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Drage 
občanke in 
občani
Obœinski proraœun za leto 2010 je 
sprejet. Na obœini sedaj najveœ truda 
usmerjamo k investicijam, ki jih æelimo 
izpeljati letos.  Vesel sem, da je bil 
proraœun sprejet razmeroma hitro, kar 
nam omogoœa, da lahko zaœnemo z 
izpeljavo vseh postopkov za uspeøno 
izvedbo  potrjenih investicij. Za 
nekatere od njih moramo izdelati 
projektno dokumentacijo ter zaœeti s 
postopki razpisa in izbire izvajalcev. 
Øe posebej moramo biti pozorni in 
natanœni pri  izdelavi dokumentacije in 
izvedbi drugih aktivnosti za investicije, s 
katerimi kandidiramo za sof inanciranje 
na raznih dræavnih razpisih. Æe manjøa 
napaka je lahko vzrok, da ne dobimo 
æelenih sredstev. Katere investicije 
æelimo izpeljati letos, ste si lahko 
prebrali v prejønji øtevilki Troble,  ko je 
bil objavljen letoønji proraœun, v tokratni 
Trobli pa si na uradnih straneh lahko 
ogledate zakljuœni raœun obœine za 
leto 2009. Lani smo izpeljali pribliæno 
85 % planiranih investicij, s œimer smo 
lahko kar zadovoljni. Tiste investicije, 
ki jih nismo uspeli zakljuœiti lani, bomo 
poskuøali prednostno dokonœati letos.

Æelim omeniti, da najbræ prav vseh 
investicij, predvidenih  v letoønjem 
proraœunu, ne bo moæno dokonœati. 
Æe sedaj namreœ ugotavljamo, da 
bodo stroøki nekaterih aktivnosti, ki 
jih moramo f inancirati iz obœinskega 
proraœuna, veœji, kot smo prvotno 
planirali. 

Naj najprej izpostavim f inanciranje 
zimske sluæbe. Kot ste lahko zaznali, 
se je letoønja zima pokazala v vsej 
svoji veliœini. Tako veliko sneænih 
padavin, kot smo jih bili deleæni letos, 
ne pomnim, odkar opravljam funkcijo 
æupana. Po nekaterih ocenah oziroma 
glede na øtevilo pluæenj, ki so jih izvedli 
naøi izvajalci zimske sluæbe, je samo v 
mesecu januarju zapadlo veœ kot en 
meter snega. Ne glede na tako velike 
koliœine snega so bile vse lokalne ceste 
spluæene oziroma oœiøœene tako, da ni 
prihajalo do nikakrønih zastojev. Za to 
se imamo zahvaliti vsem izvajalcem 
zimske sluæbe, ki so svoje delo 

marsikdaj opravljali v zelo nemogoœih 
razmerah, podnevi in ponoœi. Na 
nekaterih odsekih so bile ceste sicer bolj 
ozko spluæene, ker velikih koliœin snega 
ni bilo moæno nikamor odriniti. To je 
bilo najbolj oœitno v Gradeæu nad 100, 
kjer so nekatere økarpe postavljene prav 
na mejo cestiøœa in tako onemogoœajo, 
da bi se sneg lahko odrinil izven 
cestiøœa. Oœitno so nekateri krajani z 
neupoøtevanjem naøih pozivov, da naj 
premaknejo svoje økarpe, zelo oteæili 
oziroma kar onemogoœili izvajalcem 
zimske sluæbe, da bi delo lahko opravili 
tako, kot je potrebno. Upam, da se 
bo to do naslednje zimske sezone 
uredilo, saj se v nasprotnem primeru 
lahko zgodi, da bomo omenjeni odsek 
œrtali s seznama pluæenja. Precej teæav 
pri pluæenju je bilo tudi v Rutah, kjer 
so izvajalcem zimske sluæbe dodatne 
probleme delali øe visoki zameti, ki jih 
je veter povzroœal skoraj vsakodnevno. 
Zaradi ogromne koliœine snega je bila 
malo veœja neprehodnost v samih 
Laøœah, kar pa se je po nekaj dneh tudi 
uredilo. Naj vas seznanim, da je bilo do 
sedaj, ko piøem te vrstice, opravljenih 
veœ kot 3.800 km pluæenj in 5.800 
km posipanj. Za posipanje je bilo do 
sedaj porabljeno tudi 700 ton soli in 
1.100 m3 peska. Navedeni podatki 
zajemajo stanje zimske sluæbe vkljuœno 
z mesecem februarjem, upam pa, da se 
bo z marcem zima vendarle poslovila 
od nas. Vsekakor  bodo posledice 
zimske sezone vidne tudi na uniœenih 
cestiøœih. Zato lahko z gotovostjo trdim, 
da bo letoønja zimska sezona rekordna 
po viøini f inanœnih sredstev, ki smo jih 
in jih bomo øe namenili v ta namen. 
V letoønjem letu bomo veliko veœ 
sredstev porabili tudi za sof inanciranje 

Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577

Kazalo:

vzdræevanja vodovodnih sistemov, kot 
smo prvotno predvideli. S prevzemom 
turjaøkega vodovoda je naø koncesionar 
prevzel v vzdræevanje veœ kot 40 km 
vodovodnega omreæja, ki napaja samo 
nekaj nad 350 gospodinjstev, kar je 
pribliæno toliko, kot jih ima povpreœni 
stanovanjski blok v Ljubljani. S pobrano 
vodarino se na turjaøkem vodovodnem 
sistemu ne pokrije niti 30 % 
vzdræevalnih stroøkov vodovoda. Kljub 
temu da se cena vode za uporabnike ni 
poveœala æe nekaj let, tudi v teh teækih 
œasih ne nameravamo poveœevati 
viøine vodarine. Prav tako bomo morali 
delno sof inancirati tudi vzdræevanje 
velikolaøkega in rutarskega vodovodnega 
sistema. Tudi to vodovodno omreæje, ki 
je dolgo pribliæno 60 km in napaja okoli 
1000 gospodinjstev, je potrebno veœjih 
obnovitvenih del, kar je povezano z 
visokimi stroøki.  In ker trenutna cena 
vodarine ne zadostuje za pokritje 
vseh vzdræevalnih stroøkov, bomo 
manjkajoœa sredstva za vzdræevanje 
vodovodnih sistemov zagotovili v 
obœinskem proraœunu. Tako staliøœe je 
na zadnji seji sprejel tudi obœinski svet 
naøe obœine.
Ne glede na te teæave, s katerimi se 
sooœamo æe na zaœetku leta, smo kar 
precej stvari æe izpeljali. Narejeno 
imamo æe idejno zasnovo za nov vrtec 
na Turjaku, ki smo jo poslali v pregled 
na Ministrstvo za øolstvo in øport. Pod 
øportno dvorano pa smo dokonœali  
ureditev manjøe dvorane in streliøœa. 
Ta nova prostora bosta namenjena 
za dodatne øportne aktivnosti  naøih 
obœank in obœanov.

Anton Zakrajøek, æupan

Ob materinskem prazniku 
iskreno œestitam vsem 
materam!

Æupan Anton Zakrajøek

Obœankam in obœanom voøœim 
vesele velikonoœne praznike!

Æupan Anton Zakrajøek
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Na spletni strani www.ocistimo.si so na voljo vse informa-
cije o projektu. Vsa vpraøanja lahko naslovite tudi na info@
ocistimo.si. 
Stopimo skupaj in Oœistimo Slovenijo v enem dnevu!

Æupan Anton Zakrajøek
Pobudnika akcije Aleø Pevc in Petra Matos

Društvo podeželskih žena Velike Lašče
in Županov sklad 

vabita na

veliki koncert narodno-zabavne glasbe

ki bo v nedeljo, 11. aprila, ob 18. uri  
v  športni dvorani v Velikih Laščah.

Nastopili bodo:

Za humor bo poskrbel KOŠIRJEV KLEMEN,

Program pa bo povezoval MARKO MODREJ. 

Lepo vabljeni!

ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE,

HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK,

SKUPINA LYBRA in

TINA GAČNIK – TIANA.

Zaključena 
še ena 
investicija 
za področju 
športa
V teh dneh so se zakljuœila dela 
pri urejanju prostorov pod øportno 
dvorano. 

 

Z ureditvijo teh prostorov  smo pridobili 
malo øportno dvorano v velikosti 90 m2, 
ki bo namenjena  razliœnim øportnim 
aktivnostim (kickbox, ples, aerobika …) in 
streliøœe v velikosti 25 m2 – dve strelski 
mesti za zraœno puøko. 
Urejeni so tudi spremljajoœi prostori 
– moøke in æenske garderobe s tuøi in 
wc-ji.

V. V.,  foto: Igor Sever

Mala dvorana

Æenska garderoba

Streliøœe

Občinski prostorski 
načrt občine Velike Lašče
Pri izdelavi obœinskega prostorskega naœrta prihaja zaradi 
sprememb zakonodaje do vedno novih problemov in ob-
veznosti. Tako je po predhodni izdelavi geodetskega naœrta 
predvidenega poplavnega obmoœja v obœini Velike Laøœe 
v dolæini okoli 12 km vzdolæ obstojeœih vodnih strug in 
povrøini pribliæno 300 ha trenutno v izdelavi øtudija poplavne 
ogroæenosti. Do potrditve øtudije poplavne ogroæenosti po-
bud, ki posegajo v obmoœja poplavne ogroæenosti, ni moæno 
vkljuœiti v obœinski prostorski naœrt.
Naœrtujemo, da bo izdelovalec OPN Urbania d. o. o.  naj-
kasneje do sredine marca 2010 izdelal dopolnjen osnutek 
obœinskega prostorskega naœrta (OPN) Velike Laøœe. Izdelo-
valec okoljskega poroœila OIKOS d. o. o. bo prejel gradivo 
dopolnjenega osnutka OPN in tako izdelal okoljsko poroœilo 
do zaœetka aprila 2010.
Po izdelavi okoljskega poroœila se tako dopolnjen osnutek 
OPN in okoljsko poroœilo poøljeta na Ministrstvo za okolje 
in prostor (MOP), kjer  oba dokumenta pregledajo in podajo 
mnenje o ustreznosti okoljskega poroœila. Zakonski rok za iz-
dajo mnenja znaøa 30 dni.

Po pridobitvi mnenja o ustreznosti okoljskega poroœila se 
izvede javna razgrnitev tako dopolnjenega osnutka in tudi 
okoljskega poroœila ter kategorizacije kmetijskih zemljiøœ. 
Predviden zaœetek javne razgrnitve je v sredini maja 2010. 
Javna razgrnitev traja 30 dni. Pristojni obœinski organ zavza-
me staliøœe do pripomb, dobljenih v œasu javne razgrnitve.
V primeru, da po konœani razgrnitvi ni bistvenih sprememb, 
se oba dokumenta poølje na MOP, ki ugotovi ustreznost pri-
pravljenega gradiva, potem pa se  nosilce urejanja prostora 
zaprosi za pridobitev konœnih mnenj, MOP pa tudi za izdajo 
odloœbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje. 
Po pridobitvi vseh mnenj in odloœbe o sprejemljivosti na 
okolje se ministra za okolje zaprosi za pridobitev sklepa o 
usklajenosti OPN. Po prejemu sklepa ministra o usklajenosti 
OPN Obœinski svet sprejme Odlok o obœinskem prostorskem 
naœrtu  Obœine Velike Laøœe.
Glede na vse potrebne nadaljnje korake v postopku priprave 
novih prostorskih aktov obœine lahko priœakujemo sprejem 
OPN na obœinskem svetu konec oktobra 2010. Œe pa bodo 
nosilci urejanja prostora izdali tudi negativna mnenja, pa bo 
pred sprejemom odloka na obœinskem svetu potrebno prido-
biti odloœitev Vlade o usklajenosti OPN, kar lahko postopek 
podaljøa najmanj za dva meseca.

Izdelovalec OPN Urbania d. o. o. in obœinska uprava

Otvoritev 
male øportne dvorane bo v  œetrtek, 

8. aprila 2010, ob 18. uri. 

Ob tej priloænosti bodo naøi øportniki pripravili tudi 
predstavitev programov,

 ki jih bodo izvajali v teh prostorih.

Lepo vabljeni!

Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu!
 17. aprila 2010 se bo v Sloveniji zgodil vrhunec 
najveœje prostovoljske okoljske akcije v zgodo-

vini Slovenije. Prostovoljci bodo do pomladi po vsej dræavi 
iskali divja odlagaliøœa in jih locirali na zemljevidu, 17. apri-
la pa bodo s œistilno akcijo ta divja odlagaliøœa tudi oœistili 
komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo oœistili okolice øol, 
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.
Ker se v Obœini Velike Laøœe zavedamo problematike ravna-
nja z odpadki in divjih odlagaliøœ, smo se kot aktivni partner-
ji pridruæili projektu tudi mi. Tako bomo 17. aprila s skupnimi 
moœmi delali za uresniœitev cilja – odstranitve 20.000 ton komu-
nalnih in kosovnih odpadkov, ki kazijo podobo naøe obœine.
Da bi akcija v Obœini Velike Laøœe uspela, bo potrebno sode-
lovanje œim veœjega øtevila prostovoljcev, ki bodo popisovali 
divja odlagaliøœa in organizirali œistilno akcijo. Tako vabimo 
vas, obœane, øe posebej pa druøtva, lovske druæine in kra-
jevne ter vaøke odbore, da se pridruæite projektu Oœistimo 
Slovenijo v enem dnevu! tako, da:

obœini sporoœite zbirno mesto, s katerega boste na dan •	
akcije usmerjali prostovoljce do divjih  odlagaliøœ. 
Zbirno mesto prijavite lokalni koordinatorki Mariji 
Ivanc Œampa na tel. 01/7810-366 oziroma na e-mail: 
marija.campa@velike-lasce.si,
lokalni koordinatorki sporoœite lokacije divjih •	
odlagaliøœ, 
lokalni koordinatorki sporoœite øe okvirno øtevilo •	
udeleæencev, tako da se bo zagotovilo zadostno øtevilo 
rokavic in vreœk za pobrane smeti.

Organizatorji: druøtvo Ekologi brez meja s partnerji.
Projekt Oœistimo Slovenijo v enem dnevu! je neprof itne in 
nepolitiœne narave, zdruæuje veœ kot 1000 zainteresiranih organiza-
cij, partnerjev in aktivnih posameznikov, pravno formalno pa deluje 
pod okriljem druøtva Druøtvo Ekologi brez meja, ki je bilo ustano-
vljeno marca 2009 z namenom organizacije okoljskih projektov. 

ODVOZ KOSOVNEGA 
MATERIALA IN 

ZBIRANJA NEVARNIH 
GOSPODINJSKIH ODPADKOV 

Obveøœamo vas, da je za obmoœje obœine Velike Laøœe 
po programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
za leto 2010 predviden urnik odvoza po sledeœem 
razporedu:

URNIK ODVOZA KOSOVNEGA •	
MATERIALA (po obmoœjih nekdanjih KS) 

   
VELIKE LAØŒE   22. 3. 2010
ROB                       23. 3. 2010
TURJAK    24. 3. 2010

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH •	
GOSPODINJSKIH ODPADKOV 

Pri Domu krajanov v Turjaku       
  19. 4. 2010 od 9 do 17.00 ure
  20. 4. 2010 od 8 do 15.30 ure

Pri Gasilskem domu Velike Laøœe          
  21. 4. 2010 od 9 do 17.00 ure
  22. 4. 2010 od 8 do 15,30 ure

Obœinska uprava
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Izzivi pedagoškega 
koncepta Reggio 
Emilia
Tri strokovne delavke iz vrtca Sonœni Æarek, Velike Laøœe 
smo priœele z izobraæevanjem koncepta Reggio Emilia na 
Pedagoøki fakulteti v Ljubljani. 

V tem øolskem letu bomo dve skupini poizkusili vkljuœiti 
v svoje delo in æivljenje vrtca projekt z naslovom »Za-
kaj potrebujemo svetlobo?«, ki bo temeljil na izhodiøœih 
koncepta Reggio Emilia v povezavi z naøim Kurikulumom 
za vrtce. Znanja iz RE, ki jih bomo uporabile pri naøem 
projektu, so naslednja: razliœnost otrok, spodbujanje in 
omogoœanje razliœnih oblik izraæanja, prednost uœenja 
pred pouœevanjem, timsko delo vzgojiteljic, projektno 
delo, dokumentacija in participacija. S tem projektom 
bomo priœeli meseca marca in ga predvidoma zakljuœili v 
zaœetku junija s podrobnejøo predstavitvijo na Pedagoøki 
fakulteti. V aekskurzije v Italijo. Obiskale bomo Center 
Loris Malaguzzi – Reggio Children. Izobraæevanje s tem 
projektom in ekskurzijo øe ne bo zakljuœeno, nadaljevalo 
se bo do leta 2013.

 Znanje, ki si ga bomo pridobile v œasu izobraæevanja, bomo 
s pridom uporabljale pri naøem nadaljnjem delu.

 Anja Mikuæ Otoniœar, Zala Hoœevar, Metka Mehlin

VABILO!
V œetrtek, 15. aprila 2010, 
vas vabimo v vrtec Sonœni æarek in enoto na 
Turjaku  na DAN ODPRTIH VRAT. Pri igri, 
ustvarjanju in uœenju se nam lahko pridruæite 
od 9.00 do 11.00 ure dopoldan.   
                                       
  
Priœakujemo vas!      
         

 Otroci in delavke vrtca Sonœni æarek

Utrinki iz skupine 
račk in ježkov
V skupinah vrtca Sonœni æarek se trudimo, da bi se otroci dobro 
in varno poœutili ter da aktivno in zdravo preæivljajo dneve v 
vrtcu. S tem razlogom smo se vkljuœili v projekt Zdravje v vrtcu 
in otrokom namenili øe veœ dejavnosti s tega podroœja.

V preteklem obdobju smo spoznavali œloveøko telo, zgradbo, 
funkcije, œutila. Seznanjali smo se o zdravem naœinu æivljenja 
in o tem, kaj lahko sami storimo za svoje zdravje. Uporabili 
smo razliœno literaturo in vire, socialne in druæabne igre 
(preko katerih otroci spoznavajo razliœne œustvene situacije). 
Naredili smo obris telesa, odtis rok, nog, prstov. Uæivali 
smo v preizkuøanju hrane in spoznavanju okusov. Poseben 
poudarek smo namenili zdravi prehrani, ko smo izdelovali 
sadna nabodala, sadni napitek, izdelovali prehransko 
piramido, se igrali razliœne didaktiœne igre, risali, opazovali, 
se pogovarjali. Preæiveli smo zanimivo uro ob obisku zobne 
asistentke, ki nas je seznanila o pravilnem umivanju zob. 
Poseben poudarek smo dali in øe vedno dajemo gibalnim 
dejavnostim. Pri tem se trudimo, da vsak dan izvedemo nekaj 
razliœnih gibalnih oblik. Redno hodimo na sprehode. Enkrat 
tedensko obiøœemo øolsko telovadnico. Veliko œasa  smo 
preæiveli na snegu – za vrtcem in na sosednjem hribu. 
Da zdrav otrok zraste v zdravega odraslega œloveka, je cilj 
sleherne druæbe in vseh ukrepov vzgojno-varstvenih sluæb. 
Zdrav æivljenjski slog je potrebno vzgajati in oblikovati z 
uœenjem in z zgledom. Vzgojiteljice vrtca Sonœni æarek se 
dobro zavedamo odgovornosti, da smo prav me tiste, ki poleg 
starøev pri otroku oblikujemo zdrave navade ter mu tako na 
nek naœin kreiramo usodo in zdravje. 

Zapisala: Kristina Polzelnik Pirnat

OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče
Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče

   OBVESTILO!
Starøe in zakonite zastopnike otrok obveøœamo, 
da sprejemamo vloge za vpis v vrtec Sonœni 
æarek za  øolsko leto 2010/2011

                    do 31. 3. 2010. 
Obrazci za vpis otroka so na voljo v vrtcu in na 
spletni strani; www.soncni-zarek.si. 
Œe bo proøenj veœ, kot je prostih mest v vrtcu, 
bo o sprejemu otrok  odloœala komisija za spre-
jem otrok.  
Za dodatne informacije se lahko oglasite oseb-
no v vrtcu ali pokliœete na tel. øtevilki: 

031 618-300, 7881-582 (Stanka Mustar).

 Na podlagi prispelih vlog za sprejem otrok v 
vrtec naœrtujemo øtevilo oddelkov, razpored 
otrok po oddelkih in øtevilo zaposlenih, zato 
vas prosimo, da ste pri vpisu otrok resni in od-
govorni in da vsako spremembo (datum vpi-
sa, izpis otroka, preloæitev vpisa) pravoœasno 
sporoœite v vrtec. V navedenih primerih se lah-
ko spremeni øtevilo oddelkov in razporeditev 
otrok po skupinah v zadnjem trenutku, kar pri-
nese nemalo zmede in razliœnih pripomb glede 
organizacije dela v vrtcu.

RADODARNA ZIMA
Letoønja zima nas je obogatila z obilnim snegom in mrazom, 
kar je predvsem razveseljevalo otroke in smuœarje.

Ker so otroci navduøeni za igro na snegu, smo se kljub mrazu 
tudi v vrtcu – v skupini Medvedov odpravili ven. Toplo smo 
se oblekli in obuli ter stekli novim dogodivøœinam naproti. 
Najprej smo se poigrali z lopatkami, nato pa hajd v sneg. 
Sledilo je gazenje, kotaljenje, drsanje po snegu, izdelali smo 
sneæaka, gradili iglu …

Ko nas je æe priganjal œas, smo se le s teæavo odpravili v gar-
derobo, kjer nas je œakalo kar veliko dela, saj je sneg moker 
in je naøel pot v marsikateri økorenj.
Po razgibanem dopoldnevu smo po kosilu sladko zaspali. 

                                                                  Martina Kraøovec
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smer. Letoønjo zimo pa smo doæiveli zelo lepo gesto naøega 
æupana. V œasu zimskih poœitnic je prispeval k cenejøemu 
smuœanju. Prispeval je k smuœiøœu na Karlovici in ponudil je 
brezplaœen prevoz za otroke na smuœiøœe Cerkno. Tudi v øoli 
nismo stali kriæem rok. Za vse uœence smo pripravili obvestila 
o smuœanju, organizirali spremljevalce – vaditelje, a æal  je 
bilo ravno tisti dan vreme slabo, ko bi morali v Cerkno. Zato 
tega izleta nismo izvedli.
 Hvala prostovoljcem Petrovne za vse prijetne trenutke na 
smuœiøœu. Hvala ravnateljici in æupanu, da podpirata zdrav 
naœin preæivljanja prostega œasa.

Zapisali: Romana Øilc
                                                             Simona Bavdek, 

foto: Jana Zakrajøek, Rudi Rupar

KulturaVrtec in øola

Petrovna – 
smučanje, sankanje, 
igre na snegu in 
prijetno druženje 
Letoønja zima je bila zelo smuœarsko obarvana. Zima je 
namreœ poskrbela za veliko snega. Smuœiøœa po Sloveniji in 
tujini so bila polno zasedena. Je pa res, da ta priljubljeni øport 
postaja zelo drag in marsikateremu otroku ravno zaradi tega 
nedosegljiv. A naøi otroci so imeli sreœo, saj so si smuœanje 
lahko privoøœili kar v velikolaøki obœini, zelo poceni, tudi za-
stonj. Na Karlovici, bolj natanœno na Petrovni, so domaœini 
postavili vleœnico, uredili smuœiøœe, povabili otroke in vese-
lje na snegu se je zaœelo. Marsikateri smuœar ali bordar je na-
redil svoje prve  zavoje prav tu. Œe so se naveliœali smuœanja, 
so se sankali, kepali, se druæili. Pa smuœiøœe ni delovalo na 
Petrovni prviœ. Kako se je sploh zaœelo, pripoveduje Romana, 
æena glavnega akterja tega smuœiøœa:

»Po nekaj s snegom bogatih zimah smo se pred osmimi leti 
odloœili, da bi imeli svojo vleœnico in smo si jo za zaœetek 
sposodili od Ahœinovega Franceljna iz Retij. Pripeljali smo 
kup æeleza in dizelski agregat. Po dveh dneh rezanja in var-
jenja pri Bobnarju na Karlovici smo jo odvlekli na Petrovno. 
Prva leta smo si teptalec sposojali na Veliki Slevici, ko pa 
se je ta pokvaril, smo iskali drugo moænost in Tone Øilc se 
je odloœil in sam kupil rabljeni teptalec snega na Blokah. Z 
Druæbo veseljakov Karlovica smo postavili brunarico, ki sluæi 
poleti kot garaæa za teptalec in sani, v sezoni smuœanja pa kot 
shramba smuœarske opreme, kuhinja in brezplaœni bife. Le 
tega zalagamo iz prostovoljnih prispevkov, prav tako iz teh 
sredstev pokrivamo stroøke popravil, goriva in nakup novih 
vrvi.  Jernej Marolt – Jocker je po vsakem sneæenju lepo po-
teptal progo, Mirko Simœiœ – Mirœ in Tone Øilc pa sta skrbela 
za vleœnico in red na smuœiøœu.« 
 
Da so fantje res pridni in delujejo enotno, smo videli tudi 
starøi, ki smo vsem, ki so delali na Petrovni, izredno hvaleæni. 
Ne samo da so skrbeli za nemoteno delovanje vleœnice, mar-
sikdaj so morali poskrbeti tudi za otroke. Uœili so jih, kako 
pravilno na vleœnico, zapeti marsikateri smuœarski œevelj,  
poœuvati otroke, ko ni bilo starøev tam, kuhali so najboljøi 
œaj, nikoli ni manjkalo kaj sladkega. Œe se je pogreznil avto 
v sneg, so ga brez obotavljanja reøili in usmerili v pravo 

Za prihodnost košarke 
se na OŠ Primoža 
Trubarja ni bati
Ekipa mlajøih uœencev (6. in 7. razred), ki v popoldan-
skem œasu pridno vadi v øoli koøarke Slavko Duøœak, je na 
medobœinskem tekmovanju na Økof ljici osvojila 2. mesto. 
Domaœini so bili v f inalu boljøi in sreœnejøi, saj so slavili po 
podaljøku z rezultatom 36 : 33. Ekipo OØ Primoæa Trubar-
ja so sestavljali Ambroæ Hren, Gal Økulj, Kristjan Ø. Peœnik, 
Aljaæ Ahœin, Nejc Mramor, Alen Salœinoviå, Æiga Øtangar, 
Luka Debeljak, Nik Lipovac, Gaøper Virant, Nejc Duøœak in 
Anæe Kovaœiœ.

