasilsko društvo 
Dvorska vas – Mala  
Slevica
Tradicija gasilstva v Dvorski vasi æe veœ desetletij narekuje 
ritem æivljenja vaøœanov, ki jim je prostovoljno gasilstvo in 
vse, kar spada zraven, postalo æe naœin æivljenja. Pri tem ne 
gre le za osnovno dejavnost, torej gasilstvo, temveœ tudi za 
medsebojno sodelovanje, solidarnost in ostale stvari, ki so 
potrebne za æivljenje v nekem soæitju, v doloœeni skupnosti. 
Res da se skozi leta menjajo generacije, a gasilstvo ostaja in 
se celo razvija. Prepriœan sem, da je vsakdo, ki je æivel ali 
zdaj æivi v Dvorski vasi, ki kakor koli sodeluje z utripom v 
tem kraju, gotovo nekako povezan tudi z gasilstvom.

V okviru gasilstva pa potekajo tudi tekmovanja, ki dajo dejav-
nosti øe poseben œar. Ne le zaradi rezultatov (pa tudi zaradi 
tega), ampak zaradi razliœnih doæivetij, ki jih doæivljamo na 
poti po razliœnih krajih, ob samih vajah in drugih medseboj-
nih druæenjih, ki nas øe dodatno povezujejo. Na teh tekmo-
vanjih pa niso pomembni le rezultati, temveœ tudi dodatno 
izobraæevanje, predvsem pri najmlajøih œlanih. 
Tudi letos so potekala razliœna tekmovanja (kviz, orienta-
cija in tekmovanja v gasilsko-øportnih disciplinah). Preko 
obœinskih tekmovanj so se najboljøe ekipe uvrstile tudi na 
regijsko tekmovanje, nekateri najboljøi na tej ravni pa celo na 
dræavno prvenstvo. Ker ima PGD Dvorska vas – Mala Slevi-
ca zelo veliko œlanov, smo lahko tudi v vseh teh kategorijah 
(uspeøno) sodelovali z razliœnimi in øtevilnimi ekipami. 

Odkritje 
spominskih znamenj
V soboto, 12. septembra sta bili spominski slovesnosti ob od-
kritju spominskih znamenj na æe obstojeœem spomeniku - pro-
titankovski oviri na Raøici in pa na skednju na Purkaœah, kjer so 

med desetdnevno voj-
no za Slovenijo terito-
rialci Velikolaøke œete 
varovali prebeænike 
iz JLA. Prve slove-
snosti na Raøici se je 
udeleæil tudi æupan g. 
Anton Zakrajøek, de-
legacija PVD SEVER, 
rezervni policisti, ki 

so med osamosvojitveno vojno varovali protioklepno oviro, 
krajani Raøice ter drugi krajani in krajanke. Za slovesno vzduøje 
je poskrbel pihalni kvartet zdruæenja SEVER.
Ob 13. uri je bila nato sveœano odkrita tudi spominska ploøœa 
v Purkaœah, potem pa je predsednik OZVVS g. Duøan Hoœevar 
povabil vse udeleæence na druæabni zakljuœek pred Dom vete-
ranov v Krvavi Peœi, kjer so se udeleæenci odæejali in okrepœali 
ter si ogledali spominsko sobo z eksponati osamosvojitvene 
vojne kot tudi sam Dom veteranov. 
Enaka spominska znamenja kot na Purkaœah se bodo postavi-
la tudi na ostalih treh lokacijah delovanja Velikolaøke œete in 
sicer v Sekiriøœu, Predgozdu in pa nazadnje tudi v Krvavi Peœi. 
S tem bo primerno obeleæeno pomembno obdobje novejøe slo-
venske zgodovine.
               S. K.

ZAPOSLOVANJE V NEVLADNIH 
ORGANIZACIJAH

Zaposlenost je eden najpomembnejøih kazalnikov 
razvitosti nevladnega sektorja. V Sloveniji je deleæ 
zaposlenih v NVO leta 2004 skupaj z deleæem tistih, 
ki so za svoje delo prejemali plaœilo, znaøal 0,74 % od 
vseh delovno aktivnih.
V Sloveniji deluje veœ kot 20.000 nevladnih organizacij 
(druøtva, zasebni zavodi, ustanove), v katerih je 
vkljuœenih veœ kot 900.000 ljudi. Delo prostovoljcev pa 
pomembno dopolnjuje delo redno zaposlenih delavcev, 
saj veœ kot 80 % NVO nima zaposlene osebe.
Javna dela so ena izmed moænosti, kako lahko druøtvo 
reøuje teæave s f inanciranjem zaposlenega v svoji 
organizaciji. Brezposelna oseba pa tako pridobi nove 
delovne izkuønje in veœjo moænost redne zaposlitve. 
Nevladne organizacije se lahko tako kadrovsko in 
strokovno okrepijo, razøirijo svoje delovanje, ga 
profesionalizirajo ali si ga le olajøajo. Vsekakor lahko 
reœemo, da je to koristna oblika pomoœi tako za NVO 
kot brezposelne. 
Kadrovska krepitev nevladnega sektorja je pogoj za 
njegovo uœinkovito delovanje in nadaljnji razvoj. Zato 
vsa druøtva, zasebne zavode in ustanove pozivamo, 
da nam javijo svoj interes, saj bomo na Regionalnem 
stiœiøœu NVO Srca Slovenije jeseni pripravili skupno 
prijavo na nacionalni razpis javnih del. 
Informacije na info@srce-me-povezuje.si.
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Konœna lestvica: 

LESTVICA:        

mesto moøtvo T Z N P zadetki toœke gol 
razlika

1. SBHS 14 11 2 1 103:46 34 (-1) 57

2. LOGARŒANI 14 9 2 3 69:39 29 30

3. ØALABAJZARJI 14 8 2 4 36:27 26 9

4. MLP UNITED 14 8 1 5 66:49 25 17

5. KOMARJI 14 4 4 6 62:69 16 -7

6. INTRALITE 14 3 4 7 38:56 13 -18

7. KOMARŒKI 14 3 2 9 41:67 11 -26

8. ZPJD 14 0 3 11 28:90 3 -62

Legenda: T - øt. tekem, Z - øt. zmag, N - øt. neodloœenih, P - øt. porazov    

NAJBOLJØI STRELCI (zadetki)  
37 PIRMAN Aleø (SBHS)  
23 FEGUØ Blaæ (Logarœani)

23 ROZMAN Ronald (Komarji)

19 BLAÆIŒ Luka (Logarœani)

18 BABIŒ Matic (MLP United)

17 PINTARIŒ Mark (Komarœki)

17 SARHATLIŒ Elis (SBHS)

14 NJENJIÅ Goran (SBHS)

Občinska liga 
Velike Lašče v malem 
nogometu 2009
Z odigranim 14. krogom se je 8. oktobra konœala letoønja 
obœinska liga v malem nogometu obœine Velike Laøœe v orga-
nizaciji ØD NK Velike Laøœe.  
Tekmovanje je bilo izvedeno v dveh delih in sicer spomladi 
in jeseni. Redni krogi tekmovanja so bili odigrani ob œetrtkih 
zveœer na igriøœu v Velikih Laøœah. V tekmovanju je sodelova-
lo 8 ekip: Logarœani, SBHS, MLP United, Komarji, Komarœki, 

Intralite d.o.o., ZPJD in Øalabajzarji (kot edina ekipa izven 
obœine, iz Svetega Gregorja iz sosednje obœine Sodraæica).
Prvak letoønje obœinske lige je prepriœljivo postala ekipa 
SBHS. Drugi so bili Logarœani, tretji pa Øalabajzarji.
Pokal za najboljøega strelca lige je s prednostjo 14 golov pred 
drugouvrøœenima Blaæem Feguøom (Logarœani) in Ronaldom 
Rozmanom (Komarji) osvojil Aleø Pirman iz ekipe SBHS.
Pokal za najbolj øportno ekipo tekmovanja je osvojila ekipa 
Komarji. 
Osma sezona obœinske lige v malem nogometu obœine Veli-
ke Laøœe je tako za nami. Ligaøko tekmovanje nogometaøev 
tako postaja nepogreøljivo ter eden od najpomembnejøih do-
godkov øportnega dogajanja v obœini Velike Laøœe.

