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Naj novega vam leta zarja
prinese dneve brez viharja
in izpolni dobre vam želje!
  (F. Levstik)
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prostora našo deželo pahnila tako 
globoko v prepad. Potrebno je namreč 
vedeti, da je bila Slovenija leta 2008, 
ko jo je še vodila Janševa vlada, najbolj 
razvita država na območju nekdanjih 
socialističnih držav, ki so vstopile v 
Evropsko unijo. Sedaj pa vse statistike 
kažejo, da so nas na mnogih področjih 
prehitele mnoge države, ki so bile 
tistega leta za nami. Naj omenim samo 
Češko, Poljsko, Madžarsko. Sprašujem 
se, kako je to mogoče? Saj so se tudi te 
države znašle v gospodarski in finančni 
stiski,  pa so danes pred nami. Očitno je, 
da so imele močno in predvsem enotno 
vlado, ki je imela natančno izdelane 
protikrizne ukrepe in so jih tudi uspešno 
izvajale. Kaj pa pri nas? Naša vlada, ki je 
bila do sedaj politično najbolj enotna, 
saj so vse vladajoče stranke prihajale iz 
levega političnega pola, se je ukvarjala 
sama s sabo. Predsednik vlade je največ 
časa porabil za opravičevanje slabih 
potez svojih ministrov, namesto da bi 
od njih zahteval odgovorno in pošteno 
delo. Zaradi medsebojnih razprtij je 
vsakih toliko časa ena od strank grozila 
z odstopom, dokler vlada ni dokončno 
razpadla. Predsednik vlade je pri svojem 
delu uporabljal dvojna merila. Na 
enake pozive po zamenjavi nekaterih 
ministrov s strani Računskega sodišča 
je enega ministra zamenjal, drugega 
pa zagovarjal. To je zame popolnoma 
nedopustno ravnanje in taka 
dvolična sporočila najvišjih državnih 
funkcionarjev niso zgledna. Zadnjič sem 
slišal nekatere predstavnike trenutne 
vlade, da sta bila največja uspeha te 
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Pogovor z 
županom

V oktobru smo obeleževali mednarodni 
dan boja proti revščini, za nami pa je 
mesec november, ki ga imenujemo 
tudi mesec dobrodelnosti. Po podatkih 
Statističnega urada je v lanskem 
letu pod pragom revščine v Sloveniji 
živelo kar 254.000 ljudi. Število pa 
strmo narašča tudi v letošnjem letu, 
za kar prav gotovo večji del krivde 
nosi gospodarska in finančna kriza. Je 
naraščanje revščine čutiti tudi v naši 
občini? Verjetno je svetel zgled tudi 
vaš Županov sklad, v okviru katerega 
namenjate del sredstev tudi mladim iz 
socialno šibkejših družin.
Vsekakor gospodarska in finančna 
kriza vpliva na socialno stanje naših 
družin. Enormno se povečuje število 
prosilcev pomoči pri raznih dobrodelnih 
ustanovah. Pred kratkim sem bil na 
nekem sestanku, kjer so predstavniki 
Karitasa in Rdečega križa opozorili 
našo vlado, da jim že zmanjkuje blaga 
oziroma živil, ki so namenjena prosilcem 
pomoči. V marsikaterih družinah že 
varčujejo pri hrani, če želijo plačati razne 
položnice, kajti če tega ne storijo, jim 
grozi odklop elektrike, ogrevanja, vode, 
kar je vse nujno potrebno v vsakem 
gospodinjstvu. Dogovorjeno je bilo, da 
bo del pomoči prišel tudi iz državnih 
blagovnih rezerv. Prav žalostno je bilo 
poslušati zgodbe, s katerimi se srečujeta 
naši največji humanitarni organizaciji. 
Sprašujete me za našo občino. Za enkrat 
ni opaziti naraščanja revščine v naši 
občini. Povprašal sem na Karitasu in 
Rdečem križu o številu naših prosilcev, 
pa teh ni veliko. Na občini pa tudi 
nimamo podatkov o socialnem stanju 
naših občanov. Nekaj vlog za pomoč 
sem dobil na Županov sklad in vsem je 
bilo ugodeno. Ko bo zaključen razpis 
za pomoči iz Županovega sklada, ki 
je bil objavljen v prejšnji Trobli, bom 
dobil podatek o tem, ali je prošenj 
kaj več kot pretekla leta. Vsekakor pa 
še enkrat pozivam vse naše občane, 
da se v primeru, če so se iz različnih 
vzrokov znašli v težavah in bi morebiti 
potrebovali kakršno koli pomoč, lahko 
obrnejo name. Če bo le možno, jim 
bomo pomagali prebroditi težave.
Smo v zadnjih dneh pred dnevom 
odločitve Slovenk in Slovencev o 
tem, kdo bo vodil našo državo. Kako 
ocenjujete odhajajočo vlado in kaj 
pričakujete od nove garniture državne 
zakonodajne in izvršilne oblasti?
Pričakovanja imam velika. Glede na 
moje kar dolgoletne izkušnje z delom 
v gospodarstvu kot tudi na področju 
lokalne samouprave ugotavljam, da je 
situacija v naši državi zelo slaba. Nikakor 
ne morem razumeti, kako je lahko 
vladajoča elita z levega političnega 

vlade rešitev problema izbrisanih in 
podpis arbitražnega sporazuma s 
Hrvaško. Sprašujem se, kaj pa je bilo 
narejenega za naše državljane, za vse 
tiste poštene ljudi, ki se z minimalnimi 
plačami prebijajo iz meseca v mesec, 
za vse tiste državljane, ki svoje davke 
plačujejo v naši državi in ne v tujini. Prav 
tako se je vlada ukvarjala z nekaterimi, 
za razvoj nepomembnimi ideološkimi 
temami, ki so v naš narod zopet 
vnašale nemir in razdor. Laž je postala 
dovoljena, povojni zločini so postali 
drugorazredne teme, na sodiščih se sodi 
ljudem za dejanja, ki naj bi jih storili na 
neugotovljen način, na neugotovljenem 
kraju in ob neugotovljenem času in še 
mnogo podobnih stvari bi lahko naštel.  
Še najbolj absurdni pa se mi zdijo očitki 
opoziciji, češ da je skorajda sama kriva za 
tako slabo stanje v družbi. Kot da je v naši 
državi vladala opozicija, ne pa pozicija, ki 
je imela absolutno večino v parlamentu.  
Pa saj to je narobe svet.  Zato resnično 
z velikim upanjem pričakujem in si 
želim korenitih sprememb pri vodenju 
naše države.  Želim, da bi nova vlada 
najprej dobila močno podporo naših 
državljanov, saj se bo le tako lahko 
odločno spopadla s krizo in sprejemala 
pomembne odločitve. Želim, da bi 
tradicionalne družine ostale tiste celice, 
v katerih bi se krepile moralne vrednote 
in poštenje, da bi naš šolski sistem 
gojil vse to naprej in še nadgrajeval. 
Želim, da bi pravično za vse državljane 
deloval naš pravosodni sistem, saj se 
bo le tako povrnilo zaupanje v našo 
državo. Kot župan pa si želim, da bi nova 
vlada spremenila še način financiranja 
regionalnih razvojnih agencij, preko 
katerih se zagotavljajo sredstva za 
nekatere projekte v občinah. Sedanji 
sistem je za občine, ki smo razporejene 
v Ljubljansko statistično regijo, zelo 
nepravičen. Dejstvo je, da je bila prav 
Janševa vlada tista, ki je popravila Zakon 
o financiranju občin, ki je tudi manjšim 
občinam zagotovil več finančnih 
sredstev. Želim si, da bi prevzeli vodenje 
države ljudje, ki so jo vodili tudi v naših 
najtežjih časih, v času osamosvajanja 
ali pa v času odličnega predsedovanja 
Evropski uniji, kar so jim priznavali 
mnogi evropski državniki, ne pa tisti, ki 
so našo državo pahnili na rob bankrota 
ali pa tisti, ki so sedanje oblastnike 
pred tremi leti sredi Ljubljane javno 
podpirali, danes pa se ponujajo kot 
nova alternativa. Prepričan sem, da so 
naši volivci toliko osveščeni, da se bodo 
znali pravilno odločiti in da bodo zaupali 
vodenje države ljudem, ki imajo radi 
našo državo, ki zanjo želijo kaj dobrega 
storiti, imajo že izkušnje in imajo že 
izdelan realno izvedljiv program za 
boljšo in pravičnejšo Slovenijo.  

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.  
Spomladi do rožne cvetice,Spomladi do rožne cvetice,  

poleti do zrele pšenice,poleti do zrele pšenice,  
jeseni do polne police,jeseni do polne police,  

pozimi do snežne kraljice,pozimi do snežne kraljice,  
v knjigi do zadnje vrstice,v knjigi do zadnje vrstice,  

v življenju do prave resnice,v življenju do prave resnice,  
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.  

A če ne prideš ne prvič, ne drugič,A če ne prideš ne prvič, ne drugič,  
do krova in pravega kova poskusi:do krova in pravega kova poskusi:  

vnovič in zopet in znova.vnovič in zopet in znova.  
(Tone Pavček)(Tone Pavček)  

Spoštovane bralke in bralci Troble! 
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želimo veliko prijetnih doživetij, ki vam 
bodo dale volje in upanja za pogumen 

korak v novo leto. Ta naj bo v znamenju 
upanja, vztrajnosti, dobrotljivosti, 

prijaznosti, sreče, zdravja in 
medsebojnega razumevanja. 
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IZ 8. 
REDNE SEJE 
OBČINSKEGA 
SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je 
na 8. seji sestal novembra 2011. Pred 
sejo se je sestal odbor za družbene 
dejavnosti. Redni pregled poslovanja 
občine je opravil tudi nadzorni odbor 
občine. Predsednika odborov sta podala 
kratka poročila o sejah.
Svetniki so na seji soglasno sprejel sklep o 
vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
v letu 2012, ki bo znašala 0,0017 EUR.
Občinski svet je dal soglasje k 
spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma 
Ribnica, ki jih je sprejel Svet zavoda 
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma 
Ribnica na svoji seji dne 29.9.2011.
Soglasno je bil sprejet Sklep o določitvi 
cene programov v vrtcu Sončni žarek 
pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. 
Tako znaša cena programa I. starostne 
skupine 457,56 Eur.
Cena programa II. starostne skupine 
znaša 344,08 Eur.
Cene skrajšanih programov:
- 4 do 5 ur brez hrane …………….. 
252,14 Eur,
- 4 do 5 ur z zajtrkom …………….. 
261,81 Eur,
- 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom … 
292,23 Eur.
Svetniki so na seji sprejeli Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja 
Velike Lašče Spremembe in dopolnitve so 
bile potrebne zaradi dodatnih oddelkov 
vrtca na lokaciji Turjak in Karlovica.
Občinski svet Občine Velike Lašče je 
sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti 
Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpe-
ktorat občin Velike Lašče, Sodražica in 
Loški Potok« ter Odlok o ustanovitvi 
organa Medobčinskega inšpektorata 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in 
Velike Lašče«.
Svetniki so sprejeli dva sklepa v zvezi 
z menjavo zemljišč in sklep o ukinitvi 
javnega dobra.
Soglasni pa so bili tudi pri sprejetju 
sklepa, da občina Velike Lašče ne bo 
sofinancirala izvajanja javne službe jav-
nega linijskega prevoza potnikov na 
odseku registrirane linije Rob
– Zapotok, v višini 2.625,00 EUR mesečno.

Občinska uprava

Krajevni odbor Rute - popravek

V prejšnji številki Troble je bilo pomotoma objavljeno 
napačno ime predstavnika vasi Rupe v krajevni odbor Rute. 
Predstavnica vasi Rupe je Olesya Rupar. Za napako se iskreno 
opravičujemo. 

Občinska uprava

UVELJAVLJANJE PRAVIC 
IZ JAVNIH SREDSTEV 
PO NOVI ZAKONODAJI
S 1. 1. 2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev – ZUPJS (Ur. list RS, št. 62/10 in 40/11), na 
podlagi katerega se vse pravice iz javnih sredstev – denarni 
prejemki ter subvencije in znižana plačila,  uveljavljajo pri 
centrih za socialno delo (CSD).  
Med pravice, o katerih se bo od 1. januarja 2012 odločalo po 
novem, sodita tudi pravica do znižanega plačila vrtca  in 
pravica do prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
za osebe brez dohodkov. Vse starše, ki uveljavljajo pravico 
do znižanega plačila vrtca, obveščamo, da morajo vlogo za 
znižano plačilo za leto 2012 oddati pri pristojnem centru za 
socialno delo – za občino Velike Lašče Center za socialno delo 
Ljubljana Vič Rudnik, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana. 
Vloge za leto 2012 lahko starši oddajo pri CSD 30 dni pred 
začetkom uporabe zakona – to je od 1. 12. 2011 dalje – na 
novih obrazcih. 
Za upravičence, ki jim je že priznana pravica do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, bodo Centri 
za socialno delo v prvih treh mesecih od uveljavitve zakona 
po uradni dolžnosti preverili, ali jim ta pravica še pripada 
ali ne, in bodo o tem izdali odločbo. Vsi novi upravičenci in 
tisti, ki jim odločbe potečejo pred 1. 1. 2012 in bi se želeli 
zavarovati »kot občan« od 1. 1. 2012 dalje, pa oddajo vlogo 
na Center za socialno delo. 
Več informacij in vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
je na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve  http://www.mddsz.gov.si/).  
       

Občinska uprava 

Seveda pa ne moreva mimo za nekatere 
najlepšega in veselega meseca v letu – 
decembra. Kako vi doživljate praznične 
dni okoli božiča in novega leta? 
Verjetno kar delavno, saj se bo zopet 
na dan samostojnosti in enotnosti 
odvijal tradicionalni božično-novoletni 
koncert. 
Mesec december ni samo mesec 
praznovanj in veselja. Na občini 
zaključujemo še zadnje aktivnosti, vezane 
na tekoče leto. Prav tako intenzivno 
pripravljamo proračun za naslednje leto, 
saj imamo običajno v tem mesecu tudi 
zadnjo letno sejo občinskega sveta, na 
kateri že obravnavamo osnutek novega 
proračuna. Priprava le tega zahteva 
kar veliko aktivnosti občinske uprave. 
Seveda pa je mesec december tudi 
mesec najlepših praznikov, božiča, dneva 
samostojnosti in enotnosti ter novega 
leta. V času teh praznikov si skušam čim 

več časa vzeti za družino, za katero sicer 
med letom vedno zmanjkuje časa. V teh 
dneh pa nas obiščejo tudi dobri možje, 
od svetega Miklavža, Božička do Dedka 
mraza. Upam, da se pri njih ne bo preveč 
poznala gospodarska kriza in bodo tudi 
letos z darili razveselili otroke. Da pa bi 
ob zaključku leta razveselili tako mlade 
kot starejše, bomo na dan samostojnosti 
in enotnosti ponovno organizirali 
božično-novoletni koncert. Na njem 
bodo tudi letos nastopili zanimivi 
narodno-zabavni ansambli in glasbene 
skupine. Letošnjemu koncertu bodo 
poseben čar dodali tudi Slakovi Fantje 
s Praprotna. Po koncertu pa si bomo 
skupaj ogledali ognjemet in nazdravili 
prihajajočemu novemu letu, v katerem 
želim vsem občankam in občanom vse 
najlepše, predvsem pa veliko zdravja.

Pogovarjala se je Lidija Čop

ODPRTJE
ASFALTIRANE CESTE 
PODTURJAK–ŽELIMLJE

V soboto, 29. oktobra 2011, je bil odprt asfaltiran del ceste 
Podturjak–Želimlje v dolžini 1,8 km, ki med seboj povezuje 
občane dveh občin: Velike Lašče in Škofljica. Investitor 
asfaltiranega odseka je bila občina Škofljica, na slovesni 
otvoritvi in blagoslovu ceste pa se je poleg našega župana 
Antona Zakrajška, župana občine Škofljica Ivana Jordana in 
župana občine Grosuplje Petra Verliča, udeležilo tudi veliko 
občanov obeh občin. Za pogostitev je poskrbela občina 
Velike Lašče, za sladke dobrote pa prijazne krajanke in krajani 
okoliških vasi, ki jim bo omenjena pot najbolj služila. 
Vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri odprtju te pomembne 
pridobitve, se najlepše zahvaljujemo.

Tanja Uršič

Ni res, da je eno samo sonce Ni res, da je eno samo sonce 
in, da samo ono greje.in, da samo ono greje.  

Sonc je na zemlji in na nebu, Sonc je na zemlji in na nebu, 
da jih nihče ne prešteje da jih nihče ne prešteje   

(Tone Pavček) 

  

Spoštovane občanke in občani!Spoštovane občanke in občani!  

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Vam Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Vam 
iskreno čestitamo, upanja polni praznični iskreno čestitamo, upanja polni praznični 

dnevi pa naj med vas privabijo veliko dnevi pa naj med vas privabijo veliko 
sonce miru, ljubezni, sreče, veselja in sonce miru, ljubezni, sreče, veselja in 

prijaznosti za uspešno pot v novem letu. prijaznosti za uspešno pot v novem letu.   

  
Župan Anton ZakrajšekŽupan Anton Zakrajšek  

in občinska upravain občinska uprava 
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Bili smo dobrodelni

PRVI VEČER GLASBE, PLESA IN SMEHA USPEL
20. novembra se smo bili priča uspešno izvedeni dobrodelni 
prireditvi v organizaciji Občine Velike Lašče. 
Že v začetku leta se je porodila ideja, da bi se v mesecu 
novembru na skupni prireditvi predstavila vsa društva ali 
skupine in posamezniki, ki se ukvarjajo z glasbo in plesom. 
Nepričakovano je bil odziv glasbenih ustvarjalcev zelo velik, 
zato smo morali zaradi prevelikega števila in tudi zaradi 
prepoznih prijav odpovedati sodelovanje še štirim skupinam 
ali posameznikom, ki so se tudi želeli predstaviti. 
Padla je odločitev, da bo dogodek tudi dobrodelno obarvan, 
in sicer naj bi se zbrana sredstva donatorjev in obiskovalcev 
prireditve namenila otrokom iz socialno ogroženih družin v 
naši občini.  Zato smo izbrali tudi pomenljiv datum prireditve 
– 20. november je namreč mednarodni dan otroka, hkrati pa 
je ves mesec november tudi mesec dobrodelnosti. 
Odvila se je torej prireditev »naših za naše«. Podjetnike 
in obrtnike iz naše občine pa smo k donatorstvu vabili s 
Tolstojevo mislijo: »Ne moreš biti delno dober, lahko pa si 
dobrodelen.« Veseli smo bili njihovega odziva in darežljivosti.  

Donatorji dobrodelne akcije: 

MIZARSTVO TEKAVČIČ,  Velike Lašče
VILLA CEREJA d. o. o., Velike Lašče
AVTOHIŠA ZALAR d. o. o., Male Lašče
KLANČAR VLADISLAV s. p., Turjak
NAVEZA d. o. o., Velike Lašče
JANEZ ŠKRABEC s. p., Rob
ZAKRAJŠEK ANTON s. p. , Srobotnik
Kmetijska zadruga VELIKE LAŠČE, z. o. o.
OO Slovenska demokratska stranka, Velike Lašče
OO Slovenska ljudska stranka, Velike Lašče
MERKELJ ZDENKO s. p., Dolščaki 
MIZARSTVO STRITAR, Rašica 
PIRMAN AKUSTIKA d. o. o., Turjak
EMILIJA LUŠNIC – zobozdravstvena ordinacija, 
Velike Lašče
GOSTILNA PRI KUKLJU, Velike Lašče
ZAKRAJŠEK FRANC s. p., Podhojni Hrib
ELANDA d. o. o., Plosovo

Skupno so donatorji prispevali 2.640,00 EUR. 
Kdor je želel, je v ta namen lahko daroval tudi 
pred in po prireditvi. Zbralo se je 1.960 EUR. 
Vsem velja velika zahvala. 

In kako je potekala sama prireditev? Veseli  smo bili predvsem 
tistih, ki so prvič nastopili v polni športni dvorani, in ni jih 
bilo malo. Za  uvod v samo prireditev so se z igro in plesom 
predstavili člani folklorne skupine Društva podeželske 
mladine Velike Lašče. 

Naši najmlajši nastopajoči iz Mladinskega pevskega zbora OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče pod vodstvom zborovodkinje 
Marijane Korošec in ob klavirski spremljavi Franca Malavašiča 
so nas prijetno presenetili s svojim ubranim in prisrčnim 
nastopom. 

Duet Vidva, ki ga sestavljata brata Nejc in Blaž Podobnik, sta 
se predstavila s svojo avtorsko skladbo, s katero sta le dan 
pred prireditvijo zmagala na festivalu Glas mladih v Črnomlju.  

OBČINA VELIKE LAŠČE 

  

  
  

ki bo v ponedeljek, 26. decembra 2011,ki bo v ponedeljek, 26. decembra 2011,  
  ob 19. uri v športni dvorani Velike Laščeob 19. uri v športni dvorani Velike Lašče  

 V PROGRAMU BODO NASTOPILI: 

Mladinski pevski zbor OŠ Primoţa Trubarja Velike LaščeMladinski pevski zbor OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče, 
ansambel GAMAansambel GAMA  

ansambel KRPANIansambel KRPANI  

duo SKATERduo SKATER  

CORONKECORONKE  

NINA PUŠLARNINA PUŠLAR  
  

Ansambel Ansambel   
SAŠA AVSENIKASAŠA AVSENIKA  

VSTOP PROST 

Počastili bomo drţavni 
praznik  

DAN SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOSTNOSTI,  

za prihajajoče novo leto 
pa si bomo ob dobri 

glasbi in izbrani besedi  
zaţeleli vse dobro.  

Veselo druţenje 
bomo zaključili z 
OGNJEMETOM. 

Program bo povezovala televizijska 
voditeljica BERNARDA ŢARN. 
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Zapela in zaigrala je še vokalno instrumentalna skupina 
Spiritus, ki je nastala pred nekaj leti na robarskem Oratoriju. 
Zase pa pravijo, da so potujoči ansambel, saj se radi predstavijo 
tudi izven svojega kraja, predvsem s sodelovanjem pri mašah. 