Praznik 
kulture
Ob slovenskem kulturnem prazni-
ku smo bili v Levstikovem domu v 
Velikih Laøœah priœa prireditvi, ki ji 
upraviœeno lahko reœemo kulturna pri-
reditev, saj je bilo bogastvo sporoœil 
in doæivetij resniœno »dobro in lepo« 
(»bonum et pulchrum«).
Rdeœa nit prireditve je bila 100-le-
tnica smrti pesnika, dramatika in du-
hovnika Antona Medveda. Rodil se je 
leta 1869 v Kamniku, umrl pa je 12. 
3. 1910 na Turjaku. Njegov prijatelj, 
pisatelj Franc Saleøki F inægar, je o 
njem zapisal: »Medved je bil pesnik. 
Bil pa je kot œlovek in duhovnik za-
res œista duøa. To potrjujem z vsem 
prepriœanjem, ki mi nikoli ni najmanjøe 
skrivnosti srca prikrival.« Ivan Grafe-
nauer o njem pravi: »Æivljenje ga je 
kovalo na trdem nakovalu; temeljni 
akord njegovih pesmi je zato trpka 
bolest, le da je ta pesimizem trpljenja 
omiljen po etiœnem idealizmu njego-
vega krøœanskega svetovnega nazi-
ranja.« Med njegove najlepøe pesmi 
spadajo elegije, posveœeni spominu 
pokojne matere. Pisal je tudi epske 
pesmi z motivi krajevne ali slovanske 
zgodovine, iz Svetega pisma ali iz le-
gend. 
Kulturno prireditev so tokrat pod tak-
tirko KUD-a Primoæ Trubar Velike 
Laøœe oblikovali: s pesmijo Mladinski 
pevski zbor OØ Primoæa Trubarja Ve-
like Laøœe, z odlomki iz Medvedovih 
del, recitatorja  Katarina Polzelnik 
Sever in Matjaæ Gruden, z izvrstno 
glasbo pa profesorji Glasbene øole 
Ribnica. Slovenski kulturni praznik 
smo tako obeleæili z veliko mero kul-
turne zavzetosti in zrelosti. Lepa be-
seda, lepo zapeta pesem ali izvrstno 
zaigrana melodija v nas dviguje duha 
kulture in umetnosti, kjer ideja posta-
ja stvarnost, doæivetje pa se preliva v 
resniœnost. 
V danaønjem »norem« œasu se je tre-
ba øe bolj zavestno truditi, da kulturo 
in umetnost ne razumemo zgolj kot 
potroøno blago, ki ga eni ustvarjajo 
in drugi kupujejo glede na trenutno 
razpoloæenje in ponudbo oz. rekla-
mo. V njima se zrcali razmerje med 
osebami, ki sporoœajo in izmenjuje-
jo bogastvo, ki ga opredeljujemo kot 
»dobro in lepo«. Upam, da bo dobrih 
in lepih v pravem pomenu besede øe 
veliko prireditev tudi v naøih krajih, øe 
posebej zato, ker se radi pohvalimo, 
da izhajamo iz zibelke kulture. 

LŒ

11. festival otroškega 
gledališča
Prihaja

NAJDIHOJCA 
2010

Velike Laøœe, 26. marca 2010, od 
9.00 do 14.00

Najdihojca je festival otroøkega 
gledaliøœa, ki ga letos enajstiœ pri-
rejata KUD Primoæ Trubar in Zavod 
Parnas.  Opiramo se na tradicijo 
gledaliøke dejavnosti v Laøœah, kjer 
so z Levstikovim Juntezom (1855) 
nastali zametki prvega slovenskega 
ljudskega gledaliøœa. 

Festival Najdihojca je namenjen 
otroøkim oz. mladinskim gledaliøkim 
skupinam, ki delujejo v okvirih 
vrtcev, osnovnih øol ali kulturnih 
druøtev, ter njihovim mentorjem. 
Vsaka skupina prejme priznanje 
za udeleæbo in sladka darilca. Po-
krovitelj Najdihojce je od vsega 
zaœetka Obœina Velike Laøœe. 

Najdihojca je neprof itne narave, 
kjer vsi sodelujoœi delujemo kot pro-
stovoljci.  Z razpisom in  prijavami 
se spoprime Metka Stariœ, pri razpo-
redu priskoœi na pomoœ Irena Hren, 
Matej Hren je nepogreøljivi luœkar, 
ki upravlja s svetlobo in glasbo. 
Animatorka Mojca Øilc med odmori 
poskrbi za sprostitev in gledalcem 
igrivo pribliæa gledaliøke vsebine, 
nastopajoœi pa se medtem pripra-
vljajo na naslednjo predstavo. Nina 
Æuæek poskrbi, da se vsi nastopajoœi 
sladkajo s Kukljevimi krof i, in ko-
ordinira ostale prostovoljce, Niko 
Samsa pa, da je vse zabeleæeno na 
kameri. Predstave spremljata do dva 
gledaliøka poznavalca – øtudenta 
dramaturgije, s katerim se po odi-
granih predstavah mentorji skupin 
lahko pogovorijo.

Predstave si pridejo vedno ogledat 
otroci vrtca in øole OØ Primoæa Tru-
barja Velike Laøœe, gostujoœe skupi-
ne in posamezni ljubitelji gledaliøœa. 
Ne pozabite priti v gledaliøœe tudi 
vi, saj je Najdihojca v Laøœah samo 
enkrat na leto.

Podrobnejøi razpored predstav bo 
objavljen na spletni strani zavoda 
Parnas (zavod-parnas.org), na pla-
katih in na »kabelski«.

Metka Stariœ, zavod Parnas

Učenci PŠ Rob 
in KUD Rob

vas vabimo na

PRIREDITEV V 
POČASTITEV 

MATERINSKEGA 
DNEVA 

IN DNEVA ŽENA,
ki bo v petek, 26. 3. 2010, v 

Kulturnem domu Rob.

Lepo vabljeni!

Društvo za 
ohranjanje dediščine 

organizira  

Praznovanje 
pomladi na 

Gradežu  
v soboto, 24. 4. 2010, 

ob 14. uri 
Sprehod po travniøkih sadovnjakih, 
travnikih, njivah in gozdu, petje 
narodnih pesmi, obisk udeleæencev 
likovne delavnice Druøtva likov-
nikov Ljubljana, tradicionalna 
podeæelska opravila, pomladna po-
vorka skozi vas Gradeæ, blagoslovi-
tev obnovljenih gradeøkih kapelic, 
pastirski ognji in igre, domaœa hra-
na, pripravljena na ognju, pomla-
dna velikolaøka trænica ... 
 

Otvoritev 
likovne razstave 

»Kmečko 
stavbarstvo« 

na turjaøkem gradu v nedeljo, 
9. 5. 2010, ob 17. uri
Razstavljena bodo dela œlanic in 
œlanov Druøtva likovnikov Ljublja-
na z delavnice na Gradeæu.
 

Pomladni 
koncert na 

turjaškem gradu
v nedeljo, 9. 5. 2010, 

ob 18. uri
Celoveœerni tamburaøki koncert  v 
Viteøki dvorani.

Vabljeni!
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nom, predstaviti 
prvo slovensko 
pisateljico, skla-
dateljico in pe-
snico v slovenski 
in posredno tudi 
evropski literar-
ni zgodovini ter 
analizirati njena 
dela, ki so na tem 
mestu prviœ zbra-
na. Delœek tega 
smo bili deleæni 
tudi na Trubarjevi 
domaœiji. 

Kultura Kultura

Kolednice v turjaku 
Vokalna skupina Viva Vox iz Grosuplja, ki jo sestavlja 8 pevk, 
je pod umetniøkim vodstvom Polone Kopaœ Trontelj v ne de ljo, 
24. januarja 2009, po maøi (8.30) v Turjaku predstavila nekaj 
boæiœno-novoletnih kolednic. Andrej Trontelj  je njihovemu 
œudovitemu petju dodal øe par prijetnih kitarskih skladb. 

Æe vse od prvega svetega veœera si ljudje voøœimo sreœe in zdrav-
ja, se medsebojno obdarujemo. V ta œas pa sodijo tudi boæiœni, 
novoletni in trikraljevski koledniki. Øe poseben pomen so nekoœ 
imeli koledniki v kmeœkem okolju, ki so hiøi prinaøali blagoslov 
za letino, zdravje in sreœo ljudem in æivini. 
»Zdi se, da je prav, œe v naøem potroøniøko naravnanem œasu 
poskuøamo s preprosto ljudsko kolednico, zapeto na znano melo-
dijo, drug drugemu zaæeleti sreœo ob novem letu, drago darilo pa 
nadomestiti s kakøno malenkostjo. Tako bomo morda spoznali, 
kako je lepo in zares osreœujoœe, œe znamo biti veseli in hvaleæni 
tudi za drobne pozornosti, ki niœ ne stanejo, prinaøajo pa v mrak 
vsakdanjih skrbi in teæav sonœno svetlobo poguma in toplino 
srca ...« je zapisala etnomuzikologinja dr. Zmaga Kumer.

Jelka Økrlj

TRUBARJEV ŒETRTEK 

V œetrtek, 10. junija 2010, ob 20. uri,
vas 

vabimo na Trubarjevo domaœijo na Raøico
na 

7. TRUBARJEV ŒETRTEK.

Gostili bomo 
dr. Manco Koøir, 

sociologinjo, novinarko, publicistko.
ki bo predstavila svojo knjigo izbranih 

kolumn
OBJEMI SRCA

ter delovanje bralnih kroækov Beremo z 
Manco Koøir. 

Veœer bo povezovala Alenka Vasiœ.

Vabljeni!

Po predstavitvah na øtajerskem koncu in v Druøtvu slovenskih 
pisateljev v Ljubljani nas bodo Kitke najverjetneje spletle v 
svojo druøœino na Trubarjevi domaœiji na Raøici v petek, 28. 
maja 2010. Spremljajte najave v naslednji Trobli. Za tiste, ki 
bi radi knjigo prebirali  øe prej, pokliœite na 051 807 752.

Ilustracija iz knjige Kitke

Avtorice Kitk: Ana Porenta, Sonja Votolen, Jana Peœeœnik

V sodelovanju z JZ 
Trubarjevi kraji

Kitke so sveæa in nenavadna knjiga, ki jo tkejo pesmi dveh pesnic,  
Ane Porente in Sonje  Votolen, ter slike z odzveni poezije obliko-
valke Jane Peœeœnik. Tako prepletene pesmi in slike predstavljajo 
bogato literarno likovno knjigo za sladokusce. Zanimivo je, da se 
po njenih straneh (glede na prebivaliøœa avtoric) prepletajo tudi 
tri pokrajine: naøa Dolenjska, Øtajerska in Primorska. 
Veselimo se pesniøko-likovno-glasbenega veœera v vaøi 
druæbi. 

»MOč VESTI« 
Josipine Turnograjske 
na trubarjevi domačiji
6. Trubarjev četrtek z dr. Miro Delavec

6. TRUBARJEVI ŒETRTEK, 4. februar 2010
Tokratna gostja 6. Trubarjevega œetrtka, ki je bil 4. februarja 
2010, je bila dr. Mira Delavec, literarna zgodovinarka in 
zgodovinarka.
Dr. Mira Delavec æe skoraj desetletje posveœa veœino svojega 
raziskovalnega dela Josipini Urbanœiœ Turnograjski, njenemu 
literarnemu ustvarjanju in ostalim æenskim vpraøanjem v 19. 
stoletju na Slovenskem.
Na slovenistiki je diplomirala z nalogo Josipina Urbanœiœ 
Turnograjska,  iz zgodovine z delom Vpraøanje æenske vo-
lilne pravice v programih slovenskih strank v prvi Jugosla-
viji (od 1918 do 1941), njena doktorska disertacija pa ima 
naslov Vloga Josi-
pine Turnograjske 
pri oblikovanju 
slovenske litera-
ture v 19. stoletju. 
Prav tako je avto-
rica dveh knjig o 
Josipini Urbanœiœ 
T u r n o g r a j s k i : 
Nedolænost in 
sila ter Moœ ve-
sti. Slednja je 
nastala z name-

Kdo je pravzaprav Josipina Turnograjska oziroma »prva dama na slo-
venskem literarnem nebu«, kot jo imenuje naøa gostja? 
Rodila se je 9. julija 1833 na gradu Turn pri Preddvoru oœetu Ja-
nezu Nepomuku Urbanœiœu in materi Joæef ini Terpinc, sorodnici 
slovitega slovenskega industrialca F idelisa Terpinca. V zakonu so 
se jima rodili øtirje otroci. Josipina je bila najstarejøa. Josipini je 
oœe umrl leta 1841, ko je bila deklica stara komaj osem let. Njena 
mati je po njegovi smrti prevzela ves nadzor nad gospodarstvom in 
vzgojo. Ker v Preddvoru øe ni bilo øole, je Josipino hodil na dom 
uœit kaplan Janez Kastelic, ki je bil kasneje premeøœen. Nadomestil 
ga je Lovro Pintar. Uœil jo je zemljepis, zgodovino, matematiko in 
verouk. Poleg znanja ji je v srce poloæil tudi ljubezen do maternega 
jezika. Njen drugi uœitelj je bil Anton Globoœnik, ki jo je uœil igra-
nja na klavir in ji hkrati tudi privzgojil veliko ljubezen do glasbe.  
Lovro Pintar ni bil pomemben le kot Josipinin uœitelj, ampak jo je se-
znanil tudi z njenim kasnejøim moæem Lovrom Tomanom. Po poroki 
leta sta se skupaj z Josipinino mamo in bratoma preselila v Gradec. 
Œeprav se Josipina ni veliko udeleæevala javnega æivljenja, je bila zelo 
priljubljena v slovenskih krogih v Gradcu. Proti koncu maja 1854 naj 
bi rodila mrtvega otroka. Hkrati naj bi se øe prehladila in zbolela za 
oøpicami. Umrla je 1. junija 1854. Stara ni bila niti enaindvajset let.  
Josipina Urbanœiœ je pisala pod psevdonimom Turnograjska. Ustvar-
jati je zaœela pri sedemnajstih letih. Bila je zelo plodovita pisatelji-
ca, saj je v kratki dobi svojega æivljenja napisala kar osemintrideset 
del (to so povesti, œrtice, novele, basni, eksempli, slike iz narave), 
za katera je znaœilno, da spadajo v kratko pripovedno prozo. Sprva 
je pisala po vzoru domaœe tradicije eksempla, zatem pa je snov 

Gostja je spregovorila øe o eni svoji strasti – Afriki, ki jo je æe 
med prvim obiskom popolnoma oœarala. Tja se rada vraœa, po 
svojih moœeh pomaga s øolskimi potrebøœinami, zdravili, hrano 
in igraœami revnim otrokom v puøœavskih predelih Nigra, juga 
Alæirije, juga Libije, Malija. Poletja preæivlja med Tuaregi, se 
sreœuje z njihovimi æalostnimi usodami in se spraøuje, kako lah-
ko svet dovoli takøno trpljenje. 
Tako se je zakljuœil øe en zanimiv, pouœen in sproøœen veœer, za 
katerega je brez dvoma zasluæna tudi Alenka Vasiœ, ki je vodila 
pogovor s tokratno gostjo, pa tudi z gostjami preteklih veœerov. 
Na tem mestu se ji naj øe posebej zahvalim, prav tako pa tudi Nuøi 
Dedo Lale, ki je vodila dva Trubarjeva œetrtka v pretekli sezoni.
Veœera se je udeleæil tudi pisatelj Kajetan Koviœ, kar nam gotovo 
daje potrditev, da so taki kulturni veœeri ljudem dobrodoøli.

Knjigi Nedolænost in sila ter Moœ vesti                 
Foto: Niko Samsa

za pisanje jemala iz slovanske in obœe zgodovine. Njena dela so 
polna opisov in prispodob iz narave, ki jo je zelo obœudovala. So 
tudi tudi jezikovno zelo bogata, saj so polna razliœnih primerov, 
metafor, prispodob iz narave itd. Najveœ je napisala zgodovinskih 
»povestic«, kjer je pogosto segala po motivih iz slovanske zgodo-
vine (na primer Svobodoljubna Slovanka, Slavjanski muœenik, Polj-
ski rodoljub itd.) ali pa iz obœe zgodovine (Sodba Bretislavova, Lep 
izgled ljubezni do sovraænika, Vojvoda Ferdinand Brannøveigovski 
in francoski v vojski ujeti of icirji), v katerih je opisovala francosko 
zgodovino, boje s Turki itd. V njenih zgodovinskih »povesticah« so 
imeli vodilno vlogo razliœni vladarji. Zelo pomembno vlogo so imele 
tudi æenske, ki so odhajale s svojimi moæmi v vojsko in se borile 
za svobodo svojega naroda. Josipinini æenski liki so enakovredni 
moøkim, moralno ali celo f iziœno pa so pogosto moœnejøi od njih.  
Bila je tudi skladateljica, vendar se  njenih skladb ni ohra-
nilo veliko. Bila je dobra pianistka, komponirala je kla-
virske skladbe in napeve s klavirjem za slovenske tekste.  
V œasu, ko je æivela, je bila Josipina tako v slovenskih kot slovanskih 
krogih zelo cenjena. Prvi »povestici« je objavila v Slovenski Bœeli v 
zaœetku leta 1851 in takrat so jo zaœeli spoznavati tudi na Slovaøkem ter 
v ostalih deæelah Avstroogrske. Od vseh del, ki jih je napisala, je bilo v 
œasu njenega æivljenja objavljenih samo devet, in sicer v Bœeli in Zori.  
O Josipini so kasneje pisali øtevilni literarni zgodovinarji in publici-
sti, vendar takega ugleda in pozornosti, kot ju je bila deleæna v dobi, 
v kateri je æivela in ustvarjala, ni bila deleæna veœ.

           (povzeto po avtoriœini predstavitvi vsebine knjige Moœ vesti)

   Dr. Mira Delavec 
Foto: Niko Samsa
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delom pomagali na naøi ustvarjalni poti do uspeha. Vas pa 
povabimo na:

– velikolaøko trænico (17. 4.),
– dan druæenja treh generacij (15. 5.) ali na 
– dan sonca (22. 5.), kjer se vam bomo z veseljem pred-
stavili.

                                                                                                             

Andreja Svetiœiœ

TurizemTurizem

Sejem Turizem in 
prosti čas 2010
Na Gospodarskem razstaviøœu v Ljubljani je med 21. in 24. 
januarjem 2010 potekal sejem »Turizem in prosti œas«. V 
okviru projekta Na lepøe – Stranske poti so zanimivejøe od 
glavnih so se æe petiœ skupaj predstavila obmoœja Kostel – 
Svet Kolpe, Koœevska, Ribniøka dolina in Velikolaøka deæela 
kot skupna turistiœna destinacija z imenom »OD NATURE DO 
KULTURE« in letos na novo Dobrepoljsko-Struøka dolina. 
Vse sodelujoœe obœine druæijo enovita etnoloøka zapuøœina, 
skupna zgodovina in podobne naravne danosti, odprtost poti 
proti Jadranskemu morju, na Notranjsko, v dolino reke Krke 
in Belo krajino, nenazadnje pa tudi dosedanja nezadostnost 
razvoja turistiœnih potencialov. Zato so æe leta 2005 priœele 
s skupnimi predstavitvami, kot skupna turistiœna destinacija 
z imenom »OD NATURE DO KULTURE« pa so se prviœ 
predstavile leta 2008. Rdeœa nit je bila neokrnjena narava, 
ki zdruæuje in povezuje vse obœine, ter 500. obletnica rojstva 
Primoæa Trubarja. Prav tako so se uspeøno predstavljale lansko 
leto, letos pa se jim je pridruæila øe Obœina Dobrepolje.
Projekt Od nature do kulture je bil v letoønjem letu znotraj 
Lokalne akcijske skupine Po poteh dediøœine Od Idrijce do 
Kolpe vkljuœen v letni izvedbeni naœrt za sof inanciranje iz 
evropskih sredstev Leader.  V njem sodelujejo Miklova hiøa – 
TIC Ribnica kot nosilni partner ter partnerji Obœina Koœevje, 
Obœina Kostel, Obœina Ribnica, Obœina Sodraæica, Obœina 
Dobrepolje in Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike 
Laøœe. Obœina Velike Laøœe k prijavi sicer ni pristopila, ampak 
sodeluje le pri posameznih dejavnostih, kot npr. predstavitev 
na sejmu Turizem in prosti œas, pri oblikovanju zloæenke za 
celotno turistiœno podroœje ipd.
Letoønji slogan sejma je »Blizu doma blizu srca«. Predstavitev 
se je uradno priœela v œetrtek, 21. januarja, ob 12. uri s 
SREŒANJEM ÆUPANOV IN NOVINARJEV IN POSLOVNIH 
PARTNERJEV. Udeleæilo se ga je kar nekaj predstavnikov 
sodelujoœih, med njimi Anton Zakrajøek, æupan Obœine 
Velike Laøœe, Valentin Juæniœ, æupan Obœine Kostel, Janez 
Pavlin, æupan Dobrepolja, in Janez Novak, æupan Loøke 
doline.

V naslednjih dneh so sledile predstavitve s poudarkom 
na posamezni obœini: v petek dopoldne se je prestavljala 
Koœevska dolina, popoldne Ribniøka dolina, v soboto 
dopoldne Velikolaøka deæela, popoldne Kostel – svet Kolpe 
in v nedeljo dopoldne Dobrepoljsko-Struøka dolina.
Osnovna izhodiøœa za predstavitev Velikolaøke deæele:

Velikolaška tržnica 
2010
Z Velikolaøko trænico bomo 
nadaljevali tudi v letu 2010. 
Glede na odloœitev sveta 
Javnega zavoda Trubarjevi 
kraji, ki je bila sprejeta na 
pobudo ustanoviteljice za-
voda Obœine Velike Laøœe, s 
projektom ne bomo veœ so-
delovali v sof inanciranju iz 
sredstev Leader, ampak bo 
projekt v nadaljevanju f inan-
ciran le s proraœunskimi sredstvi Obœine Velike Laøœe in iz 
sredstev zasebnikov. Glede na to se bomo v letoønjem letu 
osredotoœili predvsem na meseœne trænice na velikolaøkem 
trgu, ki pa bodo zasnovane bolj tematsko (npr. suhorobar-
ska trænica, pomladna, krompirjeva …). Vkljuœene bodo æe 
tradicionalne prireditve Trøki dan, Medena trænica, Buœno-
marmeladni dan in Praznik suhega sadja.
Potrudili se bomo, da bodo trænice vkljuœevale bogat spre-
mljevalni program.
To bomo pa uspeli le s skupnimi moœmi, zato ste vsi ponu-
dniki in vsi zainteresirani vabljeni k sodelovanju. Vaøe pri-
jave, mnenja in predloge sprejemamo na telefonski øtevilki 
01/7881 006 ali na elektronskem naslovu info@trubarjevi-
kraji.si.

Pripravila: Barbara Peœnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Moj kraj – moj ponos
To je bila tema 24. festivala Turizmu pomaga lastna gla-
va. Udeleæili smo se ga œlani Turistiœnega podmladka OØ 
Primoæa Trubarja Velike Laøœe. Na temo smo morali napisati 
turistiœno nalogo in se v torek, 3. marca, udeleæiti turistiœne 
trænice. Bili smo uspeøni, saj smo dosegli zlato priznanje in 
s tem dobili vstopnico za dræavno tekmovanje, kjer se bomo 
20. 4. 2010  øe enkrat predstavili.
Dolgo smo razmiøljali, kaj naj izpostavimo, kaj je naø ponos. 
Kaj naj bo bistvo, osrednja rdeœa nit, temelj naøe turistiœne 
ponudbe? Kaj naj vkljuœimo in kaj izpustimo.
Bolj ko smo razmiøljali, bolj smo ugotavljali, da samo ene 
stvari ne moremo izpostaviti, zato je najbolje, da vse naøe 
»ponose« predstavimo na drugaœen naœin. Zamislili smo si 
3–5 dnevne tabore za uœence osnovnih øol, v okviru kate-
rih bi si pod vodstvom ogledovali naravne in kulturne zna-
menitosti naøih krajev, se preizkusili v razliœnih delavnicah, 
ki jih izvajajo naøa druøtva, in se predvsem druæili. Ker pa 
za to druæenje oz. veœdnevno bivanje v naøih krajih øe ni 
moænosti, smo si na Gradeæu ob Mrzlici zamislili kamp, kjer 
bi lahko prenoœili v kaøœah.
Za naslov naloge V DEÆELI MALEGA KLINŒKA in  turistiœno 
trænico smo si izposodili lik malega Klinœka, ki si ga je v is-
toimenski slikanici zamislila avtorica Darinka Kobal, ilustri-
rala pa jo je Tamara Koroøec Lavriœ. Slednja nam je ustvarila 
nekaj primerov malega Klinœka pri razliœnih dejavnostih, za 
kar smo ji zelo hvaleæni. Ob enem  bi se radi zahvalili vsem 
druøtvom in posameznikom, ki so nam s svojimi idejami in 

TRUBARJEVA DOMAŒIJA (œetrtek in sobota):

  – Predstavitev izobraæevalnih programov Temkov mlin 
     in æaga – povezava kulturne in tehniœne dediøœine;

 – Trubarjeva domaœija kot toœka na kolesarski 
    in pohodniøki poti Kureøœek – Rob – Raøica – Ponikve – 
    Gradeæ – Økocjan – Grosuplje; Miøja dolina;
 – poletne sobotne delavnice na domaœiji.