Najbolj øportna ekipa:

FAIR PLAY  kazenske toœke

1. KOMARJI  58

2. MLP UNITED 61

3. KOMARŒKI  63

4. LOGARŒANI 73

5. ZPJD  77

6. INTRALITE  78

7. SBHS  81

8. ØALABAJZARJI 107

Marko Æuæek

Gorski kronometer 
Logarji – Sveti Primož
V nedeljo, 13. septembra, smo organizatorji gorskega krono-
metra Logarji – Sveti Primoæ zaskrbljeno pogledovali v nebo in 
se tresli, ali bo vreme zdræalo ali bodo morali kolesarji 3300 m 
dolgo progo prevoziti v deæju. Po turobnem dopoldnevu je 35 
tekmovalcev in tekmovalk tekmo zakljuœilo celo v soncu.

Gorski kronometer Logarji–Sveti Primoæ v organizaciji TVD 
Partizan Velike Laøœe postaja prepoznavna dirka, ki se je 
udeleæujejo kolesarji od blizu in daleœ. Letos so se ga po-
leg obœanov obœine Velike Laøœe udeleæili øe tekmovalci iz 
Sodraæice, Ribnice, Ponikev, Ljubljane in Domæal. Gorski 
kronometer je tekma na œas, kjer najboljøi v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje, zmagovalci pa so pravzaprav vsi. Zanimi-
vo je tekmo opisal eden od tekmovalcev: »Priøel sem dirkat 
samo z enim kolesarjem in tega sem premagal.« Vsak, ki pri-
spe na cilj na Sv. Primoæu, je zmagovalec!
Na letoønji dirki se je blagodejni vpliv sonca zelo poznal, kar 
se vidi iz doseæenih œasov, ki so bili vsaj pri tekmovalcih, ki 
so se kronometra udeleæili æe lani, praviloma boljøi. Nekoliko 
pa se pozna tudi dejstvo, da so Juvanœevi iz Zgonœ letos na 
cesti mimo njihove hiøe videvali veliko veœ kolesarjev kot 

pa prejønja leta. Razveseljiva 
je tudi mnoæiœna udeleæba 
osnovnoøolske mladine z 
najmlajøim tekmovalcem, 9-
letnim Tilnom Debeljakom 
na œelu.
Da smo dirko lahko izpelja-
li, so zasluæni vsi sodelavci: 
redarji, œasomerilci, sodniki, 
medicinska sestra, tisti, ki so 
so borili z administracijo pri 
prijavi prireditve in seveda 
druæina Juvanec z Zgonœ. 
Juvanœevi so nam spet go-
stoljubno odstopili dvoriøœe, 
na katerem smo razglasili 
rezultate, pripravili so nam 
œaj in tudi moœnejøe pijaœe 
in bili na razpolago za vse 

naøe male æelje. Kot »pohodnikom in kolesarjem prijazna 
domaœija« tudi sicer vsakogar prijazno sprejmejo.

Rezultati po kategorijah:
Moøki nad 60 let:

1. Joæe Økulj, 28 : 12 : 17
Æenske nad 35 let:

1. Mateja Trhljen, 22 : 33 : 34
Æenske do 35 let:

1. Neæa Hoœevar, 15 : 44 : 88
2. Marta Økulj, 20 : 55 : 29

Uœenke OØ:
1. Ana Debeljak, 20 : 18 : 16

Uœenci OØ:
1. Jakob Hoœevar, 18 : 06 : 58
2. Luka Debeljak, 19 : 10 : 32
3. Jan Rigler, 19 : 39 : 16

Sledijo: Gaøper Mariniœ, Tine Stariœ, Tilen Debeljak.
Moøki od 40 do 60 let:

1. Marko Kavœiœ, 13 : 11 : 60
2. Drago Bregar, 13 : 30 : 62
3. Anton Hoœevar, 15 : 52 : 02

Sledijo: Ludvik Peterlin, Joæe Stariœ, Matjaæ Bahar, Bojan 
Supaniœ, Primoæ Jakøe, Tone Rupar.
Moøki do 40 let:

1. Luka Koøir, 11 : 57 : 22
2. Andrej Kriœka, 13 : 42 : 69
3. Nejc Peterlin, 14 : 12 : 58

Sledijo: Matej Lenarœuœ, Bojan Indihar, Simon Kokelj, Primoæ 
Æagar, Bojan Novak, Dejan Ljubenoviœ, Ambroæ Volek, Jer-
nej Koøir, Marko Økulj, Jure Adamiœ, Miha Øtrukelj, Anton 
Miheliœ.

Najmlajøi tekmovalec v cilju

Po dirki ...

Tekmovalci so nestrpno œakali na razglasitev rezultatov.

Øe nekaj sekund do starta.

Joæe Stariœ
Foto: Øpela Andoljøek, Metka Stariœ

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

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

STEKLARSTVO

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

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

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

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

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

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

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

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
in po telefonu
(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329

Knjige 

so ladje 

misli, 

ki potujejo 

po valovih 

œasa 

in nosijo 

dragoceni 

tovor 

od roda 

do roda. 

(Francis Bacon) 
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Velikolaški 
drugoligaš 
začel s 
tekmovanjem 
KMN Velike Laøœe napolnil domaœo 
øportno dvorano

Øportna dvorana v Velikih Laøœah je 
bogatejøa za nova nogometna tekmova-
nja v futsalu (dvoranskem nogometu), 
tokrat na dræavnem nivoju pod okriljem 
Nogometne Zveze Slovenija.

*  Zadnji vikend v septembru v okviru 
MNZ Ljubljana tekmovanje za po-
kal Selekt. Sreœali so se KMN Veli-
ke Laøke, KMN Viktorbit in Extrem 
Sodraæica. Moøtva so bila precej 
izenaœena, vsa so zbrala po eno 
zmago, o napredovanju je odloœala 
gol razlika.

MNZ Ljubljana, pokal Select: 

Extrem Sodraæica – Velike Laøœe   4 : 5 

Velik Laøœe –  KMN Viktorbit        3 : 5 

Extrem Sodraæica – KMN Viktorbit      3 : 2 

Domaœa ekipa se je prviœ predstavila 
øirøi javnosti. Novinec v 2. SF l zahod 
je tu. 
Ekipa KMN Velike Laøœe je po 
dramatiœnem zakljuœku tretje za-
dnje tekme z zmago nad Extremom iz 
Sodraæice pomagala ekipi KMN Viktor-
bit do nadaljevanja tekmovanja.

*  Drugi krog 2. SF l zahod, sobo-
ta, 10. 10., in prva domaœa tek-
ma, gledalcev veœ kot sto, veliko 
priœakovanj po dobri predstavi v 
prvem krogu proti  Casino Saf ir 
v Seæani. Tokrat ni ølo po naœrtih 
domaœega stratega Duøana No-
vaka. Gostujoœe moøtvo se je 
æe kmalu po uvodnem otipava-
nju izkazalo za bolj uigrano in 
dinamiœnejøe moøtvo, temu pri-
merno pa je bilo tudi razmerje 
strelov na nasprotna vrata. Aj-
dovci so v prvem polœasu mreæo 
gostiteljev zadeli kar øtirikrat, 
svojo pa do premora ohranili ne-

dotaknjeno. Plaha igra domaœih 
je æe po prvem polœasu napove-
dovala prazne roke za domaœe. 
»Otiøla baka s kolaœima.« Go-
stje so bili za razred boljøi vso 
tekmo in odnesli toœke domov. 
Domaœim ostanejo priloænosti v 
nadaljevanju tekmovanja 2. SF l 
zahod. Dajmo jim priloænost in 
jim stojmo ob strani.    

Ob tej priloænosti zahvala sponzor-
jem domaœe ekipe: Øportna oprema 
GIVOVA, Mapri d. o. o., Intralite d. 
o. o., Obœini Velike Laøœe, Avtoøoli 
VITO L, Avtovleki in vulkanizer-
stvu Goran Njenjiå, s. p., Akustiki 
Pirman, Knut d. o. o.,Tapetniøtvu 
Bojan Indihar, s. p., Agles d. o. o., 
UniCredit Banki, KVM Graf iki d. o. 
o., Pizzeriji Rozamunda, Gostilni 
pri Kuklju in Dnevnemu baru MINA 
CAFE.

