
Slovenijiza 20 let
Glej nado našo, mlado glej Slovenijo;
bodočnost njena je, visoko ceni jo!
  (J. Stritar)
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Trobla
glasilo 

Občine Velike Lašče Za nami je že skoraj prva četrtina leta 2011. 
Zima, upamo, da se od nas dokončno 
poslavlja, čeprav nas je v minulih letih znala 
presenetiti tudi v povsem pomladnih dneh. 
Kako ste preživeli letošnjo zimo, ste se podali 
tudi kaj na bele strmine?
Tudi sam upam, da bo počasi konec mrzlih dni 
in že kar nestrpno čakam pomlad, ki  je za mene 
najlepši letni čas. Takrat se začne prebujati 
narava, ozelenijo travniki in drevesa, zaslišimo 
prvo ptičje petje, začnemo urejati okolico 
doma. Vsekakor pa ima tudi zima svoj čar. Še 
posebej, ko sneg pobeli našo lepo pokrajino, ko 
se splužijo ceste in se v soncu bleščijo snežinke. 
Letošnjo zimo sem  bolj ali manj preživel 
kar doma, v času šolskih počitnic pa sem si z 
družino privoščil nekaj dni smučanja. Na žalost 
pa sem se tudi v  tem času moral vrniti v službo 
zaradi nekih nujnih zadev.
Sicer pa je zima tisti letni čas, ki zaradi svoje 
nepredvidljivosti v največji meri odstopa od 
načrtov, zastavljenih v proračunu. Stroški za 
zimsko službo v letošnjem letu verjetno niso 
povzročili toliko »sivih las« kot lani?
V proračunu običajno za stroške zimske 
službe predvidimo finančna sredstva v višini 
povprečja nekaj zadnjih let, ki smo jih porabili 
v te namene. Ker pa v začetku leta ne vemo, 
kakšna bo zima, lahko kasneje res pride do 
večjega ali manjšega odstopanja od načrta. Za 
letošnjo zimsko sezono lahko ugotovimo, da ni 
bilo toliko snega kot lani, tako je bilo pluženja 
manj. Je pa bilo kar veliko mrzlih dni, ko je bilo 
potrebno posipati ceste. Zato bomo za pluženje  
porabili manj denarja od lani, za posipanje pa 
približno toliko kot v lanskem letu.  
V začetku februarja smo praznovali slovenski 
kulturni praznik. Verjetno se malokatera 
občina lahko ponaša s toliko »možmi kulture« 
kot naša. Kaj vam osebno pomeni ta praznik, 
oz. kultura na sploh? Smo Slovenci ali pa 
občani po vašem mnenju dovolj "kulturni"?
Vsekakor je kulturno dogajanje pomembno 
za našo občino. Pa ne samo zaradi Trubarja, 
Levstika, Stritarja, na katere se tako radi 
sklicujemo. Zame kultura predstavlja širši 
pojem. Kultura nam daje identiteto,  bogati 
naše življenje, pomaga širiti naše obzorje 
znanja. Zato tudi z občinskimi sredstvi 
podpiramo gledališke dejavnosti naših 
društev, že kar nekaj let pa tudi organiziramo in 
subvencioniramo gledališki abonma, v katerem 
s svojimi predstavami navdušujejo najbolj 
znane slovenske gledališke hiše. Financiramo 
literarne večere, preko katerih se predstavljajo 
pomembni slovenski pisatelji in pisateljice. 
Z likovnimi razstavami poskušamo našim 
občanom približati tudi tovrstno umetnost. 
Na žalost pa včasih opažam, da so te prireditve 

bolj slabo obiskane ali pa se jih udeležujejo eni 
in isti ljudje. Zato menim, da bo potrebno še 
veliko  postoriti za promocijo naše kulture. V 
tej smeri bi vsekakor moral večjo vlogo odigrati 
Javni zavod Trubarjevi kraji, ki smo ga pred leti 
ustanovili prav v ta namen. 
Del naše kulture in izročila so tudi pustni 
običaji. Nastopi čas razigranosti, veselja in 
radosti.  Kako vi osebno doživljate ta čas?
Ugotavljam, da v naših krajih ni neke tradicije 
organiziranja pustnih prireditev. V tej smeri 
še največ naredijo v našem vrtcu in šoli, ko 
organizirajo šolsko maškarado.   
Se pa strinjam z vami, da so pustni običaji del 
našega kulturnega izročila. Prav zato smo letos 
organizirali obisk ptujskih kurentov, da bi tudi 
pri nas pričarali malo pustnega razpoloženja. 
Prijetno sem bil presenečen nad lepim obiskom 
tega dogodka s strani naših predšolskih in 
šolskih otrok kot tudi starejših občanov. Lepo 
je bilo slišati vzgojiteljico iz vrtca, ko mi je 
povedala, da so otrokom že v vrtcu poskušali 
razložiti, kdo so kurenti. Mogoče so jih prav 
zato otroci na trgu tako nestrpno pričakovali. 
Najbrž bomo naslednje leto organizirali nekaj 
podobnega. Na obisk bomo povabili kakšno 
drugo slovensko pustno skupino, ki si jo bodo 
zaželeli naši otroci. 
Pred nami pa je pomlad in z njo povezani 
prazniki. Hkrati nastopi tudi čas, ko se lahko 
pričnejo realizirati konkretne investicije iz 
načrta razvojnih programov. Kje bomo občani 
najprej opazili delavce in delovne stroje?
Najprej bomo poskušali odpraviti še nekatere 
posledice lanskega deževja. Sanirali bomo plaz, 
ki je uničil del ceste med Stopami in Opalkovim 
in uredili strugo potoka v Dolščakih. Po 
zaključku zimske sezone naredimo ogled vseh 
cest v občini in na podlagi ugotovitev njihove 
poškodovanosti pripravimo plan nujnih 
vzdrževalnih del. Že sedaj lahko povem, da je 
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nekaj cest zelo uničenih in se jih bomo lotili 
popraviti že kmalu spomladi. V mislih imam 
cestne odseke na Velikem in Malem Ločniku 
in v centru Turjaka. Popraviti bo potrebno 
tudi poškodbe cestišča med Rašico in Knejem. 
Potem pa pridejo na vrsto večje investicije, ki jih 
običajno izvedemo v poletnem in jesenskem 
času. Upam samo, da bomo imeli za vse, kar 
smo si zadali, dovolj finančnih sredstev.
V zaključni fazi je tudi ureditveni prostorski 
načrt. V času javne razgrnitve se je verjetno 
oglasilo kar veliko občanov oz. lastnikov 
zemljišč na območju naše občine. Kaj so 
bili glavni problemi in kako jih bo možno 
reševati?
Pred kratkim smo imeli javno predstavitev 
izvedbe občinskega prostorskega načrta, kjer 
je bilo vsem prisotnim natančno predstavljeno, 
kako je ta projekt sploh potekal.  Marsikdo ni 
mogel verjeti, kaj vse je potrebno storiti  za 
uspešen zaključek tega projekta. V skladu z 
zakonodajo je bilo potrebno narediti še okoljsko 
poročilo, ki ga mora potrditi še Ministrstvo 
za okolje in prostor. V času javne razgrnitve 
osnutka novega prostorskega načrta so 
občani uradno vložili okoli šestdeset pripomb 
in predlogov. Sedaj te pripombe analizirajo 
strokovne službe in zunanji izvajalci, njihove 
ugotovitve in stališča pa bodo tudi javno 
objavljena. Občane je najbolj zanimalo, ali je 
mogoče še vlagati predloge za spremembo 
namembnosti zemljišča oziroma zakaj nekateri 
predlogi  niso bili upoštevani. Ob tej priložnosti 
moram pojasniti, da ne bomo sprejemali 
novih predlogov, saj je čas za to že potekel in 
je potrebno s postopkom čim prej zaključiti. 
Naj omenim še, da je do sprejetja novega 
občinskega prostorskega načrta potrebno 
uspešno izpeljati še kar nekaj aktivnosti, ki so 
predvsem v pristojnosti Ministrstva za okolje 
in prostor. Nov občinski prostorski načrt odobri 
še pristojni minister s posebnim sklepom, ki je 
predpogoj za sprejetje na našem občinskem 
svetu.
Sicer pa se na občini uvaja še nekaj novosti. 
Pripravlja se prenova spletne strani, slike v 
Trobli naj bi bile v bodoče v barvah. S tem 
bo postal ta način komuniciranja z občani in 
drugo javnostjo prav gotovo bolj vizualno 
všečen. Kaj vas je vodilo k tem spremembam?
Občinsko spletno stran smo oblikovali že v letu 
2000. Vsekakor so nekateri podatki na njej že 
zastareli in so potrebni osvežitve. Spletno stran 
želimo polepšati tudi vizualno in jo narediti 
še bolj berljivo. Dodali bomo tudi nekaj novih 
podatkov o občini. Za barvne slike v Trobli pa 
smo se odločili zato, da bo še lepša. Običajno 
smo do sedaj z barvnimi slikami prikazali 
dogajanje ob občinskem prazniku. Druge 
prireditve pa bolj poredko. Menimo, da je prav, 
da tudi druge dogodke, ki so objavljeni v Trobli,  
polepšamo z barvnimi slikami.  Tako bo Trobla, 
ki je po odzivih sodeč odlično občinsko glasilo, 
v bodoče tudi zato še bolj zanimiva.
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BOLJ LEPE OD POMLADI SAME  
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Župan Župan Župan    
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OBČINA V ŠTEVILKAH 
Na različne statistične podatke pogosto gledamo kot na obsežne in 
suhoparne zbirke številk in odstotkov. Če pa znamo iz njih izluščiti tiste, 
ki nas zanimajo, zna biti tudi statistika posebej zanimivo poglavje.  V 
Trobli bomo v vsaki od številk predstavili sklop statističnih podatkov 
občine, ki jih bomo pridobili na podlagi analiz različnih institucij.  
V spodnji tabeli so tako prikazani podatki o številu prebivalcev in 
gospodinjstev po naseljih, in sicer po stanju na dan 31.12.2010.  

Občinske straniObčinske strani

OČISTIMO 
NAŠE KRAJE
IN OKOLICO
Kot smo že navajeni, tudi letos 
organiziramo

tradicionalno 
pomladansko čistilno 
akcijo.
Vabimo občinska društva in vse, ki 
si prizadevajo za čistejše okolje, da 
se pridružijo letošnji čistilni akciji, 
ki bo na območju naše občine 
potekala

2. aprila 2011. 
Na občini bodo za zbiranje razpršenih 
odpadkov na voljo vreče in rokavice. V 
primeru večjih količin odpadkov nas 
obvestite o zbirnih točkah, da bomo 
lažje organizirali dodatni odvoz.

Občinska uprava 

JAVNA OBRAVNAVA OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

V času javne razgrnitve, ki je potekala 
od 9. februarja do 9. marca letos, je 
bila organizirana javna obravnava 
dopolnjenega osnutka občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Velike 
Lašče in okoljskega poročila, ki je potekala 
v Levstikovem domu v sredo, 2. marca. 
Namen javne obravnave je bila splošna 
seznanitev javnosti z nastajanjem novega 
dokumenta občine.
Po uvodnem nagovoru župana Antona 
Zakrajška je bil s strani izdelovalca (OPN) 
Urbania d. o. o. iz Ljubljane predstavljen 

strateški in izvedbeni del OPN. Ministrstvo 
za okolje in prostor je izdalo odločbo, 
da je za OPN potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). 
Tako so morale biti vse spremembe in 
pobude po širitvi in razvoju preverjene 
tudi skozi okoljsko poročilo, ki ga je za 
našo občino izdelalo podjetje Oikos d. 
o. o. iz Domžal. Predstavnica izdelovalca 
okoljskega poročila je na javni razpravi vse 
prisotne seznanila z zakonsko podlago 
in potekom izdelave omenjenega 
dokumenta. 

      

40 dni brez alkohola
v znamenje solidarnost z vsemi,
ki trpijo zaradi nasilja v družinah,
zaradi nesreč na cestah in 
zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.

Občane in občanke ter društva vabimo k 

PREVENTIVNI AKCIJI 40 DNI 
BREZ ALKOHOLA 
od 9. marca do 24. aprila 2011.

Slovenska Karitas, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavod Med.
Over.Net v sodelovanju z Zavodom Varna pot, Katedro za družinsko medicino 
Medicinske fakultete v Ljubljani ter Celjsko interdisciplinarno akcijsko skupino za 
varnost v cestnem prometu smo že šesto leto zapored združili moči in organizirali 
akcijo.
Moto akcije je
»ZA VEČ PRAVEGA VESELJA BREZ ALKOHOLA«!
Vabimo vas, da se nam pridružite k 40-dnevni odpovedi alkoholu v znamenje 
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, nesreč na cestah in zaradi 
bolezni, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola. Pokažimo, da se lahko 
zabavamo in veselimo tudi brez alkohola. 
Za več informacij kliknite na spletno stran www.brezalkohola.si. 

Veseli bomo vaše podpore!

Javne obravnave se je udeležilo kar 
nekaj javnosti. Na vprašanja, ki so bila 
zastavljena v razpravi, pa sta izdelovalca 
OPN in Okoljskega poročila sproti 
odgovarjala.

Marija Ivanc Čampa
foto Niko Samsa

NASELJE  ŠTEVILO  ŠTEVILO 
   PREBIVALCEV GOSPODINJSTEV

VELIKE LAŠČE  737  241
MALE LAŠČE  285  85
RAŠICA   271  82
GRADEŽ   206  86
MALA SLEVICA  206  57
TURJAK   189  59
VELIKI LOČNIK  124  46
DVORSKA VAS  120  36
VELIKI OSOLNIK  86  28
ROB   77  38
DOLŠČAKI  74  18
MALI OSOLNIK  66  20
PRILESJE   64  18
SROBOTNIK  60  15
DOLNJE RETJE  56  17
MALI LOČNIK  56  19
VELIKA SLEVICA  51  13
PUŠČE   50  14
ULAKA   49  12
KNEJ   47  15
KUKMAKA  45  12
STOPE   45  13
KARLOVICA  44  10
LAPORJE  44  17
STRLETJE  44  15
HRUSTOVO  41  15
OSREDEK  41  22
PODHOJNI HRIB  39  10
SELO PRI ROBU  39  11
HLEBČE   38  9
TOMAŽINI  32  9
LOGARJI   31  9
PODULAKA  31  8
BAVDEK   30  9
ŠKRLOVICA  30  9
ČETEŽ PRI TURJAKU 28  6
MAČKI   28  9
OPALKOVO  28  12
BRANKOVO  26  8
KAPLANOVO  26  8
PODLOG   24  7
PURKAČE  24  8
PODSMREKA   23  6
PODSTRMEC  23  8

NASELJE  ŠTEVILO  ŠTEVILO 
   PREBIVALCEV GOSPODINJSTEV

PRAZNIKI  23  6
GORNJE RETJE  22  7
JAKIČEVO  22  5
KRVAVA PEČ  22  14
MARINČKI  22  8
MEDVEDJEK  20  5
POZNIKOVO  20  7
DEDNIK   18  4
PODKOGELJ  18  7
PODŽAGA  18  7
LAZE    17  4
UZMANI   17  6
GRADIŠČE  16  7
PODKRAJ  16  4
GRM   15  4
MOHORJE  15  5
KRKOVO PRI KARLOVICI 14  5
LUŽARJI   14  10
VRH   14  4
CENTA   13  6
SLOKA GORA  13  7
JAVORJE   12  4
PRHAJEVO  12  5
ŽAGA   12  5
SRNJAK   11  5
ADAMOVO  10  3
KOT PRI VELIKI SLEVICI 10  3
NAREDI   10  3
PEČKI   10  5
SEKIRIŠČE  10  5
ŠČURKI   10  3
ŠKAMEVEC  10  4
STRMEC   9  3
BOŠTETJE  8  3
PLOSOVO  8  3
ZGONČE   8  2
BOROVEC PRI KARLOVICI 7  3
GORENJE KALIŠČE 7  3
BRLOG   6  2
BUKOVEC  4  1
RUPE   4  2
POLZELO  3  3
BANE   2  1
DOLENJE KALIŠČE 0  0

skupaj:   4.230  1.372

PREBIVALSTVO 2010

Število rojenih v letu 2010  Število umrlih v letu 2010

 deklice   21             ženske  18
 dečki      25   moški    18
 skupaj   46   skupaj  36

Število prebivalcev občine se je v zadnjem letu  povečalo za 
39 občanov, delno zaradi večjega števila rojenih kot umrlih, 
delno pa zaradi razlike med odseljenimi in priseljenimi.

VESELE  
    VELIKONOČNE PRAZNIKE! 

Župan  
in občinska uprava 
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Na 4. redni seji Občinskega sveta so 
bili svetniki seznanjeni z zaključnim 
računom proračuna za minulo leto. Že 
dve leti velja, da se o zaključnem računu 
ne sprejema poseben odlok, pač pa le 
zaključni račun kot tak. V praksi se je pri 
večjem številu občin in tudi na državnem 
nivoju pojavljalo stanje, ko več mesecev 
ali celo več kot leto svetniki oz. poslanci 
niso »hoteli« sprejemati zaključnih 
računov, ker se pač niso strinjali s to ali 
ono postavko. Dejstvo namreč je, da se 
realiziranih prihodkov in odhodkov pač 
ne da več spreminjati. 
Kako pa je leto 2010 zaključil 
proračun Občine Velike Lašče? Po 
sprejetju proračuna (20. januarja 
2010) so se sredstva prerazporejala in 
spreminjala z dvema rebalansoma (z 
odlokom občinskega sveta) in dvema 
prerazporeditvama (s sklepom župana).
Celoten zaključni račun je objavljen na 
straneh Uradnega glasila v tej številki 
Troble, na tem mestu pa le nekaj splošnih 
podatkov in prikazov.

PRIHODKI   4.163.727 EUR

DAVČNI PRIHODKI 3.274.774 EUR

NEDAVČNI PRIHODKI    307.876 EUR

KAPITALSKI PRIHODKI         3.904 EUR

TRANSFERNI PRIHODKI    577.173 EUR

ODHODKI  3.975.099 EUR

TEKOČI ODHODKI      724.820 EUR

TEKOČI TRANSFERI   1.836.090 EUR

INVESTICIJSKI ODHODKI      818.782 EUR

INVESTICIJSKI TRANSFERI     595.407 EUR

Najpomembnejše investicije, ki so bile realizirane v letu 2010 so:
- asfaltiranje ceste po Rutah;
- asfaltiranje obeh odsekov ceste v naselju Gradež nad 100;
- ureditev parka in parkirišča pri pokopališču;
- projektna ureditev križišča na G-106 in arheološke raziskave za PC Ločica;
- vodovodno omrežje Podulaka–Prhajevo, Velike Lašče–Kijane, Velika Slevica, Kot–Mala Slevica;
- izgradnja širokopasovnega omrežja;
- odkup zemljišč in dokončanje projektne dokumentacije za P C Ločica;
- posodobitev laboratorija v ZP Velike Lašče;
- ureditev prostorov v PŠ Karlovica za potrebe vrtca;
- ureditev zbornice in drugih prostorov v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.

pripravila Lidija Čop, občinska uprava

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2010

OBVESTILO
DRUŠTVOM

V tokratni številki
Uradnega glasila Občine Velike Lašče

objavljamo razpise
za sofinanciranje dejavnosti društev in

drugih organizacij na področju športa, kulture, 
turizma, kmetijstva  in  drobnega gospodarstva 

ter ostalih dejavnosti. 
Pri prijavljanju na razpis naj bo osnova koledar 
prireditev, ki smo ga objavili v prejšnji številki 

Troble. 
Rok za oddajo prijave je 8. april 2011!