Ponudniki: 
  –  Javni zavod Trubarjevi kraji (predstavitev programov
      Temkov mlin in æaga);
  –  Art-les, Igor Sever s. p. (s predstavitvijo svojih izdelkov,
      ki predstavljajo naøo kulturno in tehniœno dediøœino 
      (kmeœki voz, kula, øajtrga, mlinsko kolo, kozolec), 
      praktiœne delavnice izdelave lesenih miniatur;
  –  Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe 
      (knjigoveøke delavnice; kolesarske in pohodniøke poti);
  –  Turistiœno-informativna pisarna Boæo Zalar.

GRAD TURJAK (petek in nedelja):

 –  program Poletje na gradu Turjak,
  –  enodnevni izlet po utrdbah 16. stoletja.

Ponudniki:
  –  Javni zavod Trubarjevi kraji (Grajski dan, Poletje na
      gradu Turjak);
  –  Rokodelska druæina Grœar (lokostrelske in plesne 
      delavnice);
  –  Stane Osolnik, grajski pisar;
  –  Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ 
      stojnica sadje in obrti);
  –  Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laøœe 
      (toœka sv. Ahac);
  –  Lonœarka Katarina Duøœak.
Za celotno obmoœje smo predhodno pripravili tudi  skupni 
izlet »Potovanje od neokrnjene nature do bogate kulture«, ki 
obsega ogled znamenitosti vseh petih obœin.

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

Program meseœnih trænic
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kulturno dediøœino lokalnega okolja, z 
razstavo Vsem Slovencem smo glas iz 
Trubarjevih krajev ponesli po Sloveni-
ji in tujini. Sodelujemo s strokovnjaki, 
smo aktivni œlani Slovenske mreæe za 
interpretacijo dediøœine, programe snu-
jemo s partnerskima podjetjema Arhej 
iz Sevnice in Parnas IKT. V vsebinah 
kulturne in naravne dediøœine, ki ju pre-
ko rabe ohranjamo, vidimo moænosti 
za razvoj podeæelja. Prepriœani smo, 
da je naøe podeæelje pripravljeno na ra-
zvoj ekoturizma, torej turizma s poslu-
hom do narave in kulturne dediøœine, s 
spoøtovanjem okolja, v katerega priha-
jamo z namenom, da na novo odkrije-
mo in spoznamo tudi sebe. Za deseto  
obletnico zavoda Parnas smo prenovili 
del prostorov Zadruænega doma v Robu, 
ki smo jih najeli pri Kmetijski zadrugi 
Velike Laøœe, in odprli Interpretacijski 
center Rob. Tako bomo svoje dejavno-
sti lahko razøirili, jih øe kvalitetneje sno-
vali in izvajali. Øe vedno pa ostajamo 
dejavni tudi na Trubarjevi domaœiji in 
ostalih lokacijah.
Vse aktivnosti Interpretacijskega cen-
tra Rob lahko redno spremljate na naøi 
spletni strani zavod-parnas.org ali nas 
obiøœete ob torkih od 9h do 15h ali ob 
sobotah od 9h do 12h, obvestila pa lah-
ko spremljate tudi na radiu Zeleni val. 
Kontaktna oseba: Metka Stariœ 041 833 
456 ali info@zavod-parnas.org. 
Hvala vsem za lepe æelje in popotnice 
novemu Interpretacijskemu centru Rob, 
øe zlasti Robarjem, ki æe sodelujete v 
naøih aktivnostih, prinaøate sveæe ideje 
in dobro voljo, pa seveda vsem ostalim, 
ki ste nam priskoœili na pomoœ. Pridite, 
sodelujte, predlagajte ali pa se oglasite 
kar tako.

Metka Stariœ, Zavod Parnas

som kot z ostalimi danostmi. Od tu je 
izhodiøœe za øtevilne pohode v Krvavo 
Peœ in naprej proti Iøki, v Rute in proti 
Blokam ali le do najdaljøega dolenjske-
ga slapa Kobilji curek. In nenazadnje - 
v Robu æivijo in delajo sila prijazni lju-
dje. Razlogov, zakaj kulturno in narav-
no dediøœino odkrivati in interpretirati 
ravno v Robu, je torej veœ kot dovolj.
Botaniœni sprehodi in predavanja
Ker smo bili v zavodu Parnas tudi letos 
uspeøni na razpisu Ministrstva za oko-
lje in prostor in Urada Vlade za komu-
niciranje, se spet obeta kup zanimivih 
aktivnosti.  Ob torkih od aprila do ju-
nija (11.00 –14.15) se bomo v manjøih 
skupinah veœkrat odpravili v Miøjo 
dolino, v Kobilji curek in øe kam. Po-
trebne so predhodne prijave. V sprem-
stvu najveœjega poznavalca orhidejevk 
Branka Dolinarja iz Ljubljane bomo v 
aprilu poiskali kranjski jegliœ, v maju in 
juniju pa opazovali kukaviœevke. Me-
sojede rastline bomo podrobneje spo-
znavali  z biologinjo Marjeto Cvetko.  
Svoje znanje boste lahko poglabljali na 
predavanjih o vrstah z rdeœega sezna-
ma Miøje doline, za ljubitelje narave 
in fotograf ije pa smo pripravili sobotne 
botaniœno-fotografske sprehode z Mi-
leno Vintar.  Na zanimivo predavanje 
o gobarskih sprehodih, dipl. biologinje 
Majde Jakøe Ujœiœ,  vas vabimo 20. 4. 
2010, povabili pa vas bomo tudi na go-
barski øtudijski kroæek.
Arheoloøki in geoloøki sprehodi

V bliæini Roba sta ohranjena  kar dva 
dela rimskega zapornega zidu (Claustra 
Alpium Iuliarum), na Gradiøkem vrhu 
in v Selu pri Robu. Na arheoloøke spre-
hode se bomo odpravili v spremstvu 
arheologinje Ane Plestenjak.  Za tiste, 
ki vas øe posebej navduøujejo kamni in 
geoloøke vsebine, bodo zanimivi  spre-
hodi z geologom Tomaæem Verbiœem. 
Nauœili se bomo prepoznavati razliœne 
kamnine in pokukali bomo v zakulisje 
kulturne dediøœine øe po naravoslovni 
plati. 
Druæinski izleti in delavnice za otroke 
in odrasle
Sobote od aprila do junija bodo 
druæinsko obarvane,  z delavnicami 
za otroke in internetnimi namigi za 
druæinske izlete. Œakata nas dve rimski 
soboti (15. 5. in 26. 6.). Prav tako vas 
vabimo na øtevilne delavnice ob sobo-
tah ali  med tednom, knjigoveøke in ku-
harske delavnice æe potekajo. 
Ob 10. obletnici zavoda Parnas
Parnas, zavod za kulturo in turizem Ve-
like Laøœe, je zasebni zavod, ki je lan-
skega oktobra od Ministrstva za kulturo 
pridobil status delovanja v javnem in-
teresu  na podroœju kulturne dediøœine, 
kar ga na nek naœin izenaœuje z javnimi 
zavodi. S knjigoveøkimi delavnicami æe 
deset let dopolnjujemo ponudbo na Tru-
barjevi domaœiji, kjer ostajamo øe na-
prej, gostujemo po muzejih, knjiænicah 
in øolah. Spodbujamo mlade strokov-
njake, da raziskujejo in predstavljajo 

Turizem / mladiTurizem

Za vse, ki radi raziskujete, odkrivate in 
ustvarjate

Ob 10. obletnici delovanja 
zavoda Parnas smo se 
preselili v prenovljene 
prostore v Robu
Kaj je interpretacijski center

Interpretacijski center je lokacija, kjer 
lahko na konkreten naœin spoznamo, 
kaj so vrednote okolice, kaj je zanimi-
vega v naravi, ljudeh, kulturi, stavbah.  
To je tudi info toœka, kjer lahko vsi lju-
dje, ki jih zanima kaj o tem kraju, do-
bijo informacije in so usmerjeni na vse 
lokacije, kjer bi se dalo kaj videti, po-
jesti ali kaj doæiveti.  Naø namen je, da 
skupaj z domaœini Roba strnemo sile in 
pripravimo zanimive programe, ki bodo 
v naøe kraje privabili nove domaœe in 
tuje obiskovalce.
Zakaj v Robu?
V Robu in okolici je veliko dediøœine, 
pomembne tako na lokalnem, sloven-
skem pa tudi na mednarodnem nivoju.  
Rimske obrambne zapore iz 3. in 4. 
stol. bomo obiskovalcem pokazali skozi 
igro in delavnice. Na mokriøœih v Miøji 
dolini, ki je del ekoloøko pomembnega 
obmoœja med Knejem, Raøico in Ro-
bom, najdemo øtevilne vrste z rdeœega 
seznama najbolj ogroæenih rastlin in 
æivali, med njimi je najbolj znana lo-
eselijeva grezovka (Liparis loeselii). Tu 
poteka Miøjedolska prelomnica, hribi v 
okolici, s pestro kamninsko sestavo, in 
gozdovi so æe od nekdaj pozivali lju-
di, da preudarno gospodarijo tako z le-

V Robu smo odprli interpretacijski center

Na prvi kuharski delavnici smo pekli  sla-
no pecivo in koøarice za sadje skupaj z Lili 
Ilerøiœ in Lili Mahne, ki sta se prvi opogumi-
li in svoje znanje predstavili 16 zainteresi-
ranim, na drugi nas je Katja Oblak iz Stop 
popeljala v svet hladnih predjedi.

Pri obnovi smo v veliki meri sodelovali Par-
nasovi prostovoljci, bolj zapletene posege 
pa prepustili pravim mojstrom. V prostorih 
nekdanje trgovine v Robu smo v treh te-
dnih uredili odtoke, prebelili in prebarvali 
stene, na novo napeljali elektriko in vodo 
ter prenovili tla,  prepleskali okna in vrata, 
popravili kljuœavnice, namestili police in 
pohiøtvo ... Uspelo nam je in 7. februarja 
-le nekaj dni po svetovnem dnevu mokriøœ-
je Interpretacijski center Rob odprl svoja 
vrata.

Prvo knjigoveøko delavnico smo podarili uœencem  podruæniœne OØ Primoæa Trubarja - 
enota Rob, ki so izdelali vsak svojo miniaturno knjigo in obljubili, da bodo tudi sami pri-
pravili kakøno razstavo.

Pridruæite se nam na vseslovenskem DNEVU ZA SPREMEMBE, ki ga organizira 
Slovenska f ilantropija, Zdruæenje za promocijo prostovoljstva, v sredo, 24. mar-
ca 2010, ob 18. uri na Trubarjevi domaœiji na Raøici. 
Tema naøega sreœanja bo festival ustvarjalnosti DAN SONCA. Obujali bomo 
spomine na pretekle festivale ter naredili naœrt in osnutke prizoriøœ ter plakatov 
za letoønji festival. Vabljeni vsi, ki vas zanima projekt, druæenje, sodelovanje ali 
aktivno delovanje pri nastajanju najveœjega festivala od Ljubljane do Kolpe.

V sodelovanju z JZ Trubarjevi kraji

V sodelovanju z JZ Trubarjevi kraji

USTVARJALCI, ZNALCI, SNOVALCI
na gibalnem, likovnem, glasbenem, 

gledališkem, cirkuškem, 
poljudnoznanstvenem, izdelovalskem, 

naravoslovnem, športnem in drugih 
področjih!

SE ŽELITE PREDSTAVITI NA DNEVU SONCA?
PRIDRUŽITE SE NAM NA TRADICIONALNEM, 

ŽE 5. FESTIVALU USTVARJALNOSTI,
ki bo potekal v prijetnem ambientu ob 

Trubarjevi domačiji
na Rašici v soboto, 22. maja 2010.

Obiščite nas na spletni strani www.dan-sonca.si, 
kjer najdete več informacij z vabili in 

prijavnicami, pišite nam na zru@zru.si  ali nas 
pokličite na 051 80 77 52. 

Prijavnico za sodelovanje pa najdete tudi v 
Trobli.

Veselimo se skupnega snovanja letošnjega 
Dneva sonca. 

ŽE ZDAJ PA VELJA VABILO TUDI VSEM 
OBISKOVALCEM, BREZ KATERIH DAN SONCA NE 

BI BIL TO, KAR JE!
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PRIJAVNICA  ZA SODELOVANJE NA DNEVU SONCA 2010 – 
festivalu ustvarjalnosti5. 

Največji prostovoljski festival od Ljubljane do Kolpe. 

Izpolnjeno prijavnico za udeleæbo z delavnico, dogodivščino, točko na Sončnem siju ali kot prostovoljec do 31. 
3. 2010 pošljite na naslov:

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, Kukmaka 1, 1315 Velike Laøœe 

IME ORGANIZACIJE: ______________________________________________________________

IME IZVAJALCA (skupine): _________________________________________________________

NA DNEVU SONCA 2010 BOMO 22. maja 2010  IZPELJALI (podčrtajte in dopolnite):  

DELAVNICO ___________________________ •	 (ime delavnice), ki bo trajala od ____ do _____
(Zaželeno je, da delavnice trajajo vsaj 2 uri/največ  od 10. do 18. ure.)

DOGODIVŠČINO ________________________ •	 (ime dogodivščine) – čas, ki nam najbolj ustreza za 
začetek dogodivščine _________________.           Čas trajanja: _________ 

NASTOP na Sonœnem siju (sklep festivala s pričetkom ob 18. uri): ples, zabava,   stand up, petje …  •	
_________________________________________________________ (kaj, zvrst, kdo, koliko časa traja 
nastop, prostorske in druge reči, ki jih potrebujete)

ŽELIM/O SODELOVATI KOT PROSTOVOLJCI•	  (fotograf ija, video, organizacija, 
priprava prizorišča, veslanje kanujev, pomoč pri delavnicah in dogodivščinah, 
drugo:________________________________________________________________) 

KRATEK OPIS VAŠEGA IZVAJANJA (za napovednik, programski list in spletno stran www.dan-sonca.si) :

ZA TO POTREBUJEMO:
materiali: _______________________________________________________________________

pripomočki: ____________________________________________________________________

Vstop za obiskovalce je prost, ker želimo, da je ustvarjanje na festivalu dostopno prav vsem.
V primeru vremenskih nevšečnosti je predviden tudi  nadomestni datum festivala, to je 29. 5. 2009.

Za prostovoljce in ustvarjalce bomo organizirali dve delovni srečanji: prvo bo 24. 3. 2010 – Dan za spremembe 
ob 18. uri ter drugo teden dni pred prireditvijo, oboje na Trubarjevi domačiji na Rašici. 

Tam bomo natančno naredili načrt poteka festivala in  dorekli vse podrobnosti.  

V sodelovanju z JZ Trubarjevi kraji

ZIMOVANJE POPOTNIKOV 
IN POPOTNIC
12. februarja smo se popotniki iz stega Økocjan – Turjak 
1 odpravili na prvo (in zadnje) zimovanje v tem letu. 
Odpravili smo se v Slap ob Idrijci, Ponikve, to je bojda 
nekje med Idrijo in Tolminom. Tokrat nismo bili sami; 
poleg tega, da je bil z nami ves œas On, smo si omislili 
tudi druæbo popotnikov in popotnic iz Litije 1 in Do-
brepolje 1. Tako se nas je okoli 20 nadobudnih skavtov 
tistega lepega vikenda podilo po belih preprogah pla-
note. 

Program, dasiravno ni bil najbolj nabasan z aktivnostmi, 
je bil zabaven, druæaben in sproøœen. Nismo hiteli, saj se 
nam nikamor ni mudilo. Tema tokratnega zimovanja je 
bila dokaj primitivna, dobesedno: govorili smo o Bobrih, 
delu Janeza Jalna. Delo (izølo je med drugo svetovno voj-
no) govori o koliøœarjih in njihovih nasledstvenih sporih 
in odporih. Tako smo se tudi mi razdelili po druæinah; 
Jeleni, Sulci, Krapi, Somi. V znamenju teh druæin smo 
preæiveli veœidel zimovanja. 

Kaj smo poœeli? Na poboœjih prekrasne planote smo 
uæivali zimske radosti (»smrtonosni spusti na vreœah«), v 
lovskem domu smo bivali, jedli, pili, se øli druæabne igre 
in vse ostalo na temo Bobrov, pred lovskim domom pa 
smo imeli razne telovadbe, igre, v nedeljo proti polnoœi 
pa je dobrepoljski kaplan daroval tudi sveto maøo.

Zimovanje smo konœali v ponedeljek, 15. februarja. Odøli 
smo z novimi poznanstvi, novimi prijateljstvi, novimi 
znanji, novo motivacijo za branje (Bobri), predvsem pa z 
novimi dogodivøœinami in s spomini na øe en nepozabni 
vikend.

Blaæ Podobnik

Zbiranje starega papirja! 

Skavti bomo zopet zbirali papir, in sicer 24. 
aprila. Papir bomo zbirali v obœini Velike Laøœe. 
Zabojnik bo stal v Turjaku. Tisti, ki imate doma 
veœjo koliœino papirja oziroma ne boste imeli 
prevoza, lahko pokliœete na øtevilki spodaj. 
040/425 970 – Jan Øavli
040/423 674 – Melita Øtrukelj

Skavti

Prometnik ferdo
poskrbimo za večjo 
varnost v prometu
Opis projekta
Radio Zeleni val kot komercialna radijska 
postaja moœno poudarja vkljuœevanje in 
podporo razliœnih tematik, bistvenega po-
mena za lokalno skupnost in øirøo javnost. 
Tako tudi samostojno izvajamo æe tretje 
leto zapored zanimive ozaveøœevalne pro-
jekte, ki smo jih na temo Ekologije (»Eko 
Ferdo«) in Zdrave prehrane (»Mami, laœen!«) izvajali prav pri 
najmlajøi ciljni publiki, to so  otroci, ki so bili navduøeni nad 
obiskom zmajœka Ferda v vrtcu z interaktivno igro, v katero 
so se lahko tudi sami vkljuœili.

Tudi v letoønjem letu pripravljamo projekt, ki je trenutno 
zelo na mestu, namreœ tematika je Promet & Prometna var-
nost ter Vkljuœevanje otroka v promet. Namen projekta je æe 
najmlajøe izobraæevati o pomembnosti varnosti v prometu in 
njihovem vkljuœevanju v promet. Obiskali bomo blizu 1.500 
otrok po vrtcih kar sedmih obœin v Osrednje slovenski regiji 
– Grosuplje, Ivanœna Gorica, Økof ljica, Ig, Velike Laøœe, Vi-
dem - Dobrepolje, Trebnje.  Interaktivna igra z ustreznimi re-
kviziti bo tako v øtirih mesecih postala stalnica v vrtœevskem 
dopoldanskem programu. Zgodba in naœin predstavitve bo 
prilagojen otrokom, starosti od 3 do 6 let. Igro bosta spretno 
vodila Zmajœek Ferdo in izkuøena animatorka Ksenija Rebe-
ka Matkoviœ. 
Prav vsak otrok v posameznem vrtcu bo dobil za domov 
'domaœo nalogo' – to bo broøura, ki jo bomo izdali v sklopu 
projekta. Vkljuœevala bo tudi strani za starøe in zagotovo za 
otroke, ki bodo z uspeøno reøenimi nalogami sodelovali v ve-
likem nagradnem ærebanju ob zakljuœku projekta v mesecu 
juniju. 
Osveøœati o prometni varnosti je zagotovo pomembna 
komponenta, kajti na naøo pobudo in organizacijo so vrtci 
navduøeno pristali za sodelovanje v nateœaju na obravnavano 
temo. Projekt bo zaokroæen in zakljuœen v sredini junija 2010 
z zakljuœnim dogodkom v eni izmed sodelujoœih obœin. 

DRUŠTVO PODEŽELSKE 
MLADINE VELIKE LAŠČE

 vas vabi

v petek, 26. marca 2010,
na regijski kviz 

»Mladi in kmetijstvo«,
ki bo potekal v dvorani v Turjaku.

Program prireditve:
17.30 –  Otvoritev ustnega dela kviza

(odprto za javnost)
   19.30 – Razglasitev rezultatov in podelitev 

priznanj
20.00 –  Zabava z ansamblom Gama

Vljudno vabljeni!
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Vseživljenjsko izobraževanje v 
velikih laščah

»učenje vse življenje«

Ustanovitev univerze za 
tretje življenjsko obdobje 

v velikih laščah
Javni zavod Trubarjevi kraji je z letoønjim øolskim letom 
na podlagi øtevilnih pobud obœanov, predvsem dosedanjih 
udeleæencev kroækov za III. æivljenjsko obdobje pri Ljudski 
univerzi Koœevje, priœel z izvajanjem øtudijskih kroækov za 
odrasle. Izobraæevalne programe øtudijskih kroækov smo 
vpisali v razvid programov pregled izobraæevalnih programov 
po Sloveniji, ki ga vodijo na Andragoøkem centru Slovenije. 
Æe 5. oktobra 2009 smo na ustanovnem sestanku ustanovili 
samostojno Univerzo za tretje æivljenjsko obdobje Velike 
Laøœe – Uœenje vse æivljenje, ki je dobila 23. februarja svoj 
upravni odbor. Odbor sestavljajo naslednji œlani:
Marjeta Øporar in Marko Koæar (predstavnika œlanov), 
Marjana Doløina (predstavnica mentorjev), Metka Stariœ in 
Ana Porenta (predstavnici zunanjih lokalnih  izobraæevalnih 
institucij) in Barbara Peœnik (vodja in koordinatorka).
Upravni odbor skrbi, da delo øtudijskih kroækov poteka bolj 
usklajeno. Nanj lahko naslovite vse vaøe pobude, æelje in 
mnenja o izobraæevalnih dejavnostih za odrasle.
Velikolaøko Univerzo za tretje æivljenjsko obdobje bomo 
vkljuœili tudi v neformalno mreæo Univerz za tretje æivljenjsko 
obdobje Slovenije. Postopek je æe v teku.

Študijski krožki za odrasle
spomladanski semester 

2009/2010
Na sreœanju, ki je bilo 23. februarja v Levstikovem 
domu, smo tudi uradno zakljuœili prvo, zimsko polletje 
delovanja øtudijskih kroækov za odrasle ter priœeli z 
vpisom v novo, spomladansko polletje. Øtudijski kroæki 
so priœeli z delom æe marca. Vkljuœite se lahko v 
naslednje kroæke:

Naø kraj vœeraj, danes, jutri
Mentorica: Barbara Peœnik

Ponedeljek, 16.30–18.00
Priœetek: 8. marec 2010
Lokacija: klubska soba 
Levstikovega doma

Umetnostna zgodovina
Mentorica: Marjana Doløina

Œetrtek, 16.30–18.00
Priœetek: 4. marec 2010
Lokacija: klubska soba 
Levstikovega doma

Literarna skupina
Mentorici: Ana Porenta in 
Darinka Grmek Øtrukelj

Sreda, 19.00–20.30
Priœetek: 3. marec
Spominska soba 
Levstikovega doma

Œebelarski kroæek
Mentor: Brane Borøtnik

Œetrtek, 18.30–20.00
Priœetek: 25. februar 2010
Lokacija: klubska soba 
Levstikovega doma

Literarna skupina 
vseživljenjskega 
učenja v Velikih 
Laščah
Iz prejønje øtevilke Troble vam dolgujemo drugi del pris-
pevka. Nadaljujemo z opisom o tem, kaj o Velikolaøki 
pokrajini piøe Fr. Æ. 

Kupi v Ljubljani vozni listek za æelezniœno pro-
go Ljubljana-Koœevje do postaje Velike Laøœe (srez 
Koœevje). Ko prevoziø 46 vijugastih kilometrov, zavedaj 
se, da stojiø na  s l o v e n s k i h  k l a s i œ n i h  t l e h.  
Pred teboj se razprostira valovita, skrbno obdelana doli-
nica, katero obkroæajo zeleni holmi, ovenœani z belimi 
cerkvicami. Ne boø se œudil, da je del ta kraj Slovencem 
Trubarja in Stritarja, Levstika in Kreka, mnogo duhov-
nikov in uœiteljev,profesorjev in zdravnikov ter drugih 
javnih delavcev, øe celo ministra.