Za KMN Velike Laøœe, Mitja 
Pintariœ

Malonogometna 
ekipa MINACAFE 
zaključila s tekmovanji 
zunaj
V zaœetku oktobra  sta se konœali po-
membni medobœinski ligi v okolici. 

Ekipa MINA CAFE v obeh tekmovanjih 
na robu trojice. Jesenski del je bil re-
zultatsko manj uspeøen od spomladan-
skega. Razlika gre na raœun novousta-
novljenega Velikolaøkega drugoligaøa, 
pri katerem veœina igralcev iz ekipe 
sodeluje æe od 15. avgusta.

Zahvala zvestim navijaœem, ki so bo-
drili ekipo tudi na gostovanjih.

Veœ o tekmovanju izveste na: 
• h t tp : / /www.spo r tno -d ru -

s t v o - l o n c a r . s i / i n d e x .
php?pageID=24&subID=9

Medobœinska liga v malem nogometu 
sezona 2009 ( Ribnica, Sodraæica, Veli-
ke Laøœe, Loøki potok, Dobrepolje);

• http://www.kapodol.com/Vi-
dem_Dobrepolje_obcinska_
liga/2009/stage00.php 

Obœinska liga Videm - Dobrepolje se-
zona 2009. 

Zapisal: Mitja Pintariœ

RAZPIS TEKMOVANJA

TVD Partizan Velike Laøœe orga-
nizira Medobœinsko prvenstvo 
v namiznem tenisu v dvojicah. 
Tekmovanje bo v soboto 14. 
novembra  v øportni dvorani s 
priœetkom ob 9. uri  in je name-
njeno prebivalcem iz obœin Gro-
suplje, Ivanœna gorica, Videm 
Dobrepolje in Velike Laøœe. Pri-
jave pol ure pred tekmovanjem.

(Informacije - 041 515 453 Igor)

  –  starejøa skupina   
     TOREK in ŒETRTEK 
      od 19h do 20h;

        –  tekmovalci  
            PON, TOR in ŒET.

2. RIBNICA
     –  SREDA 
   od 18.30 do 19.30;

         –  PETEK 
  od 19.00 do 20.00.

3. KOŒEVJE 
     –  SREDA 
  od 20.00 do 21.00;

         –  PETEK 
  od 17.30 do 18.30. 

Øportni pozdrav Sanja Latiœ

KICKBOXING EVENTS
Novo sezono tekmovanj je zaznamovalo veliko dobrih 
rezultatov, tako da upamo, da bomo, kot kaæe, imeli zelo 
uspeøno letoønjo sezono. 

1.) 5. septembra 2009 je v Krøkem potekalo f inale dræavne 
prvenstva v full contactu (FC). Udeleæil se ga je trener 
Edo Latiœ in je osvojil 2. mesto v kategoriji +91kg. 
To je bil njegov prvi nastop v ringu in FC, zato si 
zasluæi iskrene œestitke, saj je prav tako sprejet v FC 
reprezentanco.

2.) KICKBOXING KLUB SPIRIT pa je bogatejøi øe za øtiri 
zlata in eno bronasto odliœje, ki so ga priboksali in 
pribrcali œlani na Œeskem v Pragi, kjer se je odvijalo 
mednarodno tekmovanje v kickboxu. Tekmovanje je 
potekalo od 11. 9. 2009 do 13. 9. 2009:

1. mesto Larisa Latiœ v light contactu deklice 7–12 let, 
1. mesto Iris Latiœ semi contact deklice 7–2 let; 
1. mesto Saøa Jorgiœ, œlani –69, light contact; 
3. mesto Nataøa Dobravec, œlanice –60 kg; 
1. mesto Edin Latiœ, œlani +94, light contact v RINGU.

Razdalja nehumana, 8 ur voænje, organizacija turnirja na 
zelo visokem nivoju, pribliæno 1500 tekmovalcev.

3.) S ponosom pa smo spremljali odliœno uvrstitev naøih 
dveh tekmovalcev v mladinski reprezentanci, kjer sta 
naø klub zastopala Luka Meglen in Andrej Obrstar 
na evropskem mladinskem prvenstvu v Puli od 22. 
9. 2009 do 27. 9. 2009. Na evropskem kadetskem 
in mladinskem prvenstvu WAKO organizacije je 
sodelovalo okrog 1200 tekmovalcev iz 31 dræav. Imamo 
EVROPSKEGA PRVAKA, in sicer: 

1. mesto  Luka Meglen LC – 84 kg;
6.    mesto  Andrej Obrstar LC – 79 kg. 

Oba tekmovalca sta se borila profesionalno in obeta se jim 
øe mnogo tekmovanj z odliœnimi uspehi.

Uspehi so vidni predvsem zaradi velike koliœine treningov, 
vztrajnosti in samozavesti. Veliko smo œez poletje trenirali, 
se muœili in se potili, vendar so rezultati tudi zato odliœni. 

Naj øe povemo, da so se priœeli treningi kickboxa.

1. VELIKE LAØŒE: 
  –  mlajøa skupina TOREK in ŒETRTEK 
  od 18h do 19h;

RAZPIS TEKMOVANJA

TVD Partizan Velike Laøœe orga-
nizira 2. krog dræavnega prven-
stva v namiznem tenisu za vete-
rane in rekreativce, ki bo v soboto 
21. novembra v øportni dvorani s 
priœetkom ob 9. uri. Prijave pol 
ure pred tekmovanjem.

(Informacije - 041 515 453 Igor)

Osnovnošolci na Velikem 
Malinjeku
V œetrtek, 8. oktobra, je Veliki Malinjek, najviøji vrh v obœini 
Velike Laøœe, doæivel res øtevilœno in æivahno zasedbo, saj so ga 
»zavzeli« uœenci viøjih razredov osnovne øole Primoæa Trubarja. 
Gotovo  jim bo sonœen in primerno topel dan ostal øe dolgo v 
spominu... 

S. K.



��Trobla 6/2009 �� Trobla 6/2009Øport in rekreacija Øport in rekreacija

Občinsko tekmovanje 
dvojic v balinanju
TVD Partizan Velike Laøœe je v soboto, 5. septembra 2009, 
izvedel obœinsko tekmovanje dvojic v balinanju. Tako kot 
predhodna leta se je tekmovanje odvijalo na baliniøœu Go-
stilne Økrabec v Robu in na baliniøœu v Stopah. Tekmovalo je 

deset parov: veœinoma moøkih, dva para sta bila meøana in 
æenski par. Tokrat je æenski par presenetil, saj je izrinil lansko-
letnega bronastega. Premagali sta tudi par z vaditeljem, ki ju 
je pripravil na tekmovanje. Po prvem porazu je par Økarabec 
Janez in Cveto Peterlin premagal vse nasprotnike in zasedel 
prvo mesto. Sprememba se je zgodila tudi na drugem mestu 
– potem ko sta Marjeta in Sandi Mlakar izloœila lanski srebrni 
par in sokrajana iz Opalkovega, sta z zmago v polf inalu pri-
dobila srebrni kolajni.  
Ponovno tako kot lansko leto se je izkazala kuhinja gostilne 
Økarabec, saj je pogostila tekmovalce s slastnimi poticami in 

peœenko.
Konœni rezultati letoønjega obœinskega tekmovanja so:

1. mesto: Cveto Peterlin in Janez Økrabec;
2. mesto: Marjeta Mlakar in Sandi Mlakar;
3. mesto: Anamarija Peterlin in Majda Gradiøar.

Hvala tekmovalcem za zanimive in strpne boje, hvala druæini 
Oblak iz Stop in gostilni Økrabec za gostovanje obœinskega 
tekmovanja na njihovima baliniøœema. 

UO TVD 

Druženje in rekreacijo 
okronali z odličjem
Balinarji druøtva upokojencev smo tudi letos 5. septem-
bra sodelovali na obœinskem prvenstvu. Lep dan, skrbni 
gostitelji in ob tej priloænosti urejeni tereni gostilne pri 
Økrabcu in pri Oblakovih v Stopah, so omogoœili vsem 
prisotnim prijetno druæenje in tekmovalcem zagrizen 
boj. 
Naøa æenska dvojica se je v takønem ambientu odrezala 
odliœno in spravila nekatere udeleæence v rahlo jezo. 
Dobri igri naøe dvojice smo pripomogli tudi ostali œlani 
sekcije, ko smo jih z buœnim navijanjem in ustvarjanju 
veselega vzduøja dodatno motivirali. 

