
Slovenijiza 20 let

Naj novega vam leta zarja
prinese dneve brez viharja
in izpolni dobre vam želje!
  (F. Levstik)
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vsem, ki ta koncert organiziramo in 
oblikujemo. Zato bi se vsem, ki so kakor 
koli pomagali pri izvedbi koncerta, želel 
iz srca zahvaliti, še posebej pa tebi, 
Lidija, ki si v izvedbo koncerta vložila 
največ truda. Strinjam se s tabo, da so 
zadovoljni obiskovalci največje poplačilo 
za ves trud, ki je vložen v organizacijo 
takšne prireditve. Za naslednji koncert 
se bomo znova potrudili najti zanimive 
in kvalitetne glasbene skupine in 
posamezne pevke ali pevce. 
V dneh pred božičem je domovino 
in naše kraje spet obiskal naš častni 
občan Pedro Opeka. Kakšen je bil 
namen njegovega tokratnega obiska?
Res je, da smo bili malo pred božičnimi 
prazniki obveščeni, da bo za nekaj dni 
prišel v Slovenijo na obisk Pedro Opeka. 
Vodstvo Televizije Slovenija in slovenski 
škofje so ga povabili na premiero filma 
Pedro Opeka – dobri prijatelj, v katerem 
naj bi bilo predstavljeno njegovo delo 
na Madagaskarju. Sam sem se udeležil 
premiere filma v ljubljanskem Kinodvoru 
in lahko rečem, da smo ga obiskovalci 
doživeli zelo čustveno. Ustvarjalci filma z 
režiserjem Jožetom Možino so na kratko 
predstavili, kako je potekalo snemanje, 
vse zbrane pa je nagovoril tudi Pedro. V 
dokumentarcu je bila  prikazana veličina 
Pedrovega dela. Film je bil na božični dan 
predvajan na TV Slovenija in po nekaterih 
podatkih, ki sem jih zasledil v medijih, 
si je omenjeni dokumentarec ogledalo 
13,7 odstotka gledalcev, kar pomeni, 
da je podrl vse rekorde gledanosti v tej 
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Pogovor z 
županom

Praznični dnevi so za nami, izteklo se je 
tudi leto 2011. Kako ste jih preživeli? Po 
katerih dogodkih se boste spominjali 
preteklega leta? 
V prednovoletnem času se rad malo 
poveselim v krogu prijateljev in znancev. 
Po napornem letu, kar je lansko leto 
vsekakor bilo, kar prija malo sproščenega 
vzdušja. V mislih imam seveda razprave 
o iztekajočem se letu, ki se zelo veselo 
razvijajo ob kakšnem kozarčku. Same 
praznične dni pa sem preživel v krogu 
svoje družine. Na bolj osebnem nivoju 
se bom preteklo leto najbolj spominjal 
po operativnem posegu, ki sem ga imel, 
na občinskem pa se bom z veseljem 
spominjal lanskega praznovanja 
občinskega praznika, ki je bilo še 
posebej slavnostno. Pod bloki v Velikih 
Laščah je bila otvoritev Trubarjevega 
parka s kipom Primoža Trubarja. Ob 
tej priložnosti nas je s slavnostnim 
nagovorom počastil akademik dr. 
Jože Trontelj, predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 
Prav tako mi je ostala v spominu 
slavnostna akademija z bogatim 
kulturnim programom, ko nas je ob 
20. obletnici slovenske samostojnosti 
z lepimi mislimi nagovoril dr. France 
Cukjati, takratni podpredsednik 
državnega zbora republike Slovenije. 
Od večjih dosežkov lanskega leta 
moram vsekakor omeniti zaključek 
izgradnje širokopasovnega omrežja 
po naši občini, ki temelji na optični 
povezavi, kar omogoča najsodobnejše 
in najkvalitetnejše storitve s  področja 
telekomunikacij. Lansko leto je bilo na 
to omrežje priključenih več kot tristo 
naših gospodinjstev, priključitve pa se 
bodo nadaljevale tudi letos. Z veseljem 
se spominjam tudi vsake druge uspešno 
končane investicije, z bolj grenkim 
priokusom pa nekaterih  neizpeljanih 
projektov. Le-te bomo poskušali izpeljati 
v letošnjem letu.
Množično je bil zopet obiskan tra-
dicionalni božično-novoletni koncert, 
ki se je odvijal na dan samostojnosti 
in enotnosti. Zadovoljni obiskovalci 
so verjetno največje poplačilo za ves 
trud, ki je vložen v organizacijo takšne 
prireditve. 
Vsekakor se vsak organizator določene  
prireditve veseli polne dvorane 
obiskovalcev. Decembrski božično-
novoletni koncert je presegel vsa moja 
pričakovanja. Vesel sem, da postaja 
ena večjih zabavnih prireditev ne samo 
pri nas, ampak tudi v naši okolici. Tako 
množičen obisk je vsekakor priznanje 

zvrsti oddaj. Kot smo lahko zasledili, je 
Pedro dal tudi ogromno intervjujev za 
različne medije, v katerih se je vedno 
zahvalil Slovencem za pomoč, ki jo 
prejema pri svojem delu. Na žalost ni 
imel veliko časa za druge obiske, saj je 
bil v Sloveniji samo nekaj dni. Za obisk 
sorodnikov je imel tako na razpolago 
le eno nedeljsko popoldne. Zelo ga je 
zanimal razvoj naše občine in obljubil je, 
da si bo ob prihodnjem obisku vzel več 
časa za obisk naših krajev. Ob odhodu v 
Ljubljano pa si je z veseljem ogledal še 
razstavo jaslic na Gradežu pri Turjaku, 
kar je nanj naredilo zelo lep vtis. 
Predlog proračuna je trenutno v 
javni razpravi, predvideno sprejetje 
pa bo konec januarja. V naslednji 
številki Troble bo torej podrobno 
predstavljen, ob tej priložnosti pa 
mogoče izpostavite katero od področij 
iz proračuna. 
Kot sem že omenil, bomo poskušali 
v letošnjem letu izpeljati nekatere 
projekte, ki jih nismo uspeli v lanskem 
letu. V mislih imam predvsem začetek 
komunalne ureditve na Rašici, kjer bi 
zgradili kanalizacijski sistem, obnovili 
vodovodno napeljavo in cestišče. Prav 
tako si želim, da bi končno začeli z 
ureditvijo komunalne infrastrukture 
v poslovni coni Ločica in nadaljevali 
z gradnjo ali obnovitvijo nekaterih 
vodovodnih sistemov. V objektu 
obnovljene podružnične šole na 
Karlovici, kjer delujeta že dva oddelka 
predšolske vzgoje,  bomo uredili novo 
igralnico, če bo to potrebno v primeru 
povečanega vpisa otrok v vrtec. To 
je samo nekaj predlogov, za katere 
upam, da bodo dobili dovolj podpore 
v občinskem svetu. Kaj bo sprejeto, 
pa bo vsekakor razvidno iz sprejetega 
proračuna, ki bo tudi javno objavljen.
Ali bi še kaj dodali k najinemu po-
govoru?
Ob tej priložnosti bi se želel iskreno 
zahvaliti vsem našim občankam in 
občanom za mnogo resnično lepih 
želja, ki so mi jih ob novem letu poslali 
po pošti, po e-mailu ali so mi jih izrekali 
osebno.
Prav tako vsem želim, da bi letošnje 
leto preživeli srečno in čim bolj mirno, z 
upanjem, da jih finančna in gospodarska 
kriza, ki ji še ni videti konca, ne bi 
preveč prizadela. Večkrat si vzemimo 
čas zase, podarjajmo ljubezen in skrb 
svojim najdražjim in ohranjajmo dobre 
medsebojne odnose s sorodniki, 
prijatelji, sosedi, sodelavci  in znanci.

Pogovarjala se je Lidija Čop. 
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IZ 9. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je na 9. seji sestal 
decembra 2011. Pred sejo so se sestali odbor za družbene 
dejavnosti, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predsednika 
odborov sta podala kratki poročili o sejah. 
Svetniki so na seji soglasno sprejeli Sklep o spremembi Sklepa 
o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v 
lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče. Spremenjeni 5. člen 
omenjenega sklepa določa možnost brezplačne uporabe 
prostorov v objektih javne infrastrukture na področju kulture, 
ki so v lasti Občine Velike Lašče.
Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel odlok o razglasitvi 
hiše Turjak 35 za kulturni spomenik lokalnega pomena. Lastnik 
želi za obnovo objekta kandidirati na razpisu Ministrstva 
za kmetijstvo, za katerega je pogoj razglasitev objekta za 
spomenik lokalnega pomena. 
Soglasno je bilo sprejeto mnenje, da je gradnja bazne 
postaje investitorja Tušmobil, d. o. o., za občino pomemben 
infrastrukturni objekt. 
Občinski svet je opravil prvo obravnavo predloga proračuna 
občine Velike Lašče za leto 2012 in načrt razvojnih programov 
za obdobje 2012 do 2015. Oboje je bilo dano v javno 
razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predlog 
proračuna in posredovanja svojih pripomb občinski upravi do 
11. januarja 2012. 

Tanja Uršič, občinska uprava

Župan g. Anton 
Zakrajšek, eden izmed 
večjih donatorjev za 
Urbanove proteze

V Jakličevem domu na Vidmu je bil 27. 11. 2011 dobrodelni 
koncert za zbiranje sredstev za Urbanove elektronske proteze. 
Trinajstletni Urban se je namreč rodil z anomalijo obeh nog, 
brez kolen, brez glavnih golenskih kosti in brez gležnjev in s 
tremi prsti na desni roki. Pri petih letih so mu odrezali nogi 
na koncu stegnenske kosti. Urban bi rad šel v srednjo šolo z 
elektronskimi protezami, ki bi mu omogočile bolj varno hojo, 
zato poteka v l. 2012 tudi akcija zbiranja zamaškov in papirja.
Med največjimi donatorji  je bil tudi župan g. Anton Zakrajšek, 
ki je iz županovega sklada  doniral  500 €. 
Urban je bil prispevka župana zelo vesel. 
Županu g. Antonu Zakrajšku se v imenu naše družine Babič 
iskreno zahvaljujem za dobrodelnost in mu želim veliko 
uspehov, zdravja in zadovoljstva v l. 2012.

Andreja Babič, Urbanova mama

Županov sklad
Na lanski razpis Županovega sklada je prišlo kar precej vlog. 
Podeljena je bila ena štipendija in več enkratnih pomoči 
našim dijakom, študentom in družinam, ki so se znašle v težki 
finančni situaciji. Ena pomoč je bila podeljena tudi fantu iz 
sosednje občine, za nabavo nove nožne proteze. V imenu vseh 
dobitnikov pomoči se najlepše zahvaljujem vsem donatorjem 
Županovega sklada, ki prihajajo iz naše občine in tudi izven nje. 
Vesel sem dejstva, da je kar nekaj posameznikov in podjetij, 
ki del svojega zaslužka namenijo v dobrodelni namen. Ena 
majhna donacija, ki se mogoče nekomu niti ne pozna veliko 
v njegovem proračunu, lahko nekoga drugega zelo močno 
osreči. Glede na zahvale, ki jih dobivam od prejemnikov 
pomoči, to lahko tudi javno  povem. Hvala tudi tistim, ki del 
svoje dohodnine namenjate Županovemu skladu. Če bi želel 
še kdo nakazati finančna sredstva na Županov sklad, le to 
lahko naredi z nakazilom na
račun št:  SI56 1920 0500 9523 488 (Deželna banka Slovenije), 
(koda namena: OTHR,  sklic: SI 00   2012).
Kaj več o skladu pa si lahko preberete na www.zupanov-sklad.
si. Na tej strani boste lahko prebrali, kako lahko še pomagate 
pri delovanju sklada. Vesel bom vsakega predloga.

Anton Zakrajšek

Plačilo za 
dobrodelnost 
donatorjev je v 
iskricah, ki žarijo v 
očeh prejemnikov 
pomoči

Med iskrenimi besedami zahvale, ki so jo izrazili prejemniki  
sredstev, zbranih na dobrodelnem Večeru glasbe, plesa in smeha, 
je tudi zahvala učenca, ki je prejel računalnik. 
Karlu je darilo izročil donator Damjan Tomšič - Naveza d.o.o. Fant 
je bil darila zelo vesel in upamo, da mu bo to dodatna vzpodbuda 
za delo, zlasti še, če se bo odločil za nadaljevanje šolanja v smeri 
računalništva. 

V. V.

Za njimi pa so nastopili naši najmlajši, in sicer Otroški pevski 
zbor OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče pod vodstvom Vite 
Mekinda in ob spremljavi harmonike izpod spretnih prstov 
Franca Malavašiča. S svojim prisrčnim nastopom so bili deležni 
še posebej bučnega aplavza. 

Domače glasbene ustvarjalce je zastopal tudi ansambel Gama, 
ki je bil ustanovljen pred dvema letoma. Udeležujejo se različnih 
festivalov narodno zabavne glasbe po Sloveniji, vedno pa 
najraje zapojejo domačemu občinstvu. Pri eni od skladb, ki so 
nam jih zapeli na tokratnem koncertu, se je pridružila tudi Urša 
Matjašec na citrah. Skupaj so zveneli prav čudovito. 
Najdlje sta se na glasbeni nastop morala pripeljati člana 
skupine SKaTER, saj prihajata iz Maribora. Dobro sta poznana 
predvsem mlajši populaciji poslušalcev, ki so redni obiskovalci 
diskotek, klubov in zabavnih prireditev. Tokrat pa je prišel čas, 
da se predstavita tudi našemu občinstvu. Kot sta sama priznala 
v zaodrju, le poredko nastopata pred »sedečo« publiko, a po 
nastopu sta bila z odzivom naše publike zelo zadovoljna. 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Velike Lašče, 26. december 2011
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v Velikih Laščah potekal 
tradicionalni božično-novoletni koncert. Rekordno število 
obiskovalcev je dokaz, da ljudje v prazničnih dneh radi obiščejo 
koncert, ki ga vsako leto organizira Občina Velike Lašče. 
Organizatorjem vsak uspešno izpeljan koncert pomeni veliko 
nagrado za ves trud, hkrati pa tudi obvezo, da bo naslednji 
koncert vsaj tako uspešen. Predstavijo se domači izvajalci, pa 
tudi glasbeniki iz drugih krajev Slovenije. 

Koncert se je, tako kot vsako leto, začel s slovensko himno, ki 
jo je tokrat zapela vokalna skupina Coronke.  Coronke so nato 
zapele še nekaj svojih pesmi in priredb. Gre za zasedbo, ki se jo 
je prijel tudi vzdevek »pojoče tršice« in prepevajo že skoraj 25 
let. Rade se odzovejo povabilom iz različnih krajev Slovenije in 
tujine. Tudi v Velike Lašče so z veseljem prišle. S svojim prijetnim 
nastopom so dodobra razgrele in bile pravi uvod v praznični 
večer. 

Sledil je že prvi del nastopa Ansambla Saša Avsenika, ki se je le 
nekaj dni prej vrnil iz turneje po Evropi. Ansambel Saša Avsenika 
je bil ustanovljen leta 2008, ko se je vnuk legendarnega Slavka 
Avsenika odločil, da preide iz ljubiteljskega preigravanja atovih 
polk in valčkov na resno ustvarjanje. Z združitvijo prijateljev 
glasbenikov je nastal danes zelo odmeven  ansambel. 
Melodije za ansambel ustvarjata Slavko in Vilko Avsenik, ki sta 
po dolgoletnem premoru spet združila moči na glasbenem 
področju. S svojimi nastopi širijo slovensko narodno zabavno 
glasbo tako v Sloveniji kot v tujini. Veselo vzdušje so pripravili 
tudi na tokratnem božično-novoletnem koncertu. 
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Sledil je nastop še enega domačega ansambla, in sicer 
ansambla Krpani. Fantje so se najprej predstavili z venčkom 
Slakovih pesmi. S svojo simpatičnostjo in preprostostjo vedno 
znajo vzbuditi pozornost občinstva in tudi tokrat ni bilo nič 
drugače.  V veliko čast in ponos jim je bil, obiskovalcem pa 
prijetno presenečenje, skupni nastop z legendarnimi Slakovimi 
Fanti s Praprotna. Skupaj so v spomin na Lojzeta Slaka odpeli 
še nekaj pesmi, največji val navdušenja in bučen aplavz pa je 
bil namenjen pesmi V dolini tihi. Publika je planila na noge in 
iz vsega srca prepevala to pesem. Vzdušje in navdušenje je bilo 
res enkratno. 

Veliko obiskovalcev je na koncert prišlo tudi in predvsem zato, 
da bi spremljali nastop mlade, obetavne in vse uspešnejše 
pevke Nine Pušlar. In prišli so na svoj račun. Simpatična Nina, 
ki je v Velikih Laščah nastopila že kar nekajkrat, pravi, da ima na 
svoje nastope pri nas vedno lepe spomine. Tudi tokrat nam je 
postregla s svojimi največjimi uspešnicami. 

Občinske strani

Povezovalka pro-
grama, televizijska 
v o d i t e l j i c a 
Bernarda Žarn, 
je nato na oder 
povabila še 
v e l i k o l a š k e g a 
župana Antona 
Zakrajška. Vse 
navzoče v dvorani 
je pozdravil s 
kratkim nagovorom 
in zaželel veliko 
sreče, predvsem pa 
zdravja in uspehov 
v novem letu 2012.

Sledil je še drugi del 
nastopa Ansambla 
Saše Avsenika. Pri 
pesmi  z naslovom 
Čakala bom so se 
jim pridružile še 
Coronke. Zadnja 

skladba pa je bila kot vrhunec večera zaigrana Golica, pri kateri 
so se na odru zbrali vsi nastopajoči. 
Med koncertom so zvoke in narodno zabavne viže popestrili 
s poskočnimi plesnimi koraki tudi člani Folklorne skupine 
Društva podeželske mladine. Sicer pa niso plesali le mladi 
folkloristi, njihovo povabilo na ples so nekajkrat sprejeli in se 
veselo zavrteli tudi sami obiskovalci. Pozabiti pa ne smem tudi 
vseh nastopajočih, ki so ves čas koncerta preživeli ne v svojih 
garderobah kot ponavadi, pač pa kar v dvorani za stransko 
kuliso. V zakulisju so tokrat nastopajoči torej dobesedno prepeli 
in preplesali celoten koncert. Dokazali so, da niso veseljaki le na 
odru.
Zaključek koncerta pa se je zgodil na igrišču pred športno 
dvorano, kjer so si obiskovalci ogledali mogočen ognjemet. 
Veselo vzdušje in kramljanje ob toplih napitkih se je nadaljevalo 
še dolgo v praznični večer. 

Zapisala Lidija Čop

Pedro Opeka, dober prijatelj
je naslov dokumentarnega filma avtorja Jožeta Možine, ki smo si 
ga lahko ogledali na božični večer  na TV Slovenija. 
Peter Opeka, naš véliki rojak, Slovenec, Argentinec in kot sam 
pravi, »državljan sveta«, je svetu skozi film predstavil svoje delo, 
ki ga opravlja med najrevnejšimi na Madagaskarju.  Kot »božji 
upornik – za otroke, za revne družine«  vztraja v boju upanja v 
veri, da je možno in nujno tem ljudem vrniti dostojanstvo, da 
imajo otroci pravico do obroka riža vsak dan. Misijonar, ki ga 
pozna  ves svet,  je za svoje delo prejel številna najvišja priznanja,  
je tudi častni občan naše občine.  
Filmska zgodba se prične na Madagaskarju in konča na 
Madagaskarju, vmes pa zakroži skozi Slovenijo s prizori srečanj 
z njegovimi sorodniki in z veličastnimi utrinki  obiska v Velikih 
Laščah ob blagoslovitvi evharističnega križa v letu 2010. 
Ponosni smo na to, ponosni smo na njegovo delo in želimo 
mu, da bi njegova neizmerna moč še naprej rodila sadove, ki se 
kažejo v reševanju najrevnejših skozi gibanje Akamasoa – Dobri 
prijatelji.   

V. V. 

Občinske strani

Skupina Skater
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DECEMBER NA 
OŠ PRIMOŽA 
TRUBARJA
December je le eden izmed mesecev, 
pa vendar poseben in prazničen. Tudi 
v šoli je bil december nekaj posebnega. 
V tem mesecu smo izvedli številna 
tekmovanja, tehniške, športne, kulturne 
in naravoslovne dneve, novoletni sejem, 
božično-novoletni koncert ter pogostili 
in obdarili upokojence naše šole. Tudi 
na dobrodelnost in medgeneracijsko 
druženje nismo pozabili.

DECEMBRSKI TEHNIŠKI DAN  
Organizacijo prednovoletnega tehni-
škega dne je ožja skupina učiteljev z 
vso intenzivnostjo začela pripravljati že 
v mesecu novembru. Cilj je bil izdelati 
različne in kakovostne voščilnice. Ob 
pripravi in iskanju idej je bila na prvem 
mestu izvirnost izdelkov. Nabava in 
priprava materiala je predstavljala 
prvo fazo projekta, oblikovanje 
medgeneracijskih skupin za delo pa je bil 
naslednji korak. 

Zadnjih nekaj let voščilnice izdelujejo 
starostno mešane skupine. Učenje drug 
od drugega in sodelovanje starejših in 
mlajših učencev ima lahko včasih boljši 
rezultat kot delo v homogenih skupinah. 
Že v prejšnjih letih se je pokazalo, da 
takšen način dela naše učence pritegne. 
Zato smo tudi letos družili učence višjih in 
nižjih razredov. Učenci višjih razredov so 
ob delu pri razrednih učiteljicah obujali 
spomine na tisti čas, ko so obiskovali 
razredno stopnjo, učiteljice 1. razredov 
pa so bile navdušene nad devetošolci 
in njihovo delavnostjo, pripravljenostjo 
pomagati, predvsem pa nad strpnostjo 
do mlajših učencev. Tako zastavljeno 
delo omogoča razvijanje socialne 
kompetence, ki predstavlja pomemben 
del osebnostnega razvoja. 
Ob številnih in estetskih izdelkih so bili 
navdušeni učenci, učitelji, starši in ostali 
obiskovalci.

 BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Že v pripravi na sejem smo se odločili, 
da bomo delovali po načelu manj je 
več in obiskovalcem na sejmu  ponudili 
manj izdelkov kot prejšnja leta, zato pa 
več energije vložili v kakovost izdelkov. 
Ponudili smo voščilnice in domače 
medenjake, pakirane v ličnih škatlicah, ki 
so jih izdelali učenci naše šole.

Posebno pozornost smo namenili vzdušju, 
ki smo ga pričarali z lepo okrašeno avlo in 
tiho glasbo. Obiskovalce smo presenetili 
z degustacijo krompirjeve juhe, ki so jo 
stregli učenci naše šole. Okoli njihove 
mize je bila kar precejšnja gneča, kar 
kaže na to, da je bilo 1. mesto te jedi na 
državnem tekmovanju Zlata kuhalnica 
zasluženo.

 POGOSTITEV UPOKOJENCEV

Tako kot vsako leto smo tudi letos povabili, 
pogostili in obdarili naše upokojence. 
Skromno darilo, ki so ga prejeli, je imelo le 
simbolno vrednost, pomembno je, da se 
vsako leto razveselimo njihovega obiska. 
Prišli so zadovoljni, zabavni, nasmejani 
in v velikem številu. Skupaj smo obujali 
spomine na to, kako je bilo včasih, in se 
strinjali, da je bil tisti čas bolj prijazen do 
učiteljev. 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Božično-novoletni koncert pripravljamo 
zato, da staršem in ostalim občanom 
popestrimo prednovoletni čas, in zato, 
da pokažemo kaj znamo in zmoremo. K 
popestritvi in kakovosti programa vsako 
leto pripomore velikolaška vokalna 
skupina pod vodstvom Martine Kovačič 
in folklorna skupina Velike Lašče. Veseli 
smo, da se odzovejo našemu povabilu.    
S prireditvijo pridobimo tudi nekaj 
sredstev, s katerimi lahko omogočimo 
otrokom iz socialno šibkejših družin, 
da se udeležijo nekaterih šolskih 
nadstandardnih aktivnosti.

S prodajo voščilnic in dobrodelnim 
božično-novoletnim koncertom ste, 
spoštovani starši in ostali občani, v šolski 
sklad prispevali 1.324 €, za kar se vam od 
srca zahvaljujemo.  Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem tudi naslednjim donatorjem:

Prijatelj & Prijatelj, d. o. o Ljubljana;
Gostinstvo in gradbeništvo Turjak, 
Klančar Vladislav, s. p.;
Telpa, Anton Perhaj, s. p. Ribnica;
Okrepčevalnica Janez Škrabec, s. p., Rob;
Gradbene inštalacije Marko Belaj, s. p., 
Žimarice; 
Villa Cereja, d. o. o., Velike Lašče;
Zakrajšek Anton, s. p., Srobotnik;
Zavod Moj prijatelj, Ljubljana; 
Cveto Peterlin, s. p., Dolščaki; 
Akustika Pirman, d. o. o., Turjak.

Izdelke za decembrske prireditve 
so prispevali tudi iz podjetij Pečjak, 
Ljubljanske mlekarne in Costella. Za 
izposojo miz se zahvaljujemo Ivanu 
Levstiku, direktorju Kmetijske zadruge. 
S prodajo voščilnic, božično-novoletnim 
koncertom in donatorstvom smo šolski 
sklad obogatili za 2. 424 €. Hvala.

NOVOLETNA PROSLAVA NA 
PODRUŽNIČNI ŠOLI ROB IN 
PODRUŽNIČNI ŠOLI TURJAK
Tako kot vsako leto so nam učenci 
podružničnih šol tudi v letošnjem 
decembru pripravili prednovoletno 
proslavo. Bogastvo teh proslav je, da 
nastopa prav vsak učenec, da se prav vsak 
izpostavi in predstavi.
Na PŠ Rob so učenci pripravili odličen 
program, navdušena sem bila nad 
samozavestnim nastopom vsakega 
posameznika. Starši so prispevali pecivo 
iz domačih pečic in vzdušje v dvorani je 
bilo prijetno ter iskreno. 
Na PŠ Turjak so se zelo potrudili in 
pripravili obsežen program. Vanj so 
vključili tudi točke, ki so jih z učenci  
pripravili mentorji šolskih in zunajšolskih 
interesnih dejavnosti, s katerimi so 
popestrili dogajanje.

Klepet s starši ob 
zaključku obeh 
proslav sporoča, da 
so starši ponosni 
na takšne proslave 
in da so se vedno 
pripravljeni odzvati 
povabilu ter po 
potrebi sodelovati. 

ZADNJI ŠOLSKI 
DAN V LETU 2011
Zadnji šolski dan 
v letu je potekal 
veselo, zabavno 
in do določene 
mere po interesu 
učencev. Prvi del 
dneva je tekel po 
urniku, drugi del 

se je pričel s samopostrežno malico, ki 
je bila novoletno darilo otrokom. Drugi 
del dneva so se učenci razdelili glede 
na interese. Učenci višjih razredov so 
se udeležili plesa, nekateri so igrali 
družabne igre in nekateri so se odločili za 
ogled mladinskega filma. Pri  pripravah so 
intenzivno in samoiniciativno sodelovali, 
kar kaže zrelost naših učencev.

OBISK PSVZ PRIZMA IN DOMA ZA 
OSTARELE VIDEM DOBREPOLJE
V mesecu decembru, ko želimo drug 
drugemu pripraviti kar največ prijetnih 
trenutkov, smo se spomnili tudi na 
varovance v PSVZ Prizma v Ponikvah in 
na ostarele v domu Videm Dobrepolje. 
Učenci so spekli medenjake in varovance 

simbolno obdarili. V PSVZ Prizma smo 
skupaj tudi zapeli. Ta kratek čas, ki smo 
ga preživeli z njimi, nam je nakazal in 
pokazal pot za nadaljnje sodelovanje. 
Z direktorico zavoda Prizma smo se 
dogovorili, da se bomo v naslednjem 
letu več družili in krepili medgeneracijsko 
sodelovanje.

IZJEMEN DOSEŽEK IN PODELITEV 
NAGRADE V DRŽAVNEM ZBORU
V decembrskem času je naša šola slavila 
še en velik dosežek. V okviru literarno 
likovnega natečaja v sklopu projekta 
Tradicionalni slovenski zajtrk je naša 
učenka Maša Tomšič Tekavčič, pod 
vodstvom mentorice Barbare Babič,  
prejela nagrado za najbolj izvirno 
naslikano panjsko končnico med vsemi 
izdelki učencev 1. triade v Sloveniji.
Maša se je kot nagrajenka v spremstvu 
mame in šolskih predstavnikov udeležila 
slavnostne podelitve nagrad, ki je 
potekala v državnem zboru. Bili smo zelo 
ponosni na Mašo in njeno mentorico.

ZA ZAKLJUČEK
Zahvaljujem se vsem učiteljem, ki so 
prispevali k temu, da smo speljali toliko 
dejavnosti na nivoju na prijeten in 
kulturen način, da so prispevali k vzdušju 
in da so se veselili z učenci.
Pohvaliti želim naše učence za 
sodelovanje, samoiniciativnost in 
prostovoljnost pri raznih decembrskih 
dejavnostih. Pokazali so, da so odgovorni, 
da se nanje lahko zanesemo in jim 
zaupamo. 
Veseli smo, da so se nam na decembrskih 
prireditvah pridružili: Anton Zakrajšek, 
župan Občine Velike Lašče, podžupanja 
dr. Tatjana Devjak, občinski svetniki, 
člani sveta zavoda in sveta staršev. Veseli 
smo bili prav vsakega obiskovalca, saj je 
sleherni izmed vas s svojo prisotnostjo 
pokazal, da ceni delo in rezultate naših 
učencev. 

... IN ŠE …
Lansko leto je še posebej intenzivno 
zaznamovala poezija Toneta Pavčka in 
vsem, ki vam nisem uspela stisniti roke ob 
novem letu in zaželeti lepih želja,  voščim 
z eno od njegovih pesmi.

A sreča ni v glavi, niti v daljavi,
niti v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi in 
če imaš koga rad.

Menim, da smo delo dobro opravili in ker 
imamo radi otroke, imamo tudi srečo.

Ravnateljica mag. Metoda Kolar
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V letu 2012 se bodo učenci iz Turjaka in okolice vozili v šolo 
v novem kombiju. Zahvaljujemo se Občini Velike Lašče in 
še posebej županu gospodu Antonu Zakrajšku, da skrbi za 
pomladitev šolskega voznega parka in varnost naših otrok. 

Metoda Kolar, ravnateljica OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče,
foto Marija Ivanc Čampa

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK – 
LITERARNI IN LIKOVNI 
NATEČAJ

V okviru projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk« je bil v 
posebnem časopisu objavljen likovni in literarni natečaj, na 
katerem so lahko sodelovali otroci iz vrtcev in osnovnih šol. 
Natečaj je vključeval različne sklope: likovna dela, panjske 
končnice, literarna dela, slogane in logotipe.
Učiteljice od 1. do 5. razreda centralne šole, PŠ Rob in PŠ Turjak 
smo se odločile, da z učenci sodelujemo na likovnem natečaju 
za najbolj izvirno poslikano panjsko končnico. Učenci so najprej 

slikali/risali v poljubni tehniki na risalni list, in sicer na tematiko 
čebel, kmetijstva, gibanja, prehranjevanja in predelave hrane. 
Učiteljice smo v vsakem razredu s pomočjo likovnega pedagoga 
izbrale pet najbolj izvirnih izdelkov, ki so jih potem ti učenci 
naslikali na lesene deščice – panjske končnice. Izdelke smo 
poslali na Čebelarsko zvezo Slovenije. 

Vsa dela posa-
meznega sklopa 
so pregledale in 
ocenile tričlanske 
komisije. V vsakem 
sklopu so izbrale 
prva tri najboljša 
dela.
Po oceni komisije 
je najbolj izvir-
no panjsko 
končnico med 
učenci 1. triletja 
naslikala  učenka 
2. a razreda Maša 
Tomšič Tekavčič 
iz Osnovne šole 
Primoža Trubarja 
Velike Lašče pod 
mentorstvom Bar-
bare Babič.
Razglasitev rezul-
tatov in podelitev 
nagrad je potekala 
9. decembra v 
Državnem zboru 
RS. Po uradnem 
delu je sledila 
pogostitev in ogled 
Državnega zbora.

Besedilo in 
fotografije: Barbara Babič

SLOVO LETU 2011
Mesec december je čas, ko pozabimo na vse tegobe leta, ki 
se poslavlja, ko se spominjamo lepih trenutkov, in je čas, ko 
bližnjim sežemo v roke ter si zaželimo vse lepo za leto, ki prihaja. 
Mesec december je čas, ko si vzamemo čas za prijatelje ter z 
njimi preživimo kakšno minuto več. Tudi učenci in učiteljice PŠ 
Turjak smo si vzeli čas za več druženja z našimi otroki v vrtcu ter 
njihovimi vzgojiteljicami, obiskali smo bližnje sosede v  okolici 
šole, si ogledali predstavo naših učiteljic in učiteljev, ki poučujejo 
v podaljšanem bivanju, ter pripravili kulturni program za naše 
starše.

V dvorani na Turjaku smo našim staršem pripravili kulturno 
prireditev ter pokazali vse, kar smo se v letu naučili tako pri 
pouku kot tudi pri obšolskih dejavnostih. Poleg dramske igrice 
in recitacij smo prepevali, plesali ter igrali na instrumente. 

Posebna zahvala za pomoč pri izvedbi gre tudi Turističnemu 
društvu Turjak, še posebej Brigiti Železnikar, ki nam je bila 
pripravljena pomagati in je  posebej za nas organizirala prihod 
prazničnega moža. Hvala.
Srečno, uspešno in ustvarjalno leto 2012 vam želijo učenci in 
kolektiv PŠ Turjak.

Petra Marolt
 foto Dejan Klobučar

DRAGI PRVOŠOLEC,
DRAGA PRVOŠOLKA!
VABIMO TE K VPISU V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013.
VPIS BO V ČETRTEK (črke priimkov od A do L)
IN PETEK (črke priimkov od M do Ž), 
23.  2. in 24.  2.  2012, OD 9. DO 17. URE
V I. NADSTROPJU ŠOLE V VELIKIH LAŠČAH, 
ZA ZAMUNIKE PA V PONEDELJEK, 27. 2. 2012, OD 8. DO 15. URE.

VESELIMO SE SREČANJA S TEBOJ!

VPIS VELJA ZA OTROKE, ROJENE LETA 2006 IN ŽIVEČE V OBČINI VELIKE LAŠČE. 

STARŠI, PRIPELJITE K VPISU SVOJEGA OTROKA, DA SE SPOZNAMO!

NOV KOMBI ZA PREVOZ OTROK IZ TURJAKA
IN OKOLICE
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SPOZNAJMO  
BARJE
V  pravljičnem decembru v vrtcu na Turjaku 
se je dogajalo marsikaj zanimivega. Že 
prvega decembra smo v vrtec povabili 
starše in  skupaj okrasili igralnico. Okrasili 
smo smrečico, ob njej zarajali. Oglasil se 
je tudi sv. Miklavž, napolnil pehar s suhim 
sadjem, mandarinami, celo čokoladica 
se je znašla notri. Sodelovali smo s šolo 
ter  jim zaigrali igrico GRADIČ, šolarji 
pa so nam predstavili svoj program, ki 
so ga pripravljali za starše. V vrtec so 
prišle babice, dedki ter z nami preživeli 
prijetno urico dopoldneva. Ogledali smo 
si predstavo Jelen Jarko, na Gradežu pa 
jaslice. Učitelji iz OPB so nam zaigrali 
predstavo ZMEŠNJAVA PRAVLJIC, zaigrali 
so nam tudi učenci iz glasbene šole.

Najbolj zanimivo pa je bilo sredino 
dopoldne v knjižnici Frana Levstika v 
Velikih Laščah. 

Knjižničarka Katarina nas je povabila na 
ustvarjalno delavnico: SPOZNAJMO BARJE. 
Prišli sta Barjanka Ema in žabica Ljuba ter 
nas seznanili, kaj je barje,  kako so  živeli tam 
nekoč ljudje, ki so se imenovali koliščarji ... 
Po zanimivi  zgodbi o družini, ki je živela 
na Barju, smo izdelovali nakit, posodice iz 
gline, izdelke smo odnesli domov. 
Nekateri smo si naredili celo lok. Ker nas je 
čas že priganjal, smo morali nazaj v vrtec.  
Škoda, pa tako zanimivo je bilo.
Da pa ne bomo vsega pozabili, smo v 
vrtcu  izdelali koliščarsko hišo – nabrali 
smo ustrezne palice v gozdu, drevake 
smo naredili  kar iz krompirja. Preživeli 
smo pester december, spoznali veliko 
zanimivega, zdaj pa na počitnice! Vsem 
želimo vesele praznike in srečno v letu 
2012! 

Foto in besedilo: Martina Krašovec

Šola in vrtecŠola in vrtec

Bil je lep,  jasen, sončen novembrski dan, ko smo otroci (skupina 
Miške) iz vrtca na Turjaku z velikim navdušenjem odkorakali proti 
Turjaškemu gradu. Dogovorili smo se, da si bomo grad, ki je v naši 
neposredni bližini,  ogledali bolj podrobno. Otroci so bili polni 
pričakovanj! 
Ko smo prišli do gradu, nas je že pričakovala Metka Starič. Za uvod 
nam je povedala nekaj o nastanku gradu, imenu in značilnostih. 
Da pa smo lahko prišli v grad, smo morali v stari lipi pred gradom 
poiskati ključ.

Tako, ključ imamo. Ker pa grofa Herberta ni bilo doma, nam je 
vrata odprl grajski pisar ter  nas povabil v notranjost gradu. Na 
grajskem dvorišču smo srečali lokostrelca, ki nam je opisal in 
povedal veliko novega o lokostrelstvu nekoč in danes, služabnica 
Marta pa naučila grajskega poklona za dečke ter malo drugačnega  
za deklice.

Ogledali smo si kapelo, v kateri smo zapeli pesmico o Gradiču. Zelo 
lepo je odmevalo. Na našem odkrivanju po gradu so nas vodile 
zastavice, ki so nas na koncu pripeljale do grajskega pisarja. »  Kako 
lepo piše!« so šepetale najbolj zvedave deklice. Pisar je vsakemu 
otroku napisal za spomin ime (tako so včasih zapisovali vse zapise) 
in ga je odnesel domov. Mi otroci pa smo za zaključek zaplesali 
grajski ples. V vrtcu smo  zanimiv  dan zaključili z grajskim kosilom.
V okviru tematskega  sklopa o življenju na  gradu sem se odločila, 
da si Turjaški grad ogledamo bolj podrobno.

Za sodelovanje sem zaprosila Metko Starič iz zavoda Parnas, ki 
nam je pripravila uro in pol nepozabnega srečanja ter ogleda 
gradu. Za vse se ji najlepše zahvaljujem, saj brez nje  naš cilj  ne 
bi bil dosežen. Otroci so navdušeno in z zanimanjem spremljali 
cel program, in če jih danes vprašate kaj o Turjaškem gradu, bi 
zagotovo dobili veliko odgovorov.

Besedilo in foto: Martina Krašovec

ZANIMIVOSTI V VRTCU NA TURJAKU
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Šolsko leto 2011/12 gre že proti sredini oziroma proti koncu 
prvega ocenjevalnega obdobja. Kljub temu pa so naši učenci na 
področju šolskih športnih tekmovanj poskrbeli že za rekordno 
število uspehov. Zelo redko se zgodi, da v tako majhni generaciji 
učencev devetega razreda najdemo toliko odličnih športnikov, 
ki lahko na različnih področjih dosežejo uspehe. Bralce sem v eni 
prejšnjih številk že seznanil o uspehu moške atletske ekipe, ki je 
med vsemi slovenskimi osnovnimi šolami osvojila 11. mesto. 

V času od takrat do sedaj so v ospredju športne igre. Kot vsa 
zadnja leta smo se prijavili na tekmovanja v nogometu, košarki 
in odbojki. Tekmovanja so zastavljena tako, da se najprej 
pomerimo na medobčinskem nivoju, kjer se pomerimo s šolami 
iz Škofljice, Iga, Dobrove, Brezovice, Horjula, Polhovega Gradca, 
Preserja in z osnovno šolo Log - Dragomer. Glede na to, da gre 
za šole, ki ležijo v neposredni bližini Ljubljane, imajo učenci teh 
šol neprimerno boljše pogoje za trening v športnih klubih, zato 
je konkurenca precej močna. 
Nogometna tekmovanja zadnja leta prirejamo v telovadnici v 
Velikih Laščah. Šolska ekipa je blestela že na predtekmovalnih 
turnirjih, kvaliteto pa prikazala tudi v finalu ter z rezultatoma 
7 : 0 in 3 : 1 osvojila prvo mesto na medobčinskem nivoju. 
Uvrstila se je na področno tekmovanje, kjer se bo v prvi polovici 
januarja pomerila z OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica in OŠ 
Louisa Adamiča Grosuplje. Prvouvrščeni ekipi bosta nadaljevali 
tekmovanje na državnem nivoju (četrtfinale).

Na košarkarskem tekmovanju je šolska ekipa prav tako osvojila 
prvo mesto na medobčinskem nivoju in se uvrstila na področno 
tekmovanje. To je bilo že odigrano v Grosuplju. Naša ekipa je 
osvojila tretje mesto, za napredovanje pa je zmanjkalo 6 točk. 
Zadnje dni pred božičem pa je bilo na Brezovici izpeljano še 

odbojkarsko tekmovanje, kjer smo se pomerili z zadnja leta 
nepremagljivimi domačini. Vse je enkrat prvič in naša ekipa je 
tako premagala domačine ter osvojila prvo mesto ter si prislužila 
nastop na področnem tekmovanju. To bo v prvi polovici januarja 
na OŠ Stara Cerkev.
Učenci so tako zmagali na vseh treh medobčinskih tekmovanjih 
v športnih igrah, kar se doslej še ni zgodilo. Še več, doslej še 
nobena šola ni zmagala na treh medobčinskih tekmovanjih v 
športnih igrah.
Za konec velja, kljub temu da gre za ekipne športe, kjer prav 
vsak učenec prispeva v mozaik uspeha, omeniti tiste učence, 
ki so sodelovali v vseh treh ekipah. To so devetošolci Kristjan 
Pečnik, Gal Škulj in Nejc Mramor ter osmošolec Nejc Duščak.
Hvala vodstvu šole, ki nam omogoča udeležbo na tekmovanjih.

Bojan Novak

ŠPORTNI KVIZ 2011
Na OŠ Primoža Trubarja smo pred koncem koledarskega 
leta devetič zapored preverili, kako podrobno naši učenci 
spremljajo šport. Letošnja novost: tekmovanje v parih.

V zadnjih devetih letih zadnji decembrski dnevi na šoli ne minejo 
brez športnega kviza. Letos smo premierno kviz zasnovali tako, 
da so se v poznavanju športa pomerili učenci v dvojicah. 
Začeli smo s predtekmovanjem, na katerem se je za tri mesta, 
ki so vodila v finale, pomerilo 14 parov. Najboljši so se uvrstili v 
finale (Nik Pintarič in David Škof, Gal Škulj in Alen Salčinović ter 
Matej Sušec in Filip Marijanović).
Finalni del smo izvedli v okviru športnega dne 22. 12. 2011. 
Najbolj sta se izkazala najmlajša, sedmošolca Nik in David. 
Drugo mesto sta osvojila Gal in Alen, tretje pa Matej in Filip. 

Za vse tekmovalce smo pripravili nagrade, ki so jih prispevali 
Badmintonska zveza Slovenije, Namiznoteniška zveza Slovenije 
ter športna trgovina Fida sports. 
Tudi na tem mestu se vsem najlepše zahvaljujem.

Bojan Novak

VELIKI ŠPORTNI USPEHI NAŠIH OSNOVNOŠOLCEV 
V ZADNJIH MESECIH LETA 2011

KUD MARIJ KOGOJ TURJAK 
VABI NA 

PROSLAVO
OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU,

ki bo v torek, 7. februarja 2012, 
ob 17. uri v Domu krajanov na Turjaku.

''BOGASTVO KULTURNE PRETEKLOSTI IN 
SEDANJOSTI
NAJ BO TEMELJ ZA PRIHODNJE 
RODOVE..''

LEPO VABLJENI!

V četrtek, 16. februarja, 
ob 19.00 uri
vas  vabimo na Trubarjevo 
domačijo na Rašico
na 

1. TRUBARJEV ČETRTEK.
Gostili bomo 

pesnika  Roka Horžena. 
Predstavil nam bo svojo prvo pesniško zbirko  

»Nočna slepota«.

V njej na iskriv način, z veliko mero ironije išče smisel življenja. 
Če ste ljubitelji samokritike, humorja in zrele refleksije, se 

nam pridružite. Ne bo vam žal!
Večer bo povezovala Ana Porenta.

Vljudno vabljeni!

Nov koncept Trubarjevih četrtkov v letu 2012.
Za četrto sezono "Trubarjevih večerov" na Trubarjevi domačiji smo predvideli 
osem literarnih večerov s še neuveljavljenimi avtorji (vsaj dva gosta naj bi 
prišla tudi iz zamejstva oziroma iz tujine). Na ta način želimo na Trubarjevi 
domačiji ponuditi možnost predstavitve "mladim" ustvarjalcem, hkrati pa 
poskrbeti za promocijo domačije tako med literati kot pri širokem krogu 
bralstva doma in v tujini. 
Trubarjevi četrtki se bodo predvidoma odvijali vsak tretji četrtek v mesecu, in 
sicer od februarja do junija in od septembra do novembra. 

Gledališče pod mostom
iz Velike Loke

pri Grosupljem

vabi na

uprizoritev komedije

Franca Pluta
POLICIJSKA POSTAJA,

ki bo v soboto,
21. januarja 2012, ob 19.00

v Levstikovi dvorani 
v Velikih Laščah. 

Lepo vabljeni.

KUD PRIMOŽ TRUBAR
VELIKE LAŠČE

IN OBČINA VELIKE LAŠČE

vabita na

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU,

ki bo v ponedeljek,
6. februarja, ob 19.30

v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

Lepo vabljeni.

Gledališče KD Sv. Mihaela 
Grosuplje

vabi na
uprizoritev gledališke predstave

MIKLOVA ZALA
ki bo v soboto,

4. februarja, ob 19.uri
v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

Vabljeni!
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na letošnjem koncertu je nastopajočim 
vlil dodatne samozavesti Anton Zakrajšek, 
župan Občine Velike Lašče. Slednji je v 
uvodnem govoru tudi v imenu Občine 
Velike Lašče voščil vsem zbranim, za kar 
se mu KUD MARIJ KOGOJ lepo zahvaljuje. 
Zahvaljujemo se tudi likovnikom iz sekcije 
domačega društva ter vsem, ki že več let 
skrbijo za nemoteno izvedbo koncerta. To 
so: David Centa, Anže Hedžet, Rok Pečnik, 
Mateja Zalar, Meta in Anja Pirman, Brigita 
Železnikar in Tone Štrukelj. Hvala tudi 
Občini Velike Lašče za izkazano podporo in 
vam, naši zvesti obiskovalci, ki naše kulturne 
prireditve podpirate že vrsto let.

Na svidenje do letošnjega božično-
novoletnega koncerta orkestra dobrepoljske 
godbe, ki bo v nedeljo, 23. 12. 2012, ob 15. 
uri v Domu krajanov na Turjaku.     
      
   KUD MARIJ 

KOGOJ, predsednik: Franci Pečnik,
foto: Mateja Zalar in Evgen Šerbec

Vsako leto, že 16 let, prihajajo v 
predprazničnih dneh na Turjak prijatelji 
iz orkestra Godbe Dobrepolje. S svojim 
tradicionalnim koncertom v naše duše 
prinašajo mir in medsebojno spoštovanje. 
Čeprav godba prihaja iz sosednje občine, 
smo jo občani – posebno Turjačani, vzeli za 
svojo, ker je unikatna, saj v njej igra tudi lepo 
število naših občanov. 

Že vsa leta koncert vodi Igor Ahačevčič, 
dirigent je Roman Gačnik. Skupaj z 
Dušanom Cimermanom, predsednikom 
orkestra, so vsi naši iskreni prijatelji in skrbni 
kulturni sodelavci. Na zadnjem koncertu, 
18. decembra 2011, sta poleg godbenikov 
v njihovem odmoru nastopili tudi mladi 
glasbenici, pevka Katarina Gačnik in njena 
sošolka Urša Matjašec na citrah (avgusta bo 
nadaljevala študij citer v Nemčiji). Skupaj 
sta popestrili že tako zelo čustveno vzdušje. 
Veseli nas tudi dejstvo, da je prav naša 
pevka Katarina Gačnik med nas pripeljala 
Uršo.  Vseh Uršinih prihodnjih nastopov 
v naši občini bomo zelo veseli, nanjo in 
njene nastope pa bomo ponosni, saj je 
Urša še en dokaz dobrega medsosedskega 
sodelovanja. K prijetnemu vzdušju na 
koncertu so prav gotovo pripomogli tudi 
domači likovni ustvarjalci, saj so obogatili 
dogajanje s svojimi umetniškimi deli. 

Prav zaradi vsesplošne iskrenosti 
godbenikov smo že pred leti sklenili, da 
morajo biti na Turjaku dobrepoljski prijatelji 
stalnica v predprazničnem času. Upamo, da 
se bo to uresničevalo vsako leto in bomo s 
tem ohranjali to plemenito TRADICIJO. Tudi 

16. TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT ORKESTRA DOBREPOLJSKE 
GODBE NA TURJAKU

Orkester KD Godbe Dobrepolje in dirigent Roman Gačnik

Mladi umetnici: citrarka Urša Matjašec in naša Katarina –  pevka

Organizator in idejni vodja  Ac 

Že 16 let unikatno vodi koncert Igor 
Ahačevčič.

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 DECEMBRU

Otroci in mladina
leposlovje
LEPA IZABELA, Knister
SE LAHKO IGRAM STABO, K. Reider
PRITISNI TUKAJ, H.Tullet
ZLATI ZOB, T. Golob
MIHEC, M. Koren
GLINČKI, T. Košak
CAPASTA LORETA, C. Nostlinger
ČAROBNA BOŽIČNA DEŽELA, V. French
GROZNI GAŠPER IN ZOMBI …, F. Simon
FRANČEK REČE »rad te imam«, P. 
Bourgeois
MIKLAVŽEVO PRVO DARILO, B. Škoberne
ZAMRZNJENI DEKLETI, L. H. Anderson
MIKI MUSTER 6, M. Muster
DESETI BRAT, HAMLET …, M. Kovačevič 
Belthram
BOŽIČEK V DIMNIKU
KAKO SO SI BUTALCI OMISLILI PAMET, F. 
Milčinski
ŠE ENA ZGODBA, T. Corderoy
OBJEMI ME MEDVEDEK, C. Freedman
GOSPOD FILODENDRON, A. Rozman
MIŠKA IN MESEC, M. C. Buttler
stroka
MIŠKA, KJE JE TVOJA HIŠKA? M. Grginič

Odrasli
stroka
PRIDELAVA IN PREDELAVA VOSKA, V. 
Auguštin
KRATKA ZGODOVINA VIDEOIGER, P. Zidar
SLOVENICA
MOČ ŽIVE HRANE, S. Tasevski
FETINA VAZA, A. L. Gold
ŠEPETALEC PSOM, C. Millan

LAHKO NEKAJ VPRAŠAM, C. Jessen
SPOZNAJTE SVOJ UM, D. Freeman
ZADEVA KNJIGA, R. Darnton
PREPROSTO SLOVENSKO, L. Novak
STO LET RAZVOJA KNJIŽNICE OTONA 
ŽUPANČIČA
KAKO LEP JE TRST, E. Bezin
GENEZE
MCDOUGALLOV NAČRT, J. A. McDougall
DARILA IZ DOMAČE KUHINJE, I. Dolenc
ČE BI KONJI GOVORILI, C. Hill
SAMOMOR S SLADKORJEM, N. Appleton
ZGODOVINA AFRIKE, J. D. Fage
ZDRAVI IN LEPI Z DANICO LOVENJAK, D. 
Lovenjak
leposlovje
KIBELINO OKO, D. Chavarria
ZA DUCAT CENEJE, F. B.Gilbreth
LEDENA PRINCESA, C. Lackberg
BELA KRALJICA, P. Gregory
JUTRO V BARVI SIVKE, J. Deveroux
RESNICA O TEBI, M. Hill
SESTRA, R. Lupton
SLEPI MASER, C. D. Florescu
SLASTNI TRENUTEK, N. Roberts
UJETNICA VERSAILLESA, G. K. Parsons
SAMSKA DEDINJA, J. D Alessandro
POSLEDNJA PESEM, N. Sparks
MALA ŽIVLJENJA, P. Michon
KRONIKA NAPOVEDANE LJUBEZNI, A. 
Širovnik
JUGOSLAVIJA, G. Vojnović
LJUBIMEC V BOLZANU, S. Marai
REVNI GOSLAR, F. Grillparzer
MOJ STRIČEK OSWALD, R. Dahl
MULARIJA, J. Škof
TRTE UMIRAJO STOJE, B. Novak
CAVAZZA, V. Milek
KAKI VOJAKI, N. Kramberger
IZKAZANA LJUBEZEN LJUDSTVA, J. Meek
ENA SAMA PRILOŽNOST, H. Coben
JADRNICA, F. Lainšček
MUZEJ NEDOLŽNOSTI, O. Pamuk
ŽIVALSKE KOALICIJE, J. Škof

DVD odrasli
TAMARA DREWE
MY LAST FIVE GIRLFRIENDS
EL SECRETO DE SUS OJOS
PRAZVOK DAVNINE, L. Dimkaroski
THE GHOST WRITER
THE WAY BACK
AFRICAN CATS
ETNO, glasbene poti

DVD  otroci in mladina
HARRY POTTER AND THE DEALTHY 
HALLOWS
DAFFY DUCK
THE SMURFS
CARS 2
VESELI RISANI JUNAKI 1
ZA VSAK MESEC PESMICA

VOŠČILO

VELIKO SREČE, MIRU IN LEPEGA 
BRANJA VAM V LETU 2012 ŽELI 
KNJIŽNICA FRANA LEVSTIKA.

NAPOVEDNIK
PRAVLJIČNA URA
V knjižnici so vsak prvi ponedeljek v 
mesecu ob 18.00  pravljične urice. Vodi 
jih gospa Slava Petrič, ki otroke velikokrat 
razveseli s pesmicami in likovnim 
ustvarjanjem!  Vabljeni!

ČETRTKOVO SREČANJE
Vsak prvi četrtek v mesecu  nas obišče 
Mihaela Andromako Rihar. Na literarnem 
srečanju nam predstavi knjigo in deželo, 
iz katere knjiga prihaja. V decembru  smo 
spoznali Armenijo. Gostja večera je bila 
pesnica Darja Resnik Debevc. V januarju  
bomo odpotovali v Tibet in podrobno 
spoznali roman Rdeči mak. Gospa 
Mihaela pa nas bo ponovno presenetila 
z gosti. 

MEGA BRANJE
19. januar ob 19.00
Skupaj s pisateljico Maio Pleiades 
boste odkrivali knjigo Zvezdica, avtorja 
Jerry  Spinelli. Vabljeni mladi bralci, ne 
zamudite zanimive knjige in prijetnega 
pogovora!

NOVOST
VELIKOLAŠKI SPOMINI
23. januar ob 18.00
Upokojeni litijski dekan in župnik 
na Velikih Poljanah gospod Anton 
Masnik  se nam bo skupaj s svojo sestro 
zgodovinarko Zoro Masnik predstavil kot 
Laščan z dušo in srcem, kot pravi sam. 
Večer bo vodil Jože Starič. Ta dogodek je 
začetek ciklusa mesečnih prireditev, na 
katerih se nam bodo predstavili zanimivi 
gosti in nam odkrili velikolaške spomine.
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OTROŠTVO MOJE PRABABICE
Moja prababica Ivana Petrič, ki jo kličem 
stara mama, se je rodila aprila leta 1913. 
Letos aprila bo torej stara 99 let. Rodila 
se je v vasi Strmec pri Velikih Laščah, 
nato pa je po poroki živela v Medvejeku. 
Sedaj že petnajst let živi v Dolnjih Retjah 
pri hčerki. Je zelo zgovorna in se vedno z 
veseljem spominja svoje mladosti. Zato 
je tudi takoj pristala, da mi odgovori na 
nekaj vprašanj.

Stara mama, kje si živela kot otrok in 
kakšna je bila tvoja družina?
Živela sem v vasi Strmec, na revni, hribovski 
kmetiji. Bila sem ena od dvanajstih otrok. 
Odraščali smo brez mame, oče je bil 
dvakrat poročen in obe mami sta umrli, 
prva pri porodu, moja mama pa, ko sem 
jaz imela enajst let. Prva je rodila tri otroke, 
druga pa devet. Imela sem očeta in dve 
teti, ki sta živeli pri nas in nam otrokom 
nadomeščali mamo. Ena izmed njih je bila 
"kostajnarica" na Dunaju. Moje otroštvo ni 
bilo lahko, ampak je bilo kljub vsemu zelo 
lepo.
Katere igre ste se igrali?
Poznali smo več iger. Pogosto smo se 
"forčkali". To je zgledalo tako, da je en 
otrok lovil druge in ko je nekoga ujel, ga je 
"poforčkal", kar je pomenilo, da naslednji 
lovi on. Zelo radi smo tudi "ceglali", to je 
tako, kot danes balinčkanje. Najpogosteje 
pa smo metali gumbe in jih bližali enemu 
gumbu. Veliko smo se lovili in plezali na 
drevesa. Igrač nismo imeli, saj se jih ni 
dalo kupiti, pa tudi denarja nismo imeli 
za te reči. Sami smo si naredili punčke iz 
cunj, odpadkov od blaga, ki ga moja teta 
ni porabila za obleke. Sami smo si naredili 
tudi preproste sanke; iz ostankov lesa 
pri izdelovanju "škafov" smo si naredili 
majhne vozičke ... Ko smo se pozimi šli 
sankat, nismo smeli obuti čevljev. Noge 
smo si ovili z vrečami iz blaga in jih 
zavezali. Čevlje smo lahko nosili samo v 
šolo in v cerkev, ker so bil zelo dragi. Imeli 
smo samo ene čevlje za vse leto.

Ali ste morali doma kaj pomagati?
Skladali in nosili smo drva, pometali z 
brezovo metlo po dvorišču, pomagali 
pri kuhanju, nabirali  smo jabolka za 
»prešanje«, učili so nas delati na njivi. 
Spomnim se, da smo morali po sejanju 
koruze vsa zrna, ki so po brananju ostala 
na njivi, z roko potlačiti v zemljo, da jih ne 
bi pojedli ptiči. Pasli smo tudi živino. Enkrat 
smo na paši ujeli zajca. Sosedov fant ga je 

odrl, naredili smo 
raženj, ga spekli 
in pojedli. Na paši 
smo pekli tudi 
krompir. Kadar 
so moški kosili 
travo, smo morali 
za njimi "mešati", 
da se je trava nato 
lahko posušila. To 
smo delali kar s 
palicami. Otrokom 
grabelj niso hoteli 
dati, saj jih je bilo 
škoda, ker bi jim po 

nerodnosti lahko polomili zobe. 
Kdaj in kam si hodila v šolo?
V šolo sem hodila v Velike Lašče, od leta 
1920 naprej, ko sem bila stara sedem let. 
Osnovna šola je trajala 4 leta. Ta 4 leta sem 
hodila v šolo vsak dan. Ker ni bilo možnosti, 
da bi po osnovni šoli šla še v katero drugo 
šolo, sem nato še dve leti vsak drugi dan 
hodila v tako imenovano ponavljalno šolo.
Kakšni so bili učitelji in kako je potekalo 
šolsko delo?
Učilo nas je več učiteljic. Vse so bile stroge, 
ampak so nas veliko naučile. Zvezkov 
nismo imeli. Pisali smo na tablice s 
kamenčki, tako kot danes s kredo. Pouk je 
bil dopoldne in popoldne, ker je bilo otrok 
zelo veliko. V razredu nas je bilo okrog 
petdeset. Učili smo se srbohrvaščino, 
matematiko, pri slovenščini smo veliko 
pisali, tudi spise. Zgodovine, geografije in 
podobnih predmetov pa nismo imeli. Če 
so otroci nagajali (klepetali, bili nemirni), 
so bili tepeni s palicami po prstih ali po riti. 
Če česa niso znali, so bili po pouku zaprti 
v posebni sobi. Včasih so učitelji pozabili, 
da so otroke zaprli in otroci so tam morali 
prespati čez noč ali pa so ušli tako, da so 
poskakali skozi okna. Nekateri otroci so 
imeli dolgo pot do šole. Bali so se volkov 
in medvedov.
Kakšna je bila takrat prehrana? Kaj ste 
pogosto jedli?
Pogosto smo jedli krompirjeve in koruzne 
žgance, ričet s prašičjim mesom, krompir 
in kavlo (kolerabo), zelje, fižol, koruzni 
močnik ... Močnik smo zlili do pod roba 

sklede ter notri zlili še mleko, nato pa v 
njega zapičili toliko žlic, kolikor nas je bilo, 
saj smo vsi jedli iz ene sklede. "Župo"  (juho) 
smo jedli samo ob nedeljah. Jajca smo 
morali "šparati" za prodajo, dobrote pa 
smo jedli samo za praznike (božič in veliko 
noč) in za žegnanje. V solato smo namesto 
olja dodali "špeh" (mast). Štedilnika nismo 
imeli. Kuhali smo v peči, v železnih ali pa v 
glinenih loncih, ovitih z žico, da v peči ne 
bi počili. Spomnim se, da otroci nikoli niso 
dobivali sladkarij ali drugih dobrot. Včasih 
nam je kdo prinesel kakšno pomarančo, ki 
smo jo morali »šparati«, včasih tako dolgo, 
da je zgnila. Tudi domačih češenj otroci 
nismo smeli nabirati in jesti. Češnje smo 
prodali, da smo dobili nekaj denarja v hišo. 
Denar je bilo težko dobiti. Spomnim se, da 
sem enkrat skrivaj splezala na češnjo, pri 
tem pa padla z drevesa. V nezavesti sem 
verjetno ležala več kot uro. Slišala sem, da 
so me klicali, a nisem mogla vstati. Ko sem 
končno prišla k sebi in poškodovana prišla 
domov, nisem upala povedati, da sem 
padla z drevesa, saj bi bila kaznovana.

Ali se spomniš kakšnega recepta iz tistih 
časov?
Spomnim se recepta za prosen kruh. 
Mislim, da takega kruha danes sploh ne 
pečejo več. Mi smo ga pekli takrat, ko nam 
je zmanjkalo pšenice.
Proso smo skupaj z luščinami zmleli, nato 
smo ga poparili z vrelo vodo in dodali 
"draži". Te smo naredili tako, da smo peni, 
ki nastane ob vretju jabolčnika, primešali 
koruzno moko in dodali se čisto malo 
kvasa. To zmes smo porabili za štiri ali več 
pek. Testo smo pregnetli, naredili hlebce 
in dali v peč. Takemu kruhu smo rekli "črni 
kruh", ker je lupina prosa temna.
Hvala za pogovor, ki nam mladim 
razkriva, kako so živeli kmečki otroci v 
začetku 20. stoletja! 

Matic Likar, 7. razred OŠ Ig

Božična 
tržnica

Sobota, 17. decembra
»Zadnji list iz koledarja, poletel je v neskončno nebo …«
Konec leta je le simbolični preskok časa,  toda za marsikoga  je 
zaključek starega in začetek novega.  Je čas za osebno bilanco. 
Vprašamo se, kaj lahko spremenimo, izboljšamo in sprejmemo 
novoletne zaobljube. Novo leto pa  hkrati prinaša nov začetek, 
svežino in upanje. Vsak dan je za nas lahko novo leto, vsak 
trenutek novo rojstvo in vsak dober namen rodi srečo in poseje 
seme za nova dobra dejanja. 

Zadnja velikolaška tržnica v letu 2011 je v soboto, 17. decembra,  
čudovito zaključila celoten program velikolaških tržnic. Stojnice 
so tokrat napolnili:
Javni zavod Trubarjevi kraji
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Čebelarsko društvo Velike Lašče (medeni izdelki)
Društvo podeželskih  žena Velike Lašče
Društvo podeželske mladine Velike Lašče
Lila Poglajen, Litija – kvačkana čipka, okrasni izdelki
Katja Rupar, s. p. – peciva
Člani skupine  – Frodo and The Suzukies – predstavitev Orakelj 
kart 
Ivi Špendal in Mojca Štangelj – energetski podstavki in ročno 
izdelana igrača Slopt 
Miroslav Škrlj, Turjak – leseni izdelki, okraski, darila 
Pavla Marlot, Sodražica – sir, skuta
Ob petih zjutraj na dan dogodka je sneg kar lepo naletaval 
in  pobelil že vse doline. Na srečo »Ilmetea« in zdrave pameti 
mojega direktorja se je tržnica kljub temu pričela ob osmi 
uri. Sneženje je ponehalo in čarobnost velikolaškega trga je 
zaživela v belini sveže zapadlega snega. Na stojnicah ste lahko 
zopet poskusili dobrote podeželskih žena, se pogreli s čajem 
ali kuhanim vinom, ki ga je pripravila podeželska mladina. 
Zavod Parnas je pripravil delavnice za otroke, kjer so izdelovali 
novoletne voščilnice. Na stojnici čebelarskega društva ste lahko 
poskusili medico, lahko ste si celo zastavili vprašanje, na katero 
vam je odgovorila naključno izbrana misel Orakeljskih kart ali pa 
ste samo kupili novoletno darilce, spominek, pecivo in razveselili 
otroka z igračo. Tokratna ponudba je bila res pestra. Vesela sem, 

da so ljudje za nekaj časa pozabili na vsakdanje opravke in se 
nam pridružili v takem številu. 
»Prihaja mož z belo brado, na rami nosi koš daril …«
Pa smo ga pričakali. Ob 10. uri je s polnim košem daril za 
otroke prišel Božiček. Na velikolaškem trgu se je trlo otrok, tako 
najmlajših kot malce starejših, in prav vsak je dobil darilo.  Veselje 
in sreča otrok je naš največji zaklad in naložba v prihodnost. 
Gradimo na tem. 

Druženje se je nato nadaljevalo ob glasbi harmonikarja Mihe 
Juvanca in ob glasbi skupine Frodo and The Suzukies. Za konec 
pa je nastopila še mladinska glasbena skupina I.K.S., ki je, z 
izbranimi glasovi, popestrila dogajanje, njihove skladbe so nam 
še dolgo odmevale v ušesih. 
Moja posebna  zahvala gre županu Antonu Zakrajšku za podporo 
in finančno pomoč, Jožetu Stariču za pozitivno energijo in 
povezovanje programa; vsem sodelujočim pa za vztrajno 
prizadevanje v duhu oživljanja velikolaškega trga, za nesebično 
sodelovanje in pomoč pri izpeljavi takih in podobnih projektov. 
Skupaj smo močnejši ... ali kot pravi star slovenski pregovor: 
»Vsaka veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši 
člen.«  Gradimo tudi na tem. 

V letu 2012
Naj vas uči modrost,
Vodi pogum
In bodri ljubezen.

Javni zavod Trubarjevi kraji
Silva Langenfus, foto Marija Ivanc Čampa

JAVNI ZAVOD 

TRUBARJEVI KRAJI
objavlja

POZIV
društvom, drugim nevladnim organizacijam in 
posameznikom s področja kulture za postavitev 
likovnih razstav (slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, 
arhitektura,  oblikovanje …) ter izvedbo glasbenih, 
dramskih in ostalih umetniških prireditev v galeriji Skedenj 
na Trubarjevi domačiji na Rašici in na gradu Turjak.
Javni zavod Trubarjevi kraji bo na podlagi poziva 
izbral primerne projekte za vsako lokacijo. Javni zavod 
bo prijaviteljem ponudil prostorske in promocijske 
možnosti izvedbe v prihodnjem letu, od prijaviteljev pa 
pričakujemo, da bodo zagotovili fizično pripravo izbranih 
projektov ter se z javnim zavodom dogovorili o finančnem 
ali materialnem pokritju nastalih stroškov. 

Način in rok prijave:
Prosimo vas, da v svojem predlogu za izvedbo projektov v 
galeriji Skedenj na Trubarjevi domačiji na Rašici ali na gradu 
Turjak navedete avtorja in nosilca projekta, koncept in 
tehnične podatke o izvedbi, pričakovan čas izvedbe, finančno 
konstrukcijo ter reference. Prijave je potrebno poslati po pošti 
(na spodaj navedeni naslov), elektronski pošti
info@trubarjevi-kraji.si ali osebno dostaviti na sedež
Javnega zavoda Trubarjevi kraji, Rašica 69, 1315  Velike Lašče.
Vaše predloge pričakujemo do 28. februarja 2012.
Za dodatne informacije se obrnite na tel. št. 01/788 10 06
(Silva Langenfus) ali 041/787 405 (Matjaž Gruden).
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Betlehemski ogenj sta med drugimi prinašali tudi 
skavtinji Tanja in Zala. 

Na vaškem središču:  misijonar Pedro Opeka, župan Anton Zakrajšek, predsednik 
Boris Zore in avtor projekta Marko Šavli

Glinene jaslice pod opečno streho na robu vasi

Žive jaslice so ponazorili domači skavti v nekdanjem Koroščevem  hlevu.

Jaslice iz rdeče in bele gline v kamnitem hlevčku

Jaslice ob Ropovem  ribniku

Avtor iz Gorenjske je iz med vseh izdelanih jaslic od otroštva do zrelosti izbral prav 
te za razstavo na Gradežu. Otroški pevski zbor »Škocjančki«  iz Škocjana

Marija Ložar Katja in Frenk Ložar ob izdelavi jaslic

Stoletje stare jaslice na obnovljenem predalniku v sušilnici sadja

Z baklo osvetljene jaslice pod orehom

Z jaslicami  in cerkvami upodobljena Škocjanska prafara v Petelinovem podu

Na vaškem središču so domovale jaslice v  Kraški jami.

BOŽIČNI ČAS
NA GRADEŽU
V SLIKI IN BESEDI
  
Društvo za ohranjanje dediščine je  že četrto leto zapored  
poskrbelo za postavitev  številnih jaslic na Gradežu. Pod vodstvom  
člana društva  Marka Šavlija je bilo letos po vasi tako  postavljenih 
že 96 različnih jaslic. Trud in prizadevanje članov društva sta bila 
poplačana z  velikim obiskom božičnega Gradeža, saj si je prišlo 

jaslice ogledat nad 
1000 obiskovalcev, 
med drugim 
tudi gostje iz 
Avstrije in izletniki 
Nedeljskega dne-
vnika. Še posebej 
počaščeni pa so 
bili Gradežani z 
obiskom častnega 
občana naše obči-
ne misijonarja Pe-
dra Opeke, ki  si 
je Gradež, odet 
v praznovanje 
Jezusovega roj-
stva, ogledal ob 
spremstvu našega 
župana Antona Za-
krajška. 

Jože Jeršin
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IZ SEIZMOLOGIJE   

Uredniški odbor Troble se je odločil, da bo v letošnjih posameznih 
izdajah občinskega glasila predstavil nekatere, občanom manj 
znane naravne danosti, zanimivosti in pojave na Zemlji. 

Mnogo je vej znanosti, ki proučujejo Zemljo in njeno neposredno 
okolico, s skupnim imenom jih imenujemo geonomija. Ena 
izmed takih znanosti je seizmologija, sorazmerno mlada, 
ljudem manj znana veda, ki proučuje vse tresenje naravnega 
in umetnega izvora na in v Zemlji. Seizmologija je unija 
znanosti; podpirajo jo geologija, fizika, matematika, geografija, 
zgodovina in nenazadnje tudi sociologija in psihologija. V 
civilizacijski zgodovini so bili potresi  zaradi svoje nenadnosti 
in nevidnosti povzročitelja vedno strah vzbujajoči dogodki, 
uvrščeni vedno na prvo mesto med naravnimi ujmami. Potresi 
so poleg vulkanske aktivnosti ena najmarkantnejših manifestacij 
notranjega življenja Zemlje. Prav s potresi so strokovnjaki 
dokazali, da je notranjost Zemlje podvržena stalnemu gibanju 
zaradi nepravilne porazdelitve mase in energije, kar pomeni, 
da je Zemlja živi planet. Mnogo svetovnih potresov je postalo 
slavnih po svoji moči in tragičnih posledicah na ljudeh, živalih in 
zgradbah. V tej rubriki pa bomo spoznali nekaj svetlih utrinkov 
iz seizmologije, zanimivih za naše vedenje o Zemlji.
Ali smo se se že kdaj vprašali, ko smo se v šoli učili o zgradbi 
Zemlje, kako so znanstveniki prišli do tako podrobne slike 
posameznih zemeljskih lupin in  sestave zemeljske notranjosti, 
ko pa njene notranjost ni videl še nihče? Najgloblji pogled 
v zemeljsko notranjost so v letu 1970 začeli izvajati geologi 
takratne Sovjetske zveze. Na ruskem severnomorskem 
polotoku Kola, blizu Finske, so začeli vrtati najglobljo vrtino na 
planetu. Projekt vrtanja je trajal vse do leta 1994, ko so vrtalne 
mehanizme ustavili zaradi tehnično nerešljivih težav (pojav 
visokih temperatur, izguba orientacije navpičnice vrtalnikov v 

prostoru in še zaradi drugih nepredvidene težave). Dosegli so 
globino 12 262 m, kar velja še danes za najglobljo vrtino, ki jo je 
napravil človek. Za primer, kaj zmore delo človeških rok, pa tale 
primerjava: Ameriško vesoljsko vozilo Voyager-1 je potreboval 
27 let (od 1977 do 2004), za pot izven sončnega sistema (okoli 
14 milijard kilometrov je vozilo napravilo v tem času), Sovjetski 
znanstveniki pa kar 24 let za izdelavo okoli 12 km globine. In 
kako daleč je segel s to vrtino geološki »pogled« v notranjost 
Zemlje? Razmerje med globino vrtine in zemeljskim polmerom 
je 12,262 km proti 6378,137 km, kar znaša 0.00192 ali 0.19  % 
velikosti zemeljskega polmera. Iz razmerja je razvidno, da 
notranjosti Zemlje po tej poti ne vidimo »skoraj nič«. Potreben 
bo drugačni pristop za pogled v notranjost Zemlje. Prihodnjič 
pa o tem,  kdo pa vidi celotno notranjost Zemlje.

Manfred Deterding

»PRAV 
POSEBNE« 
JASLICE
V pripravo in postavitev jaslic v farni cerkvi 
v Velikih Laščah je vsako leto vloženega 
veliko truda in dobre volje, za kar gre v 
prvi vrsti zahvala gospodu župniku, ki se 
jaslic loti s prav posebnim navdušenjem 
in žarom. Seveda pa pomemben delež h 
končni podobi pripomorejo tudi ostali, 
pravimo jim kar »jasličarji«. In prav 
slednjih je bilo za pripravo letošnjih jaslic 
v velikolaški cerkvi vključenih preko 50. 
Cilj je bil postaviti »puščavske« jaslice, 
za katere bi vse figure in tudi »mesto« 
Betlehem izdelali sami. Rezultat pridnih 
in spretnih rok je res občudovanja 
vreden. Sveta Družina v zavetju skalne votline, v jasli položeno 
Dete, angel, pastirji, trije kralji … – vsaka podoba izžareva in 
pripoveduje svojo zgodbo, ki jo opazovalcu ali tistemu, ki jo je 
izdelal, govori na svojstven način. 

»Jasličarji« so dokazali, da se zastavljeni cilj, čeprav se sprva zdi 
težko uresničljiv, lahko zelo uspešno doseže s skupnimi močmi, 
idejami in pomočjo. 

LČ
foto Franc Debeljak

KOLEDOVANJE V 
ROBU 20 G+M+B 12
Tudi letos je v Robu potekalo koledovanje, tokrat pod geslom 
Naše veselje za srečo drugih. Koledniki  so prinašalci veselja, 
dobrih želja in s svojo dobro voljo in požrtvovalnostjo dajejo 
plemenit zgled vesele ljubezni in vabijo k dobroti do vseh ljudi, 
posebej do tistih, ki so na robu družbe. Trikraljevska akcija 
pomaga uresničevati  projekte za pomoč otrokom in mladini.
 Letos je osem pogumnih kolednikov obiskovalo domove po 
robarski župniji (žal nam ni uspelo obiskati vseh vasi) in z vašo 
dobroto smo zbrali 950 evrov. Iskrena hvala vsem za darove. 
Hvala kolednikom in šoferju Jožetu, ker se niso bali mraza in 
jim ni bilo nerodno stopiti od hiše do hiše. Hvala tudi občini za 
brezplačen prevoz s kombijem.
Naj božji blagoslov spremlja Vaše poti in odpira srca za veselje. 
To vam želimo koledniki.

RP

NEKAJ ZA DOBRO 
VOLJO
Vsak  je v življenju doživel kar nekaj komičnih situacij, največ 
v šolskih klopeh, veliko v stikih s prijatelji, sodelavci … Ker je v 
našem glasilu na tem področju »suša«, želimo, da si vzamete 
malo časa, napišete in pošljete na Troblo  anekdote, smešnice … 
iz vašega vsakdana. Razmišljamo, da bi najbolj izvirne tudi na nek 
način nagradili. Zakaj se ne bi v teh »resnih« trenutkih vsakdana 
ob prebiranju Troble tudi malo nasmejali. Korajžno torej, pisalo v 
roke in prinesite smeh vsem nam.
Za pogum in pokušino za začetek  nekaj izpod peresa uredniškega 
odbora.

Kdaj je učiteljica »zrela« za odhod v »penzijo«

*Ko hoče v razredu vpisati v dnevnik manjkajoče, vzame v roko 
etui od črtala za obrvi in ogorčena izjavi, da ji znova čisto novo 
pero ne piše.

* Ko ugotovi, da se ji je ob pisanju na grafoskopsko folijo 
zgodila napaka in hitro pohiti k projekcijskemu platnu, da na 
njem to napako popravi.

* Ko na redovalni konferenci izjavi, da je učenka imela že od 
vsega začetka probleme z učenjem, saj je že enkrat zato 
ponavljala razred, nato pa se ob začudenju ostalih učiteljev 
popravi, da je bila potem verjetno to učenkina mama.
                                                                                                                                                 Trobla
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ZARJA SPOMINOV DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IZROČIL NOB IN OSAMOSVOJITVE KO VELIKE LAŠČE

SREČANJE

Predsednik društva Božo Kovačič

Klepet ob večerji in dobri družbi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Velike Lašče

Res je, še malo in novo leto bo tu, kot že tolikokrat do sedaj. Lepo 
je živeti med prijatelji in nabirati leta v dobri družbi. Zbrali so se 
povabljenci ZARJE SPOMINOV, ki so v letošnjem letu praznovali 
okroglo obletnico svojega življenja ali tisto vmes, ki se konča 
na pet. Zbralo se nas je nekaj, a nekateri so opravičili odsotnost 
zaradi bolezni ali kakršne koli druge obveznosti. 

Slavljenci:
- 90 let: Alojz Drobnič, Fani Gačnik, Ivan Glavan in
   Marija Pirkovič; 
- 85 let: Antonija Tomažin, Albina Zakrajšek;
 -80 let: Silva Zalar;
- 75 let: Tamara Gačnik, Anton Zevnik;
- 65 let: Nada Rusimovič, Mojca Verdnik;
- 60 let: Franc Rigler. 

Povabljena sta bila tudi naša najstarejša člana, ki sta v letošnjem 
letu praznovala 93 let svojega življenja – Ivo Kolar in France 
Borštnik. Žal se je France Borštik opravičil, je pa še vedno čil in 
zdrav. Njega in vse tiste, ki so se opravičili, smo obiskali na domu. 
Dogovorjeni smo, da velja pravilo za vse, ki so starejši od 90 let, 
da se jih povabi vsako leto na srečanje.
Za letošnje slavljence je poskrbela »Gostilna Pri Trojici« v Malih 
Laščah. Mnogi izmed nas se še spominjamo stare gostilne »Pri 
Rozi« še iz pred vojne in nekaj let po vojni, ki pa je bila nato vsa 
leta zaprta. Današnja gostilna je vsa prenovljena, ima odlično 
kuhinjo in osebje, ki prisluhne vsakemu še tako zahtevnemu 
gostu. Ima pa tudi dovolj parkirnega prostora.
Zbrane povabljence sta nagovorila in pozdravila Janko Grebenc 
in Božo Kovačič. Hkrati pa nas seznanila s skromnimi sredstvi. 
Razpolagamo zgolj s pobrano članarino in sredstvi donatorjev. 
Kjer so veseli ljudje, je sreča doma. Tako je bilo tudi na letošnjem 
srečanju, da je     večer ob prijetnem klepetu prehitro minil. Ob 
slovesu smo si iskreno stisnili roke in zaželeli srečno in zdravo 
novo leto 2012. 

Org. Jože Škulj

Večer ob krušni peči 
Kulturnega doma 
Kokrica

Z ansamblom Odmev s Turjaka so med koncertom marsikoga zasrbele pete.

Suhe češplje
na prvem celovečernem koncertu

Večer ob krušni peči enkrat letno že tradicionalno organizira 
Turistično društvo Kokrica. Letos je bilo njihovo vabilo za 19. 
november namenjeno skupini društva za ohranjanje dediščine 
“Suhe češplje”, ansamblu Odmev s Turjaka ter članicam in članom 
društva na predstavitev značilnih starih opravil na našem delu 
slovenskega podeželja. 

“Suhe češplje” so imele v programu dvanajst narodnih, med njimi 
tudi dve ponarodeli pesmi. Po najavi povezovalcev programa so 
se predstavile še same z besedilom Nataše Klinc Vibiralik “Me 
češplje smo suhe” na napev Bod’ moja, bod’ moja in nadaljevale 
z “Jaz pa pojdem na Gorenjsko”. Sledila je predstavitev ročnega 
izdelovanja zobotrebcev ob krušni peči, ki sta jih pridno delala 
Slavka Virant in Stane Zabukovec, ki je tudi z besedami pojasnil 
vse o klinčarstvu. Nato so do konca sledile po dve pesmi v 
izvedbi “Suhih češpelj” ena za drugo, vmes pa je Joža Koprivec 
predstavila izdelovanje svitkov, v naslednjem predahu predenje 
na 130 let starem kolovratu. Tončka Jakopin je prikazala in 
opisala pletenje iz ličkanja, Irena Zore pa  izdelovanje rož iz 
papirja. Vmes je program obogatil z več nastopi ansambel 
Odmev s Turjaka. Pravzaprav je bilo  naporno edino za Marka 
Šavlija, ki je pri “Suhih češpljah” zamenjeval odsotnega kitarista 
Klemna Jakoba, obenem pa je tudi gradeški član ansambla 
Odmev s Turjaka. “Suhe češplje” so zapele in zaigrale, poleg že 
dveh omenjenih pesmi še  “Nocoj je ena luštna noč”, “Kaj mi nuca 
planinca”, “Hiš’ca ob cest’ stoji”, “Tri planike”, venček narodnih, 
“Štirje fantje špilajo”, “Navzgor se širi rožmarin”, venček narodnih, 
“Zvezde žarijo” in “Žabe”.

Za ocenjevanje večera, ki je bil tudi prvi celovečerni koncert 
naše skupine “Suhe češplje”, naj opišem obiskovalce prireditve. 
Ti so od začetnih bučnih aplavzev najprej prešli na ploskanje po 
taktu, potem pa je skoraj vsa dvorana prepevala z nastopajočimi. 
Očitno se je odvil program, ki ga obiskovalci, ki so napolnili 
dvorano, niso samo poslušali in gledali, ampak so v njem tudi 
sodelovali in očitno uživali. 

Čestitamo naši skupini “Suhe češplje” za  uspešen prvi 
celovečerni koncert, ki je rezultat šestletnega dela voditeljice 
skupine Majde Jakob in vseh njenih članic: Ani Andolšek, Jane 
Feguš, Mete Klančar, Marinke Petelin, Zaje Rop, Andreje Tratar, 
Darinke Virant, Jožice Zabukovec, Irene Zore ter obeh članov 
Klemna Jakoba in Simona Petriča.

Prijaznim organizatorjem iz Turističnega društva Kokrica se 
zahvaljujemo za povabilo in organizacijo nastopa pri njih, za 
možnost predstavitve dela društva za ohranjanje dediščine, 
za obilno pogostitev in prijetno druženje po prireditvi, ki bi ga 
zanesljivo še podaljšali, če ne bi naše skupine že naslednji dan 
čakal nastop na dobrodelnem velikolaškem koncertu.  

Boris Zore, foto: Gišenski

Predstavitev starih opravil ob krušni peči pod kokrškim odrom

Suhe češplje na kokrškem odru

Klinčarstvo

V mesecu decembru je delo v društvu 
bolj umirjeno, namenjeno pogovoru 
s poverjeniki in dogovorom o delu v 
prihodnjem letu. Člani društva se v tem 
času umirjeno pripravljajo na prihajajoče 
praznike in se posvečajo svojim družinam. 
Kljub vsemu pa se jih je razveseljivo 
veliko število udeležilo prednovoletnega 
srečanje  pri Škrabcu v Robu. Vzdušje 
je bilo enkratno. Še posebej pa nas 
je razveselil prihod Dedka Mraza in 
videlo se je, da smo tudi starejši ljudje 
po duši tudi še otroci. S plesom na viže 
domačega ansambla Krpani in čudovitim 
petjem naših članov je čas prehitro minil. 
Potrebno je bilo vzeti slovo, pa smo 
dejali: »Ob letu osorej, če nam bo zdravje 
služilo.«

Lesna galanterija Oblak
Kmetijska zadruga Velike Lašče, z. o. o.
Trgoup, d. o. o.
Avtohiša Zalar, d. o. o.
Trgovina Slavček, d. o. o.
Frizerski salon Margit Gradišar, s. p.
Picerija pri Roku
Frizerski salon Pop styling
Gostilna pri Kuhlju
Gostilna Bdravs
Okrepčevalnica Škrabec
Mix, d. o. o.
Prevozi Nered, d. o. o.
DSI Linz
Občina Velike Lašče

Trgovina Poni
Družine Gradišar, Gruden, Jelaska, 
Trotovšek, Zrnec
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila 
vsem, ki ste mi pomagali in ki ste darovali 
v koš daril Dedka Mraza. Hvala.

Tako kot vsako leto pa vas vabimo 
na občni zbor društva, ki bo 18. 
februarja 2012 ob 10. uri v avli OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče.

Vljudno vabljeni in SREČNO.
Marija Trotovšek
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MEDOBČINSKO EKIPNO POKALNO 
TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU
Zima je pravi čas za izvedbo 
dvoranskih tekmovanj, 
zato je TVD Partizan 17. 12. 
organiziral medobčinsko 
ekipno pokalno tekmovanje 
v namiznem tenisu, ki je 
potekalo v športni dvorani. 
Sodelovalo je 8 ekip iz občin 
Ivančna Gorica, Grosuplje, 
Dobrepolje in Velike Lašče. 
Prehodni pokal je že drugo 
leto zapored ostal v ekipi 
KGG Krka 1, ta ga bo konec 
prihodnjega leta skušala 
obdržati v trajni lasti s 
tretjo zaporedno osvojitvijo 
turnirja. 

Rezultati:
 1. KGG KRKA 1
2. VELIKE LAŠČE
3. ŠMARJE MLADI
4. FLIRT BAR
5. KOMPOLJE MLADI
6. KGG KRKA 2
7. ŠMARJE VETERANI
8. KOMPOLJE VETERANI

Besedilo in slika: Igor Sever

DEČKI 6–7 RAZRED
1. Dejan Grčar
2. Jošt Žužek
3. Erik Selan
3. David Škof

DEČKI 8–9 RAZRED
1. Primož Centa
2. Alen Salčinović
3. Nejc Mramor

Besedilo in slike: Igor Sever

Dne 9. decembra je potekalo občinsko šolsko prvenstvo v namiznem 
tenisu, ki sta ga organizirali OŠ Primoža Trubarja in TVD Partizan. 
Sodelovalo je 27 učenk in učencev, ki so nastopili v 4 starostnih 
skupinah. Učenci so prikazali lepe in borbene igre, najboljši pa so 
prejeli tudi zaslužene medalje. Konec januarja pa se bodo pomerili še 
z vrstniki na regijskem šolskem prvenstvu.

Rezultati:
DEKLICE ENOTNA
1. Manca Lunder
2. Zala Podobnik
3. Nastja Rupar
3. Naja Miklič
 

DEČKI 1–5 RAZRED
1. Tim Škof
2. David Možek
3. Nik Škof
3. Vid Rigler

OBČINSKO ŠOLSKO PRVENSTVO 
V NAMIZNEM TENISU

1. LJUBLJANSKA LIGA
Končan je jesenski del v 1. Ljubljanski ligi. Ekipa TVD Partizan, 
ki nastopa pod imenom Velike Lašče, je s 5 zmagami in 4 porazi 
trenutno na 5. mestu med desetimi ekipami. 
Rezultati jesenskega dela:
Velike Lašče : Kamnoseštvo Vogrinec  = 7 : 2
Trije mušketirji : Velike Lašče = 6 : 3
Velike Lašče : Radiestezija Maselj = 2 : 7
NTK Komenda I. : Velike Lašče = 8 : 1
Velike Lašče : IMIS = 6 : 3
Trako Olimpija : Velike Lašče = 3 : 6
Velike Lašče : ŠD Preserje Količevo = 7 : 2
Nočni skok : Velike Lašče = 3 : 6
Ilirija Frili : Velike Lašče = 8 : 1
Rezultate lahko spremljate tudi na http://www.sra.si/namizni-tenis/.

MEDOBČINSKA LIGA – KONEC SEZONE 2011
V medobčinski ligi nastopajo ekipe iz občin Ivančna 
Gorica, Grosuplje, Dobrepolje in Velike Lašče. Po končanem 
spomladanskem in jesenskem delu tekmovanja je dokončna 
lestvica razvidna na spodnji tabeli. V tem tekmovanju se poleg 
posamičnih iger igrajo tudi dvojice, zato je lahko rezultat tudi 
neodločen. Ekipa TVD Partizan je osvojila odlično 2. mesto. 

NAMIZNOTENIŠKE NOVICE 
NAMIZNOTENIŠKI TURNIR V DOBREPOLJU
Člani TVD Partizan so se udeležili tradicionalnega turnirja v 
namiznem tenisu, ki ga je ob praznovanju občinskega praznika 
Občine Dobrepolje organiziralo ŠD Kompolje. Osnovnošolci in 
srednješolci so imeli tekmovanje že v petek, 2. 12. 2011. Izmed  
42 tekmovalk in tekmovalcev, ki so prihajali iz različnih koncev 
Slovenije,  je bilo tudi 14 naših najmlajših članov. Ob bučnem 
navijanju prisotnih staršev in trenerja smo dosegli nekaj odličnih 
uvrstitev: 1. mesto – Nika Možek (dekleta do 18 let), 3. mesto – 
Tim Škof (dečki do 10 let), 2. mesto – Dejan Grčar in David Škof 
(dvojice dečki) in 3. mesto – Nika Možek in Terezija Prijatelj 
(dvojice dekleta). 
Člansko tekmovanje je potekalo v soboto, 3. decembra. Tudi tukaj 
smo se odrezali dobro in pobrali nekaj medalj: 1. mesto – Alenka 
Zidar Zupan (članice), 2. mesto – Tanja Možek (članice), 2. mesto 
– Aleš Smrekar (člani nad 45 let), 1. mesto – Aleš Smrekar in Igor 
Sever (moške dvojice).

12. CENETOV MEMORIAL
TVD Partizan organizira tradicionalni 12. Cenetov memorial, 
mednarodni odprti turnir za veterane in rekreativce v namiznem 
tenisu, ki bo v soboto, 28. januarja, ob 9. uri v športni dvorani. 
Vabljeni igralci in gledalci.

Igor Sever
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EKIPA
KGG KRKA I
VELIKE LAŠČE
ŠMARJE –  MLADI
FLIRT BAR 
ŠD KOMPOLJE MLADINCI
ŠMARJE –  VETERANI
KGG KRKA II
ŠD KOMPOLJE
STIČNA

tekme
16
16
16
16
16
16
16
16
16

zmage
16
14
12
7
7
6
5
2
0

remiji
0
0
0
3
2
0
1
0
0

porazi
0
2
4
6
7
10
10
14
16

TOČKE
32
28
24
17
16
12
11
4
0
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2. KROG DRŽAVNEGA VETERANSKEGA 
PRVENSTVA V NAMIZNEM TENISU
TVD Partizan je 19. novembra organiziral 2. 
krog  državnega  prvenstva v namiznem tenisu 
za rekreativce in veterane za računalniško 
lestvico. Tekmovanja se je udeležilo kar 117 
tekmovalk in tekmovalcev iz celotne države. 
Tekmovanje je potekalo v 9 posamičnih 
kategorijah in 4 kategorijah dvojic. Najprej 
se je tekmovalo v skupinah 3–5 igralcev, kjer 
sta se prva dva uvrstila v nadaljnje dvoboje 
na izpadanje, preostali pa igrali v tolažilni 
skupini. Seveda so na koncu vsi najboljši 
prejeli zaslužene medalje.  Pohvala gre tudi 
domačim igralkam in igralcem za osvojene 
štiri medalje. Med vsemi nastopajočimi igralci 
smo izžrebali tudi  več praktičnih nagrad 
naših sponzorjev, za kar se jim v imenu 
organizatorja zahvaljujem. Sponzorji so 
bili: Trgoup, d. o. o.; Škof, d. o. o.; Art-les Igor 
Sever, s. p.; Hoc center, d. o. o.;  Maxtel, d. o. 
o.;  HappyPek Pekarna Blatnik ter pokrovitelj 
tekmovanja Občina Velike Lašče.
Rezultati po kategorijah:
Ženske do 49 let
1. Tanja Ban 
2. Mateja Gerdina 
3. Barbara Pejovnik 
3. Alenka Zupan Zidar 
Ženske nad 50 let
1. Milana Krmelj 
2. Dragica Lapajna 
3. Jasna Šebjanič Pupič 

Moški do 39 let
1. Simon Gradišar 
2. Bojan Vokal 
3. Primož Gajšek 
3. Damir Škerl 
Tolažilna skupina: 1. Matej Cvetko 
Moški 40–49 let
1. Lojze Zore 
2. Darko Jakobčič 
3. Franco Bernardini 
3. Aleš Smrekar
Tolažilna skupina: 1. Andrej Potrbin 
Moški 50–59 let
1. Igor Vinčec 
2. Gorazd Štor
3. Franci Strnišnik 
3. Milan Žižmond 
Tolažilna skupina: 1. Bojan Supanič 
Moški 60–64 let
1. Jože Žekš 
2. Jože Pogačar 
3. Rudi Buh
3. Miro Šemrov 
Tolažilna skupina: 1. Zdenko Čargo 
Moški 65–69 let
1. Dušan Bažato 
2. Dragutin Stankovič 
3. Miha Torkar
3. Vinko Pretnar 
Tolažilna skupina: 1. DarioBergoč  
Moški 70–74 let
1. Jože Hafner 

2. Tone Leber 
3. Janez Obšteter 
3. Rado Pančur 
Tolažilna skupina: 1. Ivan Žlender 
Moški nad 75 let
1. Jože Bratuž 
2. Boris Kosovel 
3. Ivan Hafner 
3. Ciril Markič 
Tolažilna skupina: 1. Lado Petrovič 
Ženske dvojice
1. Zidar Zupan – Gerdina 
2. Lapajna – Šebjanič Pupis 
3. Grom – Krmelj
3. T. Možek – Ban
Moške dvojice do 39 let
1. Gradišar – Vokal
2. Žgank – Poropat
3. Senčar –  Rikanovič 
3. Vodušek – Cvetko
Moške dvojice 40–59 let
1. L. Zore – Strnišnik 
2. Špringer – Jakobčič
3. Tasič – G. Štor 
3. Žižmond – Bernardini
Moške dvojice nad 60 let
1. Šemrov – Žekš
2. Petrič – Trbovc
3. Varl – Čargo
3. Bažato – Bratuž

Besedilo in slika:  Igor Sever

Na miklavževo smo tudi v nogometni šoli pripravili prijetno 
presenečenje za vse udeležence. 
V torek, 6. 12., smo v času nogometne vadbe pripravili skupaj 
s starši presenečenje za najmlajše udeležence nogometne šole. 
Osemletniki so se pomerili z mamicami, očki niso bili prizanesljivi 
do desetletnikov. Vse v duhu nogometa, sproščenega vzdušja ob 
strokovnem nadzoru Nine in Sreča. Brez daril na ta dan seveda 
ne gre.
Tekmovanja smo v letu 2011 uspešno zaključili.
Podrobne podatke najdete na spletni strani:
http://www.mnzljubljana-zveza.si/index.cfm?Akc=tekmovanja&liga=562

Pred nami so novi izzivi. 
V januarju na domačem 
terenu v Velikih Laščah. 
V nedeljo, 8.1., smo gostili 
tretji krog osemletnikov, 
prvenstvo futsal U-9 MNZ 
Ljubljana.
V nedeljo, 15. 1. 2012, 
smo gostili desetletnike, 
prvenstvo futsal U-11 
MNZ Ljubljana.
Vse ljubitelje nogometa 
vabim na vse ostale 
nogometne tekme. Z 

zglednim navijanjem boste dodaten motiv vašim nogometašem. 
Mamice in očki, babice in dedki, tete in strici,  tudi sosedje, obvezno 
pridite v dvorano, saj vam bo vaš mladi nogometaš hvaležen za 
vsak trenutek, ki ga boste žrtvovali zanj s spremljanjem njegovih 
nogometnih aktivnosti.

Za NK Velike Lašče M. Pintarič

Miklavževanje v nogometni šoli
in tekmovanja mladih 
nogometašev

SKUPINSKA 
VADBA V 
VELIKIH LAŠČAH 
Pregovor pravi: bolje je zdravje brez 
bolečin, nego sto užitkov in dobrin! Tudi 
v Velikih Laščah imamo skrb za zdrav duh 
v zdravem telesu. 
Zdaj teče že četrto leto skupinske 
vadbe v Velikih Laščah in očitno je, 
da skupina napreduje, poleg tega pa 
pridobiva tudi nove članice. Po besedah 
inštruktorice vadbe Nuše Gašper (sicer 
tudi inštruktorica pilatesa, jogalatesa, 
nordijske hoje itd) so udeleženke, ki 
hodijo redno, izjemno napredovale. 
Nekatere, ki prej nikoli v življenju niso 
tekle, so se na primer začele udeleževati 
maratonov –  in celo zmagujejo! 
Enkrat do dvakrat tedensko vam poleg 
prijetnega druženja vadba prinese 
uporabnost tudi v vsakodnevnih opravilih. 
Vaje, na primer, olajšajo bolečine v križu 
pri gospodinjskih ali vrtnih opravilih.
Skupinska funkcionalna vadba je 
sestavljena iz več delov:  aerobni, plesni 
del, obsega od energičnih pop ritmov 

do zapeljivih latino gibov. Koreografija 
je usvojljiva tudi za nevešče plesalke. 
Aerobni del vadbe je namenjen sprostitvi, 
zabavi, uživanju ob glasbi, obenem pa 
pomaga pri izgubljanju morebitnih 
odvečnih kilogramčkov, ki smo si jih 
naložili v sladkem prazničnem času ... 
Drugi del vadbe je pilates; izredno 
izboljša držo, je osnovna oblika vadbe, za 
okrepitev globokih mišic, ki so nujne za 
stabilnost telesa.
K lepi postavi pri-pomorejo krepilne 
vaje. Za nadgradnjo osnovnih vaj upo-
rabljamo rekvizite, kot so posebne žogice, 
trakovi, kolebnice, TRX … 
Vadba poteka v telovadnici do prvih 
toplejših dni, ko vaje prenesemo v naravo.          
Spodbujamo giba-nje v naravi in s tem 
se vadba po navadi malo podaljša, glede 
na želje udeleženk. Brez skrbi, vadbo 

prilagodimo posamezniku glede na 
telesno pripravljenost. 
Nordijska hoja je ena najboljših aktivnosti 
za ohranjanje telesne pripravljenosti, 
zlasti vzdržljivosti, moči, gibljivosti, 
ravnotežja in ko-ordinacije. Aktivne 
so skoraj vse mišice, zato je aktivnost 
lahkotna in blago-dejno vpliva na srčno-
žilni in dihal-ni sistem. 
Raztezne vaje ob zaključku naše vadbe 
so zelo pomembne, so pa tudi zelo 
priljubljene zaradi svojega sproščujočega 
učinka. 
Skupinska vadba vam gotovo prinese 
dobro počutje v lastnem telesu. S tem ko 
ste bolje fizično pripravljeni, pa se lažje 
premagujejo tudi druge ovire v življenju. 
Malo v šali, malo zares: v teh gospodarsko 
težkih časih je zdravje tisto, ki prinaša 
najvišje obresti!
Zdaj je pravi čas, da se tudi vi odločite, da 
naredite nekaj koristnega zase, za svoje 
telo, boljše počutje in zdravje nasploh. Pa 
še to: tudi moških, ki bodo dovolj hrabri 
za vadbo, ne bomo ravno odgnale … 

Pridružite se nam v ponedeljek 
in/ali v sredo

od 19. do 20. ure v športni 
dvorani Velike Lašče.

Izvedli
»božično tekmo«

Prvo tekmo okrog božiča, bilo je leta 2001, je izvedel na Štefanov 
dan ustanovitelj Lokostrelskega kluba Turjak Štefan Gruden 
iz Laporij. Takrat je bil sicer član drugega kluba, ampak to je 
že druga zgodba. Tekma je bila ob laporskem potoku v pravi 
divjini in strelsko zahtevna. Zima ni bila ravno prijazna, tako 
da so lokostrelci premrzle prste greli ob tabornem ognju. Bilo 
je idilično, saj rezultat ni igral glavne vloge, temveč druženje in 
prijateljstvo.
Na tej izkušnji je LK Turjak nadaljeval pod takratnim vodstvom 
z organizacijo božične tekme, jo organizacijsko dopolnil, dodal 
atraktivne vložke in praktične nagrade. Dodali smo kriterije, 

kot kriterij za občinsko prvenstvo vzpodbujali uporabo 
tradicionalnih lokov, uporabljali skandinavsko štetje z uporabo 
več puščic itd. – vse, kar je imelo svoj draž in kar je veselilo 
tekmovalce. Nekajkrat nas je obiskal tudi Božiček pa še kdo.
Ni zadela vsaka puščica
Letos je bila, če prištejemo še Štefanovo tekmo, že deseta 
izvedba božične tekme. Tudi letos smo imeli svežo snežno odejo 
in nekaj stopinj pod ničlo. Toda slabe vremenske napovedi niso 
ustrašile 65 tekmovalcev iz raznih slovenskih klubov. Prišli so 
tudi iz zamejskega kluba Il Falcone iz Gorice. Za zaključek smo 
izvedli tudi zelo atraktivno streljanje na tura, našo turjaško 
maskoto, na razdalji 85 metrov.

Prav v srce sta zadela le dva tekmovalca. Najboljši je bil Karli 
Goršič iz Št. Jurija.
Prva nagrada suha salama je merila 1,60 metra.

Božo Kovačič
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Pomoč na domu je potrebna v vsaki občini, 
čeprav sem že slišala, da  vse občine nimajo 
organizirane te storitve. Žrtve vsega tega pa 
so seveda bolniki, saj si nekateri   ne morejo 
in ne znajo pomagati sami. 
Sem ena izmed mlajših oskrbovank, saj me 
je huda bolezen  doletela praktično čez noč. 
Ker nisem mogla več hoditi v službo, so me  
upokojili. Diagnoza je multipla skleroza, 
ki je neozdravljiva bolezen, stanje je torej 
dokončno.
Večja katastrofa se v življenju res ne more 
zgoditi, kot se je meni. Bila sem zelo 
nebogljena. Bolezen mi je prinesla vrsto 

težav, ki jim sama nisem bila kos. Pomagal 
mi je mož, potem pa sem izvedela, da je v 
naši občini organizirana  služba za pomoč na 
domu. Povezala sem se z Občino Velike Lašče 
in kaj hitro sta me obiskali dve negovalki.
Posebej moram pohvaliti gospo Tanjo 
Ponikvar, ki je  pristopila k meni zelo 
profesionalno. Nastopala je zelo razumno in 
sedaj se spominjam, da je bilo to takrat še 
kako   pomembno za mojo »psiho«. 
Veliko pohvalo zasluži tudi  gospa Minka 
Zadnik, ki  mi trenutno pomaga.  Vzpodbuja 
me in mi vliva upanje  pri vsakem napredku. 
Vedno je pripravljena  storiti vse.

Meni se je zdravstveno stanje zelo izboljšalo. 
Bila sem  tudi na operacijskem posegu v Izoli. 
Pri vsem tem pa je pomembna vsakodnevna 
telovadba. Obema, Tanji in Minki, je to delo 
pisano na kožo in ga  opravljata z veseljem.
Omeniti moram še njuno prijaznost in 
vnemo,  s katero opravljata svoje delo. To 
jima je bilo dano že od vsega začetka. V 
današnjem svetu je to vrednota, ki je še kako 
pomembna in potrebna. Tega bi se morali 
zavedati vsi, ki opravljajo delo z ljudmi, ki jih 
je tako ali drugače prizadela bolezen.

Ivana Kožar

Misel sem si sposodila od kolega, 
predavatelja na drugem memorialnem 
srečanju dr. Toma Ploja, dne 19. 11. 2011  na 
Brdu pri Kranju,  katerega  se je udeležila 
skoraj celotna ekipa velikolaške zdravstvene 
postaje. Tema strokovnega srečanja je bila: 
Od  dejavnikov tveganja do oživljanja.

Razlog, da smo se srečanja udeležili v tako 
velikem številu, je bil poseben. Naša ekipa, 
ki so jo sestavljale mlada kolegica dr. Marjeta 
Doles Košir ter medicinski sestri Renata 
Strnad in  Mojca Lavrič je ob odličnem  
sodelovanju laikov  dosegla izjemen uspeh. 
Uspešno  je izvedla oživljanje pacientke, 
ki se je nenadoma zgrudila mrtva zaradi 
srčnega zastoja. Primer je bil predstavljen 
na omenjenem simpoziju.  
Kot zdravnica z 20 letnimi izkušnjami sem 
bila navdušena.
Prvič zato, ker se je to zgodilo moji mladi 
kolegici.  To bo njena  največja popotnica 
na zdravniški poti.  Zdravniki jo najbolj   
potrebujemo takrat, kadar omagamo pod 
težo bremen svojega poklica. Meni se je 
v dvajsetih letih dela uspešno oživljanje  
zgodilo dvakrat, prvikrat po petnajstih letih 
dela. Mnogim zdravnikom se to ne zgodi 
nikoli. 
Drugič zato, ker je ta primer pokazal, da 
samo  zdravniška  pomoč na terenu ni dovolj. 
Če namreč gospe ne bi takoj ob dogodku  

začel oživljati nečak, Miha Polzelnik, ki je 
svojo dolžnost opravil izvrstno, bi bilo zanjo 
najbrž prepozno. S pravočasno  masažo 
srca namreč vitalnim organom  zagotovimo 
dovolj kisika za preživetje. Kot je sam 
povedal na omenjenem srečanju,  se je 
masaže srca in umetnega dihanja lotil takoj, 
ko je sprevidel, da je stvar smrtno resna. Ni 
ga bilo strah, v glavi je imel eno samo misel: 
teta mora živeti. Niti  pomislil ni na smrt. 
Začel je z zunanjo masažo srca (za oživljanje 
odraslega  to pomeni pritiskanje z obema 
dlanema na sredino prsnega koša, oziroma 
na spodnjo tretjino prsnice,  da se le ta 
ugrezne za 5–6  cm). Tridesetim takim 
pritiskom sledita dva vpiha usta na usta. 
Pri tem je treba zvrniti glavo, da sprostimo 
dihalno pot, sicer jo lahko zapre jezik in 
onemogoči nemoten pretok zraka v pljuča. 
V primeru, da je pacient popolni tujec in se 
ob dihanju na usta bojimo okužbe, le to do 
prihoda zdravniške ekipe lahko opustimo. 
Ugotovljeno je namreč, da  je pri oživljanju 
bistvena zunanja masaža srca. Torej 
pritiskamo na prsnico s hitrostjo 100 vtisov 
na minuto. Včasih ob pritiskanju zlomimo 
kakšno rebro, vendar nič ne de. To je le znak 
dobre masaže. 
Tečaj oživljanja bi bilo zato smiselno 
organizirati v lokalnem okolju, saj je to 
preprost postopek, ki ga lahko usvoji 
vsak laik. Oživljanje očividcev takoj, na 
mestu dogodka, je bistvenega pomena za 
preživetje.
Tretjič zato, ker  ima zdravstvena postaja  
defibrilator. To je naprava, s katero s pomočjo 
sunka električnega toka lahko vrnemo srčni 
mišici, ki je zastala, njen stari ritem utripanja 
in vzpostavimo spontan  krvni obtok. Z 
defibrilatorjem  je,  naši  velikolaški ekipi, 
uspelo zagnati zastalo srce.
Če bi občina imela tak defibrilator na 
javnem mestu, bi ga lahko uspešno uporabil 
vsak laik, tudi v času, ko zdravnik ni prisoten. 

Rokovanja z njim se je možno preprosto 
naučiti. Učinkovito in varno, brez tveganja, 
da bi povzročil škodo, ga lahko uporabi vsak, 
ki se je tega naučil na preprostem tečaju. 
Pripravljeni smo organizirati take tečaje  v 
lokalni skupnosti.
Četrtič zato, ker so moje sodelavke s 
svojo srčnostjo in iznajdljivostjo uspele 
pravočasno  priti na kraj dogodka s svojim 
osebnim avtomobilom, seveda ne brez 
tveganja za lastno varnost. Naša postaja 
namreč nima opremljenega urgentnega 
vozila. 
Petič zato, ker je po 35 minutah prevzela 
pacientko v stabilnem stanju ljubljanska 
ekipa SNMP (Splošne nujne medicinske 
pomoči) in jo odpeljala  v Klinični center na 
dodatno diagnostiko in zdravljenje.
In šestič zato, ker je gospa še zmogla živeti. 
Če bi bila okvara njene srčne mišice zelo 
velika, nič od naštetega ne bi pomagalo. 
Tako pa hodi in je popolnoma taka kot pred 
dogodkom. Na omenjenem simpoziju se 
nam je predstavila in bila deležna velike 
pozornosti in občudovanja.
Na koncu se zastavlja vprašanje: Kdo od 
naštetih akterjev je bil najpomembnejši? 
Kdo ima največje zasluge za tako srečen 
konec?  Kdo ve? Jaz mislim, da nikogar od 
vpletenih ne moremo posebej izpostaviti. 
Da so vsi enako pomembni, enakovredni. In 
da je razlog za srečen konec ta, da so vsi od 
naštetih delali  za isti cilj in  da so svoje delo 
vsi  opravili odlično. 
Naj zaključim z vprašanji, ki se mi kar sama 
porajajo in  se nanašajo na naslovno misel. 
Je tako opravljeno delo za eno življenje 
dovolj?  Je eno življenje dovolj?  Pomeni 
dovolj za eno življenje  res samo obuditi 
mrtvega? Ali štejejo tudi drobna, vsakdanja 
dejanja vsakega izmed nas, ki izkazujemo 
skrb in zanimanje zase in za drugega?  

Darja Modic Likar, dr . med., spec. spl. med. 

Živimo enkrat. Če to opravimo dobro, je dovolj.

POMOČ IN POSTREŽBA NA DOMU V OBČINI 
VELIKE LAŠČE 

Predstavitev doma veteranov 
OZVVS Velike Lašče v Krvavi Peči
Dom veteranov OZVVS Velike Laøœe leæi med gozdovi Mokrca in 
Maœkovca, na nadmorski viøini 720 metrov, pod cerkvico sv. Lenar-
ta v vasi Krvava Peœ, jugozahodno od Kureøœka, na obrobju Iøkega 
vintgarja. Kraj je oddaljen od Ljubljane  pribliæno 20 kilometrov, 
obkroæa pa ga œudovita narava.
Nekdanjo Meænarjevo domaœijo, je za potrebe svojih gozdnih delav-
cev v drugi polovici 19. stoletja odkupil grof Auersperg in odstopil del 
prostorov vaøœanom za osnovno øolo, ki je delovala do leta 1975, ko 
so jo zaradi premajhnega øtevila otrok morali zapreti.
Leta 1991, ko se je zaœela slovenska osamosvojitvena vojna, je bil v 
tedanji øoli in okoliøkih objektih organiziran eden od veœjih zbirnih 
centrov za prebegle in zajete pripadnike bivøe JLA.
Zaøœitnica zbirnega centra je bila 63. samostojna œeta KS Rob – Tur-
jak – Velike Laøœe, ki je sicer posedala poloæaje od vasi Purkaœe do 
Sekiriøœ in Krvave Peœi do Predgozda. Œeta je  delovala v okviru 51. 
OØTO Ljubljana.
Po vojni so bivøi pripadniki TO, ki so se organizirano zdruæili v 
obmoœno zdruæenje veteranov vojne za Slovenijo Velike Laøœe, na 
podlagi dogovora z Obœino Velike Laøœe objekt zaœeli adaptirati in 
dograjevati. Leta 2006 je bila øola po sklepu obœinskega sveta prei-
menovana v Dom veteranov OZVVS Velike Laøœe.
Po veœ kot desetih letih adaptiranja, dograjevanja in urejanja oko-
lice je zgradba dobila tudi novo vsebino: od manjøega muzeja in 
stalne razstave zbirke oroæja slovenske vojske, do nove kuhinje in 
sobe za sestanke. Urejeno je bilo tudi centralno ogrevanje.
V srednji etaæi je s pomoœjo naøega zunanjega sodelavca Sreœa 
Knafelca nastala uœilnica za trideset sluøateljev z vso potrebno 
opremo za kvalitetna predavanja. V isti etaæi je tudi spalnica v 
stilu planinskega doma s kapaciteto od 12 do 20 leæiøœ in toale-
tnimi prostori s tuø kabino.
Poleg doma smo prizidali veliko garaæo, nad katero je pokrita 
terasa, ki sprejme 50 ljudi. Pred domom je s pomoœjo vaøœanov 
urejeno baliniøœe za rekreacijo obiskovalcev. Projekt je f inanœno 
podprla Obœina Velike Laøœe.
Poleg prenoœiøœ, na podlagi dogovora dom nudi obiskovalcem tudi 
hrano in pijaœo, ter vodene izlete v bliænjo okolico, kjer si lahko ogle-
dajo Iøki vintgar in druge krajevne znamenitosti. V obmoœju obœine 
Velike Laøœe pa si je moæno ogledati tudi Trubarjevo domaœijo s spo-
minsko sobo, moæen je tudi voden ogled enega najmogoœnejøih ob-
novljenih gradov, Turjaøki grad. Prav tako si obiskovalci lahko ogle-
dajo rojstno hiøo pisateljev Frana Levstika in Josipa Stritarja, ki sta 
poleg Trubarja bistveno vplivala na razvoj slovenske knjiæevnosti. To 
je samo del zanimivosti, ki jih lahko vidite.
Dom veteranov v Krvavi Peœi torej ni namenjen samo obmoœnemu 
zdruæenju Velike Laøœe, ampak tudi oæji in øirøi druæbeni skupnosti: 
veteranom vojne za Slovenijo, øolam, slovenski vojski, policiji in 
raznim drugim organizacijam in posameznikom, ki bi si radi ogle-
dali in se seznanili tudi s tem koøœkom slovenske zemlje, ki je dala 
slovenskemu narodu velike moæe, ki smo jih pravkar omenili. Zato 
nekateri imenujejo ta koøœek slovenske zemlje tudi klasiœni kotiœek, 
ali slovenske Atene.
Za obisk v domu veteranov in zaæeljeni program se je moæno 
predhodno dogovoriti  s predsednikom OZVVS  Velike Laøœe, F. 
Duøanom Hoœevarjem, mobilni telefon 041 670 913, ali z vodjo 
turistiœno-gostinske ponudbe Sreœom Knafelcem, mobilni telefon 
041 289 417

Foto Srečo Knafelc

Veseli bomo vaøega obiska.
Predsednik OZVVS Velike Laøœe, F. Duøan Hoœevar



32 33Trobla 1/2012 Trobla 1/2012Poklici/Gozdarji Lovci

VARSTVO PRI DELU
V VELIKIH LAŠČAH

Termin:
torek, 24. januar 2012 ob 17.00

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

IZBIRA 
NAJBOLJŠEGA 

LASTNIKA GOZDOV 
ZA LETO 2011
Konec novembra je bila v gostišču Prepih pri Novem mestu 
podelitev priznanj Zavoda za gozdove Slovenije najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov za leto 2011.
Priznanje je prejelo 14 lastnikov gozdov iz vse Slovenije. 
Prireditev, ki je že 13. po vrsti, je obiskal tudi minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan.
Iz območne enote Zavoda za gozdove Kočevje je priznanje 
dobil Miran Perhaj iz Rašice.

Naš izbor  smo utemeljili z naslednjimi argumenti: 
1. Upoštevanje strokovnih navodil ZGS. Navedeni lastnik zelo 
dobro sodeluje s strokovnimi delavci ZGS, upošteva njihova 
navodila, vsa dela, katera so predvidena za njegove gozdne 
parcele opravi v roku in v skladu z dogovorom.
2. Zelo skrbno  izvaja gozdni red, poškodbe po sečnji in spravilu 
so na drevju minimalne. Kadar dela v gozdu, je to vedno s 
predpisano opremo za delo v gozdu. Pri delu v gozdu pomaga 
tudi sosedom.  
3. Po sečnji in spravilu vedno, brez opozoril, vzpostavi prvotno 
stanje na prometnicah.
4. Opravi vsa predpisana gojitvena dela. 
5. Udeležuje se izobraževanj, ki jih za lastnike organiziramo na 
KE. Večkrat je sodeloval na podobnih izobraževanjih v sosednjih 
KE. Na teh izobraževanjih ni samo poslušalec, temveč tudi 
aktivno sodeluje z vprašanji in mnenji.
6. Redno pregleduje svoje gozdove. Gozdarja pa tudi lastnika 
opozori na težave, ki jih je opazil v gozdu (podlubniki, vetrolom, 
snegolom). 
7. Kandidiral je tudi za sredstva Programa razvoja podeželja 
2007–2013 in s tega naslova pridobil sredstva za nakup motorne 
žage.
8. Med ostalimi lastniki je spoštovan in cenjen kot vesten in 
dober lastnik gozda in človek, ki priskoči na pomoč v težavah. 
Sosedom je pripravljen svetovati z lastnimi izkušnjami in delom. 
9. Pazi, da so gozdne meje obnovljene in vidne.
10. V lasti ima 8,5 ha gozda.
11. Pri gozdnih opravilih pomaga tudi sosedom.
12. Je zelo aktiven v Planinskem društvu Velike Lašče. Sam tudi 
preko Planinskega društva  obnavlja evropske pešpoti E6, E7.  
Za izbor in podelitev sodelavci Zavoda za gozdove, KE Velike 
Lašče, čestitamo.

KE Velike Lašče, Franc Dejak

POKLICI
Vse kar delate, delajte z angažiranostjo in strastjo. Ljudem ne 
primanjkuje moči; tisto, kar manjka, je cilj in trdna odločenost ta 
cilj tudi doseči. (M. Schwarz)
Ko bom velik/a, bom … V otroštvu smo prav vsi radi ugibali, sanjali 
in verjeli v želje, kaj bomo počeli, ko odrastemo. Vsak dan znova 
pa so nam starši in učitelji dopovedovali, da svoje sanje o lastni 
prihodnosti lahko dosežemo s pridnim učenjem in pridobljenim 
znanjem. 
In tako pridemo do poklica, do pojma, ki pravzaprav pomeni 
neko sposobnost za opravljanje dejavnosti, za katero smo bodisi 
izučeni, vzgojeni oziroma izobraženi. V splošnem to pomeni tudi, 
da si s poklicem služimo denar ali pa dobrine za preživetje. 
Da je prihodnost zelo negotova, verjetno ve prav vsak izmed nas. 
Edina gotova stvar glede prihodnosti je le ta, da bo drugačna od 
sedanjosti. V preteklosti so bili iskani in visoko cenjeni povsem 
drugi poklici, kot so danes in kot bodo v prihodnosti. Podobno je 
tudi z učenjem. Učenje, za katerega smo še včeraj mislili, da smo 
z njim opravili že v času šolanja, se je počasi, a vztrajno vpletlo v 
naš vsakdan. Če smo nekoč z diplomo zaključili formalni proces 
učenja, danes velja, da nam potrebo po učenju sproža prav vsak 
dan posebej. Vzrok je predvsem v napredku, ki ga zaznavamo na 
različnih področjih in povzroča, da se spreminjajo tako poklici kot 
tudi panoge in potrebe ljudi. Poklici, ki so se nekoč zdeli ključni, 
danes zamirajo. 
Raziskovalci so si po ugotovitvah raziskav enotni, da bodo poklici 
prihodnosti temeljili predvsem  na kombiniranju različnih znanj in 
mehkih veščin ter vseživljenjskem učenju. Svoja znanja moramo 
torej neprestano nadgrajevati in dopolnjevati tako s formalnim 
kot neformalnim učenjem. Meja med delom in učenjem se 
namreč vedno bolj briše, zato bodo na trgu najuspešnejši tisti 
posamezniki, ki se bodo temu najbolje prilagodili. 
V uredništvu smo se odločili, da bomo v naslednjih številkah 
Troble predstavljali različne, predvsem nevsakdanje poklice 
naših občanov. V kolikor tudi vi poznate koga, ki opravlja zanimiv 
poklic, naprošamo, da nam sporočite na uredništvo. 

Urednica

JAGA BREZ MEJA
V nedeljo, dne 6. 11. 2011, smo se lovci, člani lovskih družin, LD 
Sodražica, LD Martin Krpan Nova Vas, LD Velike Lašče in nekaj 
povabljenih gostov iz drugih lovskih družin, udeležili drugega 
organiziranega skupnega lova, poimenovanega tudi JAGA BREZ 
MEJA.

Ko je po dolinah okoli še kraljevala megla, nas je na zbornem 
mestu, blizu tromeje – stičišča administrativne meje vseh treh 
LD, na križišču nad vasjo Novi Pot, že obsijalo sonce.
Zbralo se nas je preko 70 članov. V pozdravnih nagovorih starešin 
in gospodarjev ter vodij lova iz vseh treh LD je bil poudarek na 
sodelovanju tudi v prihodnje.

Po končanem lovu, na katerem je bilo videne kar nekaj 
divjadi, jelen, srnjad, več medvedov in lisice, smo se zbrali na 
skupnem družabnem srečanju in dobri malici, pri našem sicer 
še nedokončanem bivaku na Novem Potu. Tu smo opravili tudi 
pozdrav lovini, saj nas boginja Diana ta dan ni zapustila.
Ob malici je bil čas za pogovor s »starimi znanci«.

OBVESTILO O 
PRIJAVI ŠKODE

NA KMETIJSKIH IN 
GOZDNIH POVRŠINAH

V skladu s 1. odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004, 120/2006 in 17/2008) Lovska 
družina Turjak obvešča vse oškodovance, da so dolžni 
škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah pisno prijaviti 
pooblaščencu upravljalca v treh dneh od dneva, ko so 
škodo opazili.
Prijavo pošljite na naslov:  LOVSKA DRUŽINA TURJAK, 
Turjak 17, 1311 TURJAK.
Pooblaščena oseba upraljalca za oceno škode je gospodar 
LD Jože Krampelj, Prazniki 1, 1311 Turjak (tel. št. 041 
739-384).
Lovski zdravo.

UO LD Turjak

Na zaključek skupaj preživetega dneva pa so bili povabljeni vsi 
trije župani občin, katerim LD teritorialno pripadamo. Prišla sta 
župan Velikih Lašč in podžupan občine Sodražica, župan občine 
Nova Vas  pa nas je pozdravil že zjutraj na zbornem mestu, ker 
se zaradi drugih obveznosti srečanja pozneje ni mogel udeležiti. 
Oba prisotna   sta v pozdravnih nagovorih  poudarila potrebo 
po medsebojnem sodelovanju na čimveč področjih, saj nas 
druži mnogo skupnih interesov. 

Na koncu smo si 
rekli na svidenje 
na ponovnem 
skupnem lovu 
prihodnje leto.
Za organizacijo se 
zahvalimo vodstvu 
LD Velike Lašče, 
še posebej pa 
lovovodji  Francetu 
Zakrajšku.

Zapisal
Tomaž Marolt,

član LD Velike Lašče
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Panoramski razgled na Ahac (748m)
                                                            
Tudi Kucelj je bil svoje čase senožet, danes pa je več ali manj 
samozarasel gozd, ki naju zvabi v svoje nedrje po položni poti 
ob hribu. Drugo leto bo 20. maja 70 let, ko je Robarska četa od 
tu napadla kolono italijanskih vojakov na pohodu. Dopoldne pa 
so že pobrali 21 raških očetov in fantov in odpeljali v internacijo 
v Gonars (ki je znano po tem, da je tu od lakote pomrlo veliko 
Slovencev), nato pa so jih odpeljali v Renicci. Pot nadaljujeva 
mimo spomenika, ki obeležuje to zmago. Na vrhu klanca se pot 
raztegne proti Kravji dolini, z globokim vodnjakom, kamor so 
svoje čase vaščani hodili po vodo in napajali živino. Vodo so z 
vitlom vlekli iz globokega vodnjaka.             
Kako lep in mogočen panoramski razgled je od tu na valovito 
domače gričevje z vasmi in izpostavljeni Ahac – Gora (748m). 
Za Kravjo dolino po bližnjici v klanec  priplezava na veliko 
asfaltirano dvorišče dobrega gospodarja Milana Tekavca, 
kamor sva namenjena s Francetom. Na dvorišču je bilo več 
avtomobilov, nekaj ljudi in ugotovila sva, da se kupuje živina. 
Ker je to prilika, da se kaj proda in da pricurlja kakšen evro, 
sva se kar kmalu pobrala, da jih nisva motila. Za kaj več kot za 
pozdrav in ponujeni požirek kačje sline res ni bilo. Ogledala 
pa sva si številno in lepo živino, ki nama jo je pokazal sin Miro 
Tekavec, ki je že več ali manj bodoči gospodar.             

Vodnjak v Kravji dolini

Miro Tekavec ob živini v hlevu
Org. Jože Škulj

KO JE VABILO SONCE
Konec novembra in v začetku decembra so bili kot naročeni 
sončni dnevi za pohode, ki se jim ne moreš upreti. V poletnem 
času in v pozno jesen je bil čas za kolesarjenje, da me je France 
že kar malo postrani gledal. Kadar sva se srečala, mi je vedno 
dejal: »Jožko, kdaj jo bova zopet mahnila od doma?« Prav danes, 
ko sem hotel do njega, se je pojavil na pragu. Po letih druženja 
in zanimivih pohodov  sva dobesedno uglasila najine misli na 
daljavo – »telepatija«. Začel je pogovor kot običajno. »Jožko, lej 
vreme je tako lepo; kaj, ko bi se odpravila malo zdoma?« »Ja, 
France, tudi meni že manjka nekaj podobnega. Do tebe pridem 
ob 12.30 in mahnila jo bova na Mali Osolnik in preko Kuclja na 
Veliki Osolnik, če ti je prav.« »Prav, prav Jožko. Bo pa Micka malo 
pohitela s kosilom. Veš, saj ne rabim veliko.« »Ja, France, leta so 
tu, enako je z menoj.«   
V nahrbtnik, ki čaka vedno pripravljen, vržem nekaj jabolk, 
lahko vetrovko, vzamem pohodne palice in odidem od doma. 
Banč me je že čakal in ko je ura odbila pol enih, sva se že 
spuščala po klancu na Malo Rašco ali, kot so ji dejali nekoč, »Pod 
peskom.« Bližnjica na Mali Osolnik mimo nekdanjih raških njiv 
je pozabljena. Ostale so le vzdolžne ježe ob nekdanjih njivah, ki 
jih že dolgo nihče več ne obdeluje, temveč le še kosijo, pa še to 
delajo drugi zaradi sena  za konje. France je pričel pogovor. »Lej, 
na vasi je samo še v mojem hlevu živina. Dejal sem jim: če boste 
pripravili seno, ga bom že zmetal v jasli, živina se bo pa že sama 
napojila. Do kdaj bo to, je pa v božjih rokah, potem pa kakor 
želijo. Veš, pa bo prišel čas, ko bodo morali delati, samo kako, 
ko pa nobeden ne zna več.« Tudi okoli M. Osolnika je podobno. 
Napete njive se le še kosijo. Na vrhu griča je ob poti razpelo, 
po vsej verjetnosti spomin na neko zaobljubo ali dogodek, ki 
se lepo ujema z okolico. Za razpelo je zataknjena sveža  bodika 
– ilekx  z rdečimi plodovi, ki je kot adventni venček. Torej le ni 
pozabljen star verski običaj.
              

Razpelo ob poti

Že četrt stoletja prebivata na Gradežu nad 100, negujeta 
hišo, vrt in medsosedske odnose vzorno ... Visoki jubilej, 
osemdesetletnico, je naša draga iskriva Mimica Hrastova 
skupaj z nami, sosedi, praznovala v veselju, veliki sreči in izbrani 
pogostitvi, katere krona je bila slavljenkina odlična potica!
Mimica, želimo ti zdravja in tistega prijetnega nasmeha, ko 
podariš najlepši cvet s svojega vrta, tisto, vedno prijazno 
povabilo, kadar sosed mimo gre, kadar z Branetom skuhata kavo 
in kadar praznujemo skupaj  v vajini vedno veseli in gostoljubni 
hiši! Takšni sta vajini srci, polni dobrote ...

Nada Petrovič in sosedje
Prebivalci Gradeža na 100 se zahvaljujemo gospodu županu, 
odgovornim na občini Velike Lašče, Telekomu in Gvo-ju za 
napeljavo optičnega kabla na Gradežu nad 100. Veliko je bilo 
ovir, a kabel teče pod cesto, po zraku, ker ni bilo dovoljenja 
po privatnih parcelah (Baznik in Žnideršič.) Samo, da je 
vrhnji del Gradeža dobil napeljavo! Zahvaljujemo se vsem 
prebivalcem, ki so imeli posluh za sodobno infrastrukturo in 
so nesebično sodelovali.

Nada Petrovič - Mager v imenu zadovoljnih krajanov.

Veseli december na 
Ulaki 
Veseli december je bil tokrat že tretjič vesel tudi na Ulaki. V 
središču vasi smo 10. decembra tretje leto zapored postavili 
božično smrečico, 18. decembra nas je že drugič obiskal božiček, 
na božični večer  smo se pred polnočnico srečali ob kuhanem 
vinu, veselo pa je bilo tudi za silvestrovo.

Prvič smo smrečico postavili pred tremi leti. Sosedje smo se 
zbrali in jo postavili ter nekaj prigriznili in popili. Leto kasneje 
smo se zbrali še v večjem številu v našem vaškem UlakaPubu, 
˝štali˝, preurejeni v prostor za druženje. Poleg Ulačanov je bilo 
tam tudi več prijateljev in vaščanov okoliških vasi. Ob kuhanem 
vinu in odličnem golažu naše Veronike smo se zabavali dolgo 
v noč. Letos pa smo vse še nadgradili. Po postavitvi smrečice 
smo nadaljevali v UlakaPubu z ansambloma Krpani in Gama, še 
večjim kotlom golaža in še več pijače ter z dobro glasbo. Največ 
zaslug, da smrečica stoji, imajo naši vaški možje, ki so jo uspešno 
pripeljali, postavili in okrasili. Zaradi hudega vetra jo je sicer po 
enem tednu prevrnilo, a smo jo postavili nazaj.

Letos nas je, prav tako v UlakaPubu, že drugič obiskal Božiček. Ta 
dobri mož je otrokom prinesel najrazličnejša darila, od lopat za 
sankanje do računalniških igric. Za darovana darila se najlepše 
zahvaljujemo podjetjem, ki so se odzvala na naše prošnje in 
razveselila naše otroke. To so InterSnack, Pikapolonica in revija 
Čukec.
Na božični večer smo se zbrali v ˝Penkotovi˝ hiši ob peči in 
kuhanem vinu, si izrekli voščila ter rekli nekaj besed. Tudi za 
silvestrovo smo se zbrali skupaj in silvestrovali. Vsak je prinesel 
nekaj hrane in miza je bila polna najrazličnejših dobrot. Še 
naslednji dan je bilo treba pospraviti preostanek zaloge.
V UlakaPubu pa se skozi vse leto odvijajo razne prostovoljne 
prireditve, martinovali smo, pa ocenjevali najboljšo bučo, 
postavili smo jaslice, izdali koledar … Vse je na prostovoljni bazi, 
s prostovoljnimi prispevki, saj menimo, da je bolje graditi na 
socialnem kapitalu kot na dobičku. Več o naših dejavnostih si 
lahko preberete na Facebook strani UlakaPub ali na naši spletni 
strani http://www.ulakapub.tk/, kjer si lahko preberete plan 
dogodkov in več o nas. 

Na koncu pa bi se še enkrat zahvalili ansambloma Krpani in 
Gama, da so nas z svojo glasbo razveselili in nam popestrili 
dogajanje v veselem decembru.

Vaščani Ulake

VESELJE NA GRADEŽU NAD 100 
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REZULTATI VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR
4. 12. 2011 NA VOLIŠČIH V OBČINI VELIKE LAŠČE

zap. št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

politična stranka 

Naprej Slovenija - NPS
Državljanska lista Gregorja Viranta
Zares - Socialno liberalni
SD - Socialni demokrati
SMS Zeleni
Slovenska demokratska stranka - SDS
Demokratična stranka dela - DSD
Lista Zorana Jankoviča - Pozitivna Slovenija
Slovenska nacionalna stranka - SNS
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka
Stranka enakih možnosti Slovenije (SEM-Si)
LDS Liberalna demokracija Slovenije
SLS Radovana Žerjava - Slovenska ljudska stranka
Gibanje za Slovenijo
skupaj število glasov  

kandidat 

Gabi Gorjanc
Nikola Lakič
Aleš Popovič
mag. Polona Cvelbar
Rok Zulić
Alenka Jeraj
Pavel Remec
Julka Žibert
Maja Ravbar Lampič
Jelka Zimic
Robert Ilc
Violeta Bilek
Darja Kleva Gačnik
dr. Tatjana Devjak
dr. Gorazd Drevenšek

Velike Lašče
(33)
0
32
2
54
6
260
5
143
10
11
47
0
5
124
3
702

Velike Lašče
(34)
1
45
1
51
4
268
2
148
16
16
50
2
9
118
2
733

Rob

2
35
2
28
1
124
1
118
11
13
9
0
1
74
0
419

Turjak

2
40
0
49
4
131
0
140
15
16
25
0
3
46
2
473

skupaj 

5
152
5
182
15
783
8
549
52
56
131
2
18
362
7
2327

%

0,21
6,53
0,21
7,82
0,64
33,65
0,34
23,59
2,23
2,41
5,63
0,09
0,77
15,56
0,30
100

število glasov

Večkrat slišimo, da je življenje kot 
nepopisana knjiga, v katero vsak dan 
napišemo eno stran, sestavljamo 
posamezna poglavja do zaključka 
osebnega življenjskega romana. 
Posebno poglavje v moji knjigi življenja 
zavzema obdobje od moje osebne 
odločitve, da se podam v preizkušnjo, 
ki se ji pravi državna volilna kampanja, 
in delno traja še danes, ko še vedno 
ostajajo prijetni spomini na dogodke, 
predvsem pa na ljudi, ki so me v tem 
času obkrožali in mi stali ob strani. 
Od volitev je minilo že nekaj tednov 
in spoznavam, da je kar nekaj dobrih 
odnosov, ki so bili vzpostavljeni, preraslo 
v prava prijateljstva. Ta prijateljstva so 
danes tako vtkana v moj vsakdan, da 
enostavno že pozabljam, kako so se sploh 
rodila. Tako zelo se lahko zanašam nanje, 
tako neverjetno veliko mi pomenijo in 
prav zato so tako dragocena. 
Za menoj je torej neverjetna izkušnja 
in preizkušnja same sebe, mojih 
občutij, doživetij, predvsem pa 
odnosov z ljudmi. Presenetili so me 
tako tisti, ki so me, moram priznati, 
proti mojim pričakovanjem in 
dosedanjim prijateljevanjem z njimi, 
kar malo razočarali. Veliko bolj pa so me 
presenetili in navdušili ljudje, ki sem jih 
do tedaj le »bežno« poznala. S svojimi 

besedami, dobrimi željami, predvsem 
pa dejanji, za katere ni bila pomembna 
ne ura, ne zahtevnost in ne žrtev, so 
pokazali, da smo lahko skupaj močnejši 
in uspešnejši. Prav vam, dragi moji 
prijatelji, se še posebej zahvaljujem. Bili 
ste moja moč in verjeli ste vame, tudi 
takrat, ko mi je zmanjkovalo moči in 
vere v to, da je pomembno le to, da smo 
ljudje in da le skupaj lahko zgradimo 
boljši svet. 

Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste svoj 
glas zaupali meni, čeprav me nekateri 
osebno ne poznate, poznate pa moje 
delo, rezultate mojega dela v naši občini. 
Danes vem in sem ponosna na to, da 
imam toliko novih prijateljev, ki so kot 
zvezde – čeprav jih včasih ne vidim, vem, 
da so. Zvezde so tam daleč, a prijatelji 
so veliko bližje, živijo v teh prelepih 
velikolaških  krajih. Res je, veliko ljudi 
sem že srečala v svojem življenju, a v 
srcu ostajajo le stopinje tistih, ki so moji 
prijatelji, in prav z njimi sem zapisala 
svoje poglavje v knjigi življenja.
Seveda pa želim vsem, ki so bili 
uspešnejši od mene, pogumno in 
uspešno udejstvovanje pri vodenju naše 
lepe Slovenije. Upam in želim, da bo 
življenje v naši domovini prijetno za vse. 
Z malo zdravega razuma, malo strpnosti 
in sočutnosti bo izvoljenim to zagotovo 
uspelo. 
Naj zaključim z mislijo, da s spomini 
obstaja preteklost, z upanjem nas čaka 
prihodnost, s prijatelji in lepimi odnosi 
med ljudmi pa je lepa sedanjost. 

ISKRENA HVALA VSEM IN SREČNO!

Dr. Tatjana Devjak, kandidatka SLS na 
državnozborskih volitvah 2011

OSTAJAJO LEPI SPOMINI IN 
PRIJATELJSTVA

Gospodarske, družbene in 
politične razmere so v naši 
državi še vedno zelo pereče, 
pa čeprav smo si ob vstopu v 
novo leto voščili, da bi nam bilo 
vsem boljše, lepše in prijetnejše. 
Veselili smo se ob praznovanju 

božiča, slovesno proslavili dan samostojnosti in enotnosti in 
po predčasnih volitvah upali, da bomo dobili novo vlado, ki 
nas bo vodila v lepšo prihodnost, kot so nakazovale  nekatere 
predvolilne obljube, včasih celo laskave.
V SDS, Slovenski demokratski stranki, so bile napovedi zelo 
realistične, da prihaja leto, ko se bomo morali marsičemu 
odpovedati, pametno in trdo delati, da se nam bo standard 

še znižal, potrpeti vsaj prvo leto, da bomo zopet ujeli vlak, ki 
pelje v razvoj in gospodarsko rast in s tem v znosnejše in boljše 
življenje. Tako smo se volivke in volivci odločali med obljubami 
o boljšem življenju na eni strani ter odrekanju ter trdemu delu 
na drugi strani.
V naši občini se je skoraj tretjina volivk in volivcev odločila 
za drugo možnost in s tem pokazala, da so pripravljeni 
premagovati težave in se marsičemu tudi odreči za boljši 
jutri in za ponovno visoko uvrstitev Slovenije na lestvicah  
mednarodnih institucij in boljše bonitetne ocene.
V izvršilnem odboru SDS Velike Lašče vsem volilkam in 
volilcem, ki so oddali svoj ZA za Slovensko demokratsko 
stranko, čestitamo ob njihovi spoštovanja vredni odločitvi.  

Občinski odbor SDS Velike Lašče

"Če boš pošten, pravičen, odprt, 
pripravljen za vse dobro, boš uspešno 

pomagal pri oblikovanju resnične 
skupnosti."

Don Pierino

Spoštovane 
volivke

in volivci,
občanke in 

občani,
dragi 

prijatelji!
Za nami so predčasne volitve, kjer 
ste mi namenili svoj glas in odločili, 
da tudi v mandatu od 2011 do 2015 
v hramu demokracije, v parlamentu, 
zastopam vas in naše kraje. 

Hvala za pogum in odločitev ter 
zaupanje v Slovensko demokratsko 
stranko.
Pred nami je zahteven čas, ki pa ga 
bomo s sodelovanjem in dobrim 
delom premagali in zagotovili 
svetlejšo prihodnost za našo lepo 
Slovenijo.
Kot doslej bom imela tudi v tem 
mandatu poslansko pisarno v vaši 
občini, in sicer v prostorih Občine 
Velike Lašče. O terminih vas bom še 
obvestila.
Do takrat me lahko pokličete na tel.: 
01/478-99-82 ali se mi oglasite po el. 
pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. 

Želim vam prijetno, uspešno in 
zadovoljno leto 2012 in se veselim 
sodelovanja z vami!

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem 
zboru Republike Slovenije

 DODO d.o.o. 
  Podjetje za splošni in drugi inženiring,  storitve in trgovino,  Poznikovo 7, 1315 Velike Lašče 

041 727 838 
01 788 97 94 

Brezplačna dostava ob nakupu nad 100,00 € za vse izdelke. Akcija velja do 15. 02. 2012 oz. do razprodaje zalog. 

DOMOFONSKI SISTEMI 
20% popust do razprodaje 
zalog na video domofone. 

Možnost montaže! 

LED ŽARNICE IN SVETILA 
Ob nakupu 10 žarnic 

10% popust. 
Možnost montaže! 

RAČUNALNIŠKA OPREMA 
Pri nakupu nad 200,00 € 

4GB USB ključek BREZPLAČNO! 

skype: dododoo2007, e-mail: info@dodo.si, web: www.dodo.si 
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ZAHVALA

Ob smrti našega  

Franca ZAKRAJŠKA
po domače Jurmanovega Franceta

iz Lužarjev,

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izražena sožalja, cvetje, sveče, darove za svete maše in 

spremljanje na njegovi zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Vladu Jaksetiču za pogrebni obred, 

čustvene besede slovesa in za Franceta darovane svete maše.
Hvala za prijaznost osebju ZD Velike Lašče, posebno dr. Starčevi.
Zahvala velikolaškim pevcem in pogrebnemu zavodu Zakrajšek.

Vsi njegovi.

ZAHVALA

Ob prerani in boleči izgubi dragega, dobrega sina, brata 
in strica

Ivana RUPARJA,
s Purkač

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darove za sv. maše, 

cvetje in sveče.
Zahvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pokropili in 
pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi g. župniku 

Dobrovolcu za lepo opravljen obred, pevcem iz Ribnice 
za ubrano petje in pogrebnemu zavodu Zakrajšek za vso 

organizacijo pogreba.
Hvala za vso pomoč gostišču Škrabec in sosedi Zdenki Zakrajšek.
Zahvaljujemo se tudi osebju zdravstvene postaje Velike Lašče in 

bolnišnice Golnik za strokovno in človeško pomoč v težki bolezni.

Žalujoči vsi njegovi.

Ko tvoje zaželimo si bližine,                                                        
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,  
tam srce se tiho zjoče,  
saj verjeti noče,  
da te več med nami ni.                                                                                             
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,                                                                               
beseda tvoja v nas živi,  
povsod te čutimo mi vsi ...  
Med nami si!

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre,
babice in prababice

Ivane GORJUP,
rojene BRODNIK

(1917–2011),
iz Kaplanovega,

se iskreno zahvaljujemo g. župniku Vladimirju Jaksetiču
za obiske ob prvih petkih ter vsem ostalim duhovnikom

za opravljen obred ob pogrebu.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem 

za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče.
Lepo se zahvaljujemo moškemu pevskemu zboru Velike Lašče 

za pesmi ob slovesu ter pogrebnemu zavodu Zakrajšek za 
organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči VSI NJENI.

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

SAMOPLAČNIŠKA  

ZOBNA ORDINACIJA 
V Centru Dolfke Boštjančič na IGU 

Nudimo vam:  

estetske plombe, prevleke,  

mostičke, protetiko na implantatih, proteze, 

zdravljenje parodontalne bolezni in 

lasersko zobozdravstvo. 

 

 

Naročanje po telefonu 040/934-000 

vsak delavnik med 8. in 18. uro 

 

www.zobozdravstvo-prenadent.si 

PRENADENT, D.O.O. 

MALI OGLASI

KUPIM kmetijo ali kmetijsko zemljišče 
in gozd.
041 751 266

ZELO UGODNO PRODAM 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  med 
ponudbami primerljivih nepremičnin v 
okolici.
Tel. 041 751 266

Počitniško kočo na Veliki planini, 
temeljito obnovljeno na izjemni 
lokaciji, prodam.
041 751 266.

Zdaj bivaš vrh višave jasne, 
kjer ni mraku, kjer ni noči, 
tam sonce sreče ti ne ugasne, 
resnice sonce ne stemni.

ZAHVALA

tiho je odšel od nas

Jožef POZELNIK
rojen 29.4.1937 na Škrlovici, prebivajoč v Velikih Laščah.

Ob odhodu našega strica in brata, se zahvaljujemo vsem sosedom, 
sorodnikom ter prijateljem in znancem za neizmerno pomoč, 
zadnje slovo, cvetje, sveče, molitev in darove za sv. maše ter 

izrečena sožalja. 
Iskrena hvala njegovi prijateljici Ivici Zalar za vso pomoč, nego 

in tolažbo v času njegove bolezni, prav tako hvala obema 
negovalkama za vsakodnevno skrb pri dostavi kosil. 

Zahvaljujemo se g. župniku Jaksetič Vladu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pogrebni službi Zakrajšek

in pevcem za lepo zapete pesmi. 
Lepa hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili

na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi.



Koledar prireditev

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

SOBOTA, 21. JANUAR, ob 19. uri  
Levstikov dom 
gledališka predstava POLICIJSKA URA
(Gledališče Pod mostom iz Velike Loke pri 
Grosupljem)

PONEDELJEK, 23. JANUAR, ob 18. uri  
Knjižnica Frana Levstika, Levstikov dom
VELIKOLAŠKI SPOMINI
z gostoma Zoro in Antonom Masnikom
(Knjižnica Frana Levstika)

SOBOTA, 28. JANUAR, ob 9. uri 
Športna dvorana Velike Lašče
12. CENETOV MEMORIAL
(TVD Partizan)

ČETRTEK, 2. FEBRUAR, ob 18. uri 
Trubarjeva domačija
IZREKANJA 2012, območno srečanje 
literatov 
(JSKD Ljubljana-okolica in Javni zavod 
Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 4. FEBRUAR, ob 19. uri 
Levstikov dom 
gledališka predstava MIKLOVA ZALA
(Gledališče KD sv. Mihaela Grosuplje)

PONEDELJEK, 6. FEBRUAR, ob 19.30 
Levstikov dom
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU
(KUD Primož Trubar Velike Lašče)

TOREK, 7. FEBRUAR, ob 17. uri  
Dom krajanov Turjak
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU
(KUD Marij Kogoj Turjak)

SOBOTA, 11. FEBRUAR, ob 19.30   
Levstikov dom
4. ABONMAJSKA PREDSTAVA
»39 STOPNIC«
gostuje Špas teater
(Občina Velike Lašče)

ČETRTEK, 16. FEBRUAR, ob 19. uri   
Trubarjeva domačija
TRUBARJEV ČETRTEK z Rokom Horženom
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

PONEDELJEK, 27. FEBRUAR, ob 18. uri  
Knjižnica Frana Levstika, Levstikov dom
VELIKOLAŠKI SPOMINI
(Knjižnica Frana Levstika)