Na sredi poti trgu ozri se proti severo-zahodu, v daljavi 
dobrih dveh kilometrov boø zagledal med zelenim drev-
jem vas Raøico, s cerkvico sv. Jerneja. Pod vasjo teœe 
reœica enakega imena. Ob njej ropoœejo mlinska kolesa 
»Temkovega mlina«, ki je naslednik lesenega, po Turkih 
l.1528 vpepeljenega Trubarjevega rojstnega doma. Tu 
so dne 8. junija 1508 mlinarju in cerkvenemu kluœarju 
Mihaelu rojenice v zibelko poloæile sina Primoæa, ki je 
l. 1550 izdal prvo slovensko tiskano knjigo.

Obrni se na tej toœki øe proti jugo-zahodu. Za tistimi, 
s temnimi smrekami obraøœenimi brdi stoji lepa cerkev 
M.B. in vas Velika Slevica, katero omenja Trubar v svoji 
»Postili« l. 1558 in jo je tudi Stritar proslavil v pesmi 
»Turki na Slevici«, Zahodno od te cerkve v niæini pod 
smrekovim gozdom se beli vasica »Podsmreka«, kjer je 
pod h.øt. 2 dne 6. marca 1836 potoœil prvo solzo idealni  
Josip Stritar. Ko vstopiø v trg zagledaø veliœastno æupno 
cerkev, sezidano v leth 1856-58, s katero si je æupnik 
Janez Brodnik postavil trajen spominek. Kot skrbna vari-
ha in vzgojitelja æupljanov stojita ob cerkvi æupniøœe in 
»stara øola«, v kateri je nepozabni uœitelj-domaœin Ivan 
Juvanec bistril glavico øolarœkoma Stritarju in Levstiku.

Ko si si ogledal krasno cerkev in posebno øe prelepe fre-
ske na stropu svetiøœa, katere je naslikal l. 1863 nesmr-
tni Janez Wolf ,stopi øe na njeno juæno stran. Tu Te poz-
dravlja z bliænjega hribœka cerkvica sv. Roka, kjer so bili 
v prvi polovici prejønjega stoletja veœkratni letni shodi 
in tam je birmanski boter Stritarju kupil prvi noæiœek 
(pipec). Levstik pa je, œetudi øe mlad pod lipami te cer-
kvice kakor zrel moæakar govoril z moæmi-boæjepotniki 
in vdihoval jezik in izgovorjavo pristnih Slovencev.

Vzhodno pod holmom sv.Roka leæi Levstikov rojstni 
kraj, vas Dolenje Retje. Tu se je »Pri Joækovih« h.øt. 1 
kmeœkemu posestniku Mateju in njegovi æeni Mariji dne 
28. septembra 1831 rodil najveœji slovenski kritik, pisa-
telj in pesnik France Levstik. Tu stoji tudi øe stari »Ilijev 
kozolec«, na katerem je Levstik oblikoval do sedaj øe 
nedoseæeno trojiøkega Krpana in pripenjal  sedlo njego-
vi rebrnati kobilici, ki je nosila po Krasu samo f inancar-
jem vidne bergamoøke bruse in kresilno gobo, v resnici 
pa kopersko sol Bloœanom.

Od cerkvice sv. Roka vidiø tudi æupno cerkev sv. Grego-

NOVOSTI!!!
      1.  Fotografska delavnica – Amaterska fotograf ija 

     Mentor: Niko Samsa
     Prvo sreœanje bo v sredo, 17. marca, 
     ob 17. uri v klubski sobi 
     Levstikovega doma.
2.  Raœunalniøka delavnica – uporaba interneta 
     Mentor: Gregor Greøak 
     Predviden priœetek v drugi polovici marca.

Vpisnina za drugi semester je 12,00 EUR. 
Poravnana vpisnina vam omogoœa vstop na sreœanja vseh 
øtudijskih kroækov.

VPISI V ØTUDIJSKE KROÆKE BODO POTEKALI ØE VES 
MAREC, ZATO VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUÆITE!!!

Prijave zbiramo na telefonski øtevilki 01/7881 006. Prav tako 
na tej øtevilki dobite vse dodatne informacije.

Vsi œlani imate tudi popust na nekaterih izobraæevanjih, ki 
potekajo pri zavodu Parnas  v Interpretacijskem centru Rob 
(kot npr. knjigoveøke delavnice, ki so potekale od 2. do 11.3. 
2010).

Vabljeni!

rija in vasico, v kateri se je rodil dne 23.decembra 1863 
dr. J.E.Krek.

Laøœe se v zgodovini prviœ imenujejo l. 1145, z imenom 
»vila Lasis«. Njen lastnik,viønjegorski plemiœ Dietrik je 
to naselbino in njeno okolico,ki je obsegala sedanjo 
velikolaøko in svetogorsko æupnijo podaril oglejskemu 
oœaku Peregrinu 1. V zameno za to pa je Dietrik dobil 
nekaj posestev v æupniji Øt.Vid pri Stiœni. Patrijarh je 
vilo Lasis nato izroœil stiøkim redovnikom in ti so uredi-
li svoje gospodarstvo v vili ter ji nastavili predstojnika, 
bolniøniœarja in pisarja Ko je bila zemlja tukaj øe gosto 
zaraøœena z gozdom, so redovniki kultivirali zemljo. Ker 
se je naselbina lepo razvijala so se vanjo zagledali v 13. 
stoletju vooberski grofje (Heunburg), ki so bili na Blo-
kah mejaøi stiøke vile Lasis. Zaœeli so se boji za meje in 
slednjiœ so se pomirili l.1230.Tega leta se imenuje stiøka 
pristava na Veliki Slevici-»praedium Zillovcer«. L.1256 
so dobili Turjanje pravico trebiti gozde v stiøki vili Lasis 
na severu ob reœici Raøica.

Reformacijska doba med Slovenci je precej spraznila 
tudi stiøki samostan, zato je tudi vila Lasis priøla pod 
æupnijo Dobrepolje, zemljo pa so si prisvojili najveœ 
Turjaœanje in gospodje graøœine Ortnek. L.1658 je ku-
pil ortneøki graøœak Janez Jurij baron Lichtenberg od 
stiøkih redovnikov juæni del njihovega posestva v tem 
kraju, med temi tudi vas Laøœe , katere so imeli potem 
do l.1749 Lichtenbergi iz Ortneka.Tega leta pa so priøle 
Laøœa v oblast Turjaœanom in so bile v rokah gosposke 
do l.1848.

L.1662 je dobrepoljski æupnik Mihael pl.Beltram v 
Laøœah ustanovil samostojno kapelanijo (vikarijat), ki je 
bila l.1862 povzdignjena v æupnijo. Danes (1931) øteje 
æupnija 3049 duø, Velike Laøœe so bile l.1913 povzdi-
gnjene v trg, ki ima 530 prebivalcev in 102 hiøe. Od 
l.1848 je tu okrajno sodiøœe. V æupniji so 3 ljudske øole: 
osemrazrednica v V. Laøœah, dvorazrednica v Dvorski 
vasi in dvorazrednica na Karlovici. Da je poleg raznih 
kulturnih v V. Laøœah mnogo druøtev, ki skrbe  ne samo 
za izobrazbo, ampak tudi v pomoœ trpinu-kmetovalcu, 
nam priœata dva denarna zavoda in kmetijsko druøtvo. 
Ljudstvo preæivlja polje in æivinoreja, v novejøem  œasu 
si skuøa pomagati tudi z industrijo. Tako je bila v luæarski 
obœini pred dvema letoma ustanovljena pletarska øola, 
ki kaæe zelo lep napredek. Tudi »domaœa industrija« z 
izdelavo »suhe robe« se je zaœela na novo gibati.

Zapise o nas sem zasledil tudi pri preko dvajsetih avtor-
jih, vendar so opisi kot reœeno bolj sprotni in govorijo v 
glavnem o naøih slavnih prednikih. Nekaj zapisov je iz 
novejøe zgodovine,ki opisujejo partizansko gibanje in 
aktivnosti na naøem podroœju, nekaj malega je napisala 
tudi »druga stran«,zasledil sem tudi nekaj zbadljivk na 
naø raœun, ki izvirajo iz nam sosednjih krajev, toda tega 
je le toliko, kot je v Sloveniji obiœajno med sosedi.

Iz vsega lahko zakljuœim samo to,da smo lahko ponosni 
na pretekli in sedanji œas, zlasti pa nas naøi dosedanji 
vzorniki zadolæujejo, da bodo zanamci ponosni na tisto, 
kar bomo prispevali k nadgradnji do sedaj storjenega.

Viri: predavanja  na 3U
        konzultacije s sluøatelji 

        ostali v tekstu

Izbral in zapisal: Marko Koæar 

Biseri slovenskega ljudskega izroœila

Vabimo vas na predavanje o slovenskih øegah 
letnega in æivljenjskega kroga, o bajnih bitjih, 
tabujih, svarilih, o nez-motljivi ljudski tehtni-
ci, ki tehta dobro in zlo ter o drugih zakladih 
ljudske dediøœine, ki bo v petju domaœih pe-
smi zazvenelo v sredo, 17. marca 2010, ob 
19.uri v MKL Knjiænici Velike Laøœe.

                                Prisrœno vabljeni!

Dušica Kunaver
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prispevala svoj deleæ s parklnom, ve-
liko pletenico in tiœkami. S plesom je 
dogajanje popestrila folklorna skupina. 
Najprej smo naœrtovali, da bo razsta-
va potekala samo med vikendom. Na 
proønjo Majde Kolar, ravnateljice øole, 
pa smo jo podaljøale øe na ponedeljek. 
Tako je bil omogoœen ogled tudi nekate-
rim øolarjem. Razstavo si je ogledal tudi 
gospod Reøl, ki je s seboj pripeljal  fo-
tografa, saj bo slike uporabil pri svoji 
knjigi. Kljub zaœetnim teæavam (testo ni 
in ni hotelo vzhajati zaradi spremembe 
vremena ...) nam je razstava uspela in 
na koncu smo lahko opazovale zado-

voljne poglede naøih œlanic in obisko-
valcev. Naø namen, da prikaæemo res 
vse vrste kruha in peciv, ki jih peœemo 
in so jih vœasih pekle gospodinje, je bil 
doseæen. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
si vzeli œas in si ogledali naøo razstavo, 
predvsem pa se moramo zahvaliti go-
spodu æupanu in obœinskim delavcem 
za posluh in vso pomoœ. 
Ob tej priloænosti pa se øe posebej za-

hvaljujemo vsem naøim œlanicam, ki so 
sodelovale pri tej razstavi. Brez njih bi 
bil samo øe en zasneæen dan veœ.

Zapisala Bojana Doløina

Zadnja postojanka je bila pivovarna z degustacijo piva. 
Tu smo izvedeli vse o pridelavi piva in si ogledali delovne 
prostore.                                                        

Zveœer smo se v Laøœe vrnili utrujeni, a polni znanja ter 
novih dogodivøœin.

Katarina Gaœnik

Druøtva Druøtva

Kruh je pri vsaki hiøi vedno pomenil 
blaginjo. Œe pri hiøi ni bilo kruha, tudi 
veselja ni bilo. Med letom so gospodinje 
pekle razna peciva in razliœne vrste kru-
ha, vse odvisno od letnega œasa in po-
treb. Dotaknile smo se obiœajev, opravil 
in praznikov, ki zaznamujejo naø vsak-
dan. Dobra gospodinja je poskrbela, 
da je v hiøi diøalo po tistem kruhu, ki 
je bil v navadi za tisti œas. Spoøtovanje 
do kruha je izkazal tudi  g. æupnik in 
se kljub slabemu vremenu odzval naøi 
proønji za blagoslovitev kruha. Gospa 
Vanja je kot znana dobra gospodinja 

Novo vodstvo 
v DPŽ Velike Lašče
V soboto, 27. 2. 2010, smo imele redni letni Obœni zbor 
na Veliki Slevici. Po vseh poroœilih in razpravah je bilo pod 
toœko razno podana odstopna izjava dosedanje predsedni-
ce Milke Debeljak. Izvedene so bile izredne volitve in dobili 
smo za mandat treh let novo predsednico Bojano Doløino.
Ob tej priloænosti se  Milki zahvaljujemo za uspeøno devet-
letno vodenje. Bila  nam je  vodja, posluøalec in svetovalec 
v eni osebi. Ob njeni obljubi, da nam bo øe vedno pomagala 
po svojih moœeh, je bilo laæje izbrati novo predsednico. 
Novi predsednici Bojani pa æelimo uspeøno vodenje ter veli-
ko volje in novih idej, ki jih bo uvajala v naøe druøtvo.

œlanice DPÆ Velike Laøœe

Kuharski tečaji
V Druøtvu podeæelskih æena Velike 
Laøœe smo vsako leto organizirale ku-
harske teœaje, ki so bili zelo dobro obi-
skani. Pridobile smo si kar nekaj zna-
nja, ki smo ga æelele deliti z drugimi. 
V jesensko-zimskem œasu smo pripra-
vile dva teœaja. Peko ØTANGELJNOV 

Ekskurzija po 
Koroški
Druøtvo podeæelske mladine Velike Laøœe je v soboto, 27. 
2. 2010, organiziralo ekskurzijo po Koroøki.

Okoli sedme ure zjutraj smo se iz Velikih Laøœ odpravi-
li proti Dravogradu, natanœneje na Podklanc, na Kmetijo 
Klanœnik. Tu smo v 150 let stari kleti poskuøali divjaœinske 
salame in domaœi moøt – jabolœnik in izvedeli kar nekaj 
zanimivosti o æivljenju na kmetiji nekoœ in danes. Sledil 

je ogled kmetije: 
hlev in robota 
za molæo krav, 
ki opravi vso po-
trebno delo brez 
prisotnosti ljudi, 
ter prostori za 
izdelovanje in 
hranjenje suho-
mesnatih izdel-
kov iz lastne pre-
delave. 

Nato smo se napo-
tili proti gori Peci, 
izpred katere smo 
se z vlakcem od-
peljali v rudnik 
Meæica. Tu so nam 
predstavili naœin 
rudarjenja in ru-
darsko opremo, ki 
so jo rudarji upo-
rabljali v razliœnih 
zgodovinskih ob-
dobjih. Na poti so 
razstavljeni øtevilni eksponati, prostori pa urejeni tako, kot 
bi jih pravkar zapustili rudarji. 

Po prijetnem kosilu na eni izmed kmetij smo si ogledali øe 
sadjarsko kmetijo Dvornik, kjer so nam postregli s sokom, 
moøtom ter æganimi pijaœami. V muzeju smo si ogledali 
lesene pripomoœke za pridelavo izdelkov.

V kleti ob jabolœniku    

Tudi muzike ni manjkalo

V rudniku Meæica

Razstava kruha – kruh skozi vse leto

in  PREST  sta pripravili Vera in Mar-
jana Virant. Testo smo zamesile iz treh 
razliœnih receptov in pekle v kmeœki 
peœi in peœici na elektriko. Razlika pri 
peki je bila obœutna, rezultati pa zelo 
okusni.
Peko PLETENIC sta prevzeli Milka De-
beljak in Jelka Indihar. Testo za izdela-
vo pletenice je bolj bogato in tudi kar 

nekaj roœne spretnosti je potrebno pri 
spletanju. Okusno in lepo, lahko oce-
nite po sliki.
Zaradi velikega zanimanja smo se 
odloœile, da teœaje peke ponovimo. 
Vse, ki vas peka zanima, se lahko obr-
nete na naøe druøtvo. Z veseljem vam 
bomo ustregle.
             Za DPÆ Bojana Doløina
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DRUØTVO 
PODEÆELSKIH 
ÆENA
VELIKE LAØŒE – 
FOLKLORNA 
SKUPINA

V A B I L O

Vabimo vas na folklorni veœer, ki bo v 
petek, 14. 5. 2010, ob 19. uri 

v Levstikovem domu.

Gostujoœe skupine:
Folklorna skupina Vidovo Øentvid pri Stiœni, 
Folklorna skupina Poskoœni hribci iz Golega 

in naøa mlada skupina.

Predsednica DPÆ
Bojana Doløina

Rok Žlindra 
(Z Jelko strle, nekdanjo pevko ŽPZ 
Rozamunda), ko je zadnjič nastopil 
na srečanju ‘’turjaški harmonikar’’

Rok Ælindra ja nazadnje nastopil na Turjaøkem odru leta 
2003. Kasneje ga namenoma nismo veœ vabili, saj se je 
s svojimi nastopi strokovno, junaøko in samozavestno 
dovolj izkazal in ga zato nismo veœ obremenjevali. Pre-
pustili smo mu torej popolno svobodo. Glede na dej-
stvo, da je Rokova mamica naøa obœanka iz Laøœ, je bil 
Rok deleæen prednosti pri izbiri kandidatov za sreœanje 
Turjaøki harmonikar. Takøna je tradicija in tako bo tudi 
v bodoœe - brez razpisa.
V soboto, 19.,  in v nedeljo, 20. februarja, sta ansambel 
Roka Ælindra in skupina Kalamari nastopila na sloven-
skem izboru popevke za Evrovizijo. S skladbo ‘’Naro-
dnozabavni rok’’ sta z veliko prednostjo zmagala, na kar 
smo tudi v KUD-u Marij Kogoj Turjak ponosni in zato 
tema dvema skupinama iz srca œestitamo. Æe iz slike se 
vidi, da je Rok Ælindra vedno nosil narodno noøo in tako 
s ponosom izkazoval narodno zavest. S Turjaøkega odra 
je bilo veœkrat sliøati trditev, da je vsak nastopajoœi æe 
avtomatiœno zapisan uspehu, saj tu domuje samo pozi-
tivna energija. Rok je dokaz za to. 

Rok, vseskozi si bil spoøtljiv, preprost, domoljuben in 
imel si dovolj znanja, zato si se prirasel v naøa srca. Is-
kreno ti æelimo, da s tako samozavestjo in junaøko dræo 
zdræiø pritisk s strani medijev in odgovornost, ki smo ti 
jo privræenci izkazali. Prepriœani smo, da je uspeh tvo-
je »REVOLUCIONARNE« SKLADBE zagotovljen tudi v 
OSLU. 
ÆELIMO TI USPEHA IN POGUMA PRI ZASTOPANJU 
NAØE DRÆAVE V EVROPI!!!

(foto: Anton Podræaj)
KUD MARIJ KOGOJ 

predsednik: Franci Peœnik

Spoštovanje, 
razumevanje
Gospa Marija Grebenc iz Raøice je letos 29. januarja prazno-
vala svoj 92. rojstni dan. Iskrene œestitke. 
Pravo veselje se je sreœati s slavljenko, ki kljub visoki starosti 
izæareva æivljenjsko energijo in je øe vedno bistrega duha. Na 
njeni dolgi æivljenjski poti jo spremlja moæ, ki je lansko leto 
dopolnil 90 let. S soprogo si dolge zimske dneve krajøata s 
pogovori o domaœih temah in gledanju televizije. 
Medsebojno spoøtovanje, razumevanje in posluøanje 
drug drugega je nujno vodilo za dolgo skupno æivljenje in 
œastitljivo starost. Vesela sta, da æivita v okolju prijaznih ljudi, 
ki so jima pripravljeni pomagati in lajøati æivljenje. 

Zapisala Mija Grebenc Jelaska
Fotograf ija: Franc Ivanc

Tradicionalna pridelava starih poljøœin
Nadaljevali smo tradicijo pridelave in spravila prosa, 
s katero smo priœeli æe v  Trubarjevem letu. Ob æetvi 
in spravilu prosa pa smo organizirali naravoslovni dan, 
ki sta se ga z velikim zanimanjem udeleæila dva razre-
da uœencev Osnovne øole Primoæa Trubarja iz  Velikih 
Laøœ.

Naravoslovni dnevi
Na kmetiji Zabukovec, v suøilnici sadja in ob opazoval-
nem œebeljem panju, smo za osnovne øole in srednjo 
øolo za gostinstvo in turizem organizirali enajst naravo-
slovnih dni na temo tradicionalne pridelave in predela-
ve sadja.
Prav tako so nas v okviru programa »Vrtec na obisku« 
kar sedemkrat obiskali otroci øtirih vrtcev.  

Suøenje sadja
V suøilnici sadja se je pod vodstvom Jane  Feguø posuøilo 
trideset polnitev po 12 suøilnih les raznega sadja. Sad-
je za pripravo suøenja so pripravile  marljive œlanice 
druøtva.

Ohranjanje dediøœine
Pri ohranjanju in vzdræevanju ene najstarejøih gradeøkih 
hiø je bil  zelo prizadeven in uspeøen Franc Koroøec. 
Druæina Zabukovec je dodatno dopolnila æe kar obseæno 
in zanimivo zbirko starega orodja in opreme, Andrej Ja-
kob pa je strokovno opravil vzdræevalna dela na peœi 
obnovljene suøilnice sadja.

Pomlad na gradeæu
Med petjem in sprehodom so  udeleæenci  spoznavali 
posebnosti okolice Gradeæa, vaøkega jedra in suøilnice 
sadja. Nazorno jim je bilo predstavljeno tudi obrezova-
nje in pomlajevanje starega sadnega drevja, roœno sa-
jenje krompirja in  luøœenje prosa. Pomladna povorka 
je zakljuœila svojo pot pri pastirskem ognju, kjer se je 
pripravila hrana iz zbranih darov. Na povabilo druøtva 
so se praznovanja pomladi na Gradeæu udeleæili tudi 
vabljeni slikarji, ki so dela z likovne delavnice razstavi-
li na turjaøkem gradu. Praznovanje se je konœalo s po-
mladnim dobrodelnim koncertom Big Band Vrhnika v 
Viteøki dvorani. 

Občni zbor društva 
za ohranjanje 
dediščine 

Obœni zbor druøtva je bil sklican dne 27. ferbuarja 2010 v 
Domu krajanov na Turjaku. Udeleæilo se ga je 39 œlanov. 
Zbora se je udeleæil tudi naø æupan Anton Zakrajøek. 
Poroœilo o delu druøtva v letu  2009  je podal predsednik 
druøtva Boris Zore. Med drugim je povedal, da je druøtvo 
uspeøno delovalo na obeh osnovnih podroœjih: na ohranja-
nju dediøœine in na razvoju turizma na podeæelju z ohra-
njeno dediøœino na Gradeæu in tudi na øirøem  obmoœju 
od Turjaka do Kolpe. O aktivnostih in delovanju druøtva 
so veœkrat poroœali v tiskanih medijih, na TV, radiu in na 
internetu. Nekaj poudarkov iz delovanja:

Urejanje terase na suøilnici sadja
Æelja druøtva po ureditvi veœnamenske  in spomin-
ske sobe glasbenikov, ki vkljuœuje pokritje terase na 
suøilnici sadja, se uresniœuje.  Obœina je v naœrtu ra-
zvojnih programov 2010–2013 v ta namen predvidela  
20.000 evrov. Pridobivanje ustrezne dokumentacije za 
gradnjo je v teku, vsekakor pa æelimo in upamo, da bi z 
gradnjo priœeli æe v tem letu.

Ureditev doline Mrzlica v turistiœne namene
Sprememba prostorskega plana øe ni sprejeta. Obœina 
pa je æe pridobila potrebna predhodna soglasja pristoj-
nih ministrstev. Priœakujemo, da bo sprememba pro-
storskega plana za Mrzlico sprejeta øe letos.  Sicer pa 
nadaljujemo z deli za urejanje dostopa in z obnovitvijo 
vodnih korit. Uœenci Turistiœnega kroæka OØ Primoæa 
Trubarja so z naøim druøtvom in drugimi druøtvi v okviru 
Turistiœne zveze Slovenije pripravili projekt »V deæeli 
malega klinœka«. Projekt zajema veœdnevno bivanje – 
kampiranje v dolini Mrzlice z vkljuœenimi programi ra-
znih nosilcev v naøi obœini.

Projekt »Velikolaøka trænica«
V projektu »Velikolaøka trænica« smo sodelovali kot po-
godbeni partner. Projekt je bil sof inanciran iz evropskih 
sredstev Leader, iz pridobljenih sredstev pa smo f inan-
cirali izobraæevanje in usposabljanje dopolnilnih dejav-
nosti. Teœaj  HACCAP je obsegal pridelavo in predelavo 
sadja ter peko kruha in peciva.  Sodelovali smo tudi na 
vseh trænih dneh, ki so bili povezani z raznimi priredi-
tvami: Praznik pomladi, Dan sonca, Obœinski praznik, 
Medeni dan, Viteøke igre, Praznik suhega sadja in Buœno 
marmeladni dan.

Obnavljanje travniøkih sadovnjakov in dopolnilno 
izobraæevanje
Aktivni smo bili tudi v  programu obnavljanja  starih 
sort  travniøkih sadovnjakov, ki jih uspeøno  vodi Kme-
tijsko gospodarska zveza Slovenije. V tem programu 
so se v organizaciji naøega druøtva izvajala dopolnilna  
teoretiœna izobraæevanja in praktiœni prikazi obrezo-
vanja, pomlajevanja in cepljenja sadnih dreves. Jeseni 
je sedem  pridelovalcev zasadilo 63 sadik starih  sort 
travniøkih jablan in hruøk (bobovec, carjeviœ, kosmaœ, 
krivopecel in viljamovka ter konferans).
Nekaj naøih œlanov se je udeleæilo tudi strokovnega po-
sveta  ter ogleda sadovnjakov in pridelave sadja na Koz-
janskem in Cerkniøkem.

Æupan je nagovoril  Obœni zbor
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Praznik Suhega sadja
Prireditve se je udeleæilo preko 2000 obiskovalcev iz 
raznih krajev Slovenije.  80 obiskovalcev se je podalo 
na voden pohod po Trubarjevi rojstni fari in se po koncu 
pohoda pridruæilo praznovanju.