Majdi Gradiøar in Anamariji Peterlin œestitamo od srca za 
odliœno igro, osvojeno 3. mesto z bronasto medaljo. 
V balinarski sekciji druøtva upokojencev œutimo, da po-
stajamo dobra druøœina, da se vnoviœ veselimo naøih 
sreœanj in rekreacije, saj nam ob druæenju ni bilo nikoli 
dolgœas. Ob tej priloænosti vabimo œlane druøtva upoko-
jencev, ki jih ta igra veseli, da se nam lahko pridruæijo v 
naslednji sezoni. 

Besedilo: Marin Jelaska
Foto: Franc Ivanc

Brušenje stekla
Fazetiranje stekla in ogledal
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Tuš kabine (po meri, s tesnili)
Ogledala
Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
Montaža vsega navedenega
Ostale steklarske storitve
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Telefon:     01/42 72 001
E-mail: klancar@dealer.renault.si

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

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

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

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

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

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

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
in po telefonu
(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329

Drage dame, gospodiœne, æene, 
matere, hœere in otroci, 
 
lepo vabljeni na teœaje orientalskih plesov tudi v sezo-
ni 2009/2010. Teœaju se lahko prikljuœite do sredine 
novembra, zato ne oklevajte in zapleøite z nami. 
Termini:

Otroci:
Turjak-Kulturni dom
sreda: 17.30-18.30

Odrasli:
Velike Laøœe-Levstikov dom
sreda: 19.00-20.30

Dodatne informacije (ANISHA-Tina Jakliœ):
GSM: 041 951 467
E-mail: anisha.oriental@gmail.com

Dihalne vaje, masažna 
tehnika, izvedba
Dihanje  je potrebno za vsako celico, da zgradi tkivo in organ. 
Prav tako je  potrebno za pridobivanje kisika in izloœanje oglji-
kovega dioksida ter notranjo kislinsko – baziœno uravnavo. Z 
dihanjem »prezraœimo« tudi naøo lobanjo! Za obnovo in dosta-
vljanje hranil in odplavljanje celiœnih produktov  preko oæilja 
in krvi ter srca skrbi naøa cirkulacija, zato moramo biti pozorni 
na vdih in izdih. Odpornost in borba pred tujimi celicami ter 
vrnitev tekoœin v kroæenje je domena naøega imunskega sistema, 
ki ustvarja protitelesa z oblikovanjem in izloœanjem celic. To je 
obrambni sistem, ki je aktiven proti vdoru tujih celic, parazitov, 
virusov, mikroorganizmov in se spopada z vsemi novodobnimi 
boleznimi in tvorbami. Vse to pa je dosegljivo za naøe telo zaradi 
preveœ ali premalo higiene in zaradi vseh situacij, s katerimi se 
sreœamo v okolju. V danaønjem œasu moramo biti pozorni tudi 
na uporabo izdelkov iz neprimernih materialov, tako za otroke 
kot odrasle, saj lahko povzroœijo trajno økodo organizmu.
Ne smemo spregledati tudi naøega œustvenega dojemanja, svoje-
ga notranjega sveta in moænosti popolne pozornosti in zaveda-
nja sebe in svoje okolice. 
Ne pozabimo, da vse to doæivljamo vsi, tudi naøi bliænji in osebe, 
ki jih sluœajno sreœamo. Bodimo vedno v pozitivnem gibanju.
Izvedba dihalnih vaj:
  •  leæe, stoje ali sede pozorno vdihnemo in z zrakom namer-

no napolnimo trebuøno votlino, tako da naø trebuh nare-
di æogo pri vdihu in s poœasnim izdihom poœasi trebuh 
upada, ter s pomoœjo trebuønih in spodnjih hrbtnih miøic 
dodatno povleœemo trebuh œisto v notranjost do hrbtenice 
zadaj;

  •  nekajkrat ponovimo in nadaljujemo, pri tem smo pozorni, 
da je izdih daljøi kot vdih; dihanje poskuøamo zavestno 
obdræati v trebuøni votlini in ne v prsni votlini.

Masaæna tehnika:
  •  roke – dlani poloæimo na predel pod rebri ali pa jih pusti-

mo sproøœene ob telesu;
  •  pozorni smo na predel trebuøne prepone (solarni plexus), 

zavedamo se obmoœja, kjer leæi æelodec, jetra, vranica, 
œrevesje, obmoœje zadaj v kriænem  in v ledvenem prede-
lu; 

  •  trebuh se dviga in spuøœa, z vsako ponovitvijo masiramo 
notranje organe na spodnji strani, na zgornji strani pa 
pljuœa in srce; 

  •  z vsako naslednjo ponovitvijo pozorno spremljamo obœutke 
v notranjosti trebuøne votline, zavestno sproøœamo notra-
nje organe; 

  •  poœasi dihanje umirimo in dihamo normalno; zaœutimo, da 
smo napolnjeni z notranjim mirom.

Vpliv na organizem
Ko smo dovolj »predihani«, ostanemo øe nekaj trenutkov œisto 
v svojem notranjem miru, pomislimo na æarek sonœne svetlo-
be, ki nam pomaga pri dodatni globoki sprostitvi. Tako se lahko 
nauœimo, da z novim elanom napolnimo vse celice. Ta æarek 
s pomoœjo misli razlijemo po celem telesu in si zamislimo, da 
ga spravimo v predel »plexsusa«, kjer ga shranimo. To je naøa 
zdravilna energija in vedno, ko bomo spet potrebovali sprostitev 
in notranjo umiritev, enostavno ponovimo postopek. Sedaj smo 
umirjeni in sproøœeni.
 Zahvalimo se sami sebi, da smo si vzeli œas.
Nekaj trenutkov opaæamo, kako nam je ta masaæna tehnika 

pomagala pregnati strese znotraj telesa. Pozorno se zavedamo, 
da lahko bolj sproøœeni nadaljujemo z delom, uœenjem ali pa 
nadaljujemo z aktivnostmi, ki nam zapolnjujejo dan. Zelo kori-
stna je za vse, ki morajo zaradi zdravstvenih teæav veœino œasa 
preleæati. Z njo pa si lahko pogrejete stopala oziroma poæenete 
energijo, da zaœne kroæiti po nogah. Ponovite veœkrat na dan.
Taka sprostitev  traja v zaœetku nekaj minut, kasneje pa lahko to 
s poglobljenim dihanjem naredimo v trenutku. Bodimo pozor-
ni, da je telo zdaj na jesen œim veœ v gibanju, saj bomo s tem 
prepreœili, da bi bili prehlajeni in slabe volje. Namesto sedenja 
doma  lahko œas izkoristite tudi drugaœe.
Vabimo vas, da se pridruæite œlanicam Energijske vadbe in spro-
stitve vsak ponedeljek od 19.00 do 20.30  ure v dvorani na Tur-
jaku. Œe pa vas zanima in imate proste dopoldanske ure, se nam 
œim prej javite na 041 745 363, da bomo zaœeli z novim termi-
nom vadbe ob œetrtkih med 9.30 in 11.00, prav tako na Turjaku. 
Vabljeni vsi, ki æelite v tem œasu narediti nekaj zase. 

Pripravila: Tina Seøek, terapevtka in vaditeljica 

OBVESTILO 

Vse, ki bi æeleli obiskovati Energijsko vadbo in sprostitev v dvo-
rani na Turjaku v dopoldanskem terminu ob œetrtkih od 9.30 
do 11.00, prosimo, da pokliœete na 041 745 363 (Tina Seøek) 
ali piøete na e-mail tina@zru.si. Œe bo dovolj zanimanja, bomo 
zaœeli izvajati tudi dopoldansko vadbo.  Pridruæite se. 

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
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TURJAŠKE REDE
Pod oznako “turjaøke rede” je prepoznavna  strmina pod 
turjaøkim gradom, po kateri je speljana ovinkasta lokalna 
cesta od Turjaka do Podturjaka. Cesta povezuje øtiri  bliænje 
vasi s Turjakom in v smeri Æelimelj z Ljubljansko kotlino. 

