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Trobla
glasilo 

Občine Velike Lašče
Še eno leto bo kmalu za nami. V mesecu 
oktobru smo zaključili še zadnje investicije 
v letu 2010. Zaradi izpada nekaterih 
prihodkov vseh planiranih investicij nismo 
uspeli realizirati,  vsekakor pa jih bomo 
vključili v plan za naslednje leto. 
Ker sem vas, spoštovane občanke in 
občani, preko občinskega glasila sproti 
obveščal o letošnjih investicijah, tokrat  ne 
bom natančneje opisoval vseh investicij, 
ki smo jih izvedli v letu 2010. Naj pa 
poudarim, da so le-te potekale tako 
na komunalnem področju kot tudi na 
področju družbenih dejavnosti. Investicije 
so bile izvedene na različnih območjih naše 
občine. Ne glede na izpad prihodkov smo 
zagotavljali finančna sredstva za delovanje 
in organizacijo programov in prireditev 
športnih, kulturnih, turističnih in drugih 
društev ter organizacij, ki delujejo v naši 
občini. 
Prav tako smo sofinancirali razne projekte 
in programe s področja šolstva, kmetijstva 
in malega gospodarstva. Z visokim 
finančnim zneskom smo pomagali tudi pri 
nabavi novega gasilskega vozila za PGD 
Velike Lašče. 
Naj omenim, da je že konstituiran nov 
občinski svet in tudi vsi predvideni odbori 
in komisije.  Vsak od občinskih svetnikov 
oziroma svetnic je  najmanj v enem odboru 
ali komisiji. Pomembno se mi zdi poudariti, 
da je bilo imenovanje odborov in komisij 
sprejeto s popolnim soglasjem občinskega 
sveta. Tudi v tem mandatu mi bo pri delu, 
predvsem na področju družbenih zadev, 
pomagala podžupanja dr. Tatjana Devjak.
S svojim uvodnikom v prejšnji številki 
Troble sem očitno dvignil kar nekaj prahu. 
Hvala vsem, ki ste mi za uvodnik čestitali 
in izrazili odobravanje. Nekaterim pa sem 

očitno stopil na »žulj« in so v uvodniku 
prepoznali svoj način dela. Ti so bili očitno 
malo manj zadovoljni z mojim pisanjem.

Županskemu protikandidatu Marku Kožarju 
tokrat javno sporočam naslednje: 
Sprejemam njegovo opravičilo za zapisano 
laž.
Svojega prestopa iz stranke (NSi) v sedanjo 
(SDS) nisem nikoli skrival. Poleg tega pa 
me je SDS na vseh dosedanjih županskih 
volitvah vedno javno podprla, tudi ko 
sem bil član druge stranke. Še vedno pa 
ne odobravam predvolilnega zavajanja, 
ko se nekateri kandidati predstavljajo za 
neodvisne ali nestrankarske (pa očitno 
to niso!), ob drugih priložnostih pa javno 
povedo, da so simpatizerji določene 
politične opcije in zanjo celo opravljajo 
določene aktivnosti.
Vedno se dogaja, da kakšne predvolilne 
obljube iz različnih razlogov  ni mogoče 
izpeljati, se pa zato naredi kaj drugega. 
Volivci pa so tisti, ki ocenjujejo delo župana 
in vsaka štiri leta odločajo o tem, ali so z 
njegovim delom zadovoljni.  Ti pa imajo 
vedno prav, vsaj tako pravijo.
Glede poziva na soočenje pa sporočam, da 
bi se Marko Kožar za to moral opogumiti 
pred volitvami.
V prejšnjem uvodniku sem med drugim 
zapisal, da je bil uradni predstavnik 
Marka Kožarja, ki je tudi vložil njegovo 
kandidaturo, vidni član SD. Predstavnik 
Ivan Gačnik mi v javnem dopisu sporoča, 
da je bil pomemben član Združene liste 
socialnih demokratov (ZLSD) in ne SD. 
Glede na dejstvo, da je SD naslednica ZLSD, 
menim, da socialnim demokratom nisem 
naredil večje škode, če sem Ivana Gačnika 
pripisal njim. Vseeno pa se SD opravičujem 
za zapisano trditev. Glede nekaterih laži 
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Vsak tiho zori, počasi in z leti,
a kamor že gre, vse poti je

treba na novo začeti.

Ivana Gačnika, zapisanih v njegovem 
članku, pa tudi sam pričakujem njegovo 
javno opravičilo. Ne morem razumeti, 
kako lahkotno nekateri zapišejo ali 
izrečejo laži. Mogoče pa je to odraz stanja 
duha v trenutni vodilni državni politični 
garnituri, ko je laž nekaj samoumevnega, 
sprejemljivega. Očitno se nekateri nikakor 
ne morejo sprijazniti z mojim uspehom 
na lokalnih volitvah. Vsem tem še enkrat 
sporočam, da bom zaupani mandat župana 
opravljal z vso odgovornostjo, z vsem 
svojim pridobljenim znanjem, ne glede na 
obrekovanja, diskreditacije, laži, ki sem jih 
bil deležen in jih bom morda še deležen 
tudi v prihodnje.

Spoštovane občanke in občani, 
želim, da bi veselo proslavili letošnji državni 
praznik dan samostojnosti in enotnosti 
kot tudi zaključek leta 2010. Prav s tem 
namenom, da bi popestrili zadnje dni v 
letu, vas vse lepo vabim na že tradicionalni 
božično-novoletni koncert, ki bo v športni 
dvorani v Velikih Laščah v nedeljo, 26. 12. 
2010 zvečer, ko bomo lahko prisluhnili 
nekaterim znanim glasbenim izvajalcem. 
Po koncertu si bomo ogledali ognjemet ter  
nazdravili prihajajočemu letu 2011. 

Anton Zakrajšek
župan

Spoštovane občanke in občani

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
Vam iskreno čestitamo,

prihajajoči praznični dnevi
pa naj vas napolnijo z veseljem, 
notranjim mirom in energijo za 
pogumne odločitve v letu 2011.

župan Anton Zakrajšek
in občinska uprava

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh lahko 

prinese srečo drugim ljudem. 
Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

Bralci Troble,
želimo vam veselja

in zdravja polno novo leto 2011. 
      

uredništvo Troble
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Popravek članka občinske 
uprave v katerem odgovarja 
Roku Borštniku 
V 6. številki Troble z dne 27.10.2010 je bil na 4. strani objavljen članek z naslovom 
»Odgovor avtorju na članek „Čistili smo, pomagali nam niso“«, pod katerega se je kot avtor 
podpisala občinska uprava. V njem občinska uprava navaja, da je Rok Borštnik v svojem 
članku »Čistili smo, pomagali nam niso« napisal pripombe na izvedbo spomladanske 
čistilne akcije, ki ne odražajo resnice. Članek, na katerega se sklicuje občinska uprava, 
objavlja rezultate javnega poziva političnim strankam, da naj delček sredstev, ki 
jih dobijo iz državnega proračuna, namesto za predvolilne plakate raje prispevajo 
krajevnemu odboru Retje za pokritje stroškov odvoza smeti iz črnega odlagališča na 
deponijo. Zato je navedba občinske uprave, da Rok Borštnik piše pripombe na izvedbo 
čistilne akcije, ki ne odražajo resnice, povsem neutemeljena, neresnična in zavajajoča. V 
članku Roka Borštnika ni mogoče zaslediti niti ene pripombe v zvezi z izvedbo čistilne 
akcije.
Občinska uprava tudi navaja, da je bil namen članka Roka Borštnika diskreditirati vse, 
ki so v tej akciji sodelovali, torej vseh 574 prostovoljcev oziroma 14 % občanov. Namen 
članka Roka Borštnika je bil objaviti rezultate javnega poziva političnim strankam, 
kar je predhodno napovedal že v 3. številki Troble in se je svoje napovedi tudi držal. 
V prispevku Roka Borštnika ni nikjer razvidenega kakršnegakoli namena diskreditacije 
prostovoljcev, kot to navaja občinska uprava. Rok Borštnik je bil namreč tudi sam 
prostovoljec.
V celotnem članku Roka Borštnika ni mogoče zaslediti niti enega vprašanja, ki bi terjal 
odgovor, kljub temu pa je bil podan odgovor avtorju. Še bolj preseneča dejstvo, da je 
na članek samoiniciativno odgovorila občinska uprava. V svojem članku Rok Borštnik 
občinske uprave ne omenja niti posredno niti neposredno, saj v članku le objavlja 
rezultate javnega poziva političnim strankam in tako z ničemer ne nagovarja občinske 
uprave ali od nje terja kakršnegakoli odgovora.

I. Dve  štipendiji po 100 EUR mesečno

II. Enkratne denarne pomoči (za šolske 
knjige, prevoze, izobraževanja …)              
(v skupnem znesku 2.500 EUR)
Za štipendijo ali enkratno pomoč lahko 
kandidirajo dijaki in študentje s stalnim   
prebivališčem v Občini Velike Lašče.
Vloga za sredstva iz točke I in II mora 
vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja;
– fotokopijo spričevala;
– originalno potrdilo o vpisu za šolsko oz. 
študijsko leto 2010/2011;
– potrdilo o finančnem stanju staršev 
(dohodnina za leto 2009, oziroma plača 
ali pokojnina v zadnjih treh mesecih, 
nadomestilo za brezposelnost …);
– dokazilo o višini katere druge štipendije;
– opis o društvenih ali drugih aktivnostih 
prosilca.
Rok za oddajo vloge je do 30. decembra 
2010.
V prošnji za enkratno denarno pomoč je 
potrebno dopisati še, za kateri namen bi se 
pomoč porabila.
Glavni kriterij za pridobitev štipendije ali 
pomoči je socialno stanje prosilca. Drugi 
kriteriji pa so še: učni uspeh, društvena 
aktivnost ipd.

III. Financiranje drugih aktivnosti (v 
skupnem znesku 3.500 EUR),
kot so npr: skupni izlet ob zaključku leta, 
športno udejstvovanje, razna predavanja 
ali izobraževanja, za razne druge pomoči v 
družini (ob smrti, nesreči …).
Vloge za sredstva iz točke III  lahko 
pošljejo posamezniki, društva ali različne  
organizacije s sedežem v naši občini. Tudi 
tej vlogi je potrebno dopisati, za kateri 
namen bi porabili sredstva.  Sredstva se 
lahko črpajo do njihove porabe.
Vse vloge je potrebno nasloviti na:
USTANOVA ŽUPANOV SKlAD
levstikov trg 1, 1315 Velike lašče. 

Anton Zakrajšek, župan

USTANOVA  
ŽUPANOV 

SKLAD
objavlja

RAZPIS
za šolsko leto

2010/2011:

Na uredništvo Troble smo prejeli členek Roka Borštnika, ki ga v skladu s 26. in 27. členom 
Zakona o medijih na tem mestu objavljamo (članek ni lektoriran).

uredništvo Troble

Bodite v cvetju
in solite po 

pameti

Letošnjo jesen nas je dobro zalivalo, 
prehudega mraza pa ni bilo, tako da so 
cvetlična korita kar dolgo lahko ostala 
na naših oknih. Ko pa smo jih želeli 
pospraviti na za to določeno mesto, so 
bila v času, ko je hišnik odšel v stavbo 
še po zadnja korita, tista, ki so bila že 
prej izpraznjena in so »brez varstva« 
čakala zunaj,  že »pospravljena«. Šlo je za 
neverjetno spretnost ljubitelja cvetja, ki 
si je tako pripravil posode za naslednjo 
pomlad. Zdaj bo poskrbel samo še za 
dobre sadike, in če mu jih ne bodo požrle 
uši in če ga ne bo pekla vest, bo spomladi 
vse v cvetju.
Pa še ena cvetka: Zima nam  je že v 
zadnjih novembrskih dneh pokazala, da 
tu restriktivnih ukrepov ne bo in nam je 
nasula snega s polno mero. Pred občinsko 
stavbo imamo posodo za sol, ki je 
namenjena za posipanje javnih površin. 
Zvečer, 1. decembra,  je bila polna do 
vrha, zgodaj zjutraj, 2. decembra,  je bila 
prazna do dna. 
Solite po pameti, preveč soli škodi, to v 
zadnjih časih pogosto slišimo. Velja pa 
tudi za površine, ki jih posipamo. No, 
samo da ne bi komu spodrsnilo. 

V. V. 

Dobro, da nisem v cvetličnem 
koritu, ampak sneg me je pa letos 

vseeno malce presentil.

Občina Velike Lašče

Počastili bomo državni praznik
dan samostojnosti in enotnosti
in si za prihajajoče leto zaželeli

veliko zdravja in vsega dobrega.

B O Ž I Č N O - N O V O L E T N I 
K O N C E R T ,

26. decembra 2010, ob 19. uri
v športni dvorani Velike Lašče.

Program bo povezovala televizijska voditeljica 

V E S N A  M A L N A R .

Ve s e l o  d ružen j e  bomo  zak l j u č i l i  z  o gn j emetom!  Lepo  vab l j en i !

k i  b o  v  n e d e l j o ,

vabi na:

V programu bodo nastopili:
M l a d i n s k i  p e v s k i  z b o r 
O Š  P r i m o ž a  Tr u b a r j a  Ve l i k e  L a š č e ,

pevca
TA N J A  Ž A G A R  i n  N I N O,

ter ansambla
P R O S E N  i n

O K R O G L I  M U Z I KA N T I .
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Ločeno zbiranje 
odpadkov

Za nami je Evropski teden zmanjševanja 
odpadkov (ETZO), ki je potekal v tednu od 
20. do 28. novembra. Akcija je spodbujala 
k nujnosti zmanjševanja količine odpadkov 
ter poudarjala preprečevanje njihovega 
nastajanja, učila potrošnika, kako nakupovati 
(npr. odločitev za proizvode za večkratno 
uporabo, za proizvode s skromnejšo 
embalažo ali brez nje, idr.), opozarjala na to, 
da imajo lahko proizvodi »drugo življenje«, 
spodbujala k darovanju stvari, ki jih ne 
potrebujemo več, spodbujala k izdelavi 
komposta, idr.
Pomembno je, da se zavedamo, da odpadki 
nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod, 
kjer smo: doma, v šoli, v podjetju. Torej: ključ 
rešitve je v vsakem od nas, v našem odnosu 
do okolja, v katerem živimo, saj odpadki ne 
nastajajo kar sami od sebe. 
V naši občini imamo za namen ločenega 
zbiranja odpadkov trenutno 20 lokacij 
ekoloških otokov. V naselju Velike Lašče je 
na voljo 5 lokacij, in sicer: pri OŠ in vrtcu, 
pri Zdravstvenem domu, za Levstikovim 
domom, na parkirišču pri pokopališču in 
na parkirišču pri upravni zgradbi Kmetijske 
zadruge. Ostale lokacije ekoloških otokov 
po občini pa so sledeče: Male Lašče, Rašica, 
Veliki Osolnik, Rob, Turjak, Dvorska vas, 
Dolnje Retje, Strletje, Dolščaki, Osredek, Mala 
Slevica (na dveh mestih), Karlovica, Mohorje 
in Lužarji. 
Kaj vse sodi v posamezne zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadkov, si lahko podrobneje 
preberete na strani 6 na plakatu z naslovom 
»V naši hiši ločujemo«, ki ga je pripravilo 
Javno komunalno podjetje Snaga d. o. o. 
Ostale odpadke (npr. gradbene odpadke, 
azbestne odpadke, avtomobilske gume, 
nevarne odpadke …) naši občani lahko 
oddajo v Zbirnem centru Barje. 
V primeru potrebe po dodatnih lokacijah 
ekoloških otokov nam na občino sporočite 
izbrano lokacijo, ki naj bo čim bolj dostopna. 
Vlogi za postavitev ekološkega otoka mora 
biti priloženo tudi soglasje lastnika oz. 
solastnika zemljišča.
Za namen ločenega zbiranja odpadkov 
skupaj z Javnim podjetjem Snaga d. o. o., ki za 
našo občino opravlja obvezno gospodarsko 
javno službo zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, iščemo lokacijo začasnega 
zbirnega centra. Ureditev zbirnega centra 
je predvidena tudi v občinskem proračunu 
za leto 2011. Upamo, da nam bo čim prej 
uspelo najti primerno lokacijo, saj bi želeli 
zbirni center urediti že zgodaj spomladi. Tudi 
na tak način lahko spodbujamo sodelovanje 
za učinkovito in okolju prijazno ravnanje z 
odpadki.

Občinska uprava

Kaj so kosovni odpadki?
Kosovni material Snaga s posameznih območij odvaža po točno določenem urniku. 
Sortirani kosovni material morate odložiti na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure 
zjutraj na dan odvoza. Materiala, ki ne bo pravočasno pripravljen oziroma ne sodi 
med kosovne odpadke, ne bomo odpeljali!
Pozor: med kosovne odpadke ne sodijo
•	 gospodinjski	odpadki
•	 gradbeni	material
•	 zemlja,	listje	in	veje
•	 nevarni	odpadki
•	 odpadna	električna	in	elektronska	oprema.

Kam z nevarnimi gospodinjskimi odpadki?
Nevarni gospodinjski odpadki, ki so na videz povsem 
nedolžni, lahko močno onesnažijo podtalnico – vir naše 
pitne vode. Med nevarne odpadke sodijo:
• akumulatorji in baterije
• zdravila
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo 
 nevarne snovi
• barve in topila
• kemikalije za čiščenje
• olja in masti
• pesticidi.
Nevarne odpadke oddajte v 
premični zabojnik, ki se v bližini 
vaše hiše pojavi dvakrat letno. Urnik odvoza nevarnih 
gospodinjskih odpadkov najdete na www.snaga.si. Lahko 
pa jih odnesete tudi v Zbirni center Barje.

Kaj naredimo z odpadno električno in 
elektronsko opremo?

Odpadna električna in elektronska oprema ne sodi med kosovne odpadke. Prevzeti 
jo morajo trgovci, kjer kupite nov hladilnik, pralni stroj ali televizor. Lahko pa jo 
odpeljete v Zbirni center Barje. 
Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
• velike gospodinjske naprave (hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji …)
• male gospodinjske naprave (sesalniki, 
 sesalne metle, naprave za šivanje, opekači …)
• televizijski in računalniški ekrani
• izdelki zabavne elektronike in telekomunikacij 
 (veliki in mali računalniki, tiskalniške 
 enote, faksi, telefoni, radijski sprejemniki, 
 videorekorderji, video kamere ...)
• oprema za razsvetljavo
• električna in elektronska orodja.
Prevzem odpadne električne in 
elektronske opreme je brezplačen! 

Bioodpadki 
V zabojnik za bioodpadke odnesemo: 
• zelenjavne in sadne odpadke
• ostanke hrane in pokvarjene prehrambene 

izdelke, brez embalaže
• kavne filtre in čajne vrečke
• jajčne lupine
• umazane papirnate vrečke, robčke in prtičke.
Pozor:	V	zabojnik	nikoli	ne	vrzite	
bioodpadkov	v	plastični	vrečki!	
Stresite	jih	ven	ali	pa	uporabite	
biorazgradljive	vrečke.	

Papir
V zabojnik za papir stlačimo: 
• časopise in revije
• zvezke in knjige
• prospekte, kataloge in pisemske ovojnice
• pisarniški in ovojni papir
• papirnate vrečke
• kartonsko embalažo.
Pozor: Pozor:	kartonske	škatle	
zložite	ali	stlačite	skupaj.	In	ne	
pozabite	odstraniti	lepilnih	trakov!

Embalaža
V zabojnik za embalažo odlagamo: 
• plastenke in pločevinke pijač in živil
• kartonsko votlo embalažo tekočin
• plastenke čistilnih in pralnih sredstev
• plastično embalažo šamponov, zobnih past 

in tekočih mil
• CD-je in DVD-je
• plastično folijo, v katero so zaviti izdelki
• čim več plastičnih vrečk. 
Pozor:	embalažo	vedno	izpraznite	in	
ji	odstranite	zamašek	ali	pokrovček!		

Steklo
V zabojnik za steklo spustimo: 
• steklenice in stekleničke
• kozarce in kozarčke živil, pijač, 

kozmetike in zdravil.
Pozor:	Pozor:	stekleno	embalažo	
vedno	izpraznite	in	ji	odstranite	
zamašek	ali	pokrovček!

Ostali gospodinjski 
odpadki
V črn ali siv zabojnik sodi le še peščica 
odpadkov: plastificiran papir, manjše 
količine stiropora, zamaščene folije, 
plenice, mačji pesek, ohlajen pepel, 
tkanine in usnje, vrečke iz sesalca, 
kasete in fotografije, pluta in guma, 
keramika in porcelan, žarnice …

Zbirni center Barje je odprt:
• od 1. aprila do 31. oktobra: 
od ponedeljka do sobote 
med 6.00 in 20.00;
• od 1. novembra do 31. marca: 
od ponedeljka do sobote 
med 6.00 in 18.00.

Več informacij o zbirnem centru 
Barje najdeš na www.snaga.si.

V naši hiši ločujemo!

Dodatne informacije: www.snaga.si, 
tel: 477 96 30 ali 477 96 67, 
e-pošta: info@snaga.si 

Življenje je KUL!Kupim,	kar	res	rabim Uporabim ponovnoLočujem odpadke

»Ločevanje odpadkov ne bo nikoli 
učinkovito, če se prav vsi ne bomo držali 
pravil igre. Če bomo vsi skupaj ločevali, 
manj ostalih odpadkov nam bo ostalo. 

Lahko bomo zahtevali manjši zabojnik za 
ostanek odpadkov in to brezplačno. Tako 
si bomo lahko vsi skupaj znižali znesek za 

odvoz odpadkov.«

»Ne igrajte se 
z nevarnimi 

gospodinjskimi 
odpadki!«

Podaljšan rok za oddajo 
pripomb na poskusne 

vrednosti nepremičnin
LASTNIKI LAHKO PRIPOMBE NA VREDNOST NEPREMIČNIN SPOROČAJO DO 25. 
JANUARJA 2011. SPREMEMBE PODATKOV O NEPREMIČNINAH IN LASTNIŠTVU 
BODO LAHKO LASTNIKI POSREDOVALI TUDI PO 25. JANUARJU 2011. POMEMBNO 
JE, DA BODO PODATKE O SVOJIH NEPREMIČNINAH UREDILI DO UPORABE 
PODATKOV V DAVČNE NAMENE – PREDVIDOMA DO KONCA LETA 2011.

Vir: http://e-prostor.gov

OBNOVA ŽELEZNIŠKE PROGE 
GROSUPLJE–ORTNEK

V zadnjem času se občani obračajo s prošnjami za pojasnila v 
zvezi z obnovo železniške proge. Odgovora občinske uprave in 

Slovenskih železnic objavljamo v nadaljevanju. 