Boæiœni œas na Gradeæu
Ponovno smo organizirali tudi æe lani zelo odmeven 
Boæiœni œas na Gradeæu. Kljub slabemu vremenu si je 
38 jaslic, ki so bile postavljene po vsej vasi, ogledalo 
nad 600 obiskovalcev. Posebna zahvala za realizacijo 
razstave velja Marku Øavliju.

Tepeækanje
Nekdaj tradicionalno tepeækanje na dan nedolænih 
otroœiœev smo izvedli v sodelovanju  s skavti iz  
Økocjana.

Suhe Œeøplje
Skupina je pod vodstvom Majde Jakob javno nastopila v 
dvanajstih krajih po Sloveniji in leto uspeøno zakljuœila 
s sodelovanjem na  boæiœno-novoletnem koncertu v Ve-
likih Laøœah.

Skrb za œlane
Za naøe œlane smo organizirali tudi  strokovni izlet v 
Slovensko Primorje. Na obalnem  podroœju smo  spo-
znavali ohranjeno dediøœino, natanœneje pa sta nam bila 
predstavljena tudi pridelava in spravilo soli. 
Pripis:
Gradeæ je z navedenimi prireditvami v letu 2009 v naøe 
kraje privabil  okoli 4500 obiskovalcev.

Letni program društva za 
ohranjanje dediščine 2010

Projekt »GRADEÆ« (2007–2013)

Pokritje terase – spominska in veœnamenska soba

Dopolnitev stalne razstave, dokumentacije

Projektiranje doline Mrzlice, ureditev izvira, korita, poti …

Pobuda za ureditev ceste, kanalizacije, œistilne naprave

Oznaœba poti po Trubarjevi rojstni fari

Idejna zasnova ureditve okolice vaøke lipa

Pobuda za ureditev dostopa do Gradiøœa

Ohranjanje obnovljene suøilnice (obnova kuriøœa, po-
pravila les, beljenje ...)

Obnavljanje sadovnjakov s starimi sadnimi sortami

Spodbujanje ekoloøke pridelave in predelave

Naravoslovni dnevi: proso, suøenje in predelava sadja

Bio pridelava in shranjevanje za OØ Velike Laøœe

Izdelovanje klincev, roæ iz papirja, pletenje koøar ...

Organizirani obiski, pohodi ...

Izobraæevanje in licence za dodatno delo

Teœaj tujih jezikov

Posodabljanje spletne predstavitve

Postavitev turistiœnih opisnih tabel

Sistemska medijska promocija

Oblikovanje javno zasebnega partnerstva Gradeæ

Aktivno delo v LAS in RRP LUR – pravica glasovanja

Druøtveni izlet k nepoznani dediøœini

Suøenje sadja (v sezoni)

Programi, stari obiœaji in prireditve

Trubarjeva malica na Gradeæu

Sprehod po Trubarjevi rojstni fari

Obisk vasi Gradeæ s pokuøino tradicionalne hrane

Pomlad na Gradeæu

Pomladni koncert na  turjaøkem gradu

Pohod po Trubarjevi rojstni fari

Praznik suhega sadja na Gradeæu

Boæiœni œas na Gradeæu

Tepeækanje

Of iranje

Maøkare ob praznovanjih

SUHE ŒEØPLJE - nastopi po Sloveniji

Gospod æupan je pohvalil delo druøtva za ohranjanje 
dediøœine, ki lepo uspeva s  prireditvami Pomlad na 
Gradeæu, Praznik Suhega sadja, Boæiœni œas na Gradeæu 
in drugimi programi. Po æupanovem mnenju bi bilo 
boljøe, œe bi bilo v obœini Velike Laøœe prireditev manj, 
da pa bi bile te obseænejøe. S tem bi privabili v obœino 
veœje øtevilo obiskovalcev. Tudi na Turjaøkem bi lahko 
povezana druøtva pripravila odmevnejøe skupne prire-
ditve.  
Poleg urejanja terase gradeøke suøilnice sadja je æupan 
podprl  tudi ureditev starega vaøkega jedra z vaøko lipo. 
Obœina bi  f inancirala ureditev æe v letoønjem letu s 
tem, da bi œlani opravili f iziœna dela. 
Za oznaœitev pohodnih poti je obœina sprejela naœelo, 
da so oznaœbe enotne za vso obœino. Obœina bi  f inan-
cirala izdelavo tabel, postavitev pa naj bi bila v organi-
zaciji druøtev. Dotaknil se je tudi drugih zadev v naøem 
in obœinskem prostoru.

                                   Zabeleæil: Joæe Jerøin

Druøtva Øport in rekreacija

Priznanje Marku Øavliju za postavitev jaslic

Šolsko prvenstvo 
v namiznem tenisu 
2009/2010
Osnovna øola Primoæa Trubarja in TVD Partizan sta 15. de-
cembra izvedla øolsko prvenstvo v namiznem tenisu za øolsko 
leto 2009/2010. Najboljøi v kategorijah so se uvrstili v ekipo, 
ki je zastopala øolo na podroœnem tekmovanju. 

Deklice – 
enotna kategorija OØ
1. Saøa Koren
2. Manca Lunder
3. Nika Moæek
 
Deœki 7.–9. razreda OØ
1. Tine Stariœ
2. Aljaæ Ahœin
3. Gal Økulj

Področno prvenstvo 
osnovnih šol v 
namiznem tenisu – 
Preserje 3. 2. 2010
Uœenci naøe øole so se udeleæili tudi 
podroœnega øolskega prvenstva v namiznem tenisu. Nastopa-
li so  uœenke in uœenci iz osnovnih øol Økof ljice, Dobrepolja, 
Stiœne, Brezovice, Preserja in Velikih Laøœ. Naøi otroci so se 
odliœno odrezali in priborili nekaj medalj. Najboljøim pa se je 
uspelo uvrstiti øe na dræavno regijsko tekmovanje.

Občinsko prvenstvo v 
veleslalomu,  sodražica  
7. 2. 2010
Organizator obœinske tekme v veleslalomu TVD Partizan je 
kljub hudemu mrazu in vetru uspeøno izvedel tekmovanje, 
katerega glavni pokrovitelj je Obœina Velike Laøœe. Zbralo se 
je  rekordno øtevilo nastopajoœih tekmovalcev in gledalcev, 
ki so lahko uæivali v tekmovanju. Med prisotnimi smo opa-
zili gospoda æupana Antona Zakrajøka (na æalost brez smuœi) 
in nekaj obœinskih svetnikov. Zima z obilo snega in marljivi 
delavci na smuœiøœu so odliœno pripravili progo, ki je vsem 
omogoœala enake pogoje. Krajøa zamuda starta je bila po-
sledica mnoæiœnih prijav. Komentator in uradni napovedo-
valec tekme Joæe Stariœ je »vægal« svoj mikrofon in zaœelo 
se je zares. V dveh voænjah je v soju æarometov preko 80 
nastopajoœih v 8 kategorijah navduøevalo z atraktivnimi in 
drznimi voænjami med vratci. Nekateri so med voænjo dodali 
akrobatske vloæke in atraktivne padce, vendar komisija tudi 
tokrat æal ni ocenjevala umetniøkega vtisa in se je upoøteval 
le seøtevek œasa obeh odpeljanih voæenj. Organizator  bo 
moral v bodoœe razmiøljati tudi o dodatnem toœkovanju za 
umetniøki vtis. Po mnenju nekaterih »komentatorjev« niso 
zmagali trenutno najveœji domaœi favoriti. Tako kot vedno so 
se iskali vzroki za neuspeh v pomanjkanju treninga na sne-
gu, slabo servisiranih in nabruøenih smuœeh ter œudno po-
stavljeni kombinaciji vrat na strmem delu proge. Ampak ure 
so pokazale in doloœile zmagovalce. Ostalim pa v tolaæbo, 

Deœki do 6. razreda OØ
1. Dejan Grœar
2. David Økof
3. Rok Øilc

 Maljøe uœenke:
2. Manca Lunder
 

Ekipno 3. mesto ( Manca Lunder, Nika Moæek, Tine Stariœ in 
Miha Æuæek).

Zapisal: Igor Sever

Mlajøi uœenci:
1. David Økof
3. Dejan Grœar

obœinsko prvenstvo bo tudi prihodnje leto in œasa je dovolj. 
Ekipa organizatorja (Peter, Tone, Niko, Joæe in Igor) pa je æe 
pripravljena.

Mlajøe deklice:
1.  Sabina Belaj
2.  Natalija Debeljak
3.  Ajda Golob

Mlajøi deœki:
1.  Dren Gruden
2.  Jakob Hoœevar
3.  Nik Pintariœ

Starejøe deklice:
1.  Anamarija Økulj
2.  Tanja Gruden
3.  Monika Økulj

Starejøi deœki:
1.  Urban gruden
2.  Luka Debeljak
3.  Nejc Bokal

Absolutno 7. mesto je pripadlo Aleøu Pirmanu, ki je moral 
zelo taktiœno in œasovno usklajeno odpeljati oba teka vele-
slaloma, da mu je uspelo doseœi laskavi naslov.

Zapisal: Igor Sever

Deskarji:
1.  Mark Pintariœ
2.  Jan Mohoriœ
3.  Jan Æuæek

Dekleta:
1.  Tjaøa Æagar
2.  Stanka Hren
3.  Teja Mustar

Fantje:
1.  Tadej Marolt
2.  Anton Æuæek
3.  Joæe Økulj
3.   Gregor Pucelj

Fantiœki:
1.  Blaæ Juvanec
2.  Primoæ Æagar
3.  Andro Kastigar
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Moøke dvojice nad 50 let
 1.   Miro Øemrov – fluro Paher 
 2.   Dragutin Stankoviå – Boris Økoberne
 3.   Joæe Hafner – Boris Perha
 3.    Iztok Nadoh – Ivan Keniœ

Donatorji in sponzorji prireditve:

Uskok d. d., Trgoup d. o. o., Frizerski salon Centa 
Ana s. p., Art-les Igor Sever s. p., Puøtab d. o. o., 
Picerija pri Roku, Gostilna Kropec, Pekarna Bla-
tnik, Centralno ogrevanje Øilc Anton s. p., Gostil-
na pri Kuklju, Økof d. o. o., Izdelava sodœkov Indi-
har Stane s. p., Picerija Rozamunda, Tapetniøtvo 
Indihar Bojan s. p., Vodovodne inøtalacije Belaj 
Marko s. p., Kljuœavniœarstvo Lukanœiœ Janez s.                                                                                                                                               
p., Avtohiøa Zalar, Elektroinøtalacije Marjan Strnad 
s. p., STIA NGI d. o. o., Diskont Zalar, Slavœek d. 
o. o., Strojna obdelava lesa Centa Zvone s. p.,  Tr-
govina Poni, Mix d. o. o., Mapri d. o. o., Acest d. o. 
o. in glavni pokrovitelj tekmovanja Obœina Velike 
Laøœe.

Foto: Joæe Stariœ
Zapisal: Igor Sever
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10. Cenetov memorial 
odprti mednarodni turnir v 
namiznem tenisu za veterane in 
rekreativne igralce – Velike Lašče, 30. 
januar 2010

Pa smo le doœakali,  jubilejni 10. Cenetov memorial namreœ. 
V odliœni organizaciji druøtva TVD Partizan je bila zadnja 
januarska sobota namenjena  namiznoteniøkemu spekta-
klu, katerega se ne bi sramovali tudi najveœji organizatorji 
øportnih prireditev. Navkljub obilici snega  so se  tekmova-
nja udeleæili  igralci  iz celotne Slovenije in Hrvaøke. Kar 
76 nastopajoœih igralk in igralcev razliœnih starosti (najmlajøi 
igralec je imel 12 let, najstarejøi igralec pa 76 let) nam pove 
vse o priljubljenosti tekmovanja. S pomoœjo sponzorjev in 
donatorjev smo poskrbeli, da so bili vsi igralci in gledalci 
skozi celodnevno druæenje tudi kulinariœno postreæeni in 
odæejani.  Samo tekmovanje je potekalo na 12 mizah v øestih 
posamiœnih kategorijah in treh kategorijah dvojic. Nekateri 
bivøi aktivni igralci in trenerji so s svojimi igrami poskrbeli za 
lepe in napete dvoboje, v katerih smo lahko uæivali in tako 
spoznavali vse œare, ki jih prinaøa igra namiznega tenisa. Re-
zultati po kategorijah:

æenske –  enotna kategorija
 1.   Vesna Perhoœ (Zagreb)
 2.   Dragica Lapajna (Kranj)
 3.   Vera Menla (Zagreb)
 3.   Jasna Øebjaniœ Pupiœ (Kranj)
Tolaæilna skupina: 1. Sneæana Bahor (Velike Laøœe)

moøki do 30 let
 1.   Simon Gradiøar (Novo mesto)
 2.   Dejan Fridrih (Gomilsko)
 3.   Jernej Lenko (Petrovœe)
 3.   Matevæ Ægank (Velenje)
Tolaæilna skupina: 1. Gregor Baøkovœ (Novo mesto)

moøki 30–40 let
 1.   Primoæ Gajøek (Artiœe)
 2.   Damir Økerl (Sevnica)
 3.   Damjan Miklavœiœ (Ljubljana)
 3.   Tone Kralj (Dobrepolje)
Tolaæilna skupina: 1. Marjan Senœar (Ljutomer)

moøki 40–50 let
 1.   Bojan Maselj (Domæale)
 2.   Aleø Smrekar (Velike Laøœe)
 3.   Lojze Zore (Trojane)
 3.   Tomaæ Vok (Petrovœe)
Tolaæilna skupina: 1. Brane Kralj (Kamnik)

moøki 50–60 let
 1.   fluro Paher (Zagreb)
 2.   Boris Økoberne (Celje)
 3.   Joæe Miklavœiœ (Ljubljana)
 3.   Janko Pondelak (Sevnica)
Tolaæilna skupina: 1. Iztok Nadoh (Postojna)

Moøki nad 60 let
 1.   Miro Øemrov (Zalog)
 2.   Dragutin Stankoviå (Ljubljana)
 3.   Joæe Hafner (Ljubljana)
 3.   Ivan Keniœ (Postojna)
Tolaæilna skupina: 1. Janez Œekada (Vrhnika)

Æenske dvojice – enotna
 1.   Jasna Øabjaniœ – Dragica Lapajna 
 2.   Vera Menla – Vesna Perhoœ 
 3.   Lavra Øinkovec – Sneæana Bahor

Moøke dvojice do 50 let
 1.   Gregor Baøkovœ – Simon Gradiøar
 2.   Primoæ Gajøek – Damir Økerl
 3.   Bojan Maselj – Erih Gűnter 
 3.   Aleø Smrekar – Tomaæ Vok

TVD Partizan Velike Laøœe

VABI NA

OBČINSKO PRVENSTVO V 
NAMIZNEM TENISU

Datum: torek, 20. april, ob 18.00 uri.
Kraj: øportna dvorana.
Kategorije: deklice in deœki OØ, 
                  æenske enotna 
                  moøki enotna

Informacije:  041 515 453 – Igor Sever.
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a z vestnim in trdim delom napredek v igri ne bi smel izostati. 
Laøœani so to v minuli sezoni nekajkrat namreœ æe dokazali.

Avtor intervjuja in foto: Adnan Mujiœiå / www.kapodol.com

INTERVJU objavljen na 

www.kapodol.com

Velike Laøœe so krstno sezono v zahodni drugoligaøki skupi-
ni konœale na zadnjem mestu, s øtirimi osvojenimi toœkami. 
Eden glavnih pobudnikov in realizatorjev samega sodelovanja 
Laøœanov v omenjenem tekmovanju je bil tudi 29-letni Aleø 
Pirman. Igralec, kapetan in pokrovitelj mladega, a perspek-
tivnega dolenjskega kluba, je za splatni portal www.kapo-
dol  strnil svoje obœutke po uvodni sezoni med drugoligaøko 
druøœino.

Zaœelo se je s porazi, tudi visokimi.
“Porazi niti niso bili visoki, tak zaœetek smo tudi priœakovali. 
Na zmage v uvodu nikakor nismo raœunali. Seveda so ob-
stajale doloœene æelje in cilji, a smo se dokaj hitro posta-
vili na realna tla. Nasprotniki so bili seveda igralsko in 
taktiœno moœnejøi, vsi po vrsti pa z veliko æeljo po uvrstitvi 
v prvo ligo. Uvodno tekmo v Divaœi smo prestali bolje od 
priœakovanega, za najteæjega nasprotnika pa se je izkazala 
Ajdovøœina, ki nam je zadala tudi najviøji poraz v sezoni.” 
 
Po ciklusu øtirih porazov ste se okrepili s Kliœiåem in Jandriåem. 
“Nekaterim igralcem, ki niso redno hodili na treninge, smo se 
zahvalili za sodelovanje, pripeljali pa smo omenjeno dvojico. 
Poteza se je izkazala za dobro, saj se je nivo igre obœutno dvi-
gnil, kar je za seboj potegnilo tudi resnejøe delo in udeleæbo 
na treningih. Ob novem vratarju Baæcu se je v praksi to po-
znalo æe takoj na naslednji tekmi z Ratitovcem, ki smo jo 
sicer izgubili z 1 : 5, a smo pri tem dolgo dræali aktiven izid.” 
 
Po novem letu je moøtvo zapustil trener Duøan Novak. Zakaj? 
„V premoru ligaøkega tekmovanja smo v prijateljski tek-
mi z mladinsko ekipo KMN Viktorbit visoko izgubili. Tre-
ner Novak je moøtvo zapustil med tekmo, po njej pa podal 
svoj odstop, ki smo ga v klubu øe isti dan sprejeli. Svojo 
nalogo v klubu je sicer opravljal korektno, tudi z ustre-
zno prisotnostjo na treningih. Na preostalih øtirih tekmah 
sem moøtvo dvakrat vodil sam, dvakrat pa klubski sodela-
vec Mitja Pintariœ, ki je pred tem æe vodil zasedbo U-18.” 
 
Kakøna spoznanja ste kot novinci potegnili iz krstne sezone? 
„Predvsem smo ogromno pridobili na izkuønjah, ki so se 
izkazale za najbolj pomemben œlen igranja na tem ni-
voju. Vsi naøi igralci doslej niso bili vajeni tako øtevilnih 
in moœnih tekem, ki se igrajo „œistih” øtirideset minut. 
Poslediœno so veœkrat sledili padci koncentracije, ki so 
botrovali konœnim neuspehom. Kljub temu so nas napa-
ke postopoma delale boljøe, kar se je najbolje odrazilo 
na zadnjih dveh sreœanjih proti Ajdovøœini in Ratitovcu.” 
 
Kako bi ocenili samo sojenje?
„Samega sojenja ne bi preveœ komentiral, na kratko lahko 
reœem le, da s tem dejavnikom igre v celoti nisem bil preveœ 
zadovoljen. Bo æe tako, da si moramo v slovenskem futsal pro-
storu najprej ustvariti neko ime in nato priœakovati kaj veœ.” 
 
Gledalcev na tekmah ni manjkalo.
„S samim obiskom domaœih tekem sem zadovoljen, saj 
nas je vedno spremljalo okrog sto gledalcev. Obisk je ne-
koliko upadel le na zadnjih nekaj tekmah. Bi pa tu rad 
omenil nekorektnost doloœenih neklubskih posamezni-
kov, ki so naøe sodelovanje v drugi ligi vseskozi spremljali 
z opazkami na raœun igre in kakovosti moøtva. Znova po-
udarjam, da smo v tekmovanje stopili predvsem z veliko 
æeljo po sodelovanju in nabiranju prepotrebnih izkuøenj 

za boljøe igre v prihodnosti. Sposobnosti naøega igralskega 
kadra smo se vseskozi zavedali, tekme pa brez kakrønega 
koli obœutka sramu odigrali po svojih najboljøih moœeh.” 
 
Kako ste se spopadli s stroøki drugoligaøkega sodelovanja? 
„Kot najveœji pobudnik ideje po drugoligaøkem sodelo-
vanju sem ustrezno tudi f inanœno prispeval v klubsko bla-
gajno s pomoœjo svojega podjetja, ostala sredstva pa so 
prispevali drugi sponzorji in obœina Velike Laøœe, za kar 
se æupanu g. Antonu Zakrajøku øe posebaj zahvaljujem.” 
 
Kakøna je prihodnost Velikih Laøœ?
„V prihodnji sezoni naj bi bili stroøki nekoliko niæji, 
æe sedaj pa si upam trditi, da bomo v njej znova sode-
lovali. Æelja vsekakor ostaja. Po vsej verjetnosti bomo 
poizkuøali pridobiti øe kakøno kadrovsko okrepitev, morda 
pa ekipo tudi kdo zapusti. Trenutno teæko kar koli reœem, 
saj se o tem po koncu sezone øe nismo pogovarjali.” 

Aleø Pirman bo v prihodnji sezoni nadaljeval z igranjem v 
dresu Velikih Laøœ. Slednje premore tudi mladinsko zasedbo 
U-18, ki si,  podobno kot œlanska, svojo futsal pot øele utira, 

Rezultati ekipe v 2. SF l – zahod

1. krog Casino Saf ir Divaœa  :  KMN Velike Laøœe 4 : 1 (2 : 
1)

2. krog KMN Velike Laøœe  :  KIX Ajdovøœina 2 : 9 (0 : 4)
3. krog Weber : KMN Velike Laøœe 6 : 2 (3 : 1)
5. krog KMN Velike Laøœe  :  KMN Ratitovec 1 : 5 (0 : 1)
6. krog KMN Velike Laøœe  : Casino Saf ir Divaœa 4 : 7 (1 : 2)
7. krog KIX Ajdovøœina  :  KMN Velike Laøœe 7 : 2 (4 : 1)
8. krog KMN Velike Laøœe  :  Weber 6 : 5 (2 : 1)  
10. krog KMN Ratitovec  :  KMN Velike Laøœe 4 : 2 (4 : 0)
11. krog Weber  :  KMN Velike Laøœe 7 : 2 (4 : 1)
12. krog KMN Velike Laøœe  :  Casino Saf ir Divaœa 3 : 11 (0 

: 5)
14. krog KIX Ajdovøœina  :  KMN Velike Laøœe 5 : 2 (1 : 2)
15. krog KMN Velike Laøœe  :  KMN Ratitovec 6 : 6 (2 : 2)

Konœna Lestvica:

Mesto Klub Tekem Z N P Goli Toœke
1. Casino Saf ir 12 8 2 2 57 : 38 26
2. KMN Ratitovec 12 7 1 4 50 : 34 22
3. Weber 12 6 1 5 43 : 38 19
4. Kix Ajdovøœina 12 5 1 6 45 : 42 16

5. KMN Velike 
Laøœe 12 1 1 10 33 : 76 4

Strelci ekipe:
7 zadetkov: Rok Vidic
5 zadetkov: Elvis Kliœiå
4 zadetki: Aleø Pirman in Peter Andoløek
3 zadetki: Nikola Jandriå
2 zadetka: Goran Njeniå, Miha Feguø in Roman Klariå
1 zadetek: Slafian Klariå, Blaæ Fefuø, Janez Lukanœiœ 
   in Matjaæ Petelin

Tekmovanje U-18

Konœna lestvica ekipe KMN Velike Laøœe v tekmovanju 
U-18

Mesto Klub Tekem Z N P Goli Toœke
1. Litija 8 8 0 0 37 : 11 24
2. Weber 8 4 1 3 22 : 29 13
3. KMN Ratitovec 8 3 2 3 20 : 19 11
4. Extrem Sodraæica 8 2 2 4 19 : 19 8

5. KMN Velike 
Laøœe 8 0 1 7 12 : 32 1

Ob tej priloænosti zahvala pokrovitelju; OBŒINI Velike Laøœe 
in sponzorjem ekipe. To so: Øportna oprema GIVOVA, Mapri 
d. o. o., Intralite d. o. o., Avtoøola VITO-L, Avtovleka in vul-
kanizerstvo Goran Njenjiű s. p., Akustika Pirman, Knut d. o. 
o., Tapetniøtvo Bojan Indihar s .p., Agles d. o. o., UniCredit 
Bank Slovenija d. d., KVM Graf ika d. o. o., Pizzerija Roza-
munda, Gostilna pri Kuklju in Dnevni bar MINA CAFE, Magri 
d. o. o. – Okna in vrata in Pizzeria Adam.

Od teh petih porazov sta bila le dva z malo viøjo razliko, 
ostali porazi pa so bili le z golom razlike, tako da bi lahko na 
koncu z malo veœ sreœe posegli øe po viøji uvrstitvi.
Æe konec marca se nadaljuje pomladna sezona, kjer øest 
nogometaøev iz NK Velike Laøœe brani barve NK Koœevje. 
Po prvem delu tekmovanja zasedajo 2. mesto v 2. ligi MNZ 
Ljubljana in so na najboljøi poti, da se vrnejo nazaj v najviøji 
rang tekmovanja!

