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Trobla
glasilo 

Občine Velike Lašče

Izteka se moj tretji mandat vodenja 
Občine Velike Lašče. Pri svojem delu 
sem se po svojih najboljših močeh trudil 
delati v največje dobro vseh občanov. 
Menim, da smo s pomočjo podpore 
občinskih svetnic in svetnikov, vaših 
nasvetov in predlogov, pa tudi kritik, 
tudi v iztekajočem se mandatu naredili 
veliko. Želel bi omeniti nekaj novih 
pridobitev.
Ena večjih investicij je bila izgradnja 
nove večnamenske športne dvorane v 
Velikih Laščah. Z velikim zadovoljstvom 
ugotavljam, da je dvorana vseskozi 
polno zasedena, tudi v popoldanskem 
in večernem času.  V njej poteka veliko 
rekreacijskih in tekmovalnih dejavnosti. 
To samo dokazuje upravičenost 
te investicije. Za potrebe vzgojno 
izobraževalnega procesa smo v osnovni 
šoli Primoža Trubarja uredili multi-
medijsko učilnico, šolsko knjižnico in 
posodobili zobno ambulanto. Prav 
tako smo prenovili jedilnico in letos 
še zbornico in druge prostore šolske 
uprave. Za potrebe predšolske vzgoje 
smo uredili tri dodatne prostore na 
Turjaku in Karlovici in s tem dosegli, da 
so v predšolski program sprejeti prav vsi 
otroci iz naše občine.
Tudi na področju komunalnih dejavnosti 
smo izpeljali nekaj velikih investicij. 
Asfaltirali smo cestne odseke od Turjaka 
do Podturjaka, v Uzmane, v Cente 
in Borovec, kot tudi po vsej Rutarski 
planoti. Zavedamo se, da je zdrava, 
neoporečna pitna voda ena največjih 
dobrin. Zato smo veliko finančnih 
sredstev namenili za investicije na 
področju vodne oskrbe. Zgradili smo 
dve novi vodovodni vrtini pri Mohorjih 
in v Strletih in s tem zagotovili dodatne 
količine čiste pitne vode. Prav tako 
smo na novo zgradili oziroma obnovili 
vodovodno omrežje od Karlovice do 
Poznikovega in preko Kota do Male 
Slevice.  Letos pa smo z vodovodnimi 
deli končali v Velikih Laščah do Kijan in 
po Veliki Slevici. V letošnjem letu smo 
na področju urejanja javnih površin 
s postavitvijo kipa Primoža Trubarja 
zaključili ureditev parka pod bloki v 
Velikih Laščah, uredili pa smo tudi 
parkirišče in park pri pokopališču. Na 
tem mestu  smo pridobili okoli petdeset 
novih parkirišč. Zaključena je tudi 
ureditev vaškega središča v Gradežu.
Za velik dosežek štejem tudi nakup petih 
hektarjev zemljišča za izgradnjo  obrtne 

cone Ločica pri Turjaku. Še vedno smo v 
fazi pridobitve gradbenega dovoljenja 
za komunalno ureditev cone.  Prepričan 
sem, da se nam bo v bližnji prihodnosti 
ta nakup obrestoval, saj bomo poskušali 
z ugodnimi cenami zemljišč pritegniti 
k nam čim več investitorjev in tako 
omogočiti nadaljnji razvoj našega 
gospodarstva.
Vsekakor moram omeniti še izgradnjo 
širokopasovnega omrežja po naši 
občini, saj menim, da je to eden naših 
večjih uspehov. Prva faza tega projekta 
se zaključuje, kmalu bo omogočena  
gradnja priključkov do vseh tistih, ki 
bodo sklenili naročniške pogodbe za 
prejemanje telekomunikacijskih storitev 
z enim od gostujočih operaterjev v 
zgrajenem omrežju.
Z organizacijo nekaterih odmevnih 
prireditev in z  obiski pomembnih 
predstavnikov političnega in 
družabnega življenja, Občina Velike 
Lašče postaja čedalje bolj poznana v 
slovenskem prostoru, pa tudi izven 
njega. Omeniti želim odmevno državno 
proslavo ob 500. obletnici Trubarjevega 
rojstva leta 2008, katere soorganizator 
je bila tudi naša Občina. 
Poleg vas, spoštovane občanke, 
spoštovani občani, ki ste na Občino 
naslavljali razne prošnje in pobude, pa so 
odločilno besedo pri kreiranju občinske 
razvojne politike vsekakor imeli 
občinski svetniki. Nekateri so delovali 
bolj, drugi manj opazno, nekateri 
svetniki so na sejah občinskega sveta 

bili bolj glasni, drugi bolj tihi, nekateri 
so včasih brez utemeljenih razlogov  
nasprotovali  predlaganim sklepom. 
Ne glede na to moram priznati, da sem 
bil vesel tudi bolj »vročih« razprav, 
ki so pokazale naše različne poglede 
na reševanje določenih problemov. 
Še bolj pa sem vesel tega, da smo v 
štiriletnem obdobju v občinskem svetu 
ustvarili take medsebojne odnose, ki 
so prispevali k temu, da se je večina 
sklepov sprejemala s soglasjem vseh 
svetnic in svetnikov.  Zato naj gre moja 
naslednja zahvala podžupanji dr. Tatjani 
Devjak in ostalim občinskim svetnicam 
in svetnikom za dobro sodelovanje. 
Lepa zahvala naj velja tudi zunanjim 
članom občinskih odborov, ki so s 
svojim delom pripomogli k boljšemu  
delovanju občinskega sveta. 
Trudili smo se, da bi občino naredili kar 
najbolj prijazno za bivanje vseh nas.  
Zato smo  največ proračunskih sredstev 
namenili prav investicijam. Za izpeljavo 
teh, pa tudi pri drugih zadevah je bilo 
potrebno veliko truda, dogovarjanj, 
usklajevanj in prepričevanj.  Za 
strokovno delo pri izpeljavi vseh 
projektov in drugih zadev so vsekakor 
zaslužni sodelavci občinske uprave, za 
kar se jim tudi zahvaljujem.
Občina Velike Lašče je znana po številnih 
družabnih, kulturnih, turističnih, 
športnih in drugih prireditvah. Zato naj 
se zahvalim tudi vsem predsednikom 
društev in organizacij, ki ste poskrbeli za 
pestro dogajanje na različnih področjih. 
Za korektno sodelovanje se zahvaljujem 
tudi predstavnikom javnih ustanov. 
Hvala ravnateljici in vsem učiteljicam 
in učiteljem osnovne šole Primoža 
Trubarja, kot tudi vzgojiteljicam v 
našem vrtcu. Lepo zahvalo za delo in 
skrb za naše občane pa namenjam tudi 
osebju naše Zdravstvene postaje.
Za konec pa se moram še posebej 
zahvaliti tudi svoji družini, ženi in 
otrokoma, ki me podpirajo in razumejo, 
kadar se moje delo zaključi pozno v 
večer, pa tudi takrat, ko se s petkom 
ne konča, temveč nadaljuje v soboto, 
včasih pa tudi v nedeljo. 
Še enkrat hvala vsem za dosedanje 
sodelovanje in za zaupanje, ki sem ga 
bil deležen.

župan Anton Zakrajšek
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Prvi obiskovalci

Kip Primoža Trubarja je v letošnjem po-
letju dobil svoje mesto v novem veliko-
laškem parku.  
Kar nekaj časa so potekala dogovarja-
nja, preden smo se z  Narodno in univer-
zitetno knjižnico v Ljubljani dogovorili 
za izdelavo bronastega odlitka kipa Pri-
moža Trubarja po njihovem mavčnem 
izvirniku, ki ga je leta 1930 izdelal aka-
demski kipar Tone Kralj.
Bronasti odlitek je izdelal Borut Kamšek, 
Livartis d.o.o iz Ljubljane.

 Občinska uprava 

Velikolaški 
park dobiva 
končno 
podobo

NOVI 
PROSTORI
V ŠOLI IN 

VRTCU

Prvi teden šolskega leta 2010/2011 je bil 
za zavod OŠ Primoža Trubarja in vrtec 
Sončni žarek prav poseben. Zgodili 
sta se dve pomembni stvari. Prva je 
bila otvoritev nove zbornice, pisarne 
ravnateljice in preureditev pisarn uprave 
na šoli, druga otvoritev dveh novih 
oddelkov vrtca v nekdanji podružnični 
šoli Karlovica. 
Otvoritev v šoli je povezana s prvim 
šolskim dnem. V jutranjih urah smo 
sprejeli učence druge in tretje triade, 
kasneje, v dopoldanskem času, pa še 
učence prve triade. Posebno pozornost 
smo namenili prvošolcem. Po zaključku 
je sledila otvoritev na novo urejenih in 
preurejenih šolskih prostorov. 
Šola je v prvi vrsti namenjena učencem. 
Na naši šoli učenci pridobivajo 
znanje v nadstandardno urejenih 
prostorih knjižnice, računalniške 
učilnice in športne dvorane, prav tako 

imajo omogočene nadstandardne 
zobozdravstvene storitve. Ostale učilnice 
so primerno urejene in opremljene 
tudi z informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo. Pomembno je tudi, da imajo 
učitelji vsaj osnovne pogoje za delo. 
Do sedaj na naši šoli ni bilo primerno 
urejenega prostora, kjer bi lahko 
načrtovali pouk, se posvetovali med 
seboj, izmenjavali izkušnje in sodelovali 
na pedagoških konferencah in drugih 
strokovnih srečanjih. Z novo zbornico je 
med učitelji čutiti zadovoljstvo in veselje.
3. 9. 2010 smo se zbrali na Karlovici ob 
drugem pomembnem dogodku, na 
otvoritvi dveh oddelkov vrtca Sončni 
žarek, ki sta urejena v prostorih nekdanje 

podružnične šole. Podružnična šola je 
bila na tem mestu odprta leta 1939 in 
stoji na zemljišču g. Andoljška, ki ga je 
proti odškodnini zamenjal za Koslerjevo 
podarjeno parcelo. Prvo leto je bilo 
vpisanih 115 otrok, ki sta jih poučevali 
dve učiteljici. Z leti se je šolski okoliš 
ožil, nižalo število učencev in 24. junija 
2002 so se vrata podružnične šole 
Karlovica zaprla. Skupina učiteljev in 
tedanji ravnatelj so nekdanje šolske 
prostore preuredili v šolski muzej, ki 
se je imenoval Spomina vredna šolska 
učilnica. 
1. septembra 2010 je bilo v teh prostorih 
spet mogoče zaslišati otroški živ žav. Z 
ureditvijo novih prostorov je bilo vsem 
staršem omogočeno, da so svoje otroke 
vpisali v vrtec. Malo je tako uspešnih 
občin, ki bi vpis omogočile prav vsem 
otrokom, v naši Občini je to mogoče.  
Oba projekta nam veliko pomenita. 
Iskreno se zahvaljujemo županu Občine 
Velike Lašče g. Antonu Zakrajšku in 
podžupanji dr. Tatjani Devjak za uspešno 
izvedbo dveh tako zahtevnih projektov.

Ravnateljica:
mag. Metoda Kolar

Foto: Ljubica Galun

1. septembra  2010, so prostori nekdanje podružnične šole na 
Karlovici zopet oživeli. Lepo prenovljeni in opremljeni igralnici 
sta pričakali 33 predšolskih otrok. Nekateri  od njih  še niso 
dopolnili enega leta, drugi bodo kmalu upihnili peto svečko 
na torti. 14 najmlajših je zbranih v skupini Čebelice, 19 otrok, 
starih od 2 do 5 let pa v skupini Žabice. Prvo srečanje z novimi 
prostori, novimi prijatelji in vzgojiteljicami je za vsakega otroka 
poseben čas, zato je prvi mesec namenjen uvajanju. Prve dni so 
bili v igralnicah prisotni tudi starši, da bi bil prehod iz domačega 
okolja v vrtec za vse lažji. Otroci z veseljem in zvedavo 
uporabljajo veliko novih igrač. Ob lepem vremenu bomo z 
veseljem preživljali čas na urejenem igrišču in na sprehodih 
raziskovali in odkrivali okolico našega vrtca. 
Ob otvoritvi, 3. septembra, so si nove prostore ogledale družine 
naših otrok, vaščani, predstavniki občine, sodelavci vrtca in vsi, 
ki jih spomini vežejo na nekdanjo podružnično šolo. Prireditev 
so s prisrčnim nastopom popestrili otroci iz skupine Račk. 
Vzgojiteljice se bomo trudile, da se bomo vsi, otroci, starši 
in zaposleni, dobro počutili, želimo pa si tudi vzajemnega 
sodelovanja s krajani. 
                                                                                                  Vzgojiteljice 

iz enote vrtca na Karlovici

PRVI DNEVI V VRTCU NA KARLOVICI

Foto Anja Mikuž Otoničar

Spoštovani 
gospod 
župan!

Delavke Zdravstvene postaje Velike Lašče 
se Vam iskreno zahvaljujemo za izreden 
posluh, ki ga imate za naše in pacientove 
potrebe, za vsa sredstva, ki ste jih namenili 
za zdravstveno postajo. 

Delavke ZP Velike Lašče

ODVOZ KOSOVNEGA MATERIALA
IN ZBIRANJA NEVARNIH 

GOSPODINJSKIH ODPADKOV 
Obveščamo vas, da je za območje občine Velike Lašče po programu zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2010 predviden urnik odvoza po 
naslednjem razporedu:

URNIK ODVOZA 
KOSOVNEGA MATERIALA
(po območjih nekdanjih KS) 
VELIKE LAŠČE 13. 10. 2010
ROB  14. 10. 2010
TURJAK 15. 10. 2010

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH 

GOSPODINJSKIH 
ODPADKOV 
Pri Domu krajanov v Turjaku
4. 10. 2010 - 9.00 - 17.00
5. 10. 2010 - 8.00 - 15.30 

Pri Gasilskem domu Velike Lašče 
6. 10. 2010 - 9.00 - 17.00
7. 10. 2010 - 8.00 - 15.30.

Občinska uprava

ODPRTJE DVEH NOVIH 
ODDELKOV VRTCA 
Zaradi povečanja potreb  na podro-
čju predšolskega varstva in z željo, da 
se zagotovi sprejem  vsem otrokom iz 
naše občine, ki jih starši želijo vpisati v 
vrtec, smo poiskali rešitev za odprtje 
dveh novih oddelkov na Karlovici.  Star-
ši so na  skupnem sestanku  z aplavzom  
pozdravili predlagano rešitev in izrazili 
veliko zadovoljstvo, da bodo lahko je-
seni svojega otroka vključili v vrtec.
V poletnih mesecih so bila v bivši po-
družnični šoli na Karlovici izvedena po-
trebna obnovitvena dela, prostori so v 

celoti na novo opremljeni, postavljena 
so zunanja igrala, asfaltirano je dvori-
šče in postavljena nova ograja. 1. sep-
tembra 2010 se je tako v Mišjo dolino 
vrnila »mladost«, ki je bila z  zaprtjem 
šole pred leti izgubljena.  
Z letošnjima novima oddelkoma se je 
število oddelkov Vrtca Sončni žarek, ki 
deluje kot enota OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče, v primerjavi z letom 2004, 
ko je bil zgrajen sedanji vrtec, podvoji-
lo – iz šestih oddelkov na dvanajst. 

 V. V.

Foto: Stanka Mustar

SKRB ZA OKOLJE 
V letošnjem poletju sta bili tudi na 
področju varstva okolja zaključeni dve 

investiciji. Pri vrtcu v Velikih Laščah in 
pri novih oddelkih vrtca na Karlovici sta 
bili nameščeni biološki čistilni napravi.

V. V.

NOVE PRIDOBITVE V OBČINI
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OBVESTILO POLICIJSKE POSTAJE LJUBLJANA VIČ

Spoštovane občanke 
in občani Občine 
Velike Lašče!
Obveščam Vas, da je na Policijski postaji Ljubljana Vič prišlo do 
kadrovskih sprememb, in sicer sem svoje dolgoletno delo kot vodja 
policijskega okoliša na Policijskem okolišu Velike Lašče zaključil in 
sedaj opravljam druga dela na PP Ljubljana Vič. 
Zahvaljujem se za odlično sodelovanje uslužbencem Občine Velike 
Lašče, OŠ Primoža Trubarja, Vrtca Sončni žarek ter članom LD 
Velike Lašče, Turjak in Mokerc in vsem članom gasilskih društev na 
območju Občine Velike Lašče.  
Ob tej priložnosti se Vam iskreno zahvaljujem za dosedanje 
uspešno sodelovanje in Vam želim vso srečo ter da bi varno živeli 
v prihodnje. 

Jože Rozman 

Prav tako pa vas obveščamo, da je novi komandir na PP 
Ljubljana Vič Andrej Medvešek.  

Novi vodja policijskega okoliša Velike Lašče je sedaj Blaž Jaklič, ki 
je to delo opravljal od leta 2001 na območju policijskega okoliša 
Ljubljana Rudnik in ima na tem področju že pridobljene vse 
kvalifikacije. 
Dosedanje sodelovanje in delo policije se s tem ne bo spremenilo. 
Kljub vsemu si prizadevamo, da bi se sodelovanje med policijo 
in občani še izboljšalo, in sicer z večjo prisotnostjo policistov na 
terenu ter s tem zagotavljanjem kvalitetnejšega opravljanja uslug 
občanom. 
Prav tako bomo povečali tudi večjo prisotnost vodje policijskega 
okoliša v policijski pisarni Velike Lašče na Šolski ulici 3 v Velikih 
Laščah. Sedaj bodo uradne ure v policijski pisarni vsako sredo med 
16.00 in 18.00. Kljub temu bo pisarna odprta tudi izven omenjenih 
uradnih ur in bo tudi na voljo občanom (vsakič, ko bo policijsko 
vozilo parkirano pred objektom policijske pisarne).
Telefonska številka policijske pisarne Velike Lašče je 01/789 14 
34.  Dežurstvo v pisarni bo opravljal predvsem vodja policijskega 
okoliša Blaž Jaklič. Občasno zaradi nujnega operativnega dela v 
času uradnih ur ni dežurnega policista, takrat in pa v času, ko ni 
policista na terenu, lahko pokličete Policijsko postajo Ljubljana Vič 
na tel. številko 01/470 09 60. 
Policijska pisarna Velike Lašče je namenjena predvsem v pomoč 
občanom pri različnih prijavah, ali pa če vas pestijo take težave, ki 
jih lahko rešite skupaj z vodjo policijskega okoliša (rajonski policist).  
Policisti PP Ljubljana Vič si prizadevamo za tesnejše sodelovanje z 
občani policijskega okoliša Velike Lašče, saj bomo lahko le s skupno 
pomočjo reševali negativne pojave, kot so kazniva dejanja, prekrški 
in podobno. 
Prav tako vam svetujemo, da v vozilih ne puščate vrednih stvari 
(torbice, mobilni telefoni, avtoradio ipd.), vozila pa parkirajte, če je 
le mogoče v garažo oz. na varovani parkirni prostor. 
Da bi preprečili izvrševanje kaznivih dejanj vlomov v hiše in 
stanovanja, vam svetujemo, da namestite alarmne naprave na hiše, 

protivlomna vrata, kovinske rešetke in roloje na večje steklene 
površine, na manjše steklene površine pa zaščitno folijo. 
Za kakršno koli pomoč policije Vam je na voljo VPO Blaž Jaklič.
Želimo vam varno in mirno leto ter pričakujemo vaše sodelovanje. 

Lep pozdrav. 
                                    Blaž Jaklič, vodja policijskega okoliša              

Novo! BREZBOLEČINSKO DELO z uporabo 
najnovejšega LASERSKEGA SISTEMA

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

poskrbimo za zdravje vašega zobovja in vam 
zagotovimo lep nasmeh.

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

PreNaDENT

 

Draga 1, IG
tel:  040 934 000

Naročanje vsak delavnik od 8.00 do 18.00.

MALI OGLAS

Stanovanjski dvojček 2x po 155 m2 na lepi lokaciji v 
Puščah pri Turjaku v 3. GF prodam. Cena po dogovoru. 
Tel. 041 751 266

Veronika Podlogar

Zlatih maturantov, tistih, ki so dosegli 30 točk ali več, je letos 280, kar je 
v primerjavi z lanskim letom za 99 »odličnjakov« manj, a veseli smo, da 
sta med njimi tudi dva naša občana. Naziv zlati maturant sta si »priučila« 
Veronika Podlogar na Gimnaziji Bežigrad in Primož Ogrinec na Gimnaziji 
Ledina.

Primož Ogrinec

ZLATA MATURANTA 2010

Kako bi opisala svojo pripravo na 
maturitetno preverjanje znanja? Je 
bilo več sprotnega učenja ali je bila 
koncentracija učenja vendarle v zadnjih 
tednih pred maturo? 
VERONIKA: Mislim, da je najpomembnejše 
sprotno delo skozi vsa štiri leta gimnazije. 
Tik pred maturo pa je potrebno znanje le še 
osvežiti.   
PRIMOŽ: Posebnih priprav, poleg tistih, ki 
smo jih imeli v gimnaziji, ni bilo. Učenje pa je 
bilo koncentrirano na zadnjih nekaj tednov 
pred maturo. 