Z duhovno ritmično glasbo se je predstavila tudi skupina 
Jozue, ki je nastala v lanskem letu z namenom sodelovanja na 
koncertu mladine ribniške dekanije v času misijona. Pravijo, 
da so verjetno edina skupina v Sloveniji, ki izvaja pesem Rad bi 
bil zvezda starodavne duhovno-ritmične skupine Pot in zapeli 
so nam jo tudi ob tej priložnosti. 

Zaigral pa nam je tudi Pihalni kvartet Glasbene šole Ribnica. 

Skupaj s tremi dekleti, ki so učenke glasbene šole v Velikih 
Laščah, je zaigrala njihova učiteljica Špela Benčina. 

Z bogato bero nastopov se lahko pohvali vokalno 
instrumentalna skupina pod imenom Suhe češplje. Za seboj 
imajo namreč že več kot 70 nastopov po vsej Sloveniji. Slišati in 
videti jih je bilo večkrat tudi preko radijskih valov in televizijskih 
oddaj. Ob spremljavi harmonike, kitare, lončenih basov in 
starem podeželskem orodju so s petjem lepo popestrili ta 
večer. 

Svojo prvo CD ploščo pa napoveduje ansambel Gama, ki se 
nam je tudi pridružil na naši prireditvi. Delujejo od leta 2009 
in že po samo enem tednu so imeli prvi nastop. Kot dobri 
prijatelji preživijo skupaj večino svojega prostega časa ob 
športu ali pa zabavah. Njihova dobra volja je odsevala tudi ta 
večer, še posebej ob njihovi avtorski skladbi, za katero so pred 
kratkim posneli videospot. 

Tudi  pevka Amadeja Košir nam je premierno zapela svojo 
avtorsko pesem ob klavirski spremljavi njene prijateljice in 
sošolke Katje Krnc, s katero je ganila marsikoga v dvorani. 

Sledil je nastop treh sester Tomc pod imenom The Totz. Same 
so sicer vajene nastopanja že od malih nog, skupaj pa so se 
prvič predstavile s petjem in igranjem na kitaro ter violončelo 
prav na tej prireditvi. 

Tudi ljubitelji narodno-zabavne glasbe so lahko uživali v 
dobrodelnem večeru, in sicer najprej v nastopu ansambla 
Odmev, ki ga sestavlja fantovski trio s simpatično pevko. 
Zatrjujejo, da obiskovalcem v njihovi družbi ni nikoli dolgčas, 
čemur smo bili priča tudi tokrat, saj so se ob njihovi glasbi 
veselo zavrteli tudi člani folklornih skupin DPM in DPŽ Velike 
Lašče. 

Prav nič dolgčas pa nam ni bilo v družbi Adija Smolarja, ki 
letos praznuje že 30. obletnico glasbenega ustvarjanja. S 
svojimi izbranimi in hudomušnimi mislimi nas je nasmejal, 
hkrati pa nam dal misliti, ko je zatrjeval, da je ključ do sreče v  
zadovoljstvu s samimi seboj, dobroti do drugih in optimizmu 
v vsakdanjem življenju. 
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Ob zaključku prireditve je podžupanja dr. Tatjana Devjak 
vse nastopajoče pohvalila in se jim zahvalila za veliko mero 
energije in volje, ki so jo vložili v oblikovanje te prireditve. Prav 
tako je bila zahvala namenjena Folklornima skupinama DPM in 
DPŽ Velike Lašče za poskočne plesne vložke med izvajanjem 
narodno-zabavne glasbe, članicam DPŽ za lično okrasitev 
odra v dvorani, ter vsem ostalim, ki so poskrbeli za prijetno 
počutje obiskovalcev ob vstopu v dvorano. Pohvale in čestitk 
sta bila deležna tudi povezovalca prireditve Alenka Vasič in 
Jernej Tekavec, ki sta s svojo sproščenostjo, prisrčnostjo in 
pravo mero narečno obarvanega humorja odlično opravila 
svojo nalogo. Veliko zaslug, da je vse potekalo tako, kot mora, 
pa je imel režiser prireditve Rok Borštnik. 
Zadnja točka večera je bila pesem V dolini tihi, ki so jo 
zapeli vsi nastopajoči skupaj. Člani folklornih skupin so se 
ob tem veselo zavrteli in medse povabili tudi obiskovalce. 
Bil je res zanimiv zaključek, videti je bilo zadovoljne obraze 
nastopajočih na odru pa tudi vseh ostalih, ki so bili kakor koli 
vključeni v organizacijo in izvedbo te prireditve. 

Polna dvorana, nasmejani in veseli obrazi med in po prireditvi, 
ki je bila povrhu vsega še dobrodelna, je bila za nastopajoče 
in organizatorje največja zahvala in potrditev, da zmoremo z 
domačimi izvajalci izpeljati prireditev, o kateri se je govorilo 
še nekaj dni po prireditvi. 
Organizatorji pa se seveda zavezujemo, da bodo zbrana sre-
dstva prišla v prave roke.  

Pripravila Lidija Čop
foto Peter Centa

Folklorna skupina DPM Velike Lašče

se predstavi
Pisalo se je leto dva tisoč deset, 

Skupaj podali smo v plesni se svet. 

Fantov deset in prav tol'ko deklet 

se v ritmu harmon'ke začel' je vrtet. 

Zdaj vrtimo se že tretje leto, 
enkrat na teden, večkrat na leto. 

  
Vaje so pestre, zabavne in smešne, 

včasih naporne, včasih neresne. 

Večinoma plešemo, pogosto še pojemo, 

ob vsem tem pa se veliko nasmejemo. 

Vrtimo se hitro, kakor le gre, 
prav níhče pa ritma zgubiti ne sme.  

Ko gre zares, pri stvari smo mi, 
za skupen uspeh se trudimo vsi. 

Oblečeni smo v starinski opravi, 

za folklorne plese smo mojstri tapravi!

Prireditev je bila  tudi v znamenju vokalne glasbe. Najprej 
nam je zapel kvartet Zvon. S svojim petjem gojijo in ohranjajo 
predvsem slovensko ljudsko in narodno pesem, ki jo želijo 
prenašati na mlade rodove, da ne bi šla v pozabo. Prav gotovo 
bo še dolgo ostalo v spominu tudi njihovo tokratno ubrano 
petje.

Sledila je Velikolaška vokalna skupina, ki je našim občanom 
že dobro poznana. Z nekaj novimi pevkami in pevci so nam, 
tako kot vedno, zapeli v njim značilnem slogu in ubranosti. 
Še posebej prijetno je bilo slišati ponarodelo Avsenikovo 
Slovenija, od kod lepote tvoje.

Da je bilo vzdušje v dvorani še bolj veselo, je poskrbela gostja 
večera humoristka Lucija Ćirović. Njen humor ne pozna meja. 
Svoj stand-up program je izvedla kar v narečju, kar je dalo 
njenemu nastopu še dodaten čar. 

Zadnji dve nastopajoči skupini pa sestavljajo mladi fantje. Prvo 
pod imenom ansambel Krpani  sestavljajo štirje fantje, ki so 
prijatelji že od otroštva dalje, zadnje leto pa jih poleg tega 
druži še ljubezen do narodno-zabavne glasbe. Z veseljem so 
zaigrali tudi na tej dobrodelni prireditvi. 

Druga skupina mladih fantov pod imenom Ogrožena vrsta pa 
uživa v izvajanju rok glasbe. Za seboj imajo nekaj samostojnih 
koncertov, posneli pa so že tudi  album z avtorskimi skladbami. 
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SPVCP OPOZARJA IN 
SVETUJE
V eni od prejšnji številki glasila Trobla smo vas informativno 
seznanili s spremembami na področju varnosti cestnega prometa. 
Novonastali štirje zakoni so pričeli veljati s 1. 7. 2011, omenili smo 
le novosti s področja prekoračitve hitrosti iz Zakona o pravilih 
cestnega prometa. Že vrabčki čivkajo in vsi mediji nas opozarjajo, da 
je potrebno imeti s 15. 11. na vozilu nameščene zimske pnevmatike 
z ustreznim profilom, kar predvsem pomeni predpisanih najmanj 3 
mm profila. Pa vendar nas je zima že obiskala tudi pred tem datumom 
in posledično presenetila marsikaterega voznika. Novonastali Zakon 
o pravilih cestnega prometa v 29. členu podrobneje predpisuje 
zimsko opremo in ravnanje pri vožnji v zimskih razmerah.  

Glasi se: 

(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti 
motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko 
opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih 
razmerah. 

(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti 
snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti 
vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in 
vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna 
vidljivost. 

(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo 
imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, 
ga mora voznik nemudoma odstraniti. 

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, 
odredi odstranitev pooblaščena uradna oseba. Odstranitev vozila opravi 
na stroške lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste. 

(5) Voznik mora upoštevati prometno signalizacijo, ki označuje 
zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na 
določenem delu ceste. 

Novost tega zakona je v tem, da moramo imeti predpisano zimsko 
opremo tudi v zimskih razmerah izven obdobja v zgoraj navedenem 
prvem odstavku, ter v drugem odstavku določa vožnjo po cesti z 
očiščenim vozilom (brez snega, ledu ali vode na tovornih vozilih 
s ponjavo). Za zimske razmere se smatra takrat, ko se na cesti ali 
njenem delu ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče 
zasneženo, zaledenelo (ledene zaplate) ali poledenelo (poledica). 
Zimsko opremo določa Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem 
prometu iz leta 2009, ki v 2. členu določa:

(1) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno 
maso, ki ne presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo: 

– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali 

– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige 
ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s 
štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne 
verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno 
vklopljeno os. 

(2) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno 
maso, ki presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo: 

– zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali 

– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige 
ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s 
štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne 

verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno 
vklopljeno os. 

Poleg tega morajo imeti vozila iz tega odstavka v opremi še lopato.

V 3. členu istega pravilnika pa določa karakteristike zimskih 
pnevmatik, in sicer navaja:

(1) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti 
globoki najmanj 3 mm. 

(2) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku 
proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S«. 

(3) Zimske pnevmatike so lahko tudi nižjega hitrostnega razreda 
(največ za dva hitrostna razreda), kot je najnižji predpisani s strani 
proizvajalca vozila za dovoljene pnevmatike vozila. 

(4) V Republiki Sloveniji v cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati 
pnevmatik z žeblji.

V nadaljevanju pravilnik določa promet na priobalnem območju 
Republike Slovenije, kjer se lahko uporabljajo samo letne pnevmatike 
z globino kanalov dezena najmanj 3 mm in za naše območje ni 
zanimivo. Pravilnik omenja tudi uporabo v zimskih razmerah na 
pogonskih kolesih ustrezne in pravilno nameščene snežne verige ali 
verigam enakovredne pripomočke. 

Še nekaj o kaznih, navedenih v Zakonu o pravilih cestnega 
prometa:

 (6) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v 
zimskih razmerah motornega ali priklopnega vozila v cestnem prometu 
nima opremljenega s predpisano zimsko opremo ali ravna v nasprotju s 
pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig. 

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti 
motornega ali priklopnega vozila v skladu z določbo drugega odstavka 
tega člena. 

(8) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v 
zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje 
zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na 
določenem delu ceste. 

(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v 
zimskih razmerah ravna v nasprotju s tretjim ali petim odstavkom tega 
člena in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil. 
Vozniku se izreče tudi 5 kazenskih točk. 

(10) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki pozimi ali v zimskih razmerah motornih in 
priklopnih vozil v cestnem prometu nima opremljenih s predpisano 
zimsko opremo, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 
120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega 
organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki pozimi ali v 
zimskih razmerah motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu nima 
opremljenih s predpisano zimsko opremo. 

(11) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva 
prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je 
prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste, odgovorna 
oseba pa z globo 300 eurov. Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne 
skupnosti, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne 
signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan 
ali omejen promet na določenem delu ceste. 

(12) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju 
s tretjim ali petim odstavka tega člena in je zaradi tega oviran ali 
onemogočen promet drugih vozil, odgovorna oseba pa z globo 500 

eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki pozimi 
ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju s tretjim ali petim odstavka 
tega člena in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil.

V 17. členu navedenega zakona je določeno, da pooblaščena 
uradna oseba prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno 
ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske 
opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko 
vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale 
z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Ta člen 
predpisuje tudi, da pooblaščena uradna oseba, ki zaradi omenjenih 
razlogov izloči vozilo iz prometa, lahko odvzame tudi registrske 
oziroma preizkusne tablice.
Še vedno se premalo voznikov zaveda pomembnosti dobrih 
pnevmatik, s katerimi se bo udobno vozil ne glede na razmere na 
cestah in poskrbel za lastno varnost ter tako prispeval delček mozaika 
varnosti tudi drugim, saj se bo v kritičnih situacijah vozilo bolj 
stabilno obnašalo.  O tem bi lahko še kar veliko napisali, vendar naj 
to ostane tema za prometne delavnice, katerih izvedbo planiramo v 
naslednjih letih.
S pnevmatikami se začne, ne pa tudi konča priprava na zimske 
razmere, saj je potrebno pripraviti tudi primerno tekočino za pranje 
vetrobranskih stekel glede na nizke temperature, posledično 
pregledati metlice brisalcev in jih po potrebi zamenjati, če puščajo 
sledi na vetrobranskem steklu. Metlica za čiščenje snega in strgalo 
za led sta kar obvezna ročna oprema, primerni pršilniki pa olajšajo 
čiščenje steklenih površin. Pred samo vožnjo moramo posebno 
pozornost posvetiti čiščenju snega s celotnega vozila, da nam pri 
zaviranju ne zdrsne na vetrobransko steklo, ker zaradi tega za trenutek 
izgubimo pregled nad voziščem, hkrati sneg poškoduje brisalce 
ali pa odpade za nami v drugo vozilo. Nižje zimske temperature 
imajo velik vpliv na kapaciteto akumulatorja. Pri temperaturi 00 C se 
kapaciteta akumulatorja zmanjša za 20 %, motor pa potrebuje zaradi 
nižje viskoznosti olja še višjo zagonsko moč. Če imamo nameščen 
akumulator s prenizko zagonsko močjo ali pa je akumulator zaradi 
staranja izgubil bistveni del svojih sposobnosti, motor ne bo vžgal. 
To se nam ponavadi zgodi prav ob nepravem času. 

NOVE POŠTNE ZNAMKE
Pošta Slovenije je v novembru izdala štiri redne, pet priložnostnih, šestnajst osebnih .

Vsak naj pomisli na svojo varnost, tako bo pravočasno poskrbel 
za primerno pripravo vozila na zimske razmere. Poleg vsega 
omenjenega pa bi rad poudaril navade in strpnost voznikov v 
prometu, saj se veliko voznikov včasih obnaša, kot da so glavni 
v prometu. S tem pa ogrožajo lastno varnost in varnost drugih 
udeležencev v prometu. Zgovoren dokaz je spodaj prikazana slika 
parkiranega vozila v Velikih Laščah. 
 

Vsem udeležencem in voznikom v prometu želim v imenu Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Velike Lašče veliko 
uspešno premaganih razdalj, v prihajajočem letu 2012 pa čim manj 
stresnih situacij v prometu.

Silvo MOŽEK
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

občine Velike Lašče

Med redne znamke spadajo: novoletna s 
štiriperesno deteljico, božična z motivom 
poprtnik oz. božični kruh. 
Novi znamki v seriji Z žlico po Sloveniji 
prikazujeta loško smojko, starodavno 
postno jed, ki izvira iz Škofje Loke in 
okolice, ter znamenito sladico kremno 
rezino iz našega turističnega bisera Bleda. 
V seriji Slovensko industrijsko oblikovanje 
je izšla prva znamka z motivom mikrofon.
Nova serija Naravni parki Slovenije se 
začenja s prikazom detajla iz krajinskega 
parka Sečoveljske soline. 
S prikazom bornaste pasne spone s 
prizorom lova, najdene na Molniku 
pri Ljubljani, pa se zaključuje serija 
Arheološke najdbe. 
Obstoječi ponudbi okvirjev osebnih 
znamk so dodali še božični in novoletni 
motiv. 

Povzeto po obvestilu za javnost
Pošte Slovenije
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PRAZNOVANJE 180. LEVSTIKOVEGA 
ROJSTNEGA DNEVA NA NAŠI ŠOLI

 

Portret Frana Levstika je kot ilustracijo k 
domačemu branju Martina Krpana narisal
Vid Rigler, 5.  a

Na velikolaški osnovni šoli smo v 
počastitev 180-letnice rojstva našega 
znamenitega rojaka Frana Levstika, 
rojenega 28. septembra 1831 v Dolnjih 
Retjah, pripravili knjižno razstavo v šolski 
knjižnici, od konca septembra do konca 
oktobra pa je na šoli potekal tudi literarni 
natečaj z naslovom Naša vas. 

Učenci so prihajali v knjižnico v okviru 
pouka slovenščine, si ogledali razstavo, 
na kateri so bile knjige, ki jih je napisal 
Fran  Levstik, knjige, ki so jih napisali 
o njem, pa še nekaj odlomkov, krajših 
zapisov o njem, posameznih pesmi ter 
nekaj zanimivosti z Digitalne knjižnice 
Slovenije, npr. kopija stare fotografije 
Levstikove rojstne hiše, kopija prve 
strani prvega natisa Martina Krpana v 
Slovenskem glasniku leta 1858, kopija 
članka Fr. Zbašnika: Ob stoletnici rojstva 
Frana Levstika ipd.), učenci so prisluhnili 
odlomkom iz Levstikovih pripovednih 
del in njegovim pesmim ter sodelovali v 
pogovoru o nje-govem življenju in delu.
Mimo Martina Kr-pana, na razstavi 
predstavljenega v kar številnih različnih 
izdajah, seveda nismo mogli, smo se 
pa tokrat predvsem z učenci razredne 
stopnje bolj posvetili Levstikovim 
otroškim pesmim; prav on je namreč 
z njimi prvi med slovenskimi pesniki 
dokazal, da je, kot je značilno za vse velike 
umetnike, ohranil otroka v sebi do konca 
življenja. Učenci so uživali v igrivosti 
pesmi, ki so imele v Levstikovem času 
skupen naslov Otročje igre v pesemcah, 
danes pa jih poznamo kot pesmi iz zbirke 
Najdihojca.  Posebna pozornost je bila 
tokrat posvečena pesmi o njegovem 
rojstnem kraju in kraju njegovega 
srečnega otroštva, pesmi Naša vas. Ob 
prebiranju so spoznali nekaj lepih starih 
slovenskih besed, pogovarjali smo se 

o času in kraju, v katerem je bil Levstik 
rojen, o tem, kako so takrat živeli, kako 
kraj otroštva zaznamuje človeka; učenci 
so razmišljali, kakšen pa je njihov domači 
kraj, kaj jim pomeni, kako se v njem 
počutijo  ipd.
Učenci so nato lahko sodelovali na 
literarnem natečaju tako, da so svojo 
vas predstavili v obliki pesmi ali 
spisa, tistim pa, ki še ne znajo pisati s 
črkami, je bilo dovoljeno, da svojo vas 
narišejo, torej »napišejo s svetlobo«. Na 
natečaju je sodelovalo 91 učencev z 31 
imenitnimi pesmicami, s 25 spisi in več 
kot s 35 risbami. Vsi prispevki bodo do 
sredine decembra  razstavljeni v šolski 
knjižnici, izbor  najboljših je objavljen v 
drobni brošuri, s katero bodo nagrajeni 
zmagovalci – nagrajeni bodo po en avtor 
pesmi, spisa oziroma risbice iz vsake 
triade. 

Nagrajenci oziroma avtorji najboljših 
prispevkov  po mnenju komisije so:  Nastja 
Horvat iz 3. a, Vid Rigler iz 5. a in Sara 
Žužek iz 8. a; najboljši spis sta napisala 
Ana Kastigar iz 3. a in Filip Marijanović iz 
6. a, v 3. triadi pa ni nihče napisal spisa. 
Kot avtor najbolj zanimive risbice pa je bil 
izbran Ažbe Dermota iz 1. b. 

Marija Lušin, šolska knjižničarka

Ažbe Dermota, 1. b: Retje (Veliki Osolnik?)  (»Stoje na holmu hiše tri«, (pa še 
Ilijev kozolec), »pod holmom potok  čist šumi«)* 1. mesto med ilustracijami 
I.  triade

Na naši vasi potok šumi,
in  cvetje lepo diši.
Zelenje pokriva vse dele vasi,
Na vrhu hriba pa cerkev stoji.

Ko prišel bo pravi čas,
zavpila bom na glas,
ti preljuba moja vas.

Sara Žužek, 8. a,
1. mesto med pesmimi III. triade

NAŠA VAS

Male Lašče so najlepša vas. V tej vasi 
živi moja družina. Vsak konec tedna 
nas obiščejo babi Ana, dedi Jože in teta 
Marija. V naši vasi imam prijateljico 
Aljo in druge prijatelje. Skupaj se 
lovimo, skrivamo in skačemo po 
trampolinu. Včasih se tudi skregamo. 
V naši vasi nimamo trgovine, pošte 
ali šole, imamo pa najboljšo gostilno: 
Pr'Brlogarju. Tam imajo slastne pice in 
druge dobrote. Če me kdaj obiščete, 
vas peljem tja.

Ana Kastigar, 3. a,
1.  mesto med spisi I. triade

MOJA VAS ŽAGA

Zaselek Žaga leži na 546 m 
nadmorske višine v zgornjem 
delu Mišje doline. Dolina 
sega od vznožja Lužarjev do 
Rašice in je dolga 7 km in 
široka pol kilometra. Pogosto 
je poplavljena, ker po njej 
teče veliko potokov. Tudi 
mimo naše hiše teče potok, 
ki se imenuje Mrzlica. Na 
njem je nekoč stala žaga na 
vodni pogon, ki je bila v lasti 
stiškega samostana. Po njej je 
žaga dobila svoje ime.
Zaselek Žaga leži ob državni 
cesti, ki pelje od Velikih Lašč 
do Nove vasi in naprej preko 
Postojne do morja in Italije. To 
je bila v davnih časih do morja 
najbližja pot, zato je prav 
tukaj potekala furmanska pot. 
Po njej so furmani z vozovi in 
konji prevažali najrazličnejše 
blago. Zato je bila v vsaki 
vasi furmanska gostilna – na 
Karlovici, Podžagi, Žagi in 
Podstrmcu. Gostilničar je imel 
ob gostilni še hlev s konji, ki so 
jih furmani dodatno vpregli. 
Tako so lažje premagali strm 

NAŠA VAS

Naša vas zelo je lepa,
še posebej zdaj,
ko je v jesen odeta.