Konœna lestvica:

KLUB ØT Z N P GR TŒ
1. Brinje A 14 13 0 1 58 : 22 39
2. Olimpija Ljubljana 2 14 12 0 2 79 : 26 36
3. Olimpija Ljubljana 1 14 12 0 2 68 : 16 36
4. Rudar Trbovlje A 14 9 1 4 51 : 40 28
5. Ihan-Domæale A 14 9 0 5 53 : 26 27
6. Koœevje –  V. Laøœe 14 7 2 5 47 : 28 23
7. Domæale A 14 7 2 5 43 : 36 23
8. Bravo Publikum A 14 7 0 7 40 : 40 21
9. Alpina Æiri 1 14 5 2 7 44 : 51 17
10. Idrija 14 5 1 8 33 : 51 16
11. Mirna 14 4 2 8 27 : 46 14
12. Interblock A 14 3 2 9 38 : 55 11
13. Kamnik A 14 3 0 11 16 : 51 9
14. Kalcer Vodoterm 14 1 2 11 27 : 64 5
15. Primorje 14 0 2 12 15 : 87 2
     

Zapisal in fotograf iral:  Primoæ Økulj 

Tudi letos so nogometaøi ØD NK Velike Laøœe, letnik 1997, 
nastopali v zimski ligi MNZ Ljubljana.
V zimski ligi je letos nastopilo 45 ekip mlajøih deœkov. Naøa 

ekipa je bila na osnovi uspehov iz preteklih sezon razporeje-
na v najmoœnejøo skupino, tako da so fantje  v sedmih zim-
skih vikendih odigrali 14 teækih in zanimivih tekem, ki so 
jim v prvi vrsti sluæile kot priprava na pomladno nogometno 
sezono, seveda pa je bil pomemben tudi rezultat.
Naøi nasprotniki so bile med drugimi ekipe: Olimpija, Inter-
block, Bravo, Brinje, Domæale, Idrija, Primorje, torej moøtva 
z bogato nogometno tradicijo in moœnimi nogometnimi 
øolami. Za pokazano si fantje  zasluæijo vse pohvale, saj so 
na koncu v tej moœni konkurenci zasedli 6. mesto. Dosegli so 
sedem zmag, dvakrat so igrali neodloœeno in petkrat izgubili. 

Uspešni nastopi dečkov U-12
ŠD NK Velike Lašče v zimski ligi MNZ Ljubljana

KMN Velike Lašče 
Ob zaključku tekmovanja 
v 2. SF l – zahod



30Trobla 2/2010 31 Trobla 2/2010Øport in rekreacija Øport in rekreacija

V ØD NK Velike Laøœe, kjer skrbimo za nogomet najmlajøih 
v obœini, smo se pozimi dobro pripravili na spomladanska 
tekmovanja na prostem. V kategoriji desetletnikov branimo 
naslov jesenskega prvaka. Pri mlajøih deœkih (dvanajstletniki) 
smo bili drugi in pri osemletnikih tretji, v ligah MNZ Ljublja-
na. Kako bo spomladi? Popularnost nogometa v Sloveniji se 
bo stopnjevala vse do poletja, ko se bo reprezentanca Slove-
nije udeleæila svetovnega prvenstva v juæni Afriki. To je opa-
zno tudi pri treningih naøih najmlajøih, ki so polno zasedeni. 

Nekaj odmevov z zimskih tekmovanj, katerih smo se 
udeleæili:

1. Rad igram nogomet
31. 1. 2010 smo v Øportni dvorani v Velikih Laøœah gostili 
nadaljevanje tekmovanja v kategoriji osemletnikov in de-
setletnikov. Tudi tokrat se je domaœa ekipa pri osemletni-
kih uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Pri desetletnikih je bila 
najboljøa ekipa iz Komende. 

Pohvala za organizacijo in zahvala vsem udeleæencem.

Rezultati pri osemletnikih:
skupina 2 
OØ Primoæa Trubarja VL 1 : Domæale A                       8 : 2                             
OØ Primoæa Trubarja VL 3 : Dragomer 1                     0 : 14                         
OØ Primoæa Trubarja VL 1 : OØ Primoæa Trubarja VL 3  20 : 3                         
Domæale A : Dragomer 1                                         0 : 15                         
Dragomer 1 : OØ Primoæa Trubarja VL 1                    2 : 4                         
OØ Primoæa Trubarja VL 3  : Domæale A                    1 : 12        

                 
Lestvica:                                                                                          
OØ Primoæa Trubarja VL 1  9                         
Dragomer 1                      6                         
Domæale A                        3                         
OØ Primoæa Trubarja VL 3  0     

 
skupina 3 
OØ Primoæa Trubarja VL 2 : Svoboda Kisovec    4 : 1                             
Œrnuœe 2 : Dragomer 2                                    5 : 1                        
OØ Primoæa Trubarja VL 1 : Œrnuœe 2                 2 : 7                         
Svoboda Kisovec : Dragomer 2                         0 : 5                         
Dragomer 2 : OØ Primoæa Trubarja VL 2            3 : 1                         
Œrnuœe 2 : Svoboda Kisovec                            7 : 1          

              
Lestvica:                                                                                          
Œrnuœe 2                           9 
Dragomer 2                       6                         
OØ Primoæa Trubarja VL 2   3                         
Svoboda Kisovec               0    

   

Rezultati pri desetletnikih: 
skupina 2 
                                      
OØ Primoæa Trubarja VL 1 : Komenda         3 : 4 
Kamnik : Radomlje                                  1 : 1 
OØ Primoæa Trubarja VL 1 : Kamnik           0 : 0 
Komenda : Radomlje                               3 : 1 
Radomlje : OØ Primoæa Trubarja VL 1        0 : 0                                    
Kamnik : Komenda                                 1 : 2 
OØ Primoæa Trubarja VL 1 B : Komenda B  1 : 1             
Kamnik B : Radomlje B                           0 : 1             
OØ Primoæa Trubarja VL 1 B : Kamnik B    1 : 3             
Komenda B : Radomlje B                        0 : 1             
Radomlje B : OØ Primoæa Trubarja VL 1 B  7 : 0             
Kamnik B : Komenda B                          3 : 0    

Lestvica ekip A:                                                                                
Komenda                          9 
OØ Primoæa Trubarja VL 1   2 
Kamnik                             2 
Radomlje                          2 

Lestvica ekip B: 
Radomlje           9     
Kamnik              6     
Komenda            1     
OØ Primoæa Trrubarja VL 1  1     
 

       2. Mladi Upi Dolenjske

8. 2. smo se odzvali povabilu NK Koœevje in se udeleæili 
tradicionalnega nogometnega turnirja pod imenom »MLADI 
UPI DOLENJSKE«. Sodelovali smo v treh kategorijah (osem-
letniki, desetletniki in dvanajstletniki). V vseh treh kategorijah 
smo osvojili prvo mesto.  

Vsem selekcijam æelim veliko uspeha v øoli in na nogome-
tnih igriøœih.

Zapisal: Mitja Pintariœ, foto: Primoæ Økulj

Celo zimo smo dobro delali
Pred tekmovanji na prostem povzetek zimskega dogajanja

Vsi udeleæenci turnirja osemletnikov

Vsi udeleæenci turnirja desetletnikov 

Kristjan, 
kapetan dva-
najstletni-
kov, prejema 
pokal za 
prvo mesto 
v Koœevju.

Lukovici. Vse informacije dobite pri kapetanu ekipe gregor.
jakob@gmail.com tudi glede opreme, prav tako se tukaj pri-
javite vsi zainteresirani. Œe bo prijav premalo, se øola ne bo 
izvajala.

Jan Øavli, ØD HK Trojanci

10. občinsko 
tekmovanje v taroku
V soboto, 28. februarja 2010, je druøtvo Krpan izvedlo 10. 
obœinsko tekmovanje v taroku. Tarok karte so padale v gostil-
ni Kropec na Mali Slevici. Za najboljøega obœinskega tarokaøa 
se je potegovalo 19 igralcev, med njimi tudi dve mlajøi tek-
movalki. Tekmovanje je se zavleklo v pozno noœ in po treh 
odigranih partijah smo dobili najboljøe tri. Prvo mesto je po 
nekaj letih truda le uspelo osvojiti Joæetu Bavdku iz Kukmake, 
na drugo mesto se je zapisal Peter Lopiœiœ iz Krkovega, tretje 
mesto pa je uspelo osvojiti Tomaæu Indiharju iz Velikih Laøœ. 
Æal pa je tako, da nekdo mora biti tudi zadnji. Œe so prvi trije 
dobili za nagrado pokale, pa je sladko Milko (da ne bo pomo-
te - œokolado)domov odnesel Severin Opeka iz Malih Laøœ. 
Nagrade je bil ravno tako vesel kot prvi trije. Ker je igranje 
utrudljivo garanje za moægane, je za dobro klobaso poskrbel 
Boøtjan Hoœevar, ki je vse tekmovalce pogostil. Vsem dobi-
tnikom nagrad iskreno œestitamo. Vsem pa se zahvaljujemo 
za udeleæbo in lepo povabljeni tudi v prihodnje.

Saga Trojancev se 
nadaljuje v Državnem 
prvenstvu 2. lige 2009/10
V prejønjem œlanku smo se le predstavili, v sledeœem pa 
bomo opisali dogajanje v 2. ligi.
In-line zveza Slovenije je nazadnje le pripravila razpis za 2. 
ligo in tako smo se vanjo prijavili tudi hokejisti iz ØD HK 
Trojanci.
Na zvezi so øe sklenili, da bo naœin tekmovanja 3-kroæni in 
konœnica. Tako so se zaœeli vikendi hokeja. Tekme so na 
nivoju in kakovostne, ekipe pa neverjetno izenaœene. Po 
zaœetnih nesreœnih porazih smo se le pobrali in se dve koli 
pred koncem æe uvrstili v konœnico! Neverjetno, toda prese-
netili smo vse in se v naøem premiernem letu v Dræavnem 
prvenstvu zelo izkazali. Dokaz zato imamo v najboljøem 
strelcu lige, ki ima z 21 zadetki kar sedem golov prednosti 
pred zasledovalci, in v vratarju Matjaæu Jakobu z Gradeæa, ki 
je najboljøi med vratarji. Dve koli pred koncem rednega dela 
imamo øest zmag, dva neodloœena izida in pet porazov. Kaj 
se bo zgodilo v konœnici, boste pa øe izvedeli.

Jan Øavli
ØD HK Trojanci

In-line hokejska šola na Turjaku
ØD hokejski klub Trojanci bo v pomladnih, poletnih in tudi v 
delu jeseni, organiziralo hokejsko øolo.
Udeleæenci se bodo predvsem seznanjali s tem øportom, se 
uœili osnov in predvsem tudi æe trenirali. Organizirani bodo v 
starostne skupine, in sicer:  
          – do 8 let,
          – od 8 do 12 let,

    – od 12 do 15 let,
    – od 15 let dalje. 

Predvsem v zadnjih dveh skupinah se bo iskalo talente in 
zagrete, ki bodo igrali v 2. ligi naslednje leto.
Zaœeli bomo 10. aprila s treningi na Turjaku, kasneje pa bodo 
mladi talenti nadaljevali s œlansko ekipo na pravem igriøœu na 

Besedilo: Urøa Vesel
Slika: Danilo Zakrajøek
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Predavanje Darinke 
Suljević z naslovom 
Zaznavanje in 
pridobivanje subtilne 
življenjske energije
V mesecu februarju je bilo v osnovni øoli v Velikih Laøœah 
predavanje Darinke Suljeviå z naslovom Zaznavanje in 
pridobivanje subtilne æivljenjske energije. Organizira-
lo ga je Druøtvo Joga v vsakdanjem æivljenju Ribnica 
za œlane druøtva in vse ostale, ki æelijo sliøati zanimive 
in vsekakor koristne informacije za kvalitetno in zdravo 
æivljenje.

Darinka Suljeviå je profesorica slovenøœine na Srednji øoli  
Koœevje. Ukvarja se z jogo in je glavna mentorica joge v 
druøtvu Joga v vsakdanjem æivljenju Ribnica. Ukvarja se 
tudi z zdravilstvom in bioenergijo in je ena redkih, ki ima 
certif ikate Inøtituta za parapsihologijo iz Milana.

Rdeœa nit predavanja je bila æivljenjska energija. Besedo 
energija veœkrat uporabimo, ko oznaœujemo sebe ali dru-
ge. Œe sreœamo znanca, ki je res dobre volje in kar æari, 
reœemo, da kar prekipeva od energije. Veœkrat pravimo, 
da smo v neko delo vloæili veliko energije, vœasih pa sami 
pri sebi opazimo, da smo brez nje. Za dobro zdravje in 
poœutje je pomembno ravnovesje med prejeto in oddano 
energijo. Energijo prejemamo iz univerzalnega energij-
skega polja, ki je povsod okoli nas. Nekateri ljudje to 
energijo vidijo, jo zaznavajo  z duhovnimi œutili, ki so 
razliœica naøih f iziœnih œutil. Veœina tega ne zmore, ker 
se v to ne poglablja ali misli, da ne zmore. Vendar, œe je 
ne vidimo, to øe ne pomeni, da ne obstaja, saj æe obsta-
jajo aparati za merjenje. S kratkimi vajami smo energijo 
zaznavali vsi udeleæenci predavanja in obœutili, da se 
razlikuje pri posameznikih. V naøem jeziku ni besede za 
to energijo, zato si jo radi sposodimo od Kitajcev, ki jo 
imenujejo CHI (œi), ali Indijcev, ki jo imenujejo  prana. 
Slednji so razvili sistem vaj in tehnik (joga), ki ohranjajo 
in krepijo naøo energijo, imunski sistem, odvajajo stres in 
ustvarjajo ravnovesje v telesu. To pa je nujno za dobro 
zdravje.  

Prana je torej temelj æivega sveta, ki napolnjuje vesolje, 
je moœ, vitalnost in energija. Povezuje materijo, zavest 
in duha ter omogoœa æivljenje na materialni ravni. Prana 
je nevtralna, œista kot reka pri izviru, ko pa jo vsrkamo 
vase, jo obarvamo po svoje. Zato je od nas oziroma od 
naøih obœutkov, misli, lastnosti, dihanja, prehrane, spa-
nja, stresa, druæbe in okolja odvisno, kakøna prana od-
teka iz telesa. In ta prana, ki jo oddajamo, vpliva na nas 
in okolico. Œe smo zaskrbljeni, potrti, maloduøni, je pre-
tok prane øibkejøi, zato smo manj odporni in se hitreje 
staramo kot sicer. Œe pa smo sreœni, zadovoljni, imamo 
veliko æivljenjske moœi in ta prehaja tudi na druge. Lju-
dje œutijo naøo energijo, ki jo oddajamo (aura), zato si 
prizadevajmo, da bo ta dobra. Dobro je, da vsak pri sebi 
odkrije dejavnost, ki dviguje in obnavlja æivljenjsko ener-
gijo. Morda to najdemo v telesni aktivnosti, umetnosti, v 
meditaciji, si poiøœemo svoj kotiœek v naravi ... Kakor koli 
æe, naj bodo naøe misli lepe in vedre in ne pozabimo na 
pravilno dihanje.

  Milena Vintar

Druøtvo Joga v vsakdanjem æivljenju 
Ribnica 

vas vabi v osnovno øolo Primoæa Trubarja 
v Velike Laøœe:

- Sprostite, razgibajte in nasmejte  se v soboto,  
27. marca, ob 17.00 na Smejalni jogi pod vod-
stvom Darinke Suljeviå. Vabljeni so tudi otroci 
in mladostniki.
Prijavite se po telefonu: 041 316 989 ali 041 
397 789.                                                  
Prispevek za œlane druøtva je 2 EUR, za ostale 5 
EUR, otroci brezplaœno.  

- V petek, 16. aprila, ob 19.00 na nadaljevalno 
predavanje  Darinke Suljeviå 

ZAZNAVANJE IN PRIDOBIVANJE 
SUBTILNE ÆIVLJENJSKE ENERGIJE.

  Vstop prost!

Zaposlovanje v društvih 
in ustanovah
Delo v druøtvih oz. nevladnih organizacijah temelji na 
prostovoljstvu. Delo, ki ga œlani druøtev opravljajo, je 
prostovoljno in praviloma brezplaœno. Prav gotovo je 
pomoœ pri izvajanju programov druøtev dobrodoøla, øe 
zlasti œe obstajajo moænosti javnih sredstev za pokriva-
nje stroøkov dela. 

V ta namen smo se s skupnimi moœmi tudi drugih stiœiøœ 
uspeøno prijavili na nacionalni program javnih dela za 
leto 2010. Iz Osrednjeslovenske regije se je vkljuœilo 
7 nevladnih organizacij in pridobilo 8 novih delovnih 
mest. Gre za program zaposlovanja za obdobje ene-
ga leta, pri katerem Zavod za zaposlovanje krije 80 % 
stroøkov plaœe. S pridobitvijo novih delovnih mest so 
druøtva pridobila ljudi, ki so jim v pomoœ pri izpolnje-
vanju druøtvenih programov dela. Tudi pri prijavi na 
lokalni program javnih del za leto 2010 smo pomagali 
5 nevladnim organizacijam, katerim zavod krije 100 % 
stroøek zaposlitve. 

Tista druøtva, ki æe vrsto let koristijo javna dela, vedo, 
katere naloge oz probleme povzroœi zaposlenec – od 
zagotovitve delovnega prostora, raœunalnika, telefona, 
internetne povezave, izplaœila plaœe in zelo pomembne-
ga usmerjanja oz mentorstva. Stiœiøœe NVO Srca Slove-
nije je pomagalo pri vzpostavitvi primernih pogojev za 
delo kot tudi pri vzpostavitvi elektronskega banœnega, 
raœunovodskega in davœnega poslovanja.

Troblin intervju

Edo Latić, 
svetovni prvak v 
kickboxingu light 
contact – oktober 
2009, Villach

Svojo mladost ste preæiveli v naøih 
krajih in zdaj æivite spet v naøi 
obœini.
Tukaj sem bil s starøi do 2. razreda, 
nato smo se preselili v Dobrepolje. 
V Velikih Laøœah sem hodil v vrtec, ki je bil v prostorih zdajønje 
Glasbene øole. Starøi so se odloœili za selitev v Dobrepolje, tam sem 
nadaljeval osnovo øolo. Ves œas pa sem imel najboljøe prijatelje tu-
kaj in kot otrok velikokrat priøel v Velike Laøœe, da smo se druæili, 
igrali. Imel sem kar precejønjo krizo, ko smo se preselili. Ta prija-
teljstva øe vedno trajajo in mislim, da so tudi  razlog, da sem se z 
druæino preselil na Økrlovico.  

Kaj je bilo v vaøem æivljenju odloœilno, da ste se podali na to 
øportno pot?
Bil sem dober rokometaø, zaœel sem igrati v Ponikvah, v 8. razredu 
so me opazili Ribniœani in so mi izkazali zaupanje, øel sem trenirat 
k njim. Bil sem leviœar. Rokometaøev leviœarjev je primanjkovalo, 
dve leti sem treniral  dvakrat na dan. Ko se je kariera zaœela raz-
vijati, sem imel nesreœo in si porezal roko v zapestju, kita je bila 
zelo poøkodovana. Nisem mogel dræati æoge. Trajalo je dve leti in 
pol, da sem roko rehabilitiral, zato  sem izpadel iz A reprezentan-
ce. Toda bil sem øportnik. Æelel sem si nekaj poœeti, pogreøal sem 
øport.  Oœim je treniral judo, Iju Jitsu. Tako sem zaœel z borilnimi 
øporti. Najprej sem treniral judo,  nato karate, vendar pri nobenem 
nisem zaœutil, da je to to.  Zamenjal sem nekaj borilnih øportov, 
tudi boks in tekwando. Ko sem treniral, sem se vsakemu od omenje-
nih øportov popolnoma posvetil. Vendar se nisem nikjer popolno-
ma naøel. Zdaj vidim, da se vse, kar sem doslej treniral, zdruæuje v 
kickboxu. Kickbox ni le borilna veøœina, je naœin tekmovanja, ki so 
se ga izmislili Ameriœani.  

Povejte nam kaj veœ o tem øportu, veœina ga ne pozna prav dobro.
Zaœetki kickboxa segajo v 70. leta. Najprej so se zaœeli ukvarjati s 
full contactom – hoteli so pokazati neko atraktivno borbo, v kateri 
so borci zaøœiteni. Boks sam ali sam karate nista bila dovolj zani-
miva, zaœeli so ju kombinirati. Œe pogledate danaønji kickbox,  se 
je v tridesetih letih razvil v samostojno disciplino, zato tudi obstaja 
teænja, da postane olimpijski øport. Nekdo, ki se spozna na borilne 
veøœine, bo v njem naøel udarce  iz tekwandoja, boksa, kung-fuja 
… veliko tehnik, ki so zdruæene skupaj in s temi tehnikami se lahko 
boriø v kickboxu. Udarci pa so doloœeni.  Imamo  WAKO organiza-
cijo (World Association of  Kickboxing Organizations), ki  zdruæuje 
2 milijona registriranih tekmovalcev po vsem svetu, z vseh celin.  
Znotraj WAKO zveze so postavljena pravila borbe. (Na primer, ne-
dovoljeni so udarci z glavo, v genitalije, v hrbet, v vrat.)

Kako se tekmuje v tem øportu? 
Imamo veœ naœinov tekmovanj: kickobox se je zaœel s full contac-
tom, ta je bil pretrd za doloœene skupine, potem se je razvil semi 
contact – øportna borba na eno toœko – borilca se postavita drug na-
sproti drugega, borba traja, dokler en nasprotnik ne zadane drugega; 
ko ga zadane, dobi toœko,  spet se postavita na izhodiøœno toœko, 
borba se zaœne znova. Zmaga tekmovalec, ki v obeh rundah zbere 
veœ toœk.  Pri light contactu  borba poteka kontinuirano, udarci mo-
rajo biti kontrolirani, knock out ni dovoljen, lahko pa pride do njega 

– npr. v neki (nenamerni kombinaciji) – to se je tudi meni zgodilo v 
tekmi s Hrvatom, v borbi je paœ nenadejano tako  naletel. Omenil 
sem æe  full contact – to je naœin, v katerem zdaj tekmujem – dogaja 
se v ringu, ravno sem se vrnil z Addidas cup iz Nemœije, kjer sem 
dosegel prvo mesto. Oba nasprotnika sem premagal s knock outom  
– nasprotnika lahko knokavtiraø,  borba je enaka kot v light contac-
tu, le da lahko uporabiø vso moœ. V zadnjem œasu se razvija nova 
veja – low kick, kjer udariø lahko polkroæno tudi v nasprotnikovo 
nogo – le v stegna na notranjo ali zunanjo stran. K1 pa najbræ vsi 
poznajo – je kot full contact, le da se odvija brez zaøœite. Zdaj se 
tudi sam ukvarjam z njim, saj nameravam v Italijo na  komercialno 
tekmo. 

Ustanovili ste Kickboks Spirit klub (zanimivo ime) – ste ga odprli za 
vzgajanje  novih øportnikov ali za  treniranje?
Pri „spirit“ vsak najprej 
pomisli na  „duha“, toda 
ta beseda ima veliko po-
menov, œe pogledaø v 
slovar, najdeø tudi: bo-
jevit, ognjevit – lahko se 
naveæe na veœ stvari: spi-
rit f ighter, spirit team. Ker 
ima ta beseda tako veliko 
pomenov, smo se z bra-
tom in kolegi odloœili 
zanjo, ko smo zaœeli 
ustanavljati in delovati v 
klubu.
Ustanovili pa smo ga, 
da bi lahko tekmovali, 
trenirali.  Ko se je raz-
vedelo, da treniramo, 
se nam je pridruæilo 
œedalje veœ ljudi. Priølo 
je tako, da smo morali doloœiti termine za naøe treninge in ter-
mine, da smo uœili druge. To je bilo v Ljubljani, potem sem kupil 
hiøo v naøi obœini in sem videl, da je tukaj øport zastopan najbolj 
mnoæiœno  predvsem na nogometnem podroœju in namiznem te-
nisu. Œe pogledaø, koliko øportnikom  uspe v nogometu ali nami-
znem tenisu, so to zelo redki posamezniki. Jaz pa sem æelel, da bi 
imeli fantje in dekleta priloænost, da tekmujemo vsaj na dræavnem 
nivoju. Dal sem jim moænost, uspelo jim je – v dveh letih, odkar 
delujemo v Velikih Laøœah, imamo æe mladinskega evropskega 
prvaka – Luko Meglena iz Kompolj, v Laøœah imamo tudi osem 
dræavnih prvakov – kaj takega se øe ni zgodilo, pa  najbræ se tudi 
ne bo veœ. Dræavni prvaki so: Aleksander Æagar, Jovana Grubaœ, 
Luka Meglen, Andrej Obrstar, Benjamin Erœulj, Nataøa Dobravec, 
Andrej Meglen, Edin Latiœ, seveda pa je bilo tudi nekaj drugih in 
tretjih mest, praktiœno vsi tekmovalci iz kluba so bili med prvimi 
tremi v skupni razvrstitvi.