Se prištevata med nadarjene ali vztrajne 
osebe? Sta po opravljeni maturi tudi 
v resnici imela »dober občutek« ali 
vaju je novica o doseženem uspehu 
presenetila?
VERONIKA: Za uspeh je verjetno potreben 
tudi kanček nadarjenosti, predvsem pa 
sprotno delo. Ko so se vsi preizkusi končali, 
pravzaprav nisem imela tako dobrega 
občutka, vendar pa se je na koncu vse 
odlično izšlo. Najbolj napeto je bilo tik 
pred objavo rezultatov, saj sem za vpis 
na fakulteto potrebovala veliko točk. 
Rezultatov sem bila zelo vesela in jih temu 
primerno proslavila.
PRIMOŽ: Če imam na voljo ti dve možnosti, 
bi izbral prvo. Nikoli se namreč nisem rad 
sproti in veliko učil. Tudi pri sami maturi so 
mi predmeti, pri katerih sta poleg golega 
učenja potrebna tudi logika in neko 
uporabno znanje, zelo pomagali. 

Po opravljeni maturi sem bil z gotovostjo 
prepričan le v to, da bom pri vseh predmetih 
pozitiven, tako da me je rezultat kar 
presenetil.  

Lahko zaupata kakšen recept za čim 
boljši uspeh pri maturi letošnjim 
dijakom, ki jih naslednje leto čaka 
matura? Čemu naj posvečajo največ 
pozornosti?
VERONIKA: Vsekakor naj se dobro 
pripravijo, vendar pa naj jih mature ne bo 
strah. Navsezadnje pa naj ne pozabijo na 
sprostitev in druženje, saj je sproščenost 
garancija za uspeh. 
PRIMOŽ: Letošnjim maturantom bi 
predlagal le to, da se s samimi maturitetnimi 
izpiti ne obremenjujejo preveč. Ti namreč 
niso tako težki, kot obljubljajo profesorji. 
Gimnazijo naj jemljejo z neko zdravo mero 
samokritičnosti; pri predmetih, še posebno 
pri tistih, ki jih imajo na maturi, pa nikoli ne 
škodi trohica elana in zanimanja za snov.

Kje bosta nadaljevala svojo pot učenosti 
in kakšni so vajini načrti v prihodnosti?
VERONIKA: Vpisala sem se na študij 
fizioterapije. Ker pa življenje dan za dnem 
prinaša nove izzive in priložnosti in sem po 
naravi vedoželjna, se v prihodnosti morebiti 
lotim še kakšnega študija. Še naprej pa se 
seveda nameravam ukvarjati s svojimi hobiji.
PRIMOŽ: Študij bom nadaljeval na fakulteti 
za strojništvo, na ljubljanski univerzi. 
Kakšnih posebnih načrtov za prihodnost pa 
še ne kujem. 

Želimo vama veliko študijskih uspehov 
na vajini nadaljnji poti učenosti.

Uredniški odbor
 

Spoštovana zlata 
maturanta

Vesel sem, da  kljub temu, da je letošnjih zlatih maturantov 
precej manj, kot preteklo leto, naši dijaki dosegajo tako dobre 
rezultate in se v zadnjih letih že kar po pravilu uvrščajo med 

»zlate«.

Iskrene čestitke 
Veroniki Podlogar in Primožu Ogrincu 
za dosežen »zlati uspeh« na letošnji maturi.

Župan
Anton Zakrajšek 

STEKLARSTVO PETER HREN, s. p.
Gradež 14, 1311 Turjak
gsm: 031/35 66 68
tel.: 01/788 13 66

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
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V soboto, 11. septembra 2010, je bil za Rute in Rutarje
prav poseben dan.

Priča smo bili otvoritvi obnovljene in novo asfaltirane ceste po Rutah, hkrati pa smo se 
veselili tudi otvoritve novo zgrajene gasilske garaže.
Želje Rutarjev, da bi se tudi z naše planote v svet popeljali po urejeni in asfaltirani 
cesti, so se uresničile, izčrpano prašno makadamsko cesto je zamenjala lepo urejena 
asfaltirana cesta.

NOVI PRIDOBITVI V RUTAH

V zadnjih dneh avgusta so bila namreč 
zaključena dela in položen asfalt na 
cestnih odsekih Naredi-Selo in Dednik-
Rupe, s katerimi se je tudi zaključil 
projekt asfaltne povezave Rut z 
občinskim središčem. 
Pričakovanja so bila velika, nihče izmed 
nas pa si ni upal verjeti, da se bo danes 
mogoče iz sleherne rutarske vasi, 
tudi iz Dednika, mogoče odpraviti po 
asfaltirani cesti.
Z asfaltiranim dvoriščem pred OŠ 
Mohorje pa so Rute pridobile tudi 
urejeno središče, katerega bomo v 
prihodnje z veseljem izkoriščali za 
druženja in ostale prireditve.
Za novo pridobitev se v imenu krajanov 
iskreno zahvaljujemo Občini Velike 
Lašče, predvsem gre zahvala županu  
Antonu Zakrajšku, Občinskemu svetu, 
članom Občinske uprave in vsem, ki 
ste kakorkoli pripomogli k realizaciji 
zastavljenega projekta. 
Zahvala velja tudi izvajalcu del, družbi 
Mapri gradbeno podjetje in vzdrževanje 
d.o.o., za kakovostno izvedbo del in za 
res lepo ureditev šolskega dvorišča.
Zahvaljujemo se tudi krajanom in 
vsem lastnikom zemljišč na celotnem 
območju Rut za izdajo soglasij in pomoč 
pri izvedbi del.
Drugi, za naš kraj nezanemarljiv projekt, 

pa je zaključek gradnje gasilske garaže 
za hranjenje gasilske cisterne. Dela 
še niso v celoti zaključena, je pa za 
nami večina del, zato smo se odločili, 
da otvoritev ceste združimo tudi z 
otvoritvijo nove garaže.
Tudi v tem primeru gre največja zahvala 
g. Antonu Zakrajšku za odobrena 
sredstva, ObčinaVelike Lašče je namreč 
prispevala finančna sredstva za nakup 
potrebnega gradbenega materiala, ter 
gospe Jerici Tomšič-Lušin za ureditev in 
pripravo potrebne dokumentacije.
Zahvala velja tudi krajanom Rut in PGD 
Rob za prispevana denarna sredstva, 
ter vsem posameznikom za opravljena 
prostovoljna dela.
Da je bilo v soboto zares slovesno, so 
s svojim obiskom prispevali župan 
Anton Zakrajšek, člani Občinskega 
sveta, predstavnica občinske uprave 
mag. Jerica Tomšič Lušin, župnik, prelat 
Vinko Šega, kateremu velja zahvala 
za opravljen blagoslov, predstavniki  
PGD Rob, predstavniki izvajalcev del in 
krajani, kateri smo se ob zvokih mladih 
glasbenikov, Mihe Juvanca, Jakoba in 
Domna Indiharja, veselili pozno v noč.

KO Rute
 Borut Tomažin

Abonma 2010/2011
Program predstav 14. sezone 
gledališkega abonmaja v Velikih Laščah 
smo predstavili že v prejšnji številki 
Troble, tokrat pa podajamo še nekaj 
splošnih informacij o ceni in vpisu 
abonmaja.

Cene abonmajskih vstopnic:
- redna cena: 55 EUR
- za dijake, študente in upokojence: 50 EUR
- v prosti prodaji: 12 EUR na predstavo.

Možno je plačilo v dveh obrokih. Vse 
prodane vstopnice predstavljajo le slabo 
polovico cene celotnega abonmaja, 
razliko do polne cene pa financira Občina 
Velike Lašče. Zato si želimo, da bi bile 
predstave dobro obiskane in tako bo 
poleg prodaje vstopnic za občane Velikih 
Lašč možen tudi nakup abonmaja za 
občane sosednjih občin.  
Abonma bo možno rezervirati od dneva 
izida Troble dalje na telefonski številki: 
01/7810 370. Rezervirane vstopnice je 
treba dvigniti do zaključka vpisa. 

Vpis abonmaja za občane 
Velikih Lašč bo:
- v sredo, 29. septembra 2010,
od 10. do 17. ure in
- v četrtek, 30. septembra 2010,
od 10. do 12. ure. 

Vpis abonmaja za občane 
sosednjih občin pa bo: 
- v sredo, 6. oktobra 2010,
od 10. do 17. ure in
- v četrtek, 7. oktobra 2010,
od 10. do 12. ure. 

Prva predstava gledališkega abonmaja 
2010/2011 bo že v petek, 15. oktobra, 
ob 19.30. Šentjakobsko gledališke 
se nam bo predstavilo s situacijsko 
komedijo »ZBUDI SE, KATKA!«.
V gledališki abonma 2010/2011 pa 
so vključene še predstava domačega 
KUD-a Primož Trubar Velike Lašče z 
naslovom NEUGNANA ČEVLJARKA, igralci 
Gledališča Koper nas bodo nasmejali s 
komedijo CHICCHIGNOLA, REVIZORJA bo 
predstavilo Prešernovo gledališče Kranj, 
sledile pa bodo še SVOBODNI ZAKON 
v izvedbi Narodnega doma Maribor, 
NENAVADNA PRIGODA SNG Nova Gorica 
in PRAVA DEKLETA KUD-a Teater G. 
Občina Velike Lašče si kot organizator 
gledališkega abonmaja pridržuje pravico do 
spremembe programa iz objektivnih razlogov. 

Lepo vabljeni!  
 Občinska uprava

TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE

Le kdo izmed nas ne pozna vsaj ene od dveh pesmic? Prve 
se spomnimo s plakatov v zobozdravstvenih ordinacijah, 
drugo pa radi in veselo pojejo naši najmlajši osnovnošolci. 
Že vrsto let se naši otroci do petega razreda trudijo, da bi 
imeli čiste, zdrave zobke, saj tekmujejo v akciji za čiste zobe. 
Akcija za čiste zobe  poteka tako, da  zobozdravnica dr. 
Emilija Lušnic in sestra Laura pred začetkom pouka prideta 
nenapovedano v razred in naključno izbereta otroke. Nato  
otroci dobijo rdeče tabletke, jih zgrizejo in pomažejo po 
zobeh. Nato  pogledata, ali je na zobkih kaj oblog. Če  ima 
otrok čiste zobe, dobi točko, ki se vpiše na posebno tabelo. 
Razred, ki zbere najvišje število točk, zmaga. Za nagrado 
dobi darilca sponzorjev in odpotuje na nagradni izlet v 
Ljubljano v Tivoli, kjer se zberejo vsi zmagovalni razredi 
osnovnih šol, ki so tekmovale. 
Lansko šolsko leto je zmagal takratni 1. a, torej letošnji 2. a 
razred. Učenci so bili ponosni na svoj dosežek, saj so vztrajali 
celo leto, si pridno umivali zobke in se neprestano opozarjali 
med seboj, če je imel morda kateri od sošolcev umazane 
zobke. Na zaključni prireditvi se je zbralo okoli 3000 otrok, iz 

Sem zajček Repko mlad,
si zobke čistim rad 
s krtačko venomer,
zjutraj in zvečer. 
Mi za kolače ni, 
le repa mi diši …

Moji beli zobki, moji beli zobki
kakor sneg se svetijo.
Moji beli zobki, moji beli zobki
se kar sami smejejo …

ČB
705 osnovnih šol in 41 šol s posebnimi potrebami. Prireditev 
je otvoril župan Zoran Jankovič ob pomoči Lumpi junakov, 
ki so bili zelo simpatični in navihani.
Prim. mag. Tatjana Leskošek Denišlič, ki je pred 27 leti začela 
tekmovanje in je še vedno njegova gonilna sila, je sklenila 
akcijo: »Vesela sem, da so učenci 705 slovenskih osnovnih 
šol zaključili to tekmovanje, bilo pa bi jih še več, če tega ne 
bi preprečila gripa.« Dogajanje na prireditvi so popestrili še 
akrobatska skupina Hip Hooper z zajčkom in maskote Lumpi 
junakov, zaključila jo je zabava s pevko Damjano Golavšek. 
Največji trgovec je poskrbel za nagrade najboljšim in z 
izdelkom Lumpi razveselil učence najboljših razredov z 
vseh 705 šol, nagrade pa so prispevali tudi Zdravstveni dom 
Ljubljana ter podjetji Wrigley in Pan San.
Tudi letošnje leto bo na naši šoli potekalo Tekmovanje za 
čiste zobe. Učencem želimo veliko uspeha na tekmovanju. 
Njihovi čisti, lepi, zdravi zobki bodo največja nagrada 
predvsem za njih, pa tudi za nas, ki pri tem sodelujemo.

Simona Bavdek
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Velikolaška vokalna skupina

koncert ob 20-letnici delovanja

sobota, 16. oktober 2010,
ob 19. uri

župnijska cerkev v Velikih Laščah
Vabljeni!

KulturaKultura

Parnasov projekt Rdeči seznam Mišje 
doline se počasi zaključuje.  Kot rezultat 
botaničnih sprehodov so nastale 
fotografije, ki so jih posneli udeleženci. 
Ožji izbor med poslanimi fotografijami je 
napravila fotografinja Milena Vintar.  Na 
fotografski razstavi Rdeči seznam Mišje 
doline je tako predstavljenih 16 rastlin 
z rdečega seznama oz. zavarovanih 
rastlin 11 udeležencev. Ogledali ste si 
jih že na Trubarjevi domačiji in v Robu, 
jeseni pa si jih lahko ogledate v galeriji 
knjižnice Velike Lašče. 
Morda ste v zadnjih poletnih dneh 
opazili snemalno ekipo, ki je neutrudno 
spremljala mlade igralce iz Roba z 
okolico in Ljubljane? Pod režijskim 
vodstvom Roka Borštnika nastaja 
15-minutni igrani film o mesojedkah 
Mišje doline, ki si ga boste predvidoma 
lahko ogledali že v oktobru – več 
informacij na naši spletni strani zavod-
parnas.org. 
Mesojedke pa so bile predstavljene 
tudi na prvem od treh predavanj, ki 
jih pripravljamo ob mednarodnem 
letu biotske raznovrstnosti. Aktivnosti 
zavoda Parnas podpirata Urad vlade za 
komuniciranje in Ministrstvo za okolje 
in prostor. 
Vabimo vas na celostno predstavitev 
naših aktivnosti, ki jih pripravljamo v 
okviru dvodnevnega dogajanja 8. in 9. 
oktobra 2010 v Parnasovem centru v 
Robu. Ogledali si boste lahko  rezultate 
projekta, na razstavi pa bodo na ogled 
tudi številne mesojede rastline enega 
njihovih največjih poznavalcev v 
Sloveniji – Jureta Slatnerja iz Trzina. 

Metka Starič, zavod Parnas
Milena Vintar je pripravila izbor fotografij za razstavo 
Rdeči seznam Mišje doline

Snemanje novega Parnasovega filma na Zgončah ...

... in na mokrišču v Mišji dolini

Mesojede rastline je na predavanju v Robu predsta-
vila ...

Mišja dolina 
- na fotografijah, v filmu in še kje

DNEVI EVROPSKE
KULTURNE DEDIŠČINE 2010

SOBOTA, 25. SEPTEMBER, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica

DEDIŠČINA IN 
POMANJKANJE

PREDSTAVITEV LIKOVNO PESNIŠKE ZBIRKE KITKE Z 
RAZSTAVO ORIGINALNIH PLATEN

Knjigo bodo predstavile pesnici Ana Porenta in Sonja Votolen in 
slikarka ter oblikovalka Jana Pečečnik.

Z avtoricami Kitk se bo pogovarjala Darinka Grmek Štrukelj.

(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti in Javni zavod Trubarjevi kraji) 

NEDELJA, 26. SEPTEMBER, od 10. do 
12. ure
Ahac nad Turjakom

PO SLEDOVIH ANDREJA 
TURJAŠKEGA
– NA AHAC

Privoščite si družinski izlet na Ahac nad Turjakom. 
Po znameniti bitki pri Sisku je dal Andrej Turjaški cerkvico na 
Gori posvetiti sv. Ahcu. Zavod Parnas bo poskrbel za razlago 

ob razstavi Po sledovih Andreja Turjaškega, ki je nameščena v 
zvoniku cerkve sv. Ahca. Otroci se bodo lahko preizkusili v igrici 

streljanja z mini katapultom. Vstopnine ni.

(Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče)

SOBOTA, 2. OKTOBER, ob 17. uri
Trubarjeva domačija, Rašica

USTVARJALNO 
SOBIVANJE Z VODO

Odprtje pečnice – žagarjeve sobice na Temkovi žagi
 s prestavitvijo dela študijskih krožkov velikolaške UTŽO na temo 

vodnih pogonov

Odprtje fotografske razstave 
»Vodni pogoni v Velikolaški deželi«

Poezija in kratke zgodbe na temo vode in mlina

(Javni zavod Trubarjevi kraji in UTŽO Velike Lašče)

Javni zavod Trubarjevi kraji in Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije

  ADAPTACIJE    NOVOGRADNJE   
  TLAKOVANJE    FASADE    
  KNAUF    KANALIZACIJE  

Malenkosti naredijo kvaliteto. Kvaliteta ni malenkost.

Gradež 44 a, Turjak
gsm: 041/784 422, tel.: 08/205 12 52, fax: 01/7889824

e-mail: nfo@skarpa.si

Koncert

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

Foto: MS

Heda Marolt
je duša robarske 
amaterske knjižnice 
V prvem nadstropju Doma krajanov v 
Robu ob sredah, petkih in nedeljah bralce 
pričakuje knjižničarka Heda Marolt. V tej 
mali knjižnici je bralcem na voljo okrog 
3000 knjig, manjša zbirka videokaset, 
DVD-jev in zgoščenk. Začetki knjižnice v 
Robu segajo v leto 1971, prva ljubiteljska 
knjižničarka pa je bila Angela Puh, ki je 
sprva izposojala knjige kar doma. V letu 
1974 se je knjižnica preselila v dograjeni 
dom krajanov, v letu 2005 so ji dodali še 
manjši dodatni prostor. Knjižnico lahko 
obiščete: 
ob sredah od 17.00 do 18.00, 
ob petkih od 9.30 do 11.00 in 
ob nedeljah od 9.30 do 11.00.
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ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE NA GRADU TURJAK

»Gledano s srcem«
 

GRAJSKI STOLP GRADU TURJAK     |     Četrtek, 2. septembra, ob 18. uri

Foto: Joanna Zajac-Slapničar

OBJAVL JA 

RAZPIS ZA 3. OBMOČNO FOTOGRAFSKO RAZSTAVO
na temo 

M E D  B E S E D O  I N  P O D O B O
Razstava bo od 23. 11. do 5. 12. 1010,

v paviljonih Erbergove graščine Dol,  v Dolu pri Ljubljani.

K sodelovanju vabimo vse ljubiteljske fotografinje in fotografe, ki delujejo na območju občin,
pod okriljem JSKD-OI Ljubljana okolica:

Dobrova- Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Dol pri Ljubljani in Medvode!

Rok za pri javo je  21.  10.  2010!
 Razpisno dokumentacijo, prijavnico in vse ostale informacije dobite na naslovu:

JSKD-OI Ljubljana okolica
Trg MDB 14, 1000 Ljubljana

tel.: 01 241 05 37,  faks: 01 422 26 44
e-pošta: oi.ljubljana.okolica@jskd.si; 

V četrtek, 2. septembra 2010, je bila v grajskem stolpu 
gradu Turjak odprta likovna razstava z naslovom »Gledano 
s srcem«. »Slike svojih src« so razstavile članice likovne 
skupine Univerze za tretje življenjsko obdobje Ivančna 
Gorica pod vodstvom mentorice Joanne Zajac-Slapničar. 
Za kulturni program so poskrbeli pesnici Ana Porenta 
in Darinka Grmek Štrukelj ter člani Moškega pevskega 
zbora Šmarje SAP pod vodstvom zborovodkinje Mojce 
Jevnikar Zajc. Razstavo je uradno odprl direktor Javnega 
zavoda Trubarjevi kraji Matjaž Gruden, za pogostitev pa so 
poskrbele kar same avtorice in pokazale, da niso umetnice 
le na platnu, ampak tudi pri ustvarjanju slaščic.

Joanna Zajaca-Salpničar je o razstavi povedala:
"Razstava dokazuje, kako so ustvarjalne članice skupine
in to so:
Milena Dimec, Danila Ilešič, Danica Jaklič, Ana Medved, 
Cveta Medved, Adela Petan, Marija Rus, Olga Strmole, 
Olga Godec-Šeme in Branka Tomov."
S strastjo in veseljem pristopajo k novim izzivom
in hitro napredujejo. 
Slikanja ne omejujejo na čas srečanj v skupini,  temveč to 
delo nadaljujejo
še doma, kjer pogosto slikajo pozno v noč. Vsaka ima svoj 
način slikanja, priljubljeno tehniko in motive. Rada vidim, 
da samostojno pristopajo k določeni temi.
Likovno izražanje je del človeka, ki mu prinaša notranji mir, 
mu poglablja razmišljanje in razširja obzorja. 
Ponosna sem, da se lahko srečujem z ljudmi, ki so se odločili, 
da ne glede na druga znanja in vsakodnevne obveznosti, 
naredijo kaj več«. 
Razstava bo na ogled do 30. septembra 2010. Ogledati si jo 
bo mogoče v odpiralnem času gradu, in sicer je Grad Turjak 
odprt za nenajavljene obiskovalce vsako soboto, od 12. do 
19. ure in vsako nedeljo, od 11. do 19. ure ter za organizirane 
skupine vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru.