“Cestna”  povezava  Ljubljane s Turjakom in naprej proti Do-
lenjski je obstajala æe v davni preteklosti. Mimo naøih krajev 
je iz  Ljubljanske  kotline proti morju potekala karavanska pot 
po tako imenovani Rimski cesti. Iz Podturjaka se je Rimska ce-
sta vzpenjala ob levem bregu potoka Bajdinøœica, jo pod nje-
nimi slapovi preœkala in se po strmem poboœju dvignila mimo  
danaønjega turjaøkega pokopaliøœa naprej  do Turjaka. Po poti 
so konji trgovsko blago tovorili privezano z jermeni na semarje 
(lesena sedla). Kasneje so tlaœani za  potrebe vpreænih vozil po 
poboœjih, po katerih poteka sedanja lokalna cesta, zgradili ozko 
kolovozno pot. Za opravljeno delo so na jesen dobili od grofov 
vreœo koruze ali drugih poljøœin. 

Napoleonova voj-
ska je pred usta-
novitvijo Ilirskih 
provinc v letih 
1808/1809  to ko-
lovozno pot  pre-
novila in razøirila. 
“Cesto” so namreœ 
potrebovali za 
prevoze teæjih to-
vorov iz Ljubljan-
ske kotline preko 
Turjaka, Krke in 
ob reki Krki do 
Breæic ter naprej 
proti Madæarski, 
medtem ko je  pe-

hota Napoleonove vojske naøo deæelo preœkala po  trojanski 
smeri.

V Podturjaku  je bila tudi furmanska gostilna, kjer so poleg hrane 
in pijaœe z domaœimi konji nudili pomoœ pri vleki vozov v strmi-
no. Konje so vpregali v dodatne vprege na vozu, ki so osnovnim 
vpregam pomagale zvleœi vozove po ovinkasti strmi cesti do vrha 
(tako imenovo “furajtanje”). Lastnica gostilne je bila poroœena 
z domaœinom, katerega korenine so izvirale iz Nemœije, in 
podjetneæ je v tem okoliøu prvi zaœel variti pivo. Der Birbrauer 
po nemøko pomeni varilec piva. Gostilno so po domaœe poime-
novali “Pri Prajerju”. Ob izgradnji danaønje dræavne magistralne 
ceste od leta 1870 do 1880 pa se je gostilna preselila na Turjak  
k novi cesti. Øe danes tako nekateri starejøi domaœini  gostilno Pri 
Murnu imenujejo kar po starem – “Pri Prajerju”. 

Do zaœetka druge svetovne vojne so bili lastniki “turjaøkih red”  
tukajønji grofje, ki so tudi skrbeli za njeno vzdræevanje.  Uporab-
niki  ceste so morali grofom plaœati za uporabo, poravnati letno 
pristojbino. Po drugi svetovni vojni je cesto v redah vzdræevalo 
Komunalno podjetje iz Ljubljane, kasneje pa obœinska komunal-
na sluæba.

Ozka in nepregledna makadamska cesta je vsakodnevnim upo-
rabnikom, ki se vozijo do Turjaka in naprej proti  Ljubljani ali 
Koœevju, povzroœala nemalo teæav in jih spravljala v nevarnost, s 
prenovitvijo  prvega in drugega odseka pa se je  njihova dolgole-
tna æelja po dobri cesti le uresniœila. Obœina je poskrbela, da je 
lokalna cesta, ki se odcepi od dræavne ceste na Turjaku in pelje 
do Podturjaka ter dalje po dolini do obœinske meje s Økof ljico, v 
celoti obnovljena in asfaltirana. Pred tem pa so bile æe urejene 
ceste do vasi  Øœurkov, Œeteæa, Javorja in Praznikov. Sprva je bilo 

je bilo prenovljenih 1.300 m, v tem letu pa øe preostalih 1.350 m. 
Zgrajen je tudi  nov betonski most œe potok  Bajdinønica. Dela na 
zadnjem delu ceste z novim mostom  je opravil domaœi izvajalec 
– podjetje MAPRI d. o. o. iz Malega Loœnika. Asfaltno voziøœe je 
øiroko 4 metre, na nekaj  zavojih pa celo do 10 metrov. Vzdolæni 
in preœni prof ili so  na novo oblikovali. Na nekaterih krajih je sta-
ra cesta dvignjena do 1,5 m, na nekaterih pa poglobljena do 1 m. 
Iz strme nabreæine je bilo izsekanih  in odstranjenih okrog 3.000 
m3  boœnih skal 4,5 stopnje. 

10. septembra 2009 je bilo slavnostno odprtje prenovljenega 
zadnjega odseka ceste, ki so se ga øe posebej veselili prebival-
ci  Podturjaka, Øœurkov, Œeteæa, Javorja in Praznikov. V izredno 
velikem øtevilu so se zbrali v druæbi æupana Antona Zakrajøka, 
obœinske svetnice Polone Cvelbar, Ladke Deterding, svetnika 
Antona Benjamina Straha, Rada Jakliœa ter  Joæeta Pirmana ml.

V uvodnem nagovoru se je  æupan vaøœanom vseh øtirih bliænjih 
vasi, ki so morali tako dolgo œakati na sodobno cestno poveza-
vo, zahvalil za potrpeæljivost in pojasnil vpliv omejitve f inanœnih 
sredstev na pokrivanje potreb obœine.  Pohvalil je izvajalce del, 
ki so na tako zahtevnem terenu zelo dobro opravili svoje delo, 

in za naslednje leto napovedal prenovo cestne povezave na 
relacijah Javorje–Økamevec in  Œeteæ–Zapotok. S simboliœnim 
rezanjem traku sta æupan Anton Zakrajøek in Joæe Pirman st. iz 
Œeteæa prenovljeno cesto odprla in jo predala v uporabo. Joæe 
Pirman ml. je navzoœe povabil na zakusko in druæenje na Pir-
manovo domaœijo v Œeteæu, prijetni razgovori pa so se potegnili  
øe dolgo v noœ.

VABIMO VAS, da se zapeljete po prenovljeni cesti,  lahko tudi s 
kolesom, se ustavite na primernih mestih in uæivate v naravi. Øe 
veœ. Obrnite se na naøe turistiœne vodnike, ki vas po gozdnih in 
starih grofovskih poteh ter æe skoraj zarasli rimski cesti popelje-
jo do Starega gradu, grofovske grobnice, do Bajdinøkih slapov, 
ostankov rudokopov æelezove rude v Volovskem borøtu in øe in 
øe … 