V Velikih Laøœah imate v klubu tudi veliko mladih. Kakøen je pri-
stop pri vaøem delu in treningih?
Nimam se samo za uœitelja kickboxa, bolj za mentorja, pedago-
ga – s øestletniki imam popolnoma drugaœen, igralni  pristop, spet 
drugaœen naœin potrebujejo petnajst-, dvajsetletniki. Mislim, da so 
najbolj uspeøni dojeli, zakaj gre, trenirajo dvakrat na dan, tudi ob 
sobotah. Ta øport ni brutalen ali agresiven – poøkodb skoraj ni – 
veliko hujøe so recimo pri nogometu, koøarki, odbojki kot pri tem 
øportu.  Naslednje leto bom razøiril skupino – mlajøo bom razdelil, 
da bodo skupaj otroci v starosti 6–8 let, tudi cenovno bom starøem 
ta øport øe bolj pribliæal, ne zato, ker bi hotel mnoæiœnost, ampak 
da se ta øport na naøem podroœju  razvije – za nekatere kot glavni, 
za druge kot dodatni ali rekreativni øport. Pri kickboxu delajo vse 
miøice  in vsa podroœja, nobeno  ni zapostavljeno: koordinacija, 
moœ, vzdræljivost, orientacija, motorika, skratka vse. 
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Nekateri ljudje mislijo, da je kickbox 
pretapanje in da je to nevaren øport.  
Kaj menite o tem? 
Strogo obsojam vsakrøno nasilje, æe 
samo izzivanje k pretepu je napelje-
vanje k nasilju. Zdi se mi, da mora-
mo biti øe bolj previdni  v majhnem 
okolju, v katerem æivimo – tu si  bolj 
izpostavljen. Œe ljudje neœesa ne razu-
mejo, se  tega bojijo, zato si tarœa.
Nekdo, ki zna, recimo, dobro voziti 
avto, npr. Sumacher, a on morda vse-
skozi nori po cestah?  Ali pa nekdo, 
ki  igrat nogomet – tudi ta ne brca kar 
tako okrog sebe.  Tako tudi mi kar  ne pretepamo ljudi. Kickbox je za 
nas  øport, ki ga obvladamo, s tem øportom æivimo œisto normalno. 
Hoœem, da nas okolica sprejema kot øportnike – ne kot neke pretepaœe 
– mi treniramo kickbox, nekdo drug pa recimo odbojko. Najbolj me 
pogreje, œe me kdo enaœi s pretepaœem – œe bi bil res to, potem ne bi 
imel takega æivljenja, kot ga imam, in enako velja pri drugih øportih. 

Na nekem forumu sem prebrala, da pravi borci niso tisti, ki se raz-
kazujejo, ampak so skromni in nezaznavni, bistvo borbe pa je v njih 
samih. Se strinjate?
Zame se zaœne kickbox oziroma vsaka borilna veøœina, ko si nade-
nem rokavice. Z leti se navadiø – ko prideø v telovadnico, treniraø. 
Mi treniramo udarce z roko, z nogo, sprejemamo udarce, kot nekdo 
npr. zadeva v gol.  Mislim, da so po dveh letih  ljudje æe dojeli, da 
je to øport, da je  naøel prostor med drugimi øporti in da  bo tukaj øe 
naprej  obstajal. Zdaj smo dobili tudi novo telovadnico (prostori bivøe 
Mavrice). Tudi æupan dela na tem podroœju,  videl je, da so tukaj 
rezultati, vidi, da gre zadeva v pravo smer. Øe posebej sem ponosen 
na njegovo podporo in izkazano œast, ki sem je bil deleæen ob pri-
hodu s svetovnega prvenstva, kipec Martina Krpana pa ima posebno 
mesto in simboliko v moji zbirki medalj in odlikovanj. Vsi domaœini 
bi bili lahko ponosni, da naøi fantje in dekleta zastopajo naø kraj na 
dræavnem in øirøem nivoju,  in se veselili njihovih uspehov. Øport, kul-
tura … vse to povezuje ljudi, ki æivijo v doloœenem kraju. V Zagorju, 
na primer, imajo kickbox klub, v katerem je dvesto otrok –  tam je to 
zelo mnoæiœna dejavnost, ki je povezala celoten kraj.  

Tudi vaøi  hœerki  trenirata kickbox. Kako je do tega priølo?
Na zaœetku sta hodili le gledat, Larisa je imela 5 let, Iris je bila malo 
starejøa. Zaœeli sta tako, kot hoœem, da otroci zaœnejo: skozi igro. 
Potem sta sami stopnjevali to dejavnost  – ko sem videl, da sta pripra-
vljeni za naslednji korak, smo øli korak naprej. Danes obe tekmujeta 
na dræavni ravni, Iris pa æe na mednarodni – v Nemœiji je bila zdaj 
tretja. Zaœeli sta sami – Larisa je sploh zanimiva, hkrati neæna, pa tudi 
borbena – trenira kickbox in balet. Iris je zelo nadarjena in navduøena 
nad semi contactom – ni ji vøeœ, da se borba neprestano odvija, am-
pak da dela z glavo, da premisli, kaj bo njen naslednji korak.

Kdo pa vas trenira?
Mene zadnje leto ne trenira nihœe. S trenerjem Igorjem Packom sva 
bila skupaj skoraj øtiri leta. Nisva se  skregala, a v æivljenju paœ pride 
œas, ko moraø naprej. Sem tak, da mi ljudje v tem øportu teæko sledijo. 
Vseskozi iøœem inovacije, nove tehnike, nov naœin borbe, ne osta-
jam na istem mestu. Hodim na seminarje v tujino, druæim se s tujimi 
tekmovalci, zanimivo mi je slediti spremembam, ker kickbox je æiva 
stvar, ki se razvija. Tehnike se spreminjajo, œeprav je teæko razumeti, 
kako se lahko brcanje in udarci spreminjajo, ampak se – postajajo 
hitrejøi, razvijajo se drugaœni naœini tekmovanja. Imam nekaj partner-
jev, ki se borijo z menoj, ki mi svetujejo, niso pa ravno trenerji. Vse do 
borbe lahko  treniraø sam, sam lahko delaø vaje za moœ, vzdræljivost, 
skrbiø za ustrezno prehrano, tehniko udarcev lahko sam utrjujeø in 
razvijaø – edino za trening same  borbe potrebujeø partnerja. 

Vaø klub se  pridruæuje prireditvam 
na domaœih tleh, ki z borbo niso 
ravno povezane. Govorim o vaøem 
nastopu na Dnevu sonca, festivalu 
ustvarjalnosti.
Seveda. Tudi mi smo zelo ustvarjal-
ni, izumljamo nove naœine borbe 
in raziskujemo podroœje mladega 
øporta. Sicer pa se mi zdi pomemb-
no, da se predstavimo øirøi javnosti 
in pokaæemo, da kickbox ni nekaj 
straønega, ampak da je øport kot vsak 
drug, da ima svoja pravila, etiko, da 

zdruæuje veliko mladih, ki tako kvalitetno preæivljajo svoj prosti 
œas. 

Osvojili ste naslov svetovnega prvaka. Kako ste priøli do te visoke 
stopniœke, najbræ pot ni bila ravno lahka? Œesa se øe posebej spo-
mnite? 
Najbolj sem si zapomnil Avstrije, 2007, v Kufsteinu, ko je bil svetov-
ni pokal in sem osvojil zlati pas in dobil naziv najboljøi kickboxer  
2007 – mislil sem, da je to to. To, kar sem si æelel doseœi. Mislil 
sem æe, da bom konœal s tekmovanji in se posvetil le klubu. Po 
mesecu poœitka pa mi je zaœelo nekaj manjkati – zaœel sem delati 
naprej. 2008 sem ponovil uspeh, zmagal sem v svetovnem pokalu 
na Madæarskem. Istega leta je bilo tudi evropsko prvenstvo, tam sem 
bil drugi, izgubil sem za dve piki z Rusom, prav s tistim, ki sem 
ga letos premagal.  Pol leta pred svetovnim prvenstvom 2009 sem 
govoril s selektorjem Vladimirjem Sitarjem, se odloœil in se zaœel in-
tenzivno pripravljati na nastop. Svetovno prvenstvo je bilo v Avstriji 
v Villachu. Za slovenski kickbox je bil to zelo velik uspeh. Izredno 
lepo je zvenela Zdravljica v mojih uøesih in uøesih navijaœev. Res s 
ponosom sem dvignil naøo zastavo in pokal.  Prejel sem tudi brona-
sti znak olimpijskega komiteja za evropsko prvenstvo, letos pa bom 
prejel srebrnega – najbræ zato, ker kickbox  øe ni olimpijski øport. 

Kaj naœrtujete v prihodnosti? Kaj se vam zdi pomembno? 
Imam øe par naœrtov v profesionalnih borbah v K1. Kot œlan repre-
zentance pa bi rad ubranil naslov svetovnega prvaka, to bo leta 
2011. Pomembna se mi zdi podpora domaœih – mene podpirajo, 
stoodstotno. Œe tega ne bi bilo, tudi uspehov ne bi bilo. Malo so 
tudi prikrajøani, saj ne moremo œez vikend kar spakirati in nekam 
iti, tu so treningi, tekmovanja. Veœkrat gremo skupaj, to so postali  
naøi skupni øportni izleti. Upam, da sem bom po koncu tekmovalne 
kariere lahko bolj posvetil druæini. 

S œim se ukvarjate, kadar niste v sluæbi ali na treningu ali ne treni-
rate mladih? 
Ne ukvarjam se z niœimer veœ. Vœasih sem se ukvarjal s tekom, 
zdaj pa je vse podrejeno treningom. Zaœel sem trenirati full con-
tact – zdaj treniram dvakrat na dan, pred tekmo sem treniral trikrat 
dnevno.  Zame osebno ni drugih reœi. Œe se odloœiø, da boø na ne-
kem  podroœju dosegel maksimum, da boø najboljøi, da se boø s tem 
ukvarjal vrhunsko, ne moreø niœ drugega delati. Tudi œe hoœeø biti 
najboljøi violinist, ne moreø zraven igrati øe kitare, igraø violino ves 
œas – 8, 10 ur na dan. Tako paœ je. 

Kaj si æelite sporoœiti naøim bralcem? 
Æelim si, da bi ljudje vzeli te naøe mlade øportnike za svoje, da nas 
spremljajo, nas spodbujajo. To nam ogromno pomeni. Sprejemanje 
v okolju je izjemnega pomena. Tem mladim, ki trenirajo, pa æelim 
tudi, da bo kickbox postal  olimpijski øport in da bo kdo od njih 
morda celo olimpijski prvak.   

Pogovarjala sem se: Ana Porenta
Foto: Gregor Greøak 

zaposlitve. Roki za predloæitev vlog za posamezno 
leto: za leto 2010 namenjena sredstva 11. 6. 2010. 
Za leto 2011 namenjena sredstva 27. 8. 2010. Vsi 
roki so do 12. ure. Roki so razpisani za posamezno 
leto do porabe sredstev. 

      Podrobnosti razpisa: http://www.ess.gov.si/slo/Dejav-
nost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm  

Javni razpis za neposredno sof inanciranje kadro-8. 
vskih øtipendij delodajalcem za øolsko/øtudijsko leto 
2009/2010. Razpisnik: Javni sklad Republike Slove-
nije za razvoj kadrov in øtipendije. Rok: do vkljuœno 
30. aprila 2010 oziroma do porabe sredstev. Veœ: 
http://www.sklad-kadri.si/ 

Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delov-9. 
nem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov 
/ absolvent – aktiviraj in zaposli se!« Razpisnik: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje. Rok:  do 
31. 3. 2010 do 12. ure. Veœ: http://www.ess.gov.si/
SLO/Dejavnost/JavniRazpisi/ 

Javni razpis za izbor programov javnih del v Repu-10. 
bliki Sloveniji za leto 2010. Razpisnik: Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje. Predmet razpisa: je 
izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del 
za leto 2010, ki so namenjeni aktiviranju brezposel-
nih oseb, njihovi socializaciji – socialni vkljuœenosti, 
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbu-
janju razvoja novih delovnih mest ter se organizirajo 
zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraæevalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih 
in drugih programov, ter sof inanciranje vkljuœevanja 
brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del. 
Rok za oddajo vlog: v letu 2010 so vsakega 5. v me-
secu do 12. ure. Zadnji rok za predloæitev vlog je 5. 
10. 2010 do 12. ure. Veœ: http://www.ess.gov.si/slo/
Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm 

Občni zbor društva 
podjetnikov
Na rednem obœnem zboru druøtva podjetnikov smo izvedli 
volitve (predsednika druøtva, œlanov upravnega odbora in 
œlane nadzornega odbora).
Za predsednika druøtva je bil izvoljen Andrej Stritar za dobo 
5 let, kot doloœa statut druøtva. 
Prebrali smo f inanœno poroœilo in se seznanili o delu v pre-
teklem letu. Æelja je bila, da bi v bodoœe veœ sodelovali na 
nivoju obœinskih programov in skupno sodelovali na trøkem 
dnevu in mednarodnem obrtnem sejmu v Celju s katalogi in 
tudi manjøimi izdelki, œe bo kdo æelel. 
Podan je bil predlog za ponovno izvedbo obœinskih katalo-
gov, podobnih, kot smo jih izvedli pred petimi leti. 
Æelja podjetnikov je bila, da bi za domaœe podjetnike 
oglaøevanje bilo brezplaœno tudi pri razpisih o prostih delov-
nih mestih ali bi bilo vsaj subvencionirano. Seznanili smo se 
o naœrtu in izvedbi industrijske cone Loœice pri Turjaku. Pre-
dlog je bil, da se nabavi obleka za praporaøa v druøtvu in da 
se pridobi tudi nove œlane v obœini. S predlogi podjetnikov v 
obœini in tudi med druøtvi smo tako uvedli potencialne æelje 
za nadaljnje  delo v druøtvu. 

Druøtvo podjetnikov Velike Laøœe

Podjetniške in druge 
informacije
pripravil RC Koœevje Ribnica d.o.o.. Za natanœne podat-
ke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih 
straneh www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na svoj 
elektronski naslov prejemati tedensko sveæe informacije o 
podjetniøkih razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sveta, 
ponudbe - povpraøevanje po izdelkih in storitvah vabimo, da 
pokliœete na øt. 01/8950-610, 031/647-793 ali piøete na e-na-
slov: info@rc-kocevjeribnica.si. Posredovanje informacij po 
e-poøti je brezplaœno.

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru inici-1. 
ative EUREKA za leto 2010. Roki za oddajo vlog: v 
letu 2010: 4. 5, 7. 9; vsi do 12. ure. 

 Veœ: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_
t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=921 

Javni razpis Garancije Sklada za banœne kredite z 2. 
ugodno obrestno mero (P1TP). Razpisnik: Slovenski 
podjetniøki sklad. Predmet razpisa so garancije Skla-
da za banœne kredite z ugodno obrestno mero, ki jih 
razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Roki za 
predloæitev vlog so: 5. 4., 15. 5., 15. 6., 15. 9. in 15. 
10. vse v letu 2010 oziroma do porabe sredstev. Veœ: 
http://www.podjetniskisklad.si/ 

Javni razpis Garancije Sklada za banœne kredite s 3. 
subvencijo obrestne mere (P1). Razpisnik: Slovenski 
podjetniøki sklad. Predmet razpisa so garancije Skla-
da za banœne kredite s subvencijo obrestne mere, ki 
jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Roki 
za predloæitev vlog so: 1. 4., 5. 5., 5. 6., 5. 7., 5. 9., 
5.10. in 5.11., vse v letu 2010 oziroma do porabe 
sredstev. Veœ: http://www.podjetniskisklad.si/

Javni razpis øt. 1/2010 za podelitev znakov kakovo-4. 
sti v graditeljstvu 2010. Razpisnik: Gradbeni inøtitut 
ZRMK d.o.o. Predmet razpisa: Ocenjevanje izdelkov 
in storitev s podroœja graditeljstva. Rok: Javni razpis 
bo odprt do 5. novembra 2010. Veœ: http://www.gi-
zrmk.si/GC/dejavnostRazpis.aspx

Javni razpis za sof inanciranje zaposlitev raziskoval-5. 
cev ob prehodu v podjetja (øt. II). Razpisnik: Javna 
agencija RS za podjetniøtvo in tuje investicije. Rok 
za oddajo vloge: 20. 4. 2010 do 12. ure. Podrobnosti 
razpisa: http://www.podjetniski-portal.si/ 

Javni razpis za sof inanciranje individualnih sistemov 6. 
ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010. 
Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za 
oddajo vlog: vsak prvi delovni œetrtek v mesecu, v 
dvomeseœnih razmikih. Razpis je odprt do porabe 
sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2010. Podrob-
nosti razpisa: http://www.mop.gov.si/si/javne_obja-
ve/javni_razpisi/ 

Javni razpis »Znanje uresniœuje sanje«. 7. Razpisnik: 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred-
met razpisa: poveœanje zaposljivosti z dvigom iz-
obrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih 
veøœin (kljuœnih kompetenc) za zaposlene, predno-
stno za ciljne skupine zaposlenih, ki jim grozi izguba 
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PUSTNE MASKE
Tudi letos so obiskovalci 
presenetili z domiselnostjo.

æaba, stric, hudiœ, ribiœ, maturant-
ka, geiøa, mucka, indijanka, angel, 
vila, hipi, Amerikanec, pirat, Po-
cahontas, kavbojka in seveda ku-
har in zapornik, ki sta poskrbela za 
pravo vzduøje. Prav vzduøje je ti-
sto, ki v Mina cafeju ob podobnih 
priloænostih zmaguje. 

V kategoriji skupinskih mask so se 
predstavili: prebivalci Burme, pira-
tje, trije muøketirje, dvorski dami, 
angelski par (favorit Økrlovca), sku-

pina sobaric, smrkci in predstavni-
ki klinike. Takøne konkurence pa 
æe dolgo ne. Prav vsi so si zasluæili 
prvo nagrado, a æal je ta samo ena. 
Letos so si jo dobili SMRKCI. Vsem 
maskam se zahvaljujem za obisk in 
jih vabim, da nas obiøœejo tudi pri-
hodnje leto.

Naj povabim obiskovalce øe na tra-
dicionalne irske dneve, St. Patrick’s 
Party od 17. 3. do 27. 3., ko se boste 
lahko v Mina café sreœali s tradicio-
nalnimi irskimi pijaœami, ki jih ni-
mamo v ponudbi skozi celo leto. 

Pridruæite se nam na Facebook-u. 

Zapisal: Mitja Pintariœ

Beseda pust, ki jo je poznal æe Primoæ 
Trubar, je verjetno nastala iz »meso-
pust«, to je iz besed meso in postiti 
se ali iz meso in pustiti, kar bi bil 
dobeseden prevod iz italijanskega 
izraza carneleva v pomenu »opusti 
meso«.

Pustnih norœij in pustnega karneva-
la se kar nekaj œasa lotevamo tudi 
v Mina café-ju. Izbor NAJ pustne 
maske prirejamo æe peto leto za-
pored, kar daje pustni soboti poleg 
norœavosti tudi tekmovalnost. Tek-
movanje je potekalo v dveh katego-
rijah, in sicer NAJ posamiœna maska 
in NAJ skupinska maska.

Letos se je zbralo blizu petdeset mask, 
ki so tekmovale v hudomuønosti in 
lastni promociji. Letoønja NAJ ma-
ska med posamezniki je bil Michael 
Jackson pred gospo Muho, sledili so: 

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

Brez pozitovnih premikov 
v izvedbenih postopkih 3a 
razvojne osi
V petek, 19. februarja 2010, se je na Økof ljici zgodil æe dru-
gi sestanek predstavnikov obœin ob regionalni cesti G2-106 
na temo problematike ceste Ljubljana–Koœevje–Petrina, v ra-
zvojnih programih znana tudi kot 3a razvojna os. V sklopu 
prve javne tribune konec lanskega novembra so se æupani, 
podæupani in predstavniki obœin soglasno strinjali, da so po-
trebni doloœeni ukrepi, saj trenutno stanje na omenjeni prome-
tnici ni veœ vzdræno. Ker veœjih premikov od takrat vseeno ni 
bilo, smo v Novi generaciji SLS ponovno sklicali sestanek, ka-
terega so se tokrat udeleæili Janez Cimperman, æupan obœine 
Ig; Blaæ Milavec, æupan obœine Sodraæica; Vinko Levstek, 
podæupan obœine Ribnica; Darja Delaœ Felda, podæupanja iz 
Koœevja; Alenka Jeraj, poslanka DZ RS iz obœine Ig, in kar ne-
kaj zainteresirane javnosti. Pogreøali smo predstavnike obœine 
Økof ljica, ki imajo øe najveœje teæave s cestnimi zastoji skozi 
to naselje, poslanca DZ RS in æupana obœine Koœevje Janka 
Vebra, sicer tudi predsednika Odbora za promet DZ RS, in pa 
tudi predstavnika naøe velikolaøke obœine.

Omeniti velja, da razen manjøih konstrukcijskih popravkov 
in obveznih vzdræevalnih del prometnica, ki ta del Slovenije 
povezuje s prestolnico, ni doæivela resne rekonstrukcije vse 
od svoje izgradnje v sedemdesetih letih prejønjega stoletja. 
Medtem ko je dræava vse od osamosvojitve pospeøeno gradi-
la avtocestni kriæ, katerega smo plaœevali tudi prebivalci teh 
krajev, smo sedaj za nagrado dobili drage vinjete in dolge 
kolone avtomobilske ploœevine. Vedno veœ informacij priha-
ja v javnost, da so vsi razvojni programi cestnega omreæja, 
ki vkljuœuje 3., 4. in 3a razvojno os, trenutno zamrznjeni oz. 
preloæeni v prihodnost, denarna sredstva za te programe pa 
v dræavnih proraœunih za naslednjih nekaj letih niso predvi-
dena. Tako so, kot kaæe, vse obljube vladnih predstavnikov 
samo pesek v oœi javnosti, tudi tiste, ki so jih pred nedavnim 
izrekli na obisku v Koœevju.

Na sestanku smo imenovali tudi koordinatorja nadaljnjih ak-
tivnosti. To je Janez Cimperman, æupan obœine Ig, ki bo do 
konca meseca poskuøal dogovoriti sestanek obœinskih funk-
cionarjev z vladnimi predstavniki, kjer bodo jasno povedali, 
da tako naprej veœ ne gre. Po celotni regiji se je kakovost 
æivljenja obœutno poslabøala, øe posebno v obœinah Økof ljica 
in Ig, ki se vsak dan duøita v ploœevini in izpuhih, posredno 
pa tudi v obœini Velike Laøœe, ki s tem izgublja na gospo-
darskem razvoju, kar pa je nedopustno. Janez Cimperman, 
æupan Iga, je pojasnil, da œe do aprila letos ne bo kakrønega 
koli premika v zvezi s to prometno teæavo, bo obœinska cesta 
od Økof ljice do Iga, katero dnevni migranti uporabljajo z na-
menom, da se izognejo zastojem, opozorilno zaprta. To bo 
prav gotovo povzroœilo øe veœji prometni kaos, vendar æupan 
Cimperman drugega izhoda veœ ne vidi, œe æeli zaøœititi svoje 
obœane. Œe prva opozorilna zapora prometa na Igu ne bo 
spodbudila odgovornih k razmiøljanju, bomo to v Novi ge-
neraciji SLS ponovili tudi na Økof ljici. Mnogo voznikov nam 
namreœ izreka podporo, saj so tudi sami dojeli, da se mora 

nekaj spremeniti, ter da se je za dosego cilja treba zateœi tudi 
k skrajnim moænostim.

V Novi generaciji SLS bomo tako pomagali pri vseh aktiv-
nostih, tudi œe bo za dosego cilja potrebna dræavljanska 
nepokorøœina. Dovolj je bilo æivotarjenja lokalnega prebi-
valstva in vsakodnevnega sedenja v avtomobilih in œakanja 
v kolonah. Medtem ko celotna Slovenija dobiva urejene 
prometnice in s tem celoviti gospodarski razvoj, pa kraji od 
Økof ljice do meje ostajajo mrtvi æep dræave. 

Na koncu bi se dotaknil øe predloga druæinskega zakonika, ki 
je trenutno v obravnavi v Dræavnem zboru RS. V Novi gene-
raciji SLS Velike Laøœe obæalujemo, da vlada RS ni prisluhnila 
pozivu SLS in umaknila spornega œlena v predlogu iz nadaljnje 
obravnave. Predlog novega Druæinskega zakonika je v osnovi 
zelo dobro zastavljen, æal pa so v njega vrinili œlen, ki posega 
v temelje naøe druæbe ter ruøi temeljni pomen zakonske zveze 
in druæine. Kot piøe v statutu SLS, je SLS politiœna stranka, ki 
spodbuja tradicionalne vrednote, ki temeljijo na spoøtovanju 
œloveka, druæine in doma. SLS zato nasprotuje izenaœevanju 
zakonske zveze in druæine v »klasiœnem smislu« z istospolni-
mi partnerskimi skupnostmi, øe zlasti ker bi predlog omogoœil 
posvojitve otrok v istospolno partnersko skupnost. Tu gre za 
popolnoma neraziskano podroœje, za katerega koalicija nima 
nobenih konkretnih raziskav in øtevilk. Po oceni SLS je videti, 
kot da se v tem œlenu postavlja pravice istospolnih partnerjev 
pred pravice otrok. Menimo, da Druæinski zakonik ni name-
njen temu, da bo urejal pravice manjøin, temveœ je prvotno 
namenjen otroku. O posledicah, ki bi jih takøno razvrednote-
nje druæbe pustilo na otrocih, pa øe kdaj pozneje.

Miha Tekavec,
predsednik Nove generacije SLS Velike Laøœe

V naši vrtnariji  smo tudi letos za poletno 
okrasitev vašega doma, poslovnih 
prostorov, gredic in grobov pridelali

sadike enoletnih cvetlic.
Dobile se bodo tudi:

sadike zelenjave in dišavnic,
zasajene viseče posode,

zemlja za presajanje in gnojila. 