Slovenske železnice so že v preteklih letih 
začele s temeljitejšo obnovo železniške 
proge Grosuplje–Ortnek. Dela potekajo v 
smeri od Grosuplja proti Ortneku. V lanskem 
letu je bila proga v celoti obnovljena na 
območju občine Dobrepolje, v letošnjem 
letu pa že od pomladi dela potekajo na 
železniški progi v občini Velike Lašče. Na 
progi bo v celoti obnovljen spodnji ustroj, 
vključno s sanacijo nasipov in ureditvijo 
odvodnjavanja, postavljeni bodo novi tiri 
z novim materialom, gramoziranjem in 
regulacijami. 
Pred začetkom obnovitvenih del je 
Ministrstvo za promet izdalo odločbo, v 
kateri Občini Velike Lašče in Slovenskim 
železnicam d. o. o.  nalaga ukinitev 
večine nivojskih prehodov (po izgradnji 
potrebnih povezovalnih poti)  in ureditev 
dveh prehodov, vključno z zavarovanjem 
prehodov. Razen nivojskega prehoda v 
Retjah (stara cesta), ki je bil kategoriziran 
kot javna pot, so vsi ostali nivojski prehodi, 
ki se ukinjajo, del gozdnih cest oz. gozdnih 
vlak. Slovenske železnice in Občina 
Velike Lašče bosta skupaj financirali 
izgradnjo nadomestnih gozdnih vlak, ki 
se bodo navezovale na preostala nivojska 
prehoda. Obnova mostov čez progo, po 
katerih potekajo občinske javne poti, pa 
je v izključni pristojnosti občine. Zaradi 
dotrajanosti mostu pri Dolnjih Retjah je 
na mostu dovoljena osna obremenitev, 
ki prebivalcem Dolnjih in Gornjih Retij 
ne zagotavlja normalnega dostopa in 
gospodarskega razvoja. 
Glede na pobude krajanov, da je nujna 
sanacija mostu, je Občina Velike Lašče 
s Slovenskimi železnicami d. o. o. in 
Ministrstvom za promet, Direkcijo RS 
za vodenje investicij v javno železniško 
infrastrukturo, sklenila sporazum o 
medsebojnih obveznostih pri ukinitvi 
in ureditvi vseh preostalih nivojskih 

prehodov na regionalni železniški progi št. 
82 Grosuplje– Kočevje in s tem povezano 
gradnjo nadomestnih poti, v katerem je 
predvidena še ukinitev nivojskega prehoda 
gozdne ceste v Velikih Laščah. Sredstva, ki 
bi jih Direkcija RS za vodenje investicij v 
javno železniško infrastrukturo namenila 
za zavarovanje nivojskega prehoda, pa 
se nameni za sofinanciranje izgradnje 
novega mostu čez železniško progo v 
Dolnjih Retjah. Tudi Krajevni odbor Retje 
je na svojem sestanku septembra 2010 na 
občino naslovil zahtevo, da se zgradi nov 
dvopasovni most v Dolnjih Retjah.

Jerica Tomšič Lušin, Občinska uprava

Obnova kočevske proge je namenjena 
tako za potniški kot za tovorni promet. 
Predvidena je torej tudi uvedba 
potniškega prometa, ki bo mogoča, ko 
bo obnovljena celotna proga. Za uvedbo 
potniškega prometa je bila izdelana 
celotna projektna dokumentacija za progo 
med Grosupljem in Kočevjem. Zaradi 
položaja na cesti je bila dana pobuda za 
predčasni zagon potniškega prometa po 
doslej obnovljenem delu proge. Ker je za 
to potrebno zgraditi postajališča s peroni, 
še ni dokončno znano, do kdaj bi bilo to 
mogoče. Dela bi lahko bila opravljena 
leta 2012, vendar pa je njihova izvedba 
odvisna od proračunskih sredstev.
V Velikih Laščah je predvidena gradnja 
perona, zavetišča in parkirišča. Na 
samem postajnem objektu trenutno ni 
načrtovanih večjih sprememb.
Slepi tir na postaji v Velikih Laščah ni več 
potreben, saj ni bilo zanimanja za njegovo 
uporabo. Pošiljke se prevzemajo na 
postajah Dobrepolje ali Ortnek.

Marko Tancar  
organizacijsko komuniciranje  

Slovenske železnice, d.o.o.  
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in krepko precenjeni. V dopisih in izjavah 
uradnih oseb se pojavljajo vedno nove in 
nove številke nadomestnih habitatov, kar 
ustvarja dvom v verodostojnost vpletenih 
institucij.
- Menimo, da se varstvo območja Natura 
2000 razlaga preveč restriktivno in v 
škodo prebivalcev, saj evropska direktiva 
postavlja interese ljudi pred druge, torej 
na prvo mesto. Pametna presoja določil 
direktive bi prispevala k znižanju stroškov. 
Prav tako se niso proučile druge tehnične 
rešitve za varovanje narave na Barju, ki bi 
zagotovo znižale stroške. 
- Ponovno opozarjamo na tehnično 
zahtevnost izgradnje variante Lisičje, ki teče 
po robu Barja, in na dejstvo,  da je pri tej 
varianti za arheološke raziskave načrtovan 
le 1 % od vrednosti, ne glede na to, da  je 
tudi obrobje Barja arheološko zanimivo 
zaradi rimske ceste. 
- Trasa Lisičje grobo posega v sedem naselij, 
v kar nekaj primerih je umeščena dobesedno 
med hiše in  bo do konca uničila krajino, 
ki je sicer že tako obremenjena z velikimi 
prometnicami. 
- Nikjer ni navedena pomembna podrobnost, 
da bo za uporabo ceste po varianti lisičje 
potrebna vinjeta, kar gotovo pomeni pritisk 
na staro cesto. 
- Varianta Lisičje ni prometno ustrezna, ker 
prinaša le začasno razbremenitev prometa 
na Škofljici, saj bodo glede na dosedanji 
obseg generiranja prometa na Škofljici in 
glede na letno rast vozil razmere že čez 10 
let popolnoma enake. Prav tako ne rešuje 
problema Ižanske ceste.
Prizadevanja Civilne iniciative so na srečanju 
17. 11. 2010 s sprejemom peticije »Za 
čimprejšnjo izgradnjo ustrezne obvoznice 
mimo Škofljice« podprli župani občin Bloke, 
Ig, Grosuplje, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, 
Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, 
Škofljica in Velike Lašče. V peticiji so župani 
pozvali pristojna ministrstva, da se v roku 
enega meseca sestanejo z župani prizadetih 
občin in da skupaj dorečejo najhitrejšo 
možno izgradnjo obvoznice mimo Škofljice.
civilna iniciativa je odločena in opozarja, 
da bo ob podpori lokalnih skupnosti zaprla 
ceste in izvedla druge ukrepe državljanske 
nepokorščine, če na navedenih srečanjih z 
državo ne bo dosežen dogovor za čimprejšnjo 
izgradnjo obvoznice Škofljica po Barju.

Škofljica, 29. 11. 2010
Janja Kadunc Mezek

Civilna iniciativa proti trasi Lisičje
GSM: 030 623 302

E-pošta: obvoznica.skofljica@gmail.com 
Spletna stran: 

http://www.obvoznica.info 

Vlada RS je na seji 28. 10. 2010 sprejela sklep 
o nadaljevanju postopka priprave državnega 
prostorskega načrta za obvoznico Škofljica 
ne glede na že sprejeti sklep Vlade z  dne 8. 
4. 2010 o umeščanju obvoznice Škofljica po 
optimizirani varianti 1A in 2A, tako da  je v 
enakovredno obravnavo kot možne variante 
obvoznice vključila tudi varianto Lisičje, ki 
jo je Ministrstvo za promet kot prometno 
neustrezno izključilo že leta 2007.
Civilna iniciativa proti trasi obvoznice  
Škofljica Gumnišče-Glinek-Zalog-Lanišče-
Lisičje je v začetku novembra pristojnim 
ministrstvom in Vladi RS posredovala 
pomisleke in vprašanja na sprejeti sklep 
vlade. Dne  19. 11. 2010 je prejela odgovor 
Ministrstva za promet  in Ministrstva za okolje 
in prostor (dopis št. 350-08-7/2005-RG, 2645-
97/2005/183 z dne 16. 11. 2010). V dopisu  ni 
navedenih nobenih novih dejstev, ampak 
samo povzetki naših vprašanj in pripomb ter  
razlaga že povedanega ob sprejetju sklepa 
Vlade RS z dne 28. 10. 2010 (da se v nadaljnjo 
pripravo državnega prostorskega načrta 
za obvoznico Škofljica ponovno vključi 
»varianta Lisičje«). 
Glede na nujnost širitve AC v 6-pasovnico 
pri trasi Lisičje prav tako ni nikjer omenjeno 
naslednje: nujna dodatna izvedba dveh 
enocevnih tunelov skozi geološko nestabilen 
Debeli hrib, morebitna širitev useka Lisičje, 
obsežna preureditev razcepa Malence 
in nov priključek na Dolenjsko cesto. Ob 
upoštevanju realnih stroškov navedenih 
gradbenih objektov bi bila ocena gradbenih 
del variante Lisičje in širitve AC Lisičje–
Malence zagotovo bistveno večja, kot je bila 
predstavljena v gradivu  za sejo Vlade, s tem 
da bi za tako rešitev potrebovali veliko več 
časa, zato je nesprejemljiva tudi zaradi tega 
razloga.
Na drugi strani pa se ministrstvi ob predlogu 
informacije Vladi nikjer ne dotikata ali iščeta 
rešitve v smeri objektivizacije oziroma revizije 
vrednotenja nadomestnih habitatov pri 
varianti obvoznice po Barju, ki so trenutno 
ocenjeni na 77,2 milijona EUR in so očitno 
krepko precenjeni. Vprašanje je, kaj sploh so 
v naravi nadomestni habitati in na kolikšni 
površini jih je treba zagotoviti (posebej 
opozarjamo, da se ta površina v uradnih 
dokumentih neprenehoma spreminja in 
se je nazadnje povečala za 40 %). Bistveno 
pri tem pa je vprašanje, kakšne so naloge 
države v okviru upravljanja habitatov, saj 
gre v glavnem za nadomeščanje travniških 
površin.
 Civilna iniciativa vztraja pri svojih trditvah in 
ponovno opozarja:
- Vključevanje  variante Lisičje pri 
prostorskem umeščanju obvoznice Škofljica 
lahko razumemo zgolj kot zavlačevanje 
reševanja te pereče prometne situacije, kar 

pa je za prizadete občane ožje in širše v regiji 
nesprejemljivo. Prav tako do sedaj in tudi v 
zadnjem odgovoru ministrstev nismo nikjer 
zasledili argumentirane obrazložitve, zakaj 
je varianta Lisičje zdaj sprejemljiva. Čudimo 
se nenadni in nenavadni spremembi stališča 
ministrstev in vlade, ki je 8. aprila 2010 sprejela 
sklep: »Vlada RS se je seznanila z informacijo 
o prostorskem načrtovanju obvoznice 
Škofljica in ugotovila, da je sprejemljiva 
in realno izvedljiva trasa obvoznice po 
optimizirani varianti 1A/2A …« Ministrstvo 
za promet pa je 11. 5. 2010 obvestilo lokalno 
skupnost, da »so bile odpravljene vse ovire, ki 
so preprečevale umestitev trase v prostor« in 
da bo v nadaljevanju izbrana najustreznejša 
varianta po barju 1A ali 2A. Naj opozorimo, 
da je bil v tem času sprejema sklepa že znan 
obseg nadomestnih habitatov v višini 250 ha 
zaradi vpliva obvoznice na ptice, jasna so bila 
tudi stroškovna razmerja med posameznimi 
trasami, prav tako je bila že februarja 
zaključena študija o širitvi ljubljanskega 
obroča in avtocestnih priključnih krakov. 
Torej se je vlada ob vseh teh razpoložljivih 
podatkih aprila odločila za traso 1A ali 
2A po Barju, zdaj pa je brez utemeljenih 
argumentov spremenila svoje mnenje.
- V obrazložitvi ministrstvo ne daje nobenega 
poudarka časovni oddaljenosti glede 
izgradnje čez Lisičje, saj je nujno pogojena 
s širitvijo avtoceste in izgradnjo vseh 
potrebnih spremljajočih objektov. Po tej 
varianti naš problem ne bo rešen zagotovo 
več kot petnajst let.
- Ocena stroškov za potrebno širitev avtoceste 
znaša 77 milijonov in  je sumljivo podobna 
oceni stroškov za zagotovitev nadomestnih 
habitatov pri varianti 1A po Barju. Poznana 
je težavnost terena, ki je gradbince zelo 
ovirala pri izgradnji dela avtoceste, ki naj bi 
ga zdaj razširili, zaradi geološke zahtevnosti 
in negotovega terena je bilo veliko  težav 
pri izgradnji  obstoječih tunelov, tako da je 
realno tudi sedaj pričakovati dodatne posege 
in seveda odstop od  ocenjenih stroškov, 
skratka podražitve. 
- Prav tako je nesprejemljivo, da želi država z 
varianto Lisičje v času širitve avtoceste v prvi 
vrsti vsaj za nekaj let (dve leti po študiji) speljati 
obvoz prometa z avtoceste na že sedaj zabito 
in neprepustno Dolenjsko cesto. Tak obvoz, 
za katerega zadostuje že sedanji priključek 
Šmarje - Sap, pa zahteva popolno prepustnost 
Dolenjske ceste, ki je možna le ob predhodni 
izgradnji obvoznice Škofljica po Barju.
- Še vedno ni pojasnjeno, kaj sploh so 
nadomestni habitati, kdo jih bo upravljal, kdo 
bo zagotovil ta sredstva, da se ne bo ponovila 
zgodba iz Prekmurja, kjer se habitati zaraščajo. 
- Stroški izračuna za odkup zemljišč za 
nadomestne habitate (travnikov, koruznih polj 
in grmovja) na Barju so nenormalno visoki 

OBVOZNICA ŠKOFLJICA –  VLADA IGNORIRA 
NAŠE ARGUMENTE

Srečanje županov občin,
ki ležijo ob 3A razvojni osi

Na povabilo Antona Zakrajška, župana 
občine Velike Lašče, so se dne 17. 11. 
2010  pri nas sestali župani občin, ki ležijo 
ob 3A razvojni osi (Škofljica, Grosuplje, 
Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Ribnica, 
Kočevje, Kostel, Bloke in Velike Lašče). Na 
delovnem srečanju so župani obravnavali 
problematiko, ki je skupna omenjenim 
občinam: cestna povezava proti Ljubljani, 
posodobitev železniške proge proti Kočevju, 
gradnja širokopasovnega omrežja, velika 
populacija medvedov.
Največ pozornosti so namenili cestni 
povezavi proti Ljubljani, saj je zbrane 
negativno presenetila novica, da je 
vlada RS sprejela sklep, da se v nadaljnjo 
pripravo državnega prostorskega načrta 
za obvoznico Škofljica ponovno vključi 
različica, ki je bila že v preteklosti zavrnjena 
kot neustrezna – različica Lisičje. Župani so 
se strinjali, da je edina sprejemljiva rešitev 
umestitev obvoznice Škofljica po prometno 
in gospodarsko najugodnejši varianti A1 ali 
A2 po Barju. 
Delovno srečanje so župani zaključili s 
podpisom peticije »za čimprejšnjo izgradnjo 
ustrezne obvoznice mimo Škofljice«. 
Peticijo sta naknadno podpisala tudi 
župana občin Ig in Osilnica, ki sta opravičila 
svojo odsotnost na omenjenem sestanku. 
Peticijo, katere vsebino si lahko preberete 
v nadaljevanju, so posredovali na pristojna 
ministrstva z željo, da bodo njihove zahteve 
tudi uresničene. 

Občinska uprava, Tanja Uršič

Župani (od leve proti desni): Blaž Milavec (Sodražica), Valentin Južnič (Kostel), Jože Levstek (Ribnica), Janez Pavlin 
(Dobrepolje), Jože Doles (Bloke), Janez Novak (Loški Potok), Ivan Jordan (Škofljica), Anton Zakrajšek (Velike 
Lašče), dr. Peter Verlič (Grosuplje), dr. Vladimir Prebilič (Kočevje). foto Milan Glavonjič

Župani občin Bloke, Ig, Grosuplje, 
Dobrepolje, Kočevje, Kostel, loški 
Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, 
Škofljica in Velike lašče, ki ležijo ob 3A 
razvojni osi, sprejemamo naslednjo

peticijo
»ZA ČIMPREJŠNJO IZGRADNJO 
USTREZNE OBVOZNICE MIMO 

ŠKOFLJICE!«
Agonija umestitve in izgradnja obvoznice 
Škofljica traja že več kot deset let. Izdelanih 
je bilo že nešteto idejnih zasnov, študij 
in različnih nivojev dokumentacije za to 
obvoznico. Obdelane so bile že vse mogoče 
variante njenega poteka. Na podlagi 
različnih mnenj strokovnih služb, javnih 
razgrnitev, soglasij županov, kot tudi občine 
Škofljica, se je že pred leti oblikovalo stališče, 
da je cenovno, tehnično in časovno najbolj 
ugodna izgradnja obvoznice po Barju.
Zato nas je izredno negativno presenetila 
informacija, da je dne 28.10.2010 Vlada RS 
sprejela sklep, da se v nadaljnjo pripravo 
državnega prostorskega načrta za obvoznico 
Škofljica ponovno vključi »varianta Lisičje«, ki 
je bila predhodno že zavrnjena kot prometno 
neustrezna, ker ne rešuje prometa na Škofljici. 
Poleg tega je omenjena varianta finančno 
in časovno pogojena s sočasno širitvijo 

avtoceste med Malencami ter viaduktom 
Reber v šestpasovnico. Širitev avtoceste pa 
se realno lahko zavleče do leta 2025 ali pa 
še dalje. Zaradi nerazumnih in strokovno 
dvomljivih odločitev pristojnih ministrstev 
in vlade se pojavlja velika nevarnost, da bo v 
nadaljevanju izbrana trasa Lisičje, ki ne rešuje 
prometnih in gospodarskih težav prizadetih 
občin, ampak ima za cilj samo velike zaslužke 
gradbenih podjetij.
Ravnanje države z zavlačevanjem izgradnje 
obvoznice in vključevanjem  neustreznih 
variant, je ob tako nevarnih in nevzdržnih 
prometnih razmerah tako za prizadete 
prebivalce Škofljice in lavrice, kot za vse 
tiste, ki se po tej poti vozijo v službo skozi 
omenjena naselja,  nesprejemljivo. 
Zato od pristojnih ministrstev in vlade 
zahtevamo: 
1. umik  v preteklosti že zavrnjene 
prometno neustrezne in za lokalne 
skupnosti škodljive variante lisičje,
2. takojšnje nadaljevanje prostorskega 
umeščanja obvoznice Škofljica po  
prometno, prostorsko in gospodarsko 
najustreznejši varianti 1A ali 2A po Barju,
3. čimprejšnji začetek izgradnje obvoznice 
z zaključkom vsaj do leta 2015,
4. da se nam posreduje terminski plan 
vseh aktivnosti, do vključno izgradnje 
obvoznice,  

5. skupni sestanek z ministrom za promet, 
za okolje in prostor, za kulturo ter za 
kmetijstvo,
ki mora biti organiziran najkasneje v roku 
enega meseca. Sestanek naj bi bil na občini 
Škofljica.
Prav tako vsi prisotni župani podpiramo 
dosedanje aktivnosti Civilne iniciative iz 
Škofljice, ki se je  ustanovila za namen 
pospešitve izgradnje obvoznice. 
Predlagamo, da lokalne skupnosti skupaj 
z omenjeno Civilno iniciativo usklajeno 
nadaljujemo aktivnosti v zvezi s čimprejšnjo 
izgradnjo obvoznice. 
V vednost:
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
- občinski sveti občin Bloke, Ig, Grosuplje, 
Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, 
Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Velike 
Lašče, ki ležijo ob 3A razvojni osi,
- mediji.



10Trobla 7/2010 11 Trobla 7/2010Občinske straniObčinske strani

Izvajanje zimske službe določa Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike 
Lašče (Uradni list RS, št. 70/98 ). Naj ponovno navedem nekaj izvlečkov iz 
njega:

7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev županu občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo, potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in načrt prilagaja s 
sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna 
pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem 
planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu 
okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. prične praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko ga zapade 10 cm 
na cestiščih in 10 cm na pločnikih; višino snega ugotavlja izvajalec sam, po 
potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave; v izjemnih 
primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z 
odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno 
v prejšnjem odstavku;
8. organizira 24-urno stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje;
10. omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipavanje.

8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.

11. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe;
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe;
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče 
leto.
Občina Velike Lašče ima podpisano pogodbo o izvajanju zimske službe s 
koncesionarjem ACEST Purkat Franc s. p. Le-ta pa ima, predvsem za pluženje, 
nekaj podizvajalcev.

PLUŽENJE
Občina zagotavlja pluženje v vse vasi naše občine. 
Samo pluženje se izvaja po planu, ki ga mora koncesionar vsako leto predložiti 
občini. Gre za načrt, ki prikazuje, kdo so njegovi podizvajalci in po kakšnem 
vrstnem redu se plužijo določene ceste. Trenutno pluženje izvaja devet 
podizvajalcev. Plužijo se vse lokalne ceste in javne poti. V enem krogu se 
trenutno pluži več kot 166 km cest. 
Kot je bilo že navedeno, se v skladu z občinskim odlokom  začne plužiti, ko 
zapade 10 cm snega. Torej o tem ne odloča župan, kot se mu marsikdaj očita. 
Ker se istočasno ne da očistiti vseh cest in se pluženje izvaja po določenem 
vrstnem redu, prihaja do tega, da so določene ceste splužene prej kot druge. 
Opažamo, da se največji problemi pri pluženju ponavljajo iz leta v leto. V mislih 
imamo, ko se pluži v določena naselja, kjer so ceste zelo ozke, kjer so razne 
ograje in druge ovire postavljene do ceste, kjer se ne da obračati in podobno. 
Če bi se občani držali predpisa in ne bi razne ovire postavljali v varovano 

Občine ponovno ob denar za 
investicije?