Barbara Pečnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Naša dediščina

Robarji za 
Rob
Zavod Parnas namerava v sodelovanju z 
društvom Zarja spominov – enota Rob 
in prostovoljci očistiti in ponovno oživiti 
nekdanje pešpoti, ki so vodile do cerkve 
Marijinega rojstva v Robu. Območje, 
ki ga urejamo,  je v registru kulturne 
dediščine zabeleženo kar dvakrat - kot 
kulturna krajina reke Rašice in Mišje 
doline, pa tudi kot arheološko najdišče 
Hrib, kjer je bila v preteklosti najdena 
rimska svinčena utež. Namen akcije je 
ohranjanje izročila kulturne dediščine, 
vzpostavitev rekreativnih poti za 
prebivalce in obiskovalce Roba ter velja 
tudi kot povabilo prebivalcem Roba z 
okolico za prostovoljske akcije.
Akcijo smo pričeli v avgustu s pregledom 
lokacij, z zbiranjem starih razglednic 
in fotografij, na katerih so pešpoti še 
dobro vidne, ter z dogovori z lastniki.  
Prva delovna akcija je bila namenjena 
urejanju prostora okrog spomenika v 
Robu (nedelja, 29. 8. 2010), pri čemer 
so se zelo izkazali delavci samskega 
doma Kresnica, za kar se jim prav lepo 
zahvaljujemo. Delo je potekalo pod 
vodstvom Srečka Marolta, predsednika 
društva Zarja spominov Rob.
Naslednjo soboto so prostovoljci pod 
vodstvom Tomaža Šulentiča iz zavoda 
Parnas očistili nekatere steze in poti 

Stara pešpot Preska je do robarske cerkve vodila mimo šolskega sadovnjaka. Na sliki sta lepo vidna nekdanje 
šolsko poslopje (požgano je bilo 3.12.1943) in prosvetni dom. Razglednico hrani Majda Jakše Ujčič.

Utrinek z nedeljske delovne akcije pri spomeniku v 
Robu. Foto: Jože Starič

Robarski 
kostanj spet 
lahko diha 
Okrog 80 let star kostanj sredi Roba smo 
najprej osvobodili številne kovinske  
navlake (risalni žebljički,  sponke, žeblji) 

in šolarji so ugotovili, da zdaj spet 
lahko diha. Da bo dihal še naprej, smo 
okrog njega namestili leseno stojalo za 
plakatiranje, ki ga je izdelal Miro Tekavec 
z Velikega Osolnika.  Miru velja pohvala 
in zahvala za dobro voljo, ki jo je pokazal.  
Želimo pa si tudi, da bi raznašalci plakatov 
bolj upoštevali kulturo plakatiranja. Za 
tiste, ki ne vedo: plakata, ki je še aktualen, 
ne prekrivamo z novimi plakati.  

Zavod Parnas 
Kostanj z novo ograjo Foto: Metka Starič

preko Korovega hriba do nekdanje šole, 
med katere sodita tudi pot okrog hriba 
do Škalce in naprej do Podhojnega 
hriba.  Prostovoljci poti čistijo brez večjih 
posegov, ščipajo in žagajo veje, ki segajo 
čez pot. Glede na to, da se bliža leto 2011, 
ki je leto prostovoljstva, pričakujemo, 
da se nam bo pri naslednjih akcijah 
pridružilo še več domačinov. Vabimo 
tudi vse, ki hranite stare fotografije, 
zgodbe in razglednice Roba, da se nam 
oglasite v Interpretacijskem  centru Rob.  

 Metka Starič, zavod Parnas

Zbirka starega kmečkega orodja na 
Gradežu je bogatejša za več kot 100 let 
star pütrh. Čemu je pütrh pravzaprav 
služil, vedo le še kraja-ni, ki imajo na  
svojih plečih že kar lepo število križev.
Pütrh se je imenovala lesena posoda v 
obliki sodčka, prostornine okoli 5 litrov, 
ki so jo včasih uporabljali za prenos ter 
shranjevanje hladne studenčnice. V 
primerjavi s steklenico je imel pütrh dve 
veliki prednosti: voda je ostala dalj časa 
hladna kot v steklenici, pa tudi rokovanje 

z njim je bilo enostavnejše, saj ni bilo 
nevarnosti, da bi se razbil.  
Stanislav Zabukovec se spominja, da je 
v pütrhu leta 1940 in 1941 iz studenca 
Mrzlica nosil hladno svežo vodo koscem, 
ki so s kosami kosili travo na gredeških 
senožetih. Žejni kosci so nagnili pütrh k 
ustom in se odžejali z mrzlo studenčnico 
skozi gornjo odprtino – veho. 
Pütrh  - nemško : Handfäßchen : prevod - 
ročni sodček.

Jože Jeršin

PÜTRH – ROČNI SODČEK
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Tradicionalna 
pridelava prosa na 
Gradežu 
Na Gradežu smo že tretje leto zapored posejali proso, vsako 
leto na večji njivi. Tudi letos so ga članice društva za ohra-
njanje dediščine ročno oplele, na prvi septemberski dan pa 
tudi ročno požele. Nekaj kvadratnih metrov nepožetega 
prosa pa je počakalo na njivi še dva dni zato, da so si ročno 
žetev ogledali tudi učenci velikolaške osnovne šole.
Požeto proso je potrebno ometi iz latja. To opravilo je bilo 
vedno tudi večerni družabni dogodek in se je opravljalo v 
parih. Tokrat so ga učenci pričeli že dopoldne, bosonoge 
članice in člani društva pa so se zvečer morali krepko po-
truditi, da so omeli zrnje prosa. Letina je zelo dobra tako, da 
tradicionalno pridelane prosene kaše zlepa ne bo zmanjka-
lo.
Za marsikoga to opravilo velja za naporno in marsikateri 
udeleženec se je dodobra spotil. Po tradiciji so bili vsi udele-
ženci tudi vrženi na kopico. Predvsem pa je bilo veliko dobre 
volje in smeha.

 Boris Zore 

Žetev Foto: Jože Jeršin

Stane Zabukovec ločuje zrnje od plev Foto: Jože Jeršin

V Robu ob evropski 
noči netopirjev 
V Sloveniji živi 27 vrst netopirjev, vsi so zavarovani. Po 
letošnjem  popisu članov SDPVN v Mišji dolini živi 12 vrst, 
dobro se počutijo ob potokih, obraščenih z obvodno drevnino, 
saj jim le-ta pomaga pri orientaciji v prostoru. Na rdeči seznam 
najbolj ogroženih sodijo mali, veliki in južni podkovnjak ter 
vejicati netopir, poleg njih pa v Mišji dolini lahko srečate še 
obvodnega, resastega in brkatega netopirja, navadnega in 
gozdnega mračnika ter poznega, malega in drobnega netopirja. 
Različne vrste netopirjev so ogrožene zaradi jamskega turizma, 
prenove stavb, svetlobnega onesnaževanja, krčenja gozdov, 
preganjanja, škodujejo jim premazi za les, podiranje dreves z 
dupli in krčenja gozdov. Netopirji iz Mišje doline ne pijejo krvi, 
se ne zapletajo v lase, njihovi iztrebki (gvano) pa so celo nadvse 
iskano gnojilo. 
Ob 12. evropski noči netopirjev smo se v zavodu Parnas 
ponovno pridružili akcijam Slovenskega društva za proučevanje 
in varstvo netopirjev. V Interpretacijskem centru Rob smo 
prisluhnili predavanju absolventa gozdarstva Aljaža Rijavca. 
Predstavil je 12 vrst netopirjev, ki so jih člani društva v letošnjem 
letu popisali v Mišji dolini. Sledil je sprehod do Robarke, kjer 
smo s pomočjo ultrazvočnih detektorjev »opazovali« netopirje 
– to pomeni, da smo v detektorju najprej zaslišali različne zvoke, 
nato pa netopirje v bližini tudi opazili. Tudi po štirje naenkrat so 
svojo večerjo iskali pod lučmi javne razsvetljave. Prireditev je 
podprla Občina Velike Lašče.

Letošnja netopirjem prijazna domačija je kmetija pri Ambrožu iz Marinčkov Foto: 
Simona Fajfar

Ob tej priložnosti smo podelili tudi drugo priznanje Netopirjem 
prijazna domačija. Ta naslov podelimo enkrat letno domačiji, 
kjer imajo do netopirjev še posebej lep odnos.  Letos ga je 
prejela kmetija pri Ambrožu iz Marinčkov pri Robu. Aljaž Rijavec 
iz SDPVN in Metka Starič iz Zavoda Parnas sta priznanje izročila 
celotni družini Andreja Krašovca, ki gospodari na domačiji. 
Njihova klet nudi zatočišče malim podkovnjakom, ki se med 
letom v njej večkrat spreletavajo, pozimi pa v njej preživijo zimo. 
Netopirjev ne preganjajo, za nemoten dostop so jim zagotovili 
stalno odprto okno. Poleg lepega odnosa do netopirjev 
pri obnovi svoje domačije v največji možni meri ohranjajo 
elemente podeželske stavbne dediščine, in čeprav še nimajo 
statusa ekološke kmetije, njihov način življenja in obdelovanja 
zemlje že ustreza kriterijem ekološkega kmetovanja. Čistijo in 
pred zaraščanjem rešujejo tudi mokrotne travnike Mišje doline.

Metka Starič, zavod Parnas

Društva

V organizaciji Društva Zarja spominov, 
društva, ki ohranja izročila in vredno-
te narodno osvobodilne borbe in osa-
mosvojitve, smo se zbrali na obletnici 
streljanja talcev s strani italijanskega 
okupatorja v Kotah pri Robu.
Na mestu zločina stoji skromen, ven-
dar lepo urejen spomenik, ki opozarja 
na tragičen čas, 23. julij 1942, ko je pod 
streli okupatorja ugasnilo življenje dva-
najstim talcem, krajanom Osredka in 
Cent. Žrtve so si morale same izkopati 
grobne jame. Že naslednji dan pa so 
svojci žrtve pokopali na pokopališču v 
Robu.

Srečo Marolt

Na takratne tragične dogodke je spomnila navzoče 
Valerija Ponikvar, ko je v priložnostnem govoru 
opisala dogodke izpred 68 let.

Udeleženci so se po spominski svečanosti zadržali 
v že tradicionalnem tovariškem pomenku, obujali 
spomine in se dogovarjali o novih srečanjih.

SREČALI SMO SE V KOTAH

Veterani počastili 
prispevek Sekirišč 
in pa blagoslovili 
Dom veteranov 
v Krvavi Peči ...
Sobota 11. 9. je bila za »hribovce« spet 
prazniœna; najprej so veterani OZVVS 
Velike Laøœe pod vodstvom poveljnika 
63. samostojne œete iz Velikih Laøœ pri-
pravili sveœanost v Sekiriøœah, kjer je imel 
med osamosvojitveno vojno svoj poloæaj 
drugi vod œete. Drugi vod je imel nalogo 
zavarovati zbirni center za prebeænike iz 
JLA v Krvavi Peœi na delu obrambnega 
rajona 63. samostojne œete. Tu so bili po 
besedah g. Hoœevarja v tistih odloœilnih 
dneh pripravljeni tudi na priœakovani 
spopad z agresorjem; med drugim so bile 
na kmetiji Leniœevih skladiøœene tudi ku-
mulativne in tromblonske mine. 

Spominsko ploøœo sta skupaj odkrila go-
spodar Joæe Leniœ in pa Duøan Hoœevar. 
Po krajøem prijateljskem pogovoru med 
domaœini in veterani - udeleæenci vojne 
se je dogajanje preselilo v Krvavo Peœ, 
kjer je bilo medtem æe vse pripravljeno 
za slovesno blagoslovitev objekta Doma 
veteranov. Za to priloænost si je drago-
ceni œas vzel tudi msgr. dr. Joæe Plut, 
polkovnik slovenske vojske, naœelnik 
vikariata GØSV. Kot somaøevalci so ga 
spremljali najstarejøi in øe vedno zelo ak-
tivni  æupnik z Roba, prelat Vinko Øega, 
æupnik Andrej Mulej s Sv. Gregorja in pa 
velikolaøki æupnik Vladimir Jaksetiœ. Slo-
vesnosti je prisostvoval tudi æupan obœine 
Velike Laøœe, g. Anton Zakrajøek. 
Po sveœanem veteranskem dejanju - 
prisegi je najprej spregovoril slavnostni 
govornik, g. Duøan Hoœevar, ki je v 
svojem govoru opisal potek dogodkov 
med vojno in se zahvalil za prispevek 
vsem veteranom, dotaknil pa se je tudi 
aktivnosti œlanstva pri obnovi doma in 
okolice ter perspektive in nalog v priho-

dnosti. Za njim se je v kratkem a poglo-
bljenem nagovoru msg. Plut dotaknil 
aktualne teme, domovinske zavesti in 
pripadnosti, nato pa sta skupaj s prela-
tom Øego objekt blagoslovila. 
V sproøœenem ozraœju je nato potekal 
ogled okolice in notranjosti objekta, 
kjer se je msg. Plut prepriœal o aktivno-
sti veteranske organizacije, jo pohvalil 
in tudi zapisal zelo lepo mnenje v knji-
go vtisov. Druæenje ob hrani in pijaœi je 
potekalo kar dobro v popoldanski œas 
in na koncu se je msg. Plut poslovil z 
obljubo, da pride v te lepe kraje øe s 
svojimi kolegi, da si ogledajo tudi na-
ravne lepote, ki jih je tako lepo povzdi-
gnil v svojem nagovoru prisotnim.

Zapisal in fotograf iral Sreœo Knafelc

Msgr. Plut in prelat Øega blagoslavljata 
Dom verteranov.

Slavnostni gostje.

G. Hoœevar in g. Leniœ sta odkrila spomin-
sko ploøœo.
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VPIS V JESENSKI SEMESTER 
2010/2011

Spoštovani mentorji, člani in vsi, ki bi 
želeli to še postati!
5. oktobra bo UTŽO Velike Lašče stara 
eno leto. Ob tej priložnosti vas vabimo 
na predstavitev študijskih krožkov, ki 
bodo delovali v novem šolskem letu 
2010/2011.

Predstavitev bo potekala skupaj s 
prireditvijo
»USTVARJALNO SOBIVANJE Z VODO«
v okviru Dnevov evropske kulturne 
dediščine 2010.

Dobimo se
v  soboto, 2. oktobra 2010 ob 17. uri 
na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Priključili se boste lahko naslednjim 
krožkom:

Umetnostna zgodovina
Mentorica: Marjana Dolšina
Ponedeljek, 16.30-18.00

Literarna skupina
Mentorici: Ana Porenta in
Darinka Grmek Štrukelj
Sreda, 19.00-20.30

Čebelarski krožek
Mentor: Brane Borštnik
Četrtek, 18.30-20.00

Računalništvo – uporaba interneta
Mentor: Gregor Grešak
Torek, 16.30-18.00

Amaterska fotografija
Mentor: Niko Samsa
Po dogovoru
 

Študijski krožek Naš kraj včeraj, danes, 
jutri pod mentorstvom Barbare Pečnik 
bo z delom nadaljeval v spomladanskem 
semestru 2010/2011, predvidoma v 
februarju. 

NOVO!!!
V šolskem letošnjem letu bomo pričeli 
na novo izvajati bralni krožek Beremo 
z Manco Košir pod mentorstvom 
Nuše Dedo Lale. Pridite na predstavitev 
krožka, kjer se bomo dogovorili tudi o 
terminu srečanj.

Za vse ljubitelje sadovnjakov pa že sedaj 
napovedujemo tudi spomladansko 
delavnico obrezovanja sadnega drevja 
(KGZS- Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana, Kmetijsko svetovalna služba).

Študijski krožki bodo potekali v 
Levstikovem domu v Velikih Laščah.
Vpisnina za prvi semester je 12,00 EUR. 
Poravnana vpisnina vam omogoča vstop 
na srečanja vseh študijskih krožkov.

Za vse dodatne informacije smo vam na 
voljo na telefonski številki
01/7881 006.

Vabljeni!

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE V VELIKIH LAŠČAH
»UČENJE VSE ŽIVLJENJE«

Odprtje pečnice – žagarjeve sobice na Temkovi žagi s 
prestavitvijo dela študijskih krožkov velikolaške UTŽO 

na temo vodnih pogonov

Kozaklamf – stara pastirska igra
Odprtje fotografske razstave 

»Vodni pogoni v Velikolaški deželi«
Poezija in kratke zgodbe na temo vode in mlina

Vabljeni k udeležbi!

»UČENJE VSE ŽIVLJENJE«
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE V VELIKIH LAŠČAH

  
USTVARJALNO SOBIVANJE Z VODO

v soboto, 2. oktobra 2010, ob 17.00 uri
na Trubarjevi domačiji na Rašici.

VPISI V NOVO ŠOLSKO LETO 2010/2011
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na
Javni zavod Trubarjevi kraji (01/7881 – 006,
info@trubarjevi-kraji.si).

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list  RS, št. 94/07 – UPB-3 in 45/08)  v zvezi 
z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07) je Občinska volilna 
komisija Občine Velike Lašče sestavila naslednji

S E Z N A M

a) kandidatov za župana
b) list kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Kandidati za župana so:
1. Anton Zakrajšek, roj. 07.07.1959, univ.dipl.inž., direktor Zavoda 
RS za blagovne rezerve, stanujoč Mala Slevica 36,
1315 Velike Lašče

Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

2. Marko Kožar, roj. 27.05.1944, upokojeni manager, upokojenec, 
stanujoč Male Lašče 70, 1315 Velike Lašče

Predlagatelj: Marko Kožar in skupina volilvcev

Za volitve v občinski svet so v seznam vpisane naslednje 
liste kandidatov:

1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. dr. Tatjana Devjak, roj. 21.03.1955, doktorica pedagogike, 
visokošolska profesorica, stanujoča Cereja 11,
1315 Velike Lašče
2. Franc Debeljak, roj. 22.07.1970, avtomehanik, poštni delavec pošte 
Rob, stanujoč Male Lašče 24, 1315 Velike Lašče
3. Miha Tekavec, roj.17.07.1989, elektrotehnik TK, študent, stanujoč 
Javorje 4, 1311 Turjak
4. Tatjana Stritar, roj. 24.11.1967, upravna tehnica, strokovna delavka, 
stanujoča Velika Slevica 14, 1315 Velike Lašče
5. Ivan Levstik, roj. 09.03.1958, kmetijski tehnik, predsednik KZ, 
stanujoč Dvorska vas 18, 1315 Velike Lašče
6. Jože Tekavec, roj. 25.02.1964, TK mehanik, stanujoč Rob 24, 1314 
Rob
7. Peter Indihar, roj. 27.01.1961, inž. kmetijstva, kmetijski svetovalec, 
stanujoč Stritarjeva cesta 39, 1315 Velike Lašče
8. Peter Podlogar, roj. 19.08.1980, komercialist, absolvent lesarstva, 
stanujoč Logarji 4, 1315 Velike Lašče
9. Katarina Polzelnik – Sever, roj. 27.02.1974, profesorica razrednega 
pouka, učiteljica na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, stanujoča Mala 
Slevica 22, 1315 Velike Lašče
10. Jože Stritar, roj. 25.04.1959, univ. dipl. ekonomist, projektno in 
procesno vodenje, stanujoč Rašica 24, 1315 Velike Lašče
11. Katarina Lenič, roj. 01.03.1985, socialna pedagoginja, učiteljica 
dopolnilne strok. pomoči, stanujoča Stritarjeva cesta 28, 1315 Velike 
Lašče

12. Janez Škrabec, roj. 20.06.1956, natakar, samostojni podjetnik, 
stanujoč Rob 11, 1314 Rob

2. Neodvisna domoljubna lista "Naš dom"  
1. Jože Pirman, roj. 16.02.1956, elektrotehnik, obrtnik podjetnik, 
stanujoč Turjak 60, 1311 Turjak
2. Katja Rupar, roj. 16.12.1982, živilski tehnik, dopolnilna dejavnost na 
kmetiji, stanujoča Veliki Osolnik 13, 1314 Rob
3. Franc Lipovac, roj. 21.03.1965, računalničar, obrtnik podjetnik, 
stanujoč Grič 36, 1315 Velike Lašče 
4. Jože Železnikar, roj. 24.03.1963, voznik, stanujoč Četež pri Turjaku 6, 
1311 Turjak
5. Mateja Zalar, roj. 19.08.1986, študentka,  stanujoča  Male Lašče 39, 
1315 Velike Lašče
6. Milan Kraševec, roj. 11.08.1972, gozdar, gozdarska obrt, stanujoč  
Selo pri Robu 14, 1314 Rob
7. David Petrič, roj. 10.03.1991, strojnik, voznik gradbene 
mehanizacije, stanujoč Mali Ločnik 26, 1311 Turjak
8. Veronika Garbas, roj. 08.02.1952, gospodinja, kmetica, stanujoča 
Veliki Osolnik 13, 1314 Rob
9. Friderik Kobilca, roj. 30.06.1953, voznik, stanujoč Podstrmec 7, 1315 
Velike Lašče

3. NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Rudolf Rupar, roj. 21.10.1962, elektrotehnik, voznik, stanujoč 
Poznikovo 11, 1315 Velike Lašče
2. Magdalena Stritar, roj. 25.01.1979, dipl. umetnostna zgodovinarka, 
vodička, stanujoča Prhajevo 4, 1315 Velike Lašče
3. Emil Ogrinc, roj. 28.09.1936, univ. dipl. inž. elektro, upokojenec, 
stanujoč Brlog - del 2, 1315 Velike Lašče
4. Darja Žužek, roj. 28.03.1976, dipl. ekonomistka, računovodkinja, 
stanujoča Podulaka 7, 1315 Velike Lašče
5. Vinko Gruden, roj. 25.08.1955, monter ogrevalnih naprav, 
vzdrževalec, stanujoč Ulaka 14, 1315 Velike Lašče
6. Ciril Metod Purkat, roj. 30.06.1943, gimnazijski maturant, 
upokojenec, stanujoč Krvava peč 20, 1314 Rob
7. Stanislav Indihar, roj. 28.02.1951, kmet, samostojni podjetnik, 
stanujoč Dolnje Retje 7, 1315 Velike Lašče
8. Milka Debeljak, roj. 04.01.1949, frizerka, upokojenka, stanujoča 
Gornje Retje 1, 1315 Velike Lašče
9. Vinko Žužek, roj. 05.05.1970, dipl. inž. tehnologije prometa, 
predavatelj, stanujoč Podulaka 15, 1315 Velike Lašče
10. Franc Gramc, roj. 18.09.1938, ključavničar, upokojenec, stanujoč 
Turjak 23, 1311 Turjak
11. Meta Gruden, roj. 03.01.1991, študentka, stanujoča Ulaka 14, 1315 
Velike Lašče

4. Lista 1550
1. Rok Borštnik, roj. 09.10.1981, univ. dipl. sociolog, programer 
aplikacij, stanujoč Prilesje 3a, 1315 Velike Lašče

LOKALNE VOLITVE 2010

OBČINA VELIKE LAŠČE
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MARKO – ŽUPANSKI KANDIDAT

Ko sem izvedel, da je sedanji župan napovedal na bližajočih se volitvah 
največjo zmago med vsemi župani v Sloveniji in da predvidoma ne bo 
imel protikandidata, sem se odločil, da mu pomagam, da njegova zmaga 
ne bo Pirova.
Po mojih, večini poznanih načelih za volilno kampanjo ne bom porabil 
niti ficka družbenega denarja niti ne mislim sklicevati zbora volivcev ali se 
celo podlo smejati z obcestnih plakatov, ker vem, da imate vsekakršnih, 
zlasti pa neizpolnjenih obljub že iz preteklosti dovolj in preveč.
Če pa me boste izvolili, pa nameravam občinskemu svetu predlagati 
močno spremembo statuta, po katerem bi se močno zmanjšala 
pooblastila župana in povečala pristojnost sveta. Funkcijo bi opravljal 
neprofesionalno, nastopam pa kot nestrankarski kandidat, ker menim, 
da je na lokalni ravni potreben razum s poudarkom na samoupravi 
od občinskega sveta do vaških skupnosti, ne pa slepo spoštovanje 
strankarske discipline in discipliniranje svetnikov.
Sem priznano dober gospodar, organizator in imam vodstvene izkušnje, 
vendar nameravam biti v službi volivcev in prevzemati za svoje delo 
moralno, materialno in kazensko odgovornost. Iz vseh navedenih 
razlogov naprošam občane, da volijo strankarsko neobremenjene 
neodvisne svetniške liste, ne pa strankarskih kandidatov.

Hvala za podporo. 
Vaš Marko Kožar !

Lokalne volitve

Vse informacije na telefonu
059 950 634 in 051 335 835.

Kot župan Vam bom na razpolago 
vedno in ob vsaki uri .

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!

S pomočjo vaše podpore, vaših nasvetov in 
predlogov pa tudi kritik, smo v iztekajočem se 
mandatu naredili veliko. 

Po svojem delu sem se po svojih najboljših močeh 
trudili delati v največje dobro vseh občanov, se 
trudim danes in se bom tudi v prihodnje.

Zase lahko rečem, da sem zavzet, delaven in da 
imam vsa tista znanja in sposobnosti, s katerimi 
lahko uspešno vodim občino tudi naslednja štiri 
leta. 

Z odgovornostjo in znanjem po začrtani poti 
za nadaljnji razvoj naše občine

Tokrat sem se odločil, da ne bom tiskal plakatov. Za vse vas 
bom raje organiziral koncert narodnozabavne glasbe, ki 
bo v soboto, 2. 10. 2010, ob 19. uri v Levstikovem domu v 
Velikih Laščah. 
Nastopili bodo znani slovenski ansambli. 

Prisrčno vabljeni!

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Kandidat za župana Občina Velike Lašče

KANDIDATA ZA ŽUPANA OBČINE VELIKE LAŠČE

2. Matjaž Gruden, roj. 11.12.1963, univ. dipl. inž. geodezije, informatik, 
pomočnik direktorja, stanujoč Jontezova ulica 9, 1315 Velike Lašče
3. Tjaša Dejak, roj. 28.04.1985, univ. dipl. pravnica, študentka 
podiplomskega študija, stanujoča Dolnje Retje 11, 1315 Velike Lašče
4. Bernardka Petrović Mager, roj. 12.05.1950, magistra farmacije, 
svetovalka v marketingu podjetja Krka, stanujoča Gradež 133, 1311 
Turjak
5. Tomaž Purkart, roj. 19.12.1975, lesarski tehnik, mizar, direktor, 
stanujoč Male Lašče 2c, 1315 Velike Lašče
6. Nuša Dedo Lale, roj. 22.02.1983, profesorica slovenščine, asistentka 
slovenščine v Celovcu, stanujoča Krpanova pot 7, 1315 Velike Lašče
7. Rok Poplatnik, roj. 06.02.1986, gimnazijski maturant, študent, 
stanujoč Levstikov trg 3, 1315 Velike Lašče
8. Mihael Polzelnik, roj. 26.09.1981, gimnazijski maturant, študent, 
stanujoč Velika Slevica 15, 1315 Velike Lašče
9. Marjana Dolšina, roj. 08.03.1984, univ. dipl. umetnostna 
zgodovinarka, učiteljica likovne umetnosti in zgodovine umetnosti, 
stanujoča Podsmreka pri Velikih Laščah 6, 1315 Velike Lašče
10. Jure Klančar, roj. 12.04.1984, gimnazijski maturant, mehanik, 
stanujoč Turjak 53, 1311 Turjak
11. dr. Emil Žagar, roj. 16.08.1969, dr. matematičnih znanosti, docent 
na fakulteti za matematiko in fiziko, stanujoč Krpanova pot 6, 1315 
Velike Lašče
12. Jože Starič, roj. 24.08.1965, elektrotehnik, vodja prodaje, stanujoč 
Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče

5. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Anton Zakrajšek, roj. 07.07.1959, univ. dipl. inž., direktor Zavoda RS 
za blagovne rezerve, stanujoč Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče
2. Anton Benjamin Strah, roj. 05.01.1939, predmetni učitelj, 
upokojenec, stanujoč Prilesje 9, 1315 Velike Lašče
3. Ladka Deterding, roj. 11.03.1960, gimnazijska maturantka, 
pravosodna sodelavka, stanujoča Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče
4. Jakob Jaklič, roj. 14.06.1955, komercialni tehnik, vodja izmene, 
stanujoč Rašica 13, 1315 Velike Lašče
5. Tina Jaklič, roj. 01.01.1989, gimnazijska maturantka, študentka, 
stanujoča Rašica 13, 1315 Velike Lašče
6. Janez Petrič, roj. 29.03.1942, gradbeni tehnik, upokojenec, stanujoč 
Na Gmajni 2, 1315 Velike Lašče
7. Danica Rojc Debeljak, roj. 21.08.1964, dipl. ekonomistka, direktorica, 
stanujoča Plosovo 2, 1315 Velike Lašče
8. Jože Ivanc, roj. 25.01.1974, strojni tehnik, elektromonter, stanujoč 
Pušče 2, 1315 Velike Lašče
9. Martina Truden, roj. 02.01.1966, tehnologinja prometa, upravnica 
pošte, stanujoča Mala Slevica 31, 1315 Velike Lašče
10. Primož Janežič, roj. 22.01.1974, avtomehanik, voznik, stanujoč 
Turjak 22, 1311 Turjak
11. Sebastjan Škof, roj. 03.01.1975, tesar, tesar – krovec, stanujoč 
Dolščaki 6a, 1314 Rob
12. Edvard Trček, roj. 25.06.1968, tehnolog prometa, kontrolor, 
stanujoč Mala Slevica 32, 1315 Velike Lašče

6. ZARES - NOVA POLITIKA
1. Andrej Kraševec, roj. 18.01.1976, univ. dipl. ekonomist, samostojni 
računovodja, stanujoč Vrh 2, 1314 Rob
2. Tanja Žunič, roj. 26.03.1979, kmetijska tehnica, študentka, stanujoča 
Rašica 15, 1315 Velike Lašče
3. Srečko Knafeljc, roj. 05.08.1952, grafični inženir, upokojenec, 
stanujoč Krvava Peč 7, 1314 Rob
4. Uroš Kraševec, roj. 27.07.1978, živilski tehnik, poslovodja mesnice, 
stanujoč Gradišče 5, 1314 Rob

5. Mateja Terlikar, roj. 28.08.1986, ekonomska tehnica, študentka, 
stanujoča Dolščaki 19, 1314 Rob

7. SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1. mag. Polona Cvelbar, roj. 06.12.1950, mag. farmacije, upokojenka, 
stanujoča Male Lašče 7, 1315 Velike Lašče
2. Janez Lukančič, roj. 06.11.1951, ključavničar, samostojni podjetnik, 
stanujoč Turjak 3, 1311 Turjak
3. Srečko Marolt, roj. 17.02.1948, avtomehanik, voznik, stanujoč 
Dolščaki 4, 1314 Rob
4. Branka Purkat, roj. 11.10.1952, prodajalka, upokojenka, stanujoča 
Turjak 77, 1311 Turjak
5. Ivan Grebenc, roj. 29.04.1942, dipl. inž. strojništva, upokojenec, 
stanujoč Trubarjeva cesta 52, 1315 Velike Lašče
6. Petar Lopičić, roj. 07.08.1950, inž. strojništva, vodja projektov, 
stanujoč Krkovo pri Karlovici 8, 1315 Velike Lašče
7. Nika Logar, roj. 30.04.1990, študentka ekonomije, stanujoča Turjak 
16, 1311 Turjak
8. Bojan Dejak, roj. 13.01.1962, retrofotograf, namizni založnik, 
stanujoč  Dolnje Retje 11, 1315 Velike Lašče
9. Alojzij Žužek, roj. 08.09.1948, trgovec, samostojni podjetnik, 
stanujoč Dvorska vas 1, 1315 Velike Lašče
10. Lidija Vilar, roj. 12.04.1957, univ. dipl. politologinja, upokojenka, 
stanujoča Pod lipami 2, 1315 Velike Lašče
11. Igor Sever, roj. 27.11.1964, dipl. ekonomist, samostojni podjetnik, 
stanujoč Šolska ulica 5, 1315 Velike Lašče
12. Boštjan Logar, roj. 20.12.1961, lesni tehnik, direktor, stanujoč 
Turjak 16, 1311 Turjak

8. SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1. Joško Ahec, roj. 30.05.1965, srednja izobrazba, natakar, stanujoč 
Turjak 5, 1311 Turjak
2. Jožica Puh, roj. 21.07.1958, srednja izobrazba, komercialistka, 
stanujoča Podlog 2, 1315 Velike Lašče
3. Olga Vaupotič, roj. 30.05.1983, zdravstvena tehnica,                                                                                                                                  
asistentka v ortodontski ambulanti, stanujoča Ščurki 2, 1311 Turjak
4. Jernej Škulj, roj. 10.08.1987, gradbeni tehnik, oblikovalec kovin, 
stanujoč Rimska ulica 15, 1315 Velike Lašče
5. Zdenka Mlakar, roj. 29.10.1971, prodajna administratorka, 
administratorka, stanujoča Rob 14, 1314 Rob
6. Tanja Ponikvar, roj. 11.09.1983, socialna oskrbovalka, stanujoča 
Veliki Osolnik 28, 1314 Rob
7. Marko Podržaj, roj. 27.04.1965, avtomehanik, tesar, stanujoč Veliki 
Ločnik 2, 1311 Turjak
8. Karmen Peterlin, roj. 05.08.1980, dipl. inž. radiologije, radiologinja, 
stanujoča Dolščaki 12, 1314 Rob

Voli se 12 članov občinskega sveta.

Glasuje se samo za eno (1) listo kandidatov. Volivec lahko da en 
preferenčni glas kandidatu, ki mu daje pri izvolitvi prednost pred 
ostalimi kandidati na listi, za katero bo glasoval.

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 

Velike Lašče, dne 18. septembra 2010

Občinska volilna komisija 
Občine Velike Lašče

           
PREDSEDNIK: Bogomir Samsa l.r.



20Trobla 5/2010 21 Trobla 5/2010Lokalne volitve

ZA PRIHODNOST OBČINE VELIKE LAŠČE
Zastavljeni cilji liste Zares za mandat 2010-2014:
• dokončanje izgradnje ŠIROKOPASOVNEGA INTERNETNEGA OMREŽJA v 

celotni občini.

• dokončanje komunalne ureditve in odprodaje OBRTNE CONE – NOVA 
DELOVNA MESTA v naši občini.

• izgradnja novega VRTCA NA TURJAKU, z dodatnimi prostori za osnovno 
šolo.

• izgradnja DOMA STAREJŠIH OBČANOV.

• izgradnja KANALIZACIJSKEGA SISTEMA RAŠICA in priprave na izgradnjo 
kanalizacijskega sistema Velike Lašče.

• dokončanje postopka sprejemanja občinskega prostorskega načrta. 

• obnova in gradnja vodovodnih sistemov.

• asfaltiranje preostalih makadamskih cestnih odsekov.

• aktivna vloga Občine za modernizacijo cestne povezave Ljubljana-Kočevje.

• pridobitev evropskih in državnih sredstev za investicije Občine. Pridobitev 
privatnih soinvestitorjev za izgradnjo doma starejših občanov in komunal-
no ureditev obrtne cone.

Lista kandidatov Zares
za Občinski svet
Občine Velike Lašče:

 
• Andrej Kraševec
   član Zares

• Tanja Žunič
   nestrankarska kandidatka

• Srečo Knafelc
   nestrankarski kandidat

• Uroš Kraševec
   nestrankarski kandidat

• Mateja Terlikar
   nestrankarska kandidatka

zares

Lokalne volitve

Spoštovane volivke in volivci občine Velike Lašče!
Štiri leta so hitro naokoli in ponovno je čas lokalnih volitev. Kandidata 
Joška Murna poznamo že vrsto let kot prizadevnega in napredno 
mislečega občana z izkušnjami na večjih področjih družbenega 
življenja naše občine. Z znanjem in zagnanostjo je pripomogel k 
napredku občine kot svetnik občinskega sveta že skozi tri volilne 
mandate.
Njegova prizadevanja in ideje podpiramo občani - somišljeniki, 
kateri nameravamo kot predstavniki z liste SNS tudi v bodoče 
soustvarjati, tako da se novi predlogi in ideje čim prej uresničijo v 
prid napredka občine Velike Lašče.
Kandidati izhajamo iz več različnih področij družbenega življenja, 
zato računamo, drage volivke in volivci,  na vašo podporo in vaš glas 
na prihajajočih volitvah.

Naj se vam predstavimo:
1. Joško Ahec – Murn, roj. 1965, elektrotehnik, Turjak 5
2. Jožica Puh, roj. 1958, komercialist, Podlog 2
3. Olga Vavpotič, roj. 1983, zdravstveni tehnik, Ščurki 2
4. Jernej Škulj, roj. 1987, gradbeni tehnik, Velike Lašče
5. Zdenka Mlakar, roj. 1971, administrator, Rob 14
6. Tanja Ponikvar, roj. 1983, socialna oskrbovalka, Veliki Osolnik 28
7. Marko Podržaj, roj. 1965, avtomehanik, Veliki Ločnik 2
8. Karmen Peterlin. roj. 1980, dipl. inž. radiologije, Dolščaki 12

STOPIMO SKUPAJ IN URESNIČIMO VAŠE IN NAŠE IDEJE!

Kandidati se bomo zavzemali, si prizadevali in zahtevali:
• izgradnjo že dolga leta obljubljenega doma starejših občanov in 
tako omogočiti tudi nova delovna mesta izrecno občanom naše 
občine,
• čimprejšnja izgradnja predvidene obrtne cone,
• izgradnjo trgovskega centra z raznovrstnimi dejavnostmi (banka, 
pošta, frizerske in wellness storitve, restavracija ter druge obrtne 
dejavnosti) v predvideni obrtni coni, kar prav tako odpira nove 
zaposlitve izključno našim občanom,
• asfaltiranje in dograditev še preostalih neurejenih makadamskih 
cest (Sloka Gora, Rute, itd.)  ter namenitev  posebnega poudarka na 
vzdrževanju cest, katere so v občinski lasti, 
• zmanjšanje ali ukinitev komunalnega prispevka mladim družinam, 
izključno iz naše občine, katere si želijo urediti stanovanjski problem 
in posledično čim prejšnja realizacija zazidalnega načrta, ki se v naši 
občini vleče že nekaj let,
• razširitev prostorskih kapacitet vrtca in šole (gledano na porast 
mladih družin v občini)  na podružnici OŠ Turjak in ne na predlagani 
lokaciji,
• ureditev požarnega reda po vaseh,
• ureditev in financiranje kanalizacije predvsem iz državnih in 
evropskih sredstev.
Podpirali in pomagali bomo uresničevati ideje drugih strank, katere 
bodo v dobrobit občanov Velike Lašče.
Ob tej priliki se vam zahvaljujemo za že izkazano zaupanje in 
podporo na državnozborskih volitvah ter računamo na vašo 
podporo na letošnjih lokalnih volitvah. 

KANDIDATI ZA OBČINSKE SVETNIKE OBČINE VELIKE LAŠČE

SKUPAJ ZMOREMO VEČ!
V Slovenski ljudski stranki se dobro zavedamo realnosti trenutka v katerem živimo. Zavedamo se, da 
brez sodelovanja, pozitivnega razmišljanja in delovanja ne bomo želi skupnih  rezultatov. Naše 
sodelovanje in delovanje v občinskem svetu v prejšnjem mandatu to potrjuje. Na sodelovanje 
pristajamo tudi v bodoče, zato smo prepričani, da  zmoremo: 
-  zgraditi vrtec in šolo na Turjaku
- nadaljevati aktivnosti za razvoj obrti in podjetništva in s tem omogočiti ljudem več možnosti zaposlitve 

bližje domačemu kraju (obrtna cona Ločica);
- resno pristopiti k reševanju problema odplak in gradnji čistilnih naprav;  
- uspešno zaključiti izgradnjo širokopasovnega omrežja po celotni občini;
- asfaltirati ceste: Rob – Rašica; Velika Slevica – Ulaka; Rob – Selo; Škamevec – Javorje; Lužarji – 

Neredi; Osredek po »Tretjaku«
- popraviti mostova na cesti Mala Slevica – Karlovica;
- poskrbeti za naše starejše krajane; 

1. TATJANA DEVJAK Velike Lašče  
2. FRANC DEBELJAK Male Lašče
3. MIHA TEKAVEC Javorje
4. TATJANA STRITAR Velika Slevica
5. IVAN LEVSTIK Dvorska vas
6. JOŽE TEKAVEC Rob

Vabimo vas, da se volitev udeležite in nam zaupate svoj glas – SKUPAJ ZMOREMO VEČ!

7. PETER INDIHAR Velike Lašče
8. PETER PODLOGAR Logarji
9. KATARINA POLZELNIK SEVER Mala Slevica
10.JOŽE STRITAR Rašca
11.KATARINA LENIČ Velike Lašče
12.JANEZ ŠKRABEC Rob

 Listo Slovenske ljudske stranke sestavljamo:

HVALA ZA DOSEDANJE 
ZAUPANJE

Obljubljamo, da se bomo 
tudi v prihodnjem mandatu 
zavzemali za dobrobit občank 
in občanov Občine Velike 
Lašče in dokončali projekte, ki 
smo jih z županom Antonom  
Zakrajškom zastavili v tem 
mandatu: čistilne naprave, 
vrtec, obrtna cona, dom za 
ostarele, itd.

Kandidatke in kandidati Slovenske demokratske stranke za volitve v 
Občinski svet občine Velike Lašče:

Anton Zakrajšek, Anton Benjamin Strah, Ladka Deterding, Jakob 
Rado Jaklič, Tina Jaklič, Janez Petrič, Danica Rojc Debeljak, Jože Ivanc, 
Martina Truden, Primož Janežič,  Sebastjan Škof in Edvard Trček.

KANDIDATI ZA OBČINSKE SVETNIKE OBČINE VELIKE LAŠČE
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Spoštovani!

Skupina svojstvenih posameznikov se je odločila, da na letošnjih lokalnih 

volitvah nastopi skupaj pod imenom LISTA 1550. Zbrali smo se z enim 

samim ciljem - občini Velike Lašče  ponuditi prepotrebne sveže ideje, ki  

jih znamo, zmoremo in hočemo uresničiti. Gradimo na strokovnosti, ob 

tem pa v občinski svet prinašamo nove obraze ter mladostno energijo.  