ELANDA d. o. o., 
Plosovo 2, 1315 Velike Lašče

Gsm: 041/753 031, e-mail: danica.rojc@siol.net

Prišla bo pomlad,
 učakal bi jo rad, da 
bi zdrav, vesel, lepe 

pesmi pel.  To me veseli, 
trav’ca zeleni,  drobna 

ptičica pa žvrgoli. 
(slovenska narodna).
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70-letnica Milana 
Tekavca

V zaœetku meseca marca je æivljenjski jubilej, 70-letnico 
æivljenja, praznoval Milan Tekavec, prvi æupan novoustano-
vljene obœine Velike Laøœe (1994–1998) in ustanovitelj ter 
prvi predsednik podruænice Slovenske kmeœke zveze Velike 
Laøœe, predhodnice danaønjega Obœinskega odbora SLS Veli-
ke Laøœe. Ob tej priloænosti smo se œlani OO tokrat zbrali kar 
na njegovem domu na Velikem Osolniku. Podæupanja Tatja-
na Devjak in predsednik obœinskega odbora Franc Debeljak 
sta se mu v priloænostnemu nagovoru zahvalila za dosedanje 
delo v obœini in stranki ter mu tudi v prihodnje zaæelela obilo 
zdravja in zadovoljstva. Prijetno druæenje ob obujanju spo-
minov in naœrtovanju novih aktivnosti se je potegnilo pozno 
v noœ.

OO SLS Velike Laøœe 

VABIMO VAS NA 

SALAMIADO 2010
ki bo v  soboto, 10. APRILA 2010,
v gostinskem lokalu zadruæno trgovskega 
centra v Velikih Laøœah.

Pravila o poteku ocenjevanja
1.  Udeleæenci ocenjevanja domaœih salam naj se 

prijavijo za ocenjevanje in izdelke prinesejo na 
prizoriøœe v soboto, 10. 4. 2010, od 15.00 in 16.00 
ure. (inf. 041 310 197, Peter Indihar).

2.  Za ocenjevanje udeleæenec prinese eno salamo v 
celem kosu.

3.  Ocenjevanje izdelkov bo anonimno, vsak izde-
lek bo ustrezno oøtevilœen, øtevilko prejme tudi 
udeleæenec.

4.  Vsi udeleæenci soglaøajo, da izdelke organizator 
uporabi za razstavo in brezplaœno degustacijo. 

5.  Vsi udeleæenci prejmejo zapisnik ocenjevalne ko-
misije.

6.  Lastniki najbolje ocenjenih izdelkov prejmejo di-
plome.

7.  Organizatorja prireditve sta OO Slovenske ljudske 
stranke  Velike Laøœe in KZ Velike Laøœe. 

Vsi izdelki bodo razstavljeni ob 20.00 uri, ko bo tudi 
razglasitev rezultatov.

LEPO VABLJENI!

Vesele velikonoœne praznike in prijetno poœutje v 
prebujajoœi se pomladi æelimo obœankam in obœanom 
obœine Velike Laøœe.

OO SDS Velike Laøœe

Poslanki v Dræavnem zboru RS in naøi prijateljici 
Alenki Jeraj œestitamo za odliœen nastop in uvrstitev v 
f inale v oddaji Piramida.

Œlanice in œlani OO SDS Velike Laøœe

Romanje v Rim
Natanko øtiri leta od mojega prvega obiska Rima,se je ponov-
no ponudila priloænost za obisk ˝veœnega mesta˝in naøega 
kardinala dr. Franca Rodeta.
Tokrat se je romanja udeleæila æe kar mini delegacija iz naøe 
obœine.
Skupaj s prijatelji iz Œrnomlja smo se odpravili na romanje 
pod vodstvom prof. Joæeta Wakovnikaiz Celovca,ki se je tudi 
tokrat iskazal kot prava zakladnica znanja o zgodovini in 
skrivnostih Rima in Vatikana.
Poleg uteœenega urnika ogleda Rima je bil vrhunec naøega 
romanja sreœanje z naøim kardinalom dr.F.Rodetom,ki opra-
vlja naloge ˝ministra˝v vladi Vatikana.
V sproøœenem pogovoru 
se je izkazal kot odliœen 
poznavalec aktualnega do-
gajanja v naøi dræavi.Opo-
zoril je ,da so vrednote na 
resni preizkuønji in da nas 
bo samo trdna vera obva-
rovala pred vsemogoœimi 
negativnimi vplivi in izzivi  
danaønjega œasa.
Ob izroœitvi simboliœnih 
daril ,ki so delo naøih 
obœanov,se je  zelo raz-
veselil saj Velike Laøœe 
dobro pozna predvsem 
po Primoæu Trubarju in 
p.Petru Opeki .Prisrœno  se 
je zahvalil in ob blagoslovu naroœil naj ponesemo lepe poz-
drave tudi æupanu in æupniku.
Tretji dan smo zakljuœili naøe bivanje v slovenskem papeøkem 
domu ˝sloveniku˝in tudi tam bo poleg kipca Martina Krpana 
iz pred øtirih let na naøo obœino spominjal kroænik z gravura-
mi  Velikolaøke farne cerkve skupaj z njenimi podruænicami 
in spominom na sveti misijon,ki ravno zdaj poteka v naøi 
fari.

Preko Assisija in ob spoznavanju æivljenja in poslanstva 
sv.Franœiøka,ki pa je œedalje bolj aktualen tudi za danaønji 
œas, smo se utrujeni  in polni novih spoznanj vrnili v Slove-
nijo.

Rudolf Rupar, Poznikovo

Predlog Družinskega
zakonika
Prejønja vlada, pod vod-
stvom Janeza Janøe, je 
sprejemala pozitivne 
ukrepe druæinske politike 
in tako se je po desetletjih 
zaœelo poveœevati øtevilo 
rojstev, poveœala se je 
vkljuœenost v vrtce, nare-
dili so se pomembni ko-
raki za prepreœevanje na-
silja v druæini, uredila se 
je prehrana srednjeøolcev, 
sistemsko se je uredilo 
podroœje øtipendij, uvedle so se stanovanjske olajøave in 
olajøave za velike druæine itd. 
Po raziskavah je druæina na prvem mestu med vrednotami v 
slovenski druæbi, zato bi priœakovali, da se bo v to materijo 
posegalo previdno in analitiœno – torej z analizo morebitnih 
slabosti in odpravo le teh v sedaj veljavnem Zakonu o zakon-
ski zvezi in druæinskih razmerjih. 
V œasu prejønje vlade, v letu 2005, je bil sprejet Zakon o isto-
spolni partnerski skupnosti, s katerim so bila urejena razmerja 
tudi v istospolnih partnerskih skupnostih. Vlada v druæinskem 
zakoniku ti dve skupnosti; torej zvezo med moøkim in æensko 
in zvezo med istospolnima partnerjema, izenaœuje.  Ustavno 
sodiøœe RS je v svoji odloœbi zapisalo, da gre za podobni, ne 
pa enaki skupnosti. Enaki nikoli ne moreta biti, saj istospolna 
skupnost nikoli ne bo mogla imeti reproduktivne vloge. Zve-
za med moøkim in æensko je zaradi tega, ker je ena od njenih 
znaœilnosti usmerjenost v rojstvo novega æivljenja, deleæna 
posebnega varovanja in skrbi dræave, kar izhaja iz veœ œlenov 
Ustave RS, øe posebej pa iz 53. œlena Ustave RS, ki pravi: 
»Dræava varuje druæino, materinstvo, oœetovstvo, otroke in 
mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« 
Enaœenje obeh skupnosti prinaøa z druæinskim zakonikom 
moænost, da tudi istospolni partnerji lahko zaprosijo za po-
svojitev otroka. Po podatkih v Sloveniji skoraj 400 parov 
œaka na posvojitev. Posvojitev se letno izvede med 25 in 30, 
kar pomeni, da vsaj øe nadaljnjih 10 let praktiœno otrok za 
posvojitev ni.
Iz ankete javnega mnenja iz septembra 2009 izhaja, da kar 
70 % prebivalstva nasprotuje moænosti posvojitve otroka is-
tospolnim partnerjem v istospolni skupnosti), zato je nerazu-
mljivo, da vlada teh spornih œlenov iz zakona ni umaknila. 
Trenutno o druæinskem zakoniku poteka razprava v Dræavnem 
zboru RS. V prvem branju so koalicijski poslanci glasovali 
zanj, tako da se postopek nadaljuje. 

Alenka Jeraj, poslanka v Dræavnem zboru Republike Slovenije

Vabim vas v poslansko pisarno v ponede-
ljek, 29. marca 2010, med 17.30 in 19.00 v 
druøtvene prostore na Obœini Velike Laøœe. 
Lahko me pokliœete na tel.: 01/478-95-35 ali 
se mi oglasite po el. poøti: alenka.jeraj@dz-rs.
si. Informacije o mojem delu lahko najdete na: 
www.alenkajeraj.sds.si.
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strah in se ji pogumno 
pribliæa. To je zaœetek 
p r e s e n e t l j i v e g a 
prijateljstva. Deklica 
s pomoœjo lisice 
odkriva skrivnostno in 
divjo naravo. Zaœne 
se pustolovøœina, ki 
spremeni njeno æivljenje in njen pogled na svet. 
DOLÆINA: 1 ura, 30 minut.  

 
PETEK   AMERIØKA USPEØNICA – GROZLJIVKA
30. APR. V O L K O D L A K
OB 20.00  Skrivnostni Lawrence 

se zaradi bratovega 
izginotja po dolgih 
desetletjih æivljenja 
v Ameriki vrne v 
viktorijansko Britanijo. 
Bratovi zaroœenki 
obljubi, da bo skrivnosti 
priøel do dna, a se ne zmeni za svarila odtujenega 
oœeta, ki pripoveduje bajke o skrivnostnem in 
zelo nevarnem bitju. Z odloœnim detektivom 
Scotland Yarda se odpravita v temaœne gozdove, 
kjer Lawrenca œaka srhljivo spoznanje o lastni 
preteklosti in najbolj temaœnih delih œloveøke 
duøe, ki lahko vsakogar spremenijo v divjo zver. 
DOLÆINA: 1 ura, 42 minut.

Kino / ZahvaleKino

Kino - Velike Lašče Kinoprogram za marec in april 2010 Kino - Velike Lašče Kinoprogram za marec in april 2010

Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odøla v niœ in pozabo,
po tebi medim stvarem pomen
in tvojo pesem skuøam peti za tabo. 

                                     (Tone Pavœek)

PETEK  AMERIØKA USPEØNICA – ROM. KOMEDIJA
19. MAR.  K J E   S T A   M O R G A N O V A? 
OB 19.00  Reæiser zabavnih romanc Glasba in besedilo ter Dva tedna za ljubezen se 

poda na iskanje izgubljene ljubezni zakoncev Morgan. Razmerje nevrotiœne 
Meryl in neodloœnega Paula je nasedlo na øtevilnih œereh sodobnega 
æivljenja, toda ker sta po nakljuœju priœa maf ijskemu obraœunu, morata v 
okviru programa zaøœite priœ zapustiti New York. Odpeljejo ju na zaspano 
ameriøko podeæelje, kjer se morata spopasti s øtevilnimi neprijetnimi in 
boleœimi preseneœenji, kar poœasi znova zaneti strast njune ljubezni. 
DOLÆINA: 1ura, 43 minut.

NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA – ANIMIRANI
21. MAR.  A L V I N   I N   V E V E R I Œ K I   2
OB 17.00  Navihane veverice Alvin, Simon in Theodore uæivajo v svetovni slavi 

svojih pevskih doseækov, toda njihov skrbnik David se odloœi, da ne smejo 
zanemariti izobrazbe. Poølje jih v øolo, kjer se morajo sooœiti s øtevilnimi 
nepriœakovanimi izzivi, dodatne preglavice in prva ljubezenska œustva pa jim 
povzroœi trio prebrisanih in pevsko zelo nadarjenih veveriœjih spogledljivk. 
Zabave in smeha polni glasbeni dvoboj se lahko priœne! DOLÆINA: 1ura, 
37 minut.

PETEK   AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI
26. MAR.  K N J I G A   O D R E Ø I T V E
Ob 19.00  V svetu, ki ga je opustoøila apokalipsa, se samotni bojevnik Eli poda na pot 

odreøitve œloveøtva. S sabo nosi knjigo znanj, s katero lahko znova zgradi 
civilizacijo, toda njegova pot je posejana s øtevilnimi ovirami. Na vsakem 
koraku ga priœaka nezaupanje ljudi in krvoloœni roparji, simbol moœi, ki ga 
nosi, pa zamika tudi tirana manjøega mesta. Da bi se dokopal do knjige, nad 
Elija poølje vse svoje sile, a ne raœuna na njegovo odloœnost in mojstrsko 
znanje vihtenja oroæja ... DOLÆINA: 1 ura, 58 min. 

NEDELJA  AMERIØKA USPEØNICA – ROM, KOM.
28. MAR.  O B L A Œ N O   Z   M E S N I M I   K R O G L I C A M I
OB 17.00  Nadebudni mladeniœ F lint sanja, da bo s svojimi nenavadnimi izumi izboljøal 

æivljenje someøœanov, a kot zakleto se vsi poskusi izjalovijo. Ker ne æeli 
konœati v oœetovi prodajalni sardin, izumi napravo, ki vodo spreminja v hrano, 
toda ko jo skuøa vkljuœiti, jo odnese v nebo. Kmalu iz oblakov priœne deæevati 
najrazliœnejøa hrana in F lintova priljubljenost hitro naraste. Na æalost se okusni 
vremenski pojavi spremenijo v naravno katastrofo, popolno uniœenje pa lahko 
prepreœi le F lintova iznajdljivost. DOLÆINA: 1 ura, 30 minut.

PETEK   AMERIØKA USPEØNICA – AKCIJSKI TRILER

2. APR.  N A   R O B U   T E M E 
OB 20.00  Reæiser bondiad Casino Royale in GoldenEye prikazuje zgodbo ostarelega 

policista Thomasa, ki je priœa umoru svoje hœerke. Preæet z jezo in 
maøœevanjem se odloœi na lastno pest poiskati morilca, a ob tem razkrije 
srhljivo zaroto med bogatimi korporacijami in vplivnimi politiki. Na glavo 
si nakoplje jezo izurjenega agenta CIE, ki skuøa prikriti vse sledi, toda nihœe 
od vpletenih ne raœuna na Thomasovo odloœnost, da kriminalce zlepa ali 
zgrda pripelje pred obliœje pravice. DOLÆINA: 2 uri, 6 min.

PETEK  ABONMAJSKA PREDSTAVA 
9. APR.  

PETEK          AMERIØKA USPEØNICA – TRILER 
16. APR.  I G R I Œ A R
OB 20.00  V bliænji prihodnosti najbolj priljubljena raœunalniøka strelska igra 

poteka s pomoœjo zapornikov, obsojenih na smrtno kazen, katerih telesa 
nadzorujejo bogati igralci. S 27 zmagami vodi ujetnik Kable, toda uporniki, 
ki nasprotujejo zlorabam ljudi, mu uspejo sporoœiti, da konca igre ne bo 
doœakal æiv. Kable se upre in uspe pobegniti, toda ob tem odkrije temaœno 
zaroto, ki utegne ogroziti prihodnost œloveøtva, zato se odloœi uporabiti svoje 
bogate uniœevalske izkuønje in ustaviti negativce. DOLÆINA: 1 ura, 59 min.

PETEK  SRBSKA USPEØNICA – KRIMINALKA 
23. APR.  B E O G R A J S K I     F A N T O M
OB 20.00  F ilm, prepleten z resniœnimi dogodki, je postavljen na noœne ulice Beograda 

v letu 1979. Skrivnostni voznik belega dirkalnika z vratolomno voænjo noœ 
za noœjo izziva nemoœne policiste. Upornika priœnejo vzpodbujati gledalci, 
ki vse bolj mnoæiœno spremljajo divje dirke. Toda to ne ustreza oblastem, 
ki dogodke razumejo kot politiœno provokacijo med obiskom predsednika 
Tita na Kubi, zato aktivirajo vse sile, da bi ustavili beograjskega fantoma. 
DOLÆINA: 1 ura, 30 minut.

NEDELJA  FRANCOSKA USPEØNICA – F iLM ZA OTROKE
25. APR.  D E K L I C A   I N   L I S I C A
OB 18.00  Nekega jesenskega jutra deklica na poti v øolo zagleda lisico. Oœarana pozabi na 

Z A H V A L A

                                    V 81. letu starosti nas je 
zapustila naøa draga mama in stara mama

Ana IVANŒIŒ
iz Marinœkov 3.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaøœanom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste jo v 
tako velikem øtevilu pospremili na njeni zadnji poti, 

ji darovali cvetje, sveæe in svete maøe. 
Hvala tudi gospodoma æupnikoma za opravljen 

cerkveni obred, pevcem za lepo zapete pesmi  ter 
pogrebnemu zavodu Zakrajøek.

Æalujoœi vsi njeni
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Æivljenje celo si garal,
za dom druæino vse si dal,
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

                               V spomin 

Sreœu GORØIŒU
V œetrtek, 25. marca, bo minilo prvo æalostno leto,

odkar si se poslovil od nas dragi moæ, ati in ata.
Æal ti ni bilo dano, da bi doœakal svoj 75. rojstni dan.

Namesto prisrœnega stiska rok ti gorijo sveœke na 
grobu.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v mislih in obiskujete 
njegov tihi dom.

                           Ati, pogreøamo te.
                                  Vsi tvoji

Kranj, dne 17. marca 2010

Glej, zemlja ki je vzela, kar 
je njeno. A kar ni njeno,
nam ne more vzeti. In to, kar
je neskonœno dragoceno, 
je veœno in nikdar ne more umreti.
       (Svetlana Makaroviœ)

                            Z A H V A L A

                        med angele je odøla

         Irena OREL
        (15. 1. 1967–8. 1. 2010)
       iz Gradeæa
Ljuba hœerka, œeprav si se dolgo in pogumno borila, 
je teæka bolezen zmagala. Mnogo prezgodaj si odøla. 

Vsi te pogreøamo. 
Hvala Ti za vse lepe trenutke, ki sva jih preæiveli 

skupaj. V mojem srcu bo vedno gorela luœ spomina. 

Iskreno se zahvaljujem sorodnikom, vaøœanom, prijateljem 
in znancem za darovano cvetje, sveœe in druge prispevke. 

Za vsak stisk roke, za izreœena osebna in pisna soæalja.
Hvala vsem za tako øtevilno spremstvo na njeni zadnji poti. 

Hvala æupniku gospodu Økulju, hvala Mirku za lep 
poslovilni govor in hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem 

spominu. 

V globoki æalosti mami Marija Orel.

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

Z A H V A L A
Svojo æivljenjsko pot je sklenila naøa draga mama, 

stara mama in taøœa

Gabrijela BAVDEK
(Marinœki).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izreœeno soæalje, darovano 

cvetje in sveœe. Hvala vsem za darovane sv. maøe, 
iskrena hvala  vsem, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi dr. Starcu Vidrihu, æupniku 

Vinku Øegi za lepo opravljen obred ter pogrebnemu 
zavodu Zakrajøek.

Æalujoœi vsi njeni

Sreœna, draga vas domaœa,
kjer hiøa mojega stoji oœeta.

  (F. Preøeren)

Z A H V A L A

ob izgubi

Staneta JANŒARJA
Iskrena in velika zahvala sorodnikom, dobrim in 

ljubim ljudem, soœutnim sosedom in tudi tistim, ki 
zaradi zdravstvenih razlogov niso mogli priti, a so v 
æalosti in mislih bili z nami, ko smo se 3. februarja 

letoønjega leta poslovili od tebe, ljubi oœe, 
dedek in tast.

Mnogi bodo rekli: »Kar lepa leta so to.« Vendar nam, 
ki te imamo radi, nikoli ni dovolj. Tvoj pozitiven 
odnos do æivljenja, optimizem, smisel za humor, 
œlovekoljubje, prijaznost, odkritosrœnost, tvoje 
spretne roke, bister in iznajdljiv um nam dajejo 

odgovor na to, da pripoved o tebi in ljubezen do tebe 
nikdar ne umreta. 

Da æivita in bosta æiveli v nas samih.
Preveœ te ljubimo, da bi te kadar koli pozabili.

Hœerka Jadranka, vnuka Sara in Leo ter zet Leo.

Oglasi Trobla 2/2010
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Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.

Koledar prireditevKoledar prireditev
SREDA, 17. MAREC, ob 19. uri

Knjiænica Velike Laøœe
BISERI SLOVENSKEGA LJUDSKEGA IZROŒILA z gostjo 
Duøico Kunaver
(MKL – Knjiænica Velike Laøœe)

PONEDELJEK, 22. MAREC, ob 18.30 uri
Glasbena øola, Velike Laøœe
KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU
(Glasbena øola Ribnica, Oddelek Velike Laøœe)

SREDA, 24. MAREC ob 18. uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
DAN ZA SPREMEMBE – prvo sreœanje ustvarjalcev in 
prostovoljcev DNEVA SONCA 2010
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, Zavod Med.Over.
Net, Javni zavod Trubarjevi kraji)

PETEK, 26. MAREC, od 9. do 14. ure 
Levstikov dom, Velike Laøœe
NAJDIHOJCA 2010
KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe in Parnas

PETEK, 26. MAREC 
Kulturni dom, Rob
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
(KUD Rob)

SREDA, 31. MAREC, ob 17. uri
Knjiænica Velike Laøœe
ANGLEØKA PRAVLJICA »THE VERY HUNGRY 
CATERPILLAR
Pripovedovala bo Majda Kriæman Æuæek
(MKL-Knjiænica Velike Laøœe)

PONEDELJEK, 5. APRIL
Velike Laøœe – sv. Primoæ – Kaliøœe – Velike Laøœe
POHOD SV. PRIMOÆ – KALIØŒE
(PD Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 8. APRIL 
Øportna dvorana Velike Laøœe
OTVORITEV MALE ØPORTNE DVORANE
(Obœina Velike Laøœe)

PETEK, 9. APRIL, ob 19. 30 uri 
Levstikov dom, Velike Laøœe
6. ABONMAJSKA PREDSTAVA: »BEPOP« v izvedbi 
SNG Maribor
(Obœina Velike Laøœe)

SOBOTA, 10. APRIL
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe
OHRANJANJE KULTURNE DEDIØŒINE
(OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe)

SOBOTA, 10. APRIL, od 15. ure dalje
Trgovski center Velike Laøœe
SALAMIADA 2010
(SLS)

NEDELJA, 11. APRIL, ob 18. uri
Øportna dvorana Velike Laøœe
Koncert narodno-zabavne glasbe POZDRAV POMLADI
(DPÆ Velike Laøœe in Æupanov sklad)

ŒETRTEK, 15. APRIL ob 18. uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
VEŒER ZABAVNE GLASBE
(Glasbena øola Ribnica)

SOBOTA, 17. APRIL
VSESLOVENSKA AKCIJA: OŒISTIMO SLOVENIJO

SOBOTA, 17. april, od 8. do 12. ure
Trg pred Levstikovim domom, Velike Laøœe
VELIKOLAØKA TRÆNICA – SUHOROBARSKA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 24. APRIL, od 12. ure dalje
Gradeæ
POMLAD NA GRADEÆU
(Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ)

SOBOTA, 24. april ob 18. uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
PESEM.SI 2010– PREDSTAVITEV LETNEGA ZBORNIKA 
IN VSESLOVENSKO SREŒANJE
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, KUD Primoæ Trubar 
Velike Laøœe, Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 2. MAJ
Krvava Peœ – Veliki Malinjek – Krvavski hrib 
– Veliki Osolnik – Raøica – Velike Laøœe
POHOD NA VELIKI MALINJEK 
(PD Velike Laøœe) 

SOBOTA, 8. MAJ, ob 18. uri
Grad Turjak
VEŒER KVARTETOV IN KVINTETOV
(Turistiœno informativna pisarna, J.A.Z. in druæbenik k.d.)

NEDELJA, 9. MAJ
Grad Turjak
PRAZNOVANJE POMLADI 
• Ob 17. uri OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 
   pomladne delavnice na Gradeæu  
   (Druøtvo likovnikov Ljubljana)
• Ob 18. uri KONCERT VRHPOLJSKIH TAMBURAØEV
  (Druøtvo za ohranjanje dediøœine Gradeæ)

PETEK, 14. MAJ, ob 19. uri
Levstikov dom, Velike Laøœe
FOLKLORNI VEŒER
(DPÆ Velike Laøœe - Folklorna skupina Velike Laøœe)

SOBOTA, 15. MAJ
Obœini Velike Laøœe in Sodraæica
POHOD PO RIMSKIH ZAPORNIH ZIDOVIH V OBŒINI 
SODRAÆICA
(Druøtvo Claustra Alpium Iuliarum)

SOBOTA, 15. MAJ, od 8. do 12. ure
Trg pred Levstikovim domom, Velike Laøœe
VELIKOLAØKA TRÆNICA – POMLADNA TRÆNICA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 15. MAJ
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe
DRUÆENJE TREH GENERACIJ
(OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe)

ŒETRTEK, 20. MAJ ob 18. uri
Glasbena øola, Velike Laøœe
INTERNI NASTOP
(Glasbena Øola Ribnica, Oddelek Velike Laøœe)

SOBOTA, 22. MAJ 
ob 10. uri priœetek delavnic in dogodivøœin, 
art in etno trænica
ob 18. uri Sonœni sij 
Trubarjeva domaœija, Raøica
DAN SONCA – 5. FESTIVAL USTVARJALNOSTI
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 
Zavod Med.Over.Net 
in JZ Trubarjevi kraji)