Vlada je 1. 10. 2010 v Državni zbor  RS (DZ) 
poslala predlog Zakona o interventnih 
ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIU), ki 
bi naj bil odgovor na trenutno finančno 
stanje v državi. Ob prebiranju predloga 
zakona so občine ponovno z ogorčenjem 
prebirale 11. člen predloga, ki določa: »Ne 
glede na drugi odstavek 21. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 
in 57/08) se del sredstev za sofinanciranje 
investicij občin iz prvega odstavka 21. člena 
navedenega zakona zagotavljajo v letih 
2011 in 2012 v višini štiri odstotke skupne 
primerne porabe občin.« 
Zakon o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06 in 57/08- ZFO-1) v drugem 
odstavku 21. člena določa, da se del 
sredstev za sofinanciranje investicij v 
lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje 
skupnih potreb in interesov prebivalcev 
občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih 
programov občinskih proračunov, občinam 
za vsako proračunsko leto zagotovi v 
višini šestih odstotkov skupne primerne 
porabe občin. Nadalje  ZFO-1 v svojih 
prehodnih in končnih določbah v 39. 
členu določa prehodno obdobje,  po 
katerem se občinam v letu 2011 sredstva za 
sofinanciranje investicij zagotavljajo v višini 
petih odstotkov skupne primerne porabe, 
od leta 2012 pa kot je določeno v 21. členu, 
torej v višini šestih odstotkov.
Na sestanku za usklajevanje višine 
povprečnine, ki je potekal 16.09.2010 na 
Ministrstvu za finance, je predstavnikom 
lokalnih skupnosti bilo predlagano, da se 
povprečnina – temeljni prihodek občin za 
izvrševanje z zakonom določenih nalog – 
zniža za kar slabih 10 evrov na prebivalca v 

odnosu na prvotno predvideni znesek. Na 
sestanku je bila predlagana tudi rešitev, ki 
jo predvideva 11. člen predloga ZIU. Občine 
so omenjenemu predlogu ostro in odločno 
nasprotovale.
Zaradi trenutne gospodarske situacije 
bodo tudi lokalne skupnosti trpele 
občutne finančne izgube, ogroženo bo 
izvajanje zakonskih nalog, če se uresniči 
napoved znižanja povprečnine za leto 
2011, skrajno nedopustno pa je tudi 
dejstvo, da država predstavnike lokalnih 
skupnosti ne jemlje s potrebno resnostjo 
in odgovornostjo. Samo v letošnjem letu je 
država na občine z zakoni različnih resornih 
ministrstev prenesla veliko obveznosti, brez 
zagotovitve potrebnih finančnih sredstev, s 
čimer je povzročila prezadolženost občin, 
saj ne zmorejo financiranja najosnovnejših 
aktivnosti. Ob tem sedaj predlaga še 
občutno zmanjšanje investicijskih sredstev, 
kar vodi v neizogiben kolaps sistema 
lokalne samouprave.
Skrajni čas je, da država preneha delovati 
v smeri, kot da so občinski proračuni 
»neusahljivi«, saj so občine prezadolžene 
in več ne zmorejo financirati niti 
najosnovnejših aktivnosti.   
V protest predvidenim spremembam in 
izogib dodatnemu poslabšanju že tako 
slabega finančnega stanja v slovenskih 
občinah je Skupnost občin Slovenije na 
matični odbor DZ in vse poslance naslovila 
odločen protest proti dodatnemu znižanju 
finančnih sredstev za investicije, ki v skladu 
z 21. členom ZFO-1 občinam pripadajo. 
Takšna rešitev je za občine kot nosilce 
lokalnega  razvoja nesprejemljiva. 

Siniša Plavšić
Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

Občinski prostorski načrt
V postopku občinskega prostorskega 
načrta OPN smo v mesecu septembru 
na Ministrstvo za okolje in prostor, sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, 
v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju oddali dopolnjen osnutek 
občinskega prostorskega načrta, okoljsko 
poročilo in hidrološko hidravlično 
presojo vodnega režima osrednjega dela 
občine Velike Lašče. Sodelovanje javnosti 
oziroma 30-dnevna javna razgrnitev in 
javna obravnava dopolnjenega osnutka 
se lahko prične takoj, ko ministrstvo izda 
mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. 
O začetku in kraju javne razgrnitve in javne 
obravnave bo občina obvestila javnost z 
javnim naznanilom in v svetovnem spletu 
na krajevno običajen način najmanj 
sedem dni pred začetkom. Po končani 

javni razgrnitvi bo pripravljen predlog 
občinskega prostorskega načrta na podlagi 
stališč do pripomb ter predlogov javnosti 
in bo poslan nosilcem urejanja prostora za 
pridobitev končnih mnenj. Po pridobitvi 
vseh končnih mnenj in pridobitvi odločbe 
o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na 
okolje je potrebno še zaprositi ministra za 
okolje za izdajo sklepa o ustreznosti OPN. 
Sledilo bo sprejetje Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu OPN na občinski seji. 
Glede na sedanje stanje prostorskega 
načrtovanja in vse aktualne probleme, s 
katerimi se pri sprejemanju srečujejo tudi 
ostale občine, je zelo težko natančneje 
določiti sprejem OPN. Pri pripravi OPN je 
še vedno eden izmed večjih problemov 
odzivnost pristojnih služb.

Občinska uprava

IZ 1. SEJE 
OBČINSKEGA 

SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je na 
prvi konstitutivni seji sestal 25. oktobra 
2010. Na podlagi poročila predsednika 
Občinske volilne komisije o rezultatih 
lokalnih volitev so bili potrjeni mandati 
vsem članom  občinskega sveta. Svetniki 
so sprejeli tudi ugotovitveni sklep o 
izvolitvi župana Antona Zakrajška. 
Naknadno je bil potrjen še mandat 
članici občinskega sveta Tini Jaklič, 
naslednji na listi SDS, na katero je prešel 
mandat zaradi nezdružljivosti funkcij 
člana občinskega sveta in župana.
Na prvi seji je bila tudi imenovala 
stalna tričlanska komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

IZ 2. SEJE 
OBČINSKEGA 

SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je 
na drugi seji sestal 2. decembra 2010. 
Na seji je bil sprejet sklep o povečanju 
vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za 7,5 
%, po treh letih nespremenjenih cen pa 
so svetniki potrdili tudi 10 % povečanje 
najemnine za grobne prostore in najem 
poslovilne vežice.
Na seji sveta je bil sprejet 2. rebalans 
proračuna za leto 2010 ter opravljena  
prva obravnava proračuna občine 
za prihodnje leto skupaj z načrtom 
razvojnih programov. Sprejet je bil 
sklep, da se da predlog proračuna za 
leto 2011 skupaj z načrtom razvojnih 
programov za obdobje 2011 do 2014 
v javno obravnavo. Gradivo za javno 
obravnavo je objavljeno na občinski 
oglasni deski in spletni strani občine. Vsi 
zainteresirani lahko dajo pripombe na 
predlog proračuna in načrta razvojnih 
programov do 24. decembra 2010.
Soglasno, z dvanajstimi glasovi, so bili 
sprejeti sklepi o imenovanju občinskih 
odborov in statutarno pravne komisije 
o imenovanju nadzornega odbora, o 
imenovanju predstavnikov ustanovitelja 
v svet javnega vzgojnoizobraževalnega 
zavoda OŠ Primoža Trubarja in o 
imenovanju nadomestnega člana v svet 
Javnega zavoda Trubarjevi kraji (glej 
uradne objave).

Jerica Tomšič Lušin

IZVAJANJE  ZIMSKE  SLUŽBE
Glede zimske službe se vsako leto pojavljajo 

določene pripombe. Dobivamo upravičene kot tudi 
neupravičene kritike, a tudi pohvale. 

območje cest (1,5 m), bi bila marsikdaj prihranjena slaba volja. Nekateri se 
razburjajo celo nad dejstvom, da se jim sneg odriva na njihovo zemljišče, 
dvorišče in dostopne poti. Menim, da je popolnoma jasno, da si morajo lastniki 
teh zemljišč sami očistiti dovoze oziroma dohode do hiš, na katere je plug 
zimske službe narinil sneg. Ravno tako morajo lastniki hišnih kontejnerjev le-
te odkidati sami, če jih slučajno plug zasuje s snegom.

POSIPAVANJE
Posipavanje s soljo in peskom se izvaja samo na asfaltiranih cestah, in to na 
vseh, kjer je možno z vozilom zimske službe obrniti. Na makadamskih cestah 
se sol ne sme uporabljati, saj bi se povzročila prevelika škoda za okolje. Na tistih 
odsekih, kjer je asfalt, pa vozilo ne more obrniti, se strojno posipanje ne izvaja. 
Zato smo na takih lokacijah postavili zabojnike za sol. Le-ti so zagotovljeni 
tudi na posameznih mestih, kjer so večje strmine in kjer pogosto prihaja do 
poledice. Zabojnike smo zagotovili tudi povsod tam, kjer so za njih zaprosili 
krajevni odbori ali občani. Trenutno imamo postavljenih kar 86 zabojnikov. 
Glede na izkušnje iz prejšnjih let se sredstva, namenjena za zimsko službo, 
porabijo približno v naslednjem razmerju: 35 % za pluženje, 35 % za material 
(sol, pesek, koli, kontejnerji)  in 30 % za posipanje.
Kar nekajkrat v sezoni si tako jaz  kot tudi župan ogledava delo zimske službe.  
Glede na okoliške občine lahko z gotovostjo trdimo, da  imamo marsikdaj prej 
in bolje očiščene in posute občinske ceste. Prav žalostno je včasih poslušati 
pritožbe nekaterih, da  do njih še ni spluženo. Ne poznamo primera ali 
situacije, da bi na občinski cesti zaradi zimskih razmer nastal kakšen zastoj. 
Če pa je nekdo morebiti zamudil službo zaradi zastoja na državni cesti proti 
Ljubljani, pa ni kriva naša Občina ali naš koncesionar.
V prihajajoči zimi ne bo odveč, da vas opozorim na dobro zimsko opremo 
(gume, lopata, verige …), ki jo morate imeti, ko se odpravljate od doma. 
Z veseljem ugotavljamo, da nas letošnja zima ni presenetila in je koncesionar 
delo opravil zelo dobro.
Če imate kakršne koli morebitne predloge in pobude za izboljšavo zimske 
službe,  nam jih posredujte. Če bomo le mogli, jih bomo z veseljem upoštevali.

Občinska uprava:
Roman Struna

PRIKLJUČITEV UPORABNIKOV NA ODPRTO 
ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ NA OBMOČJU BELIH LIS
V občini Velike Lašče je bilo v letošnjem letu na območju belih lis zgrajeno 
odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. V kratkem 
pričakujemo podpis pogodb med upravljavcem omrežja družbo Tritel d.o.o. in 
operaterji. Zaenkrat so interes gostovanja v našem omrežju izkazali operaterji 
Telekom d.d., Kabelnet in Amis d.o.o.
Z naročnikom, ki bo predhodno izrazil željo  za priključek, bo družba Tritel 
d.o.o. sklenila pogodbo o gradnji, upravljanju in vzdrževanju naročniškega 
priključka ter zgradila priključek vključno z inštalacijo aktivne opremo v 
objektu, ki bo v lasti podjetja Tritel d.o.o..
Cena priključka je 230,00 EUR (vključno z DDV), ki se plača v enkratnem znesku 
po zgraditvi priključka. Možno je tudi plačilo v dveh zaporednih mesečnih 
obrokih. V tem znesku so zajeta plačila za gradbena dela, optični kabel in 
montažo aktivne opreme na stanovanjsko enoto. Notranji razvod od aktivne 
opreme do televizijskega sprejemnika oziroma do računalnika, bo stranka 
uredila sama, oziroma lahko naroči pri tehnikih Tritela in bo izvedena proti 
plačilu po cenah, ki veljajo za dodatna dela in material. 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete direktno na Tritel d.o.o., 
Nadgoriška c. 37, 1231 Ljubljana, info@tritel.si,  mob. 051 692 462.

Jerica Tomšič Lušin, občinska uprava
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SLAVNOSTNA 
PRIREDITEV OB
DNEVU REFORMACIJE
Trubarjeva domačija, 31. 10. 2010
Letošnja slavnostna prireditev ob dnevu reformacije na 
Trubarjevi domačiji je potekala v znamenju fotografske 
predstavitve Trubarjevega življenja. Odprta je bila avtorska 
razstava fotografa gospoda Andreja Perka »TRUBAR – 
IZGNANEC: Doživetje in interpretacija Trubarjeve poti«.
Razstava je nastala že v Trubarjevem letu 2008, in kot jo je 
predstavila Helena Grebenc Gruden, nam avtor s sodobno 
fotografsko zgodbo na temo Trubarjevih poti in njegovega 
življenja v Nemčiji prikaže srednjeveške motive, ki jih je videl 
že Primož Trubar, in nam jih sedaj skozi lastni izraz  posreduje in 
predstavlja. Gre za umetniško fotografijo. »Kajti vsaka njegova 
slika je likovno delo in način izraza, je kompleksna zamisel 
največkrat pretekle zgodovine, v primeru zgodbe Primoža 
Trubarja se je skušal skozi detajle približati takratni duhovni in 
emotivni atmosferi. Nobene figuralike ni v njegovih delih. Samo 
arhitaktura, tekstura prostora in predmetov v njem, pa narava, 
drevesa, vode. In sončne sence, ki v črnobeli tehniki oživijo 
duh takratnega humanizma, svobode misli in preprostost 
protestantizma«.
Razstava se prične z rojstvom Primoža Trubarja, v mlinu na 
Rašici, zaključuje v Deredingu, kjer je umrl, ter konča s sliko 
požiga knjig, požiga našega zaklada.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za šolstvo in 
šport dr. Igor Lukšič.
V kulturnem programu je sodelovala Velikolaška vokalna 
skupina s Trubarjevimi in prekmurskimi ljudskimi pesmimi, 
za kozarček in jedačo pa so poskrbele članice Društva za 
ohranjanje dediščine Gradež.

Javni zavod Trubarjevi kraji

Delček razstave, foto: Barbara Pečnik

Spoštovane bralke in bralci,

tudi v letu 2011 vam iskreno želimo
obilico zdravja in veselja,

ekonomsko neodvisnost in mišljenjsko svobodo,
davčno milost

 ter
čim več obiskov prireditev na Trubarjevi domačiji

in gradu Turjak,
če se le da –  kakšno grajsko poroko,

in kolikor je mogoče –  mnogo najemov
grajske viteške dvorane.

Javni zavod Trubarjevi kraji 

Preventiva | Sociala

Preventivna 
akcija za 
preprečevanje 
vožnje
pod vplivom 
alkohola 
V mesecu decembru poteka 
preventivna akcija s sloganom »0,0 
šofer – Trezna odločitev.« Preventivno 
akcijo vodi in koordinira Ministrstvo 
za zdravje. Gre za usklajeno akcijo 
pristojnih ministrstev, policije, 
inšpekcijskih služb, strokovnih 
institucij in nevladnih organizacij. 
Namen akcije je zlasti preprečevanje 
vožnje pod vplivom alkohola in 
zmanjšanje števila prometnih nesreč, 
pri katerih je kot sekundarni dejavnik 
prisoten alkohol, ter spodbujanje 
celovitega pristopa k problemu 
zmanjševanja tveganega in škodljivega 
pitja alkohola. 
S tem namenom bodo ves december 
potekale poostrene aktivnosti 
pristojnih inšpekcijskih služb in še 
posebej poostren nadzor voznikov s 
strani policije. 
Glede na izkušnje in statistične 
podatke iz preteklih let so zlasti 
problematični konci tedna in nočni 
čas. Prav zato bo poostren nadzor 
usmerjen zlasti v ta najbolj kritična 
obdobja ter območja lokacij različnih 
dogodkov v sklopu prednovoletnega 
dogajanja. Ves december bodo s strani 
policije potekali poostreni nadzori 
voznikov po metodologiji PROMIL, 
poleg tega bodo vsem voznikom, ki so 
storili prometni prekršek, odredili tudi 
preizkus alkoholiziranosti.
Akcija "O,O šofer" naj pripomore 
k odgovornejšem ravnanju vseh 
udeležencev v prometu in vseh tistih, 
ki lahko z doslednim izvajanjem 
zakonodaje na tem področju vplivajo 
na zmanjšanje prometnih nesreč in 
drugih posledic, ki nastanejo zaradi 
škodljive in tvegane rabe alkohola. 

Vir: www.avp-gov.si

Težave z alkoholom?
Kam po nasvet in pomoč?
V naši kulturi je pitje alkoholnih pijač 
pogosto, ob najrazličnejših priložnostih, od 
rojstva do smrti … Ko človek sliši besedo 
alkohol, ta beseda ni nevtralna kakor 
druge. Eden ob njej pomisli: »Vsi ljudje 
pijejo in pitje je nekaj normalnega.« Drugi 
pa začuti stisko: »Alkohol prinaša nesrečo v 
življenje naše družine.« 
Človek si lahko zelo hitro pridobi izkušnjo, 
da napetost, težave ter nerešena vprašanja 
izginejo, če se opije. Alkohol pa je omamno 
sredstvo, ki lahko po rednem (kar ne 
pomeni nujno vsak dan) in prekomernem 
uživanju pripelje do zasvojenosti. Problemi 
alkoholizma so pri vsakem drugačni, 
nekatere temeljne značilnosti zasvojenosti 
z alkoholom, ki jih lahko opazimo pri 
človeku, pa so, da ne vzdrži daljše časovno 
obdobje brez alkohola, da ga »pijača 
vleče«, da se rad pogovarja o pijači in pitju 
s svojimi »prijatelji«, da poskuša opravičiti 
pitje in spremenjeno vedenje pred seboj 
in pri domačih, da se počuti nelagodno in 
ga je sram zaradi opijanja pred ljudmi, ki so 
mu blizu, da je poskušal kontrolirati svoje 
pitje, pa ni šlo. Vedenje človeka, ki pije, se 
spremeni. Spremenijo pa se tudi njegovi 
najbližji. Zasvojenost povzroči spremembe 
v vedenju pri vseh članih družine. Zasvojeni 
človek niha v razpoloženju, otroci pa so 
ob takem očetu ali materi razdvojeni in 
nemirni. Zasvojeni človek ne upošteva meja 
drugih, zato se njegovi najbližji počutijo 
ogoljufane in razvrednotene. Posledice 
pri svojcih so lahko celo hujše kot pri 
alkoholikih. Svetovalnica za ljudi v stiski 
zaradi lastnih težav v zvezi z uživanjem 
alkohola ali svojcev in prijateljev, Društva 
socialni forum za zasvojenosti in omame, iz 
Ljubljane, nudi:
– pogovore ljudem, ki dvomijo o svojem 
odnosu do alkohola ali so v stiski zaradi 
pitja koga od svojcev ali prijateljev;
– informacije o preprečevanju zasvojenosti 
pri mladih;
– informacije o oblikah pomoči in 
samopomoči zasvojenim;
– partnerske in družinske svetovalne 
pogovore;
– pripravo in pomoč pri vključitvi v 
psihosocialne programe za zdravljene 
alkoholike in njihove svojce.
– psihosocialno urejanje v terapevtskih 
skupinah;
– rehabilitacijo v klubih zdravljenih 
alkoholikov in prijateljskih skupinah.
V svetovalnici so na voljo izkušeni 
strokovnjaki. Temeljni pristop izhaja iz 
celostnega pogleda na človeka in njegovo 
okolje. Za pogovor v svetovalnici se je 
treba dogovoriti osebno ali po telefonu 01 

438 68 00 ali 01 438 68 05. Svetovalnica 
je odprta od ponedeljka do petka med 9. 
in 15. uro. Najave pogovorov sprejemamo 
tudi vsak ponedeljek od 17. do 20. ure 
v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka, 
na Resljevi 11 v Ljubljani. Možno se je 
na svetovalnico obrniti tudi po spletni 
pošti socialni.forum@gmail.com ali si 
več prebrati na spletnem naslovu http://
drustvo-socialni-forum.blogspot.com/. 
Svetovanje je anonimno in brezplačno, 
saj program sofinancirata MOL in MDDSZ. 
Problem zasvojenosti je tako širok in velik, 
da ga je težko videti v vsem obsegu, saj 
je kot zamočvirjena džungla. Vendar pa 
skoznjo pelje pot k rešitvi. Mnogi je niti ne 
opazijo in zato potrebujejo pomoč, da jo 
najdejo.  
Svetovalnica za ljudi v stiski zaradi zlorabe 

alkohola
Društvo socialni forum za zasvojenosti in 

omame in
Inštitut Antona Trstenjaka

POLICIJSKA 
POSTAJA 
LJUBLJANA VIČ 
SVETUJE
Na območju občine Velike Lašče je v 
zadnjem času prišlo do več vlomov v 
stanovanjske objekte. Policisti policijske 
postaje Ljubljana Vič zato občane 
opozarjamo na samozaščitno ravnanje. 
Na stanovanjskih objektih je priporočena 
namestitev alarmnih naprav, na nižjih 
oknih namestitev kovinskih rešetk ter 
protivlomnih vhodnih vrat. Pri objektih, ki 
stojijo bolj na samem, je priporočena tudi 
namestitev luči na senzorje.
Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič bodo 
območje občine pogosteje kontrolirali tako 
v civilu kot v uniformah. Občani naj bodo 
pozorni na sumljive osebe in vozila in naj 
svoja opažanja sporočijo na tel. 113 oz. na 
PP Ljubljana Vič, tel. 01/470 0960. 
V času prisotnosti policista v policijski pisarni 
Velike Lašče (ob sredah  med 16. in 18. uro 
oz. vsakič, ko bo policijsko vozilo parkirano 
pred objektom policijske pisarne) pa se 
lahko osebno zglasijo v policijski pisarni in 
se pogovorijo z vodjo policijskega okoliša 
Blažem Jakliče o konkretnih zadevah. 

Obilo zadovoljstva in sreče ter varno leto 
2011 vam želi vodja policijskega okoliša 

Blaž Jaklič.

KUD Marij Kogoj Turjak
 vsem obiskovalcem kulturnih prireditev

ob bližajočih se praznikih želi

vesel božič in 
srečno ter zdravo novo leto 2011 

v želji po nadaljnjem kulturnem sodelovanju.

KUD Marij Kogoj Turjak 
VABI

na 15. tradicionalni 
božično-novoletni koncert 

Godbe Dobrepolje. 
Na koncertu, ki bo v nedeljo,

19. decembra, 
ob 16. uri

v Domu krajanov Turjak, 

bo nastopil pevski kvartet ZVON.
Prireditev bo z BOŽIČNO RAZSTAVO popestrila 

tudi likovna sekcija KUD Marij Kogoj.  

VABlJENI!

Tudi letošnji koncert vsestransko podpira
Občina Velike Lašče.

Ob izteku leta 2010 se iskreno zahvaljujemo 
mojstroma PEČNIK TOMAŽU in

INDIHAR BOJANU za opravljena dela, ki sta jih 
opravila ZASTONJ, ker sta razumela,

da je naša blagajna prazna.