Zastavili smo naša imena, naša znanja, naše izkušnje, predvsem pa voljo  

do dela, ter vam v izbor ponudili neodvisno, nestrankarsko listo. 

Naše ideje med drugim predvidevajo:
− okrepitev ponudbe na področju turistične dejavnosti, s poudarkom na aktivni promociji naših kulturnih in 

naravnih znamenitosti, ter ustvarjanje s tem povezanih novih delovnih mest

− nove vsebine na gradu Turjak, ki bi dnevno privabljale obiskovalce ter ustvarjale dodatne priložnosti za trženje 

domačih izdelkov in storitev

− aktivno zavzemanje za širokopasovne komunikacije, dostopne vsem občanom pod primerljivimi pogoji

− aktivno zavzemanje za varno in sodobno ureditev regionalne ceste Ljubljana – Velike Lašče – Kočevje 

− podporo prizadevanjem po čim boljši izobrazbi od najmlajših pa vse do starostnikov

− urejanje problematike varstva okolja, črnih odlagališč, posegov v prostor in odpadnih voda

− aktivnosti na področju športa in rekreacije, vključno z brezplačno uporabo športne dvorane za občane

− aktivnosti na področju kulture, s poudarkom na vsebinski in finančni opredelitvi "občinskih" prireditev

NA VAS JE, DA PRETEHTATE. VOLITI STRANKO ALI LJUDI?

1. Rok Borštnik, Prilesje, univ.dipl.sociolog, roj.'81 7. Rok Poplatnik, Vel. Lašče, absol.org.in managementa, roj.'86

2. Matjaž Gruden, Velike Lašče, univ.dipl.inž.geod., roj.'63 8. Mihael Polzelnik, Velika Slevica, absol.farmacije, roj.'81 

3. Tjaša Dejak, Dolnje Retje, univ.dipl.pravnica, roj.'85 9. Marjana Dolšina, Podsmreka, univ.dipl.umet.zgodov., roj.'84

4. Bernardka Petrovič Mager, Gradež, mag.farmacije, roj.'50 10. Jure Klančar, Turjak, gimnazijski maturant, roj.'84

5. Tomaž Purkart, Male Lašče, lesarski tehnik, roj.'75 11. dr. Emil Žagar, Velike Lašče, dr. matemat.znanosti, roj.'69

6. Nuša Dedo Lale, Velike Lašče, prof.slovenščine, roj.'83 12. Jože Starič, Gornje Retje, elektrotehnik, roj.'65

Rudolf Rupar, Poznikovo
Magdalena Stritar, Prhajevo
Emil Ogrinc, Brlog
Darja Žužek, Podulaka

Vinko Gruden, Ulaka
Ciril Purkat, Krvava peč

Stanislav Indihar, Dolnje Retje
Milka Debeljak, Gornje Retje

Vinko Žužek, Podulaka
Franc Gramc, Turjak
Meta Gruden, Ulaka

Med kandidati za svetnike na letošnjih lokalnih volitvah so tudi 
kandidatke in kandidati Nove Slovenije-krščansko ljudske stranke.

Predlagamo ljudi, ki ne bodo samo govorili, temveč predvsem 
delali z ljudmi in za ljudi.

Politika mora biti delo za skupno dobro in temu v Novi Sloveniji, 
kljub gospodarski krizi in krizi vrednot ostajamo zavezani.

Naša stranka bo spodbujala povezanost občank in občanov za 
izvedbo dobrih skupnih programov.

Dajmo jim priložnost, da jih skupaj uresničimo in naredimo korak naprej.
Izberimo kandidate, ki bodo blizu ljudem.

N Si. Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka

KANDIDATI ZA OBČINSKE SVETNIKE OBČINE VELIKE LAŠČE

Domovino ne ljubimo zato,
ker je velika, ampak zato, 
ker je NAŠA.

NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA  NAŠ DOM
V Domoljubno listo smo se združili nestrankarski občani že leta 1998 z namenom pomiriti strasti med levimi in desnimi 

političnimi strankami. Naša naloga je tudi preprečevati nevarnost, da bi nas preplavile tuje ideje, zato črpamo moč za naše politično udejstvovanje 
le od domačih velikih mož (Trubar, Levstik, Stritar, Herbert in Andrej Turjaški). Domoljubna Lista kaže tudi na pravilno demokratično držo, saj so 
kandidati na njej z vseh treh krajev (Turjak, Rob, Lašče) enakomerno porazdeljeni na kandidatni listi. Pravilnik Liste pa opredeljuje dejstvo, da 
Domoljubna lista ne bo nikoli javno podpirala kandidata za župana, če tega predlaga katerakoli politična stranka. To pa zato, ker so za našo Listo 
vse stranke enako spoštovane. Zaradi čimprejšnega izhoda iz gospodarske krize, smo se odločili, da na teh volitvah javno podpremo kandidata, 
sprejemljivega za vse, to je g. ANTON ZAKRAJŠEK. ki je bil naš adut že dlje časa, vendar smo se zaradi lažjega postopka na volitvah strinjali, da ga 
lahko predlaga tudi politična stranka. Ker je velik poznavalec razmer v občini in človek z bogatimi izkušnjami na tem področju, ga tokrat tudi javno 
podpiramo. Strinja pa se tudi z našimi zastavljenimi cilji in se obvezuje, da si bo prizadeval, da bodo zastavljeni projekti s skupnimi močmi, za dobro 
vseh občanov, dokončani.

Z podporo zagotovo dvigujemo samozavest našim občanom. S TAKIMI DEJANJI OBČANE UČIMO LE LJUBEZNI DO VSEH, STRPNOSTI IN 
NASPLOH LJUBEZNI DO DOMOVINE. PRISLUHNILI SMO KLICU POSLANSTVA, ZATOREJ DOMOLJUBNA LISTA NE RAZDVAJA, TEMVEČ KREPI 
ENOTNOST, PRIJATELJSTVO IN PRAVO DEMOKRACIJO. 

Za vse to in še marsikaj jamčijo kandidati na Domoljubni listi: Jože Pirman, Katja Rupar, Brane Lipovac, Jože Železnikar, Mateja Zalar, Milan 
– Mišo Kraševec, David Petrič, Veronika Garbas, Miro Kobilica, ki bodo z ostalimi izvoljenimi svetniki zagotovo rešili tudi sedanjo krizo.

Vse volivke in volivce občine Velike Lašče vabimo na osebno predstavitev kandidatov za predstavnike v Občinskem svetu z liste NAŠ DOM in kandidat za župana.

Predstavitev bo v soboto, 2. oktobra 2010, ob 15. uri pri gostilni Slavček.
Gostje popoldneva : kandidata za župana, g. Anton Zakrajšek, dipl. pravnik g. Miran Kajfež  in  domoljub  Ivan  Borštner. V kulturnem 

programu bo nastopil kvartet Zvon, na družabnem srečanju pa vas bo zabaval  ansambel GAMA.
Vse volivke in volivce obveščamo, da so lokalne volitve 10. oktobra, katerih se udeležite in volite po svoji vesti.

Neodvisna Domoljubna lista NAŠ DOM, Predsednik Franci Pečnik

DOMAČE CIVILNO GIBANJE  

SOCIALNI DEMOKRATI
ZA HITREJŠI, ENAKOMEREN,
URAVNOTEŽEN RAZVOJ CELE OBČINE

Spoštovane občanke, cenjeni občani! 
Socialni demokrati si prizadevamo za skladen in premišljen razvoj vseh naselij v naši občini v gospodarskem, 
komunalnem in ekološkem pomenu. Tako bomo vsi deležni sadov razvoja naše občine.  Pri odločitvah v občini 
morajo dobiti večjo besedo občani.  Zato bomo veseli  vaših informacij, mnenj, predlogov in spodbud, da 
bomo v občinskem svetu lahko zastopali VAŠE interese. Zaupajte nam – delovali bomo zaneseno in pošteno. 

Na naši listi kandidatov za člane občinskega sveta so ljudje vredni zaupanja iz vseh področij občine.
mag. Polona Cvelbar, Male Lašče, magistra znanosti  Nika Logar, Turjak, študentka
Janez Lukančič, Turjak, samostojni podjetnik   Bojan Dejak, Dolnje Retje, retrofotograf
Srečko Marolt, Dolščaki, voznik     Alojz Žužek, Dvorska vas, samostojni podjetnik
Branka Purkat, Turjak, trgovka     Lidija Vilar, Velike Lašče, univ. dipl. politologinja
mag. Ivan Grebenc, Velike Lašče, magister znanosti  Igor  Sever, Velike Lašče, dipl. ekonomist
Petar Lopičič, Krkovo, ing. strojništva    Boštjan Logar, Turjak, lesni tehnik, direktor

Bodimo povezani, delujmo skupaj, da se bodo naši kraji hitreje razvijali!
Naročnik oglasa: Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana 

KANDIDATI ZA OBČINSKE SVETNIKE OBČINE VELIKE LAŠČE
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V sklopu odmevnih praznovanj 750-letnice pražupnije 
Škocjan pri Turjaku je pri založbi Družina izšla nova knjiga dr. 
Eda Škulja z naslovom Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan 
pri Turjaku. V uvodu se avtor pošali, da 750 let samo po 
sebi ni okrogla številka, je pa glede na tisočletnico postaja 

Iz naših župnijIz naših župnij

Nas kraj Evertile februar 2010.indd   1 19.2.2010   15:56:48

Nova knjiga: Tri četrt tisočletja 
pražupnije Škocjan pri Turjaku

na tričetrt poti.  V knjigi najdemo bogat opis zgodovine 
pražupnije, prav tako pa je tudi fotomonografija vseh cerkva, 
ki so ali so bile znotraj njenih meja, za kar je s čudovitimi 
fotografijami poskrbel Marjan Smerke. Založba Družina je 
novo knjigo predstavila v Škocjanu prvega septembra ob  
pričetku praznovanj.
V knjigi so natančni opisi župnijskih in podružničnih cerkva 
iz škocjanske,  turjaške  in robarske župnije. V teh cerkvah 
je neverjetno veliko umetniškega bogastva, predvsem v 
srednjeveških freskah. Kar pet od 12-ih cerkva natančno opiše 
Janez Höfler v monografiji  Srednjeveške freske v Sloveniji III: 
Sv. Jernej, Sv. Ahac, Sv. Pankrac, Sv. Lenart ter Sv. Primož in 
Felicijan. Ti izčrpni opisi so vključeni v to monografijo. Sicer 
pa so predstavitve posameznih cerkva zelo različne, kakor so 
različni tudi viri, namreč posamezne župnijske kronike.
Dr. Škulj je v zadnjih letih poskrbel, da je izšlo kar nekaj knjig o 
zgodovini pražupnije oziroma ene ali druge župnije: Kronika 
župnije Turjak (2006), Jerebova kronika župnije Škocjan 
pri Turjaku (2007) ter Kronika župnije Rob in Iz turjaške 
oznanilne knjige (2009). Vse so izšle v zbirki Acta Eccle 
siastica Sloveniae, ki jo izdaja Inštitut za zgodovino Cerkve 
pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.  Novo knjigo (trda 
vezava, 216 strani, 500 izv.) lahko kupite v Župnijskem uradu 
Škocjan.

MSAvtor knjige dr. Edo Škulj v družbi fotografa Marjana Smerketa ob predstavitvi 
knjige v Škocjanu Foto: Jože Starič

ZVEZA VETERANOV VOJNE 
ZA SLOVENIJO
OZVVS VELIKE LAŠČE

OBVESTILO VETERANOM OZVVS
VELIKE LAŠČE

Dne 26. septembra bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani 
potekala osrednja prireditev v počastitev 20. obletnice 
MSNZ s pričetkom med 11. in 12. uro (točna ura pričetka 
slovesnosti bo sporočena naknadno, saj še potekajo 
dogovori o neposrednem televizijskem prenosu).

Organizatorja prireditve sta ZVVS in Združenje SEVER 
ob sodelovanju z MORS in MNZ. Slavnostni govornik bo 
predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Za vse udeležence bo zagotovljen topli obrok.

Organizirali bomo avtobusni prevoz. Odhod avtobusa 
ob 9. uri iz AP Velike Lašče.

Prijave do 22. 09. 2010 na mob. 041 670 913

Predsednik OZVVS
Velike Lašče

F. Dušan Hočevar

Kronologija
1260 – patriarh Gregorio de Montelongo ustanovi župnijo 
Škocjan pri Turjaku in določi Turjaške za patrone cerkve. 
13. st. – je stala romanska cerkev, čigar temelji so ohranjeni pod 
tlakom gotske kapele. 
1363 – papež Urban V.  iz Avignona podeli župniji Škocjan 
odpustke. Morda je takrat nastala gotska kapela. 
1487 – so posvetili tri oltarje, in to v treh ladjah, saj so bili takrat 
oltarji le v apsidah. 
1753 – 8. septembra je prvi goriški nadškof Karel Mihael Attems 
posvetil baročno cerkev. 
1789 – za časa cesarja Jožefa II. Turjak postane župnija, Rob pa 
samostojna lokalija (leta 1876 postane župnija). 
1907 – 27. oktobra je ribniški dekan Anton Dolinar blagoslovil 
cerkev v sedanji obliki. 
1960 – župnija praznuje 700-letnico življenja z misijonom. Za 
sklep pride božji služabnik škof Anton Vovk. 
2008 – 8. junija z ekumenskim bogoslužjem župnija praznuje 
500-letnico krsta Primoža Trubarja. 
2010 – 5. septembra pod vodstvom nadškofa dr. Antona Stresa 
župnija praznuje 750 let življenja. 
V sredo, 1. septembra 2010, je bila ob 19.30 v župnijskem 

750 let življenja
pražupnije Škocjan pri Turjaku
(1260-2010)

pastoralnem centru predstavitev knjige Tri četrt tisočletja 
pražupnije Škocjan pri Turjaku. Sodelovali so avtor dr. Edo 
Škulj, direktor Družine Tone Rode, fotograf Marjan Smerke in 
oblikovalec Tone Seifert. Četrtek je bil prvi dan tridnevnice pred 
praznikom, somaševanje je vodil in pridigal velikolaški župnik 
Lado Jaksetič, v petek, drugi dan, prodekan Franci Bizjak, v 
soboto, tretji dan, pa dekan mag. Anton Berčan. 
Osrednja slovesnost je bila v nedeljo, 5. septembra 2010, ob 
10. uri. Slovesno somaševanje je vodil ljubljanski nadškof 
metropolit dr. Anton Stres, z njim pa so somaševali: mag. Anton 
Berčan, dekan v Ribnici, prelat Vinko Šega, župnik v Robu, 
prelat dr. France Oražem, dhp v Škocjanu, dr. Edo Škulj, župnik 
v Škocjanu. Združeni cerkveni pevski zbori pražupnije (Škocjan, 
Turjak, Rob) so izvedli Mašne speve Franza Schuberta ob 
spremljavi Godbe Dobrepolje pod vodstvom Romana Gačnika. 
Po maši je bil ljudski golaž za vse.

MS
foto: s. Aleša Stritar, več na www.rkc.si
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V torek, 29. junija, zvečer se je zbralo 19 animatorjev in 46 
otrok s starši pri slovesni maši. S slovesnim sprejemom otrok v 
animatorski objem se je pričel robarski Oratorij 2010.
Zgodba za Oratorij 2010 z naslovom »Pazi, čas!« je zajemala iz 
knjige Momo, ki jo je napisal Mihael Ende. Izšla je »davnega« 
leta 1973, a nosi sporočilo, kot bi jo pisal kdo, ki je doživel 
naglico in občutek pomanjkanja časa današnja sveta, ki je že 
dodobra zaoral v ledino tretjega tisočletja. Marsikaj, kar se je 
pred slabimi štirimi desetletji zdelo kot znanstvena fantastika, 
danes postaja resničnost. Izumljamo vedno nove in nove stroje, 
da bi nujne obveznosti lahko čim prej in čim bolje opravili ter 
si tako prihranili čas in ga namenili za to, kar nam je prijetno. A 
kaj, ko nam časa, še vedno primanjkuje. Tako si ljudje neizbežno 
postajamo tujci med seboj ter srečo nevede odganjamo od 
sebe.
Letos smo v Robu animatorji pripravili že deveti oratorij. Skozi 
vseh šest oratorijskih dni smo spremljali glavno junakinjo 
Momo, ki je prijatelje naučila, koliko je vreden čas, ki si ga 
vzamemo zase in za prijatelje. Obvarovala jih je pred črnimi 
gospodi, ki so želeli razvrednotiti svet, predvsem pa postaviti 
novo pojmovanje časa. 
Zato smo si tudi mi vzeli čas in ga koristno izrabili v ustvarjalnih 
delavnicah, kjer smo izdelovali peščene ure, katapulte in sveče 
iz voska. Čas smo namenili tudi molitvi, petju, obedu, pogovoru 
o Bogu in seveda igri. 
V četrtek smo se podali na pohod na Veliki Osolnik. Najprej 
smo se ustavili pri Tekavcu, kjer nam je stric Milan pokazal, kako 
so včasih ročno izdelovali lesene žlice, nato pa nam je še Miro 
pokazal, kako to poteka strojno v današnjih časih. Po ogledu 

Oratorij v Robu
smo se podali do cerkvice sv. Lovrenca, kjer smo imeli sveto 
mašo, ki jo je vodil g.Klemen.
Tudi sobota je bila malo drugačen oratorijski dan, saj smo po 
jutranji moliltvi in katehezi odšli k Dolščakom, kjer nam je Jože 
pokazal čebelnjak in predstavil delo s čebelami. Zvedeli smo 
veliko zanimivega, poiskusili smo satovje, med in si izdelali 
voščeno svečko. Do piknika smo čas namenili veliki igri,  potem 
pa so se nam pridružili tudi starši.
Oratorij smo sklenili v nedeljo s sveto mašo, ki jo je daroval brat 
Marko Senica. Po maši smo še zadnjič spustili zastavo in zapeli 
himno ter se poslovili do naslednjič.
Pri izvedbi oratorija so nam priskočili na pomoč :
Županov sklad, gospod župnik Vinko Šega, sestra Amata, družina 
Hočevar-Mala Slevica, g. župnik Klemen, brat Marko, družina 
Tekavec - Vel. Osolnik, družina Tekavec – Rob, družina Peterlin 
Jožeta – Dolščaki, družina Peterlin Milene – Dolščaki, Magda 
Peterlin, mame in vsi ostali, ki ste prispevali pecivo, sladoled in 
druge dobrote, KUD Rob in PGD Veliki Osolnik, OŠ Martin Krpan 
Ljubljana.
Bog povrni vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi oratorija 
finančno, materijalno, z molitvijo …Velika  zahvala pa gre 
predvsem animatorjem, ki ste ste si vzeli čas in ga darovali za 
otroke, saj brez vas oratorija ne bi bilo. Ni si vedno lahko vzeti 
čas, potrebne so tudi žrtve. Naj vas vse Bog blagoslavlja in 
opogumlja za naprej.

Romana Petrič

Pri cerkvi sv. Lovrenca na Velikem Osolniku

Med molitvijo

Robarski animatorji smo se v soboto,  4. septembra, na 
Rakovniku  pridružili animatorjem iz vseh koncev Slovenije, da 
bi predstavili svoje delo, si izmenjali izkušnje ...
Začetek srečanja je bila sveta maša s katero smo se želeli 
zahvaliti za preteklo poletje in za vse oratorijske izkušnje.  Polna 
cerkev mladih, petje, sodelovanje ... vse to ustvarja posebno  
vzdušje. Vendar pa je bilo tokrat še posebej slovesno, saj sta 
salezijanca Gašper Otrin in Anton Grm izrekla večne redovne 
zaobljube.

Jesensko srečanje 
animatorjev 
Oratorija

Robarska ekipa animatorjev na svoji stojnici

Po maši smo se Oratoriji predstavili s svojimi stojnicami na 
Oratorijski tržnici. Na njej smo razstavljali najboljše izdelke, 
zastavo in fotografije. Odvijala se je tudi prireditev Oratorij ima 
talent, kjer smo lahko videli dramsko igro, muzikal, nove banse 
... in ugotovili smo, da imamo oratorijski animatorji res veliko 
talentov.  Ker je bila letošnja tema  povezana s časom, smo bili 
vsi Oratoriji povabljeni, da sodelujemo s svojo najlepšo uro, ki 
smo jo izdelali v času oratorija. Seveda smo tudi mi prijavili našo 
peščeno uro in osvojili 2. mesto.  
Sledila je še velika igra, kjer smo se tokrat za spremembo 
animatorji postavili v vlogo tekmovalcev. Ob najrazličnejših 
nalogah smo potovali skozi čas: lovili mamute, preganjali 
Robina Hooda, reševali Zemljo ... Ker je bilo to potovanje precej 
naporno, smo se okrepčali s čevapčiči. Povrnjeno energijo 
pa smo spet lahko izživeli v igri v obliki športnih turnirjev 
– nogomet, košarka, odbojka.  Poletna ploha nas je kmalu 
pregnala v notranjost rakovniškega mladinskega centra, kjer 
smo ob biljardu in namiznem nogometu še malo poklepetali. 
Bilo je zelo lepo!