Besedilo in foto: Joæe Jerøin

Odprtje ceste s simboliœnim rezanjem traku

Utrinek s Pirmanove domaœije

Nova cesta je øiroka

NA OBISKU …
PRI 
COPRNICAH
V dneh lepega vremena v zaœetku juli-
ja sem nagovoril stara prijatelja, da se 
za spremembo s kolesi dvignemo po 
Luæarjevem klancu na Bloøko planoto 
s povpreœno nadmorsko viøino 800 m 
in prevozimo Krpanovo pot. Zakaj pa 
ne? Martina Krpana je ovekoveœil za 
vse œase naø rojak Fran Levstik. Pot je 
obeleæena z rumenimi liœnimi tablica-
mi, na katerih je upodobljen Martin Kr-
pan, ki jaha svojo kobilico z mesarico 
na rami, kakrønega je upodobil slikar 
graf ik Hinko Smrekar æe pred mnogimi 
leti. Pot je prevozna in zlasti vabljiva 
za pohodnike.
Najmlajøi med nami seniorji je Janez 
Mohoriœ iz Vidma s 64-timi leti, ki s 
svojo postavo dejansko ponazarja lik 
Martina Krpana. Ob njem sva se z An-
tonom Zakrajøkom, ki ima vsega 72 let, 
in moja malenkost, ki mi je zbeæalo 74 
let, poœutila kar nekako varna in roko 
na srce, tudi ponosna. Janez je to pot 
æe veœkrat prekolesaril, da se nam ni 
bilo potrebno loviti, kje bomo vozili. 
Pot nam zaradi zahtevnosti sredi belega 
dne kljub letom ni predstavljala teæav, 
ker smo vsi trije prekaljeni ljubitelji ko-
lesarjenja. Œas ni naø vodnik, pazimo 
pa, da se aktivnost kolesarjenja odvija 
v mejah f iziœne vzdræljivosti oziroma 
varni meji. Kajti znano je, da tudi pri 
najveœjem naporu œlovekova f iziœna 
pripravljenost ni do kraja izrabljena. A 
øe tako uspeøno kolesarjenje ne pome-
ni niœ, œe ni kontrole lastne aktivnosti.
Janez je na kolesu vsak dan. Mimo se 
pripelje pred deveto, vraœa pa se nekaj 
pred peto popoldne. Dnevno prekole-
sari od 80 do 170 km, zapelje se tja 
do Œabra in vse, kar potrebuje, vozi 
na kolesu. Sam mi je æe veœkrat dejal: 
»Doma nimam druge obveznosti, kot 
da sedim za raœunalnikom. Se pa æe 
raje vozim s kolesom, tako veœ vidim, 
za kar nisem imel v mladosti nikoli pri-
like ne œasa. To bom poœel, dokler mi 
bo sluæilo zdravje, mudi se mi pa nika-
mor ne.«
Tistega lepega jutra sem ga œakal s ko-
lesom pred hiøo; ker ga ni bilo, sem 
se potegnil do Kneja in po Miøji doli-
ni, kjer me je ob poti æe œakal Anton. 
Peljala sva se po dolini v Podstrmec in 
zapeljala v Luæarjev breg, a æe pri pr-
vem levem ovinku opazila, da nama z 
vso zagnanostjo sledi Janez. Poœakala 
sva ga v senci, kjer se je nama najprej 
opraviœil, da je imel »defekt«. Vze-
li smo si øe nekaj œasa, da se je Janez 

Ključni 
projekti 

v naši občini in vloga 
občinskih svetnikov

Verjetno se kar veliko obœanov 
spraøuje, kako je biti obœinski sve-
tnik? Kaj lahko spremeniø v obœini 
na bolje, œe si obœinski svetnik? Od-
govor je – veliko ali malo. Predvsem 
je to odvisno od tega, kako pobudam 
prisluhne æupan.
Glede na prehojena tri leta mandata 
ugotavljam, da smo obœinski svetni-
ki kar dobro izkoristili svojo funkci-
jo. Vsekakor smo svetniki prepriœali 
æupana, da je IZGRADNJA OBRTNE 
CONE eden kljuœnih projektov za 
naøo obœino. Na tem mestu moram 
izpostaviti svetnika Joæeta Pirmana, 
(Lista naø dom), ki se je za ta projekt 
najbolj zavzemal. Na drugo mesto 
bi izpostavil mojo malenkost, kar 
pa ni nakljuœje, saj oba prihajava iz 
gospodarsko-podjetniøkih vod. Ne-
koliko manj so bili za obrtno cono 
zagreti svetniki, ki jih bolj interesi-
rajo druæbene dejavnosti (kultura, 
øolstvo,...). A tudi oni imajo svojo 
veliko vlogo v obœinskem svetu, saj 
so kmalu po konœanem projektu IZ-
GRADNJE TELOVADNICE zaznali, da 
potrebujemo nov vrtec. Tako smo na 
zadnji seji obœinskega sveta sprejeli 
odloœitev, da v roku dveh let izgradi-
mo NOV VRTEC NA TURJAKU. Vesel 
sem, da je æupan prisluhnil mojemu 
predlogu in bomo izgradili nekoliko 
veœji vrtec za 6 oddelkov (prvotno 
planirano 5 oddelkov). 
Ko sem pred tremi leti kandidiral za 
æupana, sem na prvo mesto zapisal 
sledeœo parolo: »Medtem, ko drugi 
kandidati obljubljajo predvsem nove 
investicije, se jaz osredotoœam na 
vpraøanje: Kje denar dobiti?« In kot 
primarno nalogo æupana zapisal : 
»PRIDOBITEV SREDSTEV IZ EVROP-
SKIH SKLADOV«. Ugotavljam, da je 
Obœina oz. æupan to nalogo vzel Za-
res in pridobil zajeten kupœek Eurov 
iz evropske in dræavne blagajne za 
IZGRADNJO ØIROKOPASOVNEGA 
INTERNETNEGA OMREÆJA PO CE-
LOTNI OBŒINI, z izjemo nesreœnih 
»Telekomovih belih lis«. 
V prvem delu mandata je Obœina iz-
gradila novo telovadnico. Takrat sem 
se malo zameril æupanu, saj bi mora-
li za gradnjo najeti kar velik kredit, 
jaz pa sem nasprotoval prevelikemu 
zadolæevanju (»megazadolæevanje«). 
Æupan je poiskal reøitev – predla-
gal je, da prodamo 0,39% lastniøki 

Mladost 
se vrača na 
Turjak
Devetnajsta redna seja obœinskega 
sveta obœine Velike Laøœe prinaøa lepe 
novice za naøe obœanke in obœane. 
Na seji je bila obravnavana strategi-
ja otroøkega varstva v obœini Velike 
Laøœe in sprejet sklep o gradnji vrtca 
na Turjaku.
Pomembna in zgodovinska je ta 
odloœitev za obœane in kraj Turjak. To 
bo najveœja investicija na Turjaku na 
podroœju druæbenih dejavnosti v za-
dnjih petdesetih letih.
Dobro se spominjam œasov trideset in 
veœ let nazaj, ko je vodstvo takratne 
krajevne skupnosti Turjak razmiøljalo 
v to smer, mnogi pa smo svoje otroke 
vozili v Ljubljano. Takrat so bile za vr-
tec in øe marsikaj drugega na Turjaku 
samo æelje, sedanji œas prinaøa pozi-
tivne spremembe.
Turjak dobiva novo podobo. Poslovna 
cona, ki je pred zaœetkom gradnje, bo 
omogoœila nov zagon gospodarskemu 
razvoju in podjetniøtvu, marsikomu pa  
novo delovno mesto v domaœi obœini. 
Nov vrtec pa prinaøa v kraj mladost,  
novo æivljenje.
Rad kdaj kritiziram, œe menim, da kaj 
ni v redu, rad pa tudi pohvalim dobre 
stvari. Zahvala za vsa prizadevanja za 
gradnjo vrtca na Turjaku gre vsem, ki 
ste vloæili svoj trud v ta projekt, pose-
bej  æupanu gospodu Antonu Zakrajøku 
in podæupanji gospe Tatjani Devjak. 
Kolegom svetnikom in svetnicam pa 
hvala za soglasno odloœitev.

Obœinski svetnik Joæe Pirman

deleæ v Javnem Holdingu Ljubljana 
kupcu Mestni Obœini Ljubljana, za 
znesek nekaj veœ kot milijon Eurov. 
Z danaønje perspektive je bila to 
posreœena odloœitev. Danes bi nas 
prezadolæenost tepla zaradi upada 
prihodkov Obœine iz naslova gospo-
darske krize. Prav tako danes zagoto-
vo ne bi veœ unovœili deleæa pri Me-
stni Obœini Ljubljana, saj je le-ta zelo 
zadolæena.
Navedel sem tri primere, kako lahko 
obœinski svetnik vpliva na tok dogod-
kov v Obœini.
Najdete me na Facebooku, po emailu 
ali gsm.

Andrej Kraøevec, univ.dipl.ekon., 
obœinski svetnik
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PETEK,  AMERIØKA USPEØNICA – NAJSTNIØKA KOMEDIJA
23. OKT., Z A C K  I N  M I R I   S N E M A T A   P O R N I Œ
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: 101 minuta. 

PETEK,  AMERIØKA USPEØNICA – PUSTOLOVSKI SPEKTAKEL
30. OKT.,  B R E Z  P O V R A T K A  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. 

PETEK,  AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI F iLM
6.  NOV.,  N E S L A V N E   B A R A B E
OB 19.00  Provokativni reæiser trilerjev Øund in Ubila bom Billa se je tokrat podal v œas 2. svetovne vojne, 

naravnost v ærelo pekla – za sovraænikove bojne linije. Smrtonosni vod neobrzdanih ameriøkih 
vojakov pod vodstvom odloœnega Alda se odpravi v okupirano Francijo, kjer z brezkompromisnim 
nasiljem v sovraænikove vrste vnaøajo strah in trepet. Njihove naœrte atentata na vplivne nacistiœne 
voditelje pa prekriæa æelja osebnega maøœevanja francoske lastnice manjøega kina. DOLÆINA: 
2uri, 40 minut. ZVIØANE CENE VSTOPNIC!