Po hribih otroci se igramo, 
vriskamo in cepetamo.

Naša vas posebno ime ima.
Knej naj bo,
saj babice so rekle: 
»To je tam, 'k'nej.'«

Nastja Horvat, 3. a,
1. mesto med pesmimi I. triade

NAŠA VAS

Na ravnini hišica stoji, 
zraven hiše jablane tri, 
vsak si jabolko želi.

Tam čez cesto potok teče, 
nič ne sliši, nič ne reče. 
Ob potoku pa ni junaka, 
kot je mala žabica Kvaka.

V bližini polno pomembnih mož 
se je rodilo, 
če živel takrat bi, 
z njimi bi šel na gostijo
Moja babica najboljše peče, 
med jedjo noben ne reče, 
da se z juho ne opeče.

Res rad imam domači kraj, 
ko se igram,
je zame pravi raj.
Čez čas ga moral bom zapustiti, 
s trebuhom za kruhom v svet iti.

Res da čez čas bom moral iti, 
dobro službo si dobiti. 
Ker rad imam ta kraj, 
z veseljem bom prišel spet nazaj.

Vid Rigler, 5. a,
1. mesto med pesmimi II. triade

Naša vas

Na hribu sedim, v dolino strmim.
Poslušam petje ptic, ki prepevajo in 
samevajo.
Na nebu sonce žari,
in ta vas vse lepša se zdi.

Na vasi deset hiš stoji,
v vsaki hiši dobrota živi.
Prijateljstvo vsa vas pozna
In čutiš to od srca.

Lužarjev breg. S konji je vedno odšel 
do Bloške planote tudi gospodar, ki je 
potem svoje konje pripeljal nazaj.
Naš zaselek Žaga je imel na začetku 
samo tri poslopja – gostilno, hlev 
za furmanske konje in stanovanjsko 
hišo. Posest se je imenovala Štefetovo. 
To domače ime se je ohranilo do 
danes. Leta 1900 je praded sedanjega 
sodraškega župana Blaža Milavca 
kupil najprej gostilno in hlev, potem 
pa še hišo za svojo družino. Po drugi 
svetovni vojni sta se dve hčerki odselili 
v Kanado, ena pa v Sodražico. Hiša je 
bila dolgo zapuščena in je propadala. 
Ko smo jo kupili, smo jo morali porušiti 
in zgraditi novo.  Za božič leta 2003 
smo se preselili iz Ljubljane in tako se 
je prebivalstvo Žage s treh prebivalcev 
povečalo na sedem. Danes jih šteje 
11, saj so se v hišo nasproti naše pred 
tremi leti preselili še trije sosedi.
Na Žagi mi je všeč, ker lahko diham 
svež zrak in skozi vsako okno vidim 
gozd. Na dvorišču imam svoj koš, še 
lepše pa bi mi bilo, če bi tu živel še kak 
moj vrstnik, da bi skupaj preživljala 
prosti čas.

Filip Marijanović, 6. a,
1. mesto med spisi II. trade

Vida Kovačič. 1. b: »Naša vas«  (Velike Lašče, zelo 
prometna Trubarjeva cesta …?!)

Črt Gradišar, 1. b: Rašica (s Trubarjevim 
spomenikom!)

Manca Fink, 1. b: Velike Lašče (Šolska ulica)
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Izjave otrok o Primožu Trubarju

LUKA: Bil je pisatelj.
VID: Bil je duhovnik, napisal je prvo slovensko knjigo.
LAN: Imel je tudi posteljo.
TRISTAN: Tisti, ki je prvo slovensko knjigo napisal. Napisal je dve 
knjigi: Abecednik in Katekizem.
JAKA: Imel je veliko knjig, imel je veliko za jesti, ker so imeli mlin 
(da ni bil lačen).
SARA: Pisatelj, napisal je knjigo za Slovence.
MIHA: Knjige je pisal; da imamo slovensko ime.
ŽAN: Da se naučimo pisati, da je napisal prvo slovensko knjigo, 
če ni nič napisano, potem ne vemo, lahko bi govorili hrvaški 
jezik.
IZABEL: Brado je imel, velik je bil in močan, v šolo je hodil 
(mogoče je imel take igrače kot jaz).
JAKA: Prvi slovenski pisatelj. Brado je imel, zdrav, živ in pameten.
GAŠPER: Brado je imel, v roki je imel knjigo.

Vtisi otrok iz Rašice:

ANŽE: Na Rašici smo videli mlin, šli smo v sobo, videli smo 
knjige, na steni je bilo vse porisano.
HANA: Videli smo veliko knjig, mlin, ko smo sedeli in poslušali.
NIK: Ogledali smo si mlin, peljali smo se s kombijem.
SARA: Bili smo na Trubarjevi domačiji, snemali so nas, pogledali 
smo si mlin od znotraj.
MAKS: Ko smo bili v tisti hiši.
VID: Všeč mi je bila kamera, mlin smo videli, tam, ko so mleli 
moko.

PRVI KORAKI
V SVET KULTURE
Naši otroci živijo v kraju, ki je bogat s slovensko kulturo in 
tradicijo. Pomen slovenskega jezika sega zelo daleč v zgodovino.
V vrtcu jih vključujemo v različne dejavnosti, pri katerih 
spoznavajo svoj domači kraj oziroma njegove značilnosti, na 
katere smo lahko ponosni.

Že zgodaj v otroštvu želimo otrokom približati pomen 
slovenskega jezika. Veliko pozornosti posvečamo bralni kulturi. 
Letošnji teden otroka je bil posvečen 50-letnici bralne značke. 
Obletnici smo namenili pozornost tudi v našem vrtcu. Predvsem 
smo pokukali v svet pravljic. Pri tem smo želeli vključiti še starše, 
s katerimi smo skupaj obiskali rojstno vas Frana Levstika in 
prisluhnili njegovi pravljici z naslovom Kdo je napravil Vidku 
srajčico.
Kmalu zatem pa je bil pred nami praznik dan reformacije, ki 
otrokom še ni tako blizu. Pomen tega praznika oziroma pomen 
kulturnika Primoža Trubarja smo poskušali približati z različnimi 
dejavnostmi.
V Osnovni šoli smo si ogledali njegov kip. Otroci so takoj opazili, 
da v rokah drži knjigo. Nato smo si v knjižnici ogledali zelo 
dragoceno knjigo Hišno postilo, v kateri so razlage svetega 
pisma. Knjižničarka Marija je otroke zelo pritegnila, ko si je 
nadela rokavice, da knjige ne bi poškodovala. Ogledali smo 
si tudi doprsni kip v Trubarjevemu parku in poiskali njegovo 
podobo na fasadi kulturnega doma. Otroci so se seznanili s 
posebno kaligrafsko pisavo, ki je bila značilna za čas, v katerem 
je ustvarjal. Seznanili smo se s peresom in črnilom. Tatjana je 
vsakemu na papir napisala ime otroka, katerega je vsak skrbno 

odnesel domov. Preizkusili smo se tudi v risanju njegovega lika.
Obiskali smo njegovo rojstno vas Rašico. Ogledali smo si mlin, 
žago in spominsko sobo. Soba je bila za otroke zelo zanimiva, saj 
je bila vsa poslikana. Pozorno smo prisluhnili gospodu Andreju, 
ki nam je povedal še nekaj zanimivih stvari o Trubarjevih časih.
Dan na Trubarjevi domačiji je bil za nas nekaj posebnega. Otroci 
so se prvič srečali s poklicem novinar in sebe videli na televiziji. 
Novinarka je otroke povprašala, kaj vedo o Trubarju in malčki so 
se dobro izkazali.
Ta dan bo otrokom ostal v lepem spominu. Otroci so si dobro 
zapomnili, da je Primož Trubar  napisal prvo slovensko knjigo in 
da se je od takrat začela omenjati beseda Slovenec.

Vzgojiteljica Kristina Polzelnik Pirnat

16. LJUBLJANSKI MARATON
NI MINIL BREZ UDELEŽENCEV 
IZ OŠ PRIMOŽA TRUBARJA 
VELIKE LAŠČE

1. in 2.  fantje 1. in 2.  dekleta

6. in 7.  fantje

Manca in Ula2. trada, fantje

2. trada, dekleta

Letošnji osrednji športno-rekreativni 
tekaški praznik, 16. Ljubljanski maraton, je 
bil v več ozirih rekorden. Rekordna je bila 
udeležba, rekorden je bil čas maratona, 
gotovo pa je tudi večina udeležencev 
dosegla kak svoj osebni rekord.
V soboto, 22. oktobra, so potekali šolski 
in predšolski teki. Na OŠ Primoža Trubarja 
zadnja leta prek dopisa povabimo starše, 
da bi v kar največji meri omogočili svojim 
otrokom doživeti zanimivo izkušnjo. Ne 
zgodi se namreč pogosto, da bi otroci stali 
na štartu skupaj z več kot 300 vrstniki in se z 
njimi pomerili v teku po ljubljanskih ulicah.
Veseli nas, da mnogi starši premorete 
toliko veselja do teka in do te vrhunske 
prireditve, da pripeljete otroke na tek. 
Učitelji se potrudimo, da vsi otroci dobijo 
štartne številke, majice in čipe ter da 
pravočasno pridejo na štart. Letos je bilo 
naših učencev 31. Vsako leto nas je več, 
kar še posebej veseli. Večinoma se teka 
udeležujejo mlajši učenci (1. triada), žal 
med starejšimi posebnega navdušenja ni.
Najmlajši nimajo tekmovalnega teka, saj 
je njihov tek promocijske narave. Starejši 
učenci in učenke, ki so tekli na tekmovalnem 
delu, so bili s tekom zadovoljni. Na cilju 
jih je bilo lepo spremljati z nasmehom in 
rdečimi lici na obrazu. Uvrstitve so na tako 
številčnih tekih drugotnega pomena. 
Mogoče so tudi zadovoljni obrazi naših 
učencev delno pripomogli, da smo 
naslednji dan z mnogo daljšo progo lažje 
opravili tudi gospa ravnateljica in oba 
avtorja tega prispevka. 

Če ne verjamete, da je bilo lepo, si poglejte 
na spodnjih fotografijah.

Simona Bavdek, Bojan Novak   
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Slavnostna 
prireditev ob dnevu 
reformacije 
Trubarjeva domačija na Rašici, 31. 10. 2011

Letošnja slovesnost na Trubarjevi domačiji na Rašici je potekala 
v znamenju pomena slovenskega knjižnega jezika. Gost 
večera je bil slavnostni govornik akademik dr. Jože Trontelj, 
predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V 
svojem nagovoru je poudaril, da je dan reformacije praznik, 
posvečen tako prenovi vere kot tudi rojstvu slovenskega 
knjižnega jezika. Reformacija je Slovencem prinesla prvo 
knjigo in s tem knjižni jezik, pri čemer je ključna vloga pripadla 
Primožu Trubarju.
Po mnenju akademika Trontlja je bil Trubar razočaran 
nad površnostjo najodgovornejših za tedanjo evropsko 
civilizacijo, še bolj pa bi bil zgrožen nad nepoštenjem sedanje 
elite, mednarodne in domače, prizadet zaradi lakomnosti 
novodobnih bogatašev ter globoko razočaran tudi nad 
splošnim stanjem duha Slovencev.
»Vrline, ki so jih pred stoletji zagovarjali ljudje kot Trubar, stojijo 
še danes. Rečemo jim vrednote, večina ve zanje, le ne spoštuje 

jih več. Zaradi zlorab in nespameti smo danes v globalni krizi. 
Naše edino upanje je, da ponovno prisluhnemo modrosti in 
upoštevamo etični uspeh. Tega se lahko učimo od mnogih 
mislecev, tudi Trubarja. Brez dogovora o novem svetovnem 
redu na etičnih temeljih naša civilizacija nima prihodnosti«.
V kulturnem programu so sodelovali profesorji in učenci 
Glasbene šole Ribnica, oddelka Velike Lašče: Neža Purkart 
in Lenča Debeljak – duet saxsofonov, Mateja Košir – solo, 
Amadeja Košir in Mojca Šilc – duet, Jaka Samsa – kitara, Maša 
Tomc – violončelo, Darja Brcar – klavinova ter Vanjo Tomc – 
klarinet.

V galeriji Skedenj je sledila otvoritev slikarske razstave 
dipl. slikarja Draga Petrovića z naslovom Človek podoba. 
V otvoritvenem programu so sodelovali Helena Grebenc 
Gruden s strokovnim nagovorom ter učenci Glasbene šole 
Ribnica, oddelka Velike Lašče: Kaja Žužek, Urška Lavrič, 
Robert Lovšin – trio klarinetov.
Slovesnost sta organizirala Javni zavod Trubarjevi kraji in 
Slovensko protestantsko društvo Primoža Trubarja pod 
pokroviteljstvom Občine Velike Lašče.

Javni zavod Trubarjevi kraji

RAZSTAVA JASLIC
V SKRITIH KOTIČKIH GRADEŽA

Otvoritev razstave,
mali pevski božični koncert otroškega pevskega 

zbora Škocjančki in skupine RŽ iz Loke pi Mengšu, 
božična tržnica pri Sušilnici sadja Gradež –

v  nedeljo, 18. decembra 2011, ob17. uri.
Vodeni ogled razstave, mali pevski božični koncert 

otroškega pevskega zbora Škocjančki in
kvarteta Zvon ter praznična tržnica bo tudi

26. 12. 2011 ob 17. uri.

TEPEŽKANJE

OŽIVLJANJE OBIČAJA
NA DAN

NEDOLŽNIH OTROK

dne 28. 12. 2011
PO VASEH VELIKOLAŠKE OBČINE

Otroci vas bodo sami obiskali na vaših domovih
v nekaterih vaseh.

Sodelovanje z 
radiem Univox 
prinese nagrado
Radio Univox iz Kočevja ima redno oddajo Brlogec 
ob sobotah od 9. do 10. ure. Oddaja poteka v živo in 
je namenjena otrokom. Vsak teden je obravnavana 
nova tema ali pa  v studiu gostijo posamezno šolo, ki 
se predstavi z določeno zanimivostjo. V oddajo lahko 
posredujemo novice iz šole ali posameznega razreda. Po 
končani temi brlogčarjem zastavijo domačo nalogo. Ob 
koncu šolskega leta pa izžrebajo otroke posameznih šol 
in jih v jeseni odpeljejo na izlet. Lanski tretješolci so tri leta 
redno sodelovali z domačimi nalogami in bili so tudi gostje 
v oddaji. Zato je 6 učencev v oktobru odšlo na kopanje 
v Atlantis. Ta izlet je bil organiziran že drugo leto, ker je 
bil otrokom zelo všeč. Popoldne je v družbi animatorjev 
nepozabno. Tako so se izleta v treh letih udeležili vsi, ki so 
to želeli. 
Tudi letos v 1. b razredu nadaljujemo z objavljanjem novičk 
in domačimi nalogami. Že v začetku si je razred s skupno 
domačo nalogo prislužil prvo mesto in otroci so dobili 
v knjižni kotiček dve pobarvanki in knjigo z naslovom 

Maček Ferdo gre v šolo. Zelo smo bili veseli nagrade in 
tudi pravljica nam je všeč. Redno bomo v tem šolskem 
letu delali domače naloge in  pošiljali novičke. Posebno 
doživetje ali zanimivost o našem delu bomo enkrat po 
radijskih valovih posredovali tudi mi, prvošolci. 

 Branka Levstik

OKTOBER – MESEC 
POŽARNE VARNOSTI
V mesecu oktobru so gasilci PGD TURJAK obiskali Podružnično 
šolo Turjak in vsem učencem naše šole ter vrtčevskim otrokom 
predstavili delo in življenje gasilcev. Pred šolo so uprizorili lažni 
alarm ter merili evakuacijski čas. Ko smo bili vsi zbrani na šolskem 
dvorišču, so se nam gasilci predstavili, pokazali svojo opremo 
ter nas povabili v Gasilski dom na Turjaku. Tam smo si ogledali 
prostor, spoznali opremo, ki jo potrebujejo pri svojem delu, ter 
si ogledali tudi gasilski avto. Otroci so bili najbolj navdušeni nad 
lastnim preizkušanjem opreme. 
Hvala članom PGD Turjak za prijetne urice preživete v njihovi 
družbi.

Besedilo in foto: Petra M.
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Dan pred dnevom reformacije so v Trubarjevi hiši literature v 
Ljubljani predstavili zbornik "Primož Trubar – slovenski reformator 
in Württemberg". Knjiga je plod večletnega sodelovanja med 
slovenskimi in nemškimi znanstveniki. Zbornik, ki obsega več 
kot 450 strani, je uredil predsednik komisije za zgodovinopisje v 
Baden-Württembergu Anton Schindling. Po njegovih besedah 
Primož Trubar ni le ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine, 
pomembno vlogo je odigral tudi v zgodovini Habsburške 
monarhije, še posebej v mestu Tübingen, kamor se je izselil. 
Ko so Trubarja zaradi njegovih pridig in po zaplembi njegove 
Cerkovne ordnunge izgnali iz Ljubljane, mu Tübingen ni nudil le 
cerkvene zaščite, imel je tudi akademski ugled. 
Zbornik, obogaten s številnimi fotografijami, obsega več 
tematskih sklopov, od biografskega, teološkega, pisateljsko-
prevajalskega do tistih, ki raziskujejo Trubarjevo širše delovanje, 
ponujajo ozadje delovanja Habsburške monarhije in prikazujejo 
celovit Trubarjev profil s spominskimi zapisi.
Zbornik je predstavil dr. Mihael Glavan, 
avtor pred tremi leti izdanega Trubarjevega 
albuma in upokojeni predstojnik 
Rokopisnega oddelka NUK. Predstavitve 
se je udeležil tudi škof slovenske 
Evangeličanske cerkve Geza Erniša, ki je 
prepričan, da Trubar ostaja človek za vse 
čase. O tem priča tudi povezanost med 
Slovenijo in Nemčijo, med slovenskimi in 
nemškimi evangeličani. Škof Erniša je izrazil 
zadovoljstvo, da praznik dan reformacije 
postaja praznik vseh Slovencev, ne glede 
na versko, ideološko pripadnost.
Zbrane v Trubarjevi hiši literature, v kateri 
je za kulturni program poskrbel zbor 
Pesem tisočerih zvonov, sta nagovorila tudi 

predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar 
Viktor Žakelj in ljubljanski podžupan Aleš Čerin.
Gostje predstavitve zbornika so se nato odpravili še na grad 
Turjak in na Trubarjevo domačijo na Rašico, kjer sta jim Eugen 
Šerbec v nemškem jeziku in Andrej Perhaj v angleškem jeziku 
predstavila našo kulturno in zgodovinsko dediščino. Za goste 
so odlično poskrbeli tudi v Društvu za ohranjanje dediščine z 
Gradeža, saj so jim v svoji sušilnici sadja v preprostem okolju 
ponudili izvrstne tipične slovenske jedi in pijače.
Zbornik "Primož Trubar – slovenski reformator in Württemberg" 
je v imenu izdajatelja Javnemu zavodu Trubarjevi kraji predal 
naš prijatelj in izjemni poznavalec Trubarjevega dela dr. Zvone 
Štrubelj, katoliški duhovnik v Stuttgartu.  Zbornik je sicer 
napisan v nemškem jeziku (s slovenskim povzetkom) in je na 
ogled v Trubarjevi čitalnici na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Javni zavod Trubarjevi kraji

Trubarjev zbornik iz Tübingena Na  9. Trubarjevem četrtku z gostjo 
Barbaro Korun 
Poezija, kot ljubezen. Poezija, kot življenje.
Za nami je prijeten in  zanimiv večer na Trubarjevi domačiji,  
tokrat posvečen poeziji. Preživeli smo ga v družbi Barbare Korun, 
pesnice, ki za seboj pušča neminljive sledi v nepričakovanih igrah 
besed. Nedvomno je velik pečat večeru pridala tudi Ana Porenta, 
pedagoginja, pisateljica in v prvi vrsti pesnica, ki je sproščeno in 
humorno povezovala večer. S pesnico Barbaro Korun se poznata 
že dolgo vrsto let in pričarali sta nama prijeten prijateljski klepet. 
Za zaokroženo celoto večera pa je poskrbela kitaristka Pavla 
Lušin, ki nas je navdušila s tremi čudovitimi skladbami. 
Barbara Korun se je rodila 1963 leta v Ljubljani, kjer je tudi 
diplomirala iz slavistike in primerjalne književnosti. Pred nekaj 
leti je šolski kateder zamenjala za gledališko zakulisje, letos pa 
se je podala v samostojne kulturniške vode. Objavlja pesmi, 
občasno tudi recenzije in eseje. Leta 1999 je izdala pesniško 
zbirko Ostrina miline (Mladinska knjiga) in zanjo prejela nagrado 
za najboljši prvenec leta. Leta 2003 je izdala zbirko kratke 
poetične proze in pesmi v prozi z naslovom Zapiski iz podmizja 
(Apokalipsa), leta 2004 pa zbirko pesmi Razpoke (Nova revija). 
Njene pesmi so objavljene v različnih antologijah ter prevedene 
v trinajst  jezikov. Leta 2003 je v Chattanoogi, USA izšla knjižica 
njenih pesmi v angleškem prevodu  Kelly Allan Chasms, 2005  pa 
izbor iz njene poezije   Songs of Earth and Light   (Cork, Irska), 
v prevodu irskega pesnika Thea Dorgana. Leta 2006 je skupaj 
z Zlatkom Kaučičem posnela album Vibrato tišine, posvečen 
poeziji Srečka Kosovela. Leta 2011 je izdala pesniško zbirko 
Pridem takoj in zanjo prejela zlato ptico in Veronikino nagrado, 
ki je ena najpomembnejših nagrad v Sloveniji za poezijo in jo od 
leta 1997 podeljuje Mestna občina Celje. V tej zbirki se Barbara 
Korun splazi v razne like (od Noetove žene do Monike Lewinsky) 
in jih opazuje od znotraj in od zunaj. Kot pravi pesnica, prostor 
poezije je zmeraj odprt, večdimenzionalen, večpomenski, ni do 
konca narejen. 