Želimo jima veliko poslovnih uspehov.
Delavke zdravstvene postaje Velike lašče
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Marko Gruden, Blaž Marolt in Tine Starič so 
pod mentorstvom učiteljic Gordane Kos 
in Majde Griz sodelovali v projektu Zlata 
kuhalnica in postali državni prvaki. Za 
pomoč se zahvaljujemo gostilni Kukelj za 
nasvete pri kuhi krompirjeve juhe.

Tako kot že vrsto let imamo na šoli tudi 
letos zlato priznanje iz logike, ki ga je 
pod mentorstvom učiteljice Polone Klun 
osvojila Ida Rigler. Naši učenci so tekmovali 
tudi v angleščini, diabetesu, biologiji, 
nemščini. Na ravni šole so dosegli dobre 
rezultate, nekateri so se uvrstili na državno 
tekmovanje.
V četrtek, 2. 12., smo na šoli uspešno izvedli 
otroški sejem, kjer ste občani lahko izbirali 
med domiselnimi novoletnimi izdelki in 
raznovrstnimi voščilnicami. Te so izdelovali 
učenci v skupinah, tako da so starejši 
pomagali mlajšim, kar postaja praksa na 
naši šoli. 

Šola in vrtec

DOGODKI IZ 
ŠOLE

Leto se bliža koncu in želimo vam 
predstaviti nekaj šolskih dogodkov.
Po začetnih usklajevanjih in uspešno 
zaključenem inšpekcijskem nadzoru po 
anonimni prijavi je delo steklo utečeno 
po načrtih tako na izobraževalnem kot na 
vzgojnem področju. 
Po planu izvajamo kulturne, naravoslovne, 
športne in tehniške dneve, ki so skrbno 
načrtovani in predstavljajo dodatno 
vrednost šoli za življenje.
Dosegli smo izjemne rezultate na 
športnem področju, saj je učenec Jakob 
Hočevar osvojil zlato medaljo na regijskem 
tekmovanju na krosu v Loškem Potoku 
in je postal državni prvak v uličnih tekih. 
Izjemno uspešen je bil na Ljubljanskem 
maratonu, kjer je dosegel 2. mesto v hudi 
konkurenci tudi starejših učencev. 

Na regijskem tekmovanju na krosu v 
Loškem Potoku je zlato medaljo osvojil tudi 
Kristijan Pečnik Štaba. 

Istega dne smo pogostili in skromno 
obdarili upokojence, srečanje je bilo res 

prisrčno. Niti nista toliko vredna pogostitev 
in darilce, pač pa čas, ki smo si ga vzeli zanje. 

Pridružili so se nam tudi na dobrodelnem 
novoletnem koncertu in uživali v programu 
naših otrok iz vrtca in učencev iz šole, ki sta 
ga popestrili velikolaška vokalna skupina 
in Amadeja Košir. Za ozvočenje je tako 
kot lansko leto poskrbel g. Jože Pirman, 
za kar smo mu hvaležni. Veseli smo, da ste 
se srečanja udeležili v tako velikem številu 
in še posebno smo bili veseli obiska naših 
nekdanjih učenk.

V sklopu najobsežnejšega projekta Shema 
šolskega sadja, ki ga vodi učiteljica Marjetka 
Koprivec, je na šoli ob medpredmetnem 
načrtovanju nastal tudi koledar, ki nam bo 
kazal dni naslednjega leta.
V vse izvedene dejavnosti in projekte so naši 
učitelji vložili ogromno časa in truda, za kar 
se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. 
Vsem nam pa v novem letu želim strpnosti, 
spoštovanja in prijaznosti.

Ravnateljica: mag. Metoda Kolar

Šola in vrtec

Tečem, tečeš, tečemo … 
na 15. Ljubljanskem maratonu

Kar veliko nas je že v naši občini, ki se srečujemo na svojih 
tekaških poteh in prireditvah.  Zavedamo se, da vsak 
posameznik normalno deluje le, če je telesno in duševno zdrav. 
Dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje, je veliko. Sem sodi tudi 
gibanje, brez katerega si res ne moremo predstavljati zdravega 
načina življenja. Za zdravje je danes potrebno storiti veliko več 
kot nekdaj, saj je delo mnogih naravnano tako, da je veliko manj 
gibanja v naravi in na svežem zraku, stresne obremenitve pa 
so postale del posameznikovega vsakdana. Vse lepo in prav, a 
mnogi se ob tem sprašujejo, kje naj najdejo čas za zdrav način 
življenja. Počasi, vztrajno, z veliko mero discipline. 
V šoli z velikim veseljem vsako leto zbiramo prijave za Ljubljanski 
maraton. Najmlajši že mesec dni prej sprašujejo, kdaj bo že 
maraton, starejši učenci  pa, kot da nekaterim zmanjka malo 
poguma za premagovanje tekaške razdalje. 
V soboto, 23. 10. 2010, in v nedeljo, 24. 10. 2010, smo tako z 
drugimi številnimi tekači napolnili  ulice na 15. Ljubljanskem 
maratonu. Veselili smo se, da smo vse razdalje, ki smo si jih 
zadali, uspešno pretekli. Seveda pa smo bili tudi ponosni na 
našega Jakoba Hočevarja, ki je v kategoriji učencev l. 1998, 1999, 
zasedel 2. mesto. Čestitamo našemu nekdanjemu učencu, že 
izkušenemu tekaču Silvestru Jakši, ki je med dijaki bežigrajske 
gimnazije pritekel 5. mesto. In čestitamo res vsem tekačem naše 
občine: ravnateljici Metodi, učencem OŠ, otrokom in vzgojiteljici 
iz  vrtca, pa Aniti, Tanji, Katji, Mojci, Barbari, Darji, Klari, Jožetu, 
Andražu, obema Rokoma, Branku, Tadeju, Blažu, Janu, Marku … 

Do 16. Ljubljanskega maratona pa ne pozabite: ZDRAV NAČIN 
ŽIVLJENJA NI LE NAŠA PRAVICA, AMPAK TUDI NAŠA DOLŽNOST. 
Pa dober tek.

Za šolsko tekaško ekipo zapisala Simona Bavdek
foto Ljubica Galun in Bojan Novak

JUMICAR 
2010 

Zaradi časovne stiske, ki je bila 
prisotna pri oddaji člankov 
za prejšnjo številko Troble, 
je nenamerno izpadel del 
članka, v katerem se Občini 
Velike Lašče zahvaljujemo 
za financiranje programa 
Jumicar.

Janja Samsa
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Najstarejši kozolec toplar na Slovenskem s šestimi okni stoji na 
Kaplano-vem in šteje častitljivih 238 let, kar izkazuje  ročno vrezana  
letnica postavitve 1772 na  notranjem prečnem tramu. Na njem je 
bila obnovljena le strešna kritina, ki je zamenjana z  opečno in  frčad-
nim opažem. Za njegovo ohranjenost lepo skrbi  družina  Zadnik iz 
vasi Kaplanovo, ki je tudi nje-gov lastnik. V gornjem delu še vedno 
spravljajo manjše količine sena, spodnji del  pa uporabljajo za 
hrambo kmetijske mehanizacije.

Najnovejši kozolec toplar s štirimi okni pa so v listopadu 2010 
postavili na mestu povsem dotrajanega starega kozolca na Gradežu.  

Društvo za ohranjanje dediščine iz Gradeža se lastnikom  
najstarejšega in tudi najnovejšega kozolca toplarja zahvaljuje za 
njihov trud in prizadevanja, da se  kozolec, kot prepoznavna kul-
turna in arhitekturna dediščina naših krajev, ohrani tudi bodočim 
rodovom.  

Jože  Jeršin

KOZOLCI 
Naravna in kulturna dediščina ter biseri 
našega kraja

Kozolci  so ena od najbolj razpoznavnih sestavin  kulturne 
(arhitekturne) dediščine in del sloven-ske identitete, saj 
predstavljajo svojevrstno slovensko posebnost. Nikjer na svetu 
niso namreč raz-širjeni v takšnem obsegu kot prav na našem 
ozemlju, niti se niso nikjer drugje  razvili v tolikih konstrukcijsko, 
likovno in funkcionalno različnih izvirnih oblikah kot ravno pri 
nas.
Slovenski kozolci predstavljajo kar 80 % vseh obstoječih kozolcev, 
nekaj pa jih je tudi  v obmejni Italiji, južni Avstriji,  vzhodnem 
Tirolskem in v nekaterih delih Švice. Kozolce najdemo skoraj po 
celi Sloveniji,  brez njih pa sta le  Prekmurje in  Primorje s Krasom 
ter Istro. 
O točnem časovnem nastanku kozolcev na naših  tleh lahko samo 
domnevamo. Zelo verjetno so preproste oblike sušilnih naprav s 
stebri in nosilnimi latami začeli postavljati kmalu po oblikovan-ju 
prvih stalnih naselbin, po 10. stoletju, ko sta se že začela razvijati 
poljedelstvo in živinoreja. Enojni kozolci so obstajali že v 17. 
stoletju, saj so obširno predstavljeni v znamenitih delih Janeza 
Vajkarda Valvasorja, (Sodobna topografija Vojvodine Kranjske iz 
leta 1679 in v Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689). 
Kozolci so bili prvotno namenjeni predvsem sušenju žit in krme. 
Prvi kozolci niso imeli lastnosti stavb in so bili zasnovani le kot 
preprosta sušila v obliki navpičnih kolov ali stebrov in prečnih 
rant.  Pozneje (verjetno proti koncu srednjega veka) so dobili 
strešico in tako so nastali enojni ali stegnjeni kozolci. Sčasoma 
so kozolci postajali namenjeni  tudi spravilu.  Njihov razvoj je 
tako pripeljal do zanimivih konstrukcijskih, funkcionalnih in 
oblikovnih izvedb. Glede na značilnost pokrajine in potrebe  so 
nastajale različne oblike oz. tipi kozolcev. Za  hribovite predele so 
tako značilni manjši enojni  stegnjeni  kozolci, v krajih z  obilnejšimi 
padavinami bolj zaščiteni, na rav-ninskih predelih daljši, v bližini 
domačij pa večji dvojni kozolci s prostorom za vozove in orodje.
Pod kozolci so kmetje opravljali  različna kmečka dela od ličkanja, 
luščenja, mlačvanja, pod njimi pa so popravljali tudi orodje in 
stroje in hranili vozove, pluge, brane,  orodja in tudi les, drva…
Poleg navedenega so imeli zlasti dvojni kozolci še vrsto drugih 
namembnosti. Pod njihovo streho so v objemu sena  ljudje spali, 
se ljubili, zabavali, rojevali, popotniki pa so na njih iskali zatočišča 
za počitek med svojimi postanki. 
Razvoj tehnologije je kozolcem odvzel njihovo primarno vlogo. 
Sodobna strojna obdelava jim je iz njihovih lesenih reber umaknila 
žito, silosi so jim pobrali večji del  krme, zato vsled tega nekdaj 
zelo  uporabni in cenjeni kozolci ponekod žalostno propadajo. 
Črnoglede napovedi, da bi ti biseri slovenske arhitekture  počasi 
izginili iz slovenske kulturne pokrajine, razblinjajo prizadevanja 
nekaterih društev in posameznikov, ki svoje aktivnosti in napore 
usmerjajo v ohranitev  in promo-cijo tega pomembnega dela 
slovenske dediščine.   
V Šentrupertu je tako v gradnji  park kozolcev oziroma  park  
stavbne dediščine. Od zanesljivega propada so rešili Simončičev 
toplar, ki je edini spomenik državnega pomena med kozolci. 
Prestav-ljen bo v Park kozolcev v Šentrupertu. 
Tudi naša občina je lahko ponosna, da na njenem območju stoji 
kar lepo število kozolcev, med njimi pa  izstopata dva toplarja: 
ohranjen in datiran najstarejši  kozolec na Slovenskem in na novo 
postavljen povsem nov kozolec v naši občini. 

BOŽIČNI ČAS NA 
GRADEŽU

Sobota, 18. december 2010, ob 17. uri
pri Sušilnici sadja Gradež.

OTVORITEV RAZSTAVE JASLIC
Mešani pevski zbor Češnje – TD Lavrica

Vodeni ogled po razstavi jaslic v skritih kotičkih vasi
Praznične stojnice za okrepčila in darila

Nedelja, 26. december 2010, ob 17. uri.
Zbirališče pri Sušilnici sadja Gradež.

OGLED RAZSTAVE JASLIC
 Škocjanski otroški pevski zbor Škocjančki

Vodeni ogled po razstavi jaslic v skritih kotičkih vasi
Praznične stojnice za okrepčila in darila

Za organizirane skupine vodeni ogledi po dogovoru!

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE
dodgradez@gmail.com; 041766116; www.gradez.si 

Naša dediščina

SUHOROBARSKI IN 
LONČARSKI
TEHNIŠKI DAN
V ROKODELSKEM 
CENTRU V RIBNICI 
Učiteljjice 4. in 5. razredov OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica smo se 
odločile, da 22. 10. 2010 organiziramo tehniški dan, posvečen 
ohranjanju in negovanju dediščine našega prostora v na novo 
odpretem Rokodelskem centru v Ribnici. Delavnice, za katere smo 
izvedele, da so prve, ki jih izvajajo za osnovno šolo,  je obiskalo 43 
otrok. 
Ob prihodu smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je 
spoznala delo enega izdelovalca in vsak otrok si je pod njegovim 
vodstvom samostojno izdelal miniaturo večjega objekta (kozolec, 
voz) ali manjši uporabni predmet (glineni lonček, sito).  Prvi skupini 
je Andrej Mihelič iz Sodražice pokazal, kako se izdela rešeto – 
nato pa so otroci iz dveh obodi sestavili sito, naučili so se tudi  
vpenjati mrežo. Druga skupina, ki jo je vodil Drago Brinšek, učitelj 
praktičnega pouka na Srednji šoli v Kočevju, kjer izobražujejo 
različne obdelovalce lesa in mizarje, je vodil mlade delavničarje, da 
so iz pripravljenih kosov lesa sestavili kozolec s stebri in latami ter 
z letvicami pokrili tudi streho.  O izumu kolesa in večtisočletnem 
razvoju do kmečkega voza je tretji skupini spregovoril Igor Sever iz 
Velikih Lašč, ki je imel za otroke že pripravljene lesene sestavljanke 
in načrte, po katerih so sestavili in zlepili prave pomanjšane 
različice kmečkega voza. Četrta, lončarska skupina, se je s pomočjo 
lončarke Brigite Mestek s Pugleda učila lončariti na lončarskem 
vretenu. Po nekaj poskusih jim je že uspelo zvrteti kepo gline v 
manjšo posodico, ki so jo tudi prebarvali ter pripravili za žganje v 
peči. 

Dan je bil zelo zanimiv. Organizatorji so prisluhnili našim idejam 
in prilagodili delavnice starostni stopnji naših otrok. Otroci so ves 
čas aktivno sodelovali, poleg izdelovanja v posamezni delavnici 
so s pomočjo lično pripravljenega učnega lista spoznali tudi 
muzej suhe robe in lončarstva ter ugotavljali, koliko različnih 
suhorobarskih dejavnosti se je razvilo na našem področju, in ob 
tem dopolnili svoja znanja.  Vsak otrok je na koncu dneva odnesel 
s seboj zanimiv izdelek. Vsaka skupina je imela v tri in pol ure 
trajajočem programu tudi čas za malico in topel čaj (ki so nam ga 
ponudili prijazni gostitelji). 
Ob vrnitvi v šolo bomo znanje še nadgradili: z razstavo izdelkov 
ter s poročanjem posameznih skupin o delu – o tem, iz česa so 
posamezni izdelek napravili,  kakšen postopek so ubrali pri izdelavi 

ter za kakšne namene se je ta naprava ali objekt oz. predmet 
uporabljal včasih in kako je s tem danes. Tako bodo učenci obogatili 
tudi drug drugega s svojo izkušnjo. 
Ob slovesu smo se učenci in učiteljice zadovoljni, polni vtisov in novih 
znanj ter spoštovanja do našega izročila, vrnili v šolo. Rokodelski 
center bomo zagotovo še obiskali, saj smo odkrili, da imamo poleg 
podobnega pogleda na učenje spretnosti preko dejavnosti tudi en 
velik skupni interes: ohranjanje in negovanje kulturne dediščine 
našega širšega, z lesom in glino bogatega prostora, hkrati pa tudi 
željo, da to bogastvo ohranimo in prenesemo tudi na mlade rodove.  

Zapis in foto: 
Milena Bracovič, Angelca Pucelj in Ana Porenta
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SPOMINI NA 
MIKLAVŽEVANJE 
Za pokušino, kaj vse nastaja na literarni skupini Vseživljenjskega 
učenja v Velikih Laščah, ki šteje že deset članov, smo za 
predpraznični čas  izbrali dva zapisa: Marija Mohorič je napisala 
pripoved Vere Kastelic, Marjan Alojz Sever pa se spominja svojih 
otroških let. Za vas, ki hranite številne spomine, za katere je 
škoda, da potonejo v pozabo, pa ostane vabilo: pridružite se nam 
– dobivamo se ob četrtkih ob 17. uri na Trubarjevi domačiji na 
Rašici. 

Darinka Grmek Štrukelj in Ana Porenta,
mentorici literarne skupine

OPA
Po pripovedovanju Kastelic Vere (1943) – tretje Angeline hčere, 
zapisala Marija Mohorič v novembru 2010.

Valter je bil prijazen mož. Živel je v velikem nemškem mestu, kjer 
je služboval kot policaj. Ko se je začela druga svetovna vojna, so 
ga pobrali kar na cesti in moral je v vojsko. Poslali so ga v Rusijo, 
kjer se je vojskoval čisto po svoje. Streljal ni in tudi njega na 
srečo ni zadela nobena krogla. Pobegnil je takoj, ko je nanesla 
prilika. Pot proti domu je bila dolga, polna nevarnosti in ovinkov. 
Prehodil je celo Jugoslavijo in za Savo, nekje pri Trbovljah, so ga 
ujeli partizani. Odpeljali so ga na grad Rajhenburg. Ko je bilo 
vojne konec,  so ga poslali v Ljubljano.
V Ljubljanskih mlekarnah je dobil delo pobiralca mleka. Tako ga 
je pot zanesla v Male Lašče. Tam, pri trojiški Rozi, je bilo mesto, 
kjer so Laščani in okoličani oddajali mleko. Vaščani, ki so prinašali 
mleko, so bili takšni in drugačni. Valter je bil do vseh enako 
prijazen. Naučil se je ravno toliko slovenskega jezika, da je lahko 
vestno opravljal svoje delo. Ljudje so ga imeli radi in on je imel 
rad ljudi. Domov v Nemčijo ga ni vleklo. V njegovem, ne preveč 
srečnem prvem zakonu, ni bilo otrok. Odločil se je, da bo ostal v 
Sloveniji.
Nekega dne je mleko za oddajo prinesla mlada lepa ženska. Takoj 
mu je prirasla k srcu. Od tistega dne je vedno komaj čakal, da se 
bo izza ovinka poblisnila njena kanglica. 
Malo je povprašal naokoli, kdo da je in od kod, pa so mu povedali, 
da je vdova Angela s štirimi hčerami. Da ji je vojska vzela moža in 
da težko preživlja otroke in sebe.
Valter je sklenil, da bo Angeli pomagal po svojih močeh. Vedno se 
je našel kakšen dinar zanjo, včasih pa se je količina mleka, ki ga je 
Angela prinesla za oddajo, čudežno povečala. 
Ženski je bil dobri mož, čeprav tujec, iz dneva v dan bolj všeč. 
Skrivaj sta se začela srečevati in kmalu sta se poročila. V zakonu 
sta se jima rodila še dva otroka. Fant in dekle. Hčere pa, ki jih je 
Valter posvojil, so se v svojega novega očka takoj zaljubile. Klicale 
so ga za Opa. 
Valter je postal ponosni Opa. Vse svoje otroke je enako razvajal, 
kolikor se je le dalo. Vedno je našel priložnost, da jih je lahko 
obdaroval. Ena takih priložnosti je bila tudi »prihod Miklavža«. Na 
predvečer Miklavža so otroci razvrstili po mizi vsak svoj plehnati 
krožnik. Tisti večer niso zaspali dolgo v noč.
Opa je naročil mami, naj skrivaj, ko so bili otroci v šoli, speče 
parkeljne iz kruhovega testa. Za vsakega od otrok po enega. Še 
jezike iz rdečega blaga jim je nalepila v usta. Opa je v vsak plehnat 
krožnik položil enega od parkeljnov in zraven naložil dobrot, 
kolikor in kakršne koli je le lahko dobil. Včasih se je zaradi teh 
dobrot tudi zadolžil. 

Zjutraj, ko so se otroci zbudili, je bil po hiši direndaj. Krožnike, 
napolnjene z dobrotami, je Opa skril po celi hiši, v omare, v 
predale, pod klop … Vedno je našel kakšen nenavaden prostor. 
Otroci, ki so iskali vsak svoj krožnik, so kričali od navdušenja in 
razburjenja. Opa pa jih je od strani »začaran« opazoval. Na licu 
mu je žarel skrivnostni nasmeh.
Mati ni imela časa za take traparije. Parkeljne je spekla, ker ji je 
tako naročil on. No ja, pa tudi stran ni gledala, ko so se otroci 
podili po hiši in iskali vsak svoj zaklad ... 
Nekoč je Angela vprašala moža: »Valter, zakaj si le tako neumen?«
On pa je v polomljeni slovenščini odgovoril: »Rad vidm, da učke 
svetijo.« 
Otroci so zrasli in se poročili. Opa je že davno v grobu, tudi mama 
z njim. Običaj okoli Miklavža pa je ostal. Ostal je tudi prijazen 
spomin na dobrega Opa. Ob spominu na njegovo dobroto še 
vedno poteče kakšna nostalgična solza. Vnuki, ki so imeli srečo, 
da so užili dedovo dobroto, se ga radi spominjajo. O njegovi 
dobroti se govori iz roda v rod s tako ljubeznijo, da ga imajo radi 
tudi vnuki in pravnuki, ki so ga na njihovo žalost zamudili.