PETEK,  AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI F iLM
13. NOV.,  D R Æ A V N I   S O V R A Æ N I K
OB 19.00  Reæiser f ilmov Poslednji Mohikanec in Miami Vice sledi legendarnemu in najbolj razvpitemu 

ameriøkemu banœnemu roparju Johnu Dillingerju, ki je sejal strah in trepet v 30. letih prejønjega 
stoletja. Dillinger po øtevilnih odmevnih ropih in begu iz zapora pristane na vrhu seznama 
dræavnih sovraænikov, zato se na lov za njim poda ambiciozni agent FBI-ja Melvin Purvis. Pregon 
pretkanega kriminalca se spremeni v napet in nenadzorovan obraœun, a Dillinger je vedno korak 
pred zasledovalci. DOLÆINA: 2uri, 20 minut.

PETEK, 20. NOV., KINOPREDSTAVA ZARADI ABONMAJSKE PREDSTAVE ODPADE 

PETEK,  AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI
27. NOV.,  G : I  –  J O E   V Z P O N   K O B R E
OB 19.00  Reæiser spektaklov Mumija in Van Helsing nas popelje v bliænjo prihodnost, kjer skuøa enota elitnih 

vojakov ustaviti zlobnega preprodajalca oroæja, ki svet terorizira z najbolj naprednim in uniœujoœim 
oroæjem. Na sreœo imajo vojaki pod vodstvom pogumnega Duka na voljo posebne robotske obleke, 
ki jim omogoœijo veœje hitrosti in jih med øtevilnimi spopadi varujejo tudi v najbolj surovih okoljih, 
od ægoœega puøœavskega sonca do mrzlih arktiœnih prostranstev. DOLÆINA: 1 URA, 47  min. 

NEDELJA,  AMERIØKA USPEØNICA – ANIMIRANI
29. NOV.,  V   V I Ø A V E 
OB 17.00  Æivljenje 78-letnega upokojenca Karla je vedno potekalo mirno in neopazno, zato se na stara 

leta odloœi uresniœiti svoje sanje ter izpolniti dolgoletno obljubo. S pomoœjo tisoœih balonov, ki 
jih naveæe na svojo hiøo, poleti naproti fantastiœnim avanturam, a s seboj nevede odnese tudi 
radovednega tabornika. Œeprav œemerni moæakar v mladeniœu sprva vidi le nadlego, se nenavadni 
par poœasi spoprijatelji in skupaj se spopadeta z divjimi viharji, spoznata govoreœega psa in se 
sooœita z norim znanstvenikom. DOLÆINA: 1 URA, 30 MINUT. 

Kino - Velike Lašče Kinoprogram za okt in NOV. 2009

ohladil, in nadaljevali voænjo v klanec, 
ki je s celim cestiøœem in varno øirino 
cestiøœa usekan v strmo  poboœje, ki je 
poraøœeno z meøanim gozdom. Zlasti 
starejøe rane cestne breæine æe lepo 
pokriva gozdna resa, ki æe marca lepo 
cvete. Tudi sicer je skozi zeleni letni 
œas veliko cvetja ob poti, prevladu-
je pa rumeno od pomladi do jeseni. 
Julija se bohoti belo kobulasto cvetje 
divjega gozdnega korena, angelika z 
umazano belimi cvetovi in lila cvetje 
ciklam z ælahtnim vonjem. Opaziti je 
rdeœe gozdne plodove jerebike, kaœjih 
œeøenj in najrazliœnejøih drugih gr-
movnic, veliko pa je v tem œasu mo-
drih zvonœnic. Zanimivih je kar nekaj 
potoœkov, ki v kaskadah odtekajo iz 
neder Luæarjevega brega.

Potoœek øumi, v samoti,  pozabljen, nav-
zdol. 

Seveda pa se tega ne opazi iz avtomo-
bila, zlasti so za te lepote prikrajøani 
vozniki zahodnoevropskih dræav, ki 
s  øportnimi starinskimi dvosedeæniki 
vsako leto v velikem øtevilu drvijo v 
Luæarjev breg, za njimi pa se dviga 
prah ob spremljavi buœnega ropota 
pregretih øportno navitih motorjev.   
Bloøka planota je res nekaj posebne-
ga. Rahlo valovita, z bogato in izdatno 
travo je æe nekdaj dajala bogato krmo 
bloøkemu govedu, ki so ga preteæno 
izvaæali na italijanske trge. Danes se 
zgledujejo po niæinski miselnosti, ki 
narekuje samo øe tisto, kar se splaœa. 
Zato tudi tu opazimo nezadræno 
zaraøœanje traviøœ, kakønih njiv pa æe 
dolgo ni veœ. Prebivalstvo je veza-
no na industrijo v Loæu, Novo vas in 
Cerknico, nekateri si sluæijo kruh celo 
dlje. Pred Velikimi Blokami je opaziti 
zapuøœene vojaønice in s tem v zvezi 
na pol prazne stanovanjske bloke. Za 
krajøi œas se ustavimo na starem mo-
stu z veœkrat obokanimi kamnitimi loki 
nad plitkim potokom Bloøœica, ki ga 
moœno zaraøœa trsje in vodni mah, med 
tem pa mrgoli rib klenov. Nad njimi pa 
plavajo divje race, ki so æe udomaœene 
in navajene fotograf iranja. Potok se vi-
juga proti Bloøkemu polju pod Liscem 
(872 m) in kmalu ponikne. Ogledamo 
si zidani kamniti steber ograje z vzi-

dano kamnito ploøœo z napisom, ki je 
bil posveœen nekemu dogodku, a se 
kaj veœ ne da razbrati kot kakøne œrke 
in letnice 1858. Je bil to vandalizem 
ali sovraøtvo? A v vsakem primeru del 
zgodovine, ki se je ne bi bilo potrebno 
sramovati.

Race na Bloøœici
           

Potegnemo se dalje po lepi asfaltni 
cesti, ki se kmalu potegne v dolg strm 
klanec skozi gozd in spusti v vas Ra-
dlek (780 m), ki kmalu za vasjo preide 
v praøen makadam z rahlim vzponom 
v gozd. Po nekaj sto metrih je ob poti 
iz kamna zidan spomenik kot poruøen 
zid, ki z manjøim kamnitim oknom z 
reøetko ponazarja ruøevine doma ali 
nasilni konec æivljenja, kar je verje-
tneje, kajti vzidana je tudi kamnita 
ploøœa z napisom: »Slava 12 talcem, 
ustreljenih od italijanskega okupator-
ja dne 13. 8. 1942.« Kmalu se cesta 
v velikem levem ovinku spusti v Gra-
hovo, nekoliko oæja, kot gozdna pot 
pa se strmo dviga proti Slivnici (1114 
m), kamor smo namenjeni. Desno ob 
poti nas zvabi napis Lovski dom v 
œudovito pozabljeno dolino pod Koz-
jimi peœinami, a je æal zaprt. Po ogledu 
okolice in ostankov ogorelih drv, kjer 
se je peklo nekaj velikega, zapustimo 
dolino in ponovno v strm klanec skozi 
debelo senco. Dober kilometer pred 
vrhom Slivnice se prikljuœimo glavni, 
sicer makadamski poti, ki se vzpenja iz 
Cerknice. Pot je zelo strma in ves œas 
plezamo navzgor. Nekaj pred vrhom 
se ognemo velikemu kupu govna, ki 
nam da vedeti, da se je v tej viøini nad 
1000 metrov pred nami zadræeval ta-
car. Priplezali smo iz gozda in pogled 
nam dobesedno obvisi na zelenih Ja-
vornikih in Nanosu. Cesta se prelomi 
levo, ki øe kar pleza zopet desno in se 
umakne v soncu bleøœeœem televizij-
skem stolpu. Praøna pot vodi do Pla-
ninskega doma na Slivnici, kjer je ure-
jeno poœivaliøœe. Sprejme nas prijazen 
oskrbnik in pove, da je dom odprt vse 
dni in da pripelje do tu iz cerkniøke 
strani vsak avtobus, kosilo pa stane 10 
evrov. Za domom se po poboœju med 

visoko travo vije stezica, ki preide v 
skalnate peœine, med katerimi raste-
jo skrivnostne bukve kot v pravljici 
in zvabijo do jame, iz katere so svoje 
œase na brezovih metlah vzletale co-
prnice nad Cerkniøko polje. V jami je 
le øe odvræena ali pozabljena nado-
mestna  metla zadnje coprnice, ki je 
odletela neznano kam, pred jamo pa 
se na æeleznem drogu vrti vetromer. 
Pod nami je obøirno Cerkniøko polje, 
ki ga zakljuœujejo podnoæja do vrha 
poraøœenih Javornikov (1268 m), a 
tudi sicer je s te viøine œudovit pano-
ramski razgled daleœ naokoli. 