Razmišljam, da ima poezija v naših krajih vendarle visoko 
vrednost, saj se je v Trubarjevem skednju zbrala prijetna gruča 
ljudi. Pesnica nam je s svojo enkratno interpretacijo pričarala na 
obraze očaranje. Predstavila nam je vsako zbirko posebej, seveda 
tudi z branjem svoje »sled puščajoče« poezije. Doživetje večera 
se je popolnoma zlilo v naša razpoloženja, počutili smo se kot na 
gledališki predstavi, polni čustev in pogledov na ta »nori svet«. 
Tako kot je Barbari Korun pisanje način življenja, naj postane 
vdihovanje take in drugačne kulture tudi naš način življenja. 

Vsak delček, še tako majhen, se skrbno zasidra točno na tisto 
mesto srca, kjer mora biti. Pusti nam sledi zavedanja,  nas naredi 
srečnejše in nam odpre nova obzorja. 

Ženska brez imena,
Noetova žena po vesoljnem potopu

Že mesece, že leta ždim tu, v podpalubju.
Iz sočutja sem se spustila dol, k stokajočim
živalim. Temno je, vlažno in zatohlo. Neznosen
smrad. Krokodili odpirajo svoja zobata žrela,
kače sikajo, levi lačno rjovejo,
nad vsem nemirni topot slonove moči.

V začetku sem se bala teme in zvokov, 
nedoumljivega mrgolenja bitij, ki jih ne vidim, 
komaj slutim – pajkov, miši, stonog, škorpijonov. 
Veliko in malo, vse se premika v pošastno 
skladnem gibanju, kot v nevidni vodi, temni 
in nerazumni. Postala sem eno z njimi, začutila 
naše skupno bitje, toplo, vlažno in zatohlo.

40 dni, 40 let. Postarali smo se, se umirili 
v svoji žalosti, v svoji lakoti. Tu spodaj ni boga. 
Iz varne sparine čakamo na bradati obraz
nekoga, ki izpolnjuje božje ukaze. 

Zaslišim hrup: Noe spušča živali na kopno. 
Prislonim obraz k razpoki med vrati 
in oblije me svetloba, ki sem jo že pozabila.

Ko bo moj mož, ki je pozabil name, odprl vrata, 
mu bo v prsi, polne vetra in sonca, 
planila čreda živali – 
mnogorepato telo s tisoči bleščečih oči,
ki se zgane ob vsaki slutnji. Prva – jaz.

Barbara Korun – zbirka Pridem takoj

Javni zavod Trubarjevi kraji
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KNJIŽNICA FRANA LEVSTIKA   Stritarjeva cesta 1, Velike Lašče, Tel. 788 98 86

URNIK
pon., čet., pet.    13.00–19.00
sre.                           9.00–14.00
IZPOSOJA
knjige      3 tedne
DVD-ji      1 teden
IZPOSOJA REVIJ za odrasle, otroke in 
mladino
LETNA ČLANARINA
mladi do 18. let in nezaposleni                   
                  BREZPLAČNO
študenti in upokojenci                         8 eur
zaposleni                                              12,50 eur

KNJIŽNE NOVOSTI
V MESECU OKTOBRU

Otroci in mladina
stroka
LETENJE, V. Hardesty
ALI VEŠ, KOLIKO JE URA?, L. Boumans
POMLAD
POGLED V DAVNINO, S. Parker
TRAVNIK KLIČE, M.Grginič
VELIKA KNJIGA ČAROBNIH TRIKOV, J. 
Tremaine
leposlovje
ZALJUBLJENI ZAJČEK, T. Kočar
PETER, NE ZAPUSTI ME, N. Kušar
PAVLE, N. Kušar
NAJLEPŠE PRAVLJICE
JACK, A. M.Homes
BALI SE KOPA, Magdalena
BALI SE VESELI BOŽIČA, Magdalena
V SOBOTO ZVEČER BO DIRENDAJ, C. D. 
Shields
MOJA, MOJA, MOJA, T. Kočar
MATEJ, I. Karlovšek
PISMA DVEH DEKLET, A. Klopčič
GOLI, I. Prochazkova
ŽIVLJENJE MARIE CURIE, R. Fiammingo
UPIHNI LUČ, T. Deary
ZLATA PTICA

BELA KOT MLEKO, RDEČA KOT KRI, A. 
D'Avenia
ČLOVEK NE SPOMNI SE, K. Kesič Dimic
MARTA, P. Peršolj
SLIKOPESMI
POLETI LETIM, N. Konc Lorenzutti
DEKLICA IN GENERAL, T. Partljič
ISOLA, I. Abedi
BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA, T. 
Seliškar
PIKO DINOZAVER, L. Suhodolčan
SVILNATE RIME, B. Štampe Žmavc
ČUDEŽNO ZDRAVILO ZA ZALO, D. Kenda 
Hussu
BERTO, ZAJEC LANGOBARDSKI, S. 
Makarovič
SVIT, KRILATI KONJ, T. Pavček
ZOJINA REŠITEV, K. Kesič Dimic
NORMALNA DRUŽINA, I. Velikonja
DETEKTIVKA ZOFIJA NA TABORU, T. Kokalj
MAČEK TITI, S. Makarovič

Odrasli
stroka
IZOSTRITE ČUTE, S. Meredith
ČEBELARJENJE ZA VSAKOGAR, P. Kozmus
KAKO SKRBIMO ZA MORSKEGA PRAŠIČKA
KLJUČNI IN POTRDILNI SIMPTOMI 
HOMEOPATIJE, R. Morrison
MOŽ IN OČE, J. Juul
BOŽIČNA KNJIGA
TRUBARJEVI KROVAŠKI MALARJI, M. 
Dolšina
KONJEREJA V SLOVENIJI, M. Mesarič
100 DEJAVNOSTI ZA UČENJE  BRANJA IN 
PISANJA, M. H. Place
MOTNJA POZORNOSTI IN 
HIPERAKTIVNOST, J. Strong
(PER)VERZIJE LJUBEZNI IN SOVRAŠTVA, 
R. Salecel
ŠČEPEC REŠITVE
SOLATE
OD A(BRAMA) DO Ž(UPANČIČA), 
A.Goljevšek
SLOVENIJA PRAZNUJE, J. Bogataj
ŽIVLJENJE BREZ OMEJITEV, N. Vujicic
TRANSURFING REALNOSTI.4, V. Zeland
ANASTA, V. N. Megre
SRČNI SVETOVALEC, R. Schache
leposlovje
ODREŠITEV, J.Garwood
PONOSNA SRCA, J. Garwood
RAZVAJENKA, S. E. Phillips
DRUGA ROKA, C. Cleave

GRIČ TIGROV, S. Mandanna
PO ZABAVI, L. Jewell
POROČNI DAN, M. Wickham
KRVAVI POLDNEVNIK, M. Comarc
ZGODBE O LJUBEZNI IN …,  M.Viewegh
OSCAR IN LUCINDA, P. Carey

DVD odrasli
WATER FOR ELEPHANTS
TU MALAJNE NI VSE PROČ PALU, R. 
Borštnik
NARAVA ZDRAVI, J. Majes
WIN WIN

DVD  otroci in mladina
THE LION KING
WHAT'S NEW SCOOBY DOO?
WICKIE: THE MIGHTY VIKING
SLON 5

NAPOVEDNIK
ZA MESEC DECEMBER
Petek, 2. december, ob 19.00
VEČER DOKUMENTARNEGA FILMA
Vabljeni na ogled štirih dokumentarnih 
filmov, ki prikazujejo velikolaško 
dediščino, kraje in ljudi: Trubarjevi kraji, 
Po sledeh Andreja Turjaškega, Rdeči 
seznam in Tu malajne ni vse proč palu 
(avtorjev: Zavod Parnas, KUD Primož 
Trubar in Rok Borštnik).
Četrtek, 8. december, ob 19.00
ČETRTKOVO SREČANJE
Ga. Mihaela Rihar Andromako nam bo 
pripovedovala o Armeniji in knjigi Krivda 
in  ljubezen avtorja Norajra Adaljana. V 
goste pa nam bo pripeljala gospo Darjo 
Resnik Debevc, ki bo predstavila svojo 
pesniško zbirko z naslovom Ko moja 
duša poje, in zapela nekaj slovenskih 
samospevov.
Ponedeljek, 5. december, ob 18.00
PRAVLJIČNA URA
Ga. Slava Petrič nas bo razveselila s 
pravljico Sveti Nikolaj. Mogoče pa bo 
dobri mož kaj sladkega prinesel tudi v 
knjižnico?! Otroci, lepo vabljeni!
Sreda, 14. december, ob 10.00
SPOZNAJMO BARJANCE
Obiskali nas bosta  žabica Ljuba  in gospa 
Barjanka. Skupaj bomo izdelali nakit in 
posodo iz gline, lesene palice pa bodo 
postali loki. Ogledali si bomo makete 
kolišč, hišk in originalne predmete 
iz davne preteklosti. Delavnica je 
namenjena Vrtcu sončni žarek, enoti 
Turjak.

V odmevu časa
Razstava LICE Ribnica

V začetku novembra je bila na gradu Turjak otvoritev slikarsko-
kiparske razstave LICE-Ribnica. Razstava je postavljena v viteški 
dvorani, stolpu, na dvorišču in pred gradom. Razstavljene 
slike in kipi so rezultat triletnega ustvarjanja likovnikov iz LICA 
(likovni center).

Odziv na otvoritev je bil nad pričakovanji. Obisk, ki bi ga bil vesel 
vsak še tako znan in cenjen umetnik. Zato smo bili vsi ustvarjalci 
in organizatorji razstave veseli in počaščeni.
To je šolska razstava, ki prikazuje delo slušateljev LICE od prvega 
do tretjega letnika in zajema osnove risbe in kiparstva, hkrati pa 
gre tudi za že zahtevnejša dela, npr. figure v naravni velikosti 
in abstrakcijo (pred gradom). Del razstave je namenjen tudi 
umetniški fotografiji.

LICE deluje četrto leto, obiskuje ga nad sedemdeset likovnikov 
vseh starosti (od 15 do 70 let). Usmerja in vodi nas približno 
15 mentorjev različnih usmeritev (slikarji, kiparji, umet. 
zgodovinarji, arhitekti, fotografi). Obiskujemo tudi razstave 
od Benetk do Londona, Zagreba … LICE  že v začetku presega 

ozke občinske meje, saj slušatelji in mentorji prihajajo v Ribnico 
iz različnih krajev Slovenije. Delovanje centra je finančno in 
moralno omogočila in podprla občina Ribnica oz. vodstvo le-te. 
Nastalo je nekaj, kar ne prinaša denarja, ampak ''samo'' veliko 
veselja nam slušateljem in možnost mladim diplomantom 
akademije, da svoje znanje prenesejo na druge.

Pri postavitvi te obsežne razstave se zahvaljujem za pomoč in 
podporo pokrovitelju občini Velike Lašče in JZTK, podžupanja 
gospa Devjak Tatjana nas je tudi prijazno nagovorila in 
pozdravila. Zahvaljujemo se tudi pevki Amadeji Košir, kitaristki 
Pavli Lušin in ženskemu odboru SDS Vel. Lašče, ki je poleg LICE 
pokril večino stroškov in organiziral vse, kar je potrebno, da je 
otvoritev postala tudi družabni dogodek. 

Mojca Ahac
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MEGA skupinsko 
branje za mlade
Mladi hočejo več. Zato tudi tako ime. V »paketu« ni samo knjiga, 
branje, spoznavanje njene vsebine. Več kot samo to. Zgodba, 
ki jo določena knjiga pripoveduje, je lahko odskočna deska za 
pogovor o marsičem. Zato na »pogovor« niso vabljeni samo 
mladi, ampak tudi mladi po srcu.
MEGA skupinsko branje za mlade vodim pisateljica Maia 
Pleiades. Dogodek je običajno enkrat mesečno v knjižnici Frana 
Levstika v Laščah. 
Pri pripravah kot voditeljica naletim tudi na zanimivosti, 
»sladkorčke«, ki mi pomagajo razumeti in celo prebrati knjigo. 
Lep primer je knjiga Bela tema. 

Geraldine McCaughrean: Bela tema
Kaj povedati o knjigi, ki se bere skoraj tako kot odraščanje? Na 
trenutke se bere počasi, potem hitro, počasi, da te na koncu, 
na zadnji strani preseneti in povzroči »kurjo polt«. Zgodba se 
lahko bere kot pustolovka, kriminalka, problemski roman, celo 
ljubezenska zgodba.
Knjiga govori o 14 let stari najstnici, ki ji je umrl oče, ima 
čudaškega strica, v šoli velja za čudakinjo, nosi slušni aparat in 
ima »namišljenega« prijatelja. Obsedena je z Antarktiko, o njej 
ve vse. No, skoraj vse. 
Čisto na začetku glavna junakinja pravi takole »V Titusa Oates 
sem zaljubljena že kar nekaj časa – kar je smešno, saj je mrtev 
že devetdeset let. A poglejmo drugače. Čez devetdeset let bom 
tudi jaz mrtva in takrat starostna razlika ne bo pomembna. 
Poleg tega v moji glavi on še vedno živi. Pogovarjava se o vseh 
mogočih stvareh.« (Bela tema str. 5) Njen namišljeni prijatelj ji 
pomaga preživeti čustveno in telesno. Kajti njen »stric« jo pod 
pretvezo, da jo za tri dni pelje v Pariz, odpelje na Antarktiko, 
kraj, ki si ga ona srčno želi obiskati, saj tu leži truplo njenega 
ljubljenega Titusa. Na Antarktiki spozna fanta Sigurda, odkrije, 
da si njen »stric« resnico razlaga po svoje, saj je odgovoren 
za marsikaj slabega v njenem življenju in odraste. Od začetka 
njen obisk Antarktike poteka turistično, dokler se ne obrne vse 
na glavo, stric ukrade terensko vozilo in se odpravi v divjino 
Antarktike, skupaj z njo, lažnim filmskim režiserjem in Sigurdom. 
V veliko pomoč pri vsem skupaj, pri ohranjanju zdrave pameti in 
preživetju v izredno krutih pogojih Antarktike, ji je Titus, njen 
prijatelj, za katerega je ona prepričana, da je samo plod njene 
domišljije. 

Titus Oates
Namišljeni prijatelj pa ni nekdo izmišljen, ali kdo ki bi bil znan 
zvezdnik. Njenemu namišljenemu prijatelju je ime Lawrence 
Edward Grace Oates, ki je bil za časa življenja angleški častnik in 
raziskovalec Antarktike. Živel je od 17. marca 1880 do 17. marca 
1912 in je nosil vzdevek Titus. Umrl je na svoj 32. rojstni dan na 
Antarktiki kot član neuspele Scottove odprave na južni tečaj. 
Najbolj znan je po svojih zadnjih besedah, ki jih je izrekel, ko je 
zapustil šotor in odšel v snežni vihar: Samo ven grem in morda 
me nekaj časa ne bo. Te besede so ga zapisale v zgodovino. 

Zanimivosti
V spomin na Titusa Oatesa in na njegovo dejanje so del 
Antarktike poimenovali po njem.
V Angliji, natančneje v kraju Binton, v okrožju Warwickshire, je 
anglikanska cerkev Sv. Petra, v kateri lahko vidite spominske 
vitraže, ki so bili izdelani v spomin na Scottovo neuspelo 
odpravo. Cela zgodba je predstavljena v štirih slikah. Od teh 
tretja slika predstavlja kapitana Oatesa, ki zapušča zavetje 
šotora, ker verjame, da je v breme skupini.

Pa še o Antarktiki
Ime Antarktika izhaja iz grščine in preprosto pomeni: Nasproti 
severa (Ante-arktika)
je najhladnejša in najbolj vetrovna celina (najnižja namerjena 
temperatura –89,2 oC (ruska postaja Vostok leta 1983)) in 
obenem puščava, saj v njeni notranjosti pade samo okoli 50 mm 
padavin letno, kar je manj kot v Sahari.
V notranjosti se temperature ne dvignejo nad –20 oC.
Leta 1961 je več držav podpisalo Pogodbo o Antarktiki, s 
katero so se zavezale, da se ozemeljske zahteve posameznih 
držav umaknejo v korist mednarodnemu sodelovanju pri 
znanstvenemu raziskovanju. Pogodba prepoveduje vojaško 
dejavnost in spodbuja ohranjanje naravnega okolja.
Pred 53 milijoni let je Antarktika imela sub-tropsko podnebje.

Knjige, ki jih imamo v knjižnici Frana Levstika in govorijo o 
Antarktiki.
Oddelek za odrasle:
Cherry-Garrard Apsley: Strašna pot (potopis)
Bertrand Imbert: Izziv tečajev 
Viki Grošelj: Antarktika, južno od vsega 
Roman Kvaternik: Horn 2000, prva slovenska navtična 
ekspedicija na Antarktiko, jadranje okoli sveta (1999–2002) 
(potopis)
Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika

Oddelek za otroke in mladino:
Geraldine McCaughrean: Bela tema (roman za mladostnike)
Antony Mason: Peary in Amundsen, Dirka na tečaj 
Margaret Hynes: Polarne dežele 
Stephen Mackey: Miki (slikanica)
Penny Clarke: Raziskovalci in odkritja 

Maia Pleiades

Vabljeni na naslednje MEGA skupinsko branje za mlade, ki 
bo 19. 1. 2012. Takrat bomo brali in odkrivali knjigo Jerry 
Spinelli: Zvezdica. 

KUD Marij Kogoj Turjak
vabi na

16. tradicionalni 
božično-novoletni koncert 

Godbe Dobrepolje. 

Koncert bo
v nedeljo, 18. decembra, 

ob 16. uri
v Domu krajanov Turjak. 

VABLJENI!

Tudi letošnji koncert vsestransko podpira 
občina Velike  Lašče.

Podjetniki

V zvoniku cerkvenem ura polnoč bije,
procesija vernikov v noči po hribu se vije.

Svetle zvezde repatice sij nas je k hlevčku vodil,
oznanjal modrim trem možem,

da se Jezus je rodil.

Mir božični lega na zemljo,
z nasmehom drug drugemu podajmo roko,

prijateljstvo ogreje nam dlani,
v srcih svetloba božične noči.

Veselje in sreča naj nas bogati,
skrbno obdelano polje obilno rodi,

zdravje v življenju se prepleta,
uspehov polno nam leto 2012 obeta.

Voščilo pošiljamo vsem ljudem dobre volje – 
članom, upokojencem, občanom –

skupaj nam gre bolje.

Kolektiv
Kmetijske zadruge Velike Lašče

Naj bo v prihajajočem letu uspeh
vaše vodilo,

sreča vaš spremljevalec
in zdravje vaš sopotnik

ter naj vas toplina praznikov 
popelje

k novim zmagam naproti.

Spoštovani obrtnice in obrtniki,
podjetnice in podjetniki občine Velike Lašče,

bralci Troble:

Blagoslovljen božič,
čestitke ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti ter
mnogo zdravja,

sreče ter poslovnih uspehov
v letu 2012

vam želi

Društvo podjetnikov in zasebnih obrtnikov
občine Velike Lašče.

VARSTVO PRI DELU
V VELIKIH LAŠČAH

Termin:
torek, 24. januar 2012,

ob 17.00 uri v Gostilni Škrabec, Rob.

Prijave in informacije:
Andrej Stritar,

tel.: 01/788-19-77
ali po e pošti: andrej.stritar@siol.net

Prosim tudi za navedbo dejavnosti.
Tečaj s preizkusom znanja traja 3 šolske ure.

Cena (brez 20% DDV): 21,00 EUR,
za člane Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič 

po sklepu izvršilnega odbora brezplačno.

Društvo PZO Velike Lašče

Pred leti je del vasi dobil podzemne širokopasovne povezave. 
Drogovi in žice nadzemnih telefonskih povezav pa so vsi 
ostali kot "okras" naših lepih krajev. Kdo ve, koliko teh žic je 
sploh še uporabljanih (če sploh katera)?

Foto: mag. Polona Cvelbar

Aleš Bavdek se opravičujem Boštjanu Logarju za vse izrečene 
besede v reviji Lea dne 9. 9. 2009, saj so neresnične. Dejanje 
res iskreno obžalujem.

Mali oglas
Pušče: Dvojček, 155 m2 bivalne površine na lepi lokaciji 
v Puščah pri Turjaku v 3.gf. Vse inštalacije so že pripeljane 
do objekta. Možnost dograditve po vaših željah in 
kompenzacije z drugo nepremičnino. To je zagotovo 
najugodnejša ponudba za primerljivo nepremičnino v 
okolici. Tel. 041 751 266.
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KO PRIDE 
JESEN
In so dela na poljih in travnikih opravljena, 
članice DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA 
VELIKE LAŠČE pa pridno pripravljamo 
ozimnico. 
Ker so večeri že daljši, smo se odločile, da 
pripravimo tečaj peke peciva. Na turobno 
sobotno popoldne se nas je zbralo enajst. 
Marica je v ta namen zakurila kmečko peč, 
v kateri smo pekle pecivo in ga primerjale 
s tistim, pečenim v električni pečici. Razlika 
je bila očitna v videzu in okusu. Zamesile 
smo testo, dodale ščepec izkušenj in pred 
nami so zasijali: 
PLETENO SRCE,
BELOKRANJSKA POGAČA,
GROZD, 
ŠTANGELNI.

PREDSTAVITEV KNJIGE
DR. STANISLAVA RENČLJA
V petek, 4. novembra, je bila predstavitev 
knjige Tradicionalni proizvodi in jedi 
območja od Turjaka do Kolpe. 
Avtor knjige je prve stike navezal 
s kmetijskih svetovalcem Petrom 
Indiharjem, ki mu je pomagal najti ljudi, 
največ žensk, ki imajo bogato ustno izročilo 
od svojih prednikov glede priprave hrane 
nekdaj ter delih in posebnih opravilih 
na kmetiji. Vse to je strnjeno in zapisano 
samo v tej knjigi, naš kraj pa je bogatejši 
še za to kulturno dediščino. Dr. Renčelj je 
nazorno predstavil posebnosti vsakega 
kraja tega območja. Zahvalila sem se mu 
za prijetno sodelovanje, saj je z društvom 
DPŽ veliko sodeloval. Knjigo je mogoče še 
vedno naročiti. Za informacije se obrnite 
na kmetijskega svetovalca Petra Indiharja. 
Zahvalila bi se Gostilni pri Kuklju in 
Margareti Damjanić za pecivo, kot tudi 
našim članicam, ki so se potrudile in 
spekle, da nam je bilo slajše in lepše ob 
manjši pogostitvi. 