MOJE MIKLAVŽEVANJE
Zapisal Marjan Alojz Sever

Spomini mi sežejo v zgodnje otroštvo, takoj po koncu vojne. Vsi 
smo bili še pod vtisi raznih vojska, ki so se pomikale skozi naš kraj 
in smo iskali varno zavetje pred streljanjem.
Svoboda je prinesla otrokom pouk v požgani šoli, ki so jo za silo 
popravili. Obiskoval sem prvi razred in vsak teden smo imeli 
drugo učiteljico in smo v glavnem peli. 
Šolskih potrebščin nisem imel, kajti oktobra je našo družino 
doletela nesreča. Nekdo je zažgal hišo, v kateri smo stanovali. 
Mogočen ogenj je več ur požiral ostrešje in pod njim stanovanje, 
kjer smo živeli. Nemočno smo opazovali reševanje premoženja, 
ki pa je bilo bolj ali manj neuspešno. Ostali smo brez vsega in pri 
dobrih ljudeh smo prenočevali po nekaj noči. Tako smo se selili 
po okolici, dokler nam niso ponudili stare, napol razpadle kajže. 
Spomnim se kuhinje, ki je bila bolj podobna nadstrešku. Ko je 
mama kuhala, smo skozi steno, ki je ni bilo, gledali snežinke, ki so 
poplesavale po zraku in zašle tudi v kuhinjo. Preden smo zakrpali 
steno, se je zunaj nabrala že debela snežna odeja. 
Takrat sem prvič slišal za ime Miklavž. Odšli smo na prireditev v 
sokolski dom. Posedli smo na škripajoče lesene stole in čakali. S 
skupino angelčkov je prišel starejši mož v svetli uniformi z visoko 
koničasto kapo. V roki je držal dolgo ukrivljeno palico. Kaj več si 
nisem zapomnil, ker so me bolj zanimali njegovi črni spremljevalci. 
Rogati nagajivi parkeljni so skakali vsepovsod, rožljali z verigami 
in občasno bruhali ogenj. Ta me je vsega prevzel, zato drugega 
dogajanja nisem opazil ali si ga nisem zapomnil.
Šele naslednje leto sem bil bolj nestrpen. Namesto Miklavža sem 
se veselil parkeljnov. Darov se ne spomnim, če smo jih sploh 
dobili.
Med predstavo sem opazil, da hodijo parkeljni pod oder v prostor 
za šepetalce in nato lahko spet bruhajo ogenj. Prešinilo me je, da 
nekaj dajo v usta. Toda, kaj? Kaj? Preden sem to razkril, Miklavža 
že ni bilo več. 
Miklavž je poslej obiskoval otroke le doma, saj je na javne 
prireditve hodil Dedek Mraz. Miklavž nas je obiskoval ponoči, v 
peharjih je puščal nekaj suhega sadja in šele kasneje tudi kakšno 
slaščico, ki smo jo poželjivo ogledovali v izložbi trgovine na poti 
v šolo. 
Parkeljnov ni bilo več. Le občasno se je iz gluhe teme slišal 
predirljiv zvok rožljanja verige, ognja pa ni bilo. 

Toda ogenj, ki bruha iz ust, me je še vedno privlačil. Po nekaj 
letih sem ugotovil, da za svoj namen lahko  uporabim petrolej, 
kajti takrat še nismo imeli električne napeljave in luči. Rečeno, 
storjeno. Ko sem šel v sosednjo vas k teti po mleko, sem hotel 
prestrašiti mlajšega bratranca. V usta sem si nalil petrolej, v žep 
potisnil vžigalice in s kanglico zakorakal v noč. Na pol ure trajajoči 
poti sem pozabil na petrolej v ustih in ga nehote pogoltnil. Kaj 
hujšega! Iz želodca se mi je rigalo, uhajali so smrdljivi plini, tudi 
bruhanje ni pomagalo. Šele naslednji dan sem prišel k sebi.

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE V VELIKIH LAŠČAH
»UČENJE VSE ŽIVLJENJE«

JESENSKI SEMESTER 2010/2011

Nisem odnehal. Poskusil sem pri sosedih, kjer je bilo kup majhnih 
otrok. Nekega večera pred Miklavžem sem v trdi temi usta 
napolnil s petrolejem in stopil pod sosedovo okno. Porožljal sem 
z verigo, prižgal vžigalico in vanjo puhnil topel petrolej. Bruhnil 
je ogenj. Plamen je najprej šinil proti oknu, nato pa se je dvignil 
proti ostrešju pritlične hiše. K sreči se streha ni vnela in sem jo 
brez hudih posledic pobrisal domov.
Tako se je končalo moje miklavževanje. 

Delo študijskih krožkov teče že s polno paro, vendar se nam 
še vedno lahko pridružite. Žal smo morali zaradi neuspelega 
dogovora o brezplačni uporabi prostorov v Levstikovem 
domu izvajanje krožkov prestaviti na Trubarjevo domačijo v 

Trubarjevo čitalnico. Trubarjeva čitalnica sicer tako opravlja 
svojo funkcijo, na nek način smo tudi bližje knjigam, vendar 
pa to za marsikoga predstavlja tudi težave s prevozom. Zato se 
vsem, ki vas je to odvrnilo od vpisa, opravičujemo.

Mentorica Marjana Dolšina med poukom umetnostne zgodovine, foto: Metka Starič

Urnik študijskih krožkov:
Umetnostna zgodovina
Mentorica: Marjana Dolšina
Ponedeljek, 16.30–8.00, Trubarjeva domačija, Rašica 

Računalništvo – uporaba interneta
Mentor: Anže Starič
Sreda, 19.00–20.30, OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče 

Amaterska fotografija
Mentor: Niko Samsa
Sreda, 17.00–18.30, Trubarjeva domačija, Rašica

Literarna skupina
Mentorici: Ana Porenta in Darinka Grmek Štrukelj
Četrtek, 17.00–18.30, Trubarjeva domačija, Rašica 

Čebelarski krožek
Mentor: Brane Borštnik
Četrtek, 18.30–20.00, Trubarjeva domačija, Rašica 

Beremo z Manco Košir
Mentorica: Nuša Dedo Lale
Ob četrtkih,18.30, v knjižnici v Velikih Laščah (srečanja ne 
potekajo vsak teden, ampak po vnaprejšnjem dogovoru). 

Vpisnina za prvi semester je 12,00 EUR. 
Poravnana vpisnina vam omogoča vstop na srečanja vseh 
študijskih krožkov.

ŠE VEDNO SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE!
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 
številki 01/7881 006.

Vabljeni!

 Pripravila: Barbara Pečnik, Javni zavod Trubarjevi kraji
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Delavnica 
adventnih 
venčkov v 
Robu
Danes lahko adventni venček kupimo 
na vsakem vogalu, vendar je vedno bolj 
poseben tisti, ki ga naredimo sami. Zato 
smo animatorji pred prvo adventno 
nedeljo pripravili delavnico adventnih 
venčkov za otroke in odrasle. Družba 
je bila pestra, izmenjali smo si zanimive 
ideje in material, tako da je bil na koncu 
vsak zadoviljen s svojim unikatnim 
izdelkom. 
Naj bo kakršenkoli že – majhen ali velik, 
kupljen ali doma narejen, kičast ali 
enostaven ... adventni venček ni samo 
navaden okrasek stanovanja, ampak je 
simbol krščanskega upanja in znamenje 
notranje priprave na božične praznike. 
Njegov namen je, da se družina zbere 
in ob prižgani sveči prebije nekaj časa 
skupaj. Zato ne pozabimo prižgati sveč 
in ne puščajmo prižganih sveč nikoli 
»osamljenih«. 
Želimo vam lepo pripravo na božič!

robarski animatorji

MladiMladi

ŠTUDIJ V TUJINI

DREAM 
FOUNDATION 
– Do diplome 
ali magisterija 
v tujini!
Po koncu srednješolskega izobraževanja 
se nekateri dijaki odločijo, da bodo 
zaključili z izobraževanjem. Tisti 
nekoliko bolj ambiciozni se odločijo, da 
bodo svoje znanje nadgradili s študijem 
na fakulteti. Nekateri ta študij tudi 
končajo, nekateri pa samo preizkusijo, 
kako je biti študent in študija nikoli 
ne dokončajo. Obstajajo pa tudi zelo 
ambiciozni in obenem tudi pogumni 
posamezniki, ki bi radi širili svoja 
obzorja s študijem v tujini.
Študiranje v tujini ima mnogo prednosti. 
Med drugim nas prisili na hitro 
osamosvojitev, pokaže nam, kako hitro 
se znajdemo v novem okolju, omogoči 
nam spoznavanje nove kulture, učenje 
novega jezika, spoznavanje novih 
prijateljev z različnih koncev sveta ... 
Vse to nam razširi obzorja, nas obogati 
z novim znanjem in novimi pogledi na 
svet ter nas dela samozavestnejše in 
bolj kompetentne. 
Danes sta tako dodiplomski študij 
kot opravljanje magisterija v tujini 
vse bolj dostopna in vse več dijakov/
študentov se odloča zanju, saj jim 
to daje konkurenčno prednost pri 
iskanju zaposlitve. Vendar se velikokrat 
bodoči študentje ustrašijo birokracije 
in postopkov, ki so povezani z 
vpisom na študij v tujini, skrbi jih, 
kako je z nastanitvijo, zavarovanjem, 
financiranjem in priznavanjem študija 
pri nas. Do pred kratkim ni bilo 
veliko organizacij, ki bi vse našteto 
združevale pod enim naslovom. Dream 
Foundation, ki je bila ustanovljena pred 
tremi leti v Estoniji, je ena takšnih, če ne 
celo edina. Nastala je predvsem zaradi 
želje, da pomaga mladim, ki želijo 
izpopolniti svoja znanja v tujini. 
Organizacija omogoča vpis v skoraj 
30 izobraževalnih ustanovah po vsem 
svetu ter ponuja več kot 1500 študijskih 
programov v angleškem jeziku. Med 
univerzami, s katerimi sodelujejo, je 
tudi Aarhus univerza, ki se je uvrstila 
med 100 najboljših univerz na svetu 
po lestvici Quacquarelli Symonds (QS), 

Aberystwyth univerza, ki je v Veliki 
Britaniji leta 2008 dobila priznanje kot 
univerza, s katero so študentje najbolj 
zadovoljni, nato so tu še največje 
skandinavske fakultete za ekonomijo in 
modno oblikovanje TEKO ter Univerza 
Wageningen, Aalborg univerza, ki 
je znana po svojem originalnem 
modelu reševanja problemov … 
Poleg dodiplomskih in magisterskih 
programov ponujajo nekatere univerze 
tudi »final year oz. top-up program«, 
kjer dokončaš po končanem drugem 
letniku (triletnega programa) zadnje 
leto in diplomo v tujini. 
Organizacija Dream Foundation med 
drugim omogoča opravljanje preizkusa 
angleškega jezika ter zagotavlja ostale 
potrebne informacije ter podporo, 
ki je potrebna za vpis magisterija ali 
študija v tujini. Dobra izobrazba se 
v tem hitro spreminjajočem ter vse 
bolj kompleksnem svetu zdi resnično 
prava investicija. Če imate pogum 
in zagon, da od sebe zahtevate več, 
vam organizacija Dream Foundation 
pomaga pri uresničitvi vaših ciljev. Več 
informacij lahko dobite na spletni strani 
http://www.dreamfoundation.eu ali pa 
postavite svoja vprašanja Moniki Bizjak  
(monika.bizjak@dreamdoundation.eu),  
ki vam bo z veseljem odgovorila na vsa 
vprašanja glede študija v tujini. 
Monika Bizjak je diplomirana teologinja, 
študij pa nadaljuje na magisteriju 
Zakonske in družinske študije.
Svoj socialni čut je razvijala v UNICEF, 
Zavodu Janeza Levca in Zvezi 
prijateljev mladine, kjer je med drugim 
v organizacijo sistemsko uvedla tudi 
mediacijo. Aktivna je kot svetovalka 
pri projektu Moja srečna knjiga. Pod 
mentorstvom Roberta Friškovca 
opravlja zaporniško pastoralo. Že četrto 
leto pa je vključena tudi v mednarodni 
projekt pomoči mladim pri študiju 
v tujini. Najprej kot predstavnica  
organizacije Hakes, danes Dream 
Foundation, je pomagala že 30 
študentom oditi na študij v tujino in 
tako izpolniti lastne sanje. 
 

ŠTUDIJ V TUJINI – 
zgodba enega od 
študentov, ki je končal 
študij v tujini (Danska)
Vsak dan nova dogodivščina
Po 23 urah vožnje z vlakom se je na 
Danskem zame začelo drugačno 
življenje …
Marca pred tremi leti smo imeli na naši 
šoli predavanje skupine Hakes (sedaj 
DREAM FOUNDATION). Šele nekako 

proti koncu so me pritegnile besede 
"nova spoznanstva, nove kulture, študij 
v angleščini, Bachelor of Architectural 
Technology and Construction 
Management". Po eni strani se mi je ideja 
zdela super, kot nekakšen test samega 
sebe, ali sem sposoben živeti sam, tako 
daleč, začeti vse na novo. Ker sem želel 
vedeti več, sem se odločil za osebni 
sestanek, na katerem bi se seznanil z 
vsemi pogoji, dolžnostmi in seveda 
»beneficijami«. Čez nekaj mesecev je 
bila matura za mano in treba se je bilo 
odločiti, kam naprej na šolanje. 
Kaj mi je pomagalo pri izboru? Vedel 
sem, da sem v Sloveniji še vedno lahko 
sprejet in da se lahko vrnem, četudi 
mi v tujini spodleti. Če nič drugega, 
si pridobim vsaj dobro življenjsko 
izkušnjo. Po naravi sem bolj pustolovski 
in rad izkušam nove stvari, zato so 
me besede »study in english, danish 
culture, international community ..."« 
še toliko bolj privlačile. Izbor je bil 
samoumeven: destinacija Danska. 
Zaradi svoje odločitve sem žrtvoval 
poletne počitnice in maturantski izlet. 
Namesto tega sem delal, tako da sem 
zaslužil za karto in prve tedne bivanja.

Zadnji nasmeh
objokani mami
Ko je prišel dan odhoda, začuda nisem 
čutil nobene žalosti ali straha. Še zadnji 
pozdrav na železniški postaji, zadnji 
nasmeh objokani materi in vlak je 
odpeljal. Pot je bila dolga, saj takrat še 
nisem bil vajen tako dolge poti. Po 23 
urah je vlak prispel v Aarhus, Danska. 
Edino kar mi je sedaj še ostalo, je majhen 
kos papirja v mojem žepu, na katerem je 
bil napisan naslov stanovanja. Zakričim: 
»Taxi!" in že se pripelje velik črn 
mercedes, iz njega pa izstopi visok in 
suh Somalijec. Hitro prime za prtljago, 
saj noče izgubiti stranke. Ko sedem 
v avto, mi reče: »Hvor skal du hen?« 
Začudeno ga pogledam in vprašam, če 
zna angleško. »Nej, jeg kan ikke, kun 
dansk.«  Naenkrat se mi je zazdelo, da to 
ne bo tako preprosto, kot je bilo videti 
na »Power pointu« v šoli. Zdelo se mi je, 
da bo najlažje, da mu pokažem naslov 
in se prepustim njegovi vožnji. Ko sem 
končno prispel v svoje novo stanovanje 
v študentskem naselju, mi je bilo nekako 
lažje. Kmalu zatem pa sem ugotovil, 
da veliko študentov pride šele čez par 
tednov. To je pomenilo, da bom moral 
sam najti trgovine, urediti dovoljenje 
za bivanje in druge papirje. Vendar pa 
ni bilo vse tako težko. Skoraj vsi Danci 
znajo angleško, le nekoliko jih je sram 
spregovoriti v tujem jeziku. So tudi zelo 
prijazni in radi pomagajo tujcem. Tako 

sem kmalu korak za korakom začel 
spoznavati mesto, si ustvarjati nova 
poznanstva, začela se je šola.

Spodbujajo nas, da smo 
samostojni in izvirni
Tako so tekli meseci, letni časi, leta. V 
tem času sem veliko potoval po Evropi, 
saj sem vedno, ko je bila priložnost, 
poprijel za študentsko delo. Česar 
nisem zapravil za stanarino in hrano, 
sem prihranil za potovanja. Končal 
sem tudi visoko šolo in se prepisal 
na »bachelor programme«. Zdaj sem 
v šestem semestru od sedmih, v 
katerem opravljam prakso v pravem 
podjetju. Celotno izobraževanje poteka 
popolnoma drugače kot v Sloveniji. 
Delo poteka v skupinah, zaželeno je, 
da so vsi štirje člani skupine iz druge 
države. Tako najlažje spoznaš drugo 
kulturo in vidiš, kako drugi razmišljajo. 
Hkrati pa tudi piliš svoje komunikacijske 
sposobnosti. Projekt, ki ga dobimo, 
je vzet iz vsakdanjega življenja in 
postavljen v realni čas, kolikor pač traja 
semester. Pisni izpiti ne obstajajo, kar 
pa ne pomeni, da lahko vse vzameš 
»na easy«. Med celotnim semestrom 
imaš prezentacije projekta v časovnih 
sklopih. Ko se konča prva faza, imaš 
ustno prezentacijo. Na koncu semestra 
se v bistvu vse ponovi, le da imaš še 
vprašanja učiteljev. Oceno dobiš na 
podlagi dejavnosti v razredu in kvalitete 
dela. Profesorji, ki jih kličeš kar po 
imenu, so mentorji, ki samo predstavijo, 
kaj želijo od tebe, pozneje pa imaš samo 
konzultacije z njimi. To pomeni, da imaš 
popolnoma prosto pot do ustvarjanja, 
profesor ni nezmotljiv in je celo vesel, 
če lahko najdeš kakšen drug način, ki 
te bo privedel do dobrega rezultata. 
Spodbujajo nas, da razmišljamo 
inovativno in da smo izvirni.
Študij v tujini mi je dal nova spoznanja 
in mi odprl oči na več področjih. Ko 
enkrat vidiš, kako razmišljajo drugi in 
kako sprejemajo tebe kot tujca, lahko 
šele rečeš, da poznaš zgodbo z obeh 
strani. Spoznal sem ljudi z različnimi 
ozadji, od zelo znanih, premožnih pa 
tudi do tistih, ki so prišli sem na lastno 
pest. Zaveš se, da ima vsak svojo zgodbo 
in da se lahko veliko naučiš od njih, če 
si le pripravljen poslušati. Ker sem zelo 
komunikativen, sem pridobil veliko 
prijateljev, s katerimi skupaj potujemo. 
Čeprav so nekateri prišli samo na 
izmenjavo, smo še vedno v stikih, 
vabijo na obisk v Avstralijo, na Kitajsko, 
v Afriko ... Kadar sem imel priložnost, 
sem tudi sam povabil prijatelje na obisk 
v Slovenijo. Nekateri so našo državo 
zamenjali za Slovaško in mislili, da smo 

država tretjega sveta, si predstavljali, 
da Slovenija nič ne ponuja … Po obisku 
je bil prav vsak navdušen nad našo 
državico. Nekateri so se celo odločili, 
da jo obiščejo ponovno, in to celo na 
lastno pest. 

Sporazumevam se
v desetih jezikih
Odkril sem tudi svoj novi »hobi«. V 
srednji šoli sem se učil seveda angleško 
in francosko. Na žalost pa nikoli nisem 
uresničil želje, da bi se lahko učil rusko. 
Dokler nisem spoznal, da je tukaj 
veliko Latvijcev, Litvancev, Estoncev, ki 
govorijo rusko, in seveda Rusov, sem si 
mislil, da to ne bo mogoče. Nemogoče 
pa je postalo mogoče, čez dva meseca 
sem že tekoče bral, pisal in govoril. 
To me je opogumilo, da se preskusim 
še v drugih jezikih in moram reči, da 
mi je uspelo. S pomočjo prijateljev 
sem se naučil dobrih deset jezikov. 
Seveda vseh ne govorim tekoče, saj 
nikoli nisem imel lekcij, vendar mi 
sporazumevanje ne dela težav. Zaradi 
študija v tujini sem postal popolnoma 
neodvisen in samostojen, zaupam vase, 
da lahko dosežem vse, kar si želim, če 
se le dovolj potrudim.
Nekakšnih planov za dolgoročno 
prihodnost nimam, saj sem spoznal, 
da se mi vedno odpre kakšna nova 
priložnost, ki me lahko odvede 
z začrtane poti. Februarja 2011 
bom končal šolo in imel diplomo. 
Nameravam narediti še magisterij 
ob delu. Dobil sem namreč že pravo 
službo kot arhitekt. Mogoče bom celo 
počakal kašno leto ali dve z nadaljnjim 
študijem in čas izrabil za potovanja. 
Evropo imam že skoraj prečrtano na 
zemljevidu, tako da se spogledujem z 
ostalimi kontinenti. Kot vidite, je veliko 
možnosti in vsaka po svoje je zelo 
mamljiva. Tako je, če si izbereš študij v 
tujini. Vsak dan je nova dogodivščina.

Mark Truden

Zaradi študija v tujini sem postal 
popolnoma neodvisen in samostojen, 
zaupam vase, da lahko dosežem vse, 
kar si želim, če se le dovolj potrudim.

Miha Indihar
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Varno delo 
z gozdarsko 
polprikolico – 
seminar za lastnike 
gozdov
Izobraževanje gozdnih posestnikov na Zavodu za gozdove OE 
Kočevje poteka vsako leto. Letos jeseni smo v Velikih Laščah  s 
pomočjo Gozdarskega šolskega centra iz Postojne pripravili 
zanimiv dvodnevni  seminar varnega upravljanja  gozdarske 
polprikolice s hidravlično nakladalno napravo. 

Že kar nekaj časa se pri delu v gozdu uveljavlja prevoz hlodovine 
z gozdarsko polprikolico. Argumenti, ki govorijo v prid vožnji 
lesa z gozdarsko polprikolico v primerjavi z vlačenjem lesa, 
so manjša poraba energije, ki je potrebna pri vožnji lesa z 
gozdarsko polprikolico, kot če bi isti les vlačili po gozdni vlaki. 
Taka kompozicija ne zahteva utrjene gozdne ceste, kot je to pri 
gozdarskem tovornjaku, ampak je možno po tovor priti na sečišče 
po primerno urejeni gozdni vlaki. Količina tovora, ki se naloži 
s to napravo, ni primerljiva s kamionskim tovorom (približno 
še enkrat manj). Vendar za razdrobljeno gozdno posest, ki je v 
okolici Velikih Lašč, je zelo racionalen prevoz do doma oziroma do 
bližnjih žagarskih obratov.  Ni pa primerno uporabljati gozdarske 
polprikolice na večje razdalje (40 km in več).
Tečaja se je udeležilo 15 slušateljev  iz velikolaškega, ribniškega 
in  dobrepoljskega  področja, katerih večina že ima nabavljene 
gozdarske polprikolice. Prvi dan je inštruktor  v Gasilskem domu 
v Karlovici  predaval teoretična znanja (predstavitev naprave, 
karakteristike, delovanje, varno delo, vzdrževanje), ki so potrebna 
za dobro praktično obvladovanje te naprave.
Drugi dan je moral vsak udeleženec praktično prikazati svoje 
znanje pri obvladovanju gozdarske polprikolice. Tečajniki so 
morali po navodilih inštruktorjev izvesti osnovne delovne 
postopke. Inštruktor  je budno spremljal njihovo delo ter jih po 
potrebi dopolnjeval in korigiral. 
Lahko zaključimo, da je bil seminar zelo koristen, veseli pa nas 
tudi, da se lastniki nakladalnih naprav zavedajo, da je ustrezna 
usposobljenost pogoj za varno in učinkovito delo. 