Praznik kulture
naj bo vsak dan
8. februarja Slovenci praznujemo kulturni praznik, ki 
obeležuje spomin na smrt našega velikega pesnika 
Franceta Prešerna. V njegovih pesnitvah lahko zasledimo 
osebne, narodne in splošne človeške želje ter pričakovanja, 
posebno pa še klic po svobodi in bratstvu vseh ljudi. 
Prireditev ob tem prazniku smo pripravili tudi v Velikih 
Laščah, in sicer 4. februarja v Levstikovem domu. Program 
so oblikovali učenci Glasbene šole Ribnica: pevski zbor 
glasbene šole pod vodstvom zborovodkinje Majde 
Kokošinek, saksofonistka Neža Purkart, harmonikaš Jakob 
Hočevar in pianistka Ana Dolšak. Z dvema točkama pa 
sta se nam v duetu predstavili tudi kitaristki Pavla Lušin in 
Neža Lopatič, sicer dijakinji Ljubljanskega Konservatorija za 
glasbo in balet.

Program sta povezovala Alenka Vasič in Matjaž Gruden, 
rdeča nit prebranih besedil pa je bila zapisana beseda našega 
rojaka Jožeta Javorška. Slišali smo lahko, kako Javoršek v 
svojih delih Intenzivna nega in Kako je mogoče razmišlja 
o velikolaški deželi in ljudeh, podrobneje pa razkriva lika 
Trubarja in Levstika. 

Kultura je močno zaznamovala zgodovino Slovencev  in bila 
tudi vir narodne identitete. Tako sta kultura in predvsem 
materni jezik igrala pomembno vlogo, saj brez kulture 
prav gotovo ne bi dosegli niti osamosvojitve, še manj pa 
oblikovanja lastne države. 
Kulturniki radi poudarjajo širok pojem kulture – ne gre samo 
za umetnost in znanost, ki bi se jih spomnili ob državnem 
prazniku kulture. Kultura je skupek vrednost in dosežkov, 
ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je spoštovanje 
teh vrednot in ravnanje po teh vrednotah. Skozi kulturo se 
namreč kaže naše duhovno bogastvo in tudi tisti del našega 
življenja, ki je manj kulturen ali celo nekulturen in zavrača, 
spodriva, ponižuje in uničuje pridobljene kulturne vrednote. 
Gre torej za slovenski narod izredno pomemben praznik, 
ob katerem bi si morali zaželeti in udejanjati doživljanje 
kulture najprej skozi sebe. S kulturo naj bi bilo prežeto vse 
naše življenje. Prizadevajmo si narediti življenje, čeprav brez 
praznikov, resnično praznično. Prebudimo naša občutja in 
dobre namene ter razmislimo, kaj lahko še storimo, da se 
bo naše življenje realiziralo v uresničevanju hotenj notranje 
kulturne in duhovne povezanosti, v ljubezni in sožitju med 
ljudmi. Od našega samozavedanja je odvisno, kako se v 
tem prazniku prepoznamo vsi Slovenci, kako smo trdni in 
notranje povezani. Ustvarimo to našo malo Slovenijo kot 
prijazen, svetlobe poln kulturni vrt, ki bo postal priložnost 
za naše druženje, za izmenjavo mnenj in negovanje naše 
kulturne dediščine, predvsem pa našega maternega jezika 
in narodne zavesti. 
Kultura ni samo duhovna dogodivščina, ki poraja bistre 
misli in domislice, ki razsvetljujejo mrak in nas delajo 
vidne in prepoznavne po dosežkih, kultura so vse oblike 
sporočanja, sporazumevanja, pisanja, javnega nastopanja 
in medsebojnih odnosov in naše srčno odzivanje na vse 
probleme človeštva. Naj nas vodi misel, da je »kultura 
spoštovanje duhovnega stavbarstva naših dedov in 
spoštovanje ter ohranjanje tradicije in vrednot, ki jih 
nasprotni tokovi razdirajo in uničujejo«. Naj bo torej praznik 
kulture vsak dan, ne samo 8. februarja.

LČ
foto Niko Samsa

ČESTITKE
EDU lATIČU

za osvojen naslov državnega prvaka v kickboxu – disciplina 
full low kick

MIlKI IN MARTI DEBElJAK
za osvojeno zlato priznanje na državni razstavi pletenic v 

Novem mestu

KRISTJANU Š. PEČNIKU, SIMONU MAROlTU IN 
NEJcU MRAMORJU

za osvojeno zlato priznanje na regijskem tekmovanju za 
Zlato kuhalnico.

Župan
in občinska uprava
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KURENTI 
V VELIKIH 
LAŠČAH
Na mrzli zimski »ta debel« 
četrtek so prvič v naše kraje 
prišli kurenti. 
Kurenti s Ptuja so se radi odzvali 
županovemu povabilu, da obiščejo 
Velike Lašče, saj ta dolenjski kraj do 
sedaj še ni bil uvrščen v njihovo pustno 
turnejo. Kljub njihovemu prepričanju, 
da se Velike Lašče nahajajo povsem 
blizu Novega mesta, so nas le našli in 
razveselili s svojim obiskom.  
Bilo je ledeno hladno zimsko dopoldne, 
prav na dan, ko praznujemo vsi okrogli in 
»elegantno popolnjeni«, kot se je pošalil 
eden od najbolj znanih Ptujčanov na 
račun »ta debelega« četrtka. Na trgu pred 
Levstikovim domom smo jih nestrpno 
pričakovali – od otrok iz vrtca in šole 
do ostalih mimoidočih, ki smo si želeli 
enkrat v živo ogledati kurente. Prišli so 
prav kurenti iz društva Korant Poetovio 
Ptuj, ki jih na malih zaslonih vedno 
lahko opazimo ob prenosih pomembnih 
športnih in drugih dogodkov (olimpijske 
igre, tradicionalni poleti v Planici, tekme 
alpskega smučanja v Kranjski Gori in 
Mariboru …). 
Vrvež na trgu se je pomiril, ko se je 
od daleč zaslišal zven zvoncev in 
pokanje »pokačev«. V sprevodu so 
namreč prihajali od novega parkirišča 
proti nam. Od blizu smo si ogledali te 
znamenite ptujske maske, ki so bile za 
nekatere (predvsem otroke) tudi malo 
zastrašujoče. Med njimi je bilo tudi nekaj 
malih kurentkov. Po uvodnem plesu 
kurentov je sledila še kratka predstavitev 
pomena same maske. Ostajajo zvesti 
svoji tradiciji in prepričani so, da njihov 
običaj ne bo zamrl – tudi zato, ker 
je najmlajši član njihovega društva 
star komaj 17 mesecev, ki pa ga še ne 
jemljejo s seboj na dolga celodnevna 
kurentovanja. Njihov predstavnik 
je prebral še poslanico, nato pa sta 
si z županom Antonom Zakrajškom 
izmenjala simbolični darili.  Ob koncu 
so se tako kurenti kot tudi ostali radi 
posladkali z za ta čas najbolj primernimi 
priboljški – krofi. 
Zadovoljni, da so se tisti dan, ko so 
prihajali že z nastopa v Ljubljani in 
nadaljevali turnejo proti Novemu mestu, 
ustavili tudi v Velikih Laščah, so kurenti 
obljubili, da naslednje leto spet pridejo. 
Jih pridete pogledat tudi vi?

LČ
foto Marija Ivanc Čampa

MAŠKARE V ŠPORTNI DVORANI

VABILO

Vabimo bralce, da se nam pridružijo na

15. Krpanovem krosu,
ki bo potekal v torek, 

19. 4. 2011, v popoldanskem času na Turjaku (pričetek ob 14.30). 

Pridružite se nam v aktivni vlogi tekača – tek odraslih bo dolg 5,5 km (po 
naravoslovno-učni poti do Malega Osolnika in nazaj), štart pa bo ob 16.40.

Lahko pa pridete tudi kot gledalci. Gotovo ne boste prikrajšani za zanimive športne 
utrinke, za katere bo poskrbelo več kot 400 mladih tekačev.

Več o sami prireditvi si boste lahko prebrali na spletni strani Osnovne šole Primoža 
Trubarja.

Organizacijski odbor

Zbralo se je veliko malih in velikih maškar.

Srečko, Nosko in Gusti so presenetili vzgojiteljice – 
povabili so jih k sodelovanju.

V petek, 4. marca 2011, so v športni 
dvorani Velike Lašče gostovale 
maškare.
Zbrale so se s starši, bratci, sestricami, 
prijatelji. Nestrpno so pričakale 
pričetek pustne zabave, ki jo je 
organiziral vrtec Sončni žarek.
Zbrano množico so pozdravili trije 
klovni, ki so povezovali program. Ves 
čas so se trudili za zabavno, sproščeno 
ter napeto vzdušje. Pri programu je 
sodeloval tudi gospod Janko Kaplan, 
ki je skrbel za glasbeno spremljavo in 
ozvočenje.
Posamezne skupine maškar so 
ponosno stopale v ritmu koračnice 
in uživale v pozornosti občinstva. 
Izžarevale so pogum, igrivost in 
zadovoljstvo.
Klovni so poskrbeli za pričakovanje, 
saj so v točke nastopa vključili delavke 
vrtca. 

Le-te so se morale izkazovati v pevskih, 
plesnih, gibalnih, umskih spretnostih.
Druženje se je zaključilo s skupnim 
plesom. Prisotne maškare so zaplesale 
pod vodstvom plesnega animatorja 
Plesne šole Miki. Rdečih lic in sijočih 
pogledov so se maškare ob 19. uri 
počasi poslovile. Osvežile so se s sokom 
in se s svojimi domačimi odpravile 
domov.
                                                                     

Zbudimo se iz sanj in stopimo v pomladni dan.
Jutranja mavrica, 14. marec 2011. Foto A.V.

V SKUPINI RAČKE SMO PODOŽIVLJALI 
SREČANJE.

Kaj nam bo ostalo v lepem 
spominu?
Ema: »Da je bila Joži klovn.«
Eva: »Všeč mi je bila Plesna šola Miki.«
Matej P.: »Klovni so se žogali s tremi 
žogami. Jožici je enkrat padla na tla.«
Hana: »Klovni so našo Katjo poklicali. 
Dobila je zlato medaljo.«
Živa: »Bila sem zelo prijazna čarovnica.«
Dora: »Eva je bila princeska. Smešno je 
bilo, ko je Joži čofnila v košaro.«
Jan: »Srečanje so vodili klovni. Sestrici 
Veroniki je bil najbolj všeč ples.«

zapisala Joži Planinšek
foto Franci Debeljak

Maškare
so pregnale zimo
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V soboto, 7. maja 2011,
VAS ob 18. uri VABIMO  

na Trubarjevo domačijo Rašica,
kjer se bo odvijal 

LITERARNO GLASBENI 
VEČER

ob izidu zbornika
PESEM SI 2011.

Nastopili bodo izbrani avtorji
s portala www.pesem.si iz vse Slovenije,

člani KUD Primož Trubar Velike Lašče
in glasbena gostja

harfistka Tea Plesničar.

Društvo katoliške mladine Ribnica pripravlja 
Ribniški pasijon 2011 z naslovom "Zgled sem 
vam dal". Projekt Ribniškega pasijona bodo 
skupaj s številnimi prostovoljci iz ribniške in 
kočevske dekanije letos izpeljali že peto leto 
zapored, pri čemer je vsako leto poudarek 
na drugem motivu. Letošnji poudarek bodo 
Jezusove besede apostolom: "Zgled sem vam 
dal."
Uprizoritvi bosta 9. in 17. aprila ob 20h 
v ribniškem gradu. Ob slabem vremenu 
uprizoritev odpade.
Vstopnine ni. 
Več informacij na spletni strani
www.ribniskipasijon.si ali na 
nfo@ribniskipasijon.si.

TRUBARJEV ČETRTEK

V četrtek, 7. aprila 2011, ob 19. uri,
vas vabimo na Trubarjevo domačijo na Rašico na 

9. TRUBARJEV ČETRTEK.

Gostili bomo 
pesnico in pisateljico

NEŽO MAURER.
Večer bo povezovala Nuša Dedo Lale.

Vabljeni!

V ZAHVALO KNJIŽNIČARKI 

“Lepo pozdravljeni prijatelji knjig, besed 
in predvsem prijatelji naše knjižničarke 
Mihaele Andromako Rihar. Danes smo 
se zbrali, da bi se družili, se poveselili in 
se zahvalili Mihaeli za to, ker se  je v letih 
svojega službovanja v knjižnici Velike 
Lašče dotikala naših poti in naših src.  Naša 
Mihaela ni navadna knjižničarka, ki bi le 
vestno skrbela za urejanje, razvrščanje, 
čuvanje in izposojanje knjig, ona je 
knjižničarka s posebnim občutkom za 
bralce.  Za ljudi. Najprej za njihove bralske 
potrebe, zna svetovati tako majhnemu 
bralcu, ki svet tipa prek slik, kot šolarjem 
in odraslim – tako tistim, ki od knjig 
pričakujejo sprostitev in razvedrilo, kot 
tistim, ki so kritične sorte in jih zadovolji 
le zahtevnejše branje. Ničkolikokrat je 
prišla v Lašče s polnim naročjem knjig, ki 
jih je tovorila za bralce iz Ljubljane. Kdor 
je prvič, morda le iz radovednosti, morda 
pa ker je potreboval  točno določeno 
knjigo ali informacijo, vstopil v našo 
knjižnico, je začutil to posebno toplino, 
sprejetost in predanost, ki je odsevala z 
dela in ravnanja naše knjižničarke Mihaele 
– in tako smo postali drug za drugim 
redni obiskovalci  knjižnice,” so besede, 
s katerimi je povezovalka Ana Porenta 
pričela prisrčen program, ki se je odvijal v 
Levstikovem domu in je bil namenjen naši 
knižničarki Mihaeli, ki se je poslovila od 
nas in odšla v zasluženi pokoj. 
Vsi. ki smo zahajali v knjižnico, smo imeli 
Mihaelo radi. Bila je skrbna, prijazna, 
delavna, nikoli vsiljiva. Poznala nas 
je, vedela je, kaj radi beremo, znala 
nam je svetovati. Družili smo se ob 
čajankah, različnih prireditvah, ki jih je 
pripravila v sodelovanju z društvi, zavodi, 
posamezniki. Srčno je sodelovala z 
najmlajšimi, z vrtcarji, ki so knjižnico radi 
obiskovali. Šolarji so pogosto zahajali 
skupaj s starši ali pa kar sami k njej po 
knjige ali po nasvete, kako naj naredijo 
plakat, seminarsko nalogo … Neutrudno 

je sodelovala z Društvom podeželskih 
žena, bila njihova članica. Še in še bi 
lahko naštevali. Zato smo se ji poskušali s 
prireditvijo zahvaliti. 
Vrtcarji iz skupine Račk so knižničarki pod 
mentorstvom vzgjiteljic Jožice Planinšek 
in Tatjane Marolt povedali deklamacijo 
Moja punčka in pesmico O snegu. Nato 
so učenci 5. razreda z mentorico Marjetko 
Koprivec in maskerko Veroniko Lipovec 
uprizorili odlomek iz Obutega mačka.
Ana Porenta nam je podala zanimive 
podatke o Mihaelini poti knjižnjičarstva v 
Velikih Laščah:
“Leta 1992 se je zaposlila v Knjižnici 
Prežihov Voranc, od leta 2000 pa jo 
poznamo tudi mi, saj je prevzela delo 
knjižničarke v enoti Velike Lašče in že 
naslednje leto postala tudi vodja te 
enote.  Sodelavci in nadrejeni so opazili, 
da Mihaela ne le informira, izobražuje, 
omogoča dostop uporabnikom knjižnice 
do kulturnih dobrin, pač pa da  s svojo 
vztajnostjo, angažiranostjo, predanostjo 
in odnosom do dela in do ljudi dosega 

izredno pozitivne rezultate, med drugim 
si je prizadevala za posodobitev knjižnice 
in pridobitev dodatnih prostorov za 
delovanje v nekdanjih spominskih 
sobah. To ji je s sodelavci in skupnostjo 
tudi uspelo. Ob otvoritvi prenovljene 
knjižnice, ki je bila leta 2002, je Mihaela 
prejela spominski znak občine Velike 
Lašče. Bila je pobudnica, organizatorka in 
koordinatorka vrste prireditev,  dogodkov 
in dolgotrajnejših projektov. Povezala 
se je s krajevnimi zavodi in društvi, 
predvsem z Društvom podeželskih žena 
in tudi s posamezniki ter skupaj z njimi 
prirejala razna  predavanja, predstavitve, 
prireditve, srečanja in tako dosegla, da 
je knjižnica postala eno pomembnih 
kulturnih središč kraja in vse okolice. 
2004 je Mihaela Andromako Rihar 
dobila Čopovo priznanje, najvišje 
stanovsko priznanje za delo na področju 
knjižničarstva v Sloveniji.”
S plesom je popestrila program Folklorna 
skupina Velike Lašče. Sledile so besede, 
zahvale posameznikov, Mihaelinih 
prijateljev. 
Prireditve sta se udeležila tudi župan 
Anton Zakrajšek in podžupanja Tatjana 
Devjak. Župan je slavljenko nagovoril in ji 
obljubil, da ji bo občina kupila društveno 
obleko – velikolaško nošo, saj Mihaela 
ostaja še naprej zvesta članica Društva 
podeželskih žena. Prav podeželske žene 
pa so za konec postregle še z dobrotami.
Ob vseh lepih besedah nam je bilo 
pri srcu toplo. Lepo pa je tudi vedeti, 
da smo skupaj močnejši, da nam tako 
prijetna prireditev lahko uspe le, če k 
temu pristopimo vsi, ki nam ni vseeno 
za naš kraj: občina, vrtec, šola, društva,  
posamezniki …
Mihaeli želimo veliko zdravja, lepih 
trenutkov, potovanj … Njeni naslednici, 
vedno nasmejani Katarini pa, da bi 
uspešno nadaljevala Mihaelino delo.

zapisala Simona Bavdek
foto Metka Starič
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in v okolici. Na razstavnem prostoru so neumorne članice društva,   
oblečene v  stare kmečke oprave svojih babic, prikazovale  razna 
dela, ki so jih v teh krajih včasih opravljale pridne kmečke roke. 
Tako kot včasih njihove babice so ročno  izdelovale  zobotrebce, 
predle prejo, iz ličkanja pletle predpražnike in  izdelovale 
naglavne svitke  ter  iz papirja ustvarjale prelepo cvetje. 
Obiskovalce so v okviru programa društva vabili na  organiziran 
obisk Gradeža, izlet po Trubarjevi rojstni fari s Trubarjevo malico,  
naravoslovne  dneve  in delavnice na Gradežu ter pohode in 
sprehode po bližnji okolici.
Skupno  smo predstavili kulturno in naravno dediščino v 
Trubarjevi rojstni fari, ki je turistično zelo bogata. Veliko zanimanja 
so pokazali obiskovalci, tako za posamezne znamenitosti kot za 
pohodne poti (velikolaška kulturna pot, pot po Trubarjevi rojstni 
fari, turjaška turistična pot, učna gozdna pot Turjak–Rašica, pot 
na Kurešček in ob  Rimskih zaporah ter Evropski peš poti E6 in 
E7).