Milka Debeljak

Izvedba takega kuharskega tečaja je kar 
precejšen zalogaj. Pridne ženske roke in 
dobra volja članic, da se vedno znova in 
znova družimo, kaj novega naučimo in 
izmenjamo izkušnje. Predvsem pa nam 
je pomembno druženje in prijateljevanje. 
Popoldne se je prevesilo v večer in razšle 
smo se s sklepom, da se še dobimo, saj ko 
pravijo, da diši po praznikih, pri nas zadiši 
iz kuhinje.
Lepa hvala Marici. Tudi za malico.

Vida Kalan

Naša dediščina

DPŽ Velike Lašče in 
Folklorna skupina 
DPŽ in KD Velike 
Lašče sodelovali v 
oddaji
»DOBRO JUTRO«.

Ob dnevu buč, na RTV Slovenija v oddaji Dobo jutro s svetovalko 
za zdravo prehrano Marijo Merljak, ki je njihova stalna gostja, 
smo članice DPŽ Velike Lašče pripravile kar nekaj specialitet 
iz buč. Bučni kruh, bučni štangelni, bučni biskvit, bučnica 
ali bučni zavitek so šli obiskovalcem na stojnici dobro v slast. 
Bučna marmelada pa je bila nekaj posebnega, saj le te ne moreš 
kupiti v trgovini. Najslajše pa je dišalo iz lonca bučne juhe, ki jo 
je skuhala Zdenka in jo  delila v kruhovih lončkih.
Marija Merljak je še posebej poudarila, da so buče zdravilne ne 
samo za moške, temveč tudi za ženske, saj preprčujejo raka na 
materničnem vratu. 

Naše stojnice v pasaži Maksimarketa so bile okrašene z raznimi 
izdelki iz okrasnih buč, ki so jih naredila naše članice in so bili 
prav simpatični. Bučolina, ki naj bi bila naša maskota na naši 
bučnomarmeladni tržnici v Velikih Laščah in gosenica ter njen 
samček, aranžmaji v bučnih posodah, brezovček, ki je delil 
pozitivno energijo nam in mimoidočim, pa so bili deležni 
posebne pozornosti. 
Da bi bilo vzdušje popolno, je poskrbela folklorna skupina 
in naše velikolaške noše. Ob zvokih Domnove harmoike in 
Jakobove bude ter folkloristov so se ljudje radi zadržali in jih z 
veseljem gledali. 
RTV Slovenija, Marija Merljak in mi smo bili s prireditvijo zelo 
zadovoljni. 

Milka Debeljak

Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.

Odbije polnoč, poti so odprte
za upe, želje in nove načrte.

Društvo podeželskih žena Velike Lašče

želi
vsem svojim članicam, 

občankam in občanom občine Velike Lašče
blagoslovljene božične praznike,

ter zdravja, miru in medsebojnega sodelovanja
v novem letu 2012,

plesalkam in plesalcem obeh folklornih skupin
pa tudi mnogo lahkih in veselih korakov

ter dobre volje.
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O kozlu 
Urošu 
»Z  Andražem se ljubiva že dalj časa, že v 
srednji šoli sva začela skupaj igrati, hitro 
sva se zavohala, z Gašperjem se tudi 
poznava že iz srednje šole, z Marcelom pa 
od otroštva, ko sem bil jaz paž, je bil on 
moj vitez. Potem se je prelevil v kretena, 
podobnega meni,« tako Jure Gašper 
opiše poznanstvo fantov, ki sestavljajo 
skupino Uroš, ki svoje ustvarjanje 
opišejo kot mešanico progresivnega 
rocka, metala in funka. Ekipo, ki skupaj 
ustvarja že približno štiri leta, sestavljajo: 
Turjačana Jure Gašper na električni kitari 
in vokalist Marcel Lejko, Ljubljančan 
Andraž Avbelj – Oybl na bobnih ter 
Gašper Letonja iz Podgore na bas kitari. 
Jure se včasih preizkusi še na bas kitari, 
poleg Marcela pa na vokalih tudi Andraž 
in Gašper. Za pevski par Marcel – Gašper 
slednji pravi: »Jaz sem slavček, on je pa 
kraguljček.« O vsestransko nadarjenem 
Marcelu, saj med drugim igra tudi ustno 
harmoniko in je voditelj glasbene oddaje 
Video Zid na RTV Slovenija, pa Jure: 
»Pomembno je, da on v glasbi repa in 
kruli (gravla po domače), animira in ima 
lepe dolge plapolajoče lase.« Čeprav sta 
Jure in Gašper kot osnovnošolca nekaj 
glasbenega znanja osvojila v glasbeni 
šoli, pravijo, da so samouki. So preprosti 
in zabavni fantje, prav takšen pa je tudi 
naš pogovor.

Zakaj ime Uroš?
Jure: Najprej smo študirali, da bi bili 
Superior fishermen, to so bile pač blodnje.
Gašper: V bistvu smo študirali, da bi bilo 
ime čim bolj nenavadno.
Jure: Zafrkavali smo se. Brainstorming, 
gluposti, bedarije, ponavadi je to to.
Gašper: Ko smo prvič rekli Uroš smo bili 
vsi proti, potem je Jure prišel na vaje 
in rekel: »Pa zakaj ne bi bili res Uroš? Pa 
kratko je in enostavno.«
Jure: Pa slovensko.
Marcel: Naš menedžer ima namreč doma 
kozla po imenu Uroš, ki je zelo divji …
Gašper: To je the kozel, plemenski vodja, 
njemu pripeljejo koze, da poskrbi za njih.
Jure: Potem pa mi njemu pošiljamo 
sublimna sporočila in on nam hkrati 
pošilja akte glasbe. Povezani smo z 
živalskim svetom – back to nature … 
(smeh) ekološki smo tud, pokadimo vse, 
kar vidimo …(smeh)
Gašper: Naš menedžer oziroma meniđer 
pa je lastnik kozla. Moj sosed Domen 
Vodičar …
Jure: … ali pa the Domen, Metadomen, 
Kondomen, Avtodomen, Domingo …
Gašper: … pa tudi Justin Bieber.
Igrate vaše avtorske skladbe?
Jure: Igramo striktno samo avtorske, 

materiala imamo skoraj za dve plošči, 
nekje 20 komadov. V večini jih delava z 
Gašperjem, potem se pridruži še Oybl 
in tako vsak doda svoj del – bistvo je 
glasbeno izražanje vsakega posameznika.  
Neko idejno osnovo imam čez jaz, potem 
pa vse združimo. V bistvu je vsak kriv za to, 
da vse izpade tako kot mora – kot Uroši.

Kdaj pa lahko pričakujemo izid plošče?
Marcel: Plošča se snema. V Cankarjevem 
domu bo podelitev.
Gašper: Pojutrišnjem. V bistvu že danes 
snemamo ploščo … Ne, ampak zdaj čim 
prej pa mora biti. 
Jure: Se trudimo, da bi se javno predstavili 
na večjih koncertih in festivalih, ker smo 

ugotovili, da bi lahko spadali kam. Zdaj se 
moramo pač spraviti posnet ali morda v 
studiu od skupine Negligence, ki so tudi 
naši prijatelji (tam sem prej igral) ali pa 
sami. Gašper je namreč tudi producent, 
uči se, ima tudi studio.

Katere teme izbirate pri pisanju 
komadov?
Marcel: Ko se zjutraj zbudim in pogledam, 
kako je svet v dreku, se začnem dreti v 
postelji in si potem rečem – uau, to se pa 
zelo dobro sliši, se posnamem, to pošljem 
Juretu in on potem naredi komad. Ne, 
teme so večinoma seksualno naravnane, 
zelo malo družbeno kritične.

Kako pa izberete naslov komada? Kako 
bi na primer razložili naslov komada The 
irish dick from the thyland middle 80's?
Jure: Naslovi nastanejo tako, da nekaj 
spišemo in potem iščemo po internetu in 
ugotavljamo, kaj bi dali za naslov.
Gašper: Tako globoki so naslovi, da še mi 
nimamo pojma, kaj pomenijo.
Jure: To vlečemo ven iz nafte.
Marcel: Glasba govori sama od sebe. The 

irish dick from the thyland middle 80's 
govori o francoskem, ne, najprej je na 
Kitajskem …
Gašper: Gre za neko potovanje iz Tajske v 
Francijo, vmes se je hrano … v bistvu je 
bil film Jej, moli, ljubi inspiracija … 
Jure: Naslove ne bi pretirano razlagali, 
recimo Funky violence govori sam od 
sebe, je silovit in je hkrati funky. Euro 
2008 ima tak naslov zaradi svetovnega 
prvenstva v nogometu, ki je bil tega leta. 
Malo šale pa malo sproščanja.

Kolikokrat na teden imate vaje?
(vsi v smeh)
Oybl: Dvakrat na leto.
Gašper: Malo premalokrat.

Jure: Jaz bi lahko ves čas igral, meni se 
tako in tako dogaja, pa Gašper je tudi 
tak, midva se večkrat dobiva, včasih tudi 
po štirikrat na teden, sedaj dvakrat, vsi 
skupaj pa imamo vaje enkrat do dvakrat 
na mesec.

Kako je z nastopanjem? Kje in koliko 
nastopate?
Jure: Približno 10 koncertov imamo na 
leto, ne rinemo se kaj preveč. Začeli smo 
pač lokalno, kamor nas povabijo, čisto 
tako – padalsko. Seveda si želimo še več. 
Gremo, kamor koli nas povabijo.

Metal je med glasbenimi zvrstmi opisan 
kot najbolj agresiven in mačističen. 
Kaj pravite na ustvarjanje stereotipa, 
da so poslušalci metala agresivni 
posamezniki?
Jure: Ne, ni tako. Ljudje so pač radi pijani, 
po navadi je pa na kakšni veselici več 
pretepov kot na Metalcampu. Mogoče 
deluje tako, ampak je to recimo ventil, da 
človek ne deluje tako. Skozi glasbo daš 
ven slabo energijo, da nisi tečen, s tem 
tudi ustvarjamo in še všeč nam je potem.

Marcel: Ne gledam tako na to, sem miren 
človek, zato tudi taka besedila, meni je 
všeč, ker smo super družba in še kreativni 
smo. 

Se poslužujete trika, da je na odru 
postavljenih čim več ojačevalnikov, 
tudi če niso vsi prižgani?
Marcel: Ne, če je ozvočenje, ga daš na 
polno.
Gašper: Če je gor, bi ga uporabili vsega. 
Pri nas so že šipe popokale.
Jure: Važno je, da ruži!

Imate kdaj od slemanja* bolečine v 
vratu ali podobno? 
Marcel: Jaz imam vsakič probleme in 
moram štiri dni počivati po koncertu. 
Gašper: Meni se pa sečevod vname. 
Jure: Ko snemamo, se pa Gašperju 
sečevod vname, k’ je tok vetra. (smeh)

Mladi

Punce menda 
padajo na glasbe-
nike. Kakšne so 
vaše izkušnje, je 
kaj oboževalk na 
koncertih?
Marcel: Ne pri temu 
bendu. Jaz nimam 
teh izkušenj. 
(smeh)
Jure: Edin na Oybla, 
on je popularen, 
na Metelkovi vse 
pada ko on pride. 

Ponavadi je on na tapeti.
Marcel: To tudi zaradi tega, ker dobro 
reklamo naredimo za Oybija. Tudi 
kakšen moški se je že znašel na njegovih 
ustnicah. Nisem ga jaz, ampak sem pa to 
uredil. (smeh)
Oybl: Ne bi o tem, ker vemo, kdo je bil 
kriv za to … a gremo lahko dalje?
Jure: Sedaj bomo izpadli kot gej band, ki 
igra metal. 

Ste se že kdaj sprli zaradi dekleta?
Gašper: Ne, to pa tu ne bo šlo.
Marcel: Bro's before ho's.

Kako je z uživanjem alkohola med 
koncerti?
Gašper: Mi drugače striktno ne 
pijemo alkohola in ne konzumiramo 
prepovedanih substanc. Razen pred, po 
in med koncertom.

MD VRT
vabi na 

 PREDBOŽIČNI IZLET v GRAZ 
 

10.12.2011, odhod ob 7h izpred GASILNEGA DOMA

Predvideni ogledi:
Tovarna čokolade, Gotska stolnica

Operna hiša, Mestna hiša
Figure iz ledu

Grajski hrib (stolp in zvonik)

CENA za člane: 15€, za nečlane: 20€
 

Prijave na: 040 758 575 (Sanja) ali na
mail: krsic.sanja@gmail.com 

VABLJENI!

Jure: Greš se zabavat in se sprostiš, potem 
pa še igraš in je zakon.
Gašper: Menedžer nam pa nosi pijačo, če 
sebe lahko. 
Oybl: Jaz pred koncertom ne pijem.
Jure: On vedno lahko hodi, mi pa včasih 
ne moremo. On je pač bolj kulturen pri 
pitju.

Droge?
Jure: Bad karma, nikoli v življenju ne bi kaj 
takega poskusil.
Marcel: In ko vidiš potem kakšne mlade, 
katastrofa … (smeh)
Jure: Ne uživat drog, ker pol boste taki kot 
mi … (smeh) Ne, naše splošno sporočilo 
je: zabavaj se po lastni pameti, tako da 
ne škodiš sebi in okolici. Smo odgovorni 
žurerji.
Gašper: Glasba je naša droga!
Marcel: A smo prej prebral kakšen intervju 
od Siddharte?

Kakšni so načrti za prihodnost?
Gašper: Čim več koncertov in izdaja 
plošče.
Jure: Oybl večkrat na vajah in mogoče 
promocija tudi v tujino, če bi šlo.
Marcel: Avto, diploma, baba, pa take 
stvari … (smeh)
*Slemanje- za metal glasbo značilno 
gibanje glave ter las.

pogovarjala se je Urša Zalar
foto: Rožle Palčar
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ŠTUDIJ V TUJINI 
ODPIRA NOVE 
MOŽNOSTI
Miha Šebenik iz Malih Lašč se je na izmenjavo v München prvič 
odpravil v tretjem letniku svojega študija na Ekonomski fakulteti, 
kasneje pa se je na podiplomski študij v tujino odpravil še na 
Nizozemsko (Univerza v Groningenu) in Švedsko (Univerza 
v Upssali), kjer se je vpisal na  program dvojnega magisterija 
(Mednarodni finančni menedžment) za eno leto in pol. Miha 
meni, da ti je kot mlademu prebivalcu Evropske unije odprtih 
veliko možnosti, ki se jih da zelo lepo izkoristiti v svojo korist. Študij 
v tujini po njegovem mnenju prinese veliko mero samostojnosti 
in samozavesti,  zelo dobro se lahko naučiš več tujih jezikov in 
se hkrati seznaniš z različnimi kulturami in navadami ljudi, saj 

študentje prihajajo 
iz celega sveta. 

Zakaj si se odločil, da 
greš na izmenjavo 
in zakaj si se odločil 
ravno za izbrane 
destinacije?
Za izmenjavo sem se 
odločil predvsem iz 
radovednosti, saj me 
je že od nekdaj mikalo 
samostojno življenje 
v velikem mestu. 
Dodaten razlog je 
bilo vsekakor učenje 
tujega jezika. 

Glede opravljanja magisterija v tujini pa je bilo veliko več 
razmišljanja, pomislekov in odrekanja. Da sem sploh pomislil na 
študij v tujini, mi je pripomogla dobra izkušnja Erasmus izmenjave. 
Spoznal sem veliko ljudi, novih običajev in kultur, tako da mi je 
ta način študija ugajal. Poleg tega me program podiplomskega 
študija na Ekonomski fakultet ni prepričal, saj se mi je zdelo, da 
gre zgolj za ponovitev dodiplomskega ter da le-ta še ni v celoti 
dodelan, saj sem prva generacija t. i. bolonjskih študentov. Poleg 
vseh teh razlogov me je vedno gnalo to, da bi bil rad bolj zanimiv 
za trg delovne sile. Načeloma drži, da ti študij v tujini prinese 
boljše reference za naprej. 
Bi izmenjavo opisal kot velik finančni zalogaj? Kako si se znašel 
v morebitnih finančnih težavah?
Za izmenjavo sem dobival štipendijo, tako da sem lahko pokrival 
stroške namestitve. Za vse ostalo sem se moral znajti sam. Imel 
sem nekaj prihrankov, najbolj pa se lahko za pomoč zahvalim 
staršem.
Pri magisteriju je bila zadeva malce drugačna, saj je ta predstavljal 
malo večji finančni zalogaj. Kljub temu da šolnina ni bila izredno 
visoka (saj smo vsi evropski študentje, vpisani na univerzah na 
Nizozemskem, upravičeni do enakih šolnin kot domači študentje), 
sem moral vzeti študentski kredit. Glede štipendij se je potrebno 
zelo dobro pozanimati, saj jih velikokrat ponujajo tudi države 
gostiteljice. Sam sem dobil štipendijo Univerze na Nizozemskem. 
Del stroškov so mi pomagali ponovno pokriti tudi starši. 
Današnjim izmenjavam ne bi pripisal, da predstavljajo prevelik 
finančni zalogaj, saj štipendije pokrivajo večino stroškov. 
Študiranje v Ljubljani lahko predstavlja enake stroške kot 
izmenjava v tujini. Pri magisteriju je drugače, finančni zalogaj 
je večji in lahko predstavlja določeno finančno breme tudi v 
prihodnosti.

Se ti zdi, da si z izmenjavo pridobil veliko dodatnega znanja, ki 
ti ga domača fakulteta morda ne bi mogla ponuditi?
Vsekakor sem dobil veliko dodatnega znanja. Večino predmetov 
je bilo organiziranih tako, da smo delali v skupinah. Včasih se 
mi je zdelo, kot da bi bil v majhnem timu v nekem podjetju, 
kjer moramo nujno rešiti nek problem. Ta način dela mi je zelo 
ugajal. Veliko je bilo razmišljanja, branja literature, pogovarjanja 
in usklajevanja z ostalimi člani tima. To je zelo dobra praksa za 
naprej, ko začneš s prvo službo. 
Bi priporočal to izkušnjo ostalim?
Študij v tujini je nedvoumno ena izmed mojih najlepših izkušenj, 
tako da bi vsakemu predlagal, naj se odloči za eno izmenjavo 
v roku rednega študija. Če mu bo izkušnja všeč, naj nadaljuje 
podiplomski program na kateri drugi univerzi po svetu. Kot 
prebivalcem Evropske Unije nam je veliko možnosti odprtih, 
potrebno je v to vložiti le malo več truda. 
Si imel kdaj kot tujec kakšne težave? Če bi primerjal države, v 
katerih si bil, katero bi pozitivno in katero negativno izpostavil? 
Si opazil kakšno razliko med državami in prebivalci teh držav 
ter Slovenijo?
Nikoli nisem imel kot tujec težave v kateri koli državi Evropske 
Unije. Ampak še vedno si v vsaki državi tujec, česar ne pozabiš kar 
zlepa. Opazil sem veliko razlik med prebivalci Slovenije, predvsem 
mladimi, ter prebivalci ostalih držav, kjer sem študiral. Poleg vseh 
kulturnih razlik, ki jih je kar nekaj (vendar niso »neprebavljive«), 
sem opazil kar veliko razliko predvsem v študentskem življenju 
mladih na Švedskem in Nizozemskem. Če je za slovenske 
študente značilno, da v času študija živijo pri starših, hodijo zgolj 
na tista predavanja, ki so obvezna, zato ker drugače delajo preko 
študentskega servisa, da zaslužijo vsaj kak evro, to vsekakor ne 
velja za Nizozemce in Švede. Prva razlika je ta, da vsi dobivajo 
državno podporo oz. posojilo za študij. Torej skoraj nihče od njih 
v času študija (ki traja v povprečju nekaj let manj kot v Sloveniji) 
ne opravlja službe z osemurnim delovnikom. Enostavno nimajo 
časa, ker je študijskih in obštudijskih obveznosti preveč. Večina 
živi v študentskih sobah v središču univerzitetnih mest, kjer se 
veliko družijo v času študija in nekako skupaj študirajo. Opazil 
sem, da so tako veliko bolj uspešni kot slovenski študentje –  vsaj 
pri volji do študija, saj eden drugega močno podpirajo. V času 
študija trdo delajo, ko pa je konec študijskega leta, si privoščijo 
»cenejše« življenje na Tajskem, Kitajskem, Indoneziji, Avstraliji, 
Združenih državah Amerike za kak mesec dni.
Kaj praviš na to, da se izmenjave opisuje zgolj kot "način, da se 
zabavaš in si izboljšaš povprečje ocen na fakulteti"?
Na nekaterih izmenjavah je res zelo lahko dobiti dobre ocene, 
s katerimi si lahko zvišaš povprečje na matični fakulteti. Vendar 
po mojem mnenju ni najpomembnejši namen izmenjave 
študentov zgolj pridobiti čimveč znanja na področju tvojega 
študija, vendar je bolj pomembno spoznavanje novih kultur, 
učenje strpnosti med različnimi narodi, učenje samostojnosti, 
česar večini mladim v Sloveniji manjka, ter znati izkoristiti različne 
možnosti – od potovanj do novih znanj, ki se ti tam ponujajo.   
Bi si želel delati v tujini? Kje bi ti bilo to najljubše?
Verjetno bi sprejel kakšno delo v tujini. Razlog bi bil predvsem 
v novih izkušnjah in naravi dela, kar je v Sloveniji omejeno. Od 
velemest, ki so me navdušile, bi delal v Stockholmu ali pa v New 
Yorku. Izziv bi mi bil tudi vzhod, mogoče Singapur ali Hong Kong. 
Bi si želel delati doma, v Sloveniji? Morda v našem lokalnem 
območju? 
Ja, seveda. Prioritera je delo v Sloveniji. Če bi se mi ponudila 
kakšna dobra priložnosti, bi rad tudi pomagal na lokalni ravni. 
Za našo občino je vsekakor ključno, da privabi nove investicije, 
ki bi omogočile nova delavna mesta. Predvsem bi bilo potrebno 
v lokalno skupnost vključiti mlade, kar mislim, da je naši občini 
kar dobro uspelo predvsem s športnimi aktivnostmi (nogomet in 
košarka), kjer lahko opazimo veliko mero prostovoljstva. 

 
Pogovarjala se je Urša Zalar.

Miha Šebenik v Stockholmu

ZAKLJUČILI 
LOKOSTRELSKO 
SEZONO NA PROSTEM
Tekmovalci  Lokostrelskega kluba Turjak so tudi letos uspešno 
nastopali v vseh pokalnih tekmovanjih v državi in zunaj nje. 
Uvrstili so se v državno reprezentanco za svetovno prvenstvo v 
3-D disciplini in dosegli dobre rezultate. Udeležili smo se preko 
30 licenciranih tekmovanj v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški. Vsako 
Pokalno tekmovanje deluje po ločenem Pravilniku in predpisuje 
pogoje uvrstitve.
Slovenski pokal ( za osvežitev: pet disciplin na desetih tekmah, 
za uvrstitev štejejo le uvrstitve do 10. mesta, zbir rezultatov  
najboljših petih uvrstitev določi zmagovalca Pokala) sta letos 
osvojila le dva tekmovalca, in to z dolgim lokom v članski 
kategoriji Goršič Karli in pri veteranih vedno boljši Ahac 
Stanislav (drugi člani so dosegli še po eno drugo, peto, šesto in 
sedmo mesto).
V Slovenskem pokalu se točkujejo tudi klubi, od 38 klubov smo 
zasedli 12. mesto.

V 3-D slovenskem pokalu pa bera ni bila najboljša. Niso se 
izpolnila naša pričakovanja  pri članih in članicah v dolgem loku, 
kjer smo po dolgem času, večletnem primatu, ostali praznih rok. 
Člani pravijo, da bodo »že vrnili«, članice pa so bile zadržane 
zaradi družinskih obveznosti. Vseeno pa imamo prvake v drugih 
vrsta likov, in to: lovski lok 1. mesto Edvard Goršič in instiktivni 
lok  1. mesto Kocman Marjan. Drugi člani so posegli še po enem 
drugem, dveh tretjih in treh nehvaležnih četrtih mestih.

Zmagovalci v dolgem loku

Miran Selišnik – Miško se razvija v dobrega strelca 

V Jadranskem pokalu ( štiri tekme in obvezna udeležba na 
finalnem tekmovanju) smo sezono zaključili na Turjaku 8. 
oktobra letos. Na žalost je dan prej kar dobro snežilo, tako da 
so se mnogi ustrašili slabega vremena. Tekmovalno traso smo 
speljali od bajerja pod Murnom do Bajdinca in preko Pungarta 
nazaj. Pohodnost trase smo dobro uredili s stopnicami in 
mostički tako, da smo bili deležni mnogih pohval.
Samo tekmovanje je po štirih uvrstitvah na že izvedenih 
tekmah dalo finaliste v absolutnih kategorijah. Na voljo je bilo 
deset kategorij v ženski in moški konkurenci, vendar so bili 
pogoji predhodnih uvrstitev izpolnjeni le v sedmih kategorijah. 
Dvobojevanje se je odvijalo na travniku nad bajerjem z obilico 
navijačev in presenečenj. Eno večjih je bil poraz  favoriziranega 
Marjana Kocmana s klubskim kolegom Miranom Selišnikom, 
tako da je Miran na kraju zasedel po finalnem porazu drugo, 
Marjan Kocman pa tretje mesto. Klubski uspeh so z zmagami 
v finalnih bojih potrdili: sestavljeni lok 1. mesto Obrstar Jože, 
lovski lok 1. mesto Goršič Edvard, dolgi lok 1. mesto Goršič Karli, 
ob tem pa smo dosegli še dva druga in eno tretje mesto.

V sezoni 2011 smo zaključili obnovo lokostrelske steze okoli 
gradu v celoti (obnovili smo preko 20 kozolčkov in vsa ozadja) 
in zgradili do kraja vadišče na prostem pri bajerju pod Murnom. 
Ponovno smo kandidirali za najem šolske telovadnice v enem 
terminu (ponedeljek od 17 do 19 ure). Letos nas še čaka Božična 
tekma  (nepreklicno 26.decembra 2011) s streljanjem na »tura« 
in drugimi zanimivostmi. Odprli smo novo spletno klubsko 
stran www.lk-turjak.si.
              LK Turjak – ekipni abosolutni državavni prvaki za leto 
2011 v sestavi Goršič Edvard, Kocman Marjan in Klančar Anton. 
Posamezni državni prvak je v instiktivnem loku postal tudi 
Kocman Marjan.

Lokostrelski pozdrav – vse v zlato!                                         
Mihalič Marko

Tekmovalno jedro lokostrelskega kluba

Zmagovalca s sestavljenim in lovskim lokom (od leve Jože Oberstar in Goršič 
Edvard, oba člana LK Turjak)
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Nogometna 
šola

NK Velike Lašče 
in njene jesenske 
aktivnosti
Nogometna šola je v polnem zamahu. V  šolskem letu (2011/12) 
sodelovanje poteka z dvema trenerjema (mentorjema) ob torkih, 
sredah in četrtkih. Nina in Sečo samostojno vodita nogometno 
vadbo, izvajata program dela v skladu z letnim in mesečnim 
načrtom dela ter upravnim odborom ŠD NK Velike Lašče. 
Trenažno učni proces poteka na programu vadbe za starostne 
kategorije do 6. oziroma 14. leta. Program dela je usmerjen v 
navajanje na zdravo življenje, vzgojo volje pri telesnih in psihičnih 
naporih, navajanje na medsebojno sodelovanje v skupini; še 
posebej v pripravljenost na vključevanje v proces treninga, 
utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje 
ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih 
in psihičnih lastnosti ter pridobivanje igralnih izkušenj v različnih 
igralnih oblikah in pogojih. 

Prve tekme: V nedeljo 23. 10. 2011, so Extremovci organizirali 
tradicionalni, že tretji po vrsti, »extremov dan futsala«, ki je 
namenjen najmlajšim.   Že v zgodnjih jutranjih urah so se zbrali 
igralci starosti do 11 let. Na turnirju je nastopilo šest ekip (NK 
Velike Lašče, Fragmat Extrem Sodražica, Fragmat Extrem Loški 
Potok, Fragmat Extrem Ribnica in Fragmat Extrem Nova vas). 
Razdeljene so bile v dve skupini.  
V finalu sta se pomerila večna rivala NK Velike Lašče in Fragmat 
Extrem Ribnica. Domači igralci so bili tokrat boljši. Nič hudega, 
bo drugič bolje. 
Vedeti je potrebno, da je bila naša druga ekipa sestavljena samo 
iz osem- in devetletnikov in ni zgubila s kasnejšim zmagovalcem 
v predtekmovanju. Vsem udeležencem čestitam za lepe igre!

Podrobno o tekmovanju U11:
NK Velike Lašče 1 –  Fragmat Extrem Nova vas                4 : 0 
Fragmat Extrem Ribnica –  NK Velike Lašče 2                0 : 0
Fragmat Extrem Sodražica –  Fragmat Extrem Nova vas            1 : 4
Fragmat Extrem Loški Potok – NK Velike Lašče 2                5 : 0 
NK Velike Lašče 1 – Fragmat Extrem Sodražica                6 : 1     
Fragmat Extrem Ribnica – Fragmat Extrem Loški Potok             2 : 1     

tekma za 5. mesto
Fragmat Extrem Sodražica – NK Vel. Lašče 2                                 1 : 0                                     
tekma za 3. mesto
Fragmat Extrem Loški Potok – Fragmat Extrem Nova vas          1 : 2   
finale: 
Fragmat Extrem Ribnica – NK Velike Lašče1                                  1 : 0

V soboto, 12. 11. 2011, smo po prevzemu 
nove športne opreme sodelovali na tekmi 
domačega drugoligaša. Pospremili smo 
članski ekipi na igrišče in med polčasom 
pokazali, kaj znamo. Šlo je za prijateljsko 
srečanje, zato je bil tudi rezultat prijateljski. 
Ekipi sta se razšli z 1 : 1.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
simpatizerjem v občini za donacijo. Naj 
naštejem letošnje pokrovitelje nogometne 
šole: Villa Cereja, d. o. o, Stanka Hren, 
Gostilna pri »Kuklju« Margareta Damjanić, 
s. p.,  TS Indihar Bojan, s. p.,  Avtovleka in 

vulkanizerstvo Goran Njenjič, s. p. Hvala.

Vse ljubitelje nogometa vabim na naše nogometne 
tekme in jim ob bližnjih praznikih želim vse dobro.  

 
Za NK Velike Lašče: M. Pintarič

Šport in rekreacija

DAVID ŠAVLI 
MLADINSKI 
PODPRVAK
V MNOGOBOJU
Tekma za atletski pokal Slovenije-APS v mnogoboju je potekala 
8. in 9. oktobra v Novi Gorici. Prvi dan so mlajši mladinci 
tekmovali v sprintu na 100 m, skok v daljino, metu krogle in 
teku na 400 m. David je tako za drugouvrščenim zaostajal za 61 
točk, za prvouvrščenim pa 195 točk. Prvi dan je torej končal na 
spodbudnem tretjem mestu.
Drugi dan se je začel z sprintom 110 m ovire in v svoji skupini 
osvojil prvo mesto, skupno pa je bil drugi. Sledila je druga 
disciplina, skok v višino, kjer je dosegel 6. mesto in zaostajal 
za 1. mestom 395 točk, za drugim pa 145 točk. Sledil je met 
kopja, kjer je Davidu uspel met 55,06 m in je osvojil prvo 
mesto, s tem prhitel drugouvrščenega, za prvim pa je zaostal 
le 20 točk. Zadnja disciplina je bil tek na 1000 m in napetost 
se je stopnjevala tako pri tekmovalcih kot navijačih. David si je 
pritekel odlično 2. mesto in tako zaostal v skupnem seštevku za 
samo dve točki.
Za uspešno sezono so prispevali tudi sponzorji: podjetje Mapri, 
d. o. o, podjetje Bordax in Županov sklad. Vsem se še enkrat 
zahvaljujemo. Ker David letos prestopi k starejšim mladincem, 
je potrebno kupiti nova kopja (tekmovalno in trening kopja), 
športne prehranske dodatke in ostalo športno opremo. 
Čakajo ga  tudi  večtedenske priprave, ki bodo potekale zunaj 
države. Ob tej priliki naprošamo stare in tudi nove sponzorje 
k sodelovanju. Več informacij preko e-maila: beti.savli@gmail.
com.

Beti Šavli

Društvo 
upokojencev
Velike Lašče
Člani našega društva smo bili v jesenskih mesecih zelo aktivni 
na vseh področjih. V Cankarjevem domu je bilo na Festivalu 
za tretje življenjsko obdobje veliko slišati o projektu »Starejši 
za starejše« in v ta projekt se bomo skušali v naslednjem letu 
vključiti tudi mi. Pri tem projektu gre le za razširitev skrbi za vse 
starejše občane od 69 let in ne samo za skrb za kvalitetnejše 
življenje članov društev upokojencev. V tem delu vas bomo 
skušali obširneje informirati v naslednjih mesecih, tja do našega 
Občnega zbora. 
Srečanje starejših občanov na gradu Turjak je potekalo v 
prisrčnem vzdušju. Za kratek čas se nam je pridružil tudi naš 
župan g. Zakrajšek, ki vedno najde čas in besedo za starejše. 
Hvala. Drugo leto bi si želeli še več udeležencev. Lep zgled nam 
je dal g. Dolšak Anton iz Doma upokojencev na Vidmu, ki pa je 
pogrešal več starejših sosedov iz okolice, kjer je prej živel. 
V mesecu oktobru smo obiskali, kot je v navadi, naše člane, ki 
ne morejo z doma zaradi bolezni, in člane, ki živijo v domovih 
za ostarele. Prijetno presenečeni smo bili ob obisku naše 
členice Julke Zakrajšek, ki je praznovala v oktobru 99 let. Čila 
in nasmejana nas je pozdravila in povabila v hišo. Nihče ji ne bi 
prisodil toliko let. Še vedno bere in šiva večinoma brez očal in v 
pomoč je ta »tamladim«. Želimo ji še naprej tako. 
Na žalost pa smo se v začetku novembra poslovili od naše 
najstarejše članice gospe Skubec Marije, ki bi v mesecu 
decembru praznovala 100 let. Maj počiva v miru. 
V novembru nadaljujemo z obiski naših najstarejših članov, 
starih 90 let in več. Kot vsako leto pa se mlajši v velikem številu 
udeležijo praznovanja martinovanja. Megleno jutro se je 
spremenilo v krasen sončen dan. Začeli smo z ogledom znane 
Ribje steze pri Blanci na reki Savi, ogledali smo si jez pri HE 
ter obeležje tragedije spusta pri HE. Po obisku tovarn Lisca in 
Kopitarna smo se odpravili proti gradu Sevnica, kjer pa nas je 
že pričakalo sonce. Prekrasen razgled z gradu in ogled zanimive 
notranjosti gradu nas je vse očaral. Popoldne pa smo se odpravili 
na Malkovec, kjer smo preživeli nekaj lepih veselih uric ob 
domači harmoniki in zabavnem programu domačink. Zaključili 
smo s krstom mošta in se polni vtisov odpravili s pesmijo proti 
domu. 
Dne 17. decembra pa vabimo naše člane na novoletno srečanje 
v gostilno Škrabec v Robu – pridite!

Marija Trotovšek

Vzdušje veselja božične noči naj te spremlja vse tvoje dni.
Naj bo zanimivo –  leto, ki prihaja.
Vseskozi naj zdravja obilo obdaja.

Prinese uspehov naj zvrhano vrečo,
skupaj z ljubeznijo ustvari naj srečo.

Vesele božične in novoletne praznike 2012 
vsem v krogu svojih dragih vam želi vaše 
Društvo upokojencev Velike Lašče.

Predsednica        Tajnica
Marija Trotovšek   Mija Grebenc Jelaska

Lepe božične praznike in
vse dobro

v novem letu 2012.
Preživite ga v zdravju in veselju

ob majhnih
in velikih uspehih.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti.

Prostovoljno gasilsko društvo Velike Lašče
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Spominska svečanost pred partizanskim spomenikom v Velikih Laščah

Ob dnevu spomina 
na mrtve
v Robu, na Turjaku in
Velikih Laščah

Ponovno smo se zbrali v počastitev dneva spomina na mrtve 
ob partizanskih spomenikih v Robu, na Turjaku in v Velikih 
Laščah. Spominsko žalno slovesnost je tudi tokrat priredila 
ZARJA SPOMINOV Velike Lašče. Poleg slavnostnih govorcev, 
recitatorjev in pevcev so s svojo strumnostjo prisostvovali 
praproščaki vseh treh krajevnih skupnosti: ZARJE SPOMINOV 
Velike Lašče. 

Partizanski spomenik na Turjaku

Trd bodi, neizprosen, mož jeklen,
kadar braniti je časti in pravde
narodu in jeziku svojemu! 

Spoštovani,
pisalo se je leto 1876, ko so se izpod peresa našega Frana Levstika 
rodile prej omenjene besede. 65 let pozneje se je pisalo leto 1941. 
Nemška in italijanska vojska sta okupirali slovensko ozemlje. 
Levstikove besede so trčile z zgodovinsko usodo 2. svetovne 
vojne in dobile nov pomen. Mladi fantje in dekleta, danes bi jim 
rekli srednješolci in študentje, so se srečali s surovostjo Levstikovih 
besed. Premnogi izmed njih ležijo v tem in drugih grobovih po 
Sloveniji, Evropi in svetu.
Fantje in dekleta se leta 1941 najbrž niso veliko razlikovali od 
današnje srednješolske in študentske mladine. Najbrž so si želeli 
podobnih stvari, kot si jih mladi želijo danes. Fantje so razmišljali 
o dekletih, dekleta o fantih. Želeli so biti srečni, se zabavati, 
uživati svojo mladost, se družiti s prijatelji in se poveseliti ob lepih 
dogodkih v življenju. Po glavah fantov in deklet so se leta 1941 
najbrž podile podobne misli in želje, kot se podijo po glavah 
današnjih dijakov in študentov. Želeli so biti uspešni pri svojem 
delu, srečni v ljubezni in zadovoljni v življenju. Nekateri so morda 
že razmišljali o poroki, o otrocih, o vsakodnevnih skrbeh kje in 
kako zaslužiti denar za vsakodnevne stvari. A spomladi leta 1941 je 
usoda v trenutku uničila mlade sanje in načrte. Mlade glave so se, 
hotele ali ne, morale soočiti z nemškim in italijanskim pohlepom 
po slovenski zemlji. Čez noč so morali mladi fantje izbrati najtežje 
odločitve svojega življenja. Čez noč so mladi fantje morali postati 
možje in mlada dekleta so morala postati žene. 
Pomislimo na današnjo srednješolsko in študentsko mladino. 
Pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi današnjim dijakom in študentom 
vzeli mobitele, računalnike in internet, če bi jim vzeli tople domače 
postelje, če bi jim vzeli prijatelje in bi morali prijeti za orožje. Kako 
bi se današnji dijaki in študentje znašli sredi najhujše februarske 
zime, globoko v gozdu, v dva metra globokem zamrznjenem 

snegu. Tam bi čepeli lačni, premraženi in prestrašeni v mrzlih in 
mokrih ponošenih čevljih. V rokah bi držali puško, medtem ko bi 
jim mimo glave glasno švigali izstreljeni naboji. Na to nam danes 
hvalabogu ni potrebno niti pomisliti.
A fantje in dekleta so leta 1941 storili prav to, zato da bi branili čast 
in pravdo slovenskega naroda in slovenskega jezika. Žal premnogi 
tisti fantje in dekleta ležijo v teh grobovih skupaj s svojimi starši, 
sosedi, prijatelji in znanci. Premnogi niso nikoli dočakali svojih 
sanj, da bi našli pravo dekle ali pravega fanta, da bi se poročili, 
imeli otroke in skupaj srečno živeli. 
Danes se piše leto 2011. Živimo v svobodni in demokratični 
Sloveniji, živimo v svobodni in demokratični Evropi. A besedi 
svoboda in demokracija danes vse prevečkrat izzvenita v prazno. 
Oblica vsakodnevnih skrbi in preoblica materialnih dobrin nam 
ne dajo časa za razmislek o tem, kaj vse se skriva za besedama 
svoboda in demokracija. 
Ravno zato je prav, da se danes spominjamo teh fantov in deklet, 
mož in žena, ki so dali svoja življenja za ti dve besedi. Potrebno 
se jih je spominjati morda ne toliko zaradi njih, pač pa zaradi nas 
samih. Ti padli nas namreč opominjajo, kaj vse pomenita besedi 
svoboda in demokracija. Ti padli so nam v opomin, kako kruta in 
neprizanesljiva je vojna in kako dragocena je svoboda. 
Danes, po 66 letih od konca 2. svetovne vojne, se marsikateri 
preprost in pošten človek ne more izogniti občutku, da sta bili tako 
težko priborjeni svoboda in demokracija v zadnjem desetletju  
zlorabljeni s strani gospodarskih in finančnih elit. Okrog nas vse 
pogosteje vidimo obupane in zlorabljene delavce, obubožane 
upokojence, brezposelne mlade brez lastnih stanovanj in 
možnosti za ustvarjanje družine. Pred očmi celega naroda se brez 
kančka obžalovanja ali sramu odvijajo umazane gospodarske 
zgodbe, ki so spravile v nesrečo premnogo slovenskih družin. Kot 
da so si nekateri posamezniki za napolnitev lastnih žepov brez 
sramu dovolili zapraviti čast in pravdo naroda. Tako Levstikove 
besede po 135 letih ponovno postajajo aktualne. Ponovno bomo 
morali braniti čast in pravdo naroda. A tokrat, kot nas opominjajo 
padli, ki ležijo v teh grobovih, brez orožja. 
Naj počivajo v miru. Slava jim.

Rok Borštnik

Partizanski spomenik v Robu     

Spet je minilo leto

Kakor vsako leto smo se tudi letos zbrali 
na komemoraciji, da počastimo spomin 
padlih borcev, in tudi tistih, ki so bili v 
koncentracijskih taboriščih druge svetovne 
vojne. Premnogo teh imen bomo našli na 
spominskih obeležjih v našem kraju in po 
ostalih delih naše domovine. Slava jim!
Za program ob komemoraciji se 

zahvaljujem otrokom in učiteljem PŠ Rob, 
prav tako vsem prisotnim. Obenem bi se 
zahvalil Veri Gorjup in Majdi Peterlin za 
ureditev vseh šestih grobišč in obeležij 
ter darovano cvetje, fotografom pa za 
spremljanje dogodkov. 
Po končanem programu v Robu smo se 
praporščaki udeležili komemoracije na 

Turjaku. Tudi tam so s PŠ Turjak pripravili lep 
program, ki ga je vodila učiteljica. Sledila 
je komemoracija v Velikih Laščah, kjer 
so se spomnili padlih borcev z ganljivim 
programom otroci z OŠ Primoža Trubarja. 

Hvala vsem prisotnim.

Srečo Marolt, Zarja spominov,
foto: Metka Starič

Svečani kulturni program so tudi tokrat popestrili pod vodstvom 
mentoric šolski otroci iz Roba, Turjaka in Velikih Lašč. Posebej je 
potrebno omeniti slavnostnega govornika Roka Borštnika, ki 
je spregovoril z občutkom mladih današnjega časa in se hkrati 
dotaknil mladih, ki so v vojni dali svoja življenja za domovino.
Zbrali smo se pred spomeniki neznanih padlih partizanov, 
da jim prižgemo sveče, ker nimajo vklesanih imen, temveč le 
število in simbolne misli, posvečene njihovi slavi in pomenu. Vsi 
ostali borci in talci več ali manj počivajo v rodni grudi domačih 

pokopališč, da jim ob priložnostih prižigajo 
sveče njihovi svojci. Kdo prižiga sveče 
tisočim mrtvim slovenskim internirancem 
po koncentracijskih taboriščih po Evropi? 
Kdo prižiga svečo mojemu očetu?
Veliko je spomenikov padlim borcem in 
pomorjenim Slovencem po širši Sloveniji, 
pa tudi padlim v prvi svetovni vojni. 
Najstarejši spomenik na tleh Slovenije je 
na Ptuju, in sicer z letnico 950 našega časa. 
Obeležuje začetek krščanstva na naših 
tleh in kam nas je pripeljalo to krščanstvo. 
Da je moril brat brata. Veliko je tudi 
starejših spomenikov, predvsem iz rimske 
dobe, in nekaj spomenikov orientalskemu 
bogu Mitre, ki so ga slavili še Rimljani 
(Konstatin) leta 300. Najlepše je ohranjen 
v Rožancu v Beli krajini. Samo streljaj od 
spomenika, kjer je umrl prvi slovenski 
partizanski poveljnik Franc Rozman 
Stane. Bela krajina, zibelka partizanstva 
v času NOB. Partizanstvo pa je  imelo 
svojo vero, ki so ji zaupali in prisegali na 
svobodno domovino. Domovina pa je za 
svojo svobodo terjala krvav davek. Tekla 
je modra in rdeča kri. Iz krvi je zrasla roža 

svobode za vse ljudi in prav zaradi rože svobode se zbiramo na 
dan spomina a mrtve ob spomenikih, da položimo cvetje in 
prižigamo sveče.

org. Jože Škulj
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Misijonska vas
Ves svet je naš dom. Vsi smo odgovorni zanj in za vse ljudi, ki živijo 
na njem. Vsak sam ne more spremeniti sveta, lahko pa z majhnimi 
dejanji spremenimo življenje enega človeka. Tako se že začne 
spreminjati tudi svet.