Pogled s Slivnice (1114 m) na Javornike

Preteæen del Cerkniøkega polja veœ 
ali manj œaka vode, ki priteœe s po-
toki Cerkniøœica, Stræen, Æirovniøœica, 
Lipsenjøœica in Obrh, da ga v jesen-
skem œasu pokrijejo z vodo, da nasta-
ne 27 km2  veliko presihajoœe jezero. 
Desno zakljuœuje razgled valoviti Kali, 
pod njim je viadukt in Unec, v katere-
ga se je razoœaran umaknil pesnik in 
general Rudolf Maister. Bliæje se vleœe 
ob dolini Rakek do Podskrajnika in ne-
koliko prej v Zeløe s samotno cerkvijo 
sv. Volbenka, ki ima tlorisno obliko 
triperesne detelje. Notranjost je izre-
dno akustiœna in primerna za pevske 
nastope. Mimo se plazi cesta v Rakov 
Økocjan z zanimivimi naravnimi mo-
stovi, ki te napolnijo s strahom, ko se 
oziraø kviøku v skalnate oboke, pod 
katerimi izvira, teœe in ponikne potok 
Rak. Bliæje pod prostrano Slivnico je 
na øiroko pozidana Cerknica, kjer je 
svoje œase dobilo veliko domaœinov 
ljubi kruhek …
 Majhna je naøa ljuba domovina, a 
ima veliko lepot, da jih ne najdeø dru-
god.  Spomini na mladost me pote-
gnejo v praznino belega dne, a œakam 
zaman, da se vrne mladost. A veter mi 
vrne mladost, da s polnimi jadri plju-
jem mimo siren in posluøam njihovo 
petje.       

                               
   Joæe Økulj

Foto: Janez Mohoriœ
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Novo! BREZBOLEŒINSKO DELO z uporabo 
najnovejøega LASERSKEGA SISTEMA

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

za zdravje vaøega zobovja in vam zagotovimo lep 
nasmeh.

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

PreNaDENT

 

Draga 1, IG
tel:  040 934 000

Naroœanje vsak delavnik od 8.00 do 18.00.

PRODAMO 
DVE 
ENERGETSKO 
VARŒNI HIØKI 
NA ORTNEKU.

 
INFORMACIJE 
NA TEL.: 
041 639 743        

Z A H V A L A

Svojo æivljenjsko pot je sklenila naøa draga mama, 
taøœa, babica in prababica

Marija ZABUKOVEC 
(1919–2009),

rojena ÆUÆEK.
Jakiœevo

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem, prijateljem za izreœeno soæalje, za svete 
maøe, sveœe, cvetje in za spremstvo na njeni zadnji 

poti.

Hvala gospodu æupniku Vladimirju Jaksetiœu za 
opravljeni cerkveni obred, pevcem za lepo zapete 

pesmi ter pogrebnemu zavodu Zakrajøek.

Æalujoœi vsi njeni.

»Potujeø v neznano, sreœujeø ljudi,
v dobroto zaupaø, ki je in je ni.
On pride naproti, v trenutku z roko
te neæno objame – in æe je slovo.«

Z A H V A L A

V 69. letu starosti se je od nas poslovila naøa dobra, 
skrbna in ljubeœa

mama, babica in taøœa

Cvetka RUSEC
iz Karlovice

(27. 10. 1939–15. 09. 2009)

Ob njenem odhodu se zahvaljujemo vsem, ki ste 
jo v œasu njene bolezni obiskovali, øe zlasti zadnje 
tri mesece v domu poœitka na Vidmu. Posebej smo 
hvaleæni patronaæni sestri Martini za obiske in nego 

na domu.

Hvala vsem, ki ste se priøli od nje poslovit, ji darovali 
cvetje, sveœe in za svete maøe.

Zahvalo izrekamo tudi gospodu æupniku Vladimirju 
za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni sluæbi 

Zakrajøek.

Sin Roman z druæino

Ugasnila je luœ æivljenja,
se priægala luœ spomina,
ko ostaja v srcu tiha, 
skrita boleœina.
                        (M. Kaœiœ)

Z A H V A L A
V 82. letu starosti nas je zapustila naøa draga teta in 

svakinja

Daniela ZGONEC
iz Turjaka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem: sorodnikom, vaøœanom, 
prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveœe.

Prav tako se zahvaljujemo osebju zdravstvenega doma 
Velike Laøœe za oskrbo, pevcem iz Velikih Laøœe za lepo 

zapete pesmi, g. Zupancu za igranje na trobento,
 predstavnikom druøtva Zarja spominov za poslovilni govor 

in spremstvo s prapori ter 
pogrebnemu zavodu Zakrajøek iz Srobotnika za 

organiziranje pogrebne slovesnosti.
Posebno zahvalo pa smo dolæni neœakinji Majdi in 

njenemu moæu, ki sta za naøo teto tako lepo in potrpeæljivo 
skrbela æe vrsto let, øe posebej ljubeœe pa v œasu njene 

bolezni vse do smrti.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

Z A H V A L A

Milena ZAKRAJØEK
(23. 5. 1932–30. 6. 2009)

V 77. letu starosti nas je nepriœakovano zapustila 
mama, taøœa, babi in prababica 

Milena Zakrajøek iz Stop.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem za 
izreœeno soæalje, darovano cvetje in sveœe.

Iskrena hvala gospodu æupniku Vladimirju Jaksetiœu 
za lepo opravljen cerkveni obred, 

pevcem za lepo odpete pesmi ter pogrebnemu 
zavodu Zakrajøek.

Æalujoœi vsi njeni.



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Koledar prireditevKoledar prireditev
SOBOTA, 31. oktober, ob 19. uri

Trubarjeva domaœija na Raøici
PRAZNIŒNA PRIREDITEV OB 
DNEVU REFORMACIJE
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 8. november, ob 18. uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
KONCERT STANETA VIDMARJA
(Studio Gong, d. o. o.)

Sobota,  14. november, ob 9. uri
Øportna dvorana, Velike Laøœe
MEDOBŒINSKO PRVENSTVO 
V NAMIZNEM TENISU V 
DVOJICAH
(TVD Partizan Velike Laøœe) 

ŒETRTEK, 19. november, ob 19. uri
Grad Turjak
RAZSTAVA LIKOVNIKOV 
OSREDNJE SLOVENSKE REGIJE  
»KOLAÆ«
(JSKD, OI Ljubljana okolica)

PETEK, 20. november, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Laøœe
2. ABONMAJSKA PREDSTAVA: 
»PREVZETNOST IN 
PRISTRANOST« v izvedbi 
Øentjakobskega gledaliøœa
(Obœina Velike Laøœe)

Sobota, 21. november, ob 9. uri
Øportna dvorana, Velike Laøœe
2. KROG DRÆAVNEGA 
PRVENSTVA V NAMIZNEM 
TENISU
(TVD Partizan Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 3. december, ob 19. uri
Trubarjeva domaœija na Raøici
5. TRUBARJEV ŒETRTEK 
z Anjo Dular in Jedert Vodopivec
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 5. december, ob 18. uri
Dom krajanov Turjak
16. MEDOBŒINSKO SREŒANJE 
HARMONIKARJEV
TURJAØKI HARMONIKAR
(KUD Marij Kogoj Turjak in JSKD, 
OI Ljubljana okolica)