Glede na  velik obisk stojnice na sejmu, lahko letos pričakujemo 
kar lepo število izletnikov in udeležence na prireditvah v 
Trubarjevi fari.  

Jože  Jeršin

TurizemTurizem

ALPE-ADRIA   TURIZEM 
IN PROSTI ČAS 2011 
Društvo za ohranjanje dediščine je v sodelovanju  z  Zavodom 
PARNAS in drugimi predstavilo »Trubarjevo rojstno faro«. 

Konec januarja je Gospodarsko razstavišče v Ljubljani že 
tradicionalno gostilo največjo sejemsko  promocijo turizma in 
preživljanja prostega časa na naših tleh – Sejem  ALPE-ADRIA 
Turizem in prosti čas. 

Tudi letos je Turistična zveza Slovenije najela dvorano, v kateri so 
se predstavila s svojo ponudbo Turistična društva in organizacije. 
Društvo za ohranjanje dediščine je k sodelovanju na štirih 
stojnicah povabilo Zavod  PARNAS,  Zavod  Trubarjevi kraji, 
TVD Partizan – Kolesarsko sekcija, Turistično društvo Turjak, 
Društvo podeželskih žena Velike Lašče, Konjerejska društva 
Podhojca, Velike Lašče in Divja horda,  ZRU-Zavoda za razvijanje 
ustvarjalnosti, Društva Claustra Alpium luliarum, Planinsko  
društvo Velike Lašče in Turistično društvo Rašica. 
Z zloženkami, letaki  in panoji so obiskovalce seznanjali z 
zanimivostmi in lepotami Trubarjevih krajev,  kot zanimive in  
poučne destinacije za krajši izlet v naravo.  
Na  lepo urejeni stojnici, obloženi s suhim sadjem, moško potico,  
štrukeljci, krhljakom, domačim sirom,  kašo in pecivom, smo 
obiskovalcem predstavljali društven  koledar  letošnjih prireditev   
in jih   s posredovanjem podrobnejših informacij  o Praznovanju 
pomladi, Pohodu po Trubarjevi fari, Prazniku  suhega sadja ter  
Razstavi  jaslic, vabili k obisku načrtovanih prireditev na Gradežu 

Udeleži se je lahko vsaka gospodinja, seveda, če ima dovolj 
korajže. Tako sem si rekla tudi jaz: »Korajža velja – gremo poskusit!« 
Povabila sem še hčer Marto. Spekla sem pleteno srce, Marta pa 
pletenico. Bilo je zaželeno, da so izdelki okrašeni, zato sva svoje 
izdelke okrasili z okraski iz testa. Na razstavi je bilo kaj videti, saj je 
bil bogat nabor umetelno izdelanih pletenic. Bilo je razstavljenih 
kar 92 izdelkov. Vsak izdelek je bil ocenjen, ocenjevala pa je 
tričlanska komisija. 
Ocenjevali so:
– zunanji videz 
izdelka,
– videz sredice 
izdelka in
– zahtevnost 
izdelave izdelka.
Od 92 izdelkov je 
bilo podeljenih 27 
zlatih priznanj, 47 
srebrnih priznanj 
in 18 bronastih 
priznanj. 
Ob 14. uri je bila slovesna podelitev priznanj z bogatim kulturnim 
programom. Bili sva prijetno presenečeni, saj sva prejeli zlato 
priznanje za najine izdelke. 

Milka Debeljak

DRŽAVNA RAZSTAVA 
PLETENIC
20. februarja v Prečni pri Novem mestu
Že več let poteka državna razstava in ocenjevanje pletenic. 
Organizirajo jo: Zveza kmeti Slovenije, Društvo kmečkih žena 
Novo mesto, Turistično društvo Straža in KGZ-Kmetijsko gozdarski 
zavod Novo mesto – izpostava Novo mesto. 

USTVARJALCI, ZNALCI, 
SNOVALCI

na gibalnem, likovnem, glasbenem, gledališkem, cirkuškem, 
poljudnoznanstvenem, izdelovalskem, rokodelskem, 

naravoslovnem, miselnem, športnem in drugih področjih!
SE ŽELITE vi/vaša skupina, društvo

PREDSTAVITI NA DNEVU SONcA 2011? 

PRIDRUŽITE SE NAM NA TRADICIONALNEM, 
ŽE 6. FESTIVAlU USTVARJAlNOSTI,

ki bo potekal v prijetnem ambientu ob Trubarjevi domačiji
na Rašici v soboto, 21. maja 2011, s pričetkom ob 11. uri.
Vabilo in prijavnico za sodelovanje dobite na spletni strani 

www.dan-sonca.si. 

Prijave do 15. 4. 2011.
Veselimo se skupnega snovanja, prijateljevanja in 

ustvarjalnih obiskovalcev - sooblikovalcev festivala.

(Rezervni datum: 28. maj 2011)

V sodelovanju z JZ Trubarjevi kraji
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ZIMA 2011 Z MLADINSKIM DRUŠTVOM VRT

Če drži pravilo, da je zima miren čas za počitek in dremanje, se 
je naše Mladinsko društvo letos precej pregrešilo. Z novim letom 
smo ubrali novo taktiko delovanja, spremenili hišni red ter pravila 
in si zastavili nekaj precej visokih ciljev. Začeli smo s polno paro in 
prve pozitivne posledice so že vidne. V samo dveh mesecih smo 
organizirali precej dogodkov, tako športnih kot tudi glasbenih, 
filmskih in ustvarjalnih. 28. januarja smo se udeležili nočne 
smuke na Starem vrhu, 7. februarja pa smo skupaj z Mladinskim 
društvom Dobrepolje odšli v Cerkno, kjer smo se na zasneženih 
progah rekreirali kar tri dni. Preganjanje zimskega dolgčasa smo 
nadaljevali z večerom družabnih iger 12. februarja, filmskim 
večerom 25. februarja in z glasbenim večerom »DNB & Dubstep 
night« 26. februarja, katerih se je udeležilo lepo število velikolaške 
in okoliške mladine. Seveda nismo pozabili tudi na pustne maske. 

5. marca smo se dobili v prostorih društva, kjer smo se zabavali ob 
glasbi in plesu v maskah. 
V prihajajočih mesecih se nam prav tako obeta precej razgibano 
delovanje. Začeli bomo s tečajem masaže 11. marca, nadaljevali z 
Beatbox večerom, na katerem bosta nastopila dijaka iz velikolaške 
občine, ki sta tudi letošnja udeleženca šova Slovenija ima talent, 
nato s tradicionalnim paint ball izletom 27. aprila, maja pa 
organiziramo zabavo v lovski koči ter različne rekreacije, kot sta 
kolesarjenje in odbojka na mivki.
Pohvalimo pa se lahko tudi s sodelovanjem pri vseslovenskem 
projektu Mlade face ter z urejenimi prostori v Levstikovem domu. 
Ob tej priliki želimo izreči zahvalo županu Antonu Zakrajšku in 
Občini Velike Lašče za izkazano zaupanje in pomoč pri delovanju 
mladinskega društva.

za MD VRT  Sanja Kršič
foto Tadej Bavdek in Tamara Kržin

VABILO
NA OKROGLO MIZO 

»MLADI –
včeraj, danes, jutri?«

Spoštovani! 
 

Ob svetovnem letu mladih vas Zelnik.net skupaj z
Mladinskim društvom VRT

vabi na

OKROGLO MIZO  z naslovom MLADI - včeraj, 
danes, jutri?, ki bo v četrtek, 7. aprila 2011,

ob 20.00 uri, v klubski sobi v levstikovem domu.

V Sloveniji bo potekala vseslovenska mladinska 
akcija MLADE FACE. Te zanima kaj več? Veš kakšni 

dogodki pripomorejo k aktivnosti mladih? 
... Potem pridi na okroglo mizo in seboj pripelji 

prijatelje.
 

Vabljeni študentje, dijaki, mladi in vsi,
ki vam ni vseeno za nadaljnje bivanje.

Okroglo mizo bo vodila Tina Jaklič.
Ekipa Zelnika, MD VRT in KUD Primož Trubar

Neposredni prenos okrogle mize bo tudi na spletni 
strani www.zelnik.net. Video posnetek

si bo moč ogledati tudi pozneje.

Zimovanje klana 
Mogočnega hrasta 

Ko dobiš nalogo opisati stvar, ki se je zgodila že kar 
nekaj časa nazaj, pa se ti je vtisnila v spomin, kar ne 
veš, kako bi začel. Jaz se bom te zadeve lotila z dejstvi.  
Kaj: Zimovanje najboljšega klana v velikolaški občini. 
Kdaj: Na lepo sončno soboto v februarju, ko ptički 
prvič po dolgi zimi pokukajo na plano in začnejo resno 
razmišljati o pričetku pomladi (takrat je ostalo samo pri 
razmišljanju.  Še zimske počitnice niso bile mimo), pa do 
še vedno sončnega ponedeljka, ki nam ga je poklonil 
naš Prešeren  (5. 2. 2011–7. 2. 2011). Kje: Vrh Svetih Treh 
Kraljev  (na Gorenjskem) Kdo: Sami super skavti (poudarek 
na super in sama super voditelja (poudarek na sama). 
Glavna tema:  Kuhanje in hranjenje (Ja, zelo neznačilno za skavte, 
mislim, kje je tista stara resnica, da se pri skavtih naješ makaronov, 
zažganega riža, mlečnega gresa in kruha pa salame?!). 
Najbolj priljubljene igre: Igranje na snegu (ja, precej 
otročji klan smo) in odbojka skozi strešne tramove. 
Kratek opis: V soboto zjutraj se zberemo na Turjaku, se usedemo 
(precej mila beseda, če upoštevamo vse nahrbtnike in nas, ko 

smo se se ̀ tlačili` v dva manjša avta). Ko mirno (tudi to je precej 
mila beseda glede na vse gorenjske ovinke in avtomobile  brez 
vinjet) prispemo na sam vrh, si pretegnemo zasedene noge, 
in nato ... Prileti bomba. Voditelja nam namreč oznanita, da 
bomo na tem zimovanju predvsem kuhali. Razdeljeni smo v 
skupine, določeni so nam obroki, ki jih moramo pripraviti. Na 
razpolago imamo 30 €, da z njimi kupimo hrano za dva obroka.  
Ker pa bi bilo samo kuharsko razpoloženje bolj primerno 
za kakšen kuharski tečaj, smo poleg kuhanja seveda delali 
tudi drugo …  Izdelovali smo piščalke iz lesa, zgradili 
smo pravo družinico iz snega (ki se je kaj kmalu stopila), 
prepevali pri sveti maši ... Skratka, imeli smo se zelo dobro. 
Zaključek: Sončen vikend, poln smeha, zabave, 
užitkov ... Stvari, ki jih ne pozabiš. Hvala 
skavtom, da mi bogatijo vrste dobrih spominov. 
Tako, z naštevanjem dejstev sem končala, če pa koga še kaj 
zanima,  le pogumno septembra, ko poteka vpis v našo veliko 
družino. Do takrat pa … Bodimo pripravljeni!

Petra Kogoj

Zbiranje
starega papirja

Skavti bomo ponovno zbirali papir, in sicer v 
začetku meseca maja. Tistim, ki ne bodo imeli 
prevoza ali bodo imeli papir v večjih količinah, 
pridemo papir iskat tudi na dom. Papir lahko 

načeloma pridemo iskat tudi v marcu in aprilu.

040/425 970 (Jan Šavli)
skavti
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VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE
V VELIKIH LAŠČAH

»UČENJE VSE ŽIVLJENJE«
SPOMLADANSKI 

SEMESTER 2010/2011

Za vse ljubitelje sadovnjakov bomo v 
sodelovanju z KGS – Kmetijskim gozdarskim 
zavodom Ljubljana, Kmetijsko svetovalno 
službo izvedli v aprilu spomladansko 
delavnico obrezovanja sadnega drevja. 
Prijave že zbiramo, o terminu pa boste 
naknadno obveščeni.
Študijski krožki bodo potekali na Trubarjevi 
domačiji in v Levstikovem domu. Čebelarski 
krožek smo zaradi želj nekaterih udeležencev 
predstavili v klubsko sobo Levstikovega 
doma, za kar se zahvaljujemo Občini Velike 
Lašče.

Pri umetnostni zgodovini in študijskem krožku Naš 
kraj smo bili že delavni …

V četrtek, 3. marca, se je na Trubarjevi domačiji tudi uradno pričel spomladanski del »naše šole«. Z 
delom so pričeli tudi vsi krožki, in sicer po naslednjem urniku:

Literarna skupina UTŽO Velike Lašče
Marija Mohorič

PASTIRČEK 
JIH JE REŠIL
Godilo se je v časih, ko so po naših krajih 
baje še  letali velikanski zmaji. Eni so bili 
dobri, drugi hudobni. Ne ve se, katerih 
je bilo več. Ve pa se, da  je nekega dne 
eden od hudobnih zmajev priletel v gozd 
nedaleč od kraja Grosuplje. Ustrahoval 
je okoliške kmete. Razgrajal, rjovel in 
bljuval je ogenj, da je bilo joj. Česar se 
je  dotaknil z ognjenim zubljem, vse se 
je spremenilo v pepel.  Prebivalcem iz 
okoliških vasi je s tem  dokazal, da se ga 
morajo bati in da je le njegova beseda 
zakon za vse. 
»Če hočete, da vas bom pustil pri miru, 
mi v jamo vsak dan prinesite dvajset 
lepo rejenih ovac in 10 bariglov (sodov) 
vina.« 
Prestrašeni vaščani so ga ubogali. 
Bili so  hudi časi, zato je kmalu zmanjkalo 
tako ovac kot vina. Ljudje so razmišljali, 
kako naprej.   
Pa je na njihovo srečo  v  vasi živel 
pameten  pastirček. Tuhtal je   in tuhtal, 
kako bi rešil vas. Pa je tudi iztuhtal. 
Vzel je dobro rejeno ovco, ji prerezal 
trebuh in vanjo natlačil živega apna 
in trebuh nato skrbno  zašil.  Ovco je 
pomešal z drugimi žrtvenimi ovcami, ki 
so jih morali vreči zmaju za južino. 
Požrešni zmaj ni nič opazil. Meni nič 
tebi nič je ovco požrl skupaj z drugimi 
ovcami in čez njo spil še bariglo vina. 
Živo apno  je v stiku z vinom začelo 
delovati. V zmajevem želodcu je nastal 
živi ogenj, ki je hudobnega zmaja na 
koncu le ugonobil. Tik pred smrtjo je 
zmaj  zamahnil s taco in prasnil po skali 
nad seboj.  
Zmaja že dolgo ni več, praske pa so 
vidne še dandanes. Videla sem jih na 
lastne oči, ko sem s sošolci enkrat 
obiskala jamo. Mislim, da mi je pripoved 
o zmaju povedal prijazni gospod, ki nas 
je vodil po prelepi jami. 
Danes jama nosi ime  Županova jama 
(po županu, ki jo je menda odkril po 
naključju). Takrat, ko sem jo jaz obiskala, 
pa se je imenovala Taborska jama, in 
sicer od 2. svetovne vojne do leta 1996, 
ko so ji vrnili staro ime. Ime Taborska 
jama  izvira od bližnje utrjene cerkvice 
sv. Miklavža, ki se imenuje Tabor, saj je 
služila kot obrambna postojanka v času 
turških vpadov.

Marko Kožar

TURJAK , TUR – JAK         
Legenda

Vse legende veljajo kot resnica, dokler niso 
znanstveno ovržene!
Turjaški grad je bil zgrajen na začetku 13. 
stoletja. Bil je ponos naših krajev že od 
svojega nastanka, nekaj slave pa mu je 
prinesel že njegov manjši predhodnik. 
Kako se je imenoval, preden je dobil 
sedanje ime, ne vemo, ta legenda pa pove, 
da je današnje ime dobil po letu 1275. 
Kako?
1. Marko Polo je kot zapisovalec zemljepisa 
in narodoslovja spremljal svojega očeta 
na karavanski - svileni poti - proti Kitajski. 
Ena od postaj je bila tudi na slavnem 
gradu v našem kraju. Z velikim smislom 
za opazovanje in zvedavostjo je med 
drugim opazil zanimive živali, podobne 
domačemu govedu, za katere so mu 
gostitelji povedali, da se imenujejo turi, da 
so nekakšen zaščitni simbol gradu, da pa 
na žalost iz neznanega vzroka izumirajo. 
Marko Polo si je to pripoved zapomnil. 
Na Kitajskem je ostal polnih sedemnajst 
let in bil med drugim svetovalec velikega 
vladarja Kublajkana, vnuka Džingiskana. 
Seveda je z njim prepotoval celo kraljestvo 
in v Tibetu med drugim opazil tudi 
turom podobne živali, ki so bile sicer bolj 
udomačene, vendar pa bolj odporne in 
trdožive. To govedo so domačini imenovali 
jak. V svežem spominu na gostoljubje naših 
gostiteljev je na poti domov odpeljal nekaj 
primerkov z namenom, da oplemenitijo 
izumirajočo vrsto goveda, ki ga je videl 
pri nas. Na poti domov se je zato zopet 
ustavil pri nas in v naših krajih grajskim 
gospodom pustil čredico, ki je še za dolgo 
ohranila ture v naših krajih. Iz besed tur + 
jak je nastala zloženka turjak, ki jo sedaj s 
ponosom pišemo z veliko začetnico.
Kje so sedaj te živali? Zgodovina nas uči, 
da so izginile na koncu 18. stoletja. Ali so 
jih pobili in pojedli domačini ali Turki,  ali 
je krivo to, da jih nismo imeli, kot kamele, 
ob prihodu k nam v večletni karanteni 
legenda ne govori, ostalo pa je slavno ime.
Zgodbo zapisal po okultnem stiku s svojimi 
davnimi predniki pred šeststo meseci ŽM.

Iz literarne skupine
vam tokrat za pokušino v branje nudimo dve 
legendi: eno o Županovi jami, drugo pa (na 
novo izmišljeno) o Turjaku.
Želimo vam prijetno branje in vas hkrati 
vabimo, da se nam pridružite ob četrtkih 
od 17. ure dalje v čitalnici na Trubarjevi 
domačiji.

Vpisnina za prvi semester je
12,00 EUR. 

Poravnana vpisnina vam omogoča vstop 
na srečanja vseh študijskih krožkov.

Za vse dodatne informacije smo vam na 
voljo na telefonski številki

01/788 10 06.
Vabljeni!