Krajevna enota Velike Lašče, Dejak Franc

Naj bo novo leto obžarjeno
z ljubeznijo in prijateljstvom,

polno malih presenečenj in radosti,
drobnih nepričakovanih daril,
ganljivih in čudovitih objemov,

zašepetanih zahval in otroških poljubov!

Društvo podeželskih žena Velike Lašče
želi 

vsem svojim članicam,
občankam in občanom občine Velike Lašče

blagoslovljene božične praznike
ter zdravja, miru in medsebojnega sodelovanja

v novem letu 2011,

vsem članicam in članom folklorne skupine 
pa tudi mnogo lahkih in veselih korakov

ter dobre volje.

Društva

KOMEMORACIJE V SPOMIN PADLIM
Kot vsako leto v dneh blizu 1. novembra, dneva mrtvih, smo 
se v petek, 22. oktobra 2010, zbrali na grobovih padlih v 
narodnoosvobodilni vojni. Zbrali smo se ob spomenikih in 
grobiščih v krajih Rob, Turjak in Velike Lašče. V krajših kulturnih 
programih s sodelovanjem učencev Osnovne šole Velike 
Lašče ter oddelkov šole v Robu in v Turjaku ter s sodelovanjem 
članov kulturno umetniškega društva Velike Lašče smo se 
spomnili vseh tistih, ki jih ni več med nami, in se jim zahvalili 
za vse, kar so v času svojega življenja in smrti naredili za nas.
Z lepimi pesmimi, recitacijami in glasbenimi vložki sodelujočih 
v programu je spomin na padle v narodnoosvobodilni 
borbi s svojim govorom na pokopališču v Velikih Laščah ob 
spomeniku številnim borcem obudil Ivan Gačnik:
    »V tem grobu ležijo borke in borci, partizani. Mladi ljudje. V 
svojem kratkem življenju so se soočili s trpljenjem, kljubovali 
so grozotam, zato je naša dolžnost, da vsaj enkrat na leto 
počastimo njihov spomin.
Ti, ki ležijo tukaj, so sklenili, da ne bodo čakali, da jih kdo 
osvobodi, ampak so se odločili, da se uprejo in se borijo za 
svoj mali narod, za svoj jezik – dediščino Trubarja, Prešerna, 
Cankarja in drugih. Hoteli so živeti v svobodni domovini. To 
je bilo pogumno dejanje, tedaj niso mogli vedeti, kako se 
bo končala vojna, saj je Hitler sebi in miljonom drugih šele 
z napadom na SZ podpisal smrtno obsodbo. Sledila so štiri 
leta trpljenja, ki so bila še težja zaradi bratomorne vojne, ki 
je razdelila slovenski narod do današnjih dni, ko izgleda, da 
se delitev še stopnjuje in jo nekateri politiki še spodbujajo 
predvsem zaradi izvensodnih povojnih pobojev domobrancev, 
ki bi jih sedaj radi prikazali kot branilce naroda in borce proti 
komunizmu, borce za vero, čeprav se partizani niso borili proti 
veri, saj so bili tudi oni v veliki večini verni ljudje. Opravičila 
za maščevanje po končani vojni so bila že večkrat izrečena, 
tudi odškodnine so bile izplačane, seveda pa to samo po sebi 
ne more pripeljati do sprave. Vsak pri sebi si mora reči “moja 
krivda, moja velika krivda”, si iskreno podati roke in reči, nihče 
več nas ne bo sprl med seboj.
Ves svet je spremljal dramo čilskih rudarjev in njen srečni 
konec. Tudi mi smo bili srečni z njimi in njihovimi svojci. 
Marsikatero oko se je orosilo. Čisto na drugem koncu sveta. 
Občudovali smo njihov pogum, da so toliko časa  vzdržali 
skupaj globoko pod zemljo, sploh prvih sedemnajst dni, 
tako rekoč brez upanja na rešitev. Vendar so vzdržali, ker so 
to tovariši, kot so si med seboj rudarji po vsem svetu. Tovariš 
je več kot prijatelj, lahko mu popolnoma zaupaš, veš da te 
v stiski ne bo zapustil. Pri nas smo sedaj samo še gospe in 
gospodje. Nič narobe, ogovarjajmo se  z gospo in gospodom, 
v medsebojnih odnosih pa si bodimo tovariši. Tovariš se 
sedaj velikokrat izgovarja s prezirom, ker je treba vse, kar je 
povezano z bivšim sistemom, čimprej pozabiti, tovarne iz tega 
sistema prodati tujcem, kar je skoraj že v celoti doseženo, s 
tem pa tudi cilj bivših zavojevalcev – delali bomo zanje.
Partizani so se istočasno z borbo proti okupatorju borili tudi 
za pravičnejši družbeni sistem – bila je to tudi revolucija 
– socialna, in pa, da bi si bili Slovenci med seboj tovariši v 
pravem pomenu besede, da bi bili gospodarji na svoji zemlji, 
kar smo do osamosvojitve tudi bili. Sedaj pa smo čedalje 
manj. Mnogi bi jih radi predstavili samo kot revolucionarje, 
povzročitelje  državljanske vojne, vendar so bili osvoboditelji, 
ki so velik del slovenskega ozemlja vrnili matici, čeprav zaradi 
politike velikih sil ne vsega. Ker je upor proti okupatorju vodila 

KP Jugoslavije, je po vojni  seveda prišlo tudi do spremembe 
družbenopolitičnega sistema in oblasti ene same stranke 
– komunistov. Če bi odpor proti okupatorju vodila druga 
politična opcija, do komunizma v Sloveniji in Jugoslaviji ne bi 
prišlo in sedaj ne bi imeli po čem pljuvati. V Ustavo smo zapisali, 
da je Slovenija pravna in socialna država, kar so si želeli tudi ti, 
ki  ležijo tukaj. Vsak dan nas časopisi in  poročila opozarjajo, da 
tisti, ki smo jih volili in jim zaupali vodenje države, sprejemanje 
zakonov in drugih predpisov ter njihovo izvajanje, pozabljajo 
na to načelo, na pravično delitev dobrin, na odgovornost in 
skrb za socialno varnost našega človeka.
Bi Karel Destovnik Kajuh še napisal naslednje verze? »Veš, 
mama, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti.«
S temi besedami je bilo veliko povedanega. Veliko za pomen 
narodno osvobodilne borbe, veliko za pomen tovarištva, za vse 
dobre želje in namene padlih.
Zanimivi program letošnje komemoracije je spremljalo tudi 
prijetno vreme, vse skupaj je bil lep dogodek v spomin na 
številne žrtve narodno osvobodilne vojne.

 Zarja spominov Velike Lašče

Zarja spominov –
da se ne bi pozabilo

Prireditev so spremljali tudi praporščaki Zarje spominov – ZZB iz Roba, Turjaka in 
Velikih Lašč , Foto: MS

Pred dnevom mrtvih, 22. novembra, smo se srečali na 
komemoraciji v Robu. Za lep kulturni program so poskrbeli 
učenci podružnične šole Rob. Predsednik društva Zarja 
spominov Božo Kovačič je pozdravil vse prisotne in spomnil 
na trpljenje domačinov, ki so bili internirani v taborišča, padli 
kot talci ali drugače doživljali vojne grozote, ki se ne smejo 
več ponoviti.  Otroci so odnesli prižgane svečke do spominske 
plošče na Domu krajanov. Vsakoletna komemoracija  je poleg 
skrbi za urejanje spominskih obeležij in grobišč ena glavnih 
nalog Zarje spominov v Robu pod vodstvom Sreča Marolta. 
Podobni spominski slovesnosti sta potekali tudi na Turjaku in 
v Velikih Laščah.

MS
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GASILSKI KVIZ V DOBROVI
V soboto, 23. oktobra, je v Dobrovi pri Ljubljani potekalo regijsko 
gasilsko tekmovanje v kvizu. V tamkajšnji osnovni šoli so se zbrali 
gasilci iz več gasilskih zvez, 
ki se skupno povezujejo v 
regi-jo Ljubljana 1.
Mladi gasilci in gasilke 
so se naj-prej prijavili, se 
glede na starost razdelili 
po skupinah  na mlajše 
pionirje, starejši pionirje 
ter mladince in ob devetih 
se je kviz lahko začel.
Gasilski kviz je bil 
razdeljen na štiri discipline 
– teoretični del je obsegal 
dva kviza, praktični del pa 
dve praktični vaji. Tako so 
se gasilci morali izkazati s poznavanjem gasilske teorije, požarne 
preventive, poznavanjem gasilskega orodja in z zavezovanjem 
vozlov. 
Tekmovanje je potekalo po krožnem sistemu v šoli – kvizi so 
potekali v učilnicah, praktični del pa v avli.
Po zaključenih vseh disciplinah je sledila malica in čakanje na 
razglasitev rezultatov. Prosti čas so gasilci izkoristili predvsem za 
igro, kratek sprehod in medsebojno druženje.
Nato je na vrsto končno prišla razglasitev rezultatov. Kljub temu 
da s končnim izidom niso bili vsi zadovoljni, pretirano razočaran 
prizorišča ni zapustil prav noben gasilec. Še posebno zadovoljni sta 
bili prvi dve ekipi posameznih starostnih skupin, saj sta si s svojim 
rezultatom zagotovili uvrstitev na državno tekmovanje, ki je bilo 
27. novembra v Zrečah.
Med temi ekipami pa so bile tudi mlajše pionirke PGD Dvorska vas-
Mala Slevica: Naja, Nataša in Nika pod vodstvom mentorice Mojce 
Žužek. S prvim mestom na regijskem tekmovanju so odšle v Zreče, 
kjer so si priborile odlično 16. mesto.

Pripravila: Mojca Šilc

Foto: Miha Indihar

Lašče - Ribnica - Grosuplje - Videm - Ljubljana
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Lepe božične praznike in vse dobro v 
novem letu 2011.
Preživite ga v zdravju in veselju ob majhnih
in velikih uspehih.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu 
samostojnosti.
Prostovoljno gasilsko društvo Velike lašče

Društva

Toplini vsa vrata naj božič vam odpre,
naj srečno obdobje za vas se začne,

a leto 2011 naj zdravje vam da,
s srečo, ljubeznijo naj vas obda.

Vesele božične in novoletne praznike,
vsem v krogu svojih dragih, 

vam želi
vaše Društvo upokojencev Velike lašče.

predsednik
Franc Ivanc

tajnica
Mija Grebenc Jelaska

Na obiskupri naših 
članih društva 
upokojencev
Tako kot vsako leto smo tudi letos v oktobru obiskali naše člane 
Društva upokojencev Velike Lašče, ki so v domovih za starejše 
občane po Sloveniji, in tiste, ki so praznovali devedeset let in več. 
Ivano Kranjec smo obiskali v Sežani, kjer je v domu za starejše 
še vedno izredno prizadevna pri različnih dejavnostih, tako pri 
ročnih delih kot tudi pri pripravi jubilejev in drugih prireditev v 
domu. Obiska je bila tako kot vedno izredno vesela.

Ivana Kranjec v DSO v Sežani

Franc Borštnik, 92 let, Prilesje

Našega obiska se je v mirnem in lepem domu za starejše 
v Grosuplju razveselila tudi Jožefa Gašperič, ki se v novem 
okolju dobro počuti. Lepa narava, ki obdaja dom, ji nudi veliko 
priložnosti za krajše sprehode.

Anka Rigler v DSO v Ljubljani, Fužine

Mihaela Arko, 91 let, Podhojni hrib

Julka Zakrajšek, 97 let, Podulaka

Jožefa Gašperič v DSO v Grosuplju

V Ljublani smo prav tako v domu za starejše obiskali Anko Rigler, 
ki se prav tako dobro počuti v prijetnem okolju in med prijaznimi 
ljudmi.

Urška Cimperman, 90 let, Dolenji Lazi

Ob praznovanju 91. rojstnega dne smo v Podhojnem hribu 
obiskali Mihaelo Arko, ki je pri svojih letih še zelo aktivna in lahko 
še sama skrbi za sebe. Ker je čez dan večinoma sama, družbo ji 
včasih dela divjad in celo rjavi medved pride naokoli, nekoliko 
pogreša le družbo in pogovore.

Izredno aktivna za svoja 97. leta pa je tudi Julka Zakrajšek, ki se 
pri teh letih v družbi nečakinje poda celo po nakupih v Ljubljano. 
Na njen rojstni dan, ki ga praznuje konec oktobra, smo jo obiskali 
na njenem novem domu pri nečakinji Ljubi na Podulaki.

Naša članica Urška Cimperman pa je v tem letu dopolnila 90 let. 
Doma je sicer iz Velikega Osolnika, obiskali pa smo jo pri njeni 
skrbni hčeri v Dolenjih Lazah.

Našega vedno nasmejanega Franceta Borštnika pa smo ob 
praznovanju 92. rojstnega dne obiskali na njegovem domu v 
Prilesju. Gospod je še izredno dejaven, pred zimo pa ga skrbi 
samo, da se ne bi prehladil in bi lahko še kaj postoril okoli hiše. 

Tako kot je v navadi, smo vsem članom ob obisku izročili tudi 
simbolično darilo. 

Franc Ivanc, Predsednik Društva upokojencev Velike Lašče
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DEČKI DO VKLJUČNO 6. RAZREDA OŠ
1. Dejan Grčar (OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče)
2. David Škof  (OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče)
3. Filip Marjanovič (OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče)
3. Jošt Žužek (OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče)

MEDOBČINSKO 
ŠOLSKO PRVENSTVO

V NAMIZNEM 
TENISU
TVD Partizan Velike Lašče je v soboto, 27. 
novembra, izvedlo tekmovanje Medobčinsko 
šolsko prvenstvo v namiznem tenisu, ki so se ga 
udeležili osnovnošolci iz občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Dobrepolje in Velike Lašče. Kljub snegu in 
slabemu vremenu se je tekmovanja  udeležilo 
37 otrok v 4 starostnih skupinah, na tribunah 
pa so jih spodbujali njihovi starši in prijatelji. 
Sponzorji tekmovanja so bili: Maxtel d. o. o., Škof 
d. o. o., Art-les Igor Sever s. p. in glavni pokrovitelj 
tekmovanja Občina Velike Lašče. 

Rezultati:
DEKLICE DO VKLJUČNO 6. RAZREDA OŠ
1. Manca Lunder (OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče)
2. Pia Škufca (OŠ Stična)
3. Ela Tekavec (OŠ Stična)
3. Mojca Babič (OŠ Dobrepolje)

Dečki do 6. r. OŠ

Deklice 7. do 9. r. OŠ

Deklice do 6. r. OŠ

Dečki 7. do 9. r. OŠ

DEKLICE OD 7. DO 9. RAZREDA OŠ
1. Jerca Hočevar (OŠ Stična)
2. Lea Zaletel (OŠ Stična)
3. Nika Možek (OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče)
3. Klavdija Černe (OŠ Stična)

DEČKI OD 7. DO 9. RAZREDA OŠ
1. Jan Zaletel (OŠ Stična)
2. Tine Starič (OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče)
3. Urban Hočevar (OŠ Stična)
3. Jaka Bregar (OŠ Stična)

Zapisal: Igor Sever, Foto: Silvo Možek

TVD Partizan Velike Lašče
VABI NA

11. CENETOV MEMORIAL,
ODPRTI MEDNARODNI TURNIR

V NAMIZNEM TENISU

ZA VETERANE IN

REKREATIVNE IGRALCE

VELIKE LAŠČE,
29. JANUAR 2011

OB 9. URI

INFORMACIJE NA 041 515 453 – Igor Sever

2. KROG
DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA ZA 
VETERANE IN 
REKREATIVNE 
IGRALCE V 
NAMIZNEM TENISU 
TVD Partizan Velike Lašče je prevzelo organizacijo 2. kroga 
državnega prvenstva v namiznem tenisu za veterane in 
rekreativne igralke in igralce v sezoni 2010/2011, ki je potekalo 
20. novembra v športni dvorani. V celodnevnem tekmovanju je 
tekmovalo preko 100 igralk in igralcev iz celotne države, ki so 
nastopali v desetih posamičnih kategorijah. V štirih kategorijah 
dvojic pa je nastopilo skupno 48 dvojic. Sponzorji tekmovanja 
so bili: Happy pek Pekarna Blatnik, Avtohiša Zalar, Trgoup d. o. 
o., Škof d. o. o., Art-les Igor Sever s. p. in pokrovitelj tekmovanja 
Občina Velike Lašče.

Rezultati po kategorijah:
Kategorija ženske do 49 let
1. MATEJA GERDINA 
2. TANJA BAN 
3. RENATA ZRINSKI 
Zmagovalec tolažilne skupine: JOLANDA BELAVIČ 
Kategorija ženske nad 50 let
1. JASNA ŠEBJANIČ PUPIČ 
Kategorija moški do 39 let
1. SIMON GRADIŠAR 
2. DAMIR ŠKERL 
3. DEJAN FRIDRIH
3. DRAGAN RIKANOVIĆ 
Zmagovalec tolažilne skupine: MARJAN SENČAR 
Kategorija moški od 40 do 49 let
1. LOJZE ZORE 
2. ERIH GUNTER 
3. SAŠO HRIBAR 
3. BOJAN MASELJ 
Zmagovalec tolažilne skupine: FRANCI STRNIŠNIK 
Kategorija moški od 50 do 59 let
1. IGOR VINČEC 
2. JOŽE ŽEKŠ 
3. EVGEN VEDLIN 
3. MATJAŽ GLIŠIČ 
Zmagovalec tolažilne skupine: IVO SKLIZOVIČ
Kategorija moški od 60 do 64 let
1. MARJAN VITANC 
2. JOŽE POGAČAR 
3. IVAN KENIČ 
3. IGOR VARL 
Zmagovalec tolažilne skupine: MIHA TORKAR 

Kategorija moški od 65 do 69 let
1. DUŠAN BAŽATO 
2. DRAGAN STANKOVIČ 
3. STANE BABIČ 
3. JANO RANT 
Zmagovalec tolažilne skupine: IVAN RAJH
Kategorija moški od 70 do 74 let
1. JOŽE HAFNER 
2. STANE POGAČNIK 
3. IVAN HAFNER 
3. IVAN ŽLENDER 
Zmagovalec tolažilne skupine: RADO PANČUR 
Kategorija moški nad 75 let
1. BORIS KOSOVEL 
2. JANEZ SVOLJŠAK 
3. MIRO MIKELN
3. JOŽE BRATUŽ 
Zmagovalec tolažilne skupine: JANKO NOVAK 
Kategorija ženske dvojice – enotna
1. MATEJA GERDINA  IN  JASNA ŠEBJANIČ PUPIS 
2. JOLANDA BELAVIČ IN RENATA ZRINSKI 
3. ALENKA ZUPAN ZIDAR IN TANJA BAN 
Kategorija moške dvojice do 39 let
1. SIMON GRADIŠAR IN DAMIR ŠKERL 
2. LUKA MLAKAR IN DENIS ČRNILOGAR 
3. DRAGAN RIKANOVIČ IN ŽGANK
3. DEJAN FRIDRIH IN LENKO
Kategorija moške dvojice od 40 do 59 let
1. LOJZE ZORE IN FRANC STRNIŠNIK 
2. BOJAN MASELJ IN BORIS ŠKOBERNE 
3. JOŽE ŽEKŠ IN IGOR VINČEC 
3. IVAN LISAC IN SAŠO ŠULIGOJ 
Kategorija moške dvojice nad 60 let
1. JULIJ JUG IN DUŠAN BAŽATO 
2. MIRO ŠEMROV IN IGOR VARL 
3. RUDI BUH IN JOŽE POGAČAR 
3. DRAGUTIN STANKOVIČ IN CIRIL KOZJEK  

Zapisal: Igor Sever, Foto: Jože Starič
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ZA 3. MESTO:  
Grafit  : KMN Mina Cafe  2 : 3 – 6m

FINAlE: 
KMN Kot  : A`D`B` ? bar Sodražica 0 : 1 
V sklopu turnirja je bil to tudi zaključek medobčinske lige v malem 
nogometu. Prvak lige je postalo moštvo Grafit iz Dolenje vasi. Najboljši 
strelec lige je Dejan Trdan, za najbolj športno moštvo pa je bilo proglašeno 
moštvo Grafit.

Čestitam!

Vsem navijačem želim v imenu ekipe SREŠNO 2011.
Zapisal in fotografiral: M. Pintarič

Članska ekipa KMN Velike Lašče pod vodstvom trenerja Seada Nadarevića je uspešno začela 
z letošnjim tekmovanjem v 2.SFL. Po 7. pdigranih krogih zasedamo trenutno 5. mesto.

Dosedadnji rezultati v letošnji sezoni:
KMN VELIKE LAŠČE      :  KMN BENEDIKT 3:1 (2:1)
FC MARIBOR BRANIK  :  KMN VELIKE LAŠČE  2:2 (2:1)
KMN VELIKE LAŠČE      :  SLOVENSKE GORICE 10:7 (4:3)
WEBER                              :  KMN VELIKE LAŠČE   4:5 (1:1)
KMN VELIKE LAŠČE      :  KIX AJDOVŠČINA 0:1 (0:1)
NAZARJE                         :  KMN VELIKE LAŠČE   10:1 (3:0)

Šport in rekreacijaŠport in rekreacija

USPEŠEN ZAČETEK 
VELIKOLAŠKE EKIPE  
U-13 V DRŽAVNEM 
PRVESTVU V FUTSALU

Potem ko je članska 
ekipa KMN Velike 
Lašče že globoko v 
tekmovalnem ritmu, 
so se v  začetku 
decembra začela 
tekmovanja tudi v 
mlajših kategorijah. 
Že v lanski sezoni 
je v državnem 
prvenstvu nastopala 
mladinska ekipa 
KMN Velike Lašče (U-

18), ki tekmuje tudi letos. V tekmovalni sezoni 2010/2011 so se 
mladincem pridružili tudi fantje v kategoriji U-13.
V tej kategorij nastopa 8 ekip iz cele Slovenije in na prvem turnirju 
je naša ekipa zabeležila tri zmage in tako prevzela prvo mesto na 
lestvici.