Romana Petrič

Sprejem animatorjev

Objavljamo rezultate

kolesarskega kronometra Logarji-Zgonče-Sv. Primož,
ki je v organizaciji TVD Partizan potekal v nedeljo, 12. sept. 2010

Učenci OŠ:  
Jakob Hočevar, Velika Slevica 18:49.58 
Boštjan Podlogar, Rašica 22:49.96

Moški do 40 let
Luka Košir, Sodražica 11:06.22
Rok Pajek, Male Češnjice 13:18.49 
Simon Kokelj, Kukmaka 14:36.51 
Primož Žagar, Velike Lašče 17:34.04
Matjaž Praznik,Marinčki 18:16.64 
Jure Starič, Gornje Retje 19:49.02 
Slavko Žitnik, Vrbičje 23:09.15

Moški od 40 do 60 let 
Simon Strnad, Komen 11:49.75 
Borislav Skubic, Vrhnika 12:36.75 
Marjan Čuden, Notranje Gorice 
13:03.49 
Bojan Indihar, Velike Lašče 15:15.49 
Ludvik Peterlin, Slatnik 15:34.52 
Franc Pajek, Male Češnjice 15:51.79 
Jože Starič, Gornje Retje 16:16,4

Moški 60 in več
Jože Škulj, Rašica 29:56.89

Ženske do 35 let 
Marta Škulj, Brankovo 19:22.45

Foto: Niko Samsa
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DRŽAVNO PRVENSTVO 
V ENDURANCU V 
PODHOJNEM HRIBU 
OBČINA VELIKE LAŠČE  
Konjeniško društvo Podhojca je po par 
letih premora leta 2006 spet obudilo 
tekmovanje v endurancu – vzdržljivo-
stno jahanje. Dve leti sta bili prijatelj-
ski tekmi, naslednji dve leti sta bili za 
pokal Konjeniške zveze, letos pa smo 
organizirali Državno prvenstvo v tej 
zahtevni disciplini.
Tekmovalo se je v treh kategorijah: 1. 
Pravilnostna kategorija na 30 km, 2. 
Pravilnostna kategorija na 60 km in pa 
CEN* hitrostna kategorija na 90 km.
Pod nadzorom sveta za endurance pri 
KZS in mednarodnega sodnika iz Hr-
vaške se je tekme udeležilo 13 tekmo-
valcev. 7 v prvi kategoriji, 3 v drugi ka-
tegoriji in 3 v CEN* kategoriji. Tekmo 
je uspešno končalo 12 tekmovalcev. 

Rezultati:
1. PRAVILNOSTNA 30 KM
1) VESNA KADUNC KOS s konjem LU-
KSI, PIP-LJUBLJANA
2) BLAŽ OBERSTAR s konjem GIMPE-
RATOR, KK BELI VRANEC GROSUPLJE
3) MARJAN ŽITNIK s konjem GEORGE, 
KD PODHOJCA

2. PRAVILNOSTNA 60 KM
1) KIM HOČEVAR s konjem VEZIR, KK 
LJUBLJANA
2) DEJAN STRGAR s konjem PEĐY, KK 
KRKA
3) DAMJAN HORŽEN s konjem NIKITA 
II, KK PIP-LJUBLJANA 

HITROSTNA CEN* 90 KM
1) IGOR HOČEVAR s konjem BINK ALI, 
KK BELI VRANEC GROSUPLJE
2) FRANCI LISJAK s konjem MOND, KK 
PIP-LJUBLJANA
Lahko se pohvalimo z bronasto meda-
ljo na 30 km.
Take in podobne prireditve so čedalje 
bolj obiskane, prihajajo obiskovalci 
tudi iz bolj oddaljenih krajev. To nas 
navdaja z upanjem, da bodo prišli v 

naše kraje tudi ob drugih priložnostih.
Za izvedbo prireditve se je potrebno 
zahvaliti pokroviteljem, ki so omogo-
čili uspešno izvedbo Državnega pr-
venstva:
Občina Velike Lašče, Konjeniška zveza 
Slovenije, Društvo za razvoj konjeni-
štva Pristop, Uroš Kraševec Gradišče 
pri Robu, prizadevni člani konjeni-
škega društva Podhojca, in vsi jahači, 
konji, obiskovalci in vsi ostali ljubitelji 
konj.

Dušan Zgonec, predsednik društva 

LOKOSTRELSKA 
TEKMOVANJA 
SO V POLNEM 
TEKU
Uspešno nadaljujemo s pokalnimi 
tekmovanji. Naši tekmovalci so 
konkurenčni v instiktivnem in dolgem 
loku, letos pa imamo dobrega 
tekmovalca (Edvard Goršič) tudi z lovskim 
sestavljenim lokom.
Naš reprezentant (Marjan Kocman) redno 
trenira in se udeležuje tudi vseh priprav 
reprezentance. Od 4.–10. oktobra jih v 
Italiji čaka Evropsko prvenstvo.
Pokalna tekmovanja se bližajo 
zaključkom, tako ima Jadranski pokal 
finalni nastop 5. septembra 2010 v 
Ogulinu na Hrvaškem. Evropski pokal 
ima finalno tekmo v Koeszegu na 
Madžarskem 18. in 19. septembra, 
Slovenski 3-D pokal se zaključuje 18. 
septembra v Ložnici pri Žalcu.
Našim tekmovalcem želimo veliko 
tekmovalnih uspehov.
Sredi avgusta je naša šestčlanska ekipa 
nastopila na tekmi za Evropski pokal v 
Bjelovaru na Hrvaškem, kjer so dosegli 
odlične uvrstitve: Stanislav Ahac drugo 
mesto z dolgim lokom, Marjan Kocman 
v golem loku 3. mesto in naš mladinec 
Nejc Miklič 1. mesto. Septembra nas 
praktično v vseh disciplina čakajo še 
tekme za naslove državnih prvakov, kar 
bo za nekatere še dodatna obremenitev. 
Lokostrelski pozdrav – vse v zlato!

Marko Mihalič

 Marjan Kocman, prvi z desne

Stanislav Ahac, prvi z leve

PRIPRAVLJAMO 
NOVO VADIŠČE
V sklopu tekmovalne proge na 2D tarče 
smo ob soglasju lastnikov zemljišč 
(dedinji rodbine Auersperg, ki jih zastopa 
odvetnik Zdenko Verstovšek) sanirali 

Novo vadišče

TRIGLAV
V soboto, 7. avgusta, smo se pohodniki 
iz okolišev Rob, Velike Lašče in Turjak 
ter nekateri še od drugod odpravili na 
najvišji vrh Slovenije – Triglav. Že med 
vožnjo na Gorenjsko je bilo slutiti, da 
smo taprava družba za tak podvig.  
Štartna pozicija je bila na Rudnem polju 
na Pokljuki, kjer smo pogumno zagrizli v 
hrib, nevedoč  v kaj se podajamo, razen 
mogoče po tablah »Triglav 6 h« . Med 
hojo so se razvijale različne debate, 
veliko smo se šalili in smejali,  obenem pa 
grizli kamne, plezali in se vlekli za »zajlo«.
Postanek pri Vodnikovi koči je bil 
interesanten, kot kasneje ob povratku, saj 
smo se tam okrepčali in dobro zabavali.
Naslednja polovica poti se vzpne na 
Kredarico, je kar zahtevna in se zelo vleče. 
A tudi tu smo zmagali brez problemov, v 
slogi. Na Kredarici smo delali družbo še 
mnogim pohodnikom, tisti bolj zagnani 
pa smo že prvi dan skočili na vrh Triglava. 
Občutek je bil fantastičen.Popoldansko 
in večerno druženje v koči pa tudi, saj 
dobre jedače, pijače  in zabave res ni 
manjkalo. Spal je tisti, kdor je mogel, 
zjutraj so sledili kamni v nahrbtniku,  
nekaj zagnanih pa se je odpravilo na vrh, 
nekateri celo drugič. Ko smo jih pričakali, 
je sledil sestop, tokrat hoja navzdol. Noge 
so sem in tu trpele, vendar smo vsi celi 
prišli do rudnega polja. Posebej moram 
pohvaliti Igorja, ki je v svojem stilu 
opravil z goro.

Na Pokljuki je ob zbiranju nastala prava 
manjša veselica s harmoniko in plesom.
Dobre volje smo štartali proti Robu, kjer 
je Zdenka za vse nas pripravila večerjo.
Zahvalil bi se Janezu Škrabcu za vso 
organizacijo in Cvetu Peterlinu, ki je 
poskrbel za varen prevoz.
Drugo leto gremo spet, vabljeni pa 
ste prav vsi, ki bi radi stopili na vrh 
slovenskega kralja.

Besedilo in fotografije:
Bernard Tekavec, Rob

zamočvirjeno parcelo ob turjaškem 
ribniku pod gostilno Murn. Vsa dela 
smo opravili s prostovoljnim delom, 
zgradili in postavili tarče, zadnje dni pa 
se ukvarjamo z zatravitvijo.
Nova lokacija bo omogočala varno 
vodeno vadbo tudi večje skupine 
lokostrelcev. Kar pa je za naše razmere 
zelo pomembno, bo možno dosegati na 
tej lokaciji vadbo na večje razdalje.
V bližini vadišča je tudi trening proda 
3-D, kar vrednost lokacije še povečuje.
To pa še ni vse. Obveščamo ljubitelje 
lokostrelstva, da smo se prijavili z enim 
terminom tudi za vadbo v telovadni 
dvorani v Velikih Laščah in pričakujemo 
pričetek dvoranske vadbe že oktobra.

Jože Miklič

Vadbeni program za vse mlade po srcu, pri katerem se bomo posebej posvetili 
preventivi, lajšanju in odpravljanju težav, ki se pojavijo v procesu staranja. Pravi 

vrelec mladosti za vse, ki hočejo ohraniti in pridobiti življenjsko vitalnost in 
mladostni videz!

ZDRAVA HRBTENICA: 
Preventivna in kurativna strokovno vodena vadba proti bolečinam v hrbtenici, ki 

temelji tako na vajah za gibljivost, krepitev, stabilizacijo, mobilizacijo hrbtenice kot 
tudi na vajah za pravilno telesno držo, samozavedanje in pravilno dihanje. 

  KINEZIOFIT  
v športni dvorani OŠ Primoža Trubarja

Prijave in informacije na tel. št. 031 339-703 (Anita).

ORIENTALSKI PLES V VELIKIH LAŠČAH
Orientalski ples je iz dneva v dan bolj popularen, učijo se ga tako mlajše kot starejše 

generacije dam in gospodičen po celi Sloveniji.
Ta plemeniti ples kraljestev Bližnjega Vzhoda in severne Afrike se lahko naučite tudi 

ve in v sebi znova prebudite tisto ženstvenost, odločnost, milino in eleganco, na 
katero ženske v današnjem času velikokrat pozabimo.

Tiste malo mlajše generacije se lahko naučite veselja in ljubkosti tega plesa, ki ga 
boste pomešale z modernimi arabskimi ritmi izvajalcev iz vsega sveta.

 Tečaji  bodo potekali:
ob sredah:

-17.30-19.00: otroci
-19.00-20.30: začetno-nadaljevalni tečaj za odrasle

Levstikov kulturni dom, Velike Lašče

Zadnji teden v septembru, dne 29.9.2010 vas vabimo na predstavitvene vadbe, z 
rednimi tečaji pričnemo 6.10.2010.

 Za več informacij, prijave, o terminu in ceni tečaja pa lahko povprašate na:
- 040 / 464 896 (Mateja Mikulan), halima.mm@gmail.com ali

   - 041/951 467 (Tina Jaklič), jaklic.tina@gmail.com

V šolskem letu 2010/2011 skupaj s plesalko Hasno pripravljamo tudi:
*1. festival Nawar, 12.-14.11.2010 Ljubljana delavnice, otvoritvena zabava, gala 

večer, bazar

 Poglejte si na:  www.nawar.si
Veselimo se nove sezone z vami, Halima in Anisha
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Energijska vadba in 
sprostitev  – nova 
sezona vadbe na 
Turjaku
Trdna odločitev je vaša 
izbira
Osredotočimo se na vse spremembe, ki smo jih  načrtovali v po-
čitniških dneh, tudi tiste, ki smo jih pozorno preučili in razdela-
li. Morda smo se udeležili kakšnega tečaja, naj bo sprostitvene 
vsebine ali katerih drugih tem za področja, ki so nas zanimala 
ali pa smo si kar sami naredili terapije, se podali v različna raz-
mišljanja, sklenili zaključke in tako oblikovali svoj dopustniški 
dan.  Pomislimo na neko odločitev,  ki nam je še posebno krojila 
miselni tok. 
Izvedimo opisano vajo (stoje, sede ali leže) in se poglobimo 
vase:
- Sprostimo se v predelu glave tako, da vse odmislimo in se 
predamo sprostilnemu dihanju. Enostavno le spremljamo pot 
našega vdiha in izdiha. Plavajmo za vdihom in prav počasi se 
predajmo poti izdiha. Ko nam to uspe, se ponovno še bolj spro-
ščeno predajmo ponovnemu vdihu in z izdihom, ki je sedaj dalj-
ši, odplavimo vse misli. Sprostimo vse obrazne mišice in predel 
okrog ramen ter  prostor okoli trebušne prepone. Ne pozabimo 
dihanja spraviti tudi v predel medenice. Dihamo trebušno.
- Namesto da tehtamo vse razloge za in proti, se usmerimo na 
svoje telesno odzivanje na vsako od možnosti, ki smo jo načrto-
vali. V teh mislih se ne zadržujemo več kot 5 sekund. O informa-
cijah, ki nam zaposlijo naše možgane, sedaj ne razmišljamo, jih 
samo opazujemo. Opazujmo in čutimo svoje telo. Vsaka misel 
sproži neko reakcijo. Naredi ali odpravi nek krč v telesu. Oglej-
mo si, na kakšen način in kdaj se v telesu napetosti sprostijo, 
ali  na kakšen način postane telo napeto. To je tudi znamenje, h 
kateri od odločitev je bolje, da stremimo. 
- Ko smo popolnoma umirjeni – in ne pozabimo na našo lastno 
možnost izbire -  se lažje  odločimo. 
- Sprostitveno vajo zaključimo na tak način, da se enostavno po-
novno osredotočimo na dihanje. Z mislimi se ustavimo v svoji 
notranjosti  še v srčnem središču v sredini prsi, se nasmehnimo 
in utrdimo v  pozitivnih odločitvah. 
- Nato se trikrat popolnoma pretegnimo. Če smo sedeli ali ležali, 
vstanemo, zakrožimo z medenico in se sklonimo naprej v rahli 
predklon. Ponovimo tri take gibe in veselo zakorakamo, obno-
vljeni, sproščeni in polni nove energije v prav posebne dni, ki 
nas čakajo v jeseni.
Vzemimo si čas za spremembe. Tudi jesen jih z veseljem trosi. 
Bodimo pozorni na barve jesenske narave. Založimo se z narav-
nimi zalogami, pri vsem tem  pa se spomnimo, da imamo vedno 
možnost izbire – sami  si lahko pričaramo lepši vsakdan.
Veliko več informacij o sproščanju, pravilni uporabi svojega te-
lesa v vseh situacijah, o nebolečem opravljanju del in avtomat-
skem sproščanju, ki blagodejno vpliva na telo,  pa se bomo na-
učili ali samo spomnili v Dvorani na Turjaku (nad Mercatorjem) 
ob ponedeljkih, 20.  in 27. septembra 2010, ob 19. uri. Takrat 
bo potekal ponovni vpis na Energijsko vadbo in sproščanje. Za 
informacije pokličite vaditeljico. Dnevi odprtih vrat za vas po-
menijo tudi  brezplačen  trening v septembru.

Z veseljem pa se lahko vidimo že prej – na Ižanskem sejmu 18. 
septembra od 11. ure dlje. Tam boste izvedeli še, kako opraviti 
samomasažo, vaditi glede na vaše počutje in še  mnogo upo-
rabnih informacij. Pokazali vam bodo tudi nekatere akupresur-
ne točke. Pridružite se nam. 

Za vas pripravila
vaditeljica in terapevtka
Tina Sešek 041 745 363

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti,
Kukmaka 1, 1315 Velike Lašče

 Energijska vadba 

PRISRČNO  VABI 
vse, ki že vadite z nami in tudi tiste, ki boste našo 

sredino šele obogatili s svojo prisotnostjo 

NA DAN ODPRTIH VRAT in BREZPLAČNI 
TRENING

–  v ponedeljek, 20. in 27. septembra 2010, od 
19.00 do 20.15, v dvorano Turjak nad Mercatorjem 

(predvidoma tudi ob četrtkih v oktobru mesecu)
–  v torek, 21. in 28. septembra, od 18.30 do 19.45 v 

osnovni šoli Ig – mala telovadnica 
–  v sredo, 22. septembra in 29. Septembra, od 18.30 

do 19.45 v osnovni šoli Bičevje v Ljubljani, Splitska 
13 – avla III. 

Člani lahko obiskujejo vse termine na vseh lokacijah.
Potrebujete: ležalko, veliko brisačo ali manjše 
pokrivalo (za meditacijo), toplejše nogavice in 

rezervno majico.

Informacije in rezervacije:
Tina Sešek, vaditeljica in terapevtka,

GSM: 041 745 363,
e-mail: sesek.tina@gmail.com

Se želite dobro razgibati, obenem sprostiti, znebiti stresa, 
bolečin in še marsikaterih sodobnih zdravstvenih težav? 

Vnesite v svoje življenje več energije, zadovoljstva, zbranosti, 
harmonije telesa in duha.

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica 
vas vabi v osnovno šolo Primoža Trubarja v Velike Lašče 

vsako sredo ob 20. uri
k redni začetni vadbi joge.

Prijavite se po telefonu: 041 963 137 in 041 397 789

Gostilničar Janez Škrabec iz Roba je 
povabil nekaj svojih prijateljev, da bi 
pokosili travnik nad njegovo hišo in 
zraven nje, tako kot so kosili nekoč. 
Določen je bil datum 22. 7. ob 6. uri so si 
okrog pasa privezali osovnike z oslami 
in ognili in se s sklepanimi kosami, ki so 
danes že skoraj pozabljene, saj so na 
žalost vse bolj poredko uporabljane, 
podali na prvi travnik. Šli so: sam 
Janez Škrabec ter Peter Indihar, Franc 
Zakrajšek, Janez Cimperman in Jože 
Škrabec, ki je 25. 7. 2010 v Moravčah 
na državnem tekmovanju koscev in 
kosic Slovenije v ročni košnji zasedel v 
svoji kategoriji 1. mesto. Lepo jih je bilo 
videti, kako so zamahovali s kosami 
eden za drugim. Trava je padala, kosci 

ZAVIHTELI
SO KOSE KOT 

NEKOČ

VELIKOLAŠKA TRŽNICA 2010
Lepo vabljeni na 6. Velikolaško tržnico, na

BUČNO MARMELADNI 
DAN,

ki bo potekal v soboto, 9. oktobra 
2010, med 8. in 12. uro na trgu pred        

Levstikovim domom v Velikih Laščah.

Ko se jesen počasi preveša v svojo sivo 
polovico, so kašče polne, sadno drevje 
obrano in listje že rumeno, razkažemo 
tisto največje in najslajše. Največje so 

buče in samo velika buča je prava buča. 
Brez marmelade pa nam živeti ni.

PROGRAM:
Bučna juha za pokušino

Tekmovanje za najdebelejšo bučo, 
naj krompir, korenje, peso (prijave že 

sprejemamo),
Preizkušali in ocenjevali bomo naj, naj 

marmelado,
Predstavitev DPŽ Velike Lašče – kaj 

delajo, kuhajo, pečejo …
Slava Petrič, bo preverila vaše znanje o 

bučah in o krompirju.

TOKRAT BO BUČAM DELAL DRUŽBO 
TUDI KROMPIR, 

saj krompirjeve tržnice zaradi slabega 
vremena zadnjo avgustovsko soboto 

nismo mogli izvesti.
Praženje krompirja – Gostilna pri Kuklju

Prodaja doma pridelanega krompirja

ZA POKUŠINO:
Degustacija zorene velikolaške govedine

(Govedorejsko društvo Velike Lašče)

ZA OTROKE:
'krompirjeve' ustvarjalne delavnice 

izdelovanje štampiljk iz krompirja in 
krompirjevih možakov

RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK
v klubski sobi Levstikovega doma.
(KGZS- Kmetijsko gozdarski zavod 

Ljubljana
Kmetijsko svetovalna služba)

DPŽ Velike Lašče,
Javni zavod Trubarjevi kraji in Občina 

Velike Lašče

Kosci v akciji

Pri zajtrku

pa so se hitro pomikali na vrh travnika, 
kjer so na robu grmičevja zaključili 
košnjo prvega travnika. Kot grabljici, ki 
sta najprej razmešali rede – kot nekoč, 
pa sta bili Dragica Cimperman in Luba 
Škrabec. 
Nato je sledil zajtrk kar na travniku 
– tudi tako kot nekoč. Bili so izvrstni 
krompirjevi in ajdovi žganci z ocvirki 
ter kava iz divke in proje. Odlično nam 
je teknilo. Nato je bil na vrsti še drugi 
travnik in delo je bilo opravljeno. Čakala 
nas je malica. Nato pa je Janez Škrabec 
vsem razdelil še priznanja za udeležbo 
in dobro opravljeno delo. Dopoldne je 
hitro in prijetno minilo in sklenili smo, 
da se drugo leto spet dobimo.