Pripravila: Barbara Pečnik,
Javni zavod Trubarjevi kraji

POČASTITEV KULTURNEGA 
PRAZNIKA TUDI NA TURJAKU

Dne 4. februarja letos je KUD Marij 
Kogoj organiziral proslavo ob 
prihajajočem slovenskem kulturnem 
prazniku – 8. februarju. Omenjeni 
praznik zaznamuje KUD Marij Kogoj 
vsako leto, saj se nam zdi zelo 
pomemben. Na vsakoletni proslavi 
se tako spomnimo na največjega 
slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna, ki je na ta dan umrl. 
Turjačani smo mu zelo hvaležni 
za njegovo pesnitev Turjaška 
Rozamunda, v kateri pesnik ponese 
naše ime daleč naokoli.
Na letošnji proslavi so nastopili: 
učenci OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče, enota Turjak, mladi člani 
KUD Marij Kogoj Turjak in folklorna 
skupina DPM Velike Lašče. Načrtovali 
smo tudi nastop otrok iz vrtca 
enota Turjak ''Miške'', ki pa so bili 
zaradi objektivnih 
razlogov odsotni. 
Ponosni smo na 
nastop učencev 
p o d r u ž n i č n e 
šole Turjak pod 
vodstvom njihovih 
mentoric Petre, 
Stanke in Kristine. 
Letošnje proslave 
se je udeležila 
tudi Metoda Kolar, 
ravnateljica OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče. S svojo prisotnostjo 
je obogatila prireditev in s tem 
podprla trud svojih varovancev v 
sicer neobveznem ljubiteljskem 
delovanju. Ob tem omenimo, da 
je minilo že več let, odkar smo se s 
šolo Turjak dogovorili, da vsaj enkrat 
letno nastopijo učenci tudi na kateri 
od prireditev v organizaciji KUD 
Marij Kogoj. S tem dosežemo, da se 
naši nasledniki začnejo že zgodaj 
kaliti v družbenem življenju in v 
kulturni dejavnosti, kar je pogoj za 
obstoj naše slovenske identitete. Z  
javnimi nastopi pred polno dvorano 
pridobijo mladi potrebne izkušnje 
za nadaljnje življenje, samozavest in 
samoiniciativost. Zavedanje starejših 

o pomembnosti takega projekta je 
pogoj za svetlo prihodnost in naš 
nadaljnji obstoj. V tej smeri se bomo 
trudili tudi v bodoče in s tem dosegli 
to, da bo imela vsaka prireditev svoj 
pomen.  
Nastopajočim v našem programu 
so se pridružili tudi mladi iz DPM 
Velike Lašče, ki jih vodi predsednik 
Rok Pečnik. Nastopili so s folklorno 
skupino, katere voditeljica je Marjana 
Virant. Kljub sposojenim oblekam 
in nekaterim tehničnim težavam 
(nimajo svojih prostorov) je bil njihov 
nastop prisrčen. Prav v tej skupini je 
do izraza prišla samoiniciativnost 
in ustvarjalnost. S tem so pokazali, 
kakšna bi morala biti celotna mlajša 
generacija, ki nas bo nekoč nasledila.
Na proslavi so se na odru predstavili 
tudi mladi, a že uveljavljeni umetniki 
KUD Marij Kogoj: dijaka iz gimnazije 
Želimlje – Lara Petrič na violini in 
Blaž Podobnik na klavirju. Recitatorja 
sta bila Jože Perhaj in Jan Šavli. Klara 
Zidar, ki bi se morala predstaviti na 
klavirski harmoniki, je bila odsotna 
zaradi bolezni. Program je kot po 
navadi vodila požrtvovalna Tina 
Jaklič, za ozvočenje prireditve pa sta 
poskrbela Katarina in Aleš Gačnik. 
Pri izvedbi proslave so kot vedno 

pomagali naslednji posamezniki: 
David Centa, Anže Hedžet, Anita 
Petrič, Tjaša Janežič, Rok Pečnik 
(plesalec pri folklori) ter Brigita 
(podpredsednica KUD Marij Kogoj) 
in Maja Železnikar. 
KUD Marij Kogoj se vsem sodelujočim, 
nastopajočim in obiskovalcem 
prireditve lepo zahvaljuje.

''BOGASTVO NAŠE
KUlTURNE PRETEKlOSTI

JE SVETlOBA ZANAMcEM.''

KUD MARIJ KOGOJ
Predsednik: Franci Pečnik

Foto: Mateja Zalar

Naš kraj včeraj, danes jutri
Mentorica: Barbara Pečnik

Umetnostna zgodovina
Mentorica: Marjana Dolšina

Računalništvo – uporaba 
interneta
Mentor: Anže Starič

Amaterska fotografija
Mentor: Niko Samsa

Literarna skupina
Mentorici: Ana Porenta in
Darinka Grmek Štrukelj

Čebelarski krožek
Mentor: Brane Borštnik

Bralni krožek
Mentorica: Nuša Dedo Lale

Ponedeljek, od 16.30 do 18.00
Trubarjeva domačija, Rašica

Ponedeljek, od 18.00 do 19.30
Trubarjeva domačija, Rašica

Sreda, od 19.00 do 20.30
Računalniška učilnica v OŠ Primoža 
Trubarja Velike Lašče

Terenske vaje
po dogovoru

Četrtek, od 17.00 do 18.30
Trubarjeva domačija, Rašica

Četrtek, od 18.30 do 20.00
Levstikov dom, Velike Lašče

Četrtek, od 18.30 do 20.00
Spominska soba v Levstikovem domu 
v Velikih Laščah
Srečanja na tri tedne
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V prostorih Osnovne šole Primoža Trubarja 
je 19. februarja potekal 60. jubilejni občni 
zbor Društva upokojencev Velike lašče, ki 
se ga je tokrat udeležilo kar 185 članov 
društva. Zbrane je ob tej  priložnosti 

Društva Društva

Jubilejni 60. občni zbor
Društva upokojencev 
Velike Lašče

nagovoril podpredsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Anton Donko, 
pozdravila pa jih je tudi  ravnateljica 
osnovne šole Metoda Kolar. Program so s 
plesom in petjem popestrili učenci tretjih 
razredov osnovne šole pod vodstvom 
Branke Levstik.

Slovensko protestantsko društvo 
Primož Trubar – podružnica Rašica
Podružnica Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar – Rašica je bila 
ustanovljena v letu 2001. Za osnovno 
poslanstvo smo si zadali uresničitev 
želje, da Trubarjevemu delu, vizijam in 
idejam ter sami Trubarjevi domačiji na 
Rašici zagotovimo ustrezno mesto v 
slovenskem kulturno-zgodovinskem 
prostoru. Zavzemamo se za vzpostavitev 
aktivnih in kvalitetnih povezav med našim 
društvom, občino, kulturnim in šolskim 
ministrstvom, zato bi radi v društvu združili 
vse, ki jim Trubarjevo delo in njegova 
zapuščina pomenijo enega izmed temeljev 
slovenstva. S svojim delom si prizadevamo 
k uresničitvi našega osnovnega cilja, 
promociji Trubarjeve dediščine ter dvigu 
pomena, organiziranosti, vzdušja in 
vsebine Trubarjeve domačije na nacionalni 
nivo.
V vseh teh letih je tudi s pomočjo članov 
našega društva Rašico in druge kraje naše 
občine obiskala cela vrsta najvišjih državnih 
voditeljev in najpomembnejših kulturnih  
ustvarjalcev. Stkale so se pomembne 
povezave z vidnimi predstavniki 

slovenskega izobraženstva, najbolj pa smo 
veseli vzpostavitve rednih stikov s kraji v 
Sloveniji, kjer je deloval Primož Trubar, ter 
njegovimi življenjskimi postajami v tujini 
(Reka, Trst, Tuebingen).
Na zboru podružnice na Trubarjevi 
domačiji na Rašici smo 15. februarja 2011 
izvolili novo vodstvo podružnice. Po skoraj 
10 letih vodenja sem zaradi prekrivanja 
dejavnosti organizacij, ki jih vodim, in 
predvsem zaradi uradno nezdružljivih 
funkcij (po mnenju državne Komisije za 
preprečevanje korupcije) vodstveni položaj 
podružnice predal mag. Ani Porenti. Pri 
organizacijskem delu ji bo pomagal tajnik 
podružnice Marko Kožar.
Novemu vodstvu želim obilo modrosti, 
strpnosti in seveda uspešno delo. Vsi, 
ki se želite tudi uradno vključiti v delo 
podružnice ali pa želite zgolj postati 
člani društva, lahko to storite s poštno 
prijavo na sedež društva (Tivolska 50/10, 
Ljubljana) ali preko spleta na www.
drustvo-primoztrubar.si, kjer so na voljo 
vse informacije o društvu in njegovem 
delovanju. 

Po izvolitvi delovnih 
teles in pregledu 
poročil upravnega 
odbora je bilo veliko 
pozornosti namenje 
podelitvi priznanj 
in zahval, skupaj kar 
36 članom društva. 
Častna članica 
društva Danijela Vrh 
pa se je še posebej 
zahvalila vodstvu 

društva za podporo pri organizaciji krožka 
ročnih del. Podpredsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Anton Donko, ki se 
je odzval povabilu ter se pridružil občnemu 
zboru,  je podelil veliki plaketi in priznanje. 
Plaketa je bila podeljena društvu ob 
60-letnici delovanja, za osemletno uspešno 
delo pa je plaketo prejel odhajajoči 
predsednik društva Franc Ivanc. V zahvalo 
za požrtvovalnost je bilo tokrat priznanje 
podeljeno praporašu društva Tonetu 
Koširju. 

 (iz statuta društva)
Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar je društvo, v katero se prostovoljno 
združujejo vsi, ki spoštujejo napredno 
izročilo slovenskega protestantizma, ne 
glede na življenjski in svetovni nazor, versko 
in politično pripadnost ter nacionalno 
opredeljenost.
Društvo si prizadeva, da se v slovenskem 
prostoru spoznajo in ohranijo dosežki 
protestantizma ter se tako nadaljujejo 
progresivne ideje tega evropskega in hkrati 
slovenskega družbenega gibanja.
Društvo se zavzema za uveljavitev načel 
verske in splošne osebne svobode in 
odgovornosti vsakega posameznika; 
verskega in kulturnega pluralizma; 
medsebojne tolerance in spoštovanja 
med ljudmi znotraj naroda in med narodi; 
osebne in narodne samostojnosti in hkrati 
odprtosti nasproti svetu za sodelovanje, za 
sprejemanje in dajanje; pripravljenosti na 
tveganje in sprejemanje novega pri iskanju 
in ohranjanju temeljnega in bistvenega.

 Matjaž Gruden

Tokrat je občni zbor potekal predvsem 
v luči izvolitve novih članov upravnega 
odbora društva, ki so bili imenovani javno s 
potrditvijo vseh zbranih članov. Zaključek 
pa je bil tako kot vsako leto kljub nekoliko 
daljšemu dnevnemu redu vesel in bogat. 
Nastopali sta kar dve skupini, in sicer 
Štefan  Zrnec s prijateljem harmonikašem 
in nepozabna skupina Suhe češplje iz 
Gradeža. Kot je že v tradiciji, smo se tudi 
letos podprli s klobaso z zeljem, začinjeno 
s kozarcem vina, za piko na i pa so bili ob 
bližajočem se pustu na mizi tudi krofi. 
Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem 
udeležencem občnega zbora ter vsem, 
ki so pomagali pri njegovi izvedbi in 
organizaciji. Še posebej pa se zahvaljujem 
vsem članom upravnega odbora, ki so s 
svojo energijo podpirali delo društva v 
zadnjih osmih letih.  

besedilo in foto Franc Ivanc
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Valvasorjeva Slava 
vojvodine Kranjske
»Slava vojvodine Kranjske, to je resnična, temeljita in res prava predstavitev 
in popis te v mnogih starih in novih knjigah sicer s pohvalo omenjane, 
vendar doslej še ne prav opisane dežele, zdaj s popolnim in izčrpnim 
pripovedovanjem o vseh njenih znamenitostih.«
J. V. Valvasor, odlomek iz uvodnega dela Slave vojvodine Kranjske
Janez Vajkard Valvasor, kranjski plemič, polihistor in do danes edini, ki je 
bil iz današnjega ozemlja Slovenije imenovan za člana Royal Society v 
Londonu, je ustvaril vrsto pomembnih del, vrh in hkrati sklep njegovega 
ustvarjanja pa predstavlja Slava vojvodine Kranjske, ki vključuje 
sistematični prikaz naše zgodovine, ozemlja in načina življenja. Vključuje 
vse tedanje in dotedanje vedenje o deželi. Poleg tega, da je bil Valvasor 
historiograf, geograf, etnolog, topograf, kartograf, je bil tudi naravoslovec, 
risar, založnik in kot večina plemičev v tistem času vojak in poveljnik. 
Pomeni pomembno prelomnico v zgodovinopisju, saj se z njim začenja 
znanstveno raziskovanje preteklosti. Vse, kar je zapisal, je prehodno 
preveril na terenu, pri citiranju drugih avtorjev pa je vedno navedel tudi 
vir, kar za tisti čas še ni bilo običajno.
Slava vojvodine Kranjske je izjemna polihistorska mojstrovina, ki obravnava 
zgodovinski pregled znanstvenega in splošnega dogajanja v deželi 
Kranjski in Evropi.  Valvasor je predstavil Kranjsko s pomočjo zgodovine, 
geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije, geologije in drugih 
ved. Celotno delo zajema 15 delov, vezanih v 4 knjige, ki obsegajo skupaj 
3.552 strani velikega formata, poleg tega pa še 24 prilog in 528 bakrorezov. 
Delo je bilo izdano leta 1689, natisnjeno v Nürnbergu v nemškem jeziku.
Slava vojvodine Kranjske po več kot 300 letih dobiva slovenski prevod
Valvasorjeva Slava velja za najbolj pogosto citirano delo pri nas. Vse do 
danes pa je bila na voljo le izbrani peščici ljudi, ki obvladajo staronemški 
jezik. Izšel je le fragmentarni prevod prof. dr. Mirka Rupla leta 1938, ki je bil 
kasneje večkrat ponatisnjen v različnih oblikah. Sedaj Slavo lahko v celoti 
prebiramo tudi laični bralci. Zahtevni zgodovinski projekt – izdaja prvega 
prevoda celotnega opusa Slave vojvodine Kranjske v slovenski jezik poteka 
pod okriljem Zavoda Dežela Kranjska. V delovni skupini sodelujejo največji 
strokovnjaki svojih področij, prevajalci (iz stare nemščine prevajajo prof. 
dr. Božidar Debenjak, Doris in Primož Debenjak, sodelujejo pa še mnogi 
drugi), lektorji, oblikovalci, tiskarji, knjigovezi in drugi. Več o projektu na 
spletni strani www.slava-vojvodine-kranjske.si (info@slava-vojvodine-
kranjske.si). 

Celoten prevod Slave vojvodine Kranjske bo v Zavodu Dežela Kranjska izšel do leta 
2012 v štirih knjigah, ki jih bo dopolnila peta knjiga s spremnimi študijami in ka-
zali. Trenutno bralci lahko prebiramo prvo in drugo knjigo, ki sta že izšli v prevodu. 
Knjige so na voljo v dveh različnih izdajah, meščanski in bibliofilski (vezana v pravo 
goveje usnje z zlato obrezo).

lasitch – lašče v Valvasorjevi Slavi

Območje današnje Velikolaške občine Valvasor umešča v tretjo petino Kranjske, to 
je Srednjo Kranjsko (med rekama Krko in Kolpo).  

Ob opisih za nas bolj ali manj poznanih krajev lahko najbolj občutimo 
Valvasorjevo natančnost in predanost pri ustvarjanju opisov, zato vam v 
nadaljevanju predstavljamo nekaj odlomkov vezanih na okolje Velikolaške 
občine. Gre za zanimivo, natančno in mestoma humorno pisanje, ki 
bralcu razkriva svet tistega časa. Ob branju tega več kot 300 let starega 
dela ugotovimo, da je danes marsikaj drugače kot tedaj, marsikaj pa se 
skorajda ni spremenilo. 
Prva knjiga obsega kratek geografski opis Kranjske, razpravo o imenih 
ljudstev, ki so včasih prebivala na Kranjskem, opise gorovij, rek, podnebja, 
rastlin, rudnikov, zadnji del pa obravnava naravne posebnosti Kranjske 
z opisi podzemeljskih jam in voda ter podaja jasno sliko o  Cerkniškem 
jezeru. V poglavju kratkih opisov posameznih delov Kranjske (podrobneje 
so vasi, mesta in gradovi predstavljena v tretji knjigi)  zasledimo naslednje 
opise krajev in posebnosti današnje velikolaške občine in njene okolice:
»Laschizer Boden (Laschize), Laščanska dolina, je polna hribov in dolin in 
ni zelo rodovitna, ker so tla bodisi povsem ilovnata ali čisto kamnita. Tu 
stanuje tudi dosti tovornikov soli, zidarjev, apneničarjev in podobno.«
»Blutiger Steinberg (Keruauapetsch), Krvava Peč, je oddaljena eno dobro 
miljo od Turjaka in dviga sredi velike divjine svojo tako rekoč z bukvami 
podprto glavo visoko navzgor. Ime Krvave skale pa je posledica njenih 
velikih rdečih skal, tako da se oče imenuje po otrocih. Kadar se turjaški 
grof v jeseni odpravi na lov za veliko divjadjo, običajno z vso svojo družbo 
in soseščino, kar jih je povabil na lov, prenočuje tu pri bogatem županu.«
»Lozchnig, Sv. Ahac, zelo visoka gora tik pri Turjaku, na katerem stoji cerkev 
Naše ljube Gospe, ima odlično lep razgled. Na dan svetega Ahaca (Ahazi 
ali Achatii) tu obhajajo veliko slavje v spomin na zmago, izbojevano proti 
dednemu sovražniku. Takrat da turjaški grof streljati iz mnogih arkebuz 
in možnarjev. Ta hrib je nadvse lep, nudi pa tudi izredno lep razgled v 
daljave.«
»Kassel-Wald, (Koten) Kotel, leži čisto blizu Turjaka, samo slabe četrt ure od 
njega oddaljen na hribu. Je prav lep, prikupen in prijazen gozd, ki sicer ni 
posebno velik, vendar v njem lepo uspevajo jelke in smreke, skozenj teče 
kristalno čist potoček, ki izvira prav v tem gozdu. Ta izvir, ki, kot smo že 
povedali, izvira prav v tem gozdu, ne razveseljuje samo oči s svojo bistrostjo 
in gasi žejo s svojo hladno-svežo vodo, razen tega je tudi zelo zdrav, tako 
da daleč naokoli ni nobenega boljšega izvira. Pred nekaj časa je dal grof 
Turjaški pri tem izviru narediti prikupno jamo, iz katere potoček izvira kot 
diamant iz svoje škatlice. V tem gozdu tla niso pokrita z nizkim rastjem ali 
zelikami, temveč povsod z lepim mahom kot zelenim žametom, tako da 
gre človek tam na sprehod s posebnim veseljem, in tudi sicer dostikrat 
tam lahko prav uživa. In kadar pridejo k omenjenemu gospodu grofu tuji 
gostje, včasih da tam pogrniti mizo za obed.«

V poglavju O naravnih redkostih lahko preberemo natančen opis redke 
invencije oziroma iznajdbe-smučanja, ki torej po Valvasorjevih besedah 
izhaja iz naših krajev.
»Kako se kranjski kmetje vozijo po visokih Snežnih gorah.
Tudi imajo kmetje na Kranjskem, zlasti pri Turjaku in v bližini, redko 
invencijo ali iznajdbo, kakršne jaz* še nikoli v kakšni deželi nisem videl. 
Pozimi namreč, kadar leži sneg, se vozijo po hribu navzdol z neverjetno 
hitrostjo. 
Vzamejo dve leseni deščici, ki sta debeli četrt cole in široki za pol 
zidarskega čevlja, dolgi pa približno pet zidarskih čevljev. Spredaj so te 
deščice zakrivljene navzgor. Na njihovi sredini je pritrjen usnjen jermen, 
v katerega vtaknejo noge. Na vsako nogo se da eno tako deščico. Potem 
vzame kmet v roke tudi močno palico, si jo vtakne pod pazduho, se z njo 
močno opre nazaj, se nanjo tudi naslanja in z njo krmari in se na ta način 
poriva navzdol tudi po najbolj strmem hribu. Pravzaprav bi moral zapisati, 
da šine ali leti navzdol. Kajti medtem ko stoji na deščicah in se z vso silo 
naslanja na palico, zdrsne tako hitro navzdol, da tega ne bi nikoli mislil, in 
po hitrosti nič ne zaostaja za tistimi, ki na Holandskem po ledu tečejo z 
drsalnimi čevlji.  
V vsakem trenutku se znajo izogniti vsemu, kar se jim postavi na pot, naj 
je drevo ali velika kamnita skala ali kaj podobnega. Noben hrib jim ni 
prestrm in ne preveč poraščen z velikim drevjem, da se ne bi znali na ta 
način spustiti po njem navzdol. Kajti kadar se jim pri tej vožnji postavi na 
pot kaka ovira, vijugajo kot kača. Če pa je pot čisto prosta, neporaščena in 
na njej ni mogoče nikamor trčiti, potem drčijo navzdol čisto naravnost, in 
sicer stoje, tako da so nazaj naslonjeni na palico. Za to palico se človek drži 
s tako silo in močjo, tako trdno in togo, kot ne bi imel v telesu nobenega 
sklepa.« 
Druga knjiga opisuje ljudstva, ki so nekoč gospodarili na Kranjskem, 
jezik, noše, šege in navade posameznih prebivalcev Kranjske, velik del je 
posvečen veri, poganstvu, pokristjanjenju, »lutrovski« veri, praznoverju 
in čarovnicam, nadalje popisuje vse svetnike patriarhe, škofe, redove, 
vse župnije in cerkve znotraj župnij … Valvasor zelo podrobno opisuje 
dogajanje v času protestantizma in preganjanja evangeličanske (ali 
luteranske) religije in s tem v zvezi tudi življenjsko pot Primoža Trubarja.
Za faro ali vikariat Lasitch – Lašče pravi Valvasor, da spada pod faro 
Dobrepolje. Tam pa zasledimo naslednji opis: »Tej fari podrejeni vikariat 
je v Laščah. Vikariatsko cerkev Marijinega rojstva v Velikih Laščah krasita 
dva oltarja, eden je posvečen naši ljubi Gospe, in drugi sv. Ani. Cerkev ima 
tudi kapelo, v kateri pa še ni oltarja. Pri cerkvi je tudi tabor.« Sledi popis 
vseh osmih cerkva, ki so spadale pod vikariat Lašče (sv. Roka v bližini Lašč, 
sv. Janeza Krstnika, sv. Urha, sv. Gregorja blizu Ortneka, sv. Jožefa, nedaleč 
stran od Gregorjeve cerkve, podružnična cerkev sv. Jakoba, Marijinega 
Oznanjenja, sv. Ožbolta blizu Blok).
Del današnje velikolaške župnije in župnija Rob pa sta takrat spadali pod 
župnijo Škocjan pri Turjaku – Fara S. Cantiani bey Aursperg (Veliki Osolnik, 
Rob, Krvava Peč, Rašica, Sv. Primož). Na koncu popisa vseh cerkva znotraj 
župnije Škocjan naletimo na zanimiv in poveden zapis: »V tej fari štejejo 
vsako leto okoli sto novorojencev in samo okoli dvajset smrti. Kar je dobro 
znamenje zdravega zraka.«
Zagotovo vsi poznamo Valvasorjevo upodobitev Turjaškega gradu. Opis 
gradu je našel svoje mesto med ostalimi gradovi, mesti in trgi Kranjske 

v tretji knjigi, ki 
je tudi najbolj 
obsežna in bogata 
z bakrorezi. Zelo 
kmalu jo bomo 
lahko v celoti vsi  
prebirali v sodobni 
slovenščini, saj 
v prevodu izide 
jeseni. 

Valvasorjeva upo-
dobitev turjaškega 
gradu

V nadaljevanju pa nekaj zanimivih opisov gradu: 
»Stari grad, trg in novi grad Turjak ležijo čisto skupaj, spadajo pa v 
Srednjo Kranjsko, vse to leži na pol poti med Ljubljano in Ribnico, kajti od 
Ljubljane štejemo tri milje, od Ribnice pa prav tako tri milje. Kar pa se tiče 
stare trdnjave oziroma starega gradu, od njega ni ostalo nič drugega kot 
mrhovina, to pomeni, samo nekaj preostalih ruševin zidov, je torej čisto 
zapuščen in neobljuden. Vendar pa so ti kosi zidovja občudovanja vredni, 
saj so tako trdni in trdi, da jim vsa človeška prizadevanja lahko komaj kaj 
izpulijo. /.../
Novi ali sedanji grad Aursberg, po kranjsko Tryackh, si je to ime izposodil 
od nemške besede Dreick ali trikot, ker je bil grad zgrajen skoraj trikotno 
in je bil vsak vogal utrjen z velikim okroglo zgrajenim stolpom; Tudi stara 
turjaška trdnjava je bila trikotna. Stari grad leži zelo visoko v hribu, nima 
okoli sebe prav nič ravnine in tudi notranje dvorišče ni ravno, temveč 
neenakomerno in strmo.
Zidovi so zaradi svoje neznanske debeline in strašne trdnosti prav grozni. 
Ves grad, tudi tri stolpe, pa obdaja pas, in od tal do tega pasu je vse kar 
najbolj sijajno izvedeno z velikimi kvadri, tako da lahko zdrži dolg sovražni 
napad in se lahko vztrajnosti napadalcev samo smeje.«
»Lepa orožarna.
Iz duhovne orožarne se bomo podali v posvetno, ki je obilno opremljena 
z vsemi vrstami pušk. Muškete, risanice in drugo strelno orožje, pa sulice, 
helebarde, sekače in podobno lepo kažejo, kakšno dobrodošlico se da 
pripraviti prihajajočemu sovražniku tako iz daljave kot z bližine. Toda ta 
orožarna se ponaša tudi s turškimi puškami pa vsemi mogočimi ščiti, kopji,
sabljami, ki jih še lepo dopolnjujejo med njimi izobešene standarte 
in uplenjene turške zastave in šotori. In končno je tu mogoče najti tudi 
vsa vojna glasbila, od velikih bobnov in pavk do manjših, ki dostikrat 
prestrašenim vojakom vlivajo pogum in lahko osvežijo tiste, ki obupavajo. 
Toda preden bomo to orožarno zapustili, bomo še pogledali majhno 
leseno skrinjico, ki skriva
neprecenljivo dragocenost. Naklonjeni bralec se bo čudil, kako je tisto, 
kar bi spadalo v zakladnico, pristalo v orožarni med ščiti in orožjem. Toda 
takoj se bo nehal čuditi, če mu jo bodo odprli in bo v njej zagledal dve 
človeški glavi, in sicer samo kožo, odluščeno od lobanje in drugega dela 
glave, ki je znotraj nagačena, navzven pa še kaže brado in lase. In čisto 
upravičeno hranijo ta veliki zaklad pri vojaškem orodju, saj sta oba to 
orožje uporabljala in pri tem tudi izgubila življenje. Sedaj okoli glav nasuto 
žaganje cipres ne odganja samo črvov in ščurkov, ki take dragocenosti radi 
glodajo, temveč je obenem tudi večna priča neskončnega spoštovanja in 
grenkega sočutja, ki ga občutimo do tega zaklada od nekdaj in še danes.
Ena je glava Herbarta Aursberga, kranjskega deželnega glavarja, ki je po 
srečanju in viteškem bojevanju pri Budaškem 22. septembra v letu 1575 
moral okusiti turško sabljo ter zapustiti Kranjsko in svoje življenje. Druga 
pa je glava gospoda Friderika Višnjegorskega, ki so ga posabljali v isti bitki. 
Ko so potem obe junaški glavi odrli in raztegnjene in pripravljene kože 
dostavili turškemu cesarju v Carigrad, so jih gospodje Turjaški odkupili za 
dober denar in jih prinesli na Turjak v večen spomin in da jih lahko vsak 
vidi.«

»Ostudne ječe.
V enem od stolpov je zelo globoko pod zemljo strašljiva in grozovita 
turška ječa kot zelo zasluženo stanovanje za sovražnika, ki mu manjka 
vsaka človečnost. Imajo pa tudi še druge ječe, ki so malo bolj znosne in so 
namenjene za vse mogoče zlodelce in prestopnike. To gospostvo in grad 
namreč imata zelo daleč segajoče deželno in krvno sodišče.«
Slava vojvodine Kranjske, enciklopedija 17. stoletja, skriva še mnogo 
zgodb, orisov, opisov, popisov, pesmi, natančnih zgodovinskih navedb ... 
Je zares prava zakladnica naše zgodovine. Zanimiva je tako za raziskovalce 
kot za ljubiteljske bralce, ki se bodo lahko zabavali ob zgodbah o 
čarovnicah in rudniških škratih, kamnu modrosti, zapisih o cvetlicah in 
zeliščih na Kranjskem in še marsičem.

Barbara Žnidaršič, Zavod Dežela Kranjska
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Dediščina za danes

Rože iz
krep papirja
Moda suhega cvetja se je razcvetela v 
drugi polovici 18. stoletja v Angliji, od 
koder se je razširila po Evropi in dosegla 
naše kraje v prvi polovici 19. stoletja. 
Sprva je bila znana le med meščani, 
kasneje pa so jo prevzeli tudi kmečki sloji, 
kjer znanje izdelave tovrstnega cvetja 
najdemo še danes.  Papirnate rože so 
prisotne povsod po Sloveniji. Izdelovale 
so jih večinoma ženske, znanje pa se je 
prenašalo iz roda v rod. Rože iz papirja 
so uporabljali namesto svežega cvetja, 
ki je bilo drago, dosti manj obstojno 
in pozimi nedosegljivo.  Izdelovanje 
suhega cvetja je bilo razširjeno do 60. let 
20. stoletja, ko ga izpodrinejo umetne 
rože in cenejše sveže rezano cvetje. 
(Vir: Cvetje iz papirja, MOL)
Ponovno oživljanje tradicionalnih 
znanj izdelave papirnatih rož je že pred 
časom spodbudila delavnica Branke 
Bizjan, predsednice Društva moravških 
rokodelcev, ki smo jo pripravili v 
Škocjanu. Najbolj zagnano so se dela 
takrat lotile članice DOD z Gradeža, ki 
so svoje znanje prenesle še na članice 
Podeželskih žena Velike Lašče, in zelo 
spodbudno je, da so si njihovi izdelki že 
izborili svoje mesto tudi na Velikolaški 
tržnici. 
Lanskega decembra smo izdelavo 
papirnatih rož obudili še v Robu. 
V Parnasovem centru vsak torek 
dopoldne potekajo ustvarjalnice, na 
katerih udeleženke izdelujejo različne 

rože iz krep papirja.  Pri izdelavi in 
iskanju novih idej je najbolj vztrajna in 
inovativna Irena Ravnikar, ki pridobljena  
znanja ustvarjalno nadgrajuje  in ga kot 
prostovoljka vsak teden sproti prenaša 
na druge. Pregled obstoječe literature 
in obisk kar cele robarske delegacije na 
otvoritvi razstave rož iz papirja Matejke 
Javornik v Knjižnici Grosuplje sta nas 
usmerila v iskanje lastne inovativnosti pri 
pripravi  papirnatih aranžmajev. Dodatna 
znanja je Irena pridobila tudi na sejmu 
Turizem in prosti čas 2011, kjer so članice 
društev iz Ilirske Bistrice, Beltincev, 
Laškega, Celja pa tudi z našega Gradeža 
podelile svoje znanje in izkušnje. Irena je 
k delu pristopila s pravo računovodsko 
natančnostjo – najprej s študijem palete 

obstoječega krep papirja, njegovih 
proizvajalcev, in nenazadnje, tudi z 
najugodnejšimi možnostmi nakupa. 
Udeleženke torkovih ustvarjalnic smo 
vsak torek lahko občudovale kak nov 
izdelek, in to je dodatno spodbudilo 
ustvarjalnost ostalih.   Simpatični lončeni 
lončki s cvetjem iz papirja v različnih 
barvnih kombinacijah in velikostih so 
se pokazali kot čudovito darilo. Eden 
prvih izdelkov je že poromal preko 
slovenskih meja – kako simbolično, 
prav v Anglijo. Naučile smo se izdelave 
različnih vrtnic, nageljnov, cinij in drugih 
rožic. Uporabnost novega znanja se je 
pokazala tudi pri pripravah na letošnji 
pust in mesec februar je potekal v 
opremljanju že pozabljenih klobukov iz 
naših omar  s papirnatim cvetjem. Če je 
bilo prvo pomerjanje klobukov še nekam  
sramežljivo, pa smo si za pusta klobuke 
nadele že bolj samozavestno in se skupaj 
z robarskimi šolarji  podale na čisto pravi 
pustni sprevod po Robu,  nato pa se z 
nekaj avtomobili odpeljali na obisk k 
našim članicam v Rute ter si privoščile 
pustno kosilo pri Zofi in Igorju na 
Turistični kmetiji Grčar v Dedniku.  Miza 
se je kar šibila pod vsemi dobrotami, s 
katerimi so nam postregli – ričet s kračo s 
svežim kruhom (kolačem), ocvirkovko in 
flancati. Igor je raztegnil harmoniko, zato 
smo še zapeli in se imenitno zabavali. 
Galerija naših klobukov v izložbenih 
oknih Parnasovega centra v Robu 
zaustavi marsikaterega Robarja, razstavo 
rožnatih klobukov pa si lahko k nam 
pridete pogledat še ves marec.  Pa 
seveda lepo povabljeni tudi na torkove 
ustvarjalnice in četrtkove čajanke ob 9h 
dopoldne.

Metka Starič, zavod Parnas

Tretji Evropohod
po E7 od Predgozda 

do Velikih Lašč
Kdor hodi, je vedno pred časom. 

Kdor hodi po evropskih pešpoteh, je nekaj desetletij pred časom. 
Kdor hodi po slovenskem delu evropskih pešpoti, je že četrt stoletja 

pred časom. In ta čas je vedno zdaj. 
(Dario Cortese)

Evropskih pešpoti je enajst in povezujejo Evropo. Kot piše v svojem 
vodniku Dario Cortese, to naredijo »na najbolj izviren, ljubezniv, 
prijeten in sploh koristen način ... Hodimo peš iz kraja v kraj, čez hribe 
in doline, iz dežele v deželo. Brez meja." Vse poti skupaj merijo okoli 
60.000 km, E6 se po dolžini približuje 7000 km, E7 pa meri 5000 km. 
Ker pa so evropske pešpoti živ organizem, se ves čas dograjujejo.  
Po Sloveniji potekata dve evropski pešpoti: Ciglarjeva pot E6 – od 
Drave do Jadrana vodi s severa na jug, od prevala Radelj v Kozjaku 
do Strunjana, dolga je 350 km ali 2–3 tedne hoje, ter Naprudnikova 
pot E7 – od Soče do Mure, ki po Sloveniji vodi z zahoda na vzhod, 
od Robiča do Hodoša, dolga je okrog 600 km (odprta je bila pred 
25 leti, 12. 9. 1986 v Predgozdu na križišču E6 in E7). Za vzdrževanje 
obeh evropskih pešpoti v Sloveniji v povezavi z lokalnimi društvi 
skrbi Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS), v kateri 
sodelujejo predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Zveze 
gozdarskih društev Slovenije, Planinske zveze Slovenije in 
Turistične zveze Slovenije. Vzdržuje stike z Evropsko pohodniško 
zvezo in od leta 2001 vsakih pet let organizira Evropohode.
Evropohodi 2011 potekajo vsako prvo soboto v mesecu pod 
pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Turka. Tretji 
Evropohod po E7 od Predgozda do Velikih Lašč  je v soboto, 
5. marca, pripravila Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji v 
sodelovanju z zavodom Parnas.   Pohodi se bodo zaključili jeseni 
v Andaluziji v Španiji, kjer bodo simbolično izlili vode iz vseh 
evropskih držav, pri nas jo bomo zajemali 1. oktobra na Geossu.
Za urejanje evropskih pešpoti E6 in E7 po velikolaški občini zadnja 
leta skrbi Planinsko društvo Velike Lašče. Poskrbeli so za obnovo 
oznak, ki so sestavljene iz rumenega, z rdečo obrobljenega  kroga, 
poleg pa je zapisana oznaka poti (E6 ali E7). Žig je na voljo v brunarici 
v Predgozdu, ta pohodnikom omogoča tudi prenočevanje (seveda 
v toplejšem delu leta). 
Na tretji Evropohod se je odpravilo skoraj 70 pohodnikov iz 
različnih koncev Slovenije: iz Sevnice, Ljubljane, Domžal, Dola pri 
Hrastniku, Zagorja ob Savi, z Rašice, iz Bavdkov, Dvorske vasi, Retij, 
Velikih Lašč, Roba, Bleda, iz Hočevja, Sodražice, Ankarana, Blejske 
Dobrave, Kočevja, Maribora, Kostanjevice, Slovenske Bistrice, 

Poljčan, Krmelja, Šentjanža, z Rake, iz Tržišča in Radeč. Nagovorila sta 
jih predsednik komisije Jože Prah in Metka Starič iz zavoda Parnas, 
ki je tudi članica omenjene komisije. Po poti so jih vodili gorski 
vodnik Viktor Uhan iz Šentruperta in člani PD Velike Lašče.  Med 
potjo so si ogledali rimske zaporne zidove v Selu pri Robu in freske 
»krovaških malarjev« iz sredine 15. stoletja v cerkvi pri Svetem 
Primožu. Z zanimanjem so prebirali vsebine na tablah tematske 
poti Claustra. S Svetega Primoža so se v dolino spustili po označeni 
poti PD Velike Lašče, v tem času pa so se v Mišjo dolino spuščali 
tudi jadralni padalci. Poiskali so letnico na najstarejšem slovenskem 
kozolcu – na Zadnikovi domačiji na Kaplanovem, na Podsmreki pa 
je pohodnike pozdravila tudi 91-letna Stritarjeva pranečakinja – 
gospa Vida. Ogledali so si zbirko kmečkega orodja v Stritarjevi kašči 
in pokukali v suhorobarsko delavnico pri Praznikovih. Evropohod 
smo zaključili pred Levstikovim spomenikom v Velikih Laščah, saj 
je letos 180-letnica njegovega rojstva. Jože Prah se je ob zaključku 
zahvalil članom PD Velike Lašče, ki vzorno skrbijo za markiranje in 
vzdrževanje E6 in E7, pa tudi ostalim, ki so pomagali pri pripravi 
pohoda. Prehodili smo nekaj več kot 11 kilometrov. Če bi pohod 
nadaljevali iz Lašč skozi gozd še do Podpeči, ki je že v dobrepoljski 
občini, bi prehodili celoten velikolaški krak E7. 

gospa Vida – Stritarjeva pranečakinja

Priložnosti, ki jih ponujajo edino stičišče evropskih pešpoti v 
Sloveniji, hoja kar po dveh evropskih poteh naenkrat in številne 
zanimivosti tik ob E7 pa še ne znamo zares vnovčiti. Prav žalosten 
je pogled na zaprto gozdarsko kočo ob stičišču E6 in E7. Med 
Predgozdom in Velikimi Lašče ob poti ni trgovin in gostiln, tako 
da se pohodniki lahko zanesejo le na gostoljubnost domačinov. 
Tudi če ne živimo tik ob poti, lahko s prijaznim smerokazom 
poskrbimo, da nas bodo našli. Naj nam ne bo nerodno ponuditi 
kozarca domačega soka, doma pridelane hrane, izdelkov suhe 
robe, preprostega prenočišča ali jih usmeriti na pravo pot. »Je 
mogoče primerjati hojo v Camino s hojo po evropskih pešpoteh?« 
sem vprašala pohodnico, ki je v preteklosti že prehodila obe. »Je. 
Po obeh je prijetno hoditi. Samo da v Španiji za pohodnike precej 
bolje poskrbijo.« Pot je po mnenju evropohodnikov pri nas dobro 
markirana. Priložnost imamo za naslednji korak. 

Metka Starič, zavod Parnas
foto Jože Starič
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Rezultati po kategorijah:
Ženske do 40 let
1. Mateja Gerdina (Borovnica)
2. Alenka Zupan Zidar (Velike Lašče)
3. Nika Možek (Velike Lašče)
3. Katarina Gačnik (Velike Lašče)

Ženske nad 40 let 
1. Dragica Lapajna (Šenčur)
2. Jasna Šebjanič Pupič (Postojna)
3. Vesna Perhoč (Zagreb)
3. Vera Menla (Zagreb)
Tolažilna skupina: 1. Tanja Možek (Velike 
Lašče)

Moški do 40 let
1. Dejan Fridrih (Gomilsko)
2. Simon Gradišar (Velike Lašče)
3. Primož Gajšek (Dobova)
3. Matevž Žgank (Celje)
Tolažilna skupina:
1. Bojan Vokal (Ivančna gorica) 

Moški od 40 do 50 let 
1. Erih Günter (Slovenj Gradec)
2. Tone Špringer (Novo mesto)
3. Andrej Godec (Slovenj Gradec) 
3. Tone Komar (Ljubljana) 
Tolažilna skupina:
1. Robert Mali (Domžale)

Moški 50 do 60 let
1. Gorazd Štor (Štore)
2. Đuro Paher (Zagreb)
3. Boris Škoberne (Celje)
3. Zdenko Čargo (Ročinj)
Tolažilna skupina:
1. Janko Pondelak (Radeče) 

Moški 60 do 70 let 
1. Miro Šemrov (Zalog)
2. Dragutin Stankovič (Ljubljana)
3. Miha Torkar (Bled) 
3. Ciril Kozjek (Šenčur) 
Tolažilna skupina:
1. Darjo Bergoč (Postojna)

Moški nad 70 let
1. Jože Hafner (Ljubljana)
2. Boris Perhač (Zagreb)
3. Stjepan Leskovec (Zagreb)
3. Vinko Zobec (Dobeno)

Ženske dvojice 
1. Vesna Perhoč – Vera Menla 
2. Mateja Gerdina – Alenka Zupan Zidar
3. Jasna Šebjanič Pupis – Dragica Lapajna 
3. Nika Možek – Tanja Možek 

Moške dvojice do 50 let
1. Simon Gradišar – Bojan Vokal
2. Erih Günter – Andrej Godec
3. Primož Gajšek – Škerl Damir
3. Dejan Fridrih – Jernej Lenko

Moške dvojice nad 50 let 
1. Miro Šemrov – Đuro Paher 
2. Boris Škoberne  - Dragutin Stankovič
3. Miha Torkar – Darjo Muznik 
3. Milan Žižmond – Zdenko Čargo 

zapisal Igor Sever
foto Niko Samsa

Šport in rekreacija Šport in rekreacija

11. CENETOV MEMORIAL
TVD Partizan Velike Lašče je 29. januarja izvedel že 11. Cenetov 
memorial, mednarodni turnir v namiznem tenisu za veterane 
in rekreativce. V celodnevnem tekmovanju je tekmovalo 85 
igralk in igralcev iz celotne države in sosednje države Hrvaške. 
Tekmovanje je potekalo v sedmih posamičnih kategorijah 
in treh kategorijah dvojic. Čestitke gredo domačim igralkam 
in igralcem za srčno borbo in osvojene kolajne. S pomočjo 
sponzorjev in donatorjev smo poskrbeli, da so bili vsi igralci in 
gledalci skozi celodnevno druženje tudi kulinarično postreženi 
in odžejani.  Nekateri bivši aktivni igralci in trenerji so s svojimi 
igrami poskrbeli za lepe in napete dvoboje, v katerih smo lahko 
uživali in tako spoznavali vse čare, ki jih prinaša igra namiznega 
tenisa. 

Donatorji in sponzorji prireditve:
Art-les Igor Sever s.p., Peka Kukelj in 
Gostilna pri Kuklju, Magri d.o.o., Trgoup d.o.o., Frizerski salon 
Centa Ana s.p., Trgovina Poni, Picerija pri Roku, Gostilna Kropec, 
Škof d.o.o., Happypek Pekarna Blatnik, Centralno ogrevanje 
Šilc Anton s.p., Izdelava sodčkov Indihar Stane s.p., Picerija 
Rozamunda, Frizerski salon Koderček Sernel Bogdana s.p., 
Tapetništvo Indihar Bojan s.p., Vodovodne inštalacije Belaj 
Marko s.p., Avtohiša Zalar, Elektroinštalacije Strnad Marjan s.p., 
Zagorc d.o.o., Slavček d.o.o., Puštab d.o.o., Strojna obdelava lesa 
Centa Zvone s.p.,  Mapri d.o.o. in glavni pokrovitelj tekmovanja 
Občina Velike Lašče.

KMN VELIKE LAŠČE  
U-13 – DRŽAVNI 
PODPRVAKI

Zadnjo nedeljo v februarju se je s finalnim turnirjem v Kidričevem 
zaključilo državno prvenstvo v futsalu v starostni kategoriji U-13. 
Številni gledalci, ki so napolnili novo športno dvorano, so lahko 
uživali v mojstrovinah mladih nogometašev. Med njimi je bila tudi 
ekipa KMN Velike Lašče, ki si je pravico nastopa na zaključnem turnirju 
zagotovila z osvojitvijo drugega mesta v ligaškem delu tekmovanja, 
ko so v 14 tekmah dosegli dvanajst zmag in le dva poraza.
V polfinalni tekmi je bil naš nasprotnik ekipa Agroproagro Ptuj. 
V tej tekmi smo sicer veljali za favorite, vendar sta pomembnost 
tekme in bučno navijanje domačih navijačev opravili svoje in odpor 
nasprotnika so naši fantje strli šele v zadnjih trenutkih tekme in 
zasluženo zmagali z rezultatom 4 : 3!
V finalu je bil naš nasprotnik druga ekipa s Ptuja, Špedicija Goja, s 
katero smo v rednem delu že dvakrat izgubili. Tokrat so fantje krenili 
v tekmo pogumno in si že takoj v začetku tekme pripravili nekaj 
priložnosti. Ves čas tekme so bili boljši nasprotnik, o čemer priča 
tudi razmerje prekrškov v našo korist (11 : 2). Ob samem zaključku 
tekme so zastreljali tudi dva kazenska strela (10 m). Nasprotnik se 
je uspešno branil in dosegal gole iz protinapadov in na koncu slavil 
zmago z rezultatom 4 : 3.
Za doseženo drugo mesto v državi si fantje in trener Srečo Rajšl 
zaslužijo vse čestitke.
Prav vsi so se v letošnjem tekmovanju vpisali med strelce, gol 
je dosegel tudi vratar Nejc Mramor. Sicer so gole dosegli:  Alen 
Salčinović  (19 golov), Gal Škulj (18),  Alen Blatnik  (17), Luka Debeljak 
(12),  Nik Pintarič (9), Matija Klun (8), Klemen Sernel (7), Kristjan 
Pečnik (7).

REZUlTATI  FINAlNEGA  TURNIRJA
Agroproagro Ptuj : KMN Velike Lašče
3 : 4 (1:2)
Špedicija GOJA Ptuj : Fiziocenter Litija
13:0 (7:0)
FINAlE
Špedicija GOJA Ptuj : KMN Velike Lašče
4:3 (2:2)
TEKMA ZA 3. MESTO
Agroproagro Ptuj : Fiziocenter Litija
4:2 (1:1)

Primož Škulj

Mladinci KMN
VELIKE LAŠČE  
U-18

ZAKLJUČILI DRŽAVNO PRVENSTVO
Zadnji vikend v januarju smo predstavniki KMN Velike lašče, 
mladinci U-18, zaključili tekmovalno sezono. Letos smo se 
drugo leto udeležili državnega prvenstva in po slabšem začetku 
nadaljevali bolje. Končna lestvica in solidno četrto mesto v skupini 
B predstavlja realno uvrstitev glede na vloženo. Mladinci smo 
trenirali ob sredah od oktobra do januarja, tekmovali ob vikendih. 

KONČNA LESTVICA U-18 SKUPINA B, 29. 1. 2011
Mesto Klub                      Tekem      Z       N     P     Goli       Točke
 1.       FC Litija                           12      11    0    1     90 : 23     33
 2.       Fragmat Extrem                 12        7    1    4     37 : 29      22
 3.       Futsal klub Dobrepolje    12        6    1    5     45 : 47     19
 4.       KMN Velike lašče              12       4    2    6     47 : 53     14
 5.       Casino Safir                          12       4    1    7     32 : 48      13
 6.       Weber                                    12       4    0    8     28 : 62      12
 7.       Viktorbit eBlagajna            12       3    1    8     27 : 44      10
 
Veseli dejstvo, da imamo v svojih vrstah igralca (Marka Pintariča), 
ki se je uvrstil na širši spisek futsal reprezentance Slovenije do 
enaindavjset let. To štejemo kot uspeh, o katerem smo pred 
pričetkom sezone le sanjali. Je dobra motivacija za nadaljnje delo z 
mlajšimi selekcijami. 

Letošnjo ekipo so sestavljali: Nejc Podobnik, Miha Glavan, Luka 
Koren, Gašper Bavdek, Danilo Kozina, Miran Sulejmani, Andraž 
Štampfel, Denis Jaman, Mark Pintarič, Jan Žužek, Jan Mohorič, 
Matic Mohorič, Miha Žužek, Domen Škulj in Lovro Spichal. 
Bravo, fantje! Čestitam za odnos na treningih in na tekmah, ki je za 
vaša leta naravnost odličen.

zapisal Mitja Pintarič,
 trener mladinske ekipe KMN Velike Lašče U-18
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Pozdravljeni ljubitelji športa. KickBoxingKlub Spirit je pod okriljem ŠD 
TVD Partizan tudi letos zelo dejaven, prav tako kot v letu 2010, ki se 
je končalo izredno uspešno za naše tekmovalke in tekmovalce. Klub 
je dobil novih, no, nekaterih tudi starih šest državnih prvakov, dva 
podprvaka in enega tretjeuvrščenega na državnem prvenstvu. Člani 
slovenske reprezentance pa so bili Nataša Dobravec, Luka Meglen in 
trener Edo Latič, ki pa je pričel s tekmovanji v profesonalni disciplini K1.
Letošnje leto se je začelo prav razburljivo, saj so se člani kbk Spirit 
udeležili velike mednarodne tekme Golden Glove v Italiji, kjer je Matej 
Kožar po izredni borbi zasedel tretje mesto, članica Nataša Dobravec 
je v kategoriji -65 kg za las z rezultatom 2 : 1 zgrešila prvo mesto proti 
favorizirani domačinki, Edo Latič pa je domov odnesel nove zlate 
rokavice in tako ponovno dokazal, da je v dobri formi. Z rezultati smo 
v klubu zadovoljni, res pa je, da nekaj najboljših tekmovalcev ni moglo 
tekmovati zaradi drugih obveznosti. 
Za nami je tudi prvo kolo državnega prvenstva, ki je bilo v Zagorju. 
Tekmovalo se je praktično v vseh disciplinah, rezultati pa so bili sledeči:
2. mesto larisa latič;
1. mesto Iris latič;
1. mesto Dan Grešak;
1. mesto Nataša Dobravec; 
2. mesto luka Meglen; 
2. mesto Obrstar Andrej, ki v finalu ni nastopil zaradi poškodbe roke; 
škoda, ker tekovalec v finalu je bil za Andreja lahko premagljiv;
1. mesto pa je drugič zapored osvojil v disciplini full low kick Edo 
latič, ki je v finalu premagal Jasmina Bečirovića, ki je pred kratkim 
nastopil na tekmovanju WFc in tako (p)ostal državni prvak v tej 
disciplini.
Rezultati kažejo na izredno dobro pripravljenost tekmovalcev, nekateri 
so s svojimi borbami navdušili občinstvo in poželi kar nekaj aplavzev 
za svoje akcije. Letošnja sezona pa je še dolga, saj so nasledne tekme 
že v marcu in aprilu, Edo latič pa se bo aprila udeležil turnirja osmerice 
v Belgiji, kjer se bo zmagovalec potegoval za pogodbo z največjo K1 
organizacijo v evropi; ITS SHOWTIME.
Na koncu bi omenil še nove člane, ki so letos pričeli trenirati in se pridno 
pripravljajo za nastope, ki sledijo v naslednjem letu. Nekaj je zelo 
talentiranih in s pravim delom bodo rezultati kmalu vidni. Upamo, da 
vam v naslednji številki sporočimo še bolj vesele in uspešne rezultate 
naših športnikov, ki zastopajo naš kraj in klub na tekmovanjih.

VABIMO NA ZAČETNI TEČAJ 

SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE
VSEH GENERACIJ z ELEMENTI

FIT-AEROBIKE IN SPROŠČANJA

TEČAJ OBSEGA DVOMESEČNI PROGRAM VADBE
PRIČETEK 1. april 2011

INFO-TRENING BREZPLAČNO
(športna oprema, brisača, voda)

SRE.  21:00 – 22:00 – VElIKE lAŠČE
(OŠ) MAlA TELOVADNICA

PRIJAVA & INFO: 070 855 372  EDO lATIČ
EMAIL: edo.latic@gmail.com

www.kickbox-spirit.com

cENA TEČAJA ZNAŠA 80 EUR
(možno plačilo v dveh obrokih)

TEČAJ OMEJEN NA 20 OSEB V SKUPINI (PREDPRIJAVA )

KICKBOXING EVENTS

Našim rekreativcem pa se zahvaljujemo za podporo, ki jo dajejo klubu 
in prispevajo k dobrim rezultatom in praktično vrhunskemu vzdušju v 
klubu. Upamo, da nas bodo še naprej bodrili na treningih in tekmah.

Športni pozdrav
KBK SPIRIT – VELIKE LAŠČE

Edo Iron Dragon Latič – državni prvak 2011 – full low kick

TENIS CEREJA, 
VELIKE LAŠČE
Že pred dvema tisočletjema je človeštvo poznalo igro, ki se je 
imenovala TRIGON. Rimljani so malo usnjeno žogico napolnili s 
semeni fig in jo toliko časa udarjali z lesenimi vesli preko napete 
vrvi, dokler ni končala na tleh. Igrali so posamezno ali v dvojicah, 
živahno se je razgibaval tako šibkejši kot močnejši spol.

Prvi Slovenec, ki je izgradil teniško 
igrišče, je bil Ivan Tavčar leta 1897 
na Visokem v Poljanski dolini. Tudi 
on sam je igral tenis in pri tem 
užival v njem kot v igri in športu.
Danes ima tenis milijone 
privržencev po vsem svetu, 
posamezni igralci in igralke pa so 
znani po bajnih zaslužkih. 
O Cereji, kjer sta danes dve 
peščeni teniški igrišči, starejši vedo 
povedati lepe zgodbe o »toplicah«, 

kopališču, perišču, elektrarni, stolarni in mogočnem drevoredu. 
Na področju se čuti pozitivno energijo preteklih rodov. 
Tudi teniška igrišča bodo drugo leto praznovala okroglo 20. 
obletnico.
Pred nami pa je seveda nova teniška sezona. Takoj ko se 
temperature dvignejo, ste vabljeni na tenis. To je prijetna oblika 
rekreacije in druženja za vse starostne skupine. Igra poteka 
posamezno, v dvojicah in mešano. Najbolje, da si jo privoščimo 
vsaj enkrat do dvakrat tedensko, včasih nam bo mogoče uspelo 
tudi večkrat. Vsi vem, da je potrebno po uri vedno analizirati 
udarce, pokomentirati dobljene in izgubljene točke. 
V prijeten lokal ali senco na vrtu ste povabljeni vsi, ki tenisa še 
ne igrate.

Tudi v letošnji sezoni bomo organizirali tečaje tenisa za odrasle, 
teniško šolo za otroke in mladino, teniško piramido in seveda 
turnirje in piknike vseh vrst. Že sedaj vas lepo vabim na vsa 
dogajanja, nove člane pa seveda na tečaje tenisa. 

Sprejemamo že rezervacije letnih kart, prijave na 
tečaje in teniško šolo. Vse dodatne informacije 
so vam na voljo na naši spletni strani:
www.villa-cereja.si, lahko nas tudi pokličete
na tel.: 041 348 498,
ali pošljete e-mail na: villa.cereja@siol.net.      

Stanka Hren

Lašče - Ribnica - Grosuplje - Videm - Ljubljana

 

več kot 10-letne izkušnje
odlične reference

najnižje cene
dosegljivi praktično non-stop

prevzem dokumentov na vašem sedežu
GO-GA Kozjek in partner d.n.o. Mala Slevica 58/B VELIKE LAŠČE

01 7889-409 051 311-766
goga.kozjek@gmail.com 

ELANDA d.o.o.
Plosovo 2
1315 Velike Lašče
041/753-031
danica.rojc@siol.net

Letos smo za okrasitev vaših domov vzgojili 
okensko in balkonsko cvetje: za zasajanje 
gredic in grobov sadike enoletnic, za vrtove 
pa sadike zelenjave.

Ponujamo tudi substrat za presajanje, 
gnojila in korita z vodno rezervo ter nasvete 
za zasajanje. 

V vrtnariji  delamo                       
od ponedeljka do sobote
od 9. do 19. ure,
v nedeljo in na praznik pa
od  9. do 12. ure.                          

 Vljudno vabljeni!  
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LOV BREZ MEJA
Meje lahko tudi združujejo

»Meso pri kosti in zemlja ob meji sta najslajša,« pravi ljudska 
modrost. Meje lovišč so bile in so še vedno marsikje jabolko spora 
sosednjih lovskih družin. Lovci nikakor ne dojamemo, da nam z 
določitvijo lovišč država ni »vzela« ali »dala« dela lovišča, pač pa 
zgolj manj ali več ponudila, mi pa smo s podpisom koncesijske 
pogodbe to sprejeli.

Vodstva lovskih družin Velike Lašče, Martin Krpan na Blokah in 
Sodražica so po podpisu koncesijskih pogodb na pobudo vod-
stva LD Velike Lašče zadeve uredila na najlepši možni način. Pred-
stavniki vseh treh lovskih družin smo se zbrali na terenu, poklicali 
smo še predstavnika ZGS Mirana Bartola in skupaj smo označili 
spremenjene meje med lovišči v prijetnem tovariškem vzdušju. 
Vzdušje na terenu je botrovalo ideji, da organiziramo »lov brez 
meja«, lov treh lovskih družin okrog tromeje, na katerem bomo 
svojim lovskim tovarišem na terenu pokazali mejo, hkrati pa doka-
zali, da meje niso nekaj, kar nas ločuje. Novembra 2010 smo idejo 
tudi uresničili. Lova so se udeležili praktično vsi aktivni lovci vseh 
treh družin. Že na samem začetku, na zbornem mestu, je lovce s 
pesmijo pozdravil lovski moški pevski zbor Martin Krpan na Blok-
ah. Sam lov je potekal vzorno in zvonjenje dvanajstih goničev je 
razvajalo naša ušesa. Že po končanem prvem delu smo se lahko 
obilno okrepčali, po lovu pa je sledilo kosilo in veselo druženje 
pred novim bivakom LD Velike Lašče na Novem Potu.
Prijetno in veselo druženje s sosedi je rodilo sklep, da »lov brez 
meja« postane tradicionalen. S tem smo dokazali, da meje lahko 
tudi združujejo. 

mag. Jernej Marolt

OBVESTIlO lOVSKE DRUŽINE VElIKE lAŠČE

Škode od divjadi in 
na divjadi 
V skladu z določilom 1. odstavka 56. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08) lovska družina Ve-
like Lašče obvešča lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov, 
da je pooblaščena oseba upravljavca lovišča Velike Lašče, ki 
sprejema prijave škod od divjadi in na divjadi v letu 2010, 
Alojz Venturini, Grič 25, 1315 Velike Lašče. 
Pisne prijave škod lahko posredujete na naslov LD Velike 
Lašče, Prilesje 25, 1315 Velike Lašče. 
Usposobljeni osebi za ocenjevanje škod sta Alojz Indihar in 
France Zakrajšek.

Za UO LD Velike Lašče: 
mag. Jernej Marolt

Bili smo na 
predavanju.
Društvo podeželskih žena nas je povabilo na 
predavanje na temo »Reševanje problemov na 
vrtu na ekološki način«.
Zanimivo! Nikoli ne vemo dovolj o pridelovanju vrtnin na našem vrtu, 
o negi, vzdrževanju in pravilni obdelavi naše matere zemlje, da bi nam 
rodila več, lepšo in bolj zdravo zelenjavo.
Zbrali smo se v kar lepem številu. Tisti, ki mislimo, da ne vemo še vsega, 
tisti, ki smo si želeli osvežiti svoje znanje. Predvsem izvedeti kaj novega. 
Po dveh čisto kratkih urah predavanja in pogovora s predavateljico 
Fanči Perdih smo si lahko nakupili »AMARANT« ekološko pridelana 
semena.

Vsi, ki smo se zbrali, smo bili več kot zadovoljni, saj nam je izredno 
prijetna in polna znanja predavateljica odgovorila na marsikatero naše 
vprašanje.

Za DPŽ zapisala VIDA KALAN

Jih še imate v svojem vrtu? Fotografija je bila posneta na enem od gradeških vrtov.

ZASADITVE SKOZI ČAS
Na podeželju bi težko našli hišo, pri kateri so okenske police brez 
cvetočega okrasja. Tudi v času naših mam in babic ni bilo nič 
drugače. Vsaka, lahko še tako majhna hiša, je imela zasajeno vsaj 
posodo ali dve. 
Najpogostejše so bile pelargonije. Pokončne, z velikimi cvetovi, 
močnih rdečih, roza ali vijoličnih barv. Tudi roženkravt ali dišeča 
pelargonija je bila skoraj pri vsaki hiši. Pogosti so bili še nageljni, 
vodenke, fuksije in asparagus. 
Gospodinje so si izmenjale vršičke, navadno so jih rezale avgusta. 
Dobro so vedele, katere rastline so rade na soncu in katerim ugaja 
bolj senčna lega. Zasadile so jih v lesena korita ali glinene posode. 
Včasih je prišel prav tudi kakšen že odslužen lonec s kuhinje. Rože 
so sadile v vrtno zemljo. Primešale so še zemljo iz gozda, kakšno 
lepo krtino iz travnika in malo preperelega gnoja. Za lepo rast in 
bogatejše cvetenje so jih dognojevale s koprivami. Tudi s prezi-
movanjem niso imele težav. Korita so prestavile na notranjo stran 
okna in zeleni okras jih je spremljal še pozimi.
Danes, v moderni dobi, pa je čisto drugače. V vrtnarijah in vrtnih 
centrih lahko kupimo veliko vrst in sort sezonskega cvetja. Pred 
nakupom moramo ugotoviti, kakšno lego imamo (sonce, senca, 
polsenca), saj bomo le tako lahko izbrali ustrezne rastline. Poznati 
moramo dimenzije korit oziroma posod ter njihovo število. Za 
nasvet lahko prosimo strokovnjaka ali pa kombinacije izdelamo 
sami.

Nekaj primerov zasaditev: 
Sončna lega
Pelargonije (pokončne, angleške, bršljanke, dišeče), surfinije, 
milijon zvončki, bacopa, bidens, moljevka, glechoma, asparagus, 
lotus, krompirjevka, brahikoma, gavra, tunbergija, trave (per-
janke) …
Polsenčna in senčna lega
Nageljni, zmajeva krila, gomoljne begonije, fuksije, vodenke, 
bršljan, diascija, mimulus, sladki krompir, abutilon …
Lepo je, da uskladimo cvetje z barvo fasade, ograje oziroma 
obstoječo zasaditvijo na vrtu. Izberemo ustrezen substrat za sa-
jenje. Pomembno je, da preverimo sestavo. Vsebovati mora glino 
ali katero drugo komponento za zadrževanje vode. Drugače se 
bo zemlja zelo hitro izsušila. Poleti  bodo rastline  kljub rednemu 
zalivanju trpele sušo. 
Za bogatejše cvetenje izberemo gnojilo za dognojevanje.
Po koncu sezone navadno rastline zavržemo. Če pa imamo 
možnost za prezimovanje, jih lahko vsaj nekaj obdržimo za 
prihodnje leto. Pomembno je, da izberemo dovolj svetel in ne-
ogrevan prostor (idealna temperatura je od 5 do 15 °C). Zalivamo 
občasno, samo toliko, da se zemlja ne izuši. Proti koncu februarja 
rastline malo obrežemo. S tem jih pomladimo in jim povrnemo 
lepo obliko. Ob koncu aprila oziroma v začetku maja bodo že 
lepo obraščene zacvetele v novi zasaditvi. 

Matejka Krašovec

Pri izbiri teme za februarsko tematsko čajanko smo razmišljali ta-
kole: ker ima sveti Valentin ključ od korenin, je čas za razmišljanje, 
kaj bomo letos posadili v balkonska korita, na terase, postavili 
na okna ali zasadili okrog hiš. Zakaj ne bi pokukali v bogato zak-
ladnico naše dediščine – kako so to počele mame, babice, tete, 
prababice?  V goste smo povabili diplomirano agronomkinjo 
Matejko Krašovec iz Marinčkov, ki ima bogate izkušnje pri delu v 
vrtnariji. V krajšem predavanju je predstavila,  s katerimi rastlinami 
so okna, ganke in okolico hiše polepšali na podeželju in kako so 
poskrbeli za sadike. Opozorila je na najpogostejše napake, ki jih 
počnemo pri skrbi za rastline. Nanizala je nekaj praktičnih nas-
vetov, kako bodo rastline bolje uspevale, večino časa pa je posve-
tila vprašanjem udeležencev. V Parnasovem centru v Robu imamo 
sedaj »zeleno škatlo«, v kateri se že zbirajo vprašanja, na katera nam 
bo lahko odgovorila na naslednjem predavanju, nekaj nasvetov pa 
si lahko preberete tudi v njenem članku Zasaditve skozi čas.  
Matejka Krašovec deluje kot Parnasova prostovoljka pri projektu 
Slovenska mreža za interpretacijo dediščine, v kateri zavod Parnas 
deluje kot konzorcijski partner in ga delno sofinancira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. Omenjeno  predavanje sodi 
med  aktivnosti  pri razvijanju dediščinskih skupnosti. V sodelovan-
ju s Knjižnico Frana Levstika bo Matejka Krašovec na vaša vprašanja 
odgovarjala  tudi v prostorih knjižnice v Velikih laščah v poned-
eljek, 11. aprila 2011, ob 19.00. Lepo vabljeni! 

Metka Starič, Zavod Parnas

Februarska gostja v Parnasovem centru v Robu je bila Matejka Krašovec, ki je 
udeležencem  tematske čajanke predstavila zasaditve oken, balkonov in okolice hiš 

Sobota, 26.03.2011 
   8.00 Turjak
            (pri krajevnem domu)
   9.30 Rašica (pri Žužku)
10.00 Knej (pri Adamiču)
10.30 Rob (pri trgovini)
11.00 Osredek (na vasi)
11.45 Pečki (pri Ovnu)
12.00 Purkače (na križišču)
14.30 Krvava peč (pri šoli)
15.00 Rute (pri šoli)
15.30 Lužarji (na vasi)
16.00 Podstrmec
            (pri Kraševcu)
16.30 Karlovica (pri trgovini)
17.00 Mala Slevica
           (pri Kropcu)
17.30 Velike Lašče (pri vagi)

RAZPORED 
CEPLJENJA 

PSOV 
PROTI 

STEKLINI

Kaj bo letos 
cvetelo na 
naših oknih 
in balkonih?

Ponedeljek, 28.03.2011
14.30 Dvorska vas (na vasi)
15.00 Retje (pri mostu)
16.00 Male Lašče (na vasi)
17.00 Veliki Osolnik (pri šoli)

cena cepljenja je 34,89 €.

Če bo pes proti steklini 
cepljen prvič, prinesite s 
sabo EMŠO lastnika, ki mora 
biti starejši od 16 let. 
Na razpolago bodo tudi 
ampule proti zunanjim 
zajedalcem.
Če se cepljenja na terenu 
ne morete udeležiti, lahko 
psa pripeljete tudi v eno 
od ambulant Veterinarske 
postaje Ljubljana (V Mestni 
Log ali BTC).
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V zadrugi se je že več let med člani in delavci 
rojevala pobuda za V zadrugi se je že več let med 
člani in delavci rojevala pobuda za izgradnjo 
nove trgovine v Velikih Laščah, ki bi ustrezala 
sodobnejšemu načinu poslovanja, zlasti da 
bi nudila širši izbor artiklov in omogočala 
ustreznejši dostop do same trgovine in 
parkirišča v neposredni bližini.
Upravni odbor zadruge in celotni občni zbor 
sta o izgradnji nove trgovine sprejela sklepe že 
v letu 2005.

Prvi problem se je pojavljal že glede same 
lokacije, saj v centru Velikih Lašč novogradnja 
ni bila mogoča. V letu 2006 je zadruga odkupila 
zemljišče med gasilskim domom in stavbo 
suhe robe od Staneta Indiharja iz Doljnih Retij. 
Zemljišča je bilo še vedno premalo, zato je bil 
v letu 2007 in 2008 odkupljen še del zemljišča 
od Franceta Brodnika iz Velikih Lašč. Brodnikov 
France je pri izgradnji pokazal izjemen posluh, 
njegovo zemljišče smo koristili za deponijo 
zemlje.
V izdelavo je bil dan idejni projekt, ki se je 
postopno spreminjal, končno podobo novega 
Zadružnega trgovskega centra pa je arhitektni 
biro Lesar izdelal v začetku leta 2009.
Govoriti o investiciji je bilo navdušujoče, v 
računovodstvu pa nas je skrbela tudi finančna 
izvedba. V začetku se niso omenjali preveč 
veliki stroški, vsako poseganje v zemljišče pa je 
prinašalo dodatne obremenitve.
Zadruga je skozi leta prihranila dobršen del 
sredstev. Denar se je leto za leto hranil na banki 
kot vezan depozit, vsak dinar, tolar in evro je 
pripomogel k temu, da se je investicija v veliki 
meri pokrila iz lastnih sredstev. Kljub temu 
nam je Banka Koper odobrila 250.000,00 EUR 
kredita za dokončanje gradbenih del in nabavo 

trgovske opreme. Pri najemanju kredita ni bilo 
večjih težav glede na bilančno stanje zadruge.
V februarju je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, v marcu so bile gradbenikom 
poslane ponudbe za gradnjo.
20. aprila 2009 je bila podpisana gradbena 
pogodba z GP Križnar, Lukovica. Nadzor nad 
gradnjo smo zaupali Andreju Rusu in njegovim 
sodelavcem.
Zadnje dni aprila je v zeleno površino zakopal 
bager Zdeneta Marklja – bili smo na začetku 

novogradnje. Vreme nam ni bilo posebej 
naklonjeno, dež je rosil skoraj slednji dan. Tudi 
teren je pokazal svoje zobe, površina ni bila 
tako mehka, kot je kazalo na začetku, izkop 
se je nekoliko podaljšal glede na določeni 
termin. Vzrok temu je bil premik vodovodnega 
omrežja in raziskave zemljišča s strani Zavoda 
za kulturno dediščino.

Z občudovanjem smo opazovali postavljanje 
velikega dvigala, ki je olajšal celotno gradnjo.
Sonce je v poletnih mesecih močno pripekalo 
in žgalo upognjene hrbte delavcev, ki so 
vezali železo, zalivali temelje, zasipali in ravnali 
material od ranega jutra pozno v večer.

Na gradbišču je bilo vsak dan kot v čebelnjaku, 
zlasti na začetku, dokler se niso pokazali prvi 
obrisi stavbe. Vsak dan je bilo treba nekaj 
odkopati, zasuti, spet kopati.
Ljudje, ki so hodili v trgovino z repromaterialom, 
so radi opazovali gradnjo in jo vsak po svoje 
komentirali, v glavnem pohvalno, sem in tja 
dodali svoje ideje, poti nazaj ni bilo več.
Po dvomesečnem delu se je pokazalo ogrodje 
trgovine, velika stena z okni, okroglimi kot 
laški sir. Ta okna so kopija oken na nekdanjem 
zadružnem oz. sedanjem Levstikovem domu. 
Na enem delu gradbišča je bila še gradbena 
jama, na drugem je streho že krasila smrečica.
V notranjosti so se po tleh in stropu vili kabli, cevi 
so slonele ob stenah, delavci so se poglabljali v 
načrte.
Sledila je zunanja obloga sten, v notranjosti pa 
so keramičarji že polagali ploščice.
Vsako sredo so se sestajali predstavniki zadruge, 
izvajalcev in nadzornikov, pregledovali 
končana dela in sestavljali zapisnike o odpravi 
pomankljivosti.
Med časom gradnje  Zadružnega trgovskega 
centra je občina urejala parkirišča pri 
pokopališču, na trgu pa je svoje gostinske 
prostore prenavljal tudi Kukelj in prijetno je bilo 
opazovati ta gradbeni elan v Velikih Laščah.
Nemalo del, skrbi in še več finančnih sredstev 
je bilo z opornim zidom pri gasilskem domu ter 
zidom ob cesti in parkirišču. To so bila dodatna 
dela, ki v gradbeni dokumentaciji niso bila 
zajeta in so precej povečala stroške gradnje. 
Pri gradnji ceste, ki se spušča od stavbe suhe 
robe proti trgovini, nam je na pomoč priskočil 
France Brodnik, ki nam je ponudil dodatne m2 
zamljišča, da se je cesta lahko speljala, kot je 
bilo potrebno.
Dela so potekala preko celega leta 2009, 
asfaltiranje je bilo izvedeno šele zadnje dni 
decembra in podjetje Mapri je asfalt polagalo 
skoraj na že zasneženo cestišče.
V zadnjih decembrskih dneh je tudi podjetje 
Šturm iz Nove Gorice dostavilo del hladilne 
naprave, gostinski lokal pa sta opremila 
podjetje Cookinox in Andrej Stritar iz Rašice.
Ponovoletni dnevi so pokazali svoj pravi zimski 
obraz in zaradi nizkih temperatur so se dela 
upočasnila.
V začetku marca 2010 je bila trgovina oz. 
celotna stavba pripravljena za tehnični pregled, 
vendar je bilo potrebno še vedno kaj postoriti 
in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
10. marca je bil opravljen tehnični pregled 
trgovskega centra. Člani komisije so v novem 
lokalu po mizah razprostrli načrte, pregledali 
zgradbo od kleti do podstrešja.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se 
je začelo s polnjenjem polic. Mercatorjevi 
tovornjaki so dostavljali blago, strokovni 
sodelavci iz Mercatorjeve prodajne službe 

so nam pomagali z nasveti in delom pri 
razporeditvi artiklov na police in v treh dneh 
je bila trgovina napolnjena. Zadnji dan je 
okrepljena ekipa delala skoraj do jutra.
Pri polnjenju polic so pomagali vsi delavci 
zadruge, vsak po svojih močeh. 
V računovodstvo pa so prihajali računi za 
dobavljeno blago, res z nekoliko daljšimi 
plačilnimi roki, a denarja za poravnavo je 
primanjkovalo, kar so opazili tudi naši člani oz. 

vsi kmetje, od katerih smo odkupovali živino in 
so morali na izplačilo čakati nekaj dni več kot 
ponavadi.
Trgovina na stari lokaciji je poslovala nemoteno 
in zadnji kupci, ki so tih pred dvanajsto opravili 
nakupe, so bili Eli Levstik, Janez Indihar in Jože 
Miklič.
Trgovina ZTC je odprla svoja vrata 26. 3. 
2010. Ob sedmi uri je bilo v trgovini še vse 
v neredu, kartoni vsepovsod, ceniki niso bili 
izdelani, v računalnik so se še vedno vnašali 
podatki. Najbolj nam je zagodel pos sistem za 
plačevanje z negotovinskimi karticami zaradi 
slabih telekomunikacijskih povezav, na kar 
nismo imeli nobenega vpliva.
Ob 9. uri je bila trgovina »pošlihtana«.
Zunaj se je že zbirala množica povabljenih 
krajanov. Postavljeni v gruče so se pomenkovali. 
Društvo podeželskih žena je postavilo stojnico 
s svojimi dobrotami. Tudi narodnih noš ni 
manjkalo in vsi so se prav radi postavili pred 
fotoaparat.
Prva prenova trgovine je bila v Velikih Laščah 
leta 1976, ko so prodajne pulte zamenjale prve 
samopostrežne police in je bila iz trgovine 
odstranjena velika lončena peč.
Ponovno je bila trgovina prenovljena leta 1997, 
ko so se prodajni prostori povečali na 180 m2 
in bila preurejena skladišča v kletnih prostorih. 
Zdajšnji Zadružni trgovski center ima skupno 
uporabno površino 1100 m2.
Na otvoritvi je zbrane najprej pozdravil 
predsednik zadruge Ivan Levstik in orisal 
potrebe po gradnji novega centra, predstavil je 

izvajalce, nanizal podatke o stroških, ki skupno 
znašajo 1,5 milijona EUR. Izrazil je prepričanje, 
da se vsi veselijo nove pridobitve, saj se bo na 
enem mestu lahko opravil nakup, poslužili se 
boste lahko bančnih storitev in pokramljali ob 
kavi v gostinskem lokalu.
Podžupanja dr. Tatjana Devjak je v svojem 
nagovoru poudarila, da je kraj že dolgo 
potreboval večjo in sodobno trgovino, saj so 
potrebe kupcev vsak dan večje.

Direktor franšiznega sektorja Mercatorja 
Milan Stegne je navdušeno pozdravil to 
izgradnjo, saj je s tem postala zadruga največji 
franšizojemalec glede na prodajno površino, 
ki sedaj meri 370 m2. Poudaril je, da si mora 
poslovodstvo prizadevati za čim tesnejše 
sodelovanje z Mercatorjem in upoštevanje 
njegovih pravil.
Zadružno zvezo Slovenije je zastopal Bojan 
Štepec, saj je velikolaška zadruga tudi članica 
ZZ Slovenije, ki zastopa interese vseh slovenskih 
kmetov in skrbi za ohranjanje podeželja.
Ob koncu smo ugotovili, da je vse naše življenje 
ena sama trgovina. Prodajamo svoje znanje, 
svoj čas, svojo zunanjost, svoje vrednote in 
kupujemo toliko, kolikor pač zmoremo. Zastonj 
je le malo stvari, a tiste so največ vredne.
V enem letu so človeške roke ustvarile zgradbo, 
trgovske police so napoljnjene z dobrinami, a 
to ni vse, kar potrebujemo. Zato smo zaprosili 
gospoda župnika Vlada Jaksetiča, da blagoslovi 
stavbo in vse zbrane.
Vstop v trgovino je preprečeval pisan trak. Za 
odprtje vrat v svet smo zaprosili podžupanjo 
Občine Velike Lašče dr. Tatjano Devjak, Franca 
Brodnika in novo poslovodjo Marijo Pavlin.
Trak je bil prerezan s škarjami, ki režejo trakove 
že od leta 1961, ko se je zadruga pričela poleg 
osnovne kmetijske dejavnosti ukvarjati tudi s 
trgovino.
Ob zvokih, ki jih je iz harmonik izvabil Duo Suha 
pipa, so obiskovalci vstopili v novo trgovino 
in se po njej razkropili ter iskali želeno blago. 
Imeli so precej težav, saj je razporeditev precej 
drugačna kot v stari trgovini. Čez nekaj časa 
je pred blagajnama stala kolona, kakršno bi si 
želeli vsak dan. Ta dan ni bil namenjen samo 
nakupovanju, ampak tudi medsebojnemu 
druženju.
V spodnji etaži je trgovina s tekstilom in 
galanterijo, ki pa žal v času otvoritve ni bila 
najboljše založena, ker se je več pozornosti v 
zelo kratkem času namenilo trgovini z živili.
Živahneje je bilo v baru. Ob šanku je stekel 
pogovor o gradnji, o samen objektu pa tudi 

o delu na kmetiji, kriznih časih, ljudje so si 
nazdravljali med seboj. 
KZ Velike Lašče ima z Mercatorjem sklenjeno 
pogodbo o franšiznem sodelovanju, kar je 
razvidno tudi iz tega, da so na vseh zadružnih 
trgovinah v Laščah, v Robu in na Turjaku 
napisane table Mercatorja. Poslovanje 
zadružnih trgovin je samostojno v okviru 
franšizne pogodbe, kar omogoča kupcem 
kupovanje po enakem sistemu, kot je v 
Mercatorju.
Cene so določene s strani Mercatorja, akcijske 
prodaje so enake, razen kadar je objavljeno 
v reklamnih časopisih Mercator, da določene 
akcije v franšiznih trgovinah ne veljajo.
Kupci lahko kupujejo z zeleno Mercator 
plačilno ali modro gotovinsko kartico, kar jim 
omogoča zbiranje pik. Za vsak nakup blaga 
v vrednosti nad 4,00 EUR prejme kupec eno 
piko. Za koriščenje 90 pik kupcu pripada blago 
v vrednosti 11,00 EUR, za 250 pik blago za 40,00 
EUR, za 600 pik blago za 120,00 EUR in za 1250 
pik blago za 300,00 EUR. V letu sta dve bonitetni 
obdobji. Prvo traja od 1. februarja do 31. julija, 
drugo od 1. avgusta do 31. januarja. Tako 
koriščanje pik lahko prinese kupcu tudi do 6 % 
popusta pri nakupu blaga.
Pike lahko zbirate v Robu, na Turjaku, v 
Zadružnem trgovskem centru in prav tako 
tudi v prodajnem prostoru Tekstil – galanterija 
v spodnji etaži centra. Tam vam nudimo vse 
od šivanke pa do oblačil in copat, od robca do 
posteljnine, od svinčnika do zvezka. Na policah 
se bo našla posoda, izdelki iz stekla, bogat 
darilni program (darila vam tudi aranžirajo). 
Za najmanjše je na voljo dovolj igrač. Vljudno 
vabljeni, prisluhnili bodo tudi vašim željam.
Ponudbo smo popestrili s sadikami cvetja za vrt 
in okenske police in sadikami zelenjave.
V trgovini ZTC je oddelek mesarije, kjer skušamo 
ponuditi kvalitetno domače goveje in svinjsko 
meso. Živali so klane v zadružni klavnici, meso 
spremljajo dokumenti o sledljivosti.
Poleg klanja za potrebe domače mesarije v 
klavnici opravljajo tudi usluge klanja za druge 
mesarje in kmete tudi izven območja občine 
Velike Lašče.
Izbor artiklov v trgovini je velik, a glede na 
zahteve kupcev še vedno premajhen. Prosimo 
vas, da se s predlogi za zboljšanje našega 
poslovanja obrnete na poslovodjo Heleno in 
potrudili se bomo, da vam bomo ustregli.
Po opravljenih nakupih lahko posedite v baru 
ZTC. V poletnih mesecih boste lahko posedeli 
na terasi in občudovali razgled v naravi.
Vsak zadnji petek v mesecu bomo v večernem 
času organizirali druženje mladih in starejših ob 
zvokih žive glasbe.
V baru je vinotoč, kjer točimo vino iz vinske kleti 
Agroind Vipava.
Prav te dni, ko ste prejeli občinsko glasilo 
TROBLA, vas ponovno vabimo v naš center. 25. 
in 26. marca se bi radi ponovno družili z vami in 
nazdravili ob prvem letu dela v novih prostorih. 
Obenem vsem materam in ženam čestitamo 
ob njihovem prazniku. Vzemite si čas zase vsaj 
za nekaj ur in se nam pridružite.

za zadrugo Ana Pia Debeljak

Podjetniki Podjetniki

PRVO LETO
ZADRUŽNEGA TRGOVSKEGA CENTRA
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PRIKRITI DAVKI II.
Mlinsko kolo za vratom državljanov

Ugotovimo lahko, da mora podjetnik 
mesečno zaslužiti s svojo dejavnostjo 
2.891,01 Eur, da si lahko izplača 
neto plačo 1.500 Eur. Država mu pri 
izplačilu plače »vzame« 1.391,01 Eur 
davkov in prispevkov. S svojo plačo 
nato podjetnik lahko kupi 1.172,79 
litrov bencina. Pri tem nakupu spet 
»pristavi lonček« država v višini 
810,61 Eur. 

Od podjetnikovega zaslužka v višini 
2.891,01 Eur je tako država pobrala 
2.201,62 Eur dajatev ali v odstotkih 
povedano 76,15 %. Dodaten komen-
tar verjetno ni potreben.

Andrej Kraševec
Zares

Tokrat bom predstavil, kako zelo 
smo obdavčeni pri nakupu goriva. 
Predpostavimo pridnega podjetnika, 
ki ima svoje podjetje, mesečno 

si izplačuje neto plačo 1.500 Eur 
in se odloči, da bo eno celotno 
mesečno plačo porabil za nakup 
95-oktanskega bencina.

Tabela 1: 
Razrez maloprodajne cene goriva v Republiki Sloveniji na dan 11.1.2011   
         
    Diesel  % MPC Bencin 95-okt % MPC

A. Maloprodajna cena (MPC)= B+C+D 1,23700 €  100,00 1,27900 €  100,00
B. Prodajna cena (brez dajatev)  0,61062 €    49,36 0,58782 €    45,96
C. Trošarina   0,42021 €    33,97 0,47801 €    37,37
D. DDV    0,20617 €    16,67 0,21317 €    16,67
E. Skupaj dajatve = C+D  0,62638 €    50,64 0,69118 €    54,04
       
Vir: spletne strani Petrol d.d.       
       
    Neto plača za mesec januar 2011      1.500,00 € 
    Skupaj prispevki in davki plače januar 2011  1.391,01 € 
    Kompleten strošek plače januar 2011      2.891,01 € 
       
    Nakup bencina za 1500 € = 1500/1,279 =       1.172,79 litrov 
    Dajatve v nakupu 1.172,79 litrov goriva =          810,61 € 
    Prodajna cena 1.172,79 litrov goriva =          689,39 € 
       
    Efektivna davčna stopnja države =             76,15% 

Občankam
in občanom
Občine Velike lašče

Za prizadevno in vestno delo ter 
dolgoletno vodenje Občinskega odbora 
Slovenske demokratske stranke Velike 
Lašče je Izvršilni odbor SDS na predlog 
Kadrovske komisije SDS sprejel sklep, s 
katerim je podelil predsedniku OO SDS 
Velike Lašče  g. Antonu B. Strahu
najvišje priznanje SDS: Zlati znak SDS.
Za prejeto priznanje mu iskreno 
čestitamo.

Občinski odbor SDS
Velike Lašče 

Predsednik SDS Janez Janša izroča priznanje.

 Referendumi

Pred nami je kar nekaj referendumov, na katerih bomo odločali 
o zakonih, ki so že bili sprejeti v parlamentu, a so različne 
zainteresirane skupine zbrale podpise za razpis zakonodajnega 
referenduma, torej referenduma, na katerem bomo odločali, ali 
naj zakon stopi v veljavo ali ne.
Prvi bo v odločanju Zakon o malem delu. Referendum je 
predlagala Študentska organizacija in zbrala preko 47.000 
podpisov. Čeprav se tudi v SDS strinjamo, da je področje 
študentskega dela potrebno urediti, pa poslanci SDS nismo 
najbolj naklonjeni malemu delu, saj izkušnje iz Nemčije in 
Avstrije kažejo, da se  je tako le povečalo število občasni del in 
da ti "mali delavci" za vedno ostanejo mali delavci in ne dobijo 
redne zaposlitve.
Referendum o Zakonu o malem delu bo v nedeljo, 10. aprila 
2011, čeprav smo v poslanski skupini SDS predlagali, da ga 
zamaknemo za en mesec (s tem se je strinjala tudi Študentska 
organizacija Slovenije), ko bomo najverjetneje na referendumu 
odločali tudi o novi pokojninski zakonodaji. 
Tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč 
čaka odločanje na referendumu. Tokrat so to predlagali sindikati, 
vlada pa se je odločila, da povpraša Ustavno sodišče RS, ali ne 
bi nastale protiustavne posledice, če se referendum izvede. 
Od odločitve Ustavnega sodišča je odvisno, ali referendum bo, 
vendar se bo to najverjetneje zgodilo. Zato bi bilo smiselno in 
ceneje, da se opravita oba in morda še kateri od referendumov, ki 
se napovedujejo (o arhivih in TEŠ 6) na isti dan.
V PS SDS smo to že nekajkrat predlagali, sedaj pa celo vložili 
zakon, s katerim bi kot referendumski dan določili drugo nedeljo 
v maju in bi se na ta dan izvedli vsi referendumi. Kadar se pojavi 
predlog za razpis referenduma, mora biti le-ta razpisan v najmanj 
45 dneh in največ 1 letu, kar pomeni, da ne bi zamudili nobenega 
zakonskega roka, če je referendum izveden mesec ali dva kasneje. 
Žal zaenkrat naši predlogi o enem referendumske dnevu niso 
bili sprejeti, kljub temu da je pred dobrima dvema letoma, ko 
je vajeti prevzemala v svoje roke Vlada Boruta Pahorja, le-ta v 
koalicijski sporazum zapisala, da bi proučila tudi možnost o enem 
referendumske dnevu v letu. 
Samo upamo lahko, da bo vladna koalicija v prihodnje bolj 
racionalna in ne bo vztrajala pri tem, da je vsak referendum na 
svoj dan, ker "naj bi bila materija zapletena in državljanke in 
državljani potrebujemo več časa, da se poglobimo v zakon". V teh 
kriznih časih se mi zdi, da je večina državljank in državljanov za to, 
da ne trošimo več denarja, kot je nujno potrebno.
Opravičujem se, ker me v ponedeljek, 7. marca 2011, ni bilo v 
poslanski pisarni. V DZ smo imeli marčevsko sejo, ki je trajala do 
7.3.  

V poslanski pisarni v prostorih Občine Velike 
Lašče bom 9. maja 2011 od 17.30 do 19.00. 
Lahko me pokličete na tel.: 01/478-95-35 ali se 
mi oglasite po el. pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. 

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije

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

želimo vesele
velikonočne praznike.

OO SDS Velike Lašče
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Kino - Velike Lašče
Kinoprogram za APRIL 2011

PETEK  KINOPREDSTAVA ODPADE ZARADI ABONMAJSKE PREDSTAVE
1. APR.  

PETEK   AMERIŠKA USPEŠNICA – KOMEDIJA        
8. APR.   H I Š A   D E B E L E   M A M E 
ob 20.00  Agent FBI Malcolm si znova nadene krinko debele mame, a tokrat ima pomoč, saj 

mora masko obilne nečakinje obleči tudi njegov sin Trent. Ker je mladenič priča 
umoru, ga mora Malcolm skriti, zato ga s pomočjo ličil spremeni v debelo naj-
stnico in vpiše v dekliško umetniško šolo. Poleg številnih vsakodnevnih kolobocij 
jima kmalu za vrat dihajo tudi kriminalci, a ne računajo na neizprosno težko roko 
pravice debele mame. DOLŽINA: 1ura, 59 min.  

PETEK   AMERIŠKA USPEŠNICA – AKCIJSKI FILM
15. APR.   Z E L E N I     S R Š E N
ob 20.00  Brezskrbni zabavljač Britt po skrivnostni očetovi smrti podeduje medijski impe-

rij, a večni brezdelnež nima pravih življenjskih ambicij. To se spremeni, ko spozna 
briljantnega izumitelja Kata, s katerim zgradita neuničljiv avto, poln neverjetnih 
pripomočkov. Da bi maščeval očetovo smrt, se Britt odloči delovati kot zločinec 
in tako odkriti resnico o mafijskem podzemlju. A že po nekaj vratolomnih akcijah 
si Britt in Kato na glavo nakopljeta srd oblasti in kriminalcev, ki so odločeni usta-
viti čudaška junaka ... DOLŽINA: 1ura, 59 min.   

PETEK   AMERIŠKA USPEŠNICA – DRAMA
22. APR.   B U R L E S K A
ob 20.00  Ambiciozna Ali zapusti zakotni rojstni kraj in sledi svojim sanjam v Los Angeles, 

kjer sprva sprejme delo natakarice v razvpitem salonu legendarne zvezde Tess. 
Z vztrajnostjo, talentom za ples in izjemnim glasom Ali naposled dobi priložnost 
tudi na odru in očara občinstvo, a hitra slava ima visoko ceno, saj želijo številni 
izkoristiti njeno naivnost. Poleg tega se Tess sooča z velikimi denarnimi težavami 
in le skupna predanost plesu in glasbi lahko omogoči preživetje kluba in nada-
ljevanje življenjskih sanj. DOLŽINA: 1 ura, 59min.

PETEK   AMERIŠKA USPEŠNICA – PSIH. DRAMA
29. APR.   Č R N I     L A B O D
ob 20.00 Mojster psiholoških dram Rekvijem za sanje in Rokoborec se potopi v um ambi-

ciozne baletke Nine, ki si želi v naslednji predstavi zagotoviti glavno vlogo. Toda 
kmalu spozna, da dvolični direktor baletne hiše od nje pričakuje intimne usluge, 
težave ji povzroča radoživa konkurentka Lily, doma pa jo dodatno obremenjuje 
zahtevna mama. Fizični napori in psihološki stres Nino pahne v vrtinec samouni-
čujočega iskanja popolnega baletnega nastopa ... DOLŽINA: 1 ura, 48 min.

Bliža se pomlad.
Spet vrnile se bodo lastovke pod tvoj
rodni  krov, a tebe, dragi Tone,
ne bo več domov.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je le tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA

Ob tragični izgubi mojega ljubljenega sina, brata, strica in svaka

Antona KOŽARJA
(1951–2011)

iz Gornjih Retij 5 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, darovane 

sveče, cvetje in svete maše. Še posebej se zahvaljujemo 
g. župniku Vladimirju Jaksetiču za lepo opravljen cerkveni 

obred, g. Tonetu Mohoriču za poslovilne besede, ge. 
Mariji Pirnat iz Velikih Poljan za zadnje besede slovesa,  
pogrebnemu zavodu Zakrajšek ter g. Robertu Gotarju 

za poslednji valček na harmoniki. Zahvaljujemo se tudi 
pevcem in upokojenim policistom,

ki so ga pospremili v tako velikem številu.
Žalujoči vsi  njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

ZAHVALA

29. januarja se je od nas tiho poslovil naš predragi mož, 
oči, tast in dedi

Viktor STRLE 
z Rašice.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala za iskreno sožalje, darovano cvetje,
sveče in svete maše.

Posebna zahvala zdravstvenemu osebju ZD Velike Lašče, 
ki je vrsto let skrbelo za njegovo zdravje. 

Hvala gospodu župniku V. Jaksetiču za lep obred, 
moškemu pevskemu zboru za lepo zapete pesmi

in pogrebnemu zavodu Zakrajšek
za organizacijo pogreba.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega ata in starega ata

Slavka KRAŠEVCA
iz Sela pri Robu 13

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, znancem in prijateljem

za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje.
Zahvalo izrekamo tudi pogrebnemu zavodu Zakrajšek

za vso organizacijo pogreba.
Žalujoči vsi njegovi



Koledar prireditev

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

PETEK, 25. MAREC, ob 19. uri
Kulturni dom, Rob
PRIREDITEV OB MATERINSKEM 
DNEVU IN DNEVU ŽENA

(KUD Rob in Podružnična šola Rob)

SOBOTA, 26. MAREC, ob 19. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
PRIREDITEV OB MATERINSKEM 
DNEVU

(DPŽ Velike Lašče)

NEDELJA, 27. MAREC ob 18. uri 
Kulturni dom, Rob
PREMIERA PREDSTAVE
"LAŽI ZDRAVNIKA"

(KUD Rob)

PETEK, 1. APRIL, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Lašče
7. ABONMAJSKA PREDSTAVA: 
Prava dekleta v izvedbi
KUD Teater G

(Občina Velike Lašče)

ČETRTEK, 7. APRIL, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
9. TRUBARJEV ČETRTEK
z gostjo Nežo Maurer

(Javni zavod Trubarjevi kraji)

PETEK, 15. april, ob 9. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
NAJDIHOJCA – 12. FESTIVAL 
OTROŠKEGA GLEDALIŠČA

(Zavod Parnas in KUD Primož Trubar Velike Lašče)

SOBOTA, 16. april, od 8. do 12. ure
Trg pred Levstikovim domom,
Velike Lašče
VELIKOLAŠKA SUHOROBARSKA 
TRŽNICA

(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 16. april, ob 19. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

(JSKD OI Ljubljana okolica)

SOBOTA, 30. APRIL, od 10. ure
Turjak
DAN ODPRTIH VRAT
OB 10. OBLETNICI LK TURJAK

(LK Turjak)

SREDA, 4. MAJ
Smrečje – Turjak
SPOMINSKA SVEČANOST

(Zarja spominov Velike Lašče)

SOBOTA, 7. MAJ,  ob 18. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
PESEM.SI – predstavitev
petega letnega zbornika
in vseslovensko srečanje avtorjev

(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)

NEDELJA, 8. MAJ, ob 14. uri
Gradež
PRAZNOVANJE POMLADI

(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)ž)

PETEK, 13. MAJ, ob 18. uri
Grad Turjak
ODPRTJE RAZSTAVE DRUŠTVA 
LIKOVNIKOV LJUBLJANA 
"Ne dela kruha moka,
ampak roka."

(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

SOBOTA, 14. MAJ, ob 9. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
SREČANJE LIKOVNIH UMETNIKOV 
TRUBARJEVI KRAJI

(KUD Primož Trubar Velike Lašče)