Rezultati:
KMN Velike Lašče : Extrem Fragmat Sodražica 2:0 (1:0)
(strelca: Gal Škulj, Alen Blatnik)
KMN Velike Lašče : Oplast Kobarid  8:2 (6:1)
(strelci: Luka Debeljak 3, Gal Škulj 2, Matija Klun 2, Alen Blatnik 1)
KMN Velike Lašče : Fiziocenter Litija 18:0 (4:0)

(strelci: Alen Salčinović 8, Nik Pintarič 4, Luka Debeljak 2, Alen 
Blatnik, Klemen Sernel, Gal Škulj, Kristjan Pečnik po 1 gol)
Tekmovanje sicer poteka po dvokrožnem sistemu in vsak klub 
po enkrat organizira turnir. Po končanem ligaškem tekmovanju 
se prve štiri ekipe pomerijo na zaključnem turnirju za državnega 
prvaka!
V Velikih Laščah bomo turnir organizirali 8. januarja 2011 od 10. 
ure naprej in že sedaj vabimo vse navijače.
Poleg tega tekmovanja organizira ŠD NK VELIKE LAŠČE  tudi 
enega od turnirjev Rad igram nogomet za kategorijo otrok strarih 
do 8 let. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani v nedeljo, 19. 
decembra ob 10. uri 

VSI REZUlTATI 1. KROGA v litiji dne 27. 11. 2010
KMN VELIKE LAŠČE  :  ŠD EXTREM   2:0 (1:0)
FIZIOCENTER LITIJA  :  FC DOBREPOLJE  2:1 (1:0)
ZLATARNA LEA LITIJA  :  KMN OPLAST KOBARID 2:10 (1:2)
ŠD EXTREM  :  FIZIOCENTER LITIJA   1:2 (0:1)
KMN OPLAST KOBARID  :  KMN VELIKE LAŠČE 2:8 (1:6)
ZLATARNA LEA LITIJA  :  FC DOBREPOLJE  1:4 (0:3)
KMN VELIKE LAŠČE  :  FIZIOCENTER LITIJA  18:0 (4:0)
TRENUTNA LESTVICA PO 1. KROGU: 
      št. tekem    zmage  remiji   porazi   dani goli    prejeti goli    gol razlika   TOČKE

1 KMN VELIKE LAŠČE             3 3           0   0         28           :     2             +26           9
2 FIZIOCENTER LITIJA            3 2           0   1           4           :   20              -16            6
3 KMN OPLAST KOBARID    2 1           0   1        12            :   10      +2            3
4 FC DOBREPOLJE                  2 1           0   1           5            :     3              +2             3
5 ŠD EXTREM                            2 0           0   2           1            :     4       -3             0
6 ZLATARNA LEA LITIJA        2 0           0   2           3            :   14             -11            0
7 AGRROPROAGRO PTUJ     - -            -   -              -            :     -            -            -
8 ŠPEDICIJA GOJA PTUJ        - -            -   -              -            :     -            -            -

Zapisal: Primož Škulj

Malo nogometna ekipa  Mina Cafe se je v  soboto, 30. oktobra, udeležila 
zaključnega turnirja v malem nogometu. Turnir se je pod okriljem ŠD 
Lončar odvijal v ŠC Ribnica. Od devetih nastopajočih ekip se je na med 
najvišje uvrstila ekipa KMN Mina cafe in prinesla domov pokal. 

Podroben razpored tekmovanja:
SKUPINA c:  
Ekipe: Pristava Gemax, KMN Mina Cafe, A`D`B` ? bar Sodražica
Pristava Gemax       : KMN Mina Cafe  1 : 4 
KMN Mina Cafe       : A`D`B` ? bar Sodražica 0 : 5 

REPASAŽ:  
ŠD Kompolje       : ŠD Ponikve  0 : 4 
ŠD Kompolje       : KMN Mina Cafe  3 : 7 
ŠD Ponikve       : KMN Mina Cafe  2 : 3 

POlFINAlE: 
Grafit        : KMN Kot 2 : 2  (2 : 3) – 6 m
A`D`B` ? bar Sodražica  : KMN Mina Cafe  4 : 2 

Malonogometna ekipa MINA CAFE
Domov prišli s pokalom! 

KMN
VELIKE LAŠČE 
uspešno začeli 
v 2.SFL

TRENUTNA lESTVIcA PO 7. KROGU: 
           št. tekem    zmage  remiji   porazi   dani goli    prejeti goli   gol razlika   TOČKE
   1    FSK KEBELJ  7          5       0 2              40         :       29               +11 15
   2    KMN NAZARJE GLIN 7          3       3 1              31         :       16               +15 12
   3    VIKTORBIT Eblagajna 6          4       0 2              24         :       19                 +5 12
   4    KMN BENEDIKT (-1) 7          4       1 2              27         :       24                 +3 12
   5    KMN VElIKE lAŠČE 6           3       1 2              21         :       5                   -4 10
   6    KIX AJDOVŠČINA 6           3            0 3              18         :       18                   0     9
   7    SLOVENSKE GORICE 6          3       0 3              28         :       32                 -4     9
   8    WEBER  6          2       1 3              23         :       26                 -3     7
   9    FC MARIBOR BRANIK 7          1       3 3              19         :       22                 -3     6
10 ZAVRH SELCE MASIND 6          2       0 4              19         :       25                 -6     6
11 KMN TOMAŽ  6          0       1 5              19          :       33              -14     1

Prihodnje domače tekme v športni dvorani v Velikih laščah: 
10. krog:    8. 1. 2011 ob 20.00. KMN VELIKE LAŠČE  :  KMN TOMAŽ
13. krog: 29. 1. 2011 ob 20.30. KMN VELIKE LAŠČE  :  KMN MARIBOR BRANIK
15. krog: 12. 2. 2011 ob 20.00. KMN VELIKE LAŠČE  :  KMN WEBER
18. krog: 12. 3. 2011 ob 20.00. KMN VELIKE LAŠČE  :  KMN NAZARJE
20. krog: 26. 3. 2011 ob 20.00. KMN VELIKE LAŠČE  :  KMN ZAVRH SELCE MASIND
22. krog:   9. 4. 2011 ob 20.00. KMN VELIKE LAŠČE  :  KMN VIKTORBIT eBLAGAJNA

Več o tekmovanjih si lahko ogledate nawww.kmn-velikelasce.si in 
www.futsal.si 

Sponzorji in pokrovitelji ekipe KMN Velike lašče:
MAPRI d.o.o., Intralite d.o.o., Avtovleka, vulkanizerstvo in avtoservis Goran Njenjić s.p., 
Tenis Cereja, Knut d.o.o., Bar-pizzeria Rozamunda, Tapetništvo Indihar Bojan Indihar 
s.p., Magri d.o.o. (okna in vrata), Mina Cafe, KVM Grafika d.o.o., Pizzeria Adam Ponikve, 
Akustika Pirman d.o.o., Asbis d.o.o. in Unicredit Bank. 
Za podporo se posebno zahvaljujemo županu g. Antonu Zakrajšku in Občini Velike 
Lašče.
Vabimo vse ljubitelje futsala (malega nogometa) na prihodnje domače tekme v športni 
dvorani v Velikih Laščah.

Zapisal: Mitja Pintarič

Občinsko 
prvenstvo 
dvojic v 
balinanju

Na balinišču Gostilne Škrabec je TVD 
Partizan Velike Lašče organiziral in 
izvedel občinsko tekmovanje dvojic v 
balinanju. Tokrat je zaradi deževnega 
dneva na razpisan dan tekmovanje 
odpadlo. Potrebno se je bilo prilagoditi 
vremenskim razmeram, tako je 
tekmovanje potekalo v več dneh, koncem 
oktobra in začetku novembra. Tekmovalo 
je 24 občanov. Razdeljeni so bili v skupine 
po tri dvojice in prva dva para sta bila 
uvrščena v nadaljevanje tekmovanja 
ekip na izpadanje, ki se je vršilo v mesecu 
novembru.  

Končni rezultati letošnjega 
občinskega tekmovanja so:
1. mesto: Milan Kadunc in Darko Rupar;
2. mesto: Tone Indihar in Jože Usenik;
3. mesto: Jože Kaplan in
    Maksimiljan Zakrajšek.

Zapisal: Niko Samsa

Športno društvo
NK Velike Lašče

V letu 2011 vam želimo
veliko zdravja, obilje sreče in

mnogo sprostitve
v športu in rekreaciji!

Naj se Vam v letu 2011 izpolnijo vse želje!
TŠD Rašca
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PODJETNIŠKE in DRUGE 
INFORMACIJE 

Staro leto utrujeno zapira za seboj svoja vrata,
novo pa jih na široko odpira 

in nam ponuja nove možnosti.
Izkoristimo jih.

Spoštovani obrtnice in obrtniki,
podjetnice in podjetniki občine Velike Lašče, bralci Troble:

Blagoslovljen božič,
čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti

ter
mnogo zdravja, sreče ter poslovnih uspehov

v  letu 2011 

vam želi 

Društvo podjetnikov ter zasebnih obrtnikov občine Velike lašče.

VARSTVO PRI DELU
V VELIKIH LAŠČAH

Termin: torek, 25. januar 2011, 
ob 16. uri v gostilni Škrabec

v Robu.
Prijave in informacije: Andrej Stritar

tel. 788 19 77
ali po e pošti : andrej.stritar@siol.net 
(prosim tudi za navedbo dejavnosti).
Tečaj s preizkusom znanja traja štiri 

šolske ure.
Cena (brez 20 % DDV) 21 evrov.

Za člane Območne obrtno-podjetniške 
zbornice

Ljubljana Vič je tečaj po sklepu 
upravnega odbora brezplačen.

Andrej Stritar

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 izbor programov 
javnih del v Republiki Sloveniji za 
leto 2011. Razpisnik: Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje. Rok: v letu 
2011 vsakega 5. v mesecu do 12. ure. 
Zadnji rok je 5.10.2011 do 12. ure. 
Več: www.ess.gov.si/delodajalci/
f i n a n c n e _ s p o d b u d e / r a z p i s i /
razpisi?aid=161

2. Javni razpis Garancije Sklada 
za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere (P1 B 2010). Razpisnik: 
Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo. Rok: do 20. 1. 2011 oz. do 
porabe sredstev.
Več: www.podjetniskisklad.si/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=141&Itemid=137

3. Javni razpis za spodbujanje tujih 
neposrednih investicij v letih 2010 
in 2011. Razpisnik: Javna agencija 
Republike Slovenije za podjetništvo 
in tuje investicije. Predmet razpisa 
je dodelitev spodbud za začetne 
investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje 

osebe zasebnega prava – nerezidenti 
izvajali na ozemlju Republike Slovenije. 
Rok: do 12. ure do: 9. 2. 2011, 12. 4. 2011 
7. 6. 2011 in 9. 9. 2011. Več: www.japti.
si/index.php?t=Razpisi&id=87&l=sl.

4. Javni razpis za program »zaposli.
me/ spodbujanje zaposlovanja težje 
zaposljivih brezposelnih oseb«. 
Razpisnik: Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje. Rok: do 12 ure, 31. 12. 
2010, 28. 1. 2011 in 25. 2. 2011 oz. do 
porabe sredstev. 
Več: http://www.ess.gov.si/delodajalci/
f i n a n c n e _ s p o d b u d e / r a z p i s i /
razpisi?aid=58 

Nova košarkarska sezona 3. slovenske košarkarske lige (3. SKL) se je 
pričela sredi oktobra, za člane košarkarskega kluba Velike Lašče pa so 
se priprave in treningi na čelu s trenerjem Slavkom Duščakom začeli 
že zgodaj jeseni. Dodeljeni smo v skupino Zahoda, kjer poleg nas 
nastopajo še klubi blizu naše občine (Cerknica, Bloke) in tudi tisti malo 
bolj oddaljeni (Luka Koper, Kranjska Gora, Žiri, Krvavec, Gorenja vas, 
Pivka, Logatec). 
Dve leti nastopanja v 3. SKL sta vsem igralcem prinesli bogate 
izkušnje, košarkarskemu klubu pa večjo prepoznavnost in ugled. 
Ponosni smo, da se je letošnjo sezono klubu pridružilo 6 igralcev iz 
ljubljanske in dolenjske regije. Novi igralci imajo že bogato znanje na 
tem nivoju tekmovanja ter bodo poleg naših domačih igralcev tvorili 
obogateno in močnejšo ekipo iz Velikih Lašč. Prav zaradi tega imamo 
v klubu letos višje cilje v primerjavi s prejšnjo sezono. To dokazujejo 
že dosedanji rezultati, saj smo se že dvakrat veselili zmage. Skupina 
Zahoda letošnjo sezono ponuja veliko izenačenost, zato smo mnenja, 
da lahko vsako tekmo zmagamo ter da bo vsaka spektakel zase. Ob tej 
priliki vas vabimo, da se skupaj z nami veselite in nam do novih zmag 
pomagate tako, da obiščete vse domače tekme.

Košarkarska šola pod vodstvom Slavka Duščaka
Poleg treniranja članov in vodenje prve ekipe v 3. SKL Slavko Duščak 
in njegov pomočnik Matjaž Lovšin nadaljujeta s košarkarsko šolo za 
mlade. Učenci od 4. do 9. razreda trenirajo v ponedeljek od 14.30 do 
16.00 in v sredo od 15.00 do 16.30. Letošnja novost je začetek treninga 
za najmlajše, ki se imenuje trening igrive košarke. Pri igrivi košarki je 
igra odraslih prirejena potrebam in značilnostim otrok. Načelo igre 
je razmeroma preprosto: otroci naj igrajo košarko, ki ustreza stopnji 
njihovega telesnega in duševnega razvoja. Seveda pa je bistvo igrive 
košarke veselje in užitek ob igri. Otrok pri tej vadbi razvija osnovne 
gibalne in psihične sposobnosti, socializacijske vezi, pridobiva občutek 
pripadnosti skupini in razvija občutek kolektivnosti. Tako s športnim 
udejstvovanjem otrok pridobiva potrebne izkušnje, ki so v nadaljnjem 
življenju še kako potrebne. Igriva košarka poteka za najmlajše učence 
od 1. do 3. razreda vsak četrtek od 14.00 do 15.00. 

Višji cilji, boljše ideje, večje finančno breme
Vsi ti omenjeni cilji in nove metode dela z mladimi zahtevajo 
kar nekaj finančnih sredstev. Hvaležni smo dosedanjim 
donatorjem in sponzorjem, predvsem Občini Velike Lašče in 
podjetju Mapri, d. o. o, brez katerih bi bil obstoj kluba vprašljiv. 
Da bi lahko pokrili vse obstoječe obveznosti, smo prvi teden v 
decembru k sodelovanju pisno pozvali vse podjetnike v občini 
Velike Lašče. Podjetja pozivamo, da nam na kakršen koli način, 
seveda v skladu z danimi možnosti, pomagajo uresničiti zadane 
cilje. Vsak minimalen vložek bi prišel prav in vsem morebitnim 
vlagateljem bomo zelo hvaležni.

Košarkarski klub Velike Lašče
v sezoni 2010/11 znova tekmuje v 3. SKL

Člani KK Velike Lašče v sezoni 2010/11

EP 2013 – priložnost za vse
Košarka je in bo ostala šport številka ena v Sloveniji. To dokazujeta 
Union Olimpija z zmagami v Evroligi in kandidatura Slovenije za 
organizacijo Evropskega prvenstva v košarki leta 2013. Slovenija bi 
gostila najboljše reprezentance stare celine in ta podatek zagotavlja 
edinstven spektakel v deželi na sončni strani Alp. V košarkarskem 
klubu Velike Lašče projekt podpiramo in se zavezujemo, da bomo ob 
uspešni kandidaturi pomagali tudi s prostovoljnim delom.
Še enkrat vabimo vse občane in občanke Velikih Lašč na domače 
tekme košarkarskega kluba Velike Lašče v športni dvorani v Velikih 
Laščah!

Razpored domačih tekem v sezoni 2010/11: 
sobota, 4. 12. 2010, ob 17.00 proti ekipi Krvavec Meteor;
sobota, 18. 12. 2010, ob 20.00 proti ekipi Bloke Novolit;
sobota, 15. 1. 2011, ob 19.00 proti ekipi Gorenja vas;
nedelja, 30. 1. 2011, ob 19.00 proti ekipi Javor Pivka;
sobota, 19. 2. 2001, ob 19.00 proti ekipi Cerknica;
sobota, 26. 2. 2001, ob 19.00 proti ekipi Žiri;
sobota, 12. 3. 2011, ob 17.00 proti ekipi Kranjska Gora.

Selekcija osnovne šole: učenci 7., 8. in 9. razred (trener: Matjaž Lovšin) učenci 
4., 5. in 6. razred (trener: Slavko Duščak)

Termini treningov
Člani:
ponedeljek: 20.30–22.00;
sreda: 20.30–22.00;
petek: 19:00–20.30:

Mladi (igriva košarka):
učenci od 1. do 3. razreda: vsak 
četrtek od 14:00 do 15:00;
učenci od 4. do 9. razreda: ob 
ponedeljekih od 14.30 do 16.00 
in v sredo od 15.00 do 16.30.

Obiščite nas tudi na spletni strani: http://www.kk-velikelašče.si
Miha Šebenik, KK Velike Lašče

Selekcija osnovne šole, igriva košarka: učenci 1., 2. in 3. razred (trener: Slavko 
Duščak)
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GOSPODU ŽUPANU!
Iz tvojega članka v povolilni Trobli se vidi, da 
si dobro pregledal, kdo vse je bil v skupini 
občanov, ki je predlagala Marka Kožarja za 
županskega kandidata občine Velike Lašče. 
Vsi, ki smo mu dali podporo, smo vedeli, 
da boš to storil, nismo pa si mislili, da boš 
tudi javno objavil, saj ni higiensko. Pa nič 
za to. Lahko ti povem, da so se nekateri bali 
tvojega maščevanja in se niso upali podpisati 
v podporo kandidatu.
Da ne bi občani res mislili, da je bil Kožar tihi 
kandidat SD, ki pa ga ni želela javno podpreti, 

moram dati naslednje pojasnilo. Res je, da 
sem bil njegov uradni predstavnik, vendar to 
s stranko SD nima nobene zveze, kot misliš ti, 
ker nisem član omenjene stranke. Že mnogo 
pred tvojim izstopom iz Nove Slovenije in 
udinjanju SDS sem jaz prenehal biti član 
stranke, ki se je takrat še imenovala ZLSD.
Res pa je, da sem dvakrat kandidiral na 
njihovi listi.
Po izstopu se za razliko od tebe nisem 
ponujal nobeni drugi stranki ali neodvisni 
listi.
Kot uradni predstavnik nisem bil niti 

toliko vreden, da bi me obvestili, kdaj bo 
predstavitev kandidatov na Radiu Zeleni 
val, čeprav je bila moja telefonska št. na 
občini. Pa ne, da si se bal javnega dialoga s 
Kožarjem?
Na Kožarjevo vprašanje Radiu Zeleni val, 
zakaj ga niso povabili na predstavitev, je 
bil odgovor, da so dobili informacijo, da ne 
želi sodelovati, kar seveda ni bilo res. To, da 
me prištevaš med vidne predstavnike SD, 
nimam za laž, ampak za neinformiranost.
Lep pozdrav

Ivan Gačnik

Pojasnilo občinske 
volilne komisije
V skladu s prvim odstavkom 46. členom 
Zakona o lokalnih volitvah, so pri 
delu občinske volilne komisije lahko 
navzoči predstavniki kandidatov in list 
kandidatov. Predstavnik kandidata je bil 
na svoje pristojnosti opozorjen ob vložitvi 
kandidature in vabljen na vse seje občinske 
volilne komisije. Predstavitve kandidatov 
v različnih medijih niso v pristojnosti 
občinske volilne komisije. 
Vložene kandidature vključno s podporami 
volivcev je pred potrditvijo kandidatur 
pregledala občinska volilna komisija. 
Ostalim, tudi županu, ti podatki niso 
dostopni. 

Jerica Tomšič Lušin, tajnica občinske 
volilne komisije

Pojasnilo 
o izvajanju 
radijskega 
programa Radia 
Zeleni val v času 
Lokalnih volitev 
2010
V skladu s 5. členom Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Ur. List RS št. 
41/2007) smo na Radiu Zeleni val objavili 
pravila za izrabo programskega časa za 
predstavitev kandidatov, političnih strank 
in njihovih programov pred volitvami 
članov občinskih svetov in županov, za 
Lokalne volitve, 10. oktobra 2010.

Radio Zeleni val je večkrat v živo preko 
radijskega etra, na spletni strani www.
zelenival.com in na oglasni deski v 
prostorih Radia Zeleni val opozarjal 
na pravila, pogoje, obseg, termine in 
način izrabe programskega časa v času 
predvolilne kampanje. Pravila in termini 
soočenja so bili na ta način objavljeni do 
konca oktobra 2010. 
Soočenja županskih kandidatov v studiu 
Radia Zeleni val so bila za kandidate 
neobvezujoča in brezplačna. Soočenja so se 
lahko udeležili vsi kandidati po lastni volji. 
Prav tako so za vse županske kandidate 
veljala enaka pravila sodelovanja. Pravila je 
skrbno kontrolirala posebna komisija Radia 
Zeleni val, ki pa o kršitvah ni poročala.
                