Dragica Cimperman
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Pripravil RC Kočevje Ribnica d.o.o. Za natančne podatke si oglejte 
celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih straneh www.
podjetniski-portal.si. Vse, ki bi želeli na svoj elektronski naslov 
prejemati tedensko sveže informacije o podjetniških razpisih, 
sejmih, novostih iz poslovnega sveta, ponudbe - povpraševanje 
po izdelkih in storitvah vabimo, da pokličete na št. 01/8950-610, 
031/647-793 ali pišete na e-naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. 
Posredovanje informacij po e-pošti je brezplačno.
1. Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za 
regionalni razvoj – ESRR Razvojni centri slovenskega gospodarstva. 
www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=878
2. III. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj 
infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, 
podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke 
posodobitve namakalnih sistemov. Več: www.mkgp.gov.si/si/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=936
3. III. javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam 
proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja 
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane. Več: 
www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_
single%5D=930
4. Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za 
regionalni razvoj – ESRR za promocijo turistične ponudbe tematskih 
turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011. 
www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=876 
5. Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje 
dediščine podeželja. Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=922 
6. Javni razpis za ukrep 322 obnova in razvoj vasi. Več: http://
www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_
single%5D=920 
7. Javni razpis za financiranje investicijskih projektov na 
področju primarne kmetijske pridelave. Več: www.rdf-sklad.si. 
8. Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti za leto 2010. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=915 
9. Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 
brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 

2010. Več: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/
razpisi/razpisi?aid=101 
10. Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 
2010«. Več: http://www.tia.si/VALOR_2010,633,0,1,1.html 
11. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). Več: http://www.
mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/ 
12. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2). Več: 
http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/
javni_razpisi/ 
13. Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva 
(Mikrokrediti) za leto 2010. Vloga je na razpolago tudi na spletni 
strani: www.rc-kocevjeribnica.si. Več: www.rc-nm.si/
14. Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme 
za Dolenjsko (GSD) za leto 2010.  Več: www.rc-nm.si/ 
15. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10. Več: 
www.ekosklad.si.
16. Javni razpis »Inovacijski vavčer«. Več: http://www.japti.si/
index.php?t=Razpisi&id=89&l=sl 
17. Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v 
letih 2010 in 2011. Več: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=87&l=sl.
18. Javni razpis za program »zaposli.me/ spodbujanje 
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«. Več: http://www.
ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=58  
19. Javni razpis za podporo malim in srednje velikim 
podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTRAS, 
v okviru iniciative EUREKA. Več: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=923 
20. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno 
obrestno mero (P1TP). Več: http://www.podjetniskisklad.si/ 
21. Javni razpis št. 1/2010 za podelitev znakov kakovosti v 
graditeljstvu 2010. Več: http://www.gi-zrmk.si/GC/dejavnostRazpis.
aspx
22. Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=880 
23. Javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=890
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Groznikova 11, 1000 Ljubljana
(Rudnik - ob Dolenjski cesti)
Tel.: 01 / 427 20 01
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POOBLAŠČEN SERVIS ZA VOZILA RENAULT
MENJAVA IN SHRANJEVANJE PNEVMATIK
PNEVMATIKE SAVA, MICHELIN, KLEBER, KORMORAN ...
LIČARSKO KLEPARSKA DELA
NOVA IN RABLJENA VOZILA

PREDSTAVITEV 
LEADER  PROJEKTA   
Leto 2009 je leto, ko so se v Sloveniji, v polni meri začeli iz-
vajati projekti LEADER. To so projekti, s katerimi se v določe-
nem lokalnem okolju uresničujejo razvojne namere, zapisa-
ne v Lokalnih razvojnih strategijah (LRS), ki so jih pripravile in 
potrdile Lokalne akcijske skupine (LAS). Projekt »Sadovnjak, 
travnik in vrt – naj bo z znanjem podprt« je projekt, ki prispe-
va k doseganju ciljev LRS za območje LAS Po poteh dediščine 
od Idrijce do Kolpe. 
Lokalna akcijska skupina Po poteh od Idrijce do Kolpe zajema 
območje občin: Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Cerknica, Loga-
tec, Dobrepolje, Kostel,  Bloke, Sodražica in Loški potok. Projekt 
»Sadovnjak, travnik in vrt – naj bo z znanjem podprt«, katere-
ga nosilec je Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (partnerji pa 
Društvo podeželskih žena Velike Lašče, DEOS – Center starejših 
Cerknica, d.d in Osnovna šola Ob Rinži Kočevje), je bil izbran kot 
izvedbeni projekt za to območje in se sofinancira iz sredstev 
LEADER , ki so za to območje bila dodeljena za leto 2009. Prve 
tri faze projekta so se zaključile v avgustu 2010. Skozi izvajanje 
projektnih aktivnosti se je prispevalo k dvigu ozaveščenosti o 
sekundarnih pomenih ohranjanja sadovnjakov, travnikov in 
vrtov, predvsem pri mlajših generacijah (šoloobvezni otroci, 
mladi občani), ki bodo v bodoče odločali o urejanju prostora 
za kvalitetno življenjsko in delovno okolje. Ciljne skupine so bili 
tudi vsi lastniki sadovnjakov, travnikov in vrtov, oskrbovanci v 
domovih za ostarele, potrošniki in občani oziroma vsi prebivalci 
območja LAS.
Izvajanje projekta se je začelo z delovnimi srečanji na kmetijah, 
na sedmih lokacijah (Kočevje-Mestni Log, Breg pri Ribnici, Loški 
Potok, Videm, Petkovec, Kamna Gorica, Velike Lašče), kjer se je 
praktično prikazalo obrezovanje sadnega drevja in razpravljalo 
o oskrbi travniških sadovnjakov. Nadaljevalo se je z naravoslov-
nim dnevom na OŠ v Velikih Laščah, zasaditvijo zeliščnih vrtov 
in spremljanju oskrbe le-teh v domovih za starejše v Kočevju, 
Cerknici in Logatcu. Z lastniki obhišnih vrtov (Velike Lašče, Ko-
čevje, Cerknica) smo se pogovarjali o zelenjavi z domačega vrta 
in ali so naši vrtički dovolj preskrbljeni s hranili, drugič spet je 
tekel pogovor o preskrbljenosti naših travnikov s hranili. Spo-
znavali smo tudi zdravilna zelišča. Pripravljali so se tehnološki 
nasveti. Ves čas so se na radiu Univox vrstili  nasveti o vsem, kar 
nas tare na naših vrtovih, sadovnjakih, trti. Na treh šolah (OŠ 
Ob Rinži Kočevje, OŠ Zbora Odposlancev-Kočevje in OŠ Stara 
Cerkev) pa je potekal vrtnarski krožek.
V jeseni 2010 pa se vse te dejavnosti nadgrajujejo v projektu " 
Sadje, zelenjava in zelišča-naša prihodnost. Že v oktobru prire-
jamo razstave starih sort jabolk. Vrstile se bodo v Kočevju, Cer-
knici, Velikih Laščah in Logatcu. V Velikih Laščah bo razstava od 
9.–11. oktobra 2010 v Levstikovem domu. V novembru bomo 
v Ribnici pripravili ocenjevanje domačih sokov. Nadaljevala se 
bodo tudi prizadevanja za postavitev medvedove poti. Na tej 
poti se bodo predstavili pridelovalci sadja od Kostela do Logat-
ca. Kmetije bomo označili s tablami, izdelala se bo zloženka. 
Tako boste izvedeli, kje lahko kupite domače sadje in  izdelke.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Nadaljevali bomo z vrtnarskimi krožki, pripravljanjem prispev-
kov na radiu Univox, tehnološkimi nasveti. Okrepili bomo sode-
lovanje z Domovi starejših v Kočevju, Cerknici in Logatcu. 

Projekt se bo končal s poletjem 2012.

Če smo v vas vzbudili interes in se bi nam radi pridružili se ogla-
site v najbližjo izpostavo kmetijske svetovalne službe.

Pripravila: Vladka Turk Mate in Peter Indihar
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SREČANJA Z VELIKOLAŠČANI
Rojen sem bil v Velikih Laščah in bil na to vedno ponosen. Začel 
sem hoditi v osnovno šolo še s škrilasto tablico, kamnitim pisa-
lom in gobico za brisanje. Končal sem prvi in drugi razred, v tre-
tjem pa smo se (decembra 1932) preselili v Ljubljano. To je bila 
»stara šola«, pri cerkvi. Tam kjer se začne zdaj Javorškova ulica.
Hišo smo imeli na Gmajni, kjer je sedaj Stritarjeva cesta. Hiša 
je zdaj menda Indiharjeva. Naši sosedje so bili Jelenčevi. Imeli 
so 4 fante in 5 hčera. Najbolj sva bila prijatelja z Antonom, s 
katerim sva tudi hodila v isti šolski razred. Malo starejši od An-
tona je bil Jože, še starejši pa France, ki smo ga vsi klicali Radič. 
Ivan je bil precej starejši in se je učil za mizarja v Vižmarjah pri 
Ljubljani.
V trgovino sem hodil v »zadrugo«, kjer je bil poslovodja »za-
družki očka«. Njegovi ženi smo rekli zadruška mamica. Imeli so 
sina Jožeta in dve hčeri, Francko in Cilko. Pisali so se Brodnik, a 
za nas so bili »zadruški«. Jože je bil kake 3 leta starejši od mene 
in je že odšel v gimnazijo v Ljubljano, ko sem jaz hodil v drugi 
razred osnovne šole. Dve leti od mene je bil starejši »organistov 
Jože« (Brejc, pozneje Javoršek).
Moj oče je bil krojač in »liberalec«. Vsi Puhovi smo telovadili pri 
Sokolu. Jelenčevi, »zadruški« in »organistovi« so bili Orli.
Potem so bili še Koprivčevi (Kukljevi) Janez,  Lojz in Marija. 
Pa Dolgančevi, Jože in Nande. Pirkovičevi, Anton in Marija. In 
Frenkovi, kjer so prevladovale punce. Tako je edini fant Anton 
Perhaj bil blažen med ženskami. Pa Šmonovi, dve punci, Ana in 
Mara. Pa mlajši fant, ki je veterinar in kot tak kmetuje. Tudi stari 
Šmon je bil izobražen in napreden kmetovalec.
Lenčkov Jože je bil velmož in je jahal osedlanega konja. Javor-
šek ga opisuje v Spominih na Slovence. Lenčkovi so se pisali 
Hočevar. Tako je bil moj prijatelj Lenčkov Janez znova z menoj, 
ko je prišel študirat v Ljubljano v (»redno«) klasično gimnazijo. 
Za razliko od organistovega Jožeta (Javorška), ki je hodil v kla-
sično gimanazijo v Škofovih zavodih.
Igrali smo se hajduke in Turke ali pa ravbarje in žandarje po 
gozdovih in jasah Farovškega vidma, Trešnice, tja do Polakove-
ga mlina in na drugo stran do Grivke in Košutovke.
Ko je Kraljevina Jugoslavija razpadla, sem se znašel v Gonarsu 
skupaj z Jelenčevim Jožetom in Antonom. Zvedel sem, da sta  
(ali sem ju videl) v Gonarsu tudi Pirkovičevo in Koprivčevo Ma-
rijo. Prej klerikalno čuteča Jožeta, zadruški in organistov,  sta 
v Ljubljani postala »levičarja«. Tako smo se znašli v partizanih.  
Jelenčevi pa na žalost v beli gardi.
Jaz sem partizanil najprej na Primorskem od Brd do Trnovskega 
gozda in v Slovenski Benečiji. Pozneje sem bil v Istri politko-
misar 3. bataljona Istrskega odreda, ki je operiral od morja do 
Čičarije pa od ceste Trst–Reka na jug do Buzeta in Savudrije.
Ko sem končal politkomisarski tečaj, me je komisar 7. korpusa 
razporedil v Prvo slovensko artilerijsko brigado. Tako sem ostal 
na Dolenjskem – do vkorakanja v Ljubljano. Od tam je šla cela 
moja brigada na Koroško v sestav 14.divizije.
Na politkomisarskem tečaju je bil tudi zadruški Jože (Brodnik). 
Oba sva bila politkomisarja bataljonov. Na tečaju je bil on prvi, 
jaz pa drugi po uspehu. Tretji je bil Vencelj Kolenc iz Ribnice. 
Tečaj je bil v Beli krajini v vasi Geršiče pri Gradacu. Razen in-
tenzivnega pouka (o programu bom napisal kaj kdaj drugič, 
če mi bo kdo hotel objaviti) smo hodili tudi na oglede raznih 
pomembnih krajev in ustanov. Tako smo enkrat šli v Črnomelj 
na ogled studia Radia Osvobodilne fronte. Njegov predstojnik 
je bil Jože Javoršek (Brejc). Bil je zelo vesel, ko sva se znašla tam 

kar dva Laščana. Nato pa je od nekod prišla še Lenčkova Olga 
in smo bili kar štirje Laščani skupaj.
Radijski studio je na vse nas napravil močan vtis. Prostor je bil 
akustično popolnoma izoliran. (Ne vem, če je to pravi izraz.) Če 
je kdo govoril, se je komaj slišalo. Vse stene so bile od precej 
visokega stropa do tal tapecirane z blagom letalskih padal. Člo-
veka se je polastila skoraj nekakšna tesnoba v tistem čudnem 
prostoru.
Seveda smo se mi štirje največ pogovarjali o Velikolaščanih. 
Kje je kdo. Kdo je še živ, kdo je mrtev. Takrat sem zvedel, da 
so vsi trije Jelenčevi fantje pri belih. Bilo mi je zelo hudo. Kajti 
bili smo prijatelji. Zlasti Anton in jaz, ki sva vedno prva vstajala. 
Čim se je naredil dan, sva že bila zunaj. Lazila sva v Konjščico, 
plezala na lipe na sejmarskem placu. Ali pa na drugo stran v 
Brbov'c, Predvratnico;  gledala v skalno luknjo, v katero je po-
nikal Brbov'c, če bova ugledala povodnega moža. Delala sva 
bezgove pištole in pokala z njimi. Ob sedmih je pripeljal vlak 
od Retij in zapiskal. Takrat sva vedela, da so tudi drugi v hišah že 
pokonci. Spomnim se, ko naju je Antonova – Jelenčeva mama 
enkrat poklicala, naj prideva jest. Nikoli nisem pozabil tistih li-
sičk z ocvirki. Še danes, ko lezem proti devetdesetim, se jih živo 
spomnim.
Potem smo končali tečaj in se razšli. Zadruški Jože je po treh 
tednih padel. Očeta in mater mu je ubila črna roka. In ko sem že 
po končani vojni moral s 14. divizijo v sklopu 3. jugoslovanske 
armade v Vojvodino ter pristal v Veliki Kikindi na romunski meji, 
sem v imenu vojske moral pozdraviti na kolodvoru transport 
internirank iz nemških taborišč. Med njimi je bila zadruška 
Francka (Brodnikova). Poklicala me je. Ko sem jo spoznal, sem 
skočil k njej in jo objel. V srcu pa me je strašno zabolelo. Kaj naj 
ji rečem? Vedel sem, da je brat padel, da sta mati in oče ubi-
ta. Nič! Tega ji ne bom povedal. Zdaj, ko se je vsa srečna vrnila 
»domov«. Pa sem ji pripovedoval, da sva bila z Jožetom skupaj 
na tečaju, da je postal kar visok oficir, da je to in ono. Čim več o 
njem. Nič o očetu in materi ...  Povedal pa sem ji, da je bilo zelo 
hudo. Da so mnogi ljudje umrli in da za mnogo njih ne vemo, 
ali so še živi in kje so.
Podobno mi je bilo hudo, ko sem prišel v Lašče v zaključnih 
vojnih operacijah.
Šel sem gledat »našo hišo« ter pogledat k Jelenčevim. Našel 
sem samo dve ali tri dekleta. Povedal sem, da bo vojne vsak čas 
konec in da bi rad videl očeta. Ko so videle, da nisem nevaren 
(imel sem čin kapetana prvega razreda), se je od nekod pojavil 
tudi oče. Bil je zelo postaran in kar črnikast v obraz. Gledal me 
je s široko odprtimi očmi in skoraj nič govoril.
Le:  »A ti si? Puhov Dušan.« Vprašal je tudi po mojih starših in 
bratih. Povedal sem, kar sem vedel. Meni se je mudilo. Moral 
sem za svojo enoto, ki se je pomikala proti Turjaku. Od tam smo 
morali proti Grosupljemu. Poslovil sem se od gospoda Jelenca 
in mu zagotovil, da bo kmalu vse dobro, ker bo vojne konec.
Nisem vedel, kaj vse še prihaja.
Mislil sem, da čim pridemo v Ljubljano, da se bom preoblekel 
v civilno obleko in hitel študirati pravo. Pa sem prišel iz vojske 
šele leta 1955. Ves ta čas sem imel stike z Jožetom Javorškom 
in Lenčkovim Janezom. Pozneje je Javoršek imel hišo v Piranu, 
Lenčkov Janez pa majhno kmetijo v Strunjanu. Oba sta na ža-
lost prezgodaj umrla. Pokopana sta v Velikih Laščah in s skupni-
mi prijatelji prihajam vsake toliko na njuna groba. Za spomin. 
Dokler bomo živi mi, bosta onadva živela v naših spominih.

Dušan Puh

EKOLOŠKI OTOK
NA RAŠCI  
Rašca je pred nekaj leti kar nekajkrat prejela  priznanja Turistične 
zveze za lepo urejenost vasi. Danes  si kaj takšnega ni več mogoče 
predstavljati. Nekaj je razlogov, na katere sami ne moremo vplivati 
(avtobusno postajališče, cesta čez vas). Na nekatere pa lahko vplivamo 
sami.
Že kar nekaj let imamo težave s posamezniki, ki si odlaganje smeti 
razlagajo po svoje. Spomnimo se težav, ki smo jih imeli z ekološkim 
otokom na parkirišču nad Trubarjevo domačijo. Ta  ni bil odlagališče, 
ampak kar smetišče. Takrat so bili za to sramoto krivi okoličani, ki so 
se peljali mimo in med potjo odvrgli še smeti. Ekološki otok smo po-
tem postavili na rob vasi, stanje je sicer malo boljše, ne pa prav veliko. 
Posamezniki, tokrat prav gotovo naši sovaščani, tlačijo smeti v že pre-
napolnjene smetnjake in ko zapiha  veter, smeti raznaša po sosednjem 
travniku. Poleg tega ob smetnjakih odlagajo smeti v navadnih vrečah, 
ki jih seveda delavci  Snage ne odpeljejo in jih potem raztrgajo živali, 
smeti pa ležijo naokoli.

Tudi tisti osveščeni, ki smeti odlagajo v posebne zabojnike, so zelo 
»osveščeni«, prevelike kartone pustijo ob zabojnikih, prevelike stekle-
nice puščajo na pokrovu zabojnika.
Na spodnji sliki je pogled na ekološki otok, potem ko so bile smeti že 
odpeljane.V levem kotu je vrečka z odvrženimi  ostanki stekla! Takšen 
pogled res ni v čast Rašci in upajmo, da  bodo to spoznali tudi tisti, ki 
to počnejo.
Da znamo skrbeti za čistočo pred svojim pragom, je lep dokaz središče 
vasi; dokler je  sredi vasi stal skupni zabojnik, je bil ta vedno prenatrpan 
in smeti so bile raztresene vsepovsod. Danes ima vsaka hiša svoj zaboj-
nik in ta je vedno napolnjen do vrha!

 Primož  Škulj

Malo je stvari v življenju, za katere bi 
lahko dejali, da so prelomne v življenju 
posameznika; gotovo je to rojstvo, di-
ploma, poroka ... In ni veliko stvari, ki 
so prelomne za skupnost; recimo, da 
ostanemo v Sloveniji ali še bolje, v naši 
ožji skupnosti - občini. V bogati zgodo-
vini poskusimo sami izbrati take dogod-
ke; verjetno ne bi bilo veliko razlik, ko bi 
se odločali o pomembnih rečeh za ožjo 
družbeno skupnost. Bodimo praktični 
pa poglejmo na stvari, ki so nam olaj-
šale življenje v zadnjih sto letih: ceste, 
železnica, osebna prevozna sredstva, 
telefon, elektrika, vodovod, radio, tele-
vizija ... Še bi se našla kakšna stvar, brez 
katere si danes ne znamo predstavljati 
življenja, odvisno pač, kje kdo živi in s 
čim se ukvarja, kako se preživlja ... In 
verjetno ni posameznika, ki bi pristal na 
to, da se kateri od teh stvari odpove, vsaj 
zlahka ne. In vse te ugodnosti uživa veči-
na prebivalcev Slovenije, ne glede na to, 
ali živijo na vasi ali v mestu.
Razen ene! 
Zdaj pa mi bo pomagal Trubar, ta naš 
veliki Slovenec, ki nas je naučil brati in 
pisati, nas naredil za narod, nas umestil 
na svetovni zemljevid! Ne znam si pred-
stavljati, kdo in kaj bi bil danes, komu bi 
služil brez njegovega dela ... 
Pa Trubar kot vizionar za časa svojega 
življenja ni dobil zasluženega priznanja 
za to svoje veliko delo, celo preganjan je 

bil; na našo srečo ni odnehal in obupal 
in verjamem, da mu ni bilo žal za vse, 
kar je naredil. Gotovo je videl v bodoč-
nost!

Zakaj tako dolg uvod, to “nakladanje”, 
bi rekli nekateri?
To sem moral napisati predvsem zato, 
ker smo na pragu nečesa, kar mogoče 
v tem trenutku še nima prave veljave 
in cene, kar izgleda kot še ena komaj 
potrebna novotarija v tem trenutku, ko 
se večina bori za goli obstoj... 
Ampak stvar je veliko resnejša, veliko 
pomembnejša! To vem iz lastne trde 
preizkušnje, ko sem se pri petdesetih 
letih odpovedal udobni, dobro plačani 
službi v mestu in se prostovoljno lotil 
samostojnega podjetništva, tudi v me-
stu. Ne bi govoril o tem, to je drug svet, 
negotov in grobo tekmovalen. Ampak 
pogoji za delo so vseeno obstajali - in-
ternet, hitra povezava, velike količine 
podatkov - nobenih težav (je bilo dovolj 

Informacijska avtocesta na pragu - zdaj lahko začnemo ...
Trubar bi bil ponosen na nas! drugih!) Pa sem se zaradi visokih stro-

škov najemnine umaknil v idilično okolje 
vasi, v svojo hišo, moja dejavnost mi je 
to omogočala. Pet let je od takrat in če 
bi seštel vse izgubljene ure spanja, vse 
strese zaradi težav pri povezavah preko 
telefonskega (modemskega) interneta, 
bi ta čas lahko štel v tednih ali celo me-
secih (za tiste, ki že uporabljajo inter-
net: 5 MB podatkov - pol ure telefona, 
v mestu za isto količino podatkov 10 
sekund!). Telefonski računi so pogosto 
presegali vsoto 100 evrov!
In smo pri rešitvi! Govorim v imenu vseh 
tistih, predvsem mladih podjetnih ljudi, ki 
jim bo prihajajoče širokopasovno omrež-
je v naši občini omogočilo enakovredno 
tekmovanje z mestom, poleg tega pa 
bodo lahko delali in živeli v bistveno pri-
jaznejšem okolju. Nekoč v prihodnosti 
(za eno generacijo ne tako bližnji!) bodo 
imeli take pogoje vsi, zaenkrat pa smo v 
Sloveniji ena od štirih podeželskih občin, 
ki bo dobila širokopasovno povezavo. To 
nam daje pravico, da razmišljamo, kako 
ponosen bi bil Trubar na nas!
Tisti, ki so pripravili pogoje in uspeli 
vključiti občino v ta projekt, ki ga je so-
financirala Evropa, so lahko zelo ponosni 
na svoje delo!

Srečo Knafelc iz Krvave Peči, najlepše 
vasi v centru sveta

P.S. Ko bo vzpostavljena prva povezava 
vasi preko optičnega kabla, bom priredil 
vaško proslavo!
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Čistili smo, pomagali nam niso 
V 3. številki Troble (26. 
maj) je bil dan javni poziv 
vsem političnim stran-
kam, da majhen delček 
sredstev, namenjenih 
tiskanju predvolilnih pla-
katov in ostalega propa-
gandnega materiala za 
letošnje lokalne volitve, 
namenijo tudi sanaciji 
divjega odlagališča v Dol-
njih Retjah. 
Naj spomnim, da smo 
se  aprila, v okviru akcije 
Očistimo Slovenijo kra-
jani Podstrmeca, Srobo-
tnika, Gornjih in Dolnjih 
Retij, Prilesja, Škrlovice, 
Podkraja in Dvorske vasi 
množično udeležili čistil-
ne akcije. Očistili smo veliko divje odlagališče pri Prilesju ob 
železnici, strugo Dvorske vode ter divje odlagališče Pri koritu, 
ob tem pa smo pospravili tudi precej nesnage iz gozdov, cest in 
potokov. S skupnimi močmi smo tako pobrali neverjetnih 160 
kubičnih metrov odpadkov. Žal smo čisto ob koncu čistilne ak-
cije odkrili že pozabljeno divje odlagališče, ki leži skorajda sredi 
vasi Dolnje Retje. Sanacije smo se lotili nemudoma, vendar smo 
kljub veliki nekajurni vnemi kmalu ugotovili, da brez pomoči 
kopača in tovornjaka nadaljnja sanacija ne bo mogoča. Seveda 
smo krajani želeli še enkrat zbrati dobro voljo in prosti čas da 
bi dokončali začeto delo, vendar nam veliko težavo predstavlja 
odvoz zbranega materiala na deponijo, saj znajo biti stroški 
deponiranja razsutega in mešanega materiala relativno visoki. 
Zato smo se odločili za javni poziv vsem političnim strankam, 
v upanju, da bo v času predvolilne kampanije po naših vaseh 
visel kakšen plakat manj, s privarčevanim denarjem pa bi lahko 

Iz poslanske pisarnePisma

Srečanje mizarjev 
na Krasu
Letošnje srečanje dijakov –  mizarjev, ki smo v šolskih letih 
1957/58 do 1958/59 obiskovali mizarsko šolo v Idriji, je 
potekalo tretjo soboto v juniju. Pred Merkur centrom v 
Kromberku smo se zbrali 
bivši sošolci skupaj s 
soprogami in tedanjo 
učiteljico Radico Pahor. 
Po kratkem klepetu 
smo se z avtobusom 
odpravili na potep po 
Krasu.
Pot nas je vodila mimo 
Nove Gorice do Rožne 
Doline, nato pa po 
italijanski strani do 
Mirna, kjer smo si 
ogledali in na kratko 
spoznali zgodovino 
cerkve in Mirenskega 
gradu. Med potjo na 
Cerje smo se ustavili 

odpeljali smeti na depo-
nijo.
Obljubili smo, da bomo 
še pred volitvami objavili 
seznam vseh političnih 
strank, ki bodo nameni-
le kakršna koli sredstva 
za sanacijo omenjenega 
odlagališča. Stranke na-
mreč za svojo predvolil-
no kampanijo prejmejo 
finančna sredstva, ki v 
pretežnem deležu izvi-
rajo iz državnega prora-
čuna. Ta sredstva se nato 
namenijo za zgibanke 
in plakate, ki bodo v teh 
dneh viseli po naših va-
seh, na ta način pa poli-
tične stranke ne pripo-

morejo prav veliko k čistemu okolju. Ker je bila vsem političnim 
strankam dana konkretna možnost za konkretna dejanja pod 
enakimi pogoji, sedaj objavljam rezultate javnega poziva. 
Preglednico z imeni političnih strank in navedenimi vsotami 
boste iskali zaman. Prav nobena izmed političnih strank v naši 
občini, ki se financirajo iz državnega proračuna, se namreč ni 
bila pripravljena odreči niti enemu evru na račun lastne propa-
gande. 
Tik pred nastankom tegale članka je sicer prišel namig, da naj 
bi si občinski odbor za komunalo v kratkem ogledal omenje-
no smetišče. A kaj bolj konkretnega, od navedenega namiga o 
mogočem ogledu nekega odbora, se od 26. maja pa do oddaje 
tega članka v uredništvo Troble žal še ni zgodilo. 

Rok Borštnik

na prireditvenem prostoru v Opatjem selu, kjer smo se 
okrepčali. Cerje z žal še nedokončanim impozantnim 
spomenikom (muzejem), postavljenim v spomin braniteljem 
pred zavojevalci slovenskega ozemlja in lepim razgledom na 
vse štiri strani neba je očaralo vse prisotne.
Pot nas je vodila na cilj v zgodovinski Štanjel, biser Krasa. 
Ogled gradu z grajskim dvoriščem, Ferrarijevega vrta z 
beneško oblikovanim mostičkom, spominska zbirka iz 

2. svetovne vojne in 
pogled z obzidja na 
del Štanjela z okolico 
so na vse nas pustili 
nepozaben vtis. 
Srečanje smo zaključili 
ob poznem kosilu v 
prijaznem gostišču 
Pri Zorotu. Imeli smo 
se lepo, zato smo se 
zmenili, da se naslednje 
leto ponovno srečamo, 
in to v Idriji.
    
 Bernard Bučinel

Kot je bilo pričakovati, smo takoj po dopustih tudi v Državnem 
zboru zakorakali v pester jesenski čas. Vlada je napovedala kar 
nekaj reform, o katerih se je v počitniškem času, kolikor je oce-
nila, da je pač potrebno,  usklajevala s sindikati. Tako smo na 
mize dobili predlog sprememb zakona o Plačah javnih usluž-
bencev, ki prinaša spremembo potrebnega kvoruma za to, da 
se zamrznejo plače oz. usklajevanja plačnih nesorazmerij. Ne-
kateri sindikati - 6 od 29 je namreč na to pristalo. Do sedaj je 
bil potreben kvorum polovice sindikatov, torej 15, odslej jih bo 
zadoščalo 6 oz. 40 % zaposlenih.  Odprava nesorazmerij se tako 
prelaga v nedoločeno prihodnost, ko sredstev kaj bistveno več 
ne bo. Kriza bi bila sicer čas, ko bi se tudi v javnem sektorju 
dalo kaj reorganizirati tako, da bi kje prihranili. Pri plačah pa 
so pač vsi občutljivi, predvsem če vlada povozi dogovore, ki 
so že bili doseženi, na drugi strani pa veliko denarja namenja 
za nepotrebne najemnine, materialne stroške uprave ipd. Raz-
pravljamo tudi o zakonu o urejanju trga dela, ki mu težko kaj 
očitamo in bo zagotovo sprejet. Nekoliko slabše kaže zakonu o 
malem delu, ki prinaša ukinitev znanega študentskega dela, ki 
bo poslej malo delo, bolj obdavčeno in se bo štelo v pokojnin-
sko osnovo. Težava, ki jo pri tem vidimo, je da bodo tako lah-
ko delali tudi brezposelni in upokojenci, kar ne bi bil problem, 
vendar pa je težko napisati dober zakon za tako različne inte-
resne skupine. Poleg tega uvaja več administracije in otežuje 
postopke pridobitve napotnic ter vse skupaj preusmerja na Za-
vode za zaposlovanje, ki že sedaj niso najbolj učinkoviti, kako 
bo šele, ko bodo morali poleg 100.000 brezposelnih "obdelati" 
še 250.000 upokojencev in 150.000 dijakov in študentov. 
Nadaljevali smo tudi z obravnavo Družinskega zakonika, ven-
dar dlje od 3. člena nismo prišli.  Ta člen govori o zakonski zvezi 
in zakaj je posebej varovana s strani države ter v čem je njen 
pomen. Tu se mnenja močno razlikujejo, saj menimo, da je po-
men v zasnovanju družine, koalicijski poslanci pa menijo, da 
pomena ni potrebno zapisati. Koaliciji se sicer s tem zakonom 
očitno preveč ne mudi, saj je ob odzivih javnosti jasno, da ve-
lika večina državljank in državljanov ne podpira možnosti po-
svojitve otrok tudi v istospolne skupnosti, kar bi zakonik, tak 
kot je predlagan, prinesel. 
Se še spominjate avtomobilskih nalepk? Uvedene so bile leta 
2001, leta 2005 pa so bile, pod takratno Janševo vlado ukinje-
ne, saj je ministrstvo ocenilo, da so nepotrebne, obremenjujejo 
državni proračun in državljane, obenem pa ne pomenijo izbolj-
šanja varnosti v cestnem prometu. O ukinitvi smo glasovali v 
parlamentu in predlog za ukinitev smo podprli vsi prisotni po-
slanci. V pogodbah, ki so bile sklenjene z državo je bil priložen 
dokument, ki je natančno opisoval ceno strukture nalepke. V 
strukturi je bila tudi postavka dobiček - ta je takrat znašal 80 ta-
kratnih tolarjev na nalepko. Nalepke sta izdelovali dve podjetji 
Cetis in Mirage. Mirage je ob ukinitvi nalepk zahteval od države 
4,4 mio eur, ministrstvo pa je izračunalo izpad dohodka, ki bi 
za Mirage pomeni cca 70.000 eur. Toliko je ministrstvo podjetju 
Mirage kot odškodnino za že izdelane nalepke, ki jih to ni niti 
izdelovalo, pač pa podjetje Cetis, tudi ponudilo. Podjetje Mira-
ge na to ni pristalo in je proti državi sprožilo tožbo. 
Pred nekaj dnevi je sodišče na prvi stopnji podjetju Mirage 
ugodilo in mu dosodilo odškodnino v višini 3.6 mio eur, kljub 
temu da podjetje nalepk nikoli ni izdelovalo. Cetis je že pred 
leti od tožbe odstopil. Interese države je v tem primeru branilo 
pravobranilstvo in samo sprašujemo se lahko, kako? upajmo 

Pestra politična 
jesen

vsaj, da se bo pritožilo, saj bomo sicer to spet plačali davkopla-
čevalci. Ob tem se lahko samo vprašamo kam gremo in kaj se 
dogaja s pravno državo. 
Vladni Urad za makroekonomske analize za letos napoveduje 
+0,9 odstotno gospodarsko rast. Zagovorniki vlade bi rekli, da 
je Vlada premagala krizo. Toda matematika je jasna; če je bila 
leta 2007 za časa Janševe vlade (ne zgolj po naši zaslugi) gospo-
darska rast +7,00 odstotka, leta 2009, torej v času Pahorjeve vla-
de, pa -8 (tudi po njeni zaslugi) je razlika -15 odstotna. Tisto, kar 
vlada danes prikazuje s +0,9 je realno glede na primerjani leti 
še vedno -14,1 odstotka. Tudi zato je državna blagajna prazna 
in tudi zato napovedane zamrznitve plač in pokojnin pa še kaj.
Vlada prihaja v Državni zbor tudi s pokojninsko reformo, o kate-
ri pa več v prihodnji številki.
Pred nami so lokalne volitve ko bomo izbirali svetnike in svetni-
ce in volili župana. Za našo prihodnost smo odgovorni vsi, zato 
je, še posebej v lokalnem okolju pomembno, da podpremo in 
izvolimo kandidate in kandidatke, ki so pripravljeni sodelova-
ti, imajo ideje, znanje in voljo do sprememb in izboljšav ter so 
sposobni presegati ozke interese za korist večine občank in ob-
čanov.

Želim vam, da izberete dobro vodstvo Občine Velike Lašče, da 
bo sodelovanje med lokalno in "državno" oblastjo; torej med 
županom, podžupani, svetnicami in svetniki ter poslanko uspe-
šno, kot je bilo do sedaj, saj je prineslo v Občino Velike Lašče 
kar nekaj izboljšav predvsem na cestnem omrežju, pa tudi na 
drugih področjih. Ker pa ni delo nikoli končano, ga je treba na-
daljevati in v tej smeri si predstavljam naše sodelovanje in vsem 
kandidatkam in kandidatom želim uspešno kampanjo.  

Vabim vas v poslansko pisarno v ponedeljek, 11. oktobra  
2010, med 17.30 in 19.00 v društvene prostore na Občini 
Velike Lašče. Lahko me pokličete na tel.: 01/478-95-35 ali 
se mi oglasite po el. pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Informaci-
je o mojem delu lahko najdete na: www.alenkajeraj.sds.si.

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije

»Marsikaj presenetljivega boste dosegli,
če močno verjamete, si globoko zaupate,

želite in vztrajate.«

Norman Vincent Peale
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Zahvale

Ko bolečina je prevelika
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?

(Majda Novak) 

Z A H V A L A

Mnogo prezgodaj, v cvetu svoje mladosti, nas je 
zapustila žena, mamica, hčerka in sestra

Rosanda MERHAR
stan. Nemška vas 55, Ribnica.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem in ostalim, 
ki ste nam v težkih dneh do in po pogrebu pokojnice kakorkoli 
pomagali in stali ob strani ter vsem tistim, ki ste našo najdražjo 

pospremili in se od nje poslovili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, 
ki ste darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala vsem, ki ste že 
ob težki bolezni in nato tragični izgubi izkazali drugo osebno 
in finančno pomoč in tistim, ki ste darovali v Županov sklad z 
namenom pomagati Rosandi – zahvala županu Občine Velika 

Lašče za finančno pomoč mladoletni hčeri pokojnice.

Žalujoči vsi njeni

»Duša, moja mala potepuška,
zvesta gostja mojega telesa,
zdaj odhajaš  v tuje kraje,
v blede, hladne in puščobne,
zdaj bo konec tvojih šal!« 

(iz Hadrijanovih spominov) 

Z A H V A L A

Ob izgubi našega ata

Jožeta JAKŠETA
se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na 

zadnjo pot.

Posebna zahvala gre tudi gospodu župniku Vladimirju 
Jaksetiču za lep obred, Marku Zakrajšku za organizacijo 

pogreba in pevskemu zboru za odpete pesmi.
Hvala vsem za cvetje, sveče in darovane svete maše.

Vsi njegovi

Vsa toplina tvojega srca                                                                            
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

Z A H V A L A

Za vedno je zaspala naša draga mama

Marija ZALAR
(5. 5. 1920 - 15. 7. 2010)

iz Cent pri Robu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, nam izrekli sožalje in podarili cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njeni

Mati, še enkrat poglej me, 
da vidim tvoje oči.
Srce naj zaslišim, ko bije
le tvoje, ki zame gori.

Mati, še v stiski, težavah,
mi svojo roko podaj. 
V bridkosti, skrbeh in 
skušnjavah me varuj,
v srce mi jo daj. 

Z A H V A L A

V večnost se je poslovila draga mama

Ivanka TOMAŽIN
s Kukmake.

Iskreno se zahvaljujemo prav vsem, ki ste bili z nami, nam stali ob 
strani v težkih trenutkih. Hvala za izrečena sožalja, za darovano 

cvetje in sveče.
Še posebna zahvala velja sosedom, prijateljicam drage mame, 
družbi Ostržek d.o.o. Ponikve, pogrebnemu zavodu Zakrajšek, 
pevcem, gospodu župniku Jaksetiču in vsem, ki ste jo v tako 

velikem številu pokropili, zanjo molili in jo pospremili na njeno 
zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njeni  



SOBOTA, 25. SEPTEMBER
Vrbica
POHOD NA STIČIŠČE ŠTIRIH OBČIN V IŠKO 
TESEN
(Društvo Claustra Alpium Iuliarum)

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2010: 
»Dediščina in pomanjkanje«

SOBOTA, 25. SEPTEMBER, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
PREDSTAVITEV LIKOVNO PESNIŠKE KNJIGE 
KITKE 
Z RAZSTAVO ORIGINALNIH PLATEN
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti in Javni 
zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 26. SEPTEMBER
Sv. Ahac nad Turjakom
PO SLEDOVIH ANDREJA TURJAŠKEGA – NA 
AHAC
(Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike 
Lašče)

SOBOTA, 2. OKTOBER, ob 17. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
USTVARJALNO SOBIVANJE Z VODO
Odprtje pečnice v Temkovi žagi na Trubarjevi 
domačiji s predstavitvijo dela študijskih 
krožkov velikolaške UTŽO na temo vodnih 
pogonov
(Javni zavod Trubarjevi kraji in UTŽO Velike 
Lašče)

PONEDELJEK, 27. SEPTEMBER, ob 19. uri
Dom krajanov, Turjak
BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA 
ENERGIJSKA VADBA IN SPROSTITEV
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)

TOREK, 5. OKTOBER, ob 19. uri
Grad Turjak
ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE 
»MED BESEDO IN PODOBO«
Razstava bo na ogled do 26. oktobra.
(JSKD, OI Ljubljana okolica)

SOBOTA, 9. OKTOBER, od 8. do 12. ure
Trg pred Levstikovim domom, Velike Lašče
VELIKOLAŠKA TRŽNICA: BUČNO-
MARMELADNI DAN

(DPŽ Velike Lašče in Javni zavod Trubarjevi kraji)

PETEK, 15. OKTOBER , ob 19.30
Levstikov dom, Velike Lašče
GLEDALIŠKI AMONMA – 1. predstava
v izvedbi Šentjakobskega gledališča
(Občina Velike Lašče)

SOBOTA, 16. OKTOBER, ob 12. uri
Grad Turjak
DAN STAREJŠIH
(DU Velike Lašče)

SOBOTA, 16. OKTOBER, ob 19. uri
Župnijska cerkev, Velike Lašče
KONCERT OB 20. OBLETNICI VELIKOLAŠKE 
VOKALNE SKUPINE
(Velikolaška vokalna skupina)

NEDELJA, 17. OKTOBER, pričetek ob 9. uri izpred Doma krajanov

Turjak 
KOSTANJEV POHOD 
(TD Turjak)

PETEK, 29. OKTOBER
Rob, Turjak in Velike Lašče
KOMEMORACIJE
(Zarja spominov Velike Lašče)

PETEK, 29. OKTOBER
Levstikov dom, Velike Lašče
LAN PARTY
(Mladinsko društvo VRT)

NEDELJA, 31. OKTOBER
Trubarjeva domačija, Rašica
PRIREDITEV OB DNEVU REFORMACIJE
(SPD Primož Trubar in Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 20. NOVEMBER, ob 9. uri
Športna dvorana Velike Lašče
2. KROG DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 
NAMIZNEM TENISU ZA VETERANE IN 
REKREATIVCE
(TVD Partizan Velike Lašče)

Koledar prireditev

Organizator j i  s i  pr idr žujejo  pravico do morebitnih  sprememb.