Slovenski misijonarji delujejo po vseh kontinentih sveta.  Radi bi 
naredili ta skupni dom lepši in prijaznejši za vse ljudi.
Projekt »Misijonska vas« želi predstaviti delo in celotno življenje 
naših misijonark in misijonarjev po vsem svetu. Misijonska 
vas je postavljena v obliki petih kontinentov in vsak kontinent 
je predstavljen v svojih barvah, značilnostih, kulturi, običajih.  
Predstavitev poteka preko filma, pogovora, delavnic in predavanj.

Letošnja Misijonska vas je bila v Zavodu svetega Stanislava v 
Ljubljani od 21. do 22. oktobra. Otroci, ki so se udeležili tega obiska, 
so se lahko pogovarjali z misijonarji iz Afrike, zdravniki in študenti 
prostovoljci, ki so delovali nekaj časa na Madagaskarju in Ugandi. 
Tako smo skupaj  spoznali njihovo delo, ki je poleg oznanjevanja 
evangelija tudi boj za osnovne človekove pravice, delovanje v 
šolstvu, zdravstvu in delu. Močno nas je pretreslo, ko smo zvedeli, 
da v Afriki poberejo otroke  od doma, stare komaj 6 let. Fante 
šolajo za vojake in ti pri devetih letih že nosijo puške, deklice pa 
morajo trdo delati, pozneje pa postanejo priležnice. To so tako 
imenovani nevidni otroci Afrike. Težko si tudi predstavljamo, 
da sedaj na Madagaskarju, kjer deluje znani misijonar Pedro 
Opeka, že dobijo vsak dan skodelico riža, prej pa so dobili riž le 
na vsaka dva dneva. Otroci po vsem svetu pa si želijo le otroštva, 
igre in ljubezni. Pravijo, da so otroci, ki nimajo toliko igrač, zelo 
iznajdljivi in si iz vsake enostavne stvari naredijo igrače, igrajo 
se s kamenčki, pokrovčki. Veliko zatiranja je tudi v Paragvaju pri 

Indijanskem plemenu Nivacle, katerih je okrog 15 000.  Napredek 
je viden, saj imajo že svojo slovnico, slovarje, prevod Svetega 
pisma, dvojezične učbenike, učitelj pa nekajkrat na leto odide 
na izobraževanje. Indijanci ne živijo več v rezervatih, pa vendar 
je prisotno še veliko zatiranja, zaničevanja in preganjanja.  Otroci 
po svetu umirajo predvsem zaradi podhranjenosti, ostali pa tudi 
zaradi gobavosti in tuberkuloze, kar mi zaenkrat  težko razumemo. 
Deklice so v teh področjih zelo zapostavljene in misijonarji se 
borijo tudi za enakopravnost med spoloma.
V krajih, kjer delujejo misijonarji, skrbijo tudi za izobraževanje 
otrok. Otroci radi hodijo v šolo in v razredu jih je tudi po 50. 
Otroška igrivost v očeh in smeh ne poznata meja. Zadovoljni 
so s tistim, kar imajo in za vsako malenkost neizmerno hvaležni. 
Misijonarji učijo ljudi tudi delati, saj si bodo z delom pomagali 
ohraniti človeško dostojanstvo in izboljšati jutrišnji dan.
Sami  misijonarji so povedali, da bi večkrat  obupali  pri svojem 
delu, če ne bi imeli molitve, iz katere črpajo moč. Tudi mi se lahko 
vključimo v pomoč z nekaterimi dejavnostmi, kot so Trikraljevska 
akcija, adventna akcija »Otroci za otroke«, Miva – zbiranje sredstev 
za nakup novih avtomobilov, botrstvo za pomoč pri šolanju 
konkretnemu otroku, Misijonska molitvena zveza.

Bistvo naše vere je narediti kaj dobrega tudi za drugega in 
se zanimati za sočloveka. Tudi mi smo poslani, da pričamo z 
ljubeznijo in dobroto in da pomagamo drugemu.

»Vošči srečo svojemu bližnjemu,
da ujameš srečo tudi zase.«
(Afriški pregovor)                 

Branka Levstik

V nedeljo, 13. 11. 2011, smo se farani 
robarske župnije zahvalili našemu 
župniku, prelatu Vinku Šegi za vse, 
kar je storil za našo župnijo. Po 21 
letih bivanja v Robu je naš župnik 
odšel v svoj novi dom v Ljubljani.  
Mladi smo se od njega poslovili z besedami: 
»Dragi naš g. Župnik! Zahvaljujmo se Vam 
za vse vaše molitve, trud in za zgled, 
ki ste nam ga dali in nam ga še vedno 
dajete.   Ste pravi mož molitve, besed in 
dejanj. Vedno, ko pogovor nanese na našo 
robarsko župnijo, ne gre brez spomina na 
našega legendarnega župnika, kot mladi 
radi rečemo. Dobro se spomnimo vaših 
zgodb in naukov, ki ste nam jih govorili 
pri verouku. Kako moramo doma vprašati, 

ali lahko vzamemo en piškot. Mama 
pa nam bo z veseljem rekla, da ker smo 
vprašali, lahko vzamemo dva, ne samo 
enega. To je le en primer, ki se ga pogosto 
spomnimo in se ob njem nasmejemo. 

Hvala za vse igre barvic, ki smo se jih 
preigrali skupaj. Največkrat ste bili zlata 
barvica in vedite, res ste zlati! Hvala Vam.« 

Našemu župniku, častnemu občanu 
občine Velike Lašče, sta se za vse 
zahvalila tudi podžupanja Tatjana 
Devjak in  župan Anton Zakrajšek. Ob 
slovesu smo mu vsi skupaj obljubili, da 
ga bomo v novem domu radi obiskali. 
K svojim redovnim sestram se je vrnila tudi 
sestra Amata, ki je bila več let gospodinja 
v robarskem župnišču. Tudi njej smo se 
zahvalili za ves trud in pomoč gospodu 
župniku.

Robarski farani, foto: Magda Peterlin

Iz naših župnij

ZAHVALA ROBARSKEMU ŽUPNIKU
VINKU ŠEGI IN SESTRI AMATI
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Ob dneh, ko se spominjamo
Obletnice v maju in spomin na naše pokojne ob dnevu spomina 
na mrtve so vsako leto priložnost tudi za spominske svečanosti, 
ki se odvijajo po različnih lokacijah v naši občini. Izrečene misli 
ob teh komemoracijah  lahko prebiramo  tudi v Trobli. Nekateri 
govorci si ob grobiščih sposojajo misli iz 17. stoletja, zastavljajo 
vprašanja o krivcih za bratomorno vojno, se sprašujejo, kam nas 
je pripeljalo krščanstvo, ugotavljajo, da je tekla kri različnih barv. 
Tekla je slovenska kri. Včasih ima človek občutek, da je ob 
pristopu do spoštljivega mesta, kjer so pokopane žrtve vojne, 
neka velika prepreka, ob katero je vedno znova in znova treba 
trčiti. Čas je izravnal gomile in nam odprl široko pot, po kateri 
lahko mirno stopamo,  ne da bi se spotikali drug ob drugega. 
Izkazovanje slave in spoštovanja do umrlih v vojni ni le v glasnih 
nagovorih, ni le v nastopih šolskih otrok v okviru programa 
vzgoje in izobraževanja. Vzgoja nekaterih je tudi v veri, drugih v 
športu, tretjih v kulturi, spoštovanju, vrednotah.
Na zastavljeno vprašanje ob izidu ene od prejšnjih številk 
Troble, zakaj ni ničesar napisanega o spominskih svečanostih v 
Kočevskem Rogu in drugje, kjer  je bilo vzeto toliko življenj, je bil 
odgovor enega od bralcev preprost: »Mi tam molimo in v mislih 
odidemo k Janezu, Francetu, Antonu, ne da bi z dvignjenim 
kazalcem iskali krivca in mu žugali za to, kar se je zgodilo.«  
Za letošnje vse svete sem tako kot vedno prižgala svečko 
ob spomeniku v Stopah, ob domobranskem na pokopališču 
v Laščah,  na grobišču v Rogu in se spomnila sorodnikov in 
sosedov, ki so njim bila vzeta življenja, preden sem jih lahko 
poznala – enim kot borcem in talcem s strani okupatorske 
vojske, drugi  so bili poslani v smrt v času, ko naj bi na naših 
tleh že sijala svoboda. Eni so doma pustili otroka in nosečo ženo, 
drugi starše, brate, sestre in sanje, kako bodo orali slovensko 
zemljo in si ustvarili družino.  Za vsakim od njih je v domovih 
ostala neizmerna praznina, za vsakega od njih, ne glede na to, 
ali je bil partizan, domobranec ali civilna žrtev vojne, je skozi 
žuljave roke slovenskih mater spolzelo nešteto »roženkrancev«. 
Včasih se komemoracije brez organiziranega spremljajočega 
programa odvijajo pred našimi očmi, na delovnem mestu. 
Ni nam treba iskati žalostnih zgodb  drugod, okrog nas jih je 
nešteto. 
Pred časom je gospa na občinskem uradu urejala neke upravne 
zadeve, pa so ji pri tem misli ušle v kruto preteklost. Globoko je 
zajela sapo, v oči so ji stopile solze, potem pa je povedala:  »Bila 
sem majhna punčka. Še danes jih vidim, našo mamo,  na pragu 
hiše. Odpeljali so jih za vedno. Zakaj glih našo mamo?« Vsem 
trem, ki smo bili takrat v pisarni, se je zaradi solz zameglil pogled 
in molk je presekal cerkveni zvon, ki se je oglasil prav v tistem 
trenutku.    
Ob takih zgodbah, ob spominskih obeležjih, pri grobiščih  
poiščimo misli in besede, ki bodo odražale spoštovanje do žrtev, 
vernih, nevernih, tistih, ki so umirali s križem na prsih ali z zvezdo 
na kapi. 
Pa naj bodo te besede
…zgodi se Tvoja volja … in odpusti nam naše dolge ... in ne vpelji 
nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega
ali pa
… krila bi vam morala ob rojstvu dati, sini moji, moji fantje zlati … 
in ko bom jaz, mama, že velik mož, bo tam na drevesu vse polno 
rož? … Zbežite sence, vzidi čisti dan.
  

VV

Občankam in občanom občine Velike Lašče
želimo v krogu družinskih članov in prijateljev

prijetno in doživeto praznovanje

božičnih praznikov.

Čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
26. decembru,

in
vam želimo zdravo, zadovoljno in uspešno

novo leto 2012.

Slovenska demokratska stranka
občinski odbor Velike Lašče

Naj se mir božične noči razširi na vse nas
in v naše domove.

Nebeško dete naj obilno blagoslovi vsa naša 
dela, naša hrepenenja in naša pričakovanja.

Radostni praznujmo božične praznike!
Vsem občankam in občanom,

bralkam in bralcem Troble,
želimo obilo zdravja, uspehov in božjega 

blagoslova v novem letu 2012.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti.

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke
Velike Lašče in
Občinski odbor

Nove generacije SLS Velike Lašče

Stranke

SOCIALNI DEMOKRATI

Drage občanke, spoštovani občani

Želimo vam
srečne božične praznike.
V prihajajočem letu 2012

želimo vsem izpolnitev osebnih in
skupnih pričakovanj, osebne sreče in

zadovoljstva v družini in naši širši 
skupnosti.

Ob DNEVU SAMOSTOJNOSTI
vam iskreno čestitamo.

Občinski odbor SD Velike Lašče
Predsednica: mag. Polona Cvelbar

CIVILNO GIBANJE
LISTA NAŠ DOM

Ob ustanovitvi civilnega gibanja – Domoljubne 
liste NAŠ DOM – smo v svoja pravila zapisali, da na 
državnozborskih volitvah praviloma ne bomo nikoli 
kandidirali. To dejstvo je dokaz, da nam ni prioriteta 
materialna korist, saj nam ni mar za sredstva, ki bi 
nam pripadala, če bi se registrirali kot stranka in z 
njo nastopili na volitvah. V našem civilnem gibanju 
je že vse od ustanovitve, leta 1998, jasno zapisano, 
da nikoli ne bomo podpirali nobenega posameznika 
ali stranko. Egoizem nam je tuj, zavzemamo se samo 
za vsestranski razvoj, brez ideoloških delitev. To 
je tudi razlika med civilnim gibanjem in strankami, 
katero pa žal volilci dostikrat niste razumeli ali pa 
te razlike niste prepoznali ali je niste hoteli. Na naše 
gibanje, ki je nastalo leta 1998 v deželi Trubarjevi, 
bi bili upravičeno lahko ponosni vsi občani, saj smo 
že takrat pokazali na pravo nestrankarsko pot, ki je 
edina alternativa strankarskim delitvam. Le tako bi 
nemoteno vsestransko napredovali. 
Prav v zadnjem letu je zaznati v naši deželi porast nam 
podobnih civilnih gibanj, ki sedaj tudi kandidirajo 
v državni zbor in imajo v programu prioritete, 
podobne našim idejam. Upamo, da so zavzemanja 
našega civilnega gibanja (že leta 1998 naprej) 
morda le pripomogla k temu, da so ljudje spoznali, 
da je prijateljstvo, nesebičnost in sodelovanje nuja 
v politiki in nasploh v današnjem času. To pa lahko 
vsem ljudem ponudijo le civilna gibanja. Veseli 
nas, da že vse leto gledamo in beremo v medijih 
razne ankete, ki kažejo na to, da klasične stranke 
izgubljajo na svojem pomenu, ljudje pa po novem 
bolj zaupajo civilni sferi, ki ne temelji na ideoloških 
razlikah.  
Lokalno civilno gibanje – Domoljubna lista 
NAŠ DOM –  vas vabi, da se v čimvečjem številu 
udeležite državnozborskih volitev, ki bodo 
v nedeljo, 4. decembra. Vsem privržencem 
domačega gibanja sporočamo, da javno ne bomo 
podpirali nobenega kandidata, o svoji podpori 
se odločite po svojem lastnem prepričanju in ne 
''ubogajte raznih lobistov''. Prav po takšni načelni 
drži se razlikujemo od klasičnih političnih strank.
                                        

CIVILNO GIBANJE LISTA NAŠ DOM
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Spoštovani volivke in volivci, občanke in občani Občine  Velike Lašče!

UPORABIMO ZNANJE, SPOSOBNOSTI, VOLJO IN PRIPRAVLJENOST VSEH DRŽAVLJANK 

IN DRŽAVLJANOV SLOVENIJE ZA SMOTRNO IZRABO IN CILJNO OHRANITEV NARAVNIH 

DANOSTI SLOVENSKEGA PROSTORA.

Sem Tatjana Devjak, kandidatka SLS Radovana Žerjava za poslanko v prihodnjem 

mandatu Državnega zbora RS v 3. okraju tretje volilne enote. Sem univerzitetna 

profesorica in doktorica pedagoških znanosti. Že več mandatov opravljam 

neprofesionalno funkcijo podžupanje v Občini Velike Lašče. Sem poročena in mati štirih 

sinov. Kot strokovnjakinja s področja pedagogike s svojim znanjem in z izkušnjami iz 

dozdajšnjega življenja menim, da lahko tudi širše pripomorem k boljši prihodnosti. 

Prepričana sem, da si je treba postavljati le tiste cilje, sprejemati le tiste odločitve in 

izvajati le tiste aktivnosti, ki so skladni s pričakovanji, z vrednotami in dobrobitjo celotne 

družbe; z drugimi besedami – prepričana sem, da le usklajevanje lastnih interesov z 

interesi skupnosti omogoča boljše in kakovostnejše življenje vseh nas, naših družin in 

družbe kot celote. Zato se bom zavzemala za družbeno odgovornost vseh tistih, ki so 

odgovorni za dobrobit vseh. Prizadevala si bom za skladen regionalni razvoj, vlaganje v 

človeški kapital, varnost ljudi, kakovost vzgoje in izobraževanja ter za odgovornost do 

okolja z nacionalnega in lokalnega vidika. 

Do zdajšnjih razmer v državi nisem ravnodušna in verjamem, da lahko s skupnimi močmi 

in z dobro voljo premaknemo stvari na bolje. Volitve jemljem resno in odgovorno. Ob tem 

pa želim slišati tudi vaš glas, mnenje in predloge, ki so po vaši oceni prednostna naloga 

prihodnje sestave Državnega zbora RS; vesela bom vaših predlogov za spremembe na 

bolje prek e-naslova tatjana.devjak@velike-lasce.si. Če bom izvoljena,  jih bom z 

veseljem ponesla naprej, na državno raven.

Naj se sliši tudi naš glas. Skupaj lahko naredimo bistveno več za svoj kraj, za Slovenijo, 

za našo domovino.

DOVOLITE MI, DA VAS ISKRENO POVABIM, DA V NEDELJO, 4. DECEMBRA, GLASUJETE 

ZA SLS RADOVANA ŽERJAVA IN MI NAMENITE SVOJ GLAS.

14

Predčasne volitve v Državni zbor Predčasne volitve v Državni zbor

Drage volivke in volivci, dragi prijatelji!
Slovenija se je znašla na razpotju. Ali bomo nadaljevali po poti, ki 
je v zadnjih letih prinesla veliko število brezposelnih, socialne stiske, 
ogromno zadolževanje države in stagnacijo gospodarstva, ali pa bomo 
izbrali drugo pot?

V SDS ponujamo PAMETNE RE©ITVE, ki smo 
jih strnili v naš program 10 + 100, rešitev za 
praviËnost, delovna mesta in razvoj. 
Program je pripravljalo veË kot 600 strokovnjakov, je pretehtan in ni pisan 
za Ëas do volitev in zgolj za volitve, temveË za Ëas po njih, ko bo šlo zares. 
Prvi del vsebuje 10 nujnih protikriznih ukrepov, ki jih bomo izvedli v prvih  
100 dneh po volitvah. Teh deset ukrepov meri na preobrat, ki ga je potrebno 
doseËi takoj na zaËetku mandata. ©tevilka 100 pa predstavlja ostale potrebne 
ukrepe, ki bi jih nova vlada izvedla tekom celega mandata. Poleg programa 
imamo v SDS pripravljenih preko 50 nujno potrebnih zakonov za prvih 100 
dni mandata nove vlade. Imamo tudi daleË najkvalitetnejšo listo kandidatk in 
kandidatov doslej, ki združuje izkušnje in svežo moË in ta ekipa je sposobna 
nemudoma priËeti z delom in izpeljati zastavljeni program.

Dokazali smo že, da znamo in v mandatu 2004-2008 uspešno vodili 
državo. Zaupajte nam tudi tokrat, udeležite se volitev in oddajte glas 
za najboljšo ekipo, za Slovensko demokratsko stranko. 

Alenka Jeraj
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Spoštovane volivke, spoštovani volivci,

v svojih 29 letih sem se veliko naučila in pridobila 
ogromno neprecenljivih izkušenj.
Že v času dodiplomskega študija na Fakulteti za 
organizacijske vede sem svoje znanje nadgradila 
v Varšavi. Po diplomi sem istega leta vpisala 
znanstveni magisterij na področju mednarodnih 
primerjalnih in evropskih študij ter se zaposlila na 
področju medijev, s katerimi sem se prvič srečala 
že v zgodnjih letih kot novinarka, moderatorka in 
snemalka na lokalni televiziji v svojem domačem 
kraju Velike Lašče.
Pred dobrim letom sem se iz Londona, kjer sem 
bila zaposlena, vrnila bogatejša za nove delovne 
izkušnje in znanje na področju medijev in medijske 
zakonodaje. 
Trenutno svoje znanje podajam mlajšim 
generacijam kot predavateljica doma in v tujini. 

V Sloveniji imamo veliko znanja in ogromno potenciala. V LDS verjamemo v enostavnost rešitev. Zato 
je naš koncept delovanja manj besed in definitivno več dejanj. Liberalizem se osredotoča na pomen 
svobode in enakopravnosti v družbi iz tega razloga verjamemo v demokratičnost, red in sistematičnost in 
zaradi tega bi tudi ženske v naši družbi morale biti bolj enakopravne. Trudila se bom izboljšati  pogoje za 
nemoten prehod mladih iz izobraževalnega procesa na trg dela, nadaljevati in izboljšati z medkulturnim 
in medgeneracijskim dialogom ter omogočiti pogoje za dvig medijske in kulturne pismenosti v Sloveniji.  

Na sedanjih odločitvah in novim priložnostim lahko skupaj gradimo prihodnost,
zato dajte svoj glas Darji Kleva Gačnik, številka 13 na listi LDS.
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Kino - Velike Lašče
Kinoprogram za DECEMBER 2011

PETEK AMERIŠKA USPEŠNICA – AKCIJSKI FILM

2. DEC. Z E L E N A   S V E T I L K A
0B 19.00 Drzni testni pilot Hal je priča strmoglavljenju neznanega letečega predmeta 

in ob srečanju z Nezemljanom prejme skrivnostni zeleni prstan. Ko si 
ga nadene, dobi nadnaravne moči elitnega reda galaktičnih junakov, ki 
so zapriseženi ohranjanju ravnovesja v vesolju. Toda ko svet ogrozijo 
skrivnostne temne sile, mora Hal sprejeti veliko odgovornost, ki jo je prejel, 
in svoje sile uporabiti v boju za obstanek človeštva. DOLŽINA: 1ura, 45 
minut. 

NEDELJA  SLOVENSKA USPEŠNICA – LJUBEZENSKA DRAMA

4. DEC. L A H K O   N O Č ,   G O S P O D I Č N A
OB 17.00 Arhitekt Samo se posveča službi in počasi oddaljuje od vedno bolj nesrečne 

žene Hane in mladoletne hčerke. Ko Hana zasluti Samovo naklonjenost do 
privlačne sodelavke, se odloči prekiniti neskončni vrtinec razočaranja in se 
preseli nazaj k materi. Med sestavljanjem zdrobljenih koščkov izgubljenih 
življenjskih ambicij in idealov Hana znova najde upanje v strastno ljubezen, 
toda kolo usode se znova neusmiljeno poigra z njenim življenjem. DOLŽINA: 
1 ura, 37 minut.

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – KOMEDIJA

9. DEC. K A T E R I   J E   P R A V I
OB 19.00 Ko razposajena Ally izgubi službo, jo članek v reviji prepriča, da lahko končno 

srečo v ljubezni pričakuje le, če je imela manj kot 20 partnerjev. Ker je Ally 
točno pri tej številki, se odloči pobrskati med bivšimi ljubimci, a se eden 
za drugim izkažejo za neprimerne. Ally kljub vsemu ne obupa, pri iskanju 
pa ji pomaga zapeljivi sosed Colin. Nepričakovano med njima preskočijo 
iskre ljubezni, toda njuno razmerje nasede na čereh nesporazumov in 
predsodkov. DOLŽINA: 1ura, 49 minut. 

NEDELJA  AMERIŠKA USPEŠNICA – DOKUMENTARNI 

11. DEC. B O N O B I   B E N I
OB 17.00 Glavni junak filma je enoletni opičji mladič Beni iz zavetišča Lola ya Bonobo 

(DR Kongo), kjer se uči veščin, ki jih potrebuje za vrnitev v džunglo. Beni 
je eden zadnjih mladičev vrste bonobo, ki je izjemno inteligentna in 
ogrožena. Od šimpanzov, njihovih najbližjih sorodnikov, se razlikujejo po 
bolj miroljubnem in igrivem vedenju. Benija je pred kruto usodo rešila 
lastnica zavetišča, Claudine André, ki se že več let trudi, da bi zaščitila 
bonobe. V zavetišču jih vzgaja skupaj z drugimi človeškimi mamami in jih 
navaja na samostojno življenje. Claudine se pripravlja, da bo izbrala novo 
skupino bonobov, zrelih za izpust v divjino. Beni je pustolovske narave in 
hitre pameti. Bo med njimi tudi on? Zgodbe bonobov nam pripovedujeta 
Claudine in izmišljen Benijev glas, poln humornih in navihanih misli, zaradi 
katerih je film primeren tudi za mlajše otroke.* DOLŽINA: 1 ura, 37 minut. 

Kino

Kino - Velike Lašče
Kinoprogram za DECEMBER 2011

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – AKCIJA

16. DEC. M O R I L S K A   E L I T A
OB 19.00 Nova akcijska pustolovščina Morilska elita, ki je nastala na podlagi resničnih 

dogodkov, sledi enemu najbolj izurjenih agentov za posebne naloge 
Dannyju (Jason Statham); tega zvabijo iz prostovoljnega izgnanstva, da 
sestavi svoje moštvo operativcev, s katerimi se poda na domala nemogočo 
nalogo: rešiti nekdanjega mentorja in partnerja Hunterja (Robert De Niro). 
Skupaj naj bi se prebili v vrste ugledne in strah zbujajoče posebne vojaške 
enote – Special Air Service oz. britanske posebne enote letalstva SAS, v 
kateri morajo razkriti celico vojakov morilcev in njihovega vodjo Spika (Clive 
Owen), preden njihova dejanja sprožijo mednarodno krizo. DOLŽINA: 1ura, 
40 minut.

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – ZF. AKCIJA

23. DEC. K U Ž N A   N E V A R N O S T
OB 19.00 Režiser oskarjevske kriminalne drame Preprodajalci prikazuje srhljiv vpogled 

v morebitni konec človeške civilizacije, ki jo na kolena spravi neznan virus. 
Medtem ko skušajo znanstveniki najti zdravilo, ki bi ustavilo srhljivo širjenje 
globalne pandemije, skušajo običajni ljudje preživeti kaos in se soočiti z 
večnim strahom pred nevidno nevarnostjo. Tragične osebne zgodbe in 
vedno težje iskanje upanja se prepletejo v odsev človeškega čustvovanja in 
iskanja smisla preživetja ... DOLŽINA: 1 ura, 45 minut.

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – PLESNA DRAMA 

30. DEC. F O O T L O S E 
OB 19.00 Sodobna izvedba kultnega filma o plesu in mladostnem uporništvu nas 

popelje v podeželsko mesto, kjer so zaradi tragične nesreče prepovedali 
večerne zabave, glasno glasbo in ples. Zadušljivo ozračje neskončnih 
omejitev prevetri prihod postavnega velemestnega mladeniča Rena. S 
pomočjo uporniške Ariel skuša Ren v sošolcih znova prebuditi mladostno 
razigranost in željo po plesu, vendar naleti na odločno nasprotovanje 
strogega Arielinega očeta. DOLŽINA: 1 ura, 44 minut.

NEDELJA ITALIJANSKA USPEŠNICA – ANIMIRANI SINHRO

 1. JAN. Č A R O B N A   P U S T O L O V Š Č I N A
OB 17.00 Med praznovanjem začetka novega šolskega leta najstniške vile Winxice 

doživijo napad dvoličnih Trixic, ki ukradejo dragoceni kompas in ga odnesejo 
zlobnim čarovnicam. Winxice za pomoč zaprosijo prijateljico Bloom, ki pa 
ima polne roke dela, saj se je naveličala vloge princese kot tudi snubljenja 
postavnih princev. Toda zlobni načrt Trixic, ki skušajo uničiti vse dobro na 
svetu, Winxice znova združi in skupaj se podajo na nepozabno čarobno 
pustolovščino ... DOLŽINA: 1 ura, 39 minut. 
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V SPOMIN
BRANKU MIKLAVCU

Le kdo ga ni poznal? Tega nenavadnega možaka, s svojevrstno pričesko, 
ki je bila njegov zaščitni znak. Takrat, pred dobrimi dvajsetimi leti, sem ga 
v spremstvu prijazne dolgolase gospe večkrat videvala na trgu v Velikih 
Laščah. In tako se mi je nekega dne utrnila zamisel, da bi nam morda lahko 
pomagal pri prireditvi, ki smo jo ravno pripravljali.  Čez nekaj dni sem 
sedla v avto, se odpeljala na Vrh nad Želimljami, kjer je domoval s svojo 
Anko, se mu predstavila, in začelo se je dolgoletno čudovito prijateljstvo.

Takrat je bil že nekaj let 
upokojen, toda bil je 
rojen igralec in igral je 
vedno, tudi pri najbolj 
navadnih dnevnih 
opravkih. Že iz požirka 
vina in grižljaja 
peciva je znal narediti 
predstavo, sekanje drv 
pa je bilo pravo odrsko 
doživetje! Vedno je bil 

dobrovoljen in prijazen, obraz se mu je zresnil le, kadar je pripovedoval o 
nočnih morah, ki so ga spremljale iz vojne. To je opisal v svojem romanu 
Borut in Kurt.

Dolgih 32 let je bil član ljubljanske Drame. Nikoli ga nisem videla igrati 
na velikem odru, imela pa sem ga priložnost poslušati na prireditvah, 
kjer je vedno rad prostovoljno sodeloval in ob njegovi osemdesetletnici 
v Mali drami, ko je oživil Borivoja Pomarančnika, lik, ki ga je ustvaril sam. 
Neskončno rad je recitiral pesem »Indijanska«, hvalnico naravi in ljubezni, 
neštetokrat sem iz njegovih ust slišala besede Cyranoja de Bergeraca, 
ki ga je imel tako rad. Zelo je bil ponosen tudi na svojo monodramo 
»Moj premalo slavni stric«, v kateri je upodobil  življenje svojega strica 
Staneta Derganca – Verigarja, ki se je med drugim kot telovadec udeležil 
olimpijskih iger. Za to monodramo je prejel Župančičevo in Badjurovo 
nagrado.

Srečevala sva se ob različnih priložnostih in na tem mestu lahko povem, 
da nikoli ne bi izdala knjige pesmi, če me ne bi ravno on tako vzpodbujal. 
Bil je prvi, ki je prebral moje pesmi in prvi, ki je vztrajal, da jih  moram 
vsekakor objaviti. Mogoče ni toliko znano, da je pesmi pisal tudi sam. 
Imel je svojo pesniško zbirko z naslovom »Besede bogu«.

Toliko spominov je ostalo. Prijaznih spominov. Sama sem ga najprej 
spoznala v otroški televizijski seriji 40 zelenih slonov. Bil je dobrodušna 
pojava. In zelo rad je imel otroke.  Prišel je na obisk, sedel v fotelj in z 
mojima otrokoma gledal risanke. Razveseliti se je znal brez zadržkov, in 
to tudi pokazati. Nekoč ga je neverjetno navdušila Disneyeva risanka 
Lepotica in zver.

Kadar smo bili na obisku pri njem, sva ponavadi tiščala glavi skupaj Branko 
in jaz, moj mož pa se je z njegovo Anko pogovarjal o bolj zemeljskih 
zadevah. Z njim sem kaj lahko odplavala v drugi svet, v njegov svet, ki 
je žarel od kolaža najbolj intenzivnih barv – barve je oboževal – široko 
modro nebo, ki se boči nad njegovim Vrhom, kjer sva uživala v razgledu 
in preštevala cerkvice, ki se vidijo od tam, globoko modro dalmatinsko 
morje, ki ga je opisoval z razprtimi rokami, da sem ga lahko ne le videla, 
pač pa tudi zaduhala in zaslišala.

Leta minevajo prehitro. Zadnje čase se nismo več toliko srečevali.  Naš 
divji nori čas od vseh nas terja previsok davek. Ne znamo se več ustaviti. 
Vse manj je trenutkov, ki si jih vzamemo za drugega. Za Brankovo smrt 
sem izvedela šele po nekaj dneh. Vesela sem, da sem ga poznala, da je 
skupaj s svojo Anko obogatil moje življenje in življenje moje družine. 
Ne vem, kje je pokopan. Ampak v teh dneh mu bom odnesla cvetje, 
živopisano, kot ga je imel rad, živopisano, kakršen je bil tudi sam.

Duška Hočevar Mihelič
(na sliki je avtorica članka z Brankom Miklavcem)

ZADNJE SLOVO OD MARIJE ŽELEZNIKAR 
IZ VASI ČETEŽ PRI TURJAKU –
ČLANICE KUD MARIJ KOGOJ

Mnogo prezgodaj nas je v svojem 71. letu po hudi bolezni zapustila Marija 
Železnikar, aktivistka v skoraj vseh krajevnih društvih Turjaka. Od nje smo 
se znanci, prijatelji, krajani in svojci poslovili na pokopališču Turjak v 
četrtek, 10. 11. 2011.

Marija se je rodila 29. julija 1941, v vasi Suša nad Želimljami v zelo težkih 
medvojnih časih. Ker je bila njihova domačija kmalu požgana, je družina z 
malo Marijo večkrat zbežala na varno in se umikala pred okupatorjem. Po 
razmeroma težkem otroštvu, se je pri svojih 18 letih mlada Marija poročila 
v vas Četež pri Turjaku. Z možem Jožetom Železnikar sta v prijateljskem in 
vzajemnem vzdušju ustvarila topel dom in družino, saj se jima je čez eno 
leto rodil sin Srečo, čez nekaj časa pa tudi Jože. Trdega kmečkega dela na 
tej hriboviti in kamniti zemlje nikoli ni manjkalo, toda volje in vztrajnosti 
je bilo dovolj, da so premagovali težave. Njuna sinova sta odrasla in se 
srečno poročila, mlajši Jože pa je tudi ostal kot naslednik na Železnikarjevi 
kmetiji. Njegovi ženi Brigiti – Marijini snahi, je Marija ''vsadila v srce'' 
mnogo dobrih lastnosti in znanja, kar mora biti še posebej cenjeno. 

Kljub obilici dela na kmetiji je vseeno našla čas za delovanje v mnogih 
krajevnih društvih in organizacijah. Začetek njenega pomembnega 
družbenega udejstvovanja dokazuje povečana fotografija članov 
takratne organizacije Rdečega križa (krajevni odbor Turjak) iz začetka 60. 
let, ki krasi dvorano na Turjaku in na kateri je prisotna tudi takrat mlada 
žena Marija. 

V 70. letih je postala  nepogrešljiva članica – bolničarka v KO Turjak v 
Civilni zaščiti. V njem je delovala vse do konca te organizacije v začetku 
90. let oziroma do ustanovitve novih občin.

V juniju 1986 sta z možem Jožetom na povabilo Anice Blatnik pristopila k 
pripravam za ustanovitev Turističnega društva Turjak. Na ustanovitvenem 
sestanku, 8. junija, sta postala ustanovna člana, zavedajoč se, da bo tudi 
v našo deželo sčasoma prišla demokracija. V TD Turjak je bila tako Marija 
aktivna vse do svoje smrti. 

Že v naslednjem letu, 18. oktobra 1987, kmalu po tistem, ko se je iz bolnice 
vrnil ''avtor demokratičnih planov'', je bil sklican sestanek za zaživitev KUD 
Marij Kogoj. Na tem sestanku smo morali ustanoviti neko umetniško 
skupino, kar je bil pogoj za včlanitev v Zvezo kulturnih organizacij občine 
Vič, mesta Ljubljane in nenazadnje Slovenije. Zato je bil ustanovljen 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR, kasneje poimenovan ŽPZ Rozamunda. Marija je bila 
soustanoviteljica tega zbora, nepogrešljiva pevka in v zboru je prepevala 
vse do konca obstoja le-tega. Aktivna članica domačega KUD Marij Kogoj 
pa je ostala vse do zadnjega. 

Zadnja leta je bila 
Marija s svojo 
p o ž r t v o v a l n o s t j o 
vzornica vsem, še 
posebej mlajšim. 
Sodelovala je v 
številnih čistilnih 
akcijah v naših krajih, 
ki jih je organiziral 
TD Turjak. Večkrat 
sta s svojo snaho 
Brigito v (imenu TD 
Turjak) poskrbeli 

za pogostitev sodelujočih v številnih akcijah in tudi na kakšni kulturni 
prireditvi. V ta namen sta spekli pecivo, Marija pa je znala pripraviti tudi 
edinstven čebulni kruh.

Marijino družbeno nesebično delovanje naj bo svetel zgled mlajšim 
rodovom. S svojo aktivnostjo je dosti doprinesla k nadaljnemu obstoju in 
prepoznavnosti kraja Turjak in širše, zato se ji iz srca zahvaljujemo.

Marija, hvala. Želimo ti miren počitek v domači zemlji, katero si tako ljubila!

Krajani in KUD Marij Kogoj Turjak

Ustanovne članice ŽPZ KUD Marij Kogoj Turjak, foto: 
Slavko Zgonc

Zahvale

Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe.
Ata moj, pogrešam te.                                                                                             
                                      

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubega ata, tasta in starega ata  

Jožeta  AVŽLAHARJA
(31. 3. 1934–19.10.2011),

roj. na Hudem Vrhu na Blokah,
se iskreno zahvaljujem vsem  mojim domačim, sorodnikom in 

prijateljem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za sv. maše. 
Hvala vsem, ki ste ga v težki bolezni obiskovali in razvedrili.

Iskrena zahvala vsem zaposlenim v podjetju Herbby, hvala za 
varne vožnje na dializo, za vso dobroto in zadnji pozdrav. Hvala 

zaposlenim v UKC Ljubljana na oddelku za  dializo in v ZD Ribnica.
Hvala domačemu gospodu župniku za lep pogrebni obred. Hvala 

moškemu pevskemu zboru Velike Lašče za pesmi ob slovesu. 
Hvala društvu upokojencev Velike Lašče, čebelarskim društvom 

Velike Lašče, Bloke in Dobrepolje. Hvala za poslovilno zvonjenje v 
rojstni vasi na Blokah. Hvala  vsem, ki ste se od njega poslovili in ga 

pospremili na zadnji zemeljski poti.
Hvala vsem, ki ste z nami molili za njegovo dušo.

Žalujoča hčerka z družino

ZAHVALA

Zapustil nas je

Branko ILIĆ,
rojen 18.9.1963,

Jontezova ulica 3, Velike Lašče.
Ob mnogo prezgodnji smrti se iskreno zahvaljujemo dr. Selanovi, 

gospodu župniku Vladimirju Jaksetiču,
pogrebnemu zavodu Zakrajšek, 

OŠ Primoža Trubarja in vrtcu Sončni žarek iz Velikih Lašč, 
vsem iz Dobrunj in Jontezove ulice v Velikih Laščah,

Martini Bavdek Nedeljković,
 podjetju Sintal ter vsem sorodnikom, prijateljem in znancem.

Branko bo vedno ostal prijazna in nepozabna podoba
v naših spominih.

Žena Zdenka, mama, brat Dušan, tašča ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA

V 100. letu življenja je tiho, kakor je živela, odšla od nas 
naša draga teta 

Marija SKUBEC
Ob njenem odhodu se iskreno zahvaljujemo vsem,

ki ste jo v času njene bolezni obiskovali. 
Iskrena hvala g. župniku Vladimirju Jaksetiču za obiske ob prvih 

petkih in lepo opravljen obred ob pogrebu. 
Lepo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 

za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, vsem, ki ste jo pokropili in 
darovali za svete maše. 

Zahvaljujemo pa se tudi govorniku, praporščaku in
pevcem za lepo zapete pesmi.

Lepa hvala zdravstvenemu osebju, patronažni in negovalni službi 
ZD Velike Lašče, domu na Bokalcah in pogrebni službi Zakrajšek.

Žalujoči vsi njeni

»Naše viharno življenje je šola
Solznega dola.
Ko se je človek naučil živeti, 
mora umreti.«
(A. Medved)

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mami

Marije ŽELEZNIKAR
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ji 

bili v oporo v času njene kratke, a hude bolezni.
Zahvaljujemo se kolektivu ZD Dr. Janeza Oražma Ribnica, še 

posebej pa patronažni sestri Martini, ki nam je bila še posebej v 
oporo tako po strokovni kot tudi človeški strani.

Za lepo opravljen obred ob slovesu na turjaškem pokopališču se 
zahvaljujemo Pogrebnemu zavodu Zakrajšek in g. župniku

E. Škulju ter velikolaškim pevcem. Hvala tudi turjaškim cerkvenim 
pevcem in gospodu Lukančiču za lepe poslovilne besede.

Najlepša hvala vsem, ki ste našo drago mami v tako velikem številu 
pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči VSI NJENI.
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Nudimo hrano in opremo visoke 
kvalitete za pse, mačke, ptice in

male glodalce.

S TEM KUPONOM IMATE

5% POPUST
(popusti se ne seštevajo in ne veljajo v primeru rednih akcij)

Vljudno vabljeni

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Škrabčev trg 54, 1310 RIBNICA 
Telefon: 01 836 1079

 DODO d.o.o  
  Poznikovo 7, 1315 Velike Lašče  

VIDEO DOMOFONSKI SISTEMI 
20% popust do razprodaje zalog! 
 

LED ŽARNICE IN SVETILA 
Ob nakupu 10 žarnic, vam podarimo 1 BREZPLAČNO! 

RAČUNALNIŠKA OPREMA 
Pri nakupu nad 400,00 € vam podarimo 
4GB USB ključek BREZPLAČNO! 
 

Brezplačna dostava ob nakupu nad 300,00 € za vse izdelke.  
Akcija velja do 31. 12. 2011 oz. do razprodaje zalog. 

skype: dododoo2007, e-mail: info@dodo.si, cenik in ostale informacije: www.dodo.si 

041 727 838 
01 788 97 94 

Oglasi

Gostilna Pri Kuklju, Trubarjeva cesta 31, 1315 Velike Lašče

Spomin...
Edini, ki ostane močan nad vsem, 
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je po težki bolezni zapustil dragi 
mož, oče in dedek 

Danijel BAVDEK,
Penetov Dane iz Škamevca 

(1945-2011).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem,
sosedom in prijateljem

za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje.
Še posebej se zahvaljujemo g. župniku Dobrovolcu

za lepo opravljen cerkveni obred,
Lovrencu Gradišarju za poslovilne besede,

pogrebnemu zavodu Zakrajšek, pevcem in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi.

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



Koledar prireditev

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

ČETRTEK, 8. DECEMBER, ob 19.30 
Levstikov dom 
ABONMAJSKA PREDSTAVA:
SEKS IN LJUBOSUMNOST
gostuje Šentjakobsko gledališče
(Občina Velike Lašče)

SOBOTA, 17. DECEMBER, od 8. do 12. ure  
Trg pred Levstikovim domom, Velike Lašče
BOŽIČNA VELIKOLAŠKA TRŽNICA 
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 18. DECEMBER, ob 16. uri 
Dom krajanov Turjak
16. TRADICIONALNI BOŽIČNO-
NOVOLETNI KONCERT
DOBREPOLJSKE GODBE
(KUD Marij Kogoj)

NEDELJA,18. DECEMBER ob 17. uri in 
PONEDELJEK, 26. DECEMBER ob 17. uri
Gradež 
BOŽIČNI ČAS NA GRADEŽU
(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

PONEDELJEK, 26. DECEMBER, ob 19. uri 
Športna dvorana
BOŽIČNO -  NOVOLETNI KONCERT
(Občina Velike Lašče)

PONEDELJEK, 26. DECEMBER,
od 9. ure dalje 
Turjak
BOŽIČNI TURNIR
(Lokostrelski klub Turjak)

PONEDELJEK, 26. DECEMBER,
od 10.30 dalje 
Velike Lašče – Gasilni dom
ŠTEFANJI DAN 
(Konjerejsko društvo  Velike Lašče)

SREDA, 28. DECEMBER, 
po vaseh velikolaške občine
TEPEŽKANJE
(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)