Alpe Adria »ZELENI VAL« d.o.o.
Boris Peterka, direktor

JAVNO OPRAVIČILO
Na zahtevo župana v VI. št. Troble in v izogib 
»reševanja drugje«, se opravičujem za izjavo, 
da župan napoveduje najvišjo zmago med 
vsemi župani v Sloveniji. 
Izjava ni moja izmišljotina ali laž. Informacijo, 
ki me ni presenetila, sem dobil od človeka, 
ki sem mu verjel in ga ne mislim razkriti. 
Računam na to, da bo izjavo sam nekoč 
javno potrdil. 
Opravičilo velja, čeprav še vedno mislim, 
da je v tej napovedi nekaj resnice; župan 
si je namreč sedaj našel novo zmagovito 
statistiko.
Župan, ki lahko oddaja članke v Troblo 
po preteku zahtevanega roka, si je 
privoščil porabiti »županovo stran« zame. 
V tradicionalnem cmeravem, a istočasno 
napadalnem slogu je posvetil sebi in zahvali 
volivcem 1/6 članka, ostalo pa meni in kar 
štirinajstkrat omenil moje ime.
Za mene in tiste, ki so me podprli, uporablja 
izraze, kot so: protikandidat, laž, demagoške 
izjave, sprenevedanje, všečna retorika, 
pamflet, nevednost, tako imenovani 

nestrankarski kandidat, zavajanje ipd., za 
sebe pa pravi, da želi, da v občini prevladujeta 
poštenje in pravica.
Kaj je laž? Ali je laž tudi napoved v predvolilni 
zgibanki pred volitvami 1998? Tam piše pod 
geslom »STROKOVNO, POŠTENO – ZAUPANJA 
VREDNO … Ker nisem član nobene politične 
stranke, sem tako sprejemljiv za najširši 
krog ljudi. NE OBLJUBIM, KAJ VSE BOM 
NAREDIL, TEMVEČ ZAGOTAVLJAM, DA BOM 
IZPELJAL STVARI (med drugim): asfaltiranje 
odsekov Knej–Karlovica, Logarji–Rute, gl. 
cesta Gradež (vikendaši), Četež–Zapotok, 
Hrustovo–Bančevo in Ulaka, ureditev 
kanalizacije in čistilne naprave v Velikih 
Laščah, ureditev kanalizacije v Malih. Laščah 
in na Rašici, postavitev pokritih avtobusnih 
postajališč, otroško varstvo vsem prosilcem, 
organizacija tedna kulture v Velikih Laščah 
na državnem nivoju, pospešeno nadaljevati 
obnovo turjaškega gradu, izgradnja trim 
steze, izgradnja večnamenske površine 
pri domu gasilcev na Turjaku, pridobiti 
vlagatelje v izgradnjo večnamenskega 
objekta ali centra v Velikih Laščah, pospešiti 
biološko pridelavo hrane, zmanjšanje 
staleža medvedov, preprečevati zaraščanje 

in zamočvirjanje kmetijskih površin«, 
itd., itd. Opisal sem samo neopravljeno v 
prvem mandatu. Nekatere »zagotovitve« 
(tudi ključne) še danes niso opravljene. 
V naslednjih predvolilnih obljubah so se 
ponavljale zopet iste in še mnogo novega, 
čeprav je bil med tem župan član treh strank, 
ki naj bi mu pomagale uresničiti velike cilje z 
zopet »udarnimi gesli«. Na vprašanje, ali je to 
laž, bi rekel, da ni, je pa učinkovit »nateg«, kot 
se danes reče.
V letošnji kampanji, presenetljivo drugič 
zapored z isto stranko in z geslom: »Z 
ODGOVORNOSTJO IN ZNANJEM PO 
ZAČRTANI POTI«, so bile v programu zopet 
stare neizpolnjene obljube, v zgibanki pa je 
videti vsaj v besedah, da računa na podporo 
vseh, čeprav je samohvala na prvem mestu. 
Kampanja je bila v znamenju špekulacij z 
listo Naš dom zaradi osebnih obračunavanj 
in izogibu soočenja z menoj na Zelenem 
valu. Vodstvo SDS bi moralo slišati govor 
na srečanju liste Naš dom in hvalo na račun 
nestrankarskih list.
Sedaj pa še odgovori na obtožbe iz županove 
strani v Trobli VI./2010.

Pojasnilo 
uredništva Troble
V skladu s Programsko zasnovo 
občinskega glasila Trobla je 
izdajateljski svet že pred leti zavzel 
stališče (ki še vedno velja), da ima 
župan v primeru, da se kateri od 
prejetih člankov direktno navezuje 
nanj, možnost odgovora v isti številki 
Troble. 
S to številko Troble smo predvolilna in 
povolilna razčiščevanja, ki se nanašajo 
na lokalne volitve 2010, zaključili. 

DOMAČE CIVILNO GIBANJE
ZDRUŽENO 

NA DOMOLJUBNI LISTI
NAŠ DOM

želi vsem občankam in občanom
vesele božične praznike

ter
srečno in zdravo novo leto 2011

z željo, 
da bi čim bolj razumeli naša domoljubna prizadevanja.

Naj se mir božične noči razširi na vse nas in v naše domove.
Nebeško dete naj obilno blagoslovi vsa naša dela, naša hrepenenja 

in naša pričakovanja. 
Radostni praznujmo božične praznike!

Vsem občankam in občanom, bralkam in bralcem Troble,
želimo obilo zdravja, uspehov in božjega blagoslova v novem letu 

2011.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti.
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Velike lašče in

Občinski odbor Nove generacije SlS Velike lašče

Pisma  | Stranke

Priznam, da mi je izpadla beseda 
»tolmačenje« namesto »sprememba 
Statuta«, vsebinsko pa je moje mnenje še 
kako na mestu. To velja za vse župane, od 
Jankovića do jutrišnjega župana Ankarana. 
Župan je izvršilni organ Občinskega 
sveta in podpisnik sklepov. Nič ne bi smel 
delati v nasprotju s sklepi, zato so povsem 
nesmiselne kakršne koli predvolilne osebne 
obljube in osebne hvale na koncu mandata. 
Lokalna samouprava naj bi delovala takole: 
novoizvoljeni svet se konstituira, opravi 
primopredajo s starim svetom in na široki 
osnovi pripravi program dela in opravil 
v svojem mandatu v okviru možnosti, ki 
so na voljo. Župana zadolži, da po svojih 
pristojnostih opravlja svoje delo. Namesto 
»županove strani« v lokalnih časopisih 
naj Svet poroča o izvršitvi zastavljenih 
obveznosti. Neumestna je egocentričnost in 
samohvala med mandatom, pred volitvami 
ali ob občinskem prazniku pa izražanje 
pohvale Svetu za dobro sodelovanje, kar je 
v Trobli najpogostejše.
Župan se masovno in posamično negativno 
opredeljuje do »mojih podpornikov in 
volivcev« in z napadom name, istočasno pa 
mi očita delitev na »vaše in naše«. Kdo tu 
razdira? Škoda besed, da bi komentiral take 
nizkotne izjave. Volili so me korajžni, dobro 
misleči ljudje, nekateri morda tudi bolj levo 
usmerjeni. Podporo (samo moralno) sem 
dobil od Zarje spominov. Sam sem volil listo 
1550, na kateri vidim sposobne ljudi. Saj 
res! Kako pa župan ve, kdo me je podprl in 
volil? Kolikor vem, so njegovemu volilnemu 
predstavniku na vpogled le vrstni red na 
žrebanju in volilni rezultati.
O tem, kaj sem družbeno koristnega storil v 
svojem življenju, vedo ljudje, ki me poznajo. 
Sam se ne znam tako neskončno hvaliti.
Župan, po tem zapisu ne bom na to temo 
polemiziral s teboj v Trobli. Te pa pozivam na 
javno borbo mnenj. Ti organiziraj srečanje, 
jaz pa bom plačal najemnino prostora (saj 
veš, kaj mislim).

Male Lašče I-XII-MMX     
Marko Kožar
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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

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

PETEK  SLOVENSKA USPEŠNICA –  KOMEDIJA
21. DEC.   G R E M O   M I   P O   S V O J E
OB 19.00  Mladi junak Aleks s taborniškimi prijatelji tabori ob Bohinjskem jezeru. Njihov 

vodja (Jurij Zrnec) preresno jemlje taborništvo in vzgojo otrok in s tem povzro-
ča komične zaplete. To, da se fantje bolj kot za taborniški red in veščine zani-
majo za sosednji, športno umetniški tabor, kjer so večinoma prav luštne pun-
ce, h disciplini ne pomaga. Mnogi zabavni in čustveni zapleti med zanimivimi 
otroškimi in odraslimi liki se odvijejo na osupljivo lepih lokacijah triglavskega 
narodnega parka in stkejo himno naravi, čisti otroški duši, zdravi pameti, lju-
bezni, humorju in optimističnemu pogledu na življenje. DOLŽINA: 1ura in 40 
minut.

PETEK  AVSTRALSKA USPEŠNICA – LJUB. KOM.
24. DEC.   C A R J A   M I K O N O S A
OB 19.00  Avstralski uživač Steve dobi sporočilo iz Grčije, da je po umrlem stricu pode-

doval zemljišče na obali grškega otoka. Z italijanskim prijateljem Frankom se 
Steve prvič v življenju odpravi v deželo svojih staršev, a ga presenetijo nena-
vadni lokalni običaji, nezaupljivi sorodniki in preračunljivi lokalni mogotec, ki 
si želi prilastiti Stevovo dediščino. Za ljubezenske težave poskrbita tudi barska 
pevka in italijanska lepotica, zato se prijateljema obeta dolgo in zabavno pole-
tje čudaških grških avantur. DOLŽINA: 1 ura in 42  min.

   
PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – ROM. PUST.
31. DEC.   S C O T   P I L G R A M   P R O T I   V S E M
OB 19.00  Režiser neobrzdanih akcijskih komedij Noč neumnih mrtvecev in Vroča ki-

feljca predstavlja nenavadno ljubezensko dogodivščino 23-letnega basista 
Scotta. Običajni mladenič na enem od koncertov spozna prikupno Ramono, 
toda ljubezenska idila ne traja dolgo. Ramono namreč spremlja sedem bivših 
fantov, ki so pripravljeni storiti vse, da bi znova osvojili njeno srce. Scott na zelo 
boleč način spozna, da konkurenti premorejo zelo nenavadne spretnosti, zato 
mora tudi sam zbrati ves pogum in najti svojo skrivno moč, s katero bo zmagal 
v boju za ljubezen. DOLŽINA: 1 ura in 52 min.

Kino - Velike Lašče
Kinoprogram za DECEMBER 2010 in JANUAR 2011

NEDELJA  AMERIŠKA USPEŠNICA – ANIMIRANI SINH.
2. JAN.   S V E T   I G R A Č
OB 17.00  Jelko, Ken Kozmoblisk in vsa druščina se vračajo na velika platna. Andy odhaja 

študirat, njegove zveste igračke pa se znajdejo v vrtcu. Toda neukročeni malč-
ki z lepljivimi prsti se ne igrajo lepo, zato morajo spet združiti moči, da lahko 
skujejo drzen načrt za pobeg. V novi dogodivščini se jim pridruži nekaj novih 
obrazov, nekaj plastičnih in nekaj kosmatih, spoznamo pa tudi novega zlikov-
ca in velikega zapeljivca v svetu igrač, Barbiejino močnejšo polovico – Kena. 
DOLŽINA: 1 ura in 39 min. 

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – AKCIJSKA KOMEDIJA
7. JAN.   R E Z E R V N A   P O L I C I S T A
OB 19.00  Režiser neobrzdanih komedij Kralji hitrosti: Zgodba o Rickyju Bobbyju in Nora 

brata predstavlja zabavno zgodbo dveh detektivskih parov: drzna detektiva 
Danson in Highsmith sta deležna vsesplošnega občudovanja, medtem ko 
previdni Allen in zagrenjeni Terry vse dni preživita v pisarni. S pomočjo nena-
vadne igre usode Allen in Terry dobita novo življenjsko priložnost, a se njuni 
načrti vedno znova spremenijo v popoln kaos. Preostane jima le to, da v do-
brem in slabem zaupata drug drugemu in sledita lastnim policijskim čutom ... 
DOLŽINA: 1 ura in 47 min.

PETEK  KINO PREDSTAVA ODPADE ZARADI ABONMAJSKE PREDSTAVE        
14. JAN.  

KinoStranke | Oglasi

Občankam in občanom
občine Velike Lašče

želimo veselja in sreče
ob  praznovanju

božičnih praznikov.

Čestitamo ob dnevu
samostojnosti in enotnosti

in vam želimo zdravo,
zadovoljno in uspešno

novo leto 2011.

Slovenska
demokratska stranka

Občinski odbor Velike Lašče

 
SOCIALNI DEMOKRATI

Drage občanke,
spoštovani občani! 

Iskrene čestitke ob
DNEVU SAMOSTOJNOSTI.

Želimo vam, da bi zadovoljno 
preživeli božične praznike. 
V prihajajočem letu 2011 
vam želimo obilo zdravja, 

izpolnitev osebnih in skupnih 
pričakovanj, sreče in

zadovoljstva v družini
in naši širši skupnosti.

Občinski odbor SD Velike Lašče in 
svetnika

mag. Polona Cvelbar in
Janez Lukančič
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PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – DRAMA
21. JAN.   W A L L   S T R E E T 
OB 19.00  V nadaljevanju kultnega filma o denarnih spletkah znova srečamo finančne-

ga guruja Gordona, ki se po dolgih letih za zapahi vrne na Wall Street. Zaradi 
omadeževane preteklosti nihče ne verjame njegovim svarilom pred prihajajočo 
ekonomsko krizo. Da bi se zbližal z odtujeno hčerko Winnie, Gordon združi moči 
z njenim zaročencem Jacobom, ambicioznim ekonomistom, ki skuša raziskati 
sumljivo smrt svojega mentorja. Nevede zabredeta v nevarno spletko finančne 
korupcije in denarnih prevar. DOLŽINA: 2 uri in 13 min.

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – ROM. KOMEDIJA
28. JAN.   L A H K A   P U N C A
OB 19.00 Simpatična srednješolka Olive se prijateljici zlaže, da je izgubila nedolžnost, kar 

postane najbolj vroča novica na šoli. Še več govoric si nakoplje na glavo, ko ugo-
di prošnji homoseksualnega prijatelja Brandona, da uprizorita vročo romanco. 
Kmalu jo za podobno uslugo navideznih razmerij prosijo tudi drugi družbeni 
izobčenci, zato se je oprime sloves lahkoživke. Olive sprva uživa v nenadejanem 
vzbujanju pozornosti, toda kmalu se znajde pod plazom obtožb dušebrižniške 
Marianne, vse več težav pa ima tudi pri prepoznavanju resničnih prijateljev in 
ljubezni. DOLŽINA: 1 ura in 32 min.  

NEDELJA  AMERIŠKA USPEŠNICA –MLADINSKI FILM
30. JAN.   M A X   V   Z A D R E G I 
OB 17.00  Maxu se zdi, da je njegova mama nekaj najbolj neprijetnega, kar ga je lahko do-

letelo. Ima ga neskončno rada, vendar ima tudi grozno navado – v napačnem 
času govori napačne stvari in ga spravlja v zadrego, predvsem v prisotnosti nje-
govih prijateljev. V šoli je Maxu všeč Ofelia, novo dekle v razredu, vendar ne more 
zbrati poguma, da bi jo nagovoril. Mama teh zadržkov nima; še preden ji uspe 
Max to preprečiti, povabi Ofelio na obisk. Bliža se novo leto in veliko presene-
čenje, ki ga Max pripravlja za Ofelio. Na šolsko praznovanje bo povabil njenega 
očeta, ki se je pravkar vrnil v mesto. Toda izkaže se, da je oče bivši zapornik in 
Ofelia se ga na vso moč sramuje. Zdaj sta v zadregi oba, najstniška romanca pa 
se začne spreminjati v bojno polje DOLŽINA: 1 ura in 20 min.

Kino | Oglasi

Vodovod A5 krivulje.indd   1 19.2.2010   16:54:41

Ogrevanje A5 krivulje.indd   1 19.2.2010   16:55:49

 ŽELIMO VAM
VESELE BOŽIÈNE PRAZNIKE

IN
SREÈNO NOVO LETO 

PICERIJA

01 7881 563

051 821 591
fen od 11€

Ž.str od 17€

pramena od 15€

Ž.barvanje od 15€

FRIZERSKI SALON 

POPSTYLING

VELIKE LAŠÈE - Levstikov dom
Nedelja, 23. januar 2011 ob 17:00
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Tožno samuje 
staro zidovje, 
časov nekdanjih
lepo domovje. 

Sreča mladosti
hitro nam mine,
v duši pusti le
grenke spomine …

(Ivan Podržaj)

Z A H V A L A

Ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

Antonije PEČEK
(25. 11. 1922–8. 10. 2010)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane 

sveče, cvetje in svete maše.
Hvala g. župniku Andreju Muleju za opravljen cerkveni 
obred, pevcem, pogrebnemu zavodu Zakrajšek, PGD 
Škrlovica in g. Jožetu Petriču za izrečene besede ob 

zadnjem slovesu.
Posebno zahvalo dr. Milenki Starc Vidrih, sestri Martini 

ter Majdi, Tanji in Minki za nego na domu.
Hvala še enkrat vsem, ki ste ji v času njene bolezni stali ob 

strani in ji kakor koli pomagali.
Žalujoči vsi njeni.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in vprašala,  kje si ti;
sedla bo na rosna tla
in jokala, ker te ni …

 

Z A H V A L A

Ob izgubi ljubljene mame, babice in prababice

Marije HOČEVAR, 
rojene Virant, iz Dolnjih Podpoljan,

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam
 v težkih trenutkih stali ob strani, jo pospremili na njeni 

zadnji zemeljski poti in ji darovali sveče in cvetje.

Še posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Janezu 
Mikliču za lepo opravljeni obred in bogoslužje, kaplanu, 

gospodu Eriku Šviglju, za opravljene molitve,
veteranom območnega združenja Velike Lašče, moškemu 

pevskemu zboru iz Velikih Lašč, društvu upokojencev 
iz Ribnice  in  podjetju Zakrajšek s. p.  iz Srobotnika za 

pogrebne storitve.
Žalujoči vsi njeni.

In memoriam

France RUPAR
1962–2010

Mnogo prezgodaj je po kratkotrajni in hudi bolezni
odšel iz naših vrst veteran vojne za Slovenijo in

pripadnik 63. SČ KS France Rupar iz Purkač.

Vojnega tovariša in dobrega prijatelja
bomo ohranili v trajnem spominu.

OZVVS
Velike Lašče

Zvonovi zapeli so pesem bolečo, 
Bog ti namenil večno je srečo.
Odšel tiho si s tega sveta,
gotovo se snidemo preko neba.

 

Z A H V A L A

ob smrti našega dragega 

Franca KOŠIRJA
(1935–2010)

z Rašice
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 

in sosedom  za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, 
svete maše in vsem tistim, ki ste ga v tako velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebno zahvalo namenjam  sosedom, ki so mi v zadnjih 

mesecih njegove bolezni stali ob strani in mi izkazali 
velikodušno pomoč.  

Hvala  župniku Vladimirju Jaksetiču za lepo opravljen obred in 
tolažilne besede. Za vso pomoč in zdravljenje se zahvaljujem 

dr. Milenki Vidrih Starc in ostalemu zdravstvenemu osebju.
      Hvala  tudi  pevcem za ubrano petje in pogrebnemu 

zavodu Zakrajšek  za vso organizacijo pogreba.

žena Milena in vsi njegovi

 RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA d.o.o.,  
 družba za razvoj in svetovanje 
 

 Trg zbora odposlancev 72  
 133O KOČEVJE 
 http://www.rc-kocevjeribnica.si 
 
SMO DRUŽBA ZA RAZVOJ IN SVETOVANJE 

ZAGON POSLOVANJA, RAZVOJ PODJETJA IN POSLOVNIH IDEJ TER  
POMOČ oz. IZVEDBA POSTOPKOV STATUSNIH SPREMEMB GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV. 
       

USTANAVLJATE PODJETJE? IMATE IDEJO? 
 
Izkoristite BREZPLAČNO POMOČ pri zagonu podjetja (d.o.o.; s.p.), iskanju finančnih virov, pridobivanju 
novih znanj, svetovanju… 
 
VSTOPNA TOČKA VEM (VSE NA ENEM MESTU): Postopke ustanovitve podjetja opravljamo preko portala 
e-VEM (http://evem.gov.si/evem/). 
 
 
 
 
 

ŽE IMATE PODJETJE? 
 
• Nudimo osnovno, informativno BREZPLAČNO SVETOVANJE, ki je povezano s POSLOVANJEM IN 

RAZVOJEM PODJETJA. 
 
• Želite prejemati na elektronski naslov tedensko sveže informacije o PODJETNIŠKIH RAZPISIH, 

NOVOSTIH IZ POSLOVNEGA SVETA? 
 

POKLIČITE ali PA SE OGLASITE NA NAŠEM SEDEŽU 
 

Trg zbora odposlancev 72, 1330 KOČEVJE  
Tel.: 01/ 895 06 10, Gsm: 031/ 647 793, Fax: 01/ 895 06 15 

E-mail: info@rc-kocevjeribnica.si 
 

DRUGE NAŠE AKTIVNOSTI 
 

ORGANIZIRANJE RAZLIČNIH DELAVNIC na področju informativnopromocijskih in izobraževalnih 
aktivnostih. 
 
• Predstavitev JAVNIH RAZPISOV, DRŽAVNIH VZPODBUD TER PODPORNIH UKREPOV ZA RAZVOJ 

PODJETNIŠTVA… 
 
• ZA MLADE: kjer OSNOVNOŠOLCI IN SREDNJEŠOLCI osvajajo znanja z različnih področij 

poslovanja podjetja. 
 
Brezplačni postopki pri ustanovitvah, spremembah, izbrisih…s.p.-jev in d.o.o.-jev potekajo preko portala e-Vem, ki 
je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo. Aktivnosti VEM točk so 
sofinancirane s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Ministrstva za 
gospodarstvo. 
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Koledar prireditev

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

SOBOTA, 18. DECEMBER, ob 17. uri
Sušilnica sadja, Gradež
OTVORITEV RAZSTAVE JASLIC

(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

NEDELJA, 19. DECEMBER, ob 16. uri
Dom krajanov, Turjak
15. TRADICIONALNI BOŽIČNO-
NOVOLETNI KONCERT GODBE 
DOBREPOLJE

(KUD Marij Kogoj Turjak)

PETEK, 24. DECEMBRA, ob 19. uri,
SOBOTA, 25. DECEMBRA, ob 17. uri in
NEDELJA, 26. DECEMBRA, ob 17. uri

Grad Turjak
ŽIVE JASLICE

(TD Turjak)

NEDELJA, 26. DECEMBER, po 10. sv. maši
Gasilni dom, Velike Lašče
ŠTEFANJI DAN

(Konjerejsko društvo Velike Lašče)

NEDELJA, 26. DECEMEBER, od 10. ure dalje
Turjak
BOŽIČNI LOKOSTRELSKI TURNIR

(LK Turjak)

NEDELJA, 26. DECEMBER, ob 17. uri
Sušilnica sadja, Gradež
OGLED RAZSTAVE JASLIC

(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

NEDELJA, 26. DECEMBER, ob 19. uri
Športna dvorana, Velike Lašče
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

(Občina Velike Lašče)

TOREK, 28. DECEMBER
Gradež in okoliške vasi
TEPEŽKANJE

(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

PETEK, 14. JANUAR, ob 19.30 uri
Levstikov dom, Velike Lašče
4. ABONMAJSKA PREDSTAVA: 
CHICCHIGNOLA
 v izvedbi Gledališča Koper

(Občina Velike Lašče)

NEDELJA, 23. JANUAR, ob 17. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
KDO JE KOLOVRAT –  komedija v dveh 
dejanjih

(Narodno zabavni teater Kolovrat)

SOBOTA, 29. JANUAR, ob 9.00 uri
Športna dvorana Velike Lašče
11. CENETOV MEMORIAL,
ODPRTI MEDNARODNI TURNIR V 
NAMIZNEM TENISU ZA VETERANE IN 
REKREATIVcE

(TVD Partizan Velike Lašče)

TOREK, 8. FEBRUAR
Levstikov dom Velike Laašče
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU


