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Se popolnoma strinjam z vašo ugotovitvijo. 
Višina, do katere se občine lahko zadolžijo,  
je predpisana z Zakonom o financiranju 
občin. Vsaka zadolžitev občine je 
predvidena v občinskem proračunu in jo 
mora potrditi občinski svet. Poleg tega pa 
moramo pridobiti ustrezno soglasje še od 
Ministrstva za finance. Zato mi ni razumljivo, 
zakaj se tako posplošuje in zlonamerno 
prikazuje zadolženost občin. Če bi nekdo 
bolj podrobno pogledal zadolženost občin, 
bi nedvoumno jasno ugotovil, da dolg 
vseh slovenskih občin v državnem dolgu 
predstavlja samo nekaj odstotkov. Očitno 
je, da bi nekateri radi prikazali, da so za slabo 
upravljanje z državnimi financami in visoko 
zadolžitev naše države krive kar občine. 
Pa temu ni tako. Menim, da se občine 
zadolžujejo iz utemeljenih razlogov za 
izvedbo prepotrebnih občinskih investicij. 
Poglejmo našo občino. Pred leti smo se 
zadolžili za izgradnjo športne dvorane, v 
kateri se že pet let dogaja veliko športnih 
in družabnih prireditev. Če bi čakali, da 
bi prihranili dovolj denarja za izgradnjo 
dvorane brez kredita, sem prepričan, da 
še danes ne bi imeli te dvorane. Ali drugi 
primer. Zadolžili smo se za nakup zemljišča 
poslovne cone Ločica in s tem pridobili 
pet hektarjev zazidljivih površin, ki jih 
občina prej ni imela. Ko bomo uspeli to 
cono komunalno urediti, sem prepričan, 
da bomo vsa  vložena sredstva z odprodajo 
zemljišč dobili povrnjena.  Tako dobljena 
sredstva pa bomo lahko namenili za druge 
projekte.
V tej številki Troble bodo bralci lahko brali 
o čistilni akciji, ki sicer poteka vsako leto 
v naši občini, letos tudi v okviru akcije 
Očistimo Slovenijo. Gre za kar precejšen 
strošek za občinski proračun. Verjetno 
lahko računamo na v prihodnjih letih 
manjše količine nabranih odpadkov 
tudi zaradi izgradnje zbirnega centra za 
odpadke. 
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Pogovor z 
županom 

Na 11. seji Občinskega sveta je bil 
med drugim sprejet tudi zaključni 
račun proračuna občine za leto 2011. V 
primerjavi z minulim letom je verjetno 
največjo razliko opaziti v precej manjših 
realiziranih odhodkih od prihodkov. Je 
to odraz prevelike varčnosti pri porabi 
proračunskega denarja?
Niti ne. Bolj je odraz dejstva, da nekatere 
planirane investicije nismo uspeli realizirati. 
Naj omenim dve izmed njih. V lanskem letu 
nismo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje 
za začetek komunalne ureditve na Rašici, 
ki zajema izgradnjo kanalizacije s čistilno 
napravo, obnovo vodovodnega sistema in 
ureditev cestišča. Zatika se pri pridobitvi 
vodnega soglasja s strani Agencije 
Republike Slovenije za okolje. Naredili smo 
vse potrebne projekte, ki pa za državne 
uradnike očitno niso dovolj. Tako so našo 
poplavno študijo in izsek iz poplavne 
študije dali še v revizijo na Inštitut za vode. 
Ker pa so na inštitutu zasuti z delom, je 
pri njih čakalna doba več kot eno leto. Na 
podlagi prejetega mnenja recenzenta je 
bilo potrebno izdelati novelacijo poplavne 
študije z upoštevanjem večjih vrednosti 
visokih vod (glede na vrednosti visokih 
vod ob zadnjih velikih poplavah leta 2010 v 
Dobrepolju, ko je bila naša poplavna študija 
že izdelana).  Upam, da bomo letos uspeli 
pridobiti gradbeno dovoljenje, da bi lahko 
izpeljali javni razpis za izvajalca del in tako 
čim prej začeli z delom. Drugi tak projekt, ki 
ga lani nismo izpeljali, je izgradnja novega 
mostu čez železniško progo v Retjah. 
Trenutno smo še v fazi projektiranja. Pred 
izvedbo bomo imeli še skupni sestanek 
z vodstvom Slovenskih železnic, ki naj bi 
po pogodbi sofinancirali to investicijo, in z 
lastniki gozdov, katerim bo  obrazloženo, 
zakaj se ukinja en prehod čez to progo in 
kako bo zadoščeno njihovim željam. Res pa 
je tudi, da smo glede na vsesplošno krizo, 
ki smo ji priča, pri trošenju občinskega 
denarja zelo previdni in racionalni. Tudi 
zato smo mogoče pri nekaterih zadevah 
porabili manj denarja od planiranega in s 
tem prihranili nekaj sredstev.
V javnosti se je pred kratkim veliko 
razpravljalo o državnem dolgu, 
predvsem pa o tem, da so za precejšen 
delež tega državnega dolga krive prav 
občine s svojim »vrtoglavo« visokim 
zadolževanjem.  Vendar pa je višina 
zadolževanja občine zakonsko določena 
in nad samim postopkom bdi tudi 
Ministrstvo za finance, torej bi lahko 
zaključili, da občine same ne morejo 
prekoračiti meje zadolžitve in država 
tako sama narekuje to višino. Kako vi 
komentirate te in podobne izjave?

Upam, da bo tako. V naši občini ne glede 
na vseslovensko akcijo že nekaj let 
organiziramo čistilno akcijo. Z žalostjo 
ugotavljam, da se količina zbranih 
odpadkov  ne zmanjšuje. Ker smo bili ena 
prvih občin, v kateri smo začeli postavljati 
ekološke otoke, si ne znam razlagati, zakaj 
se še vedno nabere toliko odpadkov. Poleg 
tega pa je še dvakrat na leto organiziran 
odvoz kosovnih odpadkov. Zato resnično 
ne razumem, kako lahko nekateri brez 
kančka slabe vesti še vedno odvržejo svoje 
odpadke v gozdove, pod cesto ali kam 
drugam. In ne izkoristijo možnosti, ki sem 
jih omenil malo prej. Očitno bodo za taka 
dejanja potrebne visoke kazni, da bi ljudi 
odvrnile od takih neekoloških in škodljivih 
dejanj. Naj izkoristim to priložnost, da se 
javno zahvalim vsem, ki ste sodelovali 
tudi v letošnji čistilni akciji in pripomogli k 
dejstvu, da bo naša občina vsaj malo bolj 
čista. Srčno upam, da bomo v letošnjem 
letu nekako uspeli zgraditi tudi omenjeni 
zbirni center za odpadke in tako ponudili 
še tretjo možnost našim občanom, da se 
bodo svojih odvečnih stvari  znebili na 
ekološki način. 
Za nami je že prvo četrtletje 2012. V 
pomladnih mesecih po navadi nastopi 
čas za nove investicije. Kje bodo naši 
občani lahko zagledali prve izvajalce pri 
delu in pri katerih investicijah?
Po zaključku zimske sezone bomo najprej 
izvedli vzdrževalna dela na naših občinskih 
cestah, tako na makadamih kot tudi 
na asfaltih. Le te so kar precej uničene. 
Prednost pri vzdrževalnih delih bomo dali 
tudi nekaterim pobudam, ki smo jih dobili 
s strani vseh krajevnih odborov. Največ 
pripomb je bilo na zamašene cestne 
propuste in mulde. Z drugimi investicijami 
pa bomo še malo počakali, saj dobivamo 
informacije o znižanju finančnih sredstev 
za občine s strani državnega proračuna. 
Predvidevam, da bo po sprejetju rebalansa 
državnega proračuna potreben tudi 
rebalans občinskega proračuna. To 
pa skoraj gotovo pomeni zmanjšanje 
prihodkov in posledično tudi zmanjšanje 
odhodkov iz občinskega proračuna. Ne 
glede na to bojazen pa predvidevamo, da 
bomo izpeljali nekaj pomembnih investicij. 
Naj omenim ureditev tretje igralnice za 
predšolske otroke na Karlovici, začetek 
izgradnje komunalne infrastrukture v 
poslovni coni Ločica, nabava gasilskega 
avtomobila za PGD Turjak, izgradnjo ali 
obnovo nekaterih vodovodnih sistemov, 
asfaltiranje še nekaj cestnih odsekov in še 
bi lahko našteval.

Pogovarjala se je Lidija Čop.
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NE PREZRITE 
- S 1. julijem 2012 začne veljati nov delovni čas pošte Velike 
Lašče in Turjak. Več na strani 6.

 -  Na javni razpis za sofinanciranje projektov in programov 
društev in drugih izvajalcev za leto 2012 se lahko javijo 
društva in organizacije s področja turizma, kmetijstva, 
razvoja podeželja,  malega gospodarstva, zdravstva, 
sociale, humanitarnih dejavnosti, dejavnosti namenjene 
otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom 
ter medobčinskemu povezovanju. Razpis je obljavljen na 
straneh Uradnega glasila. 

- V Uradnem glasilu je objavljen tudi razpis za podelitev 
priznanj Občine Velike Lašče. Rok za oddajo predlogov na 
razpis je 9.5.2012. Več na straneh Uradnega glasila.

OBVESTILO LASTNIKOM PSOV

Krajevni odbor Velike Lašče nas je opozoril na problem 
pasjih iztrebkov. Lastnike psov opominjamo, da so na javnih 
površinah dolžni pospraviti pasje iztrebke za svojim psom. S 
tem bomo pripomogli k čistejšemu in prijaznejšemu okolju.

PREPOVED VOŽNJE V NARAVNEM OKOLJU

V deželo je prišla pomlad, narava se prebuja, travniki so 
ozeleneli. Varujmo okolje in ne vozimo se v naravnem okolju 
z motorji in štirikolesniki po nepotrebnem. Z vožnjo po 
kmetijskih zemljiščih se povzroča škoda lastnikom. Vožnjo v 
naravnem okolju prepoveduje Uredba o prepovedi vožnje z 
vozili v naravnem okolju (Ur.l.RS št. 16/1995, 28/1995, 35/2001) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji za 
varstvo okolja in policija, na gozdnih in kmetijskih površinah 
tudi inšpektorji za gozdarstvo in kmetijstvo.

Občinska uprava
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413.991 EUR

3.208.974 EUR
1.091.917 EUR
1.435.639 EUR

591.029 EUR
90.389 EUR
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Povzetek 11. 
redne seje OS 
Občinski svet Občine Velike Lašče se 
je na 11. seji sestal 30. marca 2012. 
Pred sejo so se sestali nadzorni odbor, 
odbor za družbene dejavnosti, odbor 
za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, 
odbor za finance ter odbor za komunalo, 
varstvo okolja in urejanje prostora. 
Predsedniki odborov so podali kratka 
poročila o sejah. 
Predstavnik Policijske postaje Ljubljana 
Vič, policist Vid Likavec, pristojen za 
območje občine Velike Lašče, je svetnike 
seznanil s poročilom o dejavnosti policije 
na območju naše občine v letu 2011. 

Po poročanju Renate Gradišar, 
predsednice sveta OŠ Primoža Trubarja, 
so svetniki na seji dali soglasje k oceni 
delovne uspešnosti ravnateljice OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče mag. 
Metodi Kolar za ocenjevalno obdobje od 
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

Občinski svet je soglasno potrdil finančno 
poročilo za leto 2011 in plan dela za leto 
2012 za vodovodna sistema Velike Lašče 
in Turjak. Prav tako je občinski svet dal 
soglasje k imenovanju Petra Rusa, dr. 

med., na delovno mesto v. d. direktorja 
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma 
Ribnica, vendar najdalj za eno leto. 
Svetniki so soglasno sprejeli zaključni 
račun proračuna Občine Velike Lašče za 
leto 2011.
Občinski svet je na 11. seji sprejel tudi 
dva pravilnika, in sicer Pravilnik za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih 
dejavnosti v Občini Velike Lašče in 
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Velike Lašče. 
Svetniki so sprejeli Letni program športa v 
Občini Velike Lašče za leto 2012 in Sklep 
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1467/2 
k.o. Osolnik. Navedena parcela postane 
lastnina Občine Velike Lašče.    

Tanja Uršič, občinska uprava

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2011

Člani Občinskega sveta Občine Velike Lašče so bili na 11. redni 
seji seznanjeni z zaključnim računom proračuna občine za leto 
2011.
Pri izvrševanju proračuna v letu 2011 so bili poleg zakonskih 
določil upoštevani kot osnova za obseg in strukturo porabe 
sredstev v letu 2011 naslednji dokumenti: 

- Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2011, ki je bil 
sprejet na 3. redni seji občinskega sveta dne 27. 1. 2011.
- Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 
2011, ki je bil sprejet na 6. redni seji občinskega sveta dne 7. 7. 
2011.
- Sklep o 1. 
prerazporeditvi sredstev 
proračuna za leto 
2011, ki je bil sprejet s 
sklepom župana dne 25. 
11. 2011.
- Sklep o 2. 
prerazporeditvi sredstev 
proračuna za leto 
2011, ki je bil sprejet s 
sklepom župana dne 30. 
1. 2012.

Celoten zaključni račun je 
predstavljen na straneh 
Uradnega glasila v tej 
številki Troble, zato je na 
tem mestu prikazan le 
povzetek glavnih sklopov 
realiziranih prihodkov in 
odhodkov minulega leta. 

Lidija Čop, 
občinska uprava

Nabrali skoraj 14 ton 
odpadkov 
Ponovno je za nami čistilna akcija. Tokrat je sodelovalo skoraj 
900 prostovoljcev iz 25 skupin, kar pomeni dobrih 20 % občanov. 
Po poročanju prostovoljcev je bilo nabranih skupaj 165 m3 
oziroma skoraj 14 ton odpadkov. Embalažo, steklo in nevarne 
odpadke smo ločili od ostalih in jih v zato namenjene vreče tudi 
pobirali. Poskrbeli smo za odvoz treh zapuščenih in izrabljenih 
avtomobilov. S pomočjo nekaterih prostovoljcev, ki so za ta 
namen nesebično uporabili tudi svoje traktorje in prikolice, je 
bilo uspešno saniranih 9 divjih odlagališč. Vsem tem in seveda 
tudi ostalim prostovoljcem veljajo čestitke in pohvale, saj brez 
njihove pripravljenosti in ozaveščenosti do narave takšne akcije 
ne bi bile uspešne. Seveda pa je bilo na žalost odkritih tudi 
nekaj novih divjih odlagališč. Takšen primer lahko vidimo na 
spodnji sliki. Kup monitorjev in ostale računalniške opreme je 
bilo najbrž le nekaj dni pred čistilno akcijo takole odvrženo v 
naravi ob gozdni cesti med Laporjami in Turjakom. Kaj je imel 
storilec ob takem neprimernem dejanju takrat v glavi, lahko le 
ugibamo. Dvomimo pa, da se je tudi sam kdaj udeležil kakšne 
čistilne akcije.

Iz slike stanja pred čistilno akcijo in po njej pa je videti, da so 
prostovoljci njegovo »kramo« pospravili in za sabo pustili čisto 
naravo. Ob takih dejanjih se morajo vsi, ki na takšen ali podoben 
način »skrbijo« za onesnaževanje narave vendarle vprašati, ali si 
naši zanamci res zaslužijo davek narave z vašimi nepremišljenimi 
dejanji. Za konec pa si velja zapomniti misel: »V naravi ni plačila 
ali kazni: so le posledice.« (Horace Annesley Vachel).

Marija Ivanc Čampa, občinska uprava

AKCIJA
zbiranja nevarnih 
gospodinjskih odpadkov 
(NGO) 

in manjše odpadne 
električne in elektronske 
opreme (OEEO)

Okolje lahko zastrupimo z nepremišljenim odlaganjem 
odpadkov, ki so na prvi pogled povsem nedolžni. Baterije, 
embalaže čistil in barv lahko močno onesnažijo podtalnico. 
Zato nevarni odpadki  zahtevajo posebno ravnanje: nikoli 
jih ne smemo odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi 
odpadki. 
V premično zbiralnico lahko oddate stare akomulatorje, 
baterije, barve in topila, kemikalije, olja, masti, pesticide, 
pralna in kozmetična sredstva ter zdravila.
Tudi električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju 
nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC plini 
itd. Prevzeti jo morajo trgovci, kjer kupite nov hladilnik, pralni 
stroj ali televizor… Manjše gospodinjske aparate lahko 
brezplačno oddate v premično zbiralnico, večje pa v zbirnem 
centru Barje v Ljubljani.
Med manjšo OEEO spadajo tudi odpadne sijalke, žarnice 
in neonska svetila, TV in računalniški pripomočki, mobilni 
telefoni in manjša električna in elektronska orodja.

PREMIČNA ZBIRALNICA 

JP Snaga iz Ljubljane
bo za oddajo NGO in OEEO pripravljena:

pri domu krajanov v Turjaku
7. in 8. maja 2012 od 9.30 do 17. ure

in
pri gasilskem domu Velike Lašče

9. in 10. maja 2012 od 9.30 do 17. ure.

Drugi termin odvoza NGO in OEEO je na podoben način 
predviden še v prvi polovici meseca oktobra letos.

Občinska uprava MIČ, Vir: Snaga, Ljubljana

Laporje prej

Laporje potem

 

občinski svet, 
nadzorni odbor in župan

1,98%

obveščanje javnosti in 
protokolarni dogodki

2,08%

razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

1,35%

občinska uprava in 
medobčinsko povezovanje

7,62%

delovanje civilne zaščie, 
gasilcev in SPVCP

1,74%

kmetijstvo in gozdarstvo
1,90%cestni promet 

in infrastruktura
24,19%

gospodarstvo
0,50%

varovanje okolja in naravne 
dediščine

1,23%

prostorsko 
planiranje in 
stanovanjsko 
komunalna 
dejavnost

11,49%

zdravstvo
0,74%

kultura in druge organizacije
5,84%

šport
2,02%

vrtci
21,44%

osnovno in 
glasbeno šolstvo

8,52%

socialno 
varstvo
6,28%

obresti kredita in rezerve 
občine
1,08%

ODHODKI
po programski klasifikaciji
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Pošta Slovenije bo v obdobju do 1. julija 2012 po vsej Sloveniji 
spremenila delovne čase pošt. Delovni čas večine od skupno 
556 pošt (414 pošt) bo spremenila zaradi boljše prilagoditve 
svojih zmogljivosti potrebam strank. S spremembami bo 
uredila in poenotila danes še vedno zelo različen in neenoten 
delovni čas pošt po Sloveniji, hkrati pa spremenila ponekod tudi 
interni delovni čas pošt.
Pošta Slovenije pripravlja spremembe delovnega časa pošt že dlje 
časa. Odločitev za izvedbo navedenih sprememb Pošti Slovenije 
narekuje več dejavnikov. Ti se že nekaj časa odražajo v upadanju 
določenih glavnih skupin storitev ter posledicah dejstva, da 
je bila s 1. januarjem 2011 odpravljena izključna pravica Pošte 
Slovenije za izvajanja rezerviranih storitev (liberalizacija trga 
poštnih storitev). Spremembe delovnega časa pošt so v skladu 
z napovedmi razvoja poštnega in širšega poslovnega okolja 
doma in na tujem v prihodnjih letih ter v skladu z zastavljenimi 
dolgoročnimi strateškimi razvojnimi smernicami Pošte Slovenije. 
Optimizacija delovnega časa pošt je le eden od ukrepov, ki so 
potrebni za  ohranjanje dolgoročne stabilnosti in uspešnosti 
poslovanja Pošte Slovenije, ki jih je družba dolžna zagotoviti. 
Sprememb se je Pošta Slovenije lotila na način, da je v največji 
možni meri ohranila dostopnost poštnega omrežja oziroma jo v 
določeni meri celo izboljšala, na primer s popoldanskim delom 
manjših pošt ter večjim številom odprtih okenc za uporabnike.

Pri določanju novega delovnega časa pošt so bile upoštevane 
organizacijske zmožnosti, ekonomski vidik poslovanja posamezne 
pošte ter delovnopravna zakonodaja in zakonodaja, ki določa 
opravljanje poštnih storitev v Sloveniji. Novi delovni čas je določen 
v urah, ki uporabnikom poštnih storitev praviloma najbolj ustreza, 
saj bodo pošte odprte v času, ko je obisk strank največji. 
Z novo ureditvijo bodo največje pošte še vedno poslovale 
z neprekinjenim delovnim časom za stranke, večina ostalih 
pošt pa bo prešla na deljen delovni čas. Za pošte je praviloma 
predviden tudi delovnik ob sobotah, hkrati pa bo na nekaterih 
poštah odprtih več poštnih okenc, kar bo povečalo dostopnost 
storitev uporabnikom. 
Novi delovni čas pošt je objavljen tudi na spletni strani Pošte 
Slovenije na povezavi
http://www.posta.si/opis-storitve/1596/Novi-delovni-casi-post.
S 1. julijem 2012 se bo spremenil tudi delovni čas pošte Velike 
Lašče in Turjak.

Pošta Slovenije
Služba za odnose z javnostmi

To je ena izmed izjav otrok iz skupine 
Ribic, kjer vsak petek v tednu opravljam 
pedagoško prakso.
Že zjutraj so me otroci pozdravili in 

mi hiteli pripovedovati, 
da bo danes poseben dan, 
saj bomo skupaj očistili 
okolico vrtca in s tem 

p r i p o m o g l i , 
da bo naš 
planet še lepši. 
Tako smo se 
23. marca 
opremili z 
r o k a v i c a m i , 
brezrokavniki 
in vrečami za 
smeti. Začeli 
smo pri vrtcu. 
Otroci so bili 
ves čas zelo 
natančni in 
so pobrali vse 
odpadke, ki 
so jih našli 
ob cesti. 
N a d a l j e v a l i 
smo proti 
Ulaki, kjer smo 
imeli malo več dela, saj 
je bilo ob cesti ogromno 
pločevink in ostalih stvari, 
ki ne sodijo v naravo. 
Ko so bile vreče polne, 
smo se obrnili in počasi 
odšli nazaj proti vrtcu. 
Prisluhnila sem pogovoru 
otrok, ki so se pogovarjali, 

da se bodo tudi doma skupaj s starši in 
bratci ter sestricami lotili pospravljanja 
odpadkov.
 Tudi oni se že zavedajo, da lahko s 
pravilnim ravnanjem poskrbimo, da bo 
okolje, v katerem živimo, še prijaznejše. 
Ravno to pa je bil tudi namen naše 
akcije.

Zapisala študentka Katja Levstek

Šola in vrtecObčinske strani

POVEZOVANJE MED 
VRTCEM IN ŠOLO

Starejši otroci letos zapuščajo vrtec. Da bi bil prehod v šolo 
lažji, bomo otrokom poskušali olajšati prehod z medsebojnim 
druženjem z otroki in učiteljicami prvega razreda. 

Dogovorili smo se za skupno vadbeno uro v šolski telovadnici. 
Skupaj smo se razgibali in preverili naše gibalne sposobnosti. 
Otroci so bili zelo navdušeni, saj uživajo v gibalnih dejavnostih. 
Izkazali so se kot dobri športniki in se že veselijo ponovnega 
druženja.

Zapisala vzg. Kristina Polzelnik Pirnat (skupina Ribice)

»Očistimo svet za lepši planet«

Rezultati glasovanja na zakonodajnem 
referendumu o Družinskem zakoniku

na voliščih v občini Velike Lašče
(25. 3. 2012)

Volišče
Velike Lašče (33)
Velike Lašče (34)
Rob
Turjak
skupaj

št. volivcev
1024
1104

639
650

3417

glasovalo
394
382
178
228

1182

%
38,48
34,60
27,86
35,08
34,59

veljavnih glasovnic
390
379
175
228

1172

ZA
134

91
70
99

394

%
34,36
24,01
40,00
43,42
33,62

PROTI 
256
288
105
129
778

%
65,64
75,99
60,00
56,58
66,38

Spremenjen delovni čas pošt

POŠTA VELIKE LAŠČE
POŠTA TURJAK

od ponedeljka do petka
8.00–11.30 in 14.30–18.00
8.00–10.30 in 14.30–17.00

sobota
8.00–11.00
9.00–11.00

Naj ponovim navodilo: kritina mora 
biti za transport na odlagaliøœe lepo 
zloæena na paleto in ovita s plastiœno foli-
jo - samo tako pripravljeno bodo prevze-
mali na transport!

Predstavnike zaselkov KO Rob tudi po 
tej poti prosim, da mi sporoœijo do sredine 
maja o zbrani kritini!  Lepo bi bilo, œe bi 
se akciji pridruæili tudi ostali krajevni od-
bori naøe obœine.

Tekst in foto: Sreœo Knafelc      

V okviru akcije "Oœistimo svet" je 24. 
marca  tudi v Krvavi peœi potekala œistilna 
akcija. Oœistili smo œudovito kraøko vrtaœo 
sredi Krvavskega polja. Organizirano so 
v okviru KO Rob œistili tudi v Centih in 
Osredku.

Poleg tega pa smo obœinsko akcijo 
odvoza kosovnih odpadkov izkoristili za 

Čistilna akcija 
v Krvavi Peči 
in 
akcija zbiranja 
stare salonitne 
kritine zaœetek zbiranja odpadne salonitne kriti-

ne kot økodljivega odpadka. 21 zaselkov 
Krajevnega odbora Rob je æe dobilo obve-
stila o naœinu zbiranja salonitnih odpad-
kov in predvidoma do konca maja bomo 
zbrali podatke o koliœini pripravljene sa-
lonitne kritine, da bi potem lahko organi-
zirali odvoz na posebno odlagaliøœe. Do 
sedaj smo samo v Krvavi Peœi in Sekiriøœu 
zbrali pet polnih palet! 
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V mesecu februarju smo imeli v vrtcu 
Sončni žarek obisk. Obiskali so nas otroci 
iz vrtca Ribnica. Pripravili smo jim 
program, razkazali vrtec in jih pospremili 
po Velikolaškem kulturnem parku. Nad 
obiskom so bili navdušeni. Zelo jim je 
bil všeč naš vrtec, nekaj pa  so že vedeli 
o našem pisatelju Franu  Levsiku, in 
sicer, da je napisal Kdo je napravil Vidku 
srajčico in Martina Krpana. Pisatelja, ki 
je bil  otrokom najbližje, smo si ogledali 
v kulturnem parku. Omenili pa smo tudi 
najpomembnejšega moža, katerega 
naši otroci že dobro poznajo, Primoža 
Trubarja. Otroke iz Ribnice smo pospremili 
skozi velikolaški  trg, da bi dobili   nekaj 
vtisov o našem kraju. Na nek način smo 
se gostitelji počutili kot mali vodiči.  V 

mesecu maju jim bomo obisk vrnili in si 
ogledali, kje so in kaj delajo Ribničani. Vsi 
se veselimo avtobusnega izleta in obiska 
v Ribnici. 
V skupini smo imeli tudi zelo zanimiv 
obisk. Obiskala sta nas starša deklice, ki 
sta zaposlena v ljubljanski Operi. Gospod 
je violist, gospa pa operna pevka. Bili 
smo navdušeni nad njuno predstavitvijo 
in pripravljenostjo prikazati svoj poklic 
tako majhnim otrokom. Iskreno se jima 
zahvaljujemo vsi iz skupine.
 

vzgojiteljica Irena Hren

Šola in vrtecŠola in vrtec

Utrinki iz skupine RačkObisk Kolumbijke v 
skupini Ribic 
V petek, 30. marca, smo v skupini Ribic nestrpno pričakovali 
Carmen, ki pa se malce razlikuje od nas. Prihaja namreč  iz 
Kolumbije in je temnopolta. 
V preteklem tednu so se otroci pogovarjali o ljudeh, ki živijo v 
popolnoma drugačnih razmerah kot mi. Veliko ljudi je revnih, 
zapuščenih ali osamljenih, in ker je večina le-teh temnopoltih, 
sva se z vzgojiteljico spomnili, da bi lahko v skupino povabili 
nekoga, ki je temnopolt. Spomnila sem se, da poznam Carmen, 
ki že nekaj let živi v Sloveniji. Rodila se je v Kolumbiji. Mojemu 
povabilu se je z veseljem odzvala.

S slikami in 
posnetkom nam 
je predstavila 
državo, iz katere 
prihaja. Otroci so 
jo sprva začudeno 
opazovali, saj je 
večina od njih videla 
t e m n o p o l t e g a 
človeka prvič. 
Postavili so ji veliko 
vprašanj, na katera 
jim je poskušala 
o d g o v o r i t i . 
Zaupala nam je, 
da vsi prebivalci 
Kolumbije radi 
plešejo in se 
zabavajo. Tako je 
deklico, ki se je 
pohvalila, da tudi 

sama obiskuje plesno šolo, naučila nekaj osnovnih korakov salse. 
Tudi otroci so ji pripravili majhno presenečenje. Zaplesali so ples, 
ki so se ga učili. Nad njihovim plesom je bila zelo navdušena.
Preden smo se poslovili, smo se še skupaj fotografirali. Otroci 
iz skupine Ribic so skupaj z vzgojiteljico in pomočnico Carmen 
podarili skromno darilce, s katerim so se ji želeli zahvaliti za obisk. 
Ko sem se kasneje pogovarjala z njo, mi je zaupala, da jo je bilo 
sprva malce strah, saj ni vedela, ali jo bodo otroci razumeli – kljub 
temu da zelo dobro govori slovensko. Ves strah pa je bil odveč, 
saj je na celotno skupino naredila več kot odličen vtis. Otroci so 
se jo zapomnili, hkrati pa so imeli priložnost, da so spoznali, da 
smo si ljudje lahko različni.

Zapisala študentka Katja Levstek

SKUPINI POLŽKI 
IN PIKAPOLONICE 
RAZVESELILI STARŠE 
V mesecu marcu praznujejo drage mamice in skrbni očetje. Ob 
tej priložnosti se v vrtcu Sončni žarek pripravljajo razna srečanja 
s starši.

V skupini Polžki in Pikapolonice smo razmišljali, kako bi razveselili 
starše. Porodila se je ideja, da delavke pripravimo lutkovno 
igrico ter izdelamo skromno darilce z otroki. Glede na starost 
otrok in ustvarjalne spretnosti  smo se odločile za tehniko odtisa. 
Otroci so s pomočjo odraslega naredili odtis svoje dlani v mavec. 
Nastali so unikatni izdelki. 

Si ti naša mami? je nosila naslov igrica, ki so si jo starši in otroci 
z zanimanjem ogledali. Ob koncu predstave je sledilo druženje 
posamezne skupine v igralnici. Na kratko smo pokramljali in 
staršem izročili darilca. Udeležba na srečanju je bila visoka.

Starši, 
zahvaljujemo 
se vam, ker 
cenite naš trud 
in prizadevnost. 
Vaša podpora 
nas navdihuje 
za nadaljnje 
delo.

  V imenu 
skupine Polžki 

in Pikapolonice 
zapisala

Jožica Planinšek 

DIRENDAJ V ŠPORTNI DVORANI – 
PUSTNO SREČANJE VRTCA SONČNI ŽAREK
Začela se je koledarska pomlad, sonce je prebudilo pisano cvetje 
in hladni zimski dnevi so le še bežen spomin. Vendar pa nas na 
pustno srečanje vrtca Sončni žarek spominjajo fotografije.
V petek, 17. februarja 2012, so se v športni dvorani Velike Lašče 
zbrale »male« in »velike« maškare.
»Rdeča nit« letošnje prireditve je imela slogan: Maškara ima 
talent!
Program so povezovali: klovn Pepi, klovn Srečko in Pika 
Nogavička. Nastopajoče maškare, med katerimi so bile delavke  
vrtca in starši, je ocenjevala posebna komisija. Le-to so sestavljali 
vodja vrtca, hišnik in pogumni prvošolec.
Za glasbo in plesno vzdušje je poskrbel Janez Marolt. Ob 
koračnicah so se predstavile posamezne skupine maškar. 
Ob koncu prireditve pa je zbrana druščina skupaj zaplesala. 
Mlajše maškare so se zavrtele s starši, starejše so se prepustile 
razigranemu vzdušju z vrstniki. Vesele in rdečelične maškare so 
dobro opravile svojo nalogo in uspešno pregnale zimo. Besedilo in foto Jožica Planinšek

               Živahen... kot barve!

nadomestni deli in dodatna oprema
avtoplašči, premontaža, shranjevanje
ličarsko-kleparska dela
popravila elektrike
nadomestno vozilo

Groznikova 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01/42 72 001
Gsm: 041 710 151
Email: klancar@dealer.renault.si
Delovni čas: pon - pet: 8.00 -16.30

pooblaščen servis na lokaciji LJ-Rudnik 
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IZ ŠOLSKIH KLOPI 
OZIROMA
IZVEN NJIH
Mesec marec je bil za naše učence in učitelje zelo aktiven. 
Odvijala so se številna tekmovanja, proslave, prireditve …
Na šolskem nivoju smo izvedli tekmovanje iz fizike in matematike 
(Kenguru). Tekmovanja iz matematike se je udeležilo 181 
učencev naše šole, 4 učenci so v nadaljevanju osvojili srebrno 
priznanje. Številčnost prijavljenih učencev kaže na to, da naši 
učenci radi tekmujejo, se primerjajo in želijo dobre rezultate.
Učenci so se z mentorji udeležili treh regijskih tekmovanj. Na 
tekmovanju Zlata kuhalnica, ki je potekalo v Novem mestu, 
so odlično kuhali in osvojili srebrno priznanje. Udeležili so se 
Cankarjevega tekmovanja, tekmovanja iz fizike in matematike. 
Pri fiziki so dosegli dve srebrni priznanji. 
Na državnem nivoju so se v mesecu marcu učenci udeležili 
tekmovanja iz kemije in angleškega jezika. Učenci so pri kemiji 
dosegli dve bronasti in eno zlato priznanje. Na tekmovanju iz 
angleščine je en učenec dosegel srebrno priznanje. 
Mesec marec je bil tudi kulturno bogat. Na PŠ Rob so nam učenci 
pripravili odlično predstavo Sneguljčica in sedem palčkov, na 
PŠ Turjak so se predstavili z inovativno izvedbo zgodbe Maček 
Muri. Tudi učenci 1. in 2. triade centralne šole so pripravili 
staršem imenitne predstave.
Na šoli smo gostili mladinsko pisateljico Deso Muck, ki je 
navdušila naše učence. Po predstavi si je ogledala tudi občinsko 
razstavo »Gospodinja se predstavi«. Bila je navdušena nad 
vsem, kar je videla. Prav tako so si razstavo ogledali naši učenci 
in se ob tem marsikaj novega naučili. Zahvaljujemo se vsem 
predstavnicam, ki so naše otroke vodile po razstavnem prostoru, 
za njihovo strokovno razlago.

Učenci so pod vodstvom mentorice in ožje skupine sodelavk 
v Levstikovem domu pripravile izjemno proslavo ob dnevu 
žena. Naši učenci z mentorico so sodelovali tudi ob proslavi 
materinskega dneva.
Vključili smo se v čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Glede na 
to, da naše učence iz varnostnega vidika nismo napotili na 
divja odlagališča, smo se osredotočili na okolico šole. V sklopu 
tega so učenci pod mentorskim vodstvom učitelja poslikali 
»škarpo« pri vhodu na razredno stopnjo. Vhod na nižjo stopnjo 
je prenovljen, osvežen, vesel …
Potekalo je sodelovanje z učenci iz OŠ Stara Cerkev, pridružili 
so se ji tudi varovanci iz Zavoda Želva. S takšnim sodelovanjem 
razvijamo spoštovanje, prijateljstvo in druge pomembne 
vrednote.
Na šoli smo pričeli z delovanjem šolskega radia. Pod mentorstvom 
učitelja se učenci, predsedniki razredov, predvsem 9. a in 9. b 
razreda, kalijo tudi na področju voditeljstva. Pripravljajo vsebine, 
vezne tekste, glasbene želje … Skratka, so zelo ustvarjalni. Moja 
želja je, da dobijo primeren prostor, kjer bi v primernem okolju 
lahko delali še bolje.
Dnevi dejavnosti so potekali po načrtu, pa vendar omenjam 
naravoslovni dan za učence 1. triletja z naslovom Sprejemanje 
drugačnosti. Mentorica, učiteljica v 1. triletju, se je s člani Društva 
paraplegikov in tetraplegikov dogovorila za sodelovanje. 
Obiskalo nas je 13 članov tega društva, ki so za učence pripravili 
delavnice in predavanja. Druženje je bilo res nekaj izjemnega, 
predvsem poučnega in v okviru  varnosti v prometu nujnega.

Na šoli so pričele potekati tudi dejavnosti za učence, ki se 
izvajajo na osnovi prostovoljstva. Delo je vezano na pomoč 
učencem z učnimi težavami in učencem, ki čakajo na prevoze.
Brez učiteljev, ki svoje delo jemljejo kot poslanstvo in motivirajo 
učence za sodelovanje na različnih področjih, in brez učencev, 
ki z veseljem sodelujejo, takšnih rezultatov ne bi imeli.
Hvala!

Veseli smo tudi konstruktivnega sodelovanja s starši, saj nam 
brez njih ne bi uspevalo. 
Naši učenci so izjemno uspešni na športnem področju, zato vse 
čestitke njim in mentorju.
In še smo:
- obrezovali in sadili drevesa z zunanjimi sodelavci,
- delovali v projektu Shema šolskega sadja,
- prodali kombi.

Ravnateljica: mag. Metoda Kolar

Desa Muck ob ogledu razstave

Prireditev ob 8. marcu
Prijaznost v besedah ustvarja zaupanje.
Prijaznost v mislih ustvarja globino.
Prijaznost v dajanju ustvarja ljubezen.

(Lao Z.)
8. marca so učenci osnovne, glasbene šole in vrtca v Levstikovem 
domu za krajane pripravili prireditev. S plesom, petjem, 
recitacijami so obiskovalcem, predvsem pa obiskovalkam  
polepšali večer. Misel, ki nas je vodila skozi prireditev, je bila 
ljubezen. 
Ob zaključku so otroci vsem dekletom in ženam podarili ročno 
narejene rožice.

Branka Levstik, foto LČ

Uprizoritev Povodnega moža na prireditvi ob dnevu žena

Naravoslovni dan

Prvošolčki

Skupina Metuljev iz vrtca

Šolski bend

Mladi recitatorji

Skupina Ribic iz vrtca

Otroški pevski zbor OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Otroški pevski zbor vrtca Sončni žarek
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Naravoslovni dan 
za prvo triado 
– Spoznavamo 
drugačnost
Naravoslovni dan z naslovom Spoznavamo drugačnost je potekal 
na naši šoli 22. marca za otroke prve triade in obeh podružničnih 
šol. Že sam naslov naravoslovnega dan pove, da smo konkretno 
spoznavali življenje ljudi, ki so drugačni. Pa se lahko vedno 
znova vprašamo: Ali ni vsak človek poseben in drugačen? Toda 
drugačni smo med seboj po starosti, velikosti, barvi oči, barvi las 
in še po marsičem. Mi pa smo spoznavali življenje paraplegikov 
in tetraplegikov iz Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. 
Tudi naši gostje  so se včasih razlikovali med seboj po teh 
lastnostih, bili so otroci, kot so naši otroci, mladostniki, kot so 
naši, veseli in razigrani. Danes pa se razlikujejo po tem, da sploh 
ne potrebujejo stopnic, pa da se stalno vozijo (zanimiva izjava, 
ki jo je dal Rok). Za svoje premikanje potrebujejo invalidski 
voziček. Invalidi so postali po prometnih nesrečah ali po 
drugačnih nesrečah, bodisi v gozdu ali po padcih s streh, dreves 
ali po skokih na glavo v vodo. Vsak od njih je zgodba zase, ki 
nas pretrese. Vendar si ne želijo pomilovanja, kajti z realnostjo 
so se že soočili. So nasmejani, hudomušni, prijetni. Svoje znanje 
in nasvete prenašajo mlajšim rodovom in jih seznanjajo, da je 
varnost v avtu, na kolesu, motorju prva in edina. 

Pod njihovim vodstvom smo izvedli različne delavnice  in 
poslušali predavanje. Delali smo po skupinah.
1. delavnica: Otroci so pod vodstvom Marije in Alenke izdelovali 
rožice, barvali jajčka in se tako preizkušali v ročnih spretnostih. 
2. delavnica: Preizkusili smo se v slikanju 
in tudi v slikanju z usti. Tako smo spoznali, 
da ni enostavno držati čopič z usti. Roke 
so bile kar naprej v pripravljenosti. 
3. delavnica: V telovadnici smo se 
preizkusili v namiznem tenisu.
4. delavnica: Z vozički smo se vozili med 
ovirami. V začetku je vsak imel svojega 
spremljevalca, saj je nevarno, da padeš z 
vozička.
5. delavnica: Vožnja z vozički in igranje 
košarke. Tudi to ni enostavno, da se moraš 
voziti in še metati na koš. 

6. delavnica: Mirjam in Rok sta predavanje in predstavitev 
popestrila s projekcijami številnih fotografij, ki so nazorno 
prikazale delo in aktivnosti invalidov. Stalno sta opozarjala 
na vzroke nesreč in hude posledice. Predstavila sta tudi svoje 
nesreče, prav tako so to naredili vsi člani po različnih delavnicah. 

Mirjam je invalidka več kot 20 let. Imela je prometno nesrečo, 
prav tako je imel nesrečo pred 13 leti tudi Rok. 
Šoli so podarili knjigo Lev Rogi in Ta nora luna. Knjigi sta po 
svojih doživetjih napisala paraplegika. V knjigi Lev Rogi je glavni 
junak levček, ki pleza po lestvi in pade. V knjigi Ta nora luna pa 
opisuje družino mišk.
Skupaj smo preživeli prijetno in poučno dopoldne. Vsi smo 

prepričani, da 
sreča ni odvisna 
od popolnosti 
telesa, temveč od 
popolnosti duha.

Branka Levstik

Šola in vrtec Šola in vrtec

VŠEČ MI JE 
»Všeč mi je«, je bil letos naslov teme projekta Turizmu pomaga 
lastna glava, ki ga že vrsto let pripravlja Turistična zveza 
Slovenije.

V letošnji turistični 
nalogi smo se 
odločili povezati 
preteklost s 
s e d a n j o s t j o . 
Pomaknili smo se v 
čas našega krajana, 
p o m e m b n e g a 
s o u s t v a r j a l c a 
s l o v e n s k e 
književnosti Frana 
Levstika, ki je v času 
svojega ustvarjanja 
napisal poljudno 
delo z naslovom 
Bučelstvo. V njem 
je opisal čebele 
in čebelarjenje, 
čebelarsko orodje 
in vse, kar sodi 

zraven. To njegovo delo smo vzeli kot osnovo za povezavo 
preteklosti s sedanjostjo. Zamislili smo si namreč spletno 
stran, ki bi bila namenjena vsem, ki jih čebelarstvo zanima, 
pa še nimajo ne svojega panja in ne čebel, bi pa radi aktivno 
spoznavali to dejavnost. Na spletni strani bi lahko spremljali 
novice o izvedbi različnih čebelarskih delavnic, ki bi potekale 
v čebelnjaku, glede na mesec in čebelarska opravila v tem 
mesecu. Hkrati bi lahko sodelovali v forumu, izmenjevali 
mnenja in izkušnje z registriranimi uporabniki le-tega ali pa 
postavljali vprašanja, na katera bi odgovarjal čebelar. Delavnice 
v čebelnjaku bi spremljale tudi druge zanimive aktivnosti v 
povezavi z drugimi posamezniki ali skupinami, kot so izdelava 
lesene medene žlice, medene limonade, glinenih medenih 
lončkov, sveč, peka medenjakov, apiterapija itd. Ob koncu leta 
bi pripravili posvet na temo Bučelstvo, ob tej priložnosti pa 
med aktivnimi sodelujočimi v tistem letu izžrebali tistega, ki bi 
za nagrado dobil svoj prvi panj s čebeljo družino. 

Ob zaključku projekta bi se radi zahvalili gospe ravnateljici 
mag. Metodi Kolar za podporo in pomoč. Čebelarsko znanje in 
izkušnje je z nami delil in nas vodil izkušeni čebelar in nosilec 

NAŠI OSNOVNOŠOLCI 
USPEŠNI TUDI V 
»BOWLINGU« – 
PREKO PODROČNEGA 
TEKMOVANJA SO SE 
UVRSTILI NA DRŽAVNO 
FINALNO TEKMOVANJE
»Bowling« je v osnovnih šolah relativno nepoznan in zaradi 
tega nezastopan šport. Zaradi svoje specifike se z njim resno 
ukvarja malo športnikov. Prav zato je Bowling zveza Slovenije 
lansko leto pričela z organizacijo osnovnošolskih tekmovanj. 
Ta se začnejo na področni ravni, najboljši dve ekipi pa se nato 
prebijeta na državno finalno tekmovanje. 
Vsaka šola lahko prijavi do tri trojke, ki so lahko tudi mešane po 
spolu in letih. OŠ Primoža Trubarja je letos prijavila dve ekipi in 
obe izmed njih sta se uvrstili na državno finale, ki bo v soboto, 
14. 4. 2012, v Bowling klubu 300 v Ljubljani.
Ekipa v sestavi učencev Kristjan Pečnik, Gal Škulj, Nejc Mramor je 
v predtekmovanju področnega prvenstva podrla največ kegljev, 
ekipa učencev Aljaž Ahčin, Ambrož Hren, Alen Salčinović pa je 
osvojila četrto mesto, ki je še vodilo v nadaljnje tekmovanje. 
Na poti do finala so po sistemu »stepladder« najprej premagali 
tretjeuvrščeno ekipo Barjanci 2 (iz OŠ Brezovica), nato pa še 
drugouvrščeno ekipo Barjanci 1 (prav tako iz OŠ Brezovica). 
Stopnjevanje forme so nato izkusili tudi člani prve naše ekipe, 
saj so premagali tudi njih. Priznanje za najboljši posamični 
rezultat je dobil Gal Škulj.  
Končni rezultati področnega tekmovanja:
1. mesto: OŠ PRIMOŽA TRUBARJA 2 (Aljaž Ahčin, Ambrož Hren, 
Alen Salčinović)
2. mesto: OŠ PRIMOŽA TRUBARJA 1 (Kristjan Pečnik, Gal Škulj, 
Nejc Mramor)
3. mesto: BARJANCI 1 (OŠ Brezovica)
4. mesto: BARJANCI 2 (OŠ Brezovica)
O rezultatih državnega finalnega prvenstva bomo poročali v 
naslednji številki.

Bojan Novak

čebelarskega krožka na naši šoli gospod Branko Borštnik, ki 
nam je tudi razkazal svoj čebelnjak, delil z nami Levstikovo 
»Bučelstvo« in nam pomagal s svojim velikim posluhom tako 
za čebele kot za mlade »turistično-čebelarske« podmladkarje. 
Velikodušno nam je posodil tudi staro orodje in pripomočke, 
ki so jih nekoč uporabljali v čebelnjaku, mi pa smo jih postavili 
na ogled na turistični tržnici v Mercator centru Šiška, ki sta nam 
jo pomagala zasnovati učitelja Milan Kastelic in Matic Praznik. 
Pohvaliti morava vse učence, ki so navdušeno sodelovali pri tem 
zahtevnem projektu. Za svoje delo so bili nagrajeni s srebrnim 
priznanjem Turistične zveze Slovenije. V najinem in njihovem 
imenu upamo, da bo Naša ideja kdaj tudi v resnici zaživela, saj 
se je pokazalo, da je zanimanja za BUČELSTVO veliko. Do takrat 
pa le nekaj utrinkov s turistične tržnice!

Mentorici: Renata Lesar Hržič in Andreja Svetičič
foto Nastja Rupar, učenka 6. a razreda
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MLAJŠI UČENCI OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE 
LAŠČE OSVOJILI 2. MESTO NA MEDOBČINSKEM 
TEKMOVANJU V 
NOGOMETU

ŠOLSKA NOGOMETNA EKIPA STAREJŠIH 
UČENCEV SE JE SENZACIONALNO UVRSTILA 
NA FINALNI TURNIR NAJBOLJŠE ČETVERICE 
SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOL

Nadaljuje se sijajna serija nogometne ekipe OŠ 
Primoža Trubarja. Po velikem uspehu uvrstitve 
na polfinalni turnir med najuspešnejših 16 
slovenskih osnovnih šol je sledil še večji – zmaga 
na polfinalnem turnirju in uvrstitev v finale 
državnega prvenstva. Tam se bomo pomerili s 
preostalimi tremi slovenskimi osnovnimi šolami, 
ki jim je prav tako uspel ta podvig.
Polfinalni turnir smo odigrali v daljnem Tolminu v 
ponedeljek, 26. 3. Na prvi tekmi smo z rezultatom 
4 : 3 premagali OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj na 
Gorenjskem. Sledila je tekma z vrstniki iz OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika, ki smo jo dobili z rezultatom 
5 : 2. Stopnjevanje dnevne forme smo potrdili 
na zadnji tekmi proti domači ekipi, OŠ Franceta 
Bevka Tolmin, z rezultatom 8 : 0.
Ekipo že od medobčinskega prvenstva naprej 
sestavljajo Kristjan Pečnik (kapetan), Nejc 
Mramor, Gal Škulj, Alen Salčinović, Luka Debeljak, 
Nejc Duščak, Žiga Štangar in Jakob Hočevar. 
V naslednji številki bomo poročali o razpletu 
finalnega turnirja.

Bojan Novak

Po poteh njihovih starejših kolegov 
uspešno stopajo tudi mlajši učenci OŠ 
Primoža Trubarja (7. razred in mlajši). Ti so 
namreč na medobčinskem tekmovanju 
v nogometu, ki je bilo na OŠ Ig, osvojili 
drugo mesto.
V skupinskem delu so premagali vrstnike 
iz OŠ Brezovica z 1 : 0, OŠ Dobrova 5 : 1 
in OŠ Škofljica 5 : 1 . V polfinalu so jim 
nasproti stali učenci iz OŠ Log Dragomer. 
Naši učenci so bili uspešnejši in se uvrstili 
v finale. Tam so se še enkrat pomerili z 
ekipo OŠ Brezovica. Tokrat so bili slednji 
uspešnejši in zmagali s 3 : 1.
Ekipo OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 
so sestavljali: Jakob Hočevar, Klemen 
Sernel, Nik Pintarič, Žan Žužek, Gašper 
Marinč, David Škof, Jošt Žužek in Tomi 
Jakša. Z osvojitvijo drugega mesta so se 
učenci uvrstili na področno tekmovanje.
Zahvaljujemo se Mitji Pintariču in 
Primožu Škulju iz NK Velike Lašče za 
pomoč pri spremljanju ekipe.

Bojan Novak 

Šola in vrtec

razreda je spregovoril o svojih olimpijskih vtisih, o olimpijskih 
vrednotah, ki poudarjajo sodelovanje, druženje in »fair play«. Z 
njim je bil tudi Aleš Šolar, koordinator projekta na OKS, ki nam 
je predstavil olimpijske simbole (plamenico, zastavo, himno) in 
veličino tekmovanja.
– Učenci 7. b razreda si bodo do konca šolskega leta dopisovali 
z vrstniki izbrane šole v Veliki Britaniji. Preko elektronske pošte 
bodo predstavili domači kraj, državo Slovenijo, slovenske 
športnike … 
– Obisk predstavnikov OKS, na katerem bodo spregovorili nekaj 
več o postopku izbiranja športnikov za olimpijske igre. Ta obisk 
se bo zgodil v ponedeljek, 23. aprila.
– Interni likovni natečaj znotraj naše šole. Najboljši izdelki bodo 
krasili publikacijo, ki jo bodo imeli slovenski športniki s seboj v 
Londonu.
– Za učence 1. triletja bo OKS predvidoma v okviru občinskega 
praznika izvedel t. i. mini olimpijado. V začetku bo prava 
olimpijska procedura (slovesen mimohod ekip), kasneje pa se 
bodo učenci pomerili v zanimivih športnih igrah.
– S pomočjo britanskega veleposlaništva bomo na za učence 
3. triletja pripravili posebno uro spoznavanja Londona, 
olimpijskih iger ter športnega izrazoslovja v angleškem jeziku. 
Ob tem bomo izvedli tudi mini kviz na temo olimpizma (tudi to 
v angleškem jeziku).
– Na letošnjem 16. Krpanovem krosu, ki bo v sredo, 25. Aprila; 
na Turjaku bodo predstavniki OKS izvedli olimpijski in »fair 
play« protokol s himno. Kasneje med samo prireditvijo pa bodo 
z učenci klepetali o olimpijskih igrah. Prisoten bo tudi vrhunski 
slovenski športnik, ki bo povedal kaj o svojih občutkih na 
športnih tekmovanjih in treningih. Vabljeni.
Sicer pa učenci 7. b razreda že spoznavajo čare olimpijskih iger. 
V učnih načrtih smo se potrudili najti tiste cilje in vsebine, ki se 
bolj nanašajo na olimpijske igre. Spoznavamo zgodovino, pot 
olimpijskega ognja, prizorišče – London z okolico, olimpijske 
športe, slovenske kandidate za nastop na OI. Pri tehničnem in 
likovnem pouku pa se posvečamo izdelkom na temo OI.

Veseli smo, da so se vsi udeleženci izredno pozitivno odzvali 
na projekt. V prvi vrsti učenci, katerim je projekt namenjen. 
Opažamo povečano motivacijo za učenje in spoznavanje novih 
vsebin. Na ta način vpeljujemo sodobnejše metode učenja. 
Veseli smo bili zelo pozitivnega odziva gospe ravnateljice, ki 
je projekt že v začetku podprla in prispevala tudi nekaj svojih 
predlogov. Navsezadnje pa nas posebej veseli, da se je projektu 
priključila tudi Občina Velike Lašče. Lažje je delati s tako široko 
podporo, zato pričakujemo, da bo projekt do konca šolskega 
leta prinesel veliko pozitivnih stvari. S sodelovanjem šole, OKS 
in Občine Velike Lašče bomo zagotovo v praksi udejanjili eno 
od osnovnih vrednot olimpizma – sodelovanje. 
Bralce Troble bomo v vsaki številki seznanjali z aktualnimi 
novicami in napredkom projekta.

Bojan Novak, koordinator projekta na šoli 

OSNOVNA ŠOLA 
PRIMOŽA TRUBARJA 
VELIKE LAŠČE V 
SODELOVANJU 
Z OLIMPIJSKIM 
KOMITEJEM SLOVENIJE 
PRIPRAVILA PROJEKT              
POLETNE OLIMPIJSKE 
IGRE LONDON 2012

Zavarovalnica Triglav vsako leto pelje preko 3.000 slovenskih 
Na Osnovni šoli Primoža Trubarja veliko pozornost namenjamo 
športu in njegovemu vplivu na otroke in mladostnike. Tako v 
letošnjem letu ne moremo mimo največjega športnega dogodka 
vsakih štirih let – olimpijskih iger. Te bodo sicer potekale v času, 
ko bo šola zaprta, učenci pa na zasluženih počitnicah. Kljub 
temu smo se na šoli odločili, da zasnujemo projekt, s katerim 
bomo učencem približali olimpijske igre, olimpijske vrednote in 
čare tega glamuroznega tekmovanja.
V začetku smo mislili projekt izpeljati medpredmetno znotraj 
šole. Preko vsebin športne vzgoje, geografije, zgodovine, 
angleščine, likovne vzgoje ter tehnike in tehnologije smo hoteli 
učencem 7. b razreda približati poletne olimpijske igre. 
K sodelovanju smo povabili našo krovno športno organizacijo 
– Olimpijski komite Slovenije (OKS). Na naše veliko veselje so 
na OKS projekt ocenili kot odličen, zato je prišlo do srečanja, na 
katerem smo se dogovorili za skupno sodelovanje. Naš projekt 
smo priključili vseslovenskemu projektu OKS in tako združili 
dva projekta v enega.
Sodelovanje z OKS se bo kazalo preko naslednjih aktivnosti:
– Obisk olimpijske legende Miroslava Cerarja na šoli. Ta del je že 
realiziran. G. Cerar, sicer tudi častni občan Občine Velike Lašče, 
nas je obiskal v ponedeljek, 12. marca. Učencem od 5. do 9. 
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Zavarovalnica Triglav vsako leto pelje 
preko 3.000 slovenskih osnovnošolcev v 
Planico. Tudi letos smo prejeli povabilo, 
kateremu smo se z velikim veseljem 
odzvali. Tako smo bili v četrtek, 15. 
marca, priča dvema trening serijama in 
kvalifikacijski seriji. Poleti so potekali v 
prekrasnem vremenu in vsi smo uživali. 
Poleg dolgih poletov in odličnega 
vzdušja smo bili deležni še nekaterih 
malenkosti, ki so prispevale k prekrasnim 
spominom, ki smo jih odnesli s seboj. 

Tako smo se že na avtobusu šli nagradno 
igro, na prizorišču smo skakali v daljino 
z mesta in si prislužili veliko brezplačnih 

sladoledov, dobili smo toplo malico, videli 
predstavitev slovenske vojske, kupovali 
navijaške rekvizite, si lepili tatuje na lica, 
navijali z navijaškimi ragljami, se greli z 
novimi rdečimi kapami, v gneči spoznavali 
simpatične neznane osnovnošolce, se 
gnetli v gneči za avtograme skakalcev in 
počeli še marsikaj.

Ni kaj, Planica je zakon!
Bojan Novak 

Fotografija: www.risporter.com

Šola in vrtec/Kultura Kultura

OSNOVNOŠOLCI IZ VELIKIH LAŠČ SO BILI PRIČA 
TUDI LETOŠNJEMU PLANIŠKEMU PRAZNIKU

Vabimo bralce, da se nam 
pridružijo na

16. Krpanovem 
krosu,

 ki bo potekal

v sredo, 25. 4. 2012,
v popoldanskem času na 

Turjaku

(pričetek ob 14.30). 

Pridružite se nam v aktivni vlogi 
tekača –

tek odraslih bo dolg 5,5 km 
(po naravoslovno-učni poti do 

Malega Osolnika in nazaj),
štart pa bo ob 16.40.

Lahko pa pridete tudi kot gledalci. 
Gotovo ne boste prikrajšani za 

zanimive športne utrinke, za katere 
bo poskrbelo več kot 400 mladih 

tekačev. Letos bomo imeli v gosteh 
predstavnike Olimpijskega komiteja 

Slovenije, ki bodo v počastitev 
olimpijskega leta ob 14.30 izvedli 
olimpijski in »fair play« protokol, 

kasneje pa učencem in obiskovalcem 
v delavnici predstavljali olimpijske 
zgodbe, vrednote, zgodovino ipd. 

Več o sami prireditvi si lahko 
preberete na spletni strani Osnovne 

šole Primoža Trubarja.

Organizacijski odbor

Trubarjevi 
četrtki  2012
Trubarjeva 
domačija
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. 

1. TRUBARJEV ČETRTEK
z Rokom Horženom 

16. februar 2012 ob 19. uri, 
Trubarjeva domačija – skedenj

Rok Horžen (citat): »Malo je genijev, ki 
lahko pišejo kar tako – iz fotelja.
Jaz moram dobre tekste najprej preživet,
potem jih zapišem v postelji.«

Prvi Trubarjev četrtek se je odvil v prijetni 
atmosferi opojnih besed nadebudnega 
pesnika Roka Horžena. S svojo rokersko 
pojavo  je s pomočjo prijatelja Daliborja 
Josipovića Iz Kočevja na kitari pričaral 
posebno prijetno vzdušje. Večer, poln 
smeha in nepričakovanih izjav, je žarel v 
odkrivanju večplastnosti njegovih pesmi, 
ki se rahlo uporniško in  sramežljivo 
razgaljajo s pomočjo Rokove tipične 
interpretacije. Norčavost in svojstvenost 
se zrcali v odkritosti njegove poezije. 
Njegova prva pesniška zbirka Nočna 
slepota na iskriv način in z veliko mero 
ironije išče smisel življenja. Vredno branja.

Večer je povezovala Saša Strnad, ki pravi:
Poezijo je treba pomlajevati, kar pomeni 

več knjig, deliti prostor z mlajšimi 
generacijami, začeti iz nič, v praznem 
prostoru stavka, besedne zveze, se 
prepustiti toku današnjega jezika, priklicati 
svoja daljša, drzna, avtentična občutja, 
skrivati se na odkrit način.  In to Rok Horžen 
zna, v jasnem tonu kliče drzna občutja, 
ne boji se, če mu spodleti. Skozi pesmi 
odkriva obraz blage ironije, govori o sebi, 
tebi, meni, o nas, čeprav samo v obrisih. V 
obrise verjamem, v obrisih je končnost  kot 
dar popolnoma jasna. Vse njegove pesmi, 
ki so kot nekakšne zgodbe – hudomušnice, 
maločudnice  podpira ustrezna oblika 
pesmi, ki jih slika že dobrih deset let. 
Kaj je v ozadju pesmi, ki se zdijo kot trenutki 
vsakdanjega življenja, si lahko preberete 
v Nočni slepoti ali novejših pesmih, 
objavljenih na portalu Pesem.si.

TINGELIN

Boriš se s seboj
in proti sebi. 
 
Krohotaš se na vsa usta,
ko z vodenim pogledom
centriraš mušico pred očmi,
rosa na trepalnicah
pa se strdi v lepilo. 
 
Silno telo,
ki je pri iskanju hrane
lahko v enem kosu prepotovalo
na desetine kilometrov,
je čez noč strohnelo.
Izmučeno srce
ne ujame ritma
in v soparnem bluesu utripa v 
prazno. 
 
Tvoji alfa dnevi so končani;
Tingelin,
če ne zmoreš lakote,
nas rajši pusti.

(Avtor : Rok Horžen)

2.TRUBARJEV ČETRTEK – 
Žiga Stopinšek  

15. marec 2012, ob 19. uri, 
Trubarjeva domačija – skedenj

Na drugem Trubarjevem četrtku se 
je predstavil Žiga Stopinšek s svojim 
prvencem »Skozi kosmate oči«, kjer 
preseneti s svojo zrelostjo, dovršenostjo 
in sporočilnostjo. Človek ne more dojeti, 
da gre za poezijo enaindvajsetletnega 
študenta informatike. Večer je bil prava 
poslastica za sladokusce literarnih 
presežkov.

Peter Rezman o pesniški zbirki :  »Pesniška 
zbirka Skozi kosmate oči ni značilen 
prvenec, kot jih večinoma poznam, saj je 
po mojem razumevanju poezije mnogo 
takšnih, kjer gre za bolj ali manj posrečen 
izbor pesmi, ki so se pač bolj ali manj 
zavestno zapisale do sestave zbirke. 
Kosmate oči so napisane, niso sestavljene 
razumsko, a hkrati paradoksalno, skušajo  
(pre)stopiti na drugo stran razuma. 
Morebiti celo kot barvne pdoobe v 
negativu, v raziskovanju občutij, ki so 
ljudem pogosto nedoumljiva. »

SKOZI KOSMATE OČI

ko večer razliva kislino 
po zlomljenih srcih 
odganja misel na jutri 
in asfalt se smeji 
dolgim potem 
s široko odprtimi usti 
 
bratje in sestre 
barvajo poteze 
svojih najdražjih 
ko nežen metulj 
pobruha 
sladek cvet 
 
nekaterim se 
skozi kosmate oči 
plazijo pobrite besede 
 
drugi jim pustimo 
da malo pikajo 

Uživala sem vsak trenutek večera, 
pogrešala sem le več občinstva, 
pravzaprav sem pogrešala domače 
občinstvo. Vesela in srečna sem, da sem 
dobila priložnost, delati na področju 
kulture v domačem kraju. Me pa žalosti 
dejstvo, da naš trud velikokrat ni 
poplačan s povratnimi informacijami. 
Dragi Velikolaščani!Dokažimo, da 
smo rojeni v zibelki slovenske kulture. 
Odprimo oči, napnimo ušesa in se 
pustimo presenetiti. Literarni večeri, 
razstave, koncerti, kot tudi ambient 
Trubarjeve domačije in gradu Turjak, 
ponujajo  hrano za dušo in razsvetljujejo 
misli. Naj razsvetlijo tudi našo zavest.

Javni zavod Trubarjevi kraji
Silva Langenfus

V četrtek, 19. aprila, ob 19. uri,
vas  vabimo 

na Trubarjevo domačijo na Rašico
na 

3. TRUBARJEV ČETRTEK.
Predstavila se nam bo Andrejka Jereb z novo pesniško zbirko 

»NA ŠAHOVNICI«. 
Večer bo povezovala Ana Porenta.

 
Vljudno vabljeni!

(Javni zavod Trubarjevi kraji, Občina Velike Lašče in Pesem.si)

V četrtek, 17. maja,
ob 19. uri, vas  vabimo 

na Trubarjevo domačijo 
na Rašico na 

4. TRUBARJEV 
ČETRTEK.

Predstavil se nam bo Franci 
Novak s pesniško zbirko 

»OTROŠTVO NEBA«, ki je 
lani izšla pri Mladinski knjigi. 

Večer bo povezovala
Ana Porenta.

Vljudno vabljeni!
(Javni zavod Trubarjevi kraji, Občina 

Velike Lašče in Pesem.si)

April
Sence ptic se stapljajo s sencami  
postav, ki stopajo po cestah. 

Združeni smo le v padcu svetlobe, 
ki odpira poletje,
potem ptice odletijo kot puščice 
z lesketajočimi se peresi
in pustijo v naših telesih 
bleščečo, odprto rano.

Druge stvari rastejo in izginjajo  
v igri aprilskega sonca,
ki polaga svetle in temne pasove 
na telesa iz vetra in dežja. 

Čez hribe polzijo  
bele zamisli oblakov. 

Tam daleč nekdo pluje na dolgi senci  
nazaj v njihovo srce.

(Franci Novak)
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ARTHUR 3, dvd
HAPPY FEET TWO, dvd
TRUBARJEVI KRAJI, dvd
DA VINCI LEARNING, dvd
TOM AND JERRY, dva
GREGOR IN DINOZAVRI, 2 dvd-ja
MOJSTER MIHA, 5 dvd-jev
PO SLEDOVIH ANDREJA TURJAŠKEGA, 
dvd
DVOJNE POČITNICE, dvd
GROZNI GAŠPER, dvd

Tudi v knjižnici Frana 
Levstika praznujemo 
mednarodno leto zadrug

Leto 2012 so Združeni narodi razglasili za 
mednarodno leto zadrug, saj so zadruge 
tiste, ki pomagajo manjšim kmetijam in 
podjetjem, da lažje preživijo. Zadruge 
pomenijo sodelovanje,  združevanje in  
samo s sodelovanjem bomo preživeli krizo, 
ki se kaže na vseh področjih.
V okviru te misli smo se v knjižnici povezali 
z zadrugo v Velikih Laščah in za vas 
pripravili kratek sprehod po zgodovini 
zadruge. Ogledate si lahko tudi izdelke 
naših najmlajših na temo sodelovanja. 
Lepo vabljeni na ogled razstave!

NAPOVEDNIK:
ponedeljek, 23. april, ob 19.00  
VELIKOLAŠKI SPOMINI
četrtek, 3. maj, ob 19.00
ČETRTKOVO SREČANJE Z MIHAELO
ponedeljek, 7. maj, ob 18.00  
PRAVLJIČNA URA 

VABIMO
VSE LJUBITELJE SLOVENSKE 

NARODNE PESMI NA

VOKALNI 
VEČER 

KVARTETOV 
IN 

KVINTETOV 
TURJAK 2012,

ki bo v SOBOTO, 21. 
APRILA, ob 20. URI 

V GRADU TURJAK

Z NASTOPAJOČIMI
IZ CELE SLOVENIJE.

Slikarska razstava
likovnih sekcij

KUD Marij Kogoj Turjak 
in Likovno društvo 2002 

Škofljica.
Vstopnine ni.

Vljudno vabljeni!

KUD Primož Trubar
Velike Lašče 

ponovno uprizarja predstavo
iz sezone 2010/2011

Frederico Garcia Lorca

NEUGNANA 
ČEVLJARKA

Levstikov dom, 

torek, 24. aprila,
ob 19.30.

LEPO VABLJENI!

Kultura

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                  8,00 eur
zaposleni                                              12,50 eur

KNJIŽNE NOVOSTI V MESECU 
MARCU

Otroci in mladina
leposlovje
NO IN JAZ, D. Vigan
KJE JE FRIDA?, E. Hardy
VELIKA KNJIGA MALE NELI, P. Goodhart
JAJCA, J. Spinelli
REVOLVER, M. Sedgwick
ČAVKNJENA ČAROVNICA SPET RAZSAJA, 
H. Kraan
HIŠA IZ KOCK, E. Peroci
PETELINJE IN PAVJE, B. Štampe Žmavc
KOZA ZOJA IŠČE PRIJATELJICO, H. Kraljič
MIŠI, G. Reece
ŽIVA ŽGANEC, A. Blabey
IZAK JE PRVAK, E. Beaumont
MATEVŽ DOBI SESTRICO, A. Petigny
MATEVŽ PRAZNUJE ROJSTNI DAN, S. 
Lambert
MALA ČAROVNICA LILI IN …, Knister
PRINCESA AMALIJA IN SREBRNI TJULENJ, 
V. French
LOV NA POŠASTI. Kralj kuščarjev, A. Blade
LOV NA POŠASTI. Podganja pošast, A. 
Blade
LOV NA POŠASTI. Osja kraljica, A. Blade
LOV NA POŠASTI. Meč pogube, A. Blade
ČAROVNIŠKA VAJENKA, M. Broderick
VELIKA SKRIVNOST, E. Battut
O ZMAJU, KI JE ŽELEL BITI KRALJ, S. Pregl
IZDAJA, U. Dubosarsky
PIKA, I. Vang-Nyman
VAMPIRKIN DNEVNIK, 5. del, L. J. Smith
OGNJENO RDEČA FRIDERIKA, C. 
Nöstlinger

Stroka
MITOSLOVJE, D. Steer
OBIŠČIMO MUZEJ, F. Ducatteau
KITI, B. Rheenen
LONDON: vse, kar te zanima, K. Lamprell
PARIZ: vse, kar te zanima, K. Lamprell
RIM: vse, kar te zanima, K. Lamprell
VSE NAŠE DRUŽINE, A. Maxeiner
POMLADNA RAZIGRANOST
ŠKRAT ZGUBA IN KAMELEON, J. Godec 
Schmidt

Odrasli
Stroka
NARAVNO ZDRAVLJENJE S ČESNOM, S. K. 
Vanjkević
NARAVNO ZDRAVLJENJE S KORENJEM, 
M. Ubiparip
PROVANSA IN AZURNA OBALA, R. 
Gauldie
KONJI: celovit priročnik za oskrbo in 
nego
MARS IN VENERA V NAVZKRIŽJU, J. Gray
VELIKI OBJEM: vodič, M. Stvarnik
VELIKA KNJIGA O KVAČKANJU, S. Whiting
KLEOPATRA: življenjepis, S. Schiff
PITE, POGAČE IN ZAVITKI
SLAŠČICE ZA OTROKE
PRVA LETA, M. Jovančević
KNEIPPOVA ŠOLA ZDRAVJA, H. Kreiter
ŽIVETI ZAKON PRIVLAČNOSTI, R. German
POTI ZA VSE DNI: vodnik, U. Golob
IZBOR NEDELOVIH GOSTILN 2012, U. 
Mencinger
PRAVNIK PRI VAS DOMA, B. Turk
KRUH IN DOBROTE IZ KVAŠENEGA TESTA, 
V. Umeljić

Leposlovje
ŠALJIVI SLOVENEC
DOBRA ŽENSKA, D. Steel
RAJ … Z NAPAKO, D. Ocvirk
OTOK SPOZNANJA, J. Deveraux
JONATHAN STRANGE IN GOSPOD 
NORRELL, 1. del, S. Clarke
JONATHAN STRANGE IN GOSPOD 
NORRELL, 2. del, S. Clarke
JONATHAN STRANGE IN GOSPOD 
NORRELL, 3. del, S. Clarke
HAMAM BALKANIJA, V. Bajac
IZ RODA V ROD, N. Kušar
ZAROTA KRALJA JAKOBA, P. DePoy
KJER SO SONCA SVOBODNA, K. G. 

Parsons
V OKOVIH LJUBEZNI, R. Rogers
SPOMLADANSKI ŠKANDAL, L. Kleypas
ANGELI, T. Pavček
RDEČA HIŠA, L. Child
PROTI SONCU, M. Tepeš
SVETLOBA V SRCU, K. Kolmanič
DNEVNIK ANGELA VARUHA, C. Jess-
Cooke
LJUBEZEN NA DOLGE PROGE, J. Costello
ZBIRALEC KOSTI, J. Deaver
GRADOVI, J. Garwood
SVETILNIČARJEVA ŽENA, K. Viggers
BALADA O SNEGUROČKI, S. Makarovič
BITI MAMA POSEBNEGA OTROKA, A. 
Bučer
ZGODBA O LJUBEZNI IN TEMINI, A. Oz
UROČENI VIKONT, J. D'Alessandro
LJUBEZEN SE ZGODI, J. Mansell
IGRANJE, S. Hrastelj
PROSTE ROKE, J. Deaver
VAJENEC, T. Gerritsen
V ZLATO ODETI DNEVI, J. Deveraux
ČE SI DRZNEŠ, K. Cole

DVD, CD odrasli
SOME LIKE IT HOT, dvd
SOMEWHERE, dvd
BAD TEACHER, dvd
REAL STEEL, dvd
GAME OF THRONES, 5 dvd-jev
KINGDOM OF HEAVEN, dvd
TOBACCO ROAD, dvd
HIGH FIDELITY, dvd
A MIGHTY WIND, dvd
CLEOPATRA'S PALACE, dvd
LOST TEMPLE TO THE GODS, dvd
EARTH SCIENCES; MEDICINE, dvd
MAHLER, dvd
ORLOVI RANO LETE, dvd
THIS IS SPINAL TAP, dvd
DR. T & THE WOMEN, dvd
JOGA, dvd
SHI MIAN MAI FU, dvd
DANNY THE DOG, dvd
LOVE IN THE TIME OF CHOLERA, dvd
SIGNS, dvd
ODA PREŠERNU, dvd

DVD, CD otroci in mladina
KRTKOVA DOBRA DELA, dvd
DIEGO IN PRIJATELJI, dvd

Gospa Ana Debeljak je skupinici Ribic predstavila zadruge.
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Smo v najlepšem letnem času, ko se narava prebuja in začenja 
novo rast in nova življenja. Toplo sonce, daljši dnevi nas 
gospodinje s podeželja vabijo v naravo po kmečkih opravilih.
Ko pa je narava spala in so bili dolgi zimski večeri,  je bil pravi 
čas, da smo gospodinje ustvarjale in delale, kar nas najbolj veseli. 
Nastali so čudoviti izdelki. Vsaka avtorica je dala dušo svojemu 
ročnemu delu. Poudarek ročnih del je bil   dediščini naših mam 
in babic. Nekatere delajo moderna in zahtevna ročna dela, ki 
bodo nekoč tudi kulturna dediščina. Seveda pa nismo pozabile 
na vsakdanje delo in peko v krušni peči ter na vlaganje sadja in 
zelenjave.
Gospodinje smo uspešne tudi na drugih področjih, npr. na raznih 
tekmovanjih, pa naj bo z ročnim orodjem, kot je kosa, ali pa s 
traktorjem.
Z razstavo smo pokazale, da je v preprosti podeželski ženi veliko 
domišljije, ustvarjalnosti in estetike ter si srčno želimo, da bi bile 
temu primerno tudi spoštovane.

V okviru DPŽ pa je bila izvedena prireditev za materinski dan, 
katere koordinatorka je bila učiteljica in naša članica Jožica 
Mausar, za kar se ji najlepše zahvaljujemo, prav tako tudi vsem 
nastopajočim.

Zahvaljujemo se tudi KZ Velike Lašče za brezplačen prostor, GD 
Dvorska vas za mize, gostilni Kukelj za pecivo, članicam UK Nitka 
za sodelovanje na prireditvi.

Lepo se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste na kakršen koli način 
pomagali pri razstavi ˝Gospodinja se predstavi˝.

Milka Debeljak

Naša dediščina

Razstava Gospodinja se predstavi 

Butare z 
Gradeža na 
razstavi v 
Ribnici
Od 21. marca do 8. aprila so bile v 
Rokodelskem centru Ribnica na ogled 
velikonočne butare, ki so jih izdelali 
člani in članice 13 različnih društev 
s suhorobarskega območja ter en 
posameznik. Ob odprtju razstave, kjer 
je spregovoril tudi ribniški župan Jože 
Levstek, je bila poudarjena pomembnost 
sodelovanja med društvi s tega območja. 
Mnoga si med drugim prizadevajo za 
ohranjanje kulturne dediščine in v njihovo 
dejavnost sodi tudi izdelava različnih 
domačih izdelkov. 
Letos so bile tako prvič predstavljene 
– tradicionalne in tudi izvirnejše –
velikonočne butare in tri od njih so 
izdelale članice Društva za ohranjanje 
dediščine Gradež. Jana Feguš je za 
izdelavo uporabila sedem leskovih palic, 
bršljan in trto, vse je povezala z rafijo, 

nanjo pa je nalepila tudi različno suho 
sadje. Joža Koprivec je za osnovo vzela 
bršljan, križ je naredila iz trtnih vejic, v 
butaro je z vrvico povezala še enoletne 
leskove šibe, mačice, oljčne vejice, brinje, 
reso in vejice sadnega drevja, okrasila 
pa jo je s pomarančo. Tudi Slavka Virant 
je uporabila bršljan, leskove palice, trto, 
mačice in reso, dodala pa je še dren in 
jabolko. 
Zavod za rokodelstvo, muzejsko in 
galerijsko dejavnost iz Ribnice je poleg 
razstave pripravil tudi zgibanko, v kateri so 
opisani različni krščanski obredi na cvetno 
nedeljo na suhorobarskem območju. Član 
gradeškega društva Stane Zabukovec 
je tako za izdajo zgibanke povedal, da 
je na Gradežu butaro običajno naredil 
gospodar. Osnova zanjo sta bila bršljan 
in leskove palice, dodal pa je tudi reso, po 
eno vejico vsakega sadnega drevja, brinje 
in oljčne vejice. Po blagoslovu v cerkvi, 
kamor so butare nesli otroci, so morali 
hiteti domov, da bi bile vprežne živali hitre 
pri delu. Butare so nato razdrli, večino so 
dali domačim živalim, del so položili pod 
streho za obrambo pred strelo, del pa so 
ob božiču porabili kot kadilo.

Zdenka Zabukovec

V Zavodu Parnas smo se odzvali povabilu Rokodelskega centra 
Ribnica, da predstavimo robarsko butarico na razstavi butaric 
celotnega suhorobarskega območja. Na ogled je bila od 21. 3. do 
8. 4. 2012, razpis za sodelovanje pa je bil objavljen tudi na spletni 
strani Občine Velike Lašče. Na treh čajankah v PARNAS centru 
nam je uspelo postoriti vse – zbrati in zapisati še ohranjeno 
izročilo o izdelavi butaric v okolici Roba, izdelati butarici za 
razstavo ter si ogledati razstavo v celoti.

Aktivnosti so se pričele z obiskom 
etnologinje Tine Zajc iz Rokodelskega 
centra na prvi čajanki  ob dnevu žena. Med 
prijetnim pogovorom so ji starejše gospe iz 
Roba pomagale izpolniti vprašalnik in se ob 
tem spomnile številnih  podrobnosti. Tina 
je ob odhodu poskrbela za presenečenje 
ob 8. marcu, naša prostovoljka Jožica 
pa je vsako udeleženko obdarovala 
z ličnim spomladanskim šopkom. 
Naslednji teden (15. 3.) smo se  lotile 
izdelave dveh butaric za razstavo v 
Ribnici. Delavnico je vodila prostovoljka 
Majda Tekavec iz Roba, nekatere so 
delale, druge klepetale, gospa Stana 
pa je vestno zapisovala, kaj vse smo 
povezovale v butarice. Ko je bila osnova 
iz šib pripravljena, je sledilo dodajanje 
bršljanovih vejic. Robarska butarica je na 
kratkem ročaju, zato smo na koncu veje 
porezali.
Tretjo čajanko (29. 3.) smo si spremenile v izlet in se odpravile na 
ogled razstave butaric v Rokodelski center Ribnica. 

Na razstavi v Rokodelskem centru jim je spretno uspelo 
povezati različne akterje suhorobarskega območja, sodelovalo 
je 13 društev in posameznikov iz občin Kostel, Kočevje, Ribnica, 
Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in Dobrepolje. Pokazalo se je, 
da na eni strani znamo ohranjati tradicionalno izdelavo butaric, 
na drugi pa si nadvse domiselno upamo dodajati značilnosti 
domačega okolja in lastno ustvarjalnost – tudi pri butaricah. 
Nekatere butarice so bile podobne ljubljanskim, druge so 

vsebovale češarke, semena, trakove, celo 
cvetove iz krep papirja. Med razstavljenimi 
nas je najbolj navdušila butarica iz 
Loškega Potoka, ki je poleg umetelno 
zvitih vej vsebovala tudi na vejice nanizan 
bob in zimzeleno listje. Najbolj smo bile 
seveda ponosne na svoji robarski butarici, 
ki sta v družbi z butaricama Društva za 
ohranjanje dediščine Gradež predstavljali 
velikolaški konec suhorobarskega 
območja. Poleg udeleženk Parnasovih 
čajank smo na razstavi s fotografijami 
sodelovali tudi Milena Vintar, Vladimir 
Peček in Metka Starič, kar pa ni bilo 
težko. Robarske butarice smo namreč 
izdelovali že v lanskem letu, ob tem 
pripravili fotografsko razstavo in butarice 
razstavili na velikonočni razstavi v Robu. 
Z aktivnostmi smo sedaj lanskoletne 
aktivnosti nadgradili, tako da je 
tradicionalna butarica iz Roba umeščena 
med ostalo dediščino celotnega 
suhorobarskega območja. Čisto na koncu 
je sledil še sprehod skozi ribniški grad, 
pa seveda tudi na kavico tudi nismo 

pozabile, da je bila tudi tretja Parnasova čajanka popolna. 

Besedilo in foto Metka Starič, Zavod PARNAS

Robarske butarice na razstavi v 
Rokodelskem centru

Priprava velikonočne butarice na delavnici v PARNAS centru

Še posebej smo bile ponosne, da so bile na razstavi predstavljene tudi butarice 
velikolaškega konca – iz Roba in z Gradeža.
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Na povabilo dr. Zvoneta Štrublja in Andreja Vunderla, 
predsednika Slovenskega kulturnega društva Triglav iz 
Stuttgarta, smo na 17. posvetu Slovencev v Nemčiji (Bad 
Urach, 23.–25. 3. 2012) predstavili razstavo Tu malajne ni 
vse proč palu  s spremljevalnim programom – delavnico 
izdelave fresk in predstavitvijo dokumentarnega filma. 
V ekipi so bili še Tadeja Dejak, Martina Tekavec in Rok Borštnik, 
vsi trije so lani sodelovali v projektu Tu malajne ni vse proč 
palu, letos pa delujejo kot Parnasovi prostovoljci. Naša prva 
postaja je bilo univerzitetno mesto Tübingen, kjer je bilo 
treba pred nekdanjo Morhartovo tiskarno, v kateri je Trubar 
tiskal prvo slovensko knjigo, napraviti spominski posnetek. 
Derendingen, kjer je Trubar služboval v cerkvi sv. Gala, je 
danes predmestje Tübingena. Obiskali smo evangeličanski 
dom Primoža Trubarja, pred katerim so uredili tudi istoimenski 
vrtec. Tako evangeličanski dom kot vrtec poleg številnih šol 
stojita na Trubarjevi cesti – Primus Truber Strasse.

17. posvet Slovencev v Nemčiji je potekal v prenovljenem 
mladinskem hotelu v Bad Urachu, kjer smo že v petek 
popoldne postavili razstavo in se pripravili na izvedbo 

delavnic. Med prvimi obiskovalci je bil lastnik hostla, tako da je 
prav prišlo znanje tujih jezikov. Obiskovalce smo popeljali po 
razstavi, nato pa so v delavnici lahko izdelali vsak svojo fresko.  
Člani SKD Triglav iz Stuttgarta so se kot organizatorji odlično 
znašli in pozorno skrbeli za okrog 130 udeležencev posveta, 
ki se je uradno pričel v soboto, 24. 3. Slovenski veleposlanik v 
Nemčiji Mitja Drobnič je pohvalil aktivizem Slovencev v Nemčiji 
in dobro sodelovanje med obema državama. Spomnil je, da se 
Trubar ni dal pokoriti in da je v Nemčiji pridobil pomoč, ko se 
je trmasto zavzemal za svobodo. Prav tako je Nemčija danes 
pomemben gospodarski faktor, ki Slovenijo ceni, v tem okolju 
pa Slovenijo predstavljajo Slovenci, ki žive tukaj. Zahvalil se 
je vsem, ki se zavzemajo za ohranjanje slovenskega jezika 
in kulture v Nemčiji. Franc Pukšič, predsednik komisije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, je na kratko predstavil delo 
in prizadevanja komisije. Opozoril je na vseslovensko srečanje 
mladih v parlamentu in na pomemben prehod v društvih s 
starejše na mlajšo generacijo. Pozval je prisotne, naj po svojih 
močeh tudi na gospodarskem področju pomagajo Sloveniji, 
na posvetu pa izpostavijo svojo problematiko, da jo pristojni 
prenesejo v domovino in se vrnejo z odgovori. Posveta so 
se udeležili tudi predstavniki Urada za Slovence v zamejstvu 
in po svetu z ministrico Ljudmilo Novak, ki je med delovnim 
srečanjem prisluhnila udeležencem posveta, njihovim težavam 
in pobudam. Dr. Zvone Štrubelj, slovenski duhovnik, ki že 11 
let deluje v župniji Stuttgart, je predstavil kulturni del vsebin 
posveta. Glede na to, da se je posvet ponovno odvijal v Bad 

S Trubarjevimi malarji med Slovenci v Nemčiji

Med obiskovalci razstave in delavnice o Trubarjevih krovaških malarjih so bili tudi 
Franc Pukšič, predsednik komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu (zadnji z 
leve), slovenski veleposlanik v Nemčiji Mitja Drobnič (z očali) in Matjaž Marko, prav 
tako z veleposlaništva v Berlinu (drugi z leve).

Martina je vodila delavnico izdelave fresk, ki je bila med udeleženci lepo sprejeta.

Na sliki levo je dr. Zvone Štrubelj, ob njem pastor evangeličanske cerkve iz Bad 
Uracha. Pozoren obiskovalec lahko opazi, da pastor nosi majico s podobo Trubarja 
s Trubarjeve domačije.

Urachu in je on eden največjih poznavalcev Trubarja nasploh, 
je vsebine posvetil njemu, tokrat kot podjetniku in uspešnemu 
poslovnežu. Svoj uvodni nagovor je hudomušno zaključil z 
besedami: „Govoril vam je župnik v trenirki, vendar pa ne skrbite, 
popoldne bom na predavanju drugače oblečen.“ Program 
posveta je bil dokaj natrpan,  udeleženci so se  izmenjevali na 
predavanjih in različnih delavnicah (dramski, pevski, folklorni), 
med drugim so lahko obiskali našo razstavo in delavnico. 
Za kulturno doživetje posveta je s programom torej skrbel 
dr. Zvone Štrubelj. Delavnicam in predavanjem je sledil obisk 
evangeličanske cerkve in biblijskega zavoda v Bad Urachu, 
kjer je kot ravnatelj v 16. stoletju deloval Primož Trubar. V delu 
biblijskega zavoda je bival tudi Trubar z družino, v drugem 
delu pa baron Ivan Ungnad. Trubar ga je uspel navdušiti, 
da je finančno podprl njegove projekte. Ogledali smo si 
zbirko, ki so jo uredili v stavbi in prostore male jedilnice, 
kjer se je v drugi polovici 16. stoletja nahajala tiskarna. 
Dogajanje je ves čas spremljal Boštjan Anžin (RTV Slovenija), 
tako da  je bil dogodek medijsko kar dobro pokrit, sledil 
je še spominski posnetek pred Trubarjevim spomenikom. 
Tudi sobotno popoldne se je nadaljevalo v Trubarjevem duhu 
– dr. Zvone Štrubelj  je Trubarja predstavil kot uspešnega 
podjetnika in organizatorja, obenem pa navedel številne 
zanimivosti o prevajanju Trubarjevih knjig v glagolico in cirilico. 
Sledil je ogled našega dokumentarnega filma Tu malajne 
ni vse proč palu, ki je bil sprejet z navdušenjem, z Martino 
in Rokom pa smo na kratko še predstavili namen projekta 
in poudarili pomen vključevanja mladih strokovnjakov in 
dediščinske skupnosti pri ohranjanju in interpretaciji naše 
dediščine. Za gostovanje v tujini nam je uspelo urediti nemške 
in angleške podnapise – pohvala Ani in Senti, da sta s svojim 
delom pohiteli. Film in naš projekt je predstavila skoraj celotna 
avtorska skupina (Rok, Martina, Metka), manjkala je le Marjana 
Dolšina, ki je zaradi službenih obveznosti morala ostati doma. 
Tadeja, ki je pri snemanju filma o Trubarjevih krovaških malarjih 
sodelovala kot prostovoljka, je tokrat skrbela za fotografije. 
Ponovno nam je uspelo med Slovence v Nemčiji prinesti 
delček Trubarja in domovine, tokrat z našo drugo razstavo. 
Prvič smo namreč na posvetu, ki je bil prav tako v Bad 

Urachu,  gostovali z razstavo Vsem Slovencem v Trubarjevem 
letu 2008 in Slovenskemu domu v Stuttgartu podarili eno 
verzijo razstave Vsem Slovencem. Pa tudi Slovenci na tujem  
vedno ogromno dajo nam. Šele ko si med Slovenci v tujini, 
zaslutiš, kaj pomeni biti Slovenec. Če nam je to dano vsak dan, 
tega ne znamo ceniti. Zahvaljujemo se vsem, organizatorjem 
za povabilo, mojim mladim sodelavcem pa – super ste! V 
začetku junija nas čaka še eno gostovanje – ob nemško 
obalo Bodenskega jezera se bomo odpravili z delavnicami 
izdelave fresk, ročno vezanih knjig in snemanja kratkih filmov 
in seveda z razstavo in filmom Tu malajne ni vse proč palu. 

Metka Starič, Zavod PARNAS 
foto Tadeja Dejak, Rok Borštnik, Metka Starič

Postanek mladih Parnasovih prostovoljcev: Tadeje, Martine in Roka pred 
nekdanjo Morhartovo  tiskarno v Tübingenu, kjer je bila tiskana prva slovenska  
knjiga.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje

V okviru LEADER projekta Medved naš vsakdanji 
v Zavodu PARNAS pripravljamo 

2. tematski večer 
Rjavi medved v blagovnih 
znamkah in promociji 
območja LAS
Po poteh dediščine
od Idrijce do Kolpe,

ki  bo v torek, 24. aprila 2012, ob 18. uri 
v PARNAS centru Rob. 

Medveda, ki ga lahko s ponosom predstavimo kot prebivalca 
naših gozdov, želimo aktivneje vključiti v promocijo prostora 
med Turjakom in Kolpo. Svoje mesto naj rjavi medved dobi tudi 
v blagovnih znamkah, promociji, rokodelskih izdelkih ... Nove 
inovativne ideje lahko postanejo izziv, mlade, ki se odločajo za 
svojo poklicno pot, rokodelce in podjetnike z našega območja, 
nevladne organizacije, socialna podjetja pa tudi priložnost za 
brezposelne. 

Večer z zanimivimi sogovorniki bo povezoval 
gozdar in ljubiteljski fotograf Janez Konečnik.

Projekt poteka ob finančni podpori Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa za 
razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
Več informacij na www.zavod-parnas.org.

Lepo vabljeni!
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Suhe češplje na 
srečanju ljudskih pevcev 
in godcev v Predgradu
Kulturno športno društvo Predgrad je letos že drugič organiziralo 
srečanje ljudskih pevcev in godcev v dvorani kulturnega doma v 
Predgradu v soboto, 24. 3. 2012.
Na srečanju “Popevanje Predgradi” je sodelovalo več kot deset 
skupin ljudskih pevcev in godcev od Turjaka do Kolpe in tudi gosti 
z druge strani Kolpe – z Gorskega Kotarja. Iz občine Velike Lašče 
se je srečanja udeležila skupina društva za ohranjanje dediščine 
“Suhe češplje”. V zelo raznolikem in prijetnem programu je bil 
njihov nastop posebej toplo sprejet. Tudi tokrat je njihovemu petju 
pritegnila vsa dvorana. Ploskanju po taktu med nastopom je sledil 
močan aplavz ob koncu. Utrujenost po dopoldanski čistilni akciji je 
v trenutku povsem izginila ob tako čudovitem sprejemu publike.
Organizatorjem se društvo za ohranjanje dediščine zahvaljuje 
za vabilo, za prijetno druženje in pogostitev ter darilo “Suhim 
češpljam”. Prijetna posledica sodelovanja na srečanju je tudi vabilo 
“Suhim češpljam” za 23. junij v Kočevje.

Boris Zore

Praznovanje pomladi 
na Gradežu

v nedeljo, 29. 4. 2012 
Zbirališče pri Sušilnici sadja Gradež ob 14. uri:

SPREHOD PO SADOVNJAKIH, TRAVNIKIH, NARAVI
PETJE NARODNIH PESMI

TRADICIONALNA PODEŽELSKA OPRAVILA   

Vaško središče Gradeža ob 15. uri:
POMLADNI KONCERT 
GODBA DOBREPOLJE

Iz vaškega središča ob 16. uri
POVORKA Z ZELENIM JURIJEM NA KONJU 

Prireditveni prostor na robu vasi po 16. uri:
PASTIRSKI OGNJI IN IGRE

HRANA PRIPRAVLJENA NA OGNJU
STOJNICE Z DOMAČIMI POSEBNOSTMI

RAJANJE
KRESOVANJE

Ves dan bo na Gradežu delavnica Društva likovnikov 
Ljubljana razstava njihovih del v turjaškem grajskem 

stolpu od 11. do 27. maja.

Društvo za ohranjanje dediščine,
www.gradez.si; dod@gradez.si; 041 766116

VELIKOLAŠKA TRŽNICA 2012

 POMLADNA TRŽNICA 
Trg pred Levstikovim domom, 

Velike Lašče
Sobota, 19. maj od 8. do 12. ure 

Cvetenje, žuborenje in ptičje petje. 
Razpiramo krila. Sejemo, sadimo, prevetrimo misli.

Pomlad, tako nežna in nepredvidljiva. 
Privlačna in sveža. Polna sonca in ljubezni. 

Stara beseda za pomlad je vigred in pomeni izhod. 
Ven iz teme v svetlobo, v življenje. 

VABLJENI!
Javni zavod Trubarjevi kraji

Poustvarjanje 
nekdanjega oblačenja 
v folklornih skupinah – 
Velike Lašče 

Društvo DPŽ  in Konjerejsko društvo je v  četrtek, 22. marca 2012, 
organiziralo  predavanje o nošah. Večer je v besedi in sliki vodil 
dr. Bojan Knific, strokovnjak na tem področju, sicer samostojni 
svetovalec na Javnem skladu za kulturne dejavnosti v Ljubljani. 
Poleg članic DPŽ smo se predavanja udeležili tudi članice in člani 
obeh folklornih skupin. 
Predstavljene so bile  velikolaške noše, ki smo jih članice DPŽ leta  
2003 povzele in sešile po fotografiji babice Lojzke Koprivec iz 
Velikih Lašč, in moške obleke članov konjerejskega društva.
Nekateri so na predavanje prišli oblečeni v noše, dekleta tudi z 
lasmi, spletenimi v kite. Doktor Knific je podal nekaj strokovnih 
dobronamernih pripomb, priporočil in pohval. Tudi v  prihodnje 
nam je pripravljen  pomagati pri izbiri pristnih materialov in 
krojev. 
Skupna želja vseh prisotnih je, da se s spoštovanjem obuja ter 
ohranja naša oblačilna dediščina.
Zahvaljujemo se ravnateljici osnovne šole mag. Metodi Kolar, 
da smo lahko predavanje z video projekcijo organizirali v avli 
osnovne šole.

Andreja Stritar, foto Magdalena Peterlin      

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VELIKE LAŠČE

8. MAREC – 
MEDNARODNI DAN 
ŽENA
Odločitev je padla. 8. marec, DAN ŽENA,  bomo praznovale 
ČLANICE  društva  brez moških. 

Petdeset dobro razpoloženih žensk se je v zgodnjih jutranjih urah 
8. marca zbralo na dogovorjenem parkirišču. Klepet in smeh se 
nista ustavila do končne vstopne postaje na Škofljici.  Tam pa 
je Peter počastil  ženske z vrtnico in čokoladnim poljubčkom. 
Seveda ni manjkalo smeha in šal.
Pot proti Ptuju je tako hitro minevala.  Na Ptuju sta nas pričakala 
predstavnika BIO LIN-a z nasmeškom  in lepo vrtnico.
Predstavitev njihovega programa je bila malo dolga, toda poučna 
in začinjena z veliko humorja. Kar dobro smo se nasmejale. 
Po dobrem kosilu so se nekatere odpravile na potep po Ptuju, 
nekatere pa uživat v termalno vodo Term Ptuj. Kar prehitro je prišla 
ura odhoda. Ob 17. uri smo vstopile v avtobus in se odpeljale na 
Ptujsko Goro. Prav lepo nas je nagovoril pater in na kratko opisal 
zgodovino Ptujske Gore. V večerno uro pa se je razleglo lepo 
petje naših članic v cerkvi.
Bilo je konec našega potepanja in pot proti domu je vseskozi 
spremljalo petje. Bilo nam je lepo in upamo, da bo še kdaj tako.  
S R E Č N O

Marija Trotovšek

LETNI OBČNI ZBOR 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
VELIKE LAŠČE

Dne  18. februarja 2012  je bil v avli  Osnovne šole Primoža 
Trubarja letni Občni zbor Društva upokojencev Velike Lašče. 
Zbora se je udeležilo 167 članov. Po kulturnem programu, ki so 
ga izvedli malčki iz vrtca Sončni žarek  in osnovnošolci sta zbrane 
člane pozdravila tudi naš župan Anton Zakrajšek  in Mateja Kožuh 
Novak, predsednica  ZDUS.
V uradnem delu so sledila poročila, s katerimi smo seznanili člane 
o delu Upravnega odbora v preteklem letu in o finančnem stanju  
našega društva. Ugotovljeno je bilo, da društvo šteje  412 članov.
Veliko smo se družili in hodili na izlete.  Športno najbolj aktivni 
so bili strelci in balinarji.  Nepretrgoma pa deluje krožek ročnih 
del Nitka.

V  letošnjem letu bomo nadaljevali z našim delom, to je z obiski 
naših članov  po domovih  članov in domovih za ostarele.  
Organizirali bomo ekskurzije, druženja in  izlete. Priključili se 
bomo  projektu STAREJŠI ZA STAREJŠE  ter delu in  koordinaciji 
pri Rdečem križu.
Člani  Upravnega odbora  smo vedno na razpolago za pogovor  in 
pomoč našim članom. Vsako prvo sredo v  mesecu pa so uradne 
ure od  9.00 do 10.00 v klubski sobi v Glasbeni šoli.
Občni zbor je bil zaključen ob  glasbi velikolaškega ansambla  
KRPANI. Ker je bila pa pustna sobota, smo se posladkali s 
Kukljevimi krofi.

Ob tej priliki 
se še enkrat 
zahvaljujemo  
r a v n a t e l j i c i 
Metodi Kolar 
in  ostalemu 
o s e b j u 
O s n o v n e 
šole Primoža 
Trubarja za 

gostoljubje. Zahvaljujemo se tudi vsem drugim, ki so kakor koli  
pomagali pri delu.

Za UO, Marija Trotovšek
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OBREZOVANJE TRAVNIŠKIH 
SADOVNJAKOV NA GRADEŽU

Jablana po pomladitvi

Vzgoja mladega drevesa sorte – carjevič 

Jablana pred pomladitvijo

 Ceplenje jablane s cepičem stare sorte

V starejših številkah Troble ste lahko prebrali, da so  na Gradežu 
zasadili okoli sto mladih sadnih dreves, predvsem jabolk starih 
sort.  Drevesa so že zrasla do višine dveh metrov, zato potrebujejo 
pravilno strokovno obravnavo. Ljubiteljskim  sadjarjem na 
Gradežu je Matjaž Maležič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Ljubljana 26. sušca v ta nemen  praktično prikazal pravilno 
obrezovanje mladih sadnih dreves starih sort, s katerimi se 

nadomeščajo stari dotrajanji  travniški sadni nasadi. Hkrati je 
prikazal tudi strokovno obrezovanje in pomlajevanje starejših  
sadnih dreves  ter na izraženo željo prisotnih demonstriral različne 
načine cepljenja dreves ter odgovarjal na številna vprašanja 
zainteresiranih udeležencev, ki si želijo tovrstnega izobraževanja 
tudi v bodoče. 
                                                                                                           Jože Jeršin

Poročila
z intervencij 

PGD Velike Lašče:  

– 15. 3. 2012 ob 17.04  
Požar na Podulaki 7A je bil javljen direktno v enoto ob 17.04. 
Izvoz z GVC 16/25 in šestimi gasilci. Prihod na kraj dogodka 
je bil ob 17.09, kjer je bilo ugotovljeno, da je stroj za »žlifanje 
špatul« v ventilacijo potegnil iskre in se je vnelo v silosu, ki je 
bil na srečo bolj prazen. Izvoz žaganja iz silosa in gašenje z 
majhnimi količinami vode. Intervencija je bila zaključena ob 
20.00. 

– 19. 3. 2012 ob 0.53
Pozivniki so se oglasili ob 0.53, izvoz ob 0.58, najprej z GVC 
16/25 z šestimi gasilci, nato GVC24/50 z dvema in še GVM s 
tremi gasilci. Prihod na požarišče v Krvavo Peč ob 1.10. Ob 
prihodu smo takoj videli kompletno ostrešje stanovanjske 
hiše, ki pa je bila prazna. Kritina je bila pločevina, po uri 
gašenja pa je nastal resen problem, ker je ogenj zajel večjo 
količino streliva, ki je bilo shranjeno od slovenske vojne in je 
to začelo pokati. Na požarišču so poleg 11(enajstih) gasilcev 
PGD Velike Lašče bili tudi PGD Rob, Veliki Osolnik in Dvorska 
vas. Intervencija je bila zaključena ob 6.11. 

– 30. 3. 2012 ob 1.07 
Pozivniki so se oglasili ob 1.07, izvoz ob 1.14, prihod na 
požarišče, kjer je gorelo približno 100m2 trave in suhega 
podrastja ob glavni cesti Ljubljana–Kočevje v Retjah. Izvozili 
smo z GVC 16/25 in GVC 24/50 z osmimi gasilci. Intervencija je 
bila zaključena ob 2.15.

Škode od divjadi in 
na divjadi – obvestilo

V skladu z določilom 1. odstavka 56. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08) lovska družina 
Velike Lašče obvešča lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov, 
da je pooblaščena oseba upravljavca lovišča Velike Lašče, ki 
sprejema prijave škod od divjadi in na divjadi v letu 2012, 
Alojz Venturini, Grič 25, 1315 Velike Lašče. 
Pisne prijave škod lahko posredujete na naslov 
LD Velike Lašče, Prilesje 25, 1315 Velike Lašče. 

Za UO LD Velike Lašče, mag. Jernej Marolt

svetovni
molitveni dan
Svetovni molitveni dan, ki ga prvi petek v mesecu marcu 
obhajajo v več kot 170 državah sveta, je letos potekal pod 
geslom »VZPOSTAVITE PRAVIČNOST«. To je ekumensko gibanje 
žensk različnih krščanskih veroizpovedi.  Molitve in pesmi vsako 
leto pripravijo ženske iz druge dežele. Letos so molitev pripravile 
ženske iz Malezije in v njej spregovorile o težavah, napetostih 
in krivicah, s katerimi se srečujejo in o katerih kot kristjanke ne 
morejo molčati. 

Svetovni molitveni dan je že drugo leto potekal tudi v 
Pastoralnem domu v Škocjanu pri Turjaku v organizaciji Društva 
kulturni most.  Poleg  predstavitve Malezije s sliko, besedo, 
molitvijo in glasbo nas je na to deželo in njena naravna bogastva  
spominjalo tudi tropsko sadje in skleda riža, razpostavljeno ob 
goreči sveči.

Ob ugotovitvi, da je geslo letošnje molitve »vzpostavite 
pravičnost«  aktualno tudi v domačem okolju, smo srečanje 
zaključili z molitvijo očenaša za našo domovino, zahvalo gospodu 
župniku dr. Edu Škulju za prijazno gostoljubje in prijateljskim 
druženjem.

JTL, foto Jože Starič
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Miha Indihar iz Dvorske 
vasi je letos naredil že svoje drugo 
magistrsko delo na temo socialno 
delo z družino na Fakulteti za 
socialno delo, čakajo pa ga še 
pedagoško-andragoški izpiti. 
Prvo magistrsko nalogo na temo 
zakonske in družinske študije je 
zaključil na Teološki fakulteti. Če 
želi delati kot vzgojitelj v dijaškem 
domu Ivana Cankarja v Ljubljani, 
kjer živi že od srednje šole, mora 
namreč pridobiti še pedagoško-
andragoško izobrazbo na Pedagoški 
fakulteti. Kljub desetim letom 
izkušenj na tem področju in vsej 
njegovi izobrazbi mu na ministrstvu 
preprosto povedo, da ne izpolnjuje pogojev. Vendar ga to ni 
ustavilo. Trenutno čaka na razpis za delavno pripravništvo, brez 
katerega ne more delati omenjenih strokovnih izpitov, brez teh 
se ne more zaposliti. Želi si delati raziskave z mladino, ima tudi 
svojo spletno stran www.motus.si o plesu, ki je njegova velika 
strast, sodeloval je tudi pri nastajanju plesne predstave. Vendar 
vseh teh stvari, pravi, ne počne zaradi denarja. »Če bom kdaj 
delal kot vzgojitelj, bo to, kot da bi šel v Lašče na igrišče, saj gre 
za dinamično delo; ne bo samo zato, da bom služil denar. Seveda 
rabiš socialno varnost, denar je pomemben, ni pa vodilo,« pojasni. 
Je pozitiven človek in dejaven na različnih področjih, vendar pa 
ne želi pretirano skrbeti za svojo prihodnost, zato doda: »Do 
tridesetega leta sem že preživel, še dve tretjini imam pred seboj, 
se bom že znašel.«
Zakaj si se odločil za študij na Teološki fakulteti?
Najprej sem naredil trgovsko šolo, ker so mi odsvetovali štiriletno 
šolo, češ da je ne bi naredil. Ko sem potem naredil dodatna dva 
letnika in šel na maturitetni tečaj, nisem vedel, ali naj grem delat 
ali naj kaj vpišem naprej. To je pač 
kriza mladostniške identitete, ko se 
iščeš. Ko mi je prijateljica predstavila 
teološko fakulteto kot dober način 
študija, sem rekel: »Nič, grem 
poizkusit.« V bistvu sem se slučajno 
vpisal nanj, ampak ko se nečesa 
lotim, to tudi dokončam. V tem času 
sem našel tisto, kar želim početi.
Zakaj si študij nadaljeval?
Zato, da bom delal v dijaškem domu, 
ne kot vzgojitelj na splošno, ampak 
prav to delo. Če mi to ne bi uspelo, 
bi seveda poiskal nekaj drugega. 
Delam toliko stvari, da mi ne bi bilo 
problem najti drugega dela. Če sem 
se nekaj odločil in zaključil toliko fakultet ter za to porabil toliko 
let, bom to tudi naredil. Ko se nekaj odločiš, to spelješ.
Si kdaj razmišljal o zaposlitvi na področju teologije?
Od prvega dne, ko sem stopil na teološko fakulteto, pa do zdaj 
nisem nikoli razmišljal, da bi delal v tem. Niti nisem nikoli razmišljal, 
da bi delal kot socialni delavec, ker je bilo vse usmerjeno v to, da 
bom delal v dijaškem domu. V končni fazi, če si vzgojitelj, si na 

nek način socialni delavec, tako 
kot je učitelj v osnovni šoli na nek 
način tudi socialni delavec, če 
hoče ali ne. Nisem pa razmišljal v 
tej smeri.
Si ob študiju kdaj delal?
Večinoma sem delal, tudi v 
dijaškem domu, po kakšnih 
recepcijah, mlade treniram 
košarko, sodeloval sem pri parih 
projektih. Znotraj dijaškega 
doma sem sodeloval s svetovalno 
delavko. Delam veliko različnih 
stvari, delati mi ni problem, 
ampak odločil sem se za to delo 
vzgojitelja v dijaškem domu. 
Trmast kot bik.

Česa si se pri delu z mladimi naučil?
Naučil sem se, da ni neke formule ali recepta, kako boš z 
mladostnikom ali z njegovo družino delal. Vse, kar ti povedo 
starši ali mladostniki, moraš gledati skozi širši koncept. Ni samo 
problem v tem, da na primer mladostnik kadi marihuano, ampak 
je pomembno tudi, kaj drugače počne, zakaj to počne, na katerih 
področjih je dober. Nikogar ne smeš obtoževati vnaprej in gledati 
moraš skozi širšo prizmo. 
Se ti zdi, da imaš z dvema magisterijema boljše pogoje, da 
najdeš delo?
Kar se mene tiče, ne. Če bi naredil pedagoško fakulteto, bi sedaj 
že brez problema delal v dijaškem domu. Kar se na splošno službe 
tiče, pa mislim, da ni toliko pomembno, koliko imaš papirjev in 
končanih fakultet, ampak kako se znajdeš znotraj enega poklica, 
koliko si pripravljen delati in najbolj pomembno – koliko si delal 
prej kot študent. Če želiš delati kot pedagoški delavec in si to prej 
že delal volontersko ali prek študentskega servisa, boš hitreje in 
lažje dobil službo ter se pri delu bolj znašel.

Si se moral ob študiju čemu odreči?
Da, času. Ampak iskreno mi je bila 
najtežja srednja šola. Potem ko si na 
fakulteti, že veš, da se moraš usesti 
in narediti, kar je treba. Nihče te ne 
sili ali priganja, odvisno je samo od 
tebe. Ampak če nisi odločen, da boš 
nekaj naredil, potem je škoda časa.
Kaj počneš v prostem času?
Pozimi se ukvarjam s smučarskimi 
skoki. Vsi iz Dvorske vasi smo šli 
čez to, samo jaz sem ostal pri tem 
in če je možno, grem na kakšne 
amaterske tekme. Igram košarko za 
KK Velike Lašče, v Ljubljani grem na 
kakšno tekmo ulične košarke, precej 
tečem, spremljam ples. Grem tudi 

na glasbene koncerte, baletne predstave spremljam že več kot 
10 let, zadnje leto tudi bolj zaradi fotografiranja ali snemanja na 
predstavah in koncertih.
Kje najdeš čas za vse to?
Vzamem si ga! Tako je, če ima človek stvari rad. Lahko govoriš, 
kako se ti ne ljubi, ali pa vstaneš in nekaj narediš. 

 Urša Zalar

Miha v plesni predstavi

Na zagovoru zadnje magistrske naloge

MladiDruštva

AKTIVNOSTI KUD ROB
PREMIERA AVTORSKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
»ASFALT«

Igralci KUD Rob smo bili tudi letošnjo jesen in zimo zelo pridni. 
Letos smo prvič pripravili svojo –  avtorsko gledališko predstavo 
»Asfalt« pod vodstvom režiserja Dejana Spasića. Ko smo se prvič 
dobili na sestanku in začeli pogovor o tem, katero predstavo bi 
pripravili, smo ugotovili, da nam pri vseh predlaganih besedilih 
manjka še nekaj moških članov. Zato nam je režiser predlagal, 
da naredimo sami, svojo predstavo. Ko smo to slišali, smo se 
samo spogledali in rekli: »To ni za k nam, le kako bomo igrali brez 
besedila, brez šepetalke, jaz ne znam improvizirati!«. Vendar je 
režiser vztrajal pri svojem predlogu. Zaupal in verjel je v nas, da 
to zmoremo. Projekt, ki je nastajal od oktobra 2011 do februarja 
2012,  je nastal iz improvizacij. V izhodišču je vsak igralec oz. 
igralka svoj lik začel graditi iz enega od sedmih naglavnih 
grehov. Sčasoma so se oblikovale osebe in situacije, iz katerih 
sta nastali zgodba in predstava, ki vsebinsko izhaja iz lokalnega 
okolja in vsakdanjega življenja. V predstavi je sodelovalo osem 
igralcev (Blaž Juvanec, Nina Mlakar, Anja Horvat, Jožica Jančar, 
Jernej Tekavec, Lavra Jančar, Blaž Peterlin, Klara Peterlin), vodja 
odra (Barbara Mogolič) in tehnik (Jože Tekavec). Ponosni smo 
nase, na SVOJ izdelek. Predvsem pa na to, da ste nas tisti, ki ste 
nas prišli gledat, lepo in množično sprejeli tako na predpremieri, 
premieri in ponovitvi. Odziv je bil res neverjeten. Hvala! Vi ste 
tisti, ki dajete našemu delu smisel. In dokler bo tako, bomo radi 
delali za vas, za kraj, da živi.

MATERINSKI DAN
Mesec marec je čas, ko se z dvema praznikoma spomnimo vseh 
mater in žena. V Robu smo jih letos ponovno počastili s proslavo 
v sodelovanju s PŠ Rob in posebnimi gosti, ansamblom Krpani.

Otroci so navdušili z iskrenim in prisrčnim nastopom; zaigrali so 
nam igrico Sneguljčica in sedem palčkov, zapeli nekaj pesmi in 

tudi zaplesali. Po njihovem nastopu so se s svojo točko predstavil 
tudi člani KUD Rob. V spomin na nedavno preminulega velikega 
slovenskega pesnika Toneta Pavčka so prebrali dve čudoviti 
pesmi o mamah. Za konec  pa so se nam predstavili še posebni  
gostje, ki so se odzvali našemu povabilu in obenem odklonili 
vsakršen honorar. Fantje, katerih sloves eksponentno raste. 
Ansambel Krpani. Po končani prereditvi smo vsem ženam in 
materam  razdelili nageljne. Še enkrat pa se zahvaljujemo vsem 
nastopajočim za prijeten in bogat večer.

AKCIJA »OČISTIMO SLOVENIJO 2012«
Sončna sobota, 24. marca, se je dotaknila tudi nas, člane KUD Rob. 
Dobili smo se ob 9. uri v Zavodu Parnas v Robu, kjer smo prevzeli 
vreče, rokavice … Domenili smo se, da se razdelimo v več skupin, 
da se očisti kar se da največ. Fantje so prevzeli divja odlagališča, 
dekleta pa smo večinoma pobirala smeti ob cestah Dolščaki, 
Podhojni Hrib, Rob, Kobilji Curek, Osredek … Pomagali smo si 
tudi z mehanizacijo, saj je bilo med odpadki tudi nekaj večjih 
kosov (razni avtomobilski deli, gume, razno železje, steklenice, 
konzerve …). Čistilna akcija je trajala približno štiri ure, nabral 
pa se je res zajeten kup vse mogoče in nemogoče krame. Vmes 
smo imeli krajši odmor za malico, za katero se občini Velike Lašče 
iskreno zahvaljujemo. Akcija je bila nedvomno uspešna. Poleg 
velike količine pobranih odpadkov, smo pokazali, da še znamo 
stopiti skupaj, pokazati dobro voljo in narediti nekaj za skupno 
dobro. 

In kot pravi star 
slovenski pregovor 
»Na mladih svet 
stoji«, nam je 
dokazala najmlajša 
udeleženka čistilne 
akcije v Robu, Stela 
(na fotografiji ob 
zasluženi malici), ki 
nam je lahko vsem 
za zgled.

besedilo KUD Rob, foto Aleš Širaj, Klemen Peterlin, KUD Rob

»Lahko govoriš, kako se ti ne ljubi, ali pa 
vstaneš in nekaj narediš.«
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Glede na to, da smo se v letošnjem letu pri Trobli odločili 
predstavljati poklice, in  glede na to, da so bile v  prejšnjem 
mesecu organizirane številne prireditve v počastitev dneva 
žena in materinskega dneva, sem se odločila nekaj misli 
posvetiti poklicu mama. Seveda ne poklicu v pravem 
pomenu, ki se ga naučiš in imaš za to ustrezno spričevalo, ki 
ga rada ali malo manj rada opravljaš in si z njim zaslužiš težko 
pričakovano »penzijo«,  pač pa o poslanstvu, ki nam je kot 
ženam dano od dne, ko se zavemo, da bomo postale mame, 
in to postanemo za vedno. Nehote pa se postavlja vprašanje 
ob številnih pohvalah, priznanjih in pokalih, ki se jih podeljuje 
ob različnih priložnostih,   ali je biti mama v današnji družbi  
tisto, kar bi si kdaj pa kdaj tudi zaslužilo priznanje in malo 
večjo mero spoštovanja. 
Ko sem v marcu malo brskala po letnih  koledarjih različnih 
inštitucij – vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, društvenih … 
sem ob številih mednarodnih  in svetovnih dnevih le v nekaj 
koledarjih zasledila  zapis 25. marec, svetovni dan mater. Je 
to res nekaj, čemur ni vredno posvečati posebne pozornosti? 
Delo današnje mame se v marsičem razlikuje od tistega, 
ki so ga opravljale naše mame ali stare mame; vloga in 
odgovornost, ki nam je naložena v odnosu do naših otrok, pa 
se ne spreminja, čeprav so  razmere popolnoma drugačne. 
Ob različnih delih, ki jih opravljamo danes, in ob zahtevnosti, 
ki jo marsikdaj terjajo  današnje službe, si prizadevamo 
nadgrajevati bogastvo, ki smo ga prejele od svojih mam,  in 
ga želimo prenesti na svoje otroke. Gre za bogastvo, ki se 
z gospodarsko krizo ne zmanjšuje, ki ga različni ukrepi ne 
morejo izničiti. Gre za bogastvo, ki ga lahko ustvarja le mama 
in ga lahko daješ naprej le, če se zavedaš pomembnosti in 
poslanstva poklica mame. 
Kako se moramo in moremo predajati temu poklicu,  je 
vsekakor odvisno tudi od tega, kako številčne so naše 
družine in kako nam pri tem pomaga družba z organiziranimi 

oblikami vzgoje in varstva otrok in z mestom, ki ga ima 
družina v današnji družbi. Tudi sodobne mame so marsikdaj 
Cankarjeve Francke, ki si z vso močjo prizadevajo dohiteti voz, 
ki se zaradi današnjega tempa življenja pomika vedno hitreje. 
Ugotavljamo lahko, da kljub razmeram, ki v gospodarskem 
pogledu niso ravno obetavne, število otrok v družinah v 
našem okolju narašča in vsem tem mamam, ki so se odločile 
za štiri, pet, šest otrok, lahko res iskreno čestitamo. 
Mama, ki v naši občini danes okrog sebe lahko zbere največje 
število otrok in vnukov in poklic mame in danes babice 
opravlja že štiriinpetdeset let, je gospa Marija Dolšak iz 
Karlovice.  Mama dvanajstih  otrok si je prav gotovo zaslužila,  
da njen poklic Mama zapišemo z veliko začetnico. 

VV

fotografija iz arhiva družine Dolšak

PokliciPoklici

PO POKLICU SEM … MAMA Katarina Duščak, 
mati petih otrok
Vse je zelo resno in stresno, pa se bom malce pošalila in zapisala:
Imela sem pet teorij kako vzgajati otroke, danes imam pet otrok in 
nobene teorije več!
Te besede niso zrasle na mojem zelniku, bi se pa pod njih takoj 
podpisala. Tako nekako zgleda, če si mama XL družine, kateri 
pripadajo še kuža, dve mački, sedem putk in petnajst zlatih ribic. 
Tudi če bi moji otroci imeli na voljo pet mam, bi še katero iskali 
za vogalom. Tako pa se morajo sprijazniti z mojo malenkostjo; 
zahtevno pri učenju in malce boljšo umetnico kot kuharico. V 
enem dnevu se lahko trikrat nasmejim do solz in trikrat resnično 
razjezim. Dano pa mi je zavedanje, da so otroci moji veliki učitelji 
sprejemanja življenja, takšnega kot pač je. Iz srca sem hvaležna 
tudi možu, da obožuje košarko; zanjo potrebuješ le peterko. 
Pomislite, ubožica jaz, če bi bil nogometni navdušenec.

Tatjana Podobnik, 
mati šestih otrok
Mislim, da vloga in poklic matere ni niti lahka niti preprosta 
stvar. Prinaša pa toliko lepega, toliko veselja in zadoščenja, da 
je zame poklicanost za materinstvo nekaj najbolj čudovitega; 
nekaj, kar privoščim vsaki ženi. Biti mati, še posebno v veliki 
družini, kakršno imam tudi sama, pomeni poseben način 
življenja. Seveda se moraš za to, da je družina povezana in so 
odnosi v njej čim boljši, marsičemu odpovedati. Malo je nekega 
klasičnega prostega časa, tudi časa, ki si ga z možem uspeva 
vzeti zase, je manj, kot si človek predstavlja na začetku zakonske 
poti. 

A na drugi strani pomeni imeti družino, biti mati, posredovati 
življenje, vzgajati, biti s svojimi otroki ob vzponih in padcih, jim 
stati ob strani, jih bodriti … Zame to pomeni polno živeti. In 
ob zavedanju, da na tej življenjski poti nismo sami, ampak smo 
deležni Božjega spremstva in varstva, postajajo problemi le še 
izzivi in znamenja, sprejemanje in premagovanje vsakodnevnih 
obveznosti in težav pa komaj omembe vredna žrtev, ki nas vodi 
k sreči.

Zbiranje
starega papirja!

Skavti bomo ponovno zbirali papir, in sicer v 
začetku meseca maja. Tistim, ki  ne bodo imeli 
prevoza ali pa bodo imeli večje količine papirja, 

pridemo papir iskat tudi na dom. Papir  lahko 
načeloma pridemo iskat tudi v aprilu.

Jan Šavli (040/425 970) 
Skavti

Za mnenje o tem, kaj jim pomeni biti mama in na kakšen način se trudijo uresničevati ta neprecenljiv poklic, 
smo povprašali nekaj naših občank.

Trobla

Marija Zakrajšek, 
mati petih otrok
Mama postaneš, ko rodiš prvega otroka. Po končani porodniški 
majhen otrok potrebuje mamo več kot samo zvečer. Otrokova 
navezanost na mater mu daje občutek varnosti in sprejetosti. 
Zato se otrok bolje razvija čustveno in zori umsko.
Materinstvo je moja poklicanost. Ko se je rodil drugi otrok, sva 
se z možem odločila, da ostanem doma. Meni so takrat otroci 
pomenili več kot poklic. Dar imeti otroke ni dan vsakomur, 
zato ga je potrebno razvijati.  Dobra mama pa si lahko, če si 
neprestano prizadevaš za lastno srečo in za srečo v družini. 
Kolikor časa vlagam v pogovore z možem in otroki, toliko bolj 
smo usklajeni in srečni. 
V najinem primeru so del naše družine tudi stari starši, ki 
potrebujejo nego in pomoč. Otroci se ob tem učijo spoznavati 
življenje od rojstva do smrti. Pomembno se mi zdi, da dobre 
mame ni brez dobrega moža in očeta. 

Naša družina in teta Poldka, ki včasih priskoči na pomoč.
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Pred trinajsto 
sezono občinske 
lige v malem 
nogometu
Občinska liga v malem nogometu bo v Velikih Laščah letos doživela 
svojo trinajsto izvedbo. Številka ni niti prelomna niti okrogla, da 
bi zahtevala posebno pozornost. Pa vendarle. Že nekaj časa je bil 
moj namen pripraviti pregled zgodovine občinske lige v malem 
nogometu. S člankom v šesti številki  lanske Troble (Mali nogomet 
– športno gonilo občine, Trobla 6/2011) me je prehitel Jani 
Levstik, ki je pregledno in izčrpno opisal vsa leta organiziranega 
igranja malega nogometa od leta 2000 naprej. Pridružujem se 
njegovim navedbam o pomembnosti tekmovanja, o predanosti 
vseh pobudnikov, organizatorjev in vodij lige in nenazadnje o 
pomenu vseh sodelujočih nogometašev in ekip. Nogomet je pač 
najpomembnejša postranska stvar na svetu in očitno je tako tudi 
v naši občini. 
Občina spodbuja izvedbo občinskih tekmovanj v različnih 
športih. Preko razpisov za programe športa izbere organizatorje 
teh tekmovanj ter jim nameni določena sredstva za (delno) 
kritje organizacijskih stroškov. Enako je z občinsko ligo v malem 
nogometu, ki pod tem imenom obstaja od samega začetka. Leto 
2005 pri tem ni bilo izjema, le da je bil takrat po več letih izbran 
drug organizator. Je pa res, da je v primerjavi z drugimi leti takrat 
v občinski ligi sodelovalo najmanj ekip, saj je istočasno potekala 
še liga v Turjaku. Če se ne motim, se je imenovala turjaška liga. A 
tudi tistega leta ni šlo brez  posrednega sodelovanja med obema 
tekmovanjema, saj so nekatere ekipe igrale v obeh ligah, zato 
so bili termini igranja do določene mere usklajeni, prav tako pa 
so se nekateri igralci iz ekip turjaške lige v drugi polovici sezone 
pridružili ekipam občinske lige. 
Če se navežem nazaj na Janijev članek, potem se zaradi zgoraj 
navedenih dejstev malenkost spremenijo statistični podatki 
zgodovine občinske lige v malem nogometu. Prvak občinske lige 
leta 2005 je bila namreč ekipa Laščani, ki je takrat osvojila svoj 
prvi občinski naslov od dveh. Zaradi enega naslova manj premoč 
ŠMD Turjak kot najuspešnejše ekipe v zgodovini občinske lige ni 
nič manjša.  Druga omembe vredna sprememba je v tem, da je v 
vseh letih v občinski ligi pod enakim imenom nastopala le ekipa 
Komarji. Ostali statistični podatki ostanejo bolj ali manj enaki. 
Posebej to velja za podatke, ki so vezani na igralce. 
Za obstoj občinske lige je pomembno, da je organizacijsko-
tekmovalni model vzpostavljen. V zadnjih letih smo ga v 
sodelovanju vseh ekip in igralcev dodelali do te mere, da ni 
odvisen od tega, kdo je organizator, kateri so udeleženci, koliko 
ekip sodeluje in podobno. Prav več kot desetletna tradicija 
občinske nogometne lige je pripomogla k temu, da smo lahko 
društva in nogometne ekipe uspešni v različnih starostnih 
skupinah ter v medobčinskem, regijskem in državnem merilu 
tako tekmovalno kot organizacijsko.

Marko Žužek

P. S.  Letošnja občinska liga v malem nogometu se bo začela 
v drugi polovici aprila. Spremljate nas lahko ob sredah od 18. 
ure naprej na igrišču pri osnovni šoli v Velikih Laščah.

TVD PARTIZAN VELIKE LAŠČE

VABI NA

OBČINSKO 
PRVENSTVO

V BADMINTONU.
ČETRTEK, 10. MAJ, OB 19. URI

V ŠPORTNI DVORANI

Kategorije:
– ženske enotna,
– moški enotna. 

TVD PARTIZAN VELIKE LAŠČE

VABI NA

OBČINSKO 
PRVENSTVO V 

NAMIZNEM TENISU.
TOREK, 8. MAJ, V ŠPORTNI DVORANI

Kategorije:
– deklice in dečki do 6. razreda OŠ

(pričetek ob 18. uri);
– deklice in dečki 7.–9. razred OŠ

(pričetek ob 18. uri);
– ženske enotna (pričetek ob 19. uri);
– moški enotna (pričetek ob 19. uri).

KMN Velike Lašče U 15 
– tretji v državi

S finalnim turnirjem v Kobaridu se je 4. marca končalo državno 
prvenstvo v futsalu za starostno skupino do 15 let. Letos je v tem 
tekmovanju uspešno nastopala ekipa KMN Velike Lašče, ki je na koncu 
osvojila tretje mesto. Fantje so že z uvrstitvijo na zaključni turnir dosegli 
zastavljeni cilj. Kljub težavam s poškodbami in odvzetim točkam za 
zeleno mizo so po rednem delu tekmovanja zasedli četrto mesto in si 
priigrali nastop na finalnem turnirju.
Na zaključni turnir so se uvrstile ekipe: Fragmat Extrem Sodražica, 
Bioterme Mala Nedelja, Goja Ptuj in KMN Velike Lašče.
V polfinalu so bili naši nasprotniki ekipa ŠD Fragmat Extrem iz 
Sodražice. Tekmo so fantje sicer izgubili z rezultatom 7 : 3. Sam rezultat 
pa ne odraža povsem poteka dogodkov na igrišču, saj je bila tekma 
dokaj izenačena. Prehitro smo prejeli dva poceni zadetka, zaradi česar 
je  bilo potrebno loviti razliko in v igri veliko tvegati, kar pa se na kocu 
ni najbolje izteklo.
V tekmi za tretje mesto je bil naš nasprotnik ekipa Male Nedelje – 
tekma se je po rednem delu končala z neodločenim rezultatom 4 : 4, 
pri streljanju kazenskih strelov pa so bili naši fantje uspešnejši in na 
koncu zasluženo osvojili tretje mesto v državi.
Rezultati  tekmovanja mladih U15 – polfinale:
Fragmat Extrem : KMN Velike Lašče 7:3 (4 : 2)
1:0 Marič (3.), 2 : 0 Marjanovič (4.); 2:1 Škulj (9.), 3:1 Marič (10.), 3:2 
Salčinovič (13.), 4:2 Marjanovič (19.), 5:2 Marjanovič (22.), 5:3 Salčinovič 
(23.), 6:3 Oblak (23.), 7:3 Oblak (29.)
Goja Ptuj –  Bioterme Mala Nedelja 12:4 (5 : 3)
Tekma za 3. mesto:
KMN Velike Lašče – Bioterme Mala Nedelja 8 : 7 (4 : 4; 2 : 4)
1 : 0 Štaba Pečnik (5.); 1 : 1 Lebar (5.), 1 : 2  Vok (5.), 2 : 2 Škulj (6.), 2 : 3 
Nemec (7.), 2 : 4 Lebar (7.), 3 : 4 Škulj (15.), 4 : 4 Škulj (21.)
Kazenski streli:
4:5 Nemec, 5:5 Škulj, 6:5 Vučemilovič, 6:6 Vok, 7:6 Mramor, 7:7 Pihler, 
8:7 Salčinovič
Tekma za 1. mesto:
Fragmat Extrem : Goja Ptuj 0:3 (0:0)
V ekipi smo imeli tudi najboljšega strelca državnega prvenstva – Gal 
Škulj je v  18 tekmah dosegel 26 golov. Med strelce so se vpisali prav 
vsi igralci.
Turnir je potekal v Kobaridu kot predtekmovanje finala članskega 
pokala Slovenije, tako da je bila organizacija na najvišjem nivoju, 
finalni turnir je bil tudi medijsko odmeven dogodek in je bil za vse 
posebno doživetje.  Na turnirju so bili prisotni vsi vodilni komisije za 
futsal pri NZS.
Ekipo so sestavljali: Srečo Rajšl (trener), Gal Škulj , Kristjan Pečnik,  Anžej 
Vučemilović, Luka Debeljak, Nejc Mramor, Alen Blatnik, Nik Pintarič, 
Klemen Sernel, Alen Salčinović, Ambrož Hren in Jernej Otoničar.

Primož Škulj

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KLUB
NK Velike Lašče
Extrem Ribnica
Extrem Loški Potok
Extrem Sodražica
FK Dobrepolje rumeni
FK Dobrepolje modri
Extrem Bloke

ŠT
10

8
8

10
8
8
8

Z
8
6
5
5
2
1
1

N
1
1
1
1
0
0
0

P
1
1
2
4
6
7
7

GR
33:12
41:6

18:11
23:20
10:23
5:30
1:29

Udeleženci 
nogometne šole

uspešno tekmujemo z 
vrstniki
Otroci v okviru nogometne šole ŠD NK Velike Lašče uspešno 
tekmujejo z vrstniki. Tekmovanje poteka v zaprtih prostorih v 
organizaciji Medobčinske nogometne zveze Ljubljana.
Osemletniki so pod vodstvom Nine visoko na prvem mesto. Glede 
na razliko v točkah naj tako tudi ostane do konca sezone. 

Prvenstvo Futsal U-9 MNZ Ljubljana 11/12

TČ
25
19
16
16

6
3
3

KLUB
FK Dobrepolje rumeni
Extrem Ribnica
NK Velike Lašče
Extrem Loški Potok – Bloke
Extrem Sodražica
FK Dobrepolje modri

ŠT
9
9
9
9
9
9

Z
8
6
6
5
1
0

N
0
1
0
1
0
0

P
1
2
3
3
8
9

GR
35:8
19:5

36:15
32:13
9:30
3:63

Malo starejši v kategoriji do enajst let pod vodstvom Srečka 
so pod vrhom lestvice. Za dokazovanje bo še dovolj časa. 

TČ
24
19
18
16

3
0

Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, ŠT - število tekem,  TČ - število točk 

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Malo starejši osnovnošolci v obeh kategorijah (nižja letnik 1999 in 
višja stopnja letnik 1997) na med šolskih tekmovanjih v nogometu 
presegajo dosedanje uspehe. Letos postavljajo rekorde, ki bodo 
prihodnjim generacijam velik izziv.
Čestitam vsem nogometnim navdušencem, saj so pričeli s svojim 
nogometnim razvojem prav v nogometni šoli pod okriljem ŠD NK 
Velike Lašče.
Vse ljubitelje nogometa vabim na preostale nogometne tekme. 

Za ŠD NK Velike Lašče: M. Pintarič
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Veteranski turnir +35 v 
futsalu
Domačini dobro 
organizirali in osvojili 
1. mesto
Že pred časom se je med nogometno rekreacijo, ki je v zimskih 
mesecih enkrat tedensko organizirana v športni dvorani v Velikih 
Laščah, porodila ideja o organizaciji turnirja za izkušenejše 
nogometaše. Tako smo 4. marca povabili nekatere ekipe iz sosednjih 
občin in odzvalo se jih je pet. Nastopili so lahko nogometaši letnik 
1977 ali starejši. 
Sistem tekmovanja je bil ligaški, kar pomeni, da je vsaka ekipa 
igrala s preostalimi štirimi. Razplet je poskrbel za napetost do konca 
tekmovanja. Zadnja tekma je namreč odločala o končnem vrstnem 
redu prvih štirih ekip. Na koncu se je razpletlo po željah domačinov, 
ki so zaradi zmage v medsebojni tekmi osvojili prvo mesto pred 
ŠD Dobrepolje. Tretje mesto je osvojila ekipa ŠD Ponikve pred KŠD 
Draga, prav tako zaradi zmage v medsebojnem obračunu. Ekipa 
Sodražice je zaradi poškodb odstopila od nadaljnjega tekmovanja, 
tako da rezultata njihovih dveh tekem nista štela za končno lestvico.

Rezultati:

ŠD PONIKVE
ŠD DOBREPOLJE
SODRAŽICA
VELIKE LAŠČE
KŠD DRAGA
ŠD PONIKVE
VELIKE LAŠČE
KŠD DRAGA

VELIKE LAŠČE
KŠD DRAGA
ŠD PONIKVE
ŠD DOBREPOLJE
SODRAŽICA
ŠD DOBREPOLJE
KŠD DRAGA
ŠD PONIKVE

3
5
3
3
7
0
1
3

6
3
5
2
0
1
2
4

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

Lestvica
VELIKE LAŠČE
ŠD DOBREPOLJE
ŠD PONIKVE
KŠD DRAGA
SODRAŽICA

T
3
3
3
3
2

Z
2
2
1
1
0

N
0
0
0
0
0

P
1
1
2
2
2

DG
10
8
7
8
-

PG
7
6

10
10

-

 
1.
2.
3.
4.
5.

GR
3
2

-3
-2

- 

TČ
6
6
3
3
0

Po turnirju smo pripravili zaključek s pogostitvijo in podelitvijo 
pokalov. Podobnih turnirjev v okolici ni, zato so bili vsi udeleženci 
zelo zadovoljni s tovrstnim druženjem. Dogovorili smo se, da se 
v naslednji sezoni spet srečamo, morda ob še večjem številu 
sodelujočih ekip. Dober glas o izvrstni  organizaciji in športnem 
duhu nogometašev bo v Velike Lašče zagotovo privabil še katero 
veteransko ekipo.

Marko Žužek

DAVID ŠAVLI
TUDI KOT 
STAREJŠI 
MLADINEC 
USPEŠEN
Prestop k starejšim mladincem ni lahek, 
že samo kopje je težje – iz 700 g na 800 g, 

tudi konkurenca je močnejša, saj je David 
mlajši v svoji skupini. Vendar David ni 
počival in je vestno treniral pod okriljem 
Andreja Hanjška, ki trenira Martino Ratej s 
trenutnim najboljšim rezultatom na svetu 
v metu kopja.
Zagon za težke treninge mu je dalo 
priznanje Zveze športnih organizacij 
v občini Grosuplje. Dobil je namreč 
bronasto plaketo za rezultate v preteklem 
letu.
Janurja je bil 14 dni na pripravah v 
Medulinu, v mesecu marcu še en teden, 
konec aprila pa sledijo dvotedenske 
priprave v Čatežkih toplicah. V februarju 
so bile načrtovane 14-dnevne priprave v 
Splitu, a so bile zaradi slabega vremena 
odpovedane.
Najboljše pri tem pa je to, da je David 
pokazal dober rezultat treningov kljub 

bolečinam v hrbtu. Že na prvi tekmi 
državnega prvenstva v zimskih metih za 
člane konec februarja je svoj met izboljšal 
za sedem metrov. Vrgel je 59,00 m in 
osvojil četrto mesto. Čez  štirinajst dni 
pa je na državnem prvenstvu v zimskih 
metih za starejše mladince svoj met 
izboljšal še za 93 cm, se pravi 59,93 m, in 
osvojil 3. mesto. 
Zaradi poškodbe hrbta, ki je zdaj že veliko 
bolje, je priskočil na pomoč fizioterapevt 
Simon Bole, ki se je letos pridružil ekipi 
kot sponzor in fizioterapevt.
Za rezultate so zaslužni tudi sponzorji. 
Tako se zahvaljujemo Županovemu 
skladu iz Velikih Lašč, podjetju Bordax, 
d. o. o,  iz Ljubljane in Fizioterapiji Bole iz 
Ljubljane.

Beti Šavli

MALI OGLASI
MALI OGLASI

MALI OGLASI

Prodam dvosobno stanovanje v 
izmeri 63,94 m2 s pripadajočo kletjo 
v drugem nadstropju lepo urejenega 
bloka na Knafljevem trgu 12 v Ribnici. 
Stanovanje je obnovljeno (kopalnica, 
zamenjana okna in vrata, radiatorji ...) 
in vpisano v ZK. Cena po dogovoru. 
Kontakt: 040 570 608.

Kupim kmetijo ali kmetijsko zemljišče 
in gozd (041 751 266).

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

ZELO UGODNO! Gozd, travnik in 
pašniki, ki so zaraščeni, zanimivi zaradi 
lesa, čebelarstva, koče ... v k.o. Paneče, 
pod grebenom med Lisco in Ješivcem. 
Na parceli je izvir vode ter ruševina 
objekta, prodam (041 751 266).
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Ali poznamo Zemljo? Podjetniki / Malo za šalo

ŠTIPENDIJSKA SHEMA
Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) v okviru projekta Regijska štipendijska 
shema (RŠS) 30. 3. 2012 objavila na spletni strani
www.rralur.si
JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
2012/2013.

Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se izvaja poenoteno po vsej 
Sloveniji z nosilci REGIONALNIMI RAZVOJNIMI AGENCIJAMI,  je 
spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje 
gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako 
podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prednostno 
za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. 

V KOLIKOR BOSTE V PRIHODNJE IMELI POTREBE PO NOVIH 
KADRIH, VAS VLJUDNO VABIMO, DA SE VKLJUČITE V REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA LETO 2012/2013. PRIJAVITE SE 
TAKO, DA ODDATE VLOGO NA JAVNI POZIV. ROK ZA ODDAJO 
VLOG NA RRA LUR PO POŠTI ALI OSEBNO JE 29. 6. 2012.

Vključitev v regijsko štipendijsko shemo omogoča  50 % 
SOFINANCIRANJE ŠTIPENDIRANJA DELODAJALCEM IZ 
LJUBLJANSKE REGIJE, ki so
– pravne osebe zasebnega prava,
– fizične osebe ali 
– pravne osebe javnega prava, s sedežem, poslovno enoto ali 
prebivališčem na območju ene od 26 občin Ljubljanske urbane 
regije. 

Glede na način financiranja je štipendija sestavljena iz dveh 
delov: 
1. del:   iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 
zagotavlja RRA LUR v znesku  50 % dodeljene štipendije 
(vendar največ v višini 30 % minimalne plače);
2. del: preostalo polovico štipendije zagotavljajo delodajalci, 
pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja prejemanja 
štipendije.
Delež delodajalcev je lahko tudi nižji, če dodatno sofinanciranje 
štipendiranja zagotovijo tudi posamezne občine.

Osnovna višina štipendije znaša 15 % minimalne plače za 
dijake ter 28 % minimalne plače za študente. Štipendisti 
so upravičeni do dodatkov za šolski uspeh ter kritje stroškov 
prevoza oziroma bivanja izven kraja prebivališča. Povprečna 
štipendija v letu 2011/12 znaša 280 EUR, višina najvišje 
štipendije za dijake je 250 EUR, za študente pa skoraj 450 EUR.
Vsi zainteresirani delodajalci s sedežem ali poslovno 
enoto v Ljubljanski urbani regiji se prijavijo na Javni poziv 
z dokumentacijo, ki je dostopna na spletni strani RRA 
LUR  www.rralur.si.
Na osnovi potreb po kadrih, ki jih bodo podali delodajalci v 
prijavi na javni poziv, bo RRA LUR v začetku septembra 2012 
objavil RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE.
Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije 
je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada.

Kontaktni osebi:  
mag. Liljana Drevenšek 

liljana.drevensek@ljubljana.si 
Tel: 01 306 19 04 

 
Meta Koprivšek Tomažič

meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si 
Tel: 01 306 19 05 

S članki »Drobne zanimivosti« se iz notranjosti Zemlje 
preselimo na njeno površje in bližje našim krajem. Površina 
Zemlje ponuja nešteto že raziskanih in še mnogo nerazkritih 
skrivnosti. 

Ena takih je Rimska obrambna vojaška zapora – »rimski zid« 
iz 4. stoletja, katere ostanki potekajo tudi v naši občini. Od 
nedavnega je bogatejša še za en neraziskan in »pozabljen« 
odsek, ki se nahaja v sosednji občini Sodražica. 
V lanskem oktobru je pri obnavljanju krajevne ceste, ki 
povezuje vasi Runarsko v občini Bloke (župnija Bloke) in 
Novi Pot v občini Sodražica (župnija Velike Lašče) rovokopač 
dobesedno »odkril« rimski zid, ki ga je narava skrila pred 
človeškimi pogledi z gozdno vegetacijo in ga s tem tudi 
zaščitila. 
Zapora poteka po vzpetini Mala gora (tako imenujejo to 
področje domačini), pravokotno na današnjo asfaltno cesto. 
Vidna je kot kamnit nasip, pokrit s humusom ter porasel 
z grmičevjem in drevjem. Opazna sta tudi dva temelja 
obrambnih stolpov. 
Zapora je varovala lahek prečnodinarski prehod iz smeri 
Slemen na Bloško planoto. Bila je sestavni del zapor, ki so jih 
branitelji rimskega imperija postavljali na mestih, kjer je bil 
možen prehod v srčiko Rimskega imperija. Raziskane zapore 
v Sloveniji potekajo po odsekih v dinarski smeri od Hrušice 
do Racne gore nad Babnim Poljem, nadaljujejo se tudi v 
sosednji Hrvaški. Zadnje večje raziskave rimskih vojaških 
zapor so arheologi pri nas izvajali v zgodnjih šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja. 

Čeprav človeški posegi, predvsem pri njih uporabljena 
mehanizacija, zadajajo vidne rane v naravo, so te odprte 
zemeljske rane dobre geološke in arheološke učilnice, iz 
katerih črpamo znanje o zgradbi zemeljske površine in 
odkrivamo našo prednaselitveno in naselitveno zgodovino. 
Velika verjetnost je, da bomo ob nujnih, vendar preudarnih 
posegih v naravo odkrili še kaj rimske vojaške zgodovine v 
stičišču občin Velike Lašče, Sodražica in Bloke. Rimske vojaške 
zapore nam nemo pričajo, da so se tudi v naših krajih v človeški 
zgodovini dogajale pomembne reči. 

Za mnoga zanimiva odkritja so zaslužni posamezni navdušenci, 
ki prostovoljno pomagajo strokovnjakom in opravljajo javne 
predstavitve svojega kraja. Eden izmed njih je prav gotovo 
Anton Marolt iz Novega Pota, tudi član društva Claustra 
Alpium Iuliarum, ki je bil že dolgo prepričan, da blizu Novega 
Pota poteka rimski zid.
Novo odkriti zaporni zid so si že ogledali člani Zavoda za 
zgodovino prostora, nekateri člani društva CAI in strokovnjaka 
Restavratorskega centra iz Ljubljane. 

Manfred Deterding 

Novo kulturnozgodovinsko odkritje

MALO ZA ŠALO MALO ZA ŠALO

MALO ZA ŠALO

Doma se želijo starši resno pogovori-
ti s sinom glede slabih ocen pri zgo-
dovini. Sin jih začudeno pogleda in 
odgovori: »Če pa me učiteljica vedno 
sprašuje le o stvareh, ki so se zgodile 
pred mojim rojstvom.«

Učenci pri uri slovenščine dobijo 
za domačo nalogo spis z naslovom 
»Samo ena je mama«. Eden od učen-
cev doma dolgo razmišlja, kako naj 
začne, potem pa se le domisli in za-
piše: 
Mama je zvečer spekla palačinke in 
pri tem sem ji hotel pomagati tudi jaz. 
Med peko palačink res uživam. Nato 
me je poslala v klet po dve pločevin-
ki marmelade. Ubogal sem jo in hitro 
stekel v klet, od tam pa sem ji zaklical: 
»Samo ena je, mama!«

Tudi na šolskem avtobusu je včasih 
precej zabavno. »Vozači« zjutraj za-
mudijo pouk in učiteljica je bila rado-
vedna, kaj se je zgodilo. Eden od njih 
hiti pojasnjevati, da je na avtobusu 
nekdo izgubil bankovec za 10 evrov 
in potem so vsi iskali denar. Učiteljica 
pohvali njegovo pripravljenost in po-
moč pri iskanju. On pa odgovori: »Ne, 
jaz nisem nič iskal, jaz sem samo nogo 
držal na bankovcu.«

Na matično kamnino so graditelji postavili obrambni zid.

Lepo je vidna zidava rimskega zidu in njegova humusna zaščita.
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Gozdni fotelj

Pisma Pisma

OB POTI SKOZI GOZD
Ob poti skozi raški Kraj (664m) te dobesedno prevzame 
spomladansko gozdno cvetje. Zastane ti korak, ko poslušaš 
najrazličnejše žvrgolenje ptic, kajti čas je, ko se ženijo ptice. 
Vso to idilo zmoti s svojim hreščečim glasom gozdni golob in 
detelj, ki tako močno udarja po deblu s svojim kljunom, da se 
vprašaš: Kje jemlje to drobno pernato bitje toliko moči?
V občudovanju gozdne lepote je le malo tako srečnih ljudi, 
ki jim je dano, da opazijo iz koraka v korak skozi gozd toliko 
spomladanskega cvetja. A še predno mine eno, se že pojavlja 
drugo skozi vse leto do pozne jeseni. Kmalu bodo zacveteli 
petelinčki, iz zemlje že rinejo najrazličnejših barv gozdne 
orhideje. Poleg vsega drugega cvetja bodo že julija zacvetele 
ciklame in gozdne vrtnice, da ne omenjam najrazličnejših 
lesnatih cvetočih grmov, ki v  pozni jeseni vabijo pogled na 
obložene veje s svojimi gozdnimi plodovi. Zanimivosti gozda 
so naravne oblike posameznih skal ali drevesa, ki ponazarjajo 
domišljijo opazovalca.      

Jože Škulj 

  
PETJE PTIC

Če želiš doživeti življenje,
se podaj v raški Kraj,
kjer pojejo
in se ženijo ptice.

Tu je prelestni svet 
in mir,
kjer te božajo veje,
skozi katere sije sonce.  

V tej lepoti
se naužiješ ptičjega petja,
da boš vedno mlad
in bogat.

Poznam še en kraj 
v miru ob vodi,
kjer se vrte mlinska kolesa.
Tu želel si boš peti.

Tromeja

Na oder so položili 
Asfalt
Ekipa zagnanih članov Kulturno umetniškega društva Rob vsako leto  
postavi na oder dobro gledališko predstavo. Za letošnjo lahko še posebej 
rečemo, da je bila odlična.       

Predstava, ki so jo načrtovali, je bila vključena v gledališki abonma sezone 
2011/2012, vendar je kot abonmajska predstava zaradi poškodbe ene 
od igralk žal odpadla, a upamo, da jo bomo v abonmaju lahko videli 
pozneje. 
Ob vključitvi v program je bilo sicer malo negotovosti, ker niso vedeli 
ne avtorja, ne naslova, ne vsebine. Potem pa so si predstavo preprosto 
izmislili sami in v njej obdelali vse aktualne teme – od občinskih investicij 
in utemeljevanja, kje je asfalt bolj potreben, do napetih situacij med 
novopečenimi zakonci, problema brezposelnosti, aktualne teme 
referenduma, študija »kar neki«, iskanja fanta, ki se ga v dobri veri, da je 
»tapravi«, najde na študentski izmenjavi, do tega, da se je včasih težko 
soočiti s kruto realnostjo in drugih situacij med pari, prijatelji, sosedi 
in na koncu do usodnega »zaslužka«, ki ga je prinesla sprememba 
prostorskega plana.  Vsa dogajanja so med seboj spretno prepletli s 
prizori, ki so drug za drugim spravljali v smeh nabito polno robarsko 
dvorano. 

Če po dveh mesecih 
od premiere s tistimi, 
ki so si predstavo 
ogledali, še vedno 
lahko razpravljaš o 
posameznih prizorih 
in likih, ki so jih 
odlično uprizorili 
mladi iz Roba, in 
skušaš sešteti vse 
dobre komentarje, ki 
jih je bilo slišati, lahko 
rečeš le: »…… jih je!« 
Probleme, ki nas 
obdajajo, so reševali 
skozi  komično igro, 
kar jim je odlično 

uspevalo od prvega do zadnjega prizora, zato si celotna ekipa, ki je 
gradila Asfalt, zasluži iskrene čestitke.

VV, foto KUD Rob

SPOMINI NA KULTURNO ŽIVLJENJE V
VELIKIH LAŠČAH OD 1946. DO 1975. LETA

Spomini na davna leta 
po vojni
Leta 1946–1975. Junija 1945 je moral moj mož oditi iz Ljubljane na 
deželo, na izbiro je imel Velike Lašče, Žužemberk ali Semič. Jaz sem šla 
za njim z dvema otrokoma v oktobru istega leta. Izbrala sva Velike Lašče, 
po najini presoji najbližje Ljubljani. Tam naj bi bilo vse pripravljeno za 
bivanje in delo. Pravzaprav pa ni bilo ničesar razen slabega stanovanja. 
Moj mož je bil stomatolog in se je moral znajti, kakor je vedel in znal. Po 
vojni so bili pač žalostni časi.
Ni minilo tri mesece, ko se v naši kuhinji pojavi tovarišica z Okraja z 
besedami: »Tovariš Šrajer, sedaj bomo pa igrali.« Tako se je začelo naše 
kulturno življenje. Prostor za igranje je bil v bivšem Sokolskem domu, v 
majhni, skromni, revni stavbici. Ampak začetek je bil.
Igralcev amaterjev je bilo precej: Janez Koprivec, lastnik  Kukljeve gostilne, 
po poklicu slaščičar in pek; gospa Marija Perhaj, pesnica, slavistka, igralka 
in seveda učiteljica v šoli, gospa Franja Vilar, lepa in zelo pametna gospa, 
gospod Malovrh, uradnik v Grosupljem, ki je živel v Laščah, odličen 
igralec. Ne smem pozabiti tudi Antona Perhaja, soproga Marije Perhaj, 
tudi odličnega igralca, ki je želel postati poklicni igralec, pa ni bilo 
sredstev za študij v Ljubljani. Bilo je še mnogo drugih mladih kmečkih 
fantov, ki so igrali v Levstikovem »Tugomerju«, vsega skupaj najmanj 40 
igralcev. Igra je bila za njih zelo zahtevna, ampak radi so hodili na vaje, ki 
so trajale čez vse poletje. Režiral je igralec Aleksander Valič. 
Ti mladi kmečki fantje so morali zgodaj vstati, oditi v hlev, nahraniti 
živino,  jo napojiti s prineseno vodo, oditi na polje ali travnik, s koso ali 
grabljami, ženske pa z motiko na polje. Moj mož je imel v Tugomerju 
zahtevno vlogo, jaz pa sem bila šepetalka. Pri tem sem se dramskega 
teksta naučila skoraj čisto na pamet.
Prej sem omenila igralca gospoda Malovrha, ki se je nekoč tako razjezil 
zaradi manjkajočih igralcev, da je preklel Lašče za štirideset let in odšel z 
vaje. Seveda se je tudi vrnil, ker je ljubil igro in bil človek na mestu.
Izpred vojne ni ostalo skoraj ničesar, s čimer bi opremili oder. Vse smo 
znosili od doma: stole, mize, postelje, omaro, kar smo pač imeli. Jaz vem, 
da sem dala zavese, posteljno pregrinjalo s podlogo vred, starinsko bluzo 
svoje tašče, ki jo je prinesla še z Dunaja, kjer je bivala skoraj osem let. Vsa 
ta naša kultura je trajala približno trideset let. Moj mož je zadnjič igral 
leta 1975 in tudi moje šepetalstvo je prenehalo. Prišli so mlajši ljudje. Ne 
smem pozabiti šolskega ravnatelja Jožeta Smoleja, ki je pomagal vedno, 
kadar je bilo treba.
To naše tridesetletno sodelovanje je bilo zelo lepo, nepozabno in celo 
pokojni kritik Josip Vidmar je pohvalil prav vse igralce. Čeprav nismo 
igrali večjih dram ali celo oper, smo se imeli lepo, saj smo bili mladi.
Še nekaj: sedaj toliko slišimo in beremo o nezaslišani zadevi – ukinitvi 
Ministrstva za kulturo oziroma priključitvi kulture k drugim področjem. 
Kultura se ne rojeva na ministrstvih, ampak med ljudmi, na cesti, doma 
med otroki in starši, v šoli, v vsakem zavodu, bolnici, povsod, kjer smo 
res ljudje. Še naprej se bodo rojevali pesniki, pisatelji, ki bodo ustvarjali, 
ampak pomembna bo kvaliteta ne kvantiteta. Za vse pa je potreben 
denar, ta pa bo prihajal samo od zaposlenih ljudi.
Rada bi zapisala še tole. Dva domačina sta doštudirala, bila sta slavista in 
želela službovati v domačem kraju. Ker pa nista bila politično zaželena, 
sta odšla v Ribnico v osemletko in ogromno delovala za kulturni dvig 
kraja, za kar so jima Ribničani še danes hvaležni.
Tudi naslednji primer je značilen za tisti čas. Gospa Marija Perhaj, pesnica 
in igralka, nam je vsak teden popoldne pripravila kulturni program. 
Vedno je povabila enega naših pisateljev ali pesnikov ali pa je sama 
pripravila temo za razgovor. Vedno je bilo zelo zanimivo in prostor polno 
zaseden. 
Pa tudi to nekomu ni bilo všeč in se je moralo končati. Tako je bilo takrat 
kulturno življenje v Velikih Laščah. Če sam nisi kulturen, tudi drugemu ne 
dovoliš uživati kulturnih dobrin.

Mija Šrajer, občanka

Vijolice

Lapuh

Mačje oči Trobentice

Zvončki
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IN MEMORIAM
DANIJEL TUDJINA (1944–2012)

Nihče ne more izbrati, kako bo umrl. Ne kdaj. Lahko pa se odloči, 
kako bo živel ...

Dane je bil Ljubljančan in veselje do risanja je imel že v 
mladosti. Ker je zmanjkalo mest na grafični risarski šoli, ga je 
po obisku tiskarne Tine Tomšič navdušilo tiskarstvo. Izšolal se 
je za knjigotiskarja in se v nadaljnjih letih s to dejavnostjo tudi 
ukvarjal.
Vendar je ves čas obstajala želja in potreba po neki osebni 
izpovedi, po ustvarjanju. Zato se je odločil, da bo likovno 
razmišljanje razširil na  likovnih tečajih in slikarskih kolonijah, 
ki jih je pogosto obiskoval. Tako si je pridobil osnovna znanja 
o likovnem dojemanju predmetov, oblik uvrščenih v prostor, o 
karakternosti le-teh in izrazu. Razširil je svojo ustvarjalno intuicijo. 
Torej vedenje o slikanju, estetiki, likovni teoriji in slikarskih 
tehnikah. Seznanjal se je z anatomijo, risanjem človeške figure 
in obraza. Na Robbovem tečaju je začel spoznavati slikarsko 
ustvarjanje. Največ znanja mu je posredoval akademski slikar 
France Godec, ki mu je postal mentor in vzornik. Z dragocenimi 
nasveti sta ga vzpodbujala in učila profesor Samo Kovač in 
Veljko Toman, akademska slikarja in specialista restavratorstva. 
Upošteval je njune nasvete, še posebno v zadnjih letih, ko se je 
posvetil portretiranju.
Od leta 1988 je vsako leto ustvarjal na Srečanju likovnih 
umetnikov na Rašici in imel samostojno razstavo leta 2008 na  
Turjaškem gradu. Bil je član likovnih samorastnikov – Ljubljana, 
sodeloval je v mnogih društvenih aktivnosti, študiral je vzornike 
in predvsem vztrajno delal, veliko razstavljal, daroval in dobil 
mnoga priznanja in pohvale. Aktivno je začel ustvarjati v zrelih 
letih. “Toda ni pomembno, v katerem življenjskem obdobju ta 
latentna sposobnost privre na dan”, meni slikar Veljko Toman. 
Ta potreba se je pri njem pojavila intenzivneje potem, ko se je 
razbremenil vsakdanjih službenih obveznosti. Kaj je lepšega 
kot vzeti barve, platno in se odpraviti v naravo ali pa se zateči v 

zavetje tihega ateljeja v Velikih Laščah in zaživeti v svojem svetu 
barv. 
Ustvarjal je v svinčniku, oglju, akvarelu in pastelu, največ del pa 
je ustvaril v olju na platnu. V štiriindvajsetih letih je svoja dela 
predstavil na več kot tridesetih razstavah. Največ je bilo krajin, 
tihožitij in portretov. Krajine so barvito sproščene, neposredne, 
opisne in barvno živahne. Taka so skoraj vsa dela iz cikla POSOČJE 
in tudi iz TRENTE.  Zadnja dela, ki jih je ustvarjal v svojem ateljeju 
v Velikih Laščah, so bolj disciplinirana in likovno urejena. Te 
krajine izžarevajo zaljubljenost v mehkobo dolenjske pokrajine 
v vsakem letnem času. Izžarevajo tudi temeljito opazovanje 
narave, ki ga je vznemirjala in navdihovala. Tudi slikanje tihožitja 
mu je nudilo sprostitev njegovih čustev.
Najpomembnejša smer njegove ustvarjalnosti so bili portreti. 
To ni bil z mehaničnimi pomagali izdelan dokumentarni portret, 
temveč je bila enkratna upodobitev individuma, enkratna je 
bila njegova predstavitev in oblikovna zgradba, študiozna in 
temeljita. Portretiral je svoje bližnje, sebe pa tudi osebe, ki jih 
je bežno poznal. In Veljko Toman, njegov vzornik in mentor, je 
dejal:
“Čim več bo takšnih ustvarjalnih slikarjev, ki bogatijo naše 
življenje in prispevajo kamenček v mozaiku slovenske 
umetnosti, tem bogatejše bo tudi naše življenje. Če bomo 
pozorno prisluhnili in v tej umetnosti našli tudi kaj za svojo 
dušo, je bil namen dosežen.”
Dane si je prav gotovo zaslužil, da smo prisluhnili njegovi zgodbi 
z barvo in čopičem. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Helena Grebenc Gruden
Nekega lepega sončnega dne v marcu 2012

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage tete, botrce in sestre

Angele MODIC
(1928–2012)

s Strmeca

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor koli pomagali
ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala za vse molitve, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.

Tiho si nas zapustila,
pogrešali te bomo ...

OPRAVIČILO
V prejšnji številki Troble je pomotoma prišlo do dveh napak, 
in sicer za zahvalo ob smrti Bogomirja Prešerna in zahvalo 
ob smrti Janeza Brinjška. Svojcem se iskreno opravičujemo.

Uredništvo Troble

Dolgost življenja našega je kratka,
kaj znancev je zasula že lopata. 
Odprta noč in dan so groba vrata,
al’ dneva ne pove nobena pratka.
(dr. France Prešeren)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice  

Ljudmile GREBENC
(19. 5. 1924–7. 2. 2012)

z Opalkovega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, sveče, cvetje in svete maše. Zahvala gospodu 

župniku Edu Škulju za lepo opravljen cerkveni obred. Hvala 
pogrebnemu zavodu Zakrajšek, pevcem, praporščakom in 

trobentarju za igranje Tišine.
Zahvaljujemo se celotnemu osebju doma starejših občanov 

Kočevje za vso nego, oskrbo in pomoč.

Žalujoči:
sin Matija, hči Martina z družino in ostalo sorodstvo.

Tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane boleoćina
v srcu dragega in veočnega spomina.
Ni tvojih veoč besed in stiska rok,
ostal je le spomin in trpek jok.

ZAHVALA

Dne 14. februarja 2012 nas je za vedno zapustil
mož, očka, deda, tast

Ludvik ZGONEC
iz Sekirišč.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom
in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče.

Zahvala vsem, ki ste ga množično spremili
na zadnji poti.

Hvala tudi S. Knafelcu za lep pogrebni govor.

Njegovi domači.

Ata, nehal si živeti
ko je odšla tvoja Nadja,
tvoje vse;
zdaj si našel svoj mir
poleg nje!

ZAHVALA

Dne 21. februarja 2012 nas je za vedno zapustil
mož, stari ata, tast

Jože LENIČ
iz Sekirišč.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga med njegovo
boleznijo obiskali. Posebna zahvala patronažni sestri
Martini, zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma
Velike Lašče in osebju bolnice na Japljevi v Ljubljani.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti, darovali sveče in cvetje. Zahvala tudi za vse

izraze sožalja. Hvaležni smo tudi OZVVS Velike Lašće
za prisotnost prapora na pogrebu in pisno sožalje.
Zahvala gre tudi pogrebnemu zavodu Zakrajšek.

Njegovi domači.

ZAHVALA

Po daljši bolezni se je od zemeljskega življenja poslovila 
naša teta in svakinja

 Elizabeta TOMŠIČ
(1925–2012)

iz Srobotnika.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem  sosedom, 
prijateljem, sorodnikom in znancem za izrečena sožalja, molitve, 

darovane svete maše, sveče in cvetje ter  vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala vsem, ki ste jo v času bolezni obiskali, jo 
spremljali in ji izkazali številne drobne pozornosti.

Žalujoči vsi njeni.
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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

ELANDA d.o.o.
Plosovo 2
1315 Velike Lašče

041/753-031
e-mail: danica.rojc@siol.net

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. 

Kino - Velike Lašče      Kinoprogram za APRIL in MAJ 2012

PETEK  SRBSKA KOMEDIJA
20. APRIL  P A R A D A
OB 20.00  Režiser kultnih filmov Lepe vasi lepo gorijo in Mi nismo angeli predstavlja tragikomično zgodbo o starih in novih 

balkanskih ranah. Geja Mirko in Radmilo skušata organizirati parado ponosa v Beogradu, vendar naletita na 
srdit odpor nacionalistov. Radmilo sklene pakt z vojnim veteranom Limunom - v zameno za organizacijo poroke 
z dolgoletno ljubeznijo Biserko, bo Limun varoval parado. V iskanju primernih pomočnikov se Limun obrne na 
nekdanje vojne sovražnike in z Mirkom se podata na nenavadno popotovanje, od Hrvaške preko Bosne do Kosova. 
DOLŽINA: 1 ura in 58 minut. 

NEDELJA  FRANCOSKI ANIMIRANI FILM
29. APRIL  H I Š A   P R A V L J I C 
OB 18.00  Poletne počitnice so tu! Sedemletni Natan, sestra Angelika in njuna starša se odpravijo v počitniško hišo ob morju, 

kjer je nekoč živela njihova teta Elenora. Peščena plaža je priložnost za spuščanje zmaja, izdelavo gradov, kopanje 
rovov in igro z rakci. Prav tam pa Natan, Alica in Beli zajec doživijo čisto pravo pustolovščino. Alica in Beli zajec? 
Seveda, v Hiši pravljic oživi vrsta pravljičnih junakov, tudi Rdeča kapica in volk, Pepelka, Aladin, Kralj Artur, Ostržek, 
Guliver, Trnuljčica, Sneguljčica, Obuti maček, Deklica z vžigalicami, Peter Pan, Lačko in Grozovilda. V Natanu vsi 
razen sitne Grozovilde, ki ga pomanjša, prepoznajo Elenorinega naslednika v njeni veliki knjižnici. Naložijo mu 
pomembno nalogo: zaščititi mora like, da bodo dolgo živeli in da bodo otroci po vsem svetu lahko poslušali 
pravljice. Zato mora Natan prebrati čarobni urok, ki se nahaja v knjižnici. Toda deček še vedno ne zna brati! Vse bolj 
verjetno se zdi, da bodo pravljični junaki izginili in da bodo otroci poslušali le še resnične zgodbe. Bo pogumnemu 
Natanu uspelo rešiti knjižne junake? Se bo naučil brati? DOLŽINA: 1ura in 23 minut.

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA -  BIOGRAFSKI FILM
4. MAJ  Ž E L E Z N A   L A D Y 
OB 20.00 Režiserka uspešnega mjuzikla Mamma Mia predstavlja navdihujočo biografsko zgodbo prve britanske premierke 

Margaret Thatcher. Po vstopu v politiko skuša Margaret podreti družbene in politične stereotipe, vendar med 
strankarskimi kolegi ne najde razumevanja. S pomočjo neizmernega osebnega odpovedovanja in stoične drže se ji 
uspe prebiti na čelo stranke in na volitvah prevzame vodenje države. Toda srhljivo obdobje hladne vojne in grožnja 
spopada za Falklandsko otočje, jo pripeljeta pred vedno večje politične in osebne preizkušnje. Film je prejel zlati 
globus in oskarja za najboljšo žensko vlogo. DOLŽINA: 1ura in 45 minut.

PETEK AMERIŠKA USPEŠNICA – KOMEDIJA
11. MAJ  Ž E N S K A   V   Č R N E M 
OB 20.00 Mladi odvetnik Arthur mora prodati osamljeno hišo sredi močvirja, toda domačini ga svarijo, naj čim prej odide. 

Mladenič se ne zmeni za njihove zgodbe, kmalu pa res v hiši začne videvati nenavadne podobe in slišati srhljive 
zvoke. Ob raziskovanju tragične usode nekdanjih lastnikov se je Arthur prisiljen soočiti z osebnimi tragičnimi 
spomini na preminulo ženo, toda grozljivim duhovom preteklosti ni več mogoče ubežati. DOLŽINA: 1ura in 35 
minut.

PETEK AMERIŠKA ROMANTIČNA KOMEDIJA
18. MAJ O D K L O P
OB 20.00 Newyorčana George in Linda zaradi stresnih služb komaj najdeta dovolj časa za njuno ljubezen, toda nepričakovana 

izguba zaposlitve ju prisili v selitev k Georgovemu nadležnemu bratu. Na poti mladi par po naključju naleti na 
nenavadno komuno svobodoljubnih brezdelnežev, ki skušajo v sožitju z naravo odkriti višji pomen čustev, ljubezni 
in življenja. Kljub številnim pomislekom se jim George in Linda pridružita, toda ker sta vse življenje preživela v 
mestu, se v naravi kmalu znajdeta v številnih zabavnih in bolečih težavah. DOLŽINA: 1ura in 38 minut. 

PETEK  AMERIŠKA USPEŠNICA – ZF. AKCIJA
25. MAJ  A R E N A   S M R T I
OB 20.00 V filmski adaptaciji knjižne uspešnice se preselimo v bližnjo prihodnost, kjer so lakota, suša in požari povzročili 

uničenje ZDA. Nova država Panem je razdeljena na prestolnico in 12 območij, iz katerih vsako leto z žrebanjem 
določijo 24 kandidatov za Igre lakote. Ko je izžrebana 12-letna Prim, se njena pogumna sestra Katniss odloči, da 
jo bo prostovoljno zamenjala. S sovrstnikom Peetom se odpravita v prestolnico, kjer se morata v neizprosnem 
spopadu na življenje in smrt pomeriti z veliko močnejšimi in bolj izkušenimi tekmovalci. DOLŽINA: 1ura in 59 minut.

VRTNARIJA PLOSOVO

Delovni čas:

od ponedeljka do sobote
(tudi na praznični dan),  

od  8. do 19. ure
v nedeljo od 8. do 13. ure 
                         

                                  Vabljeni!



Koledar prireditev

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

SOBOTA, 21. APRIL, ob 20. uri
Grad Turjak 
»VEČER KVARTETOV IN KVINTETOV «
(J.A.Z. in družbenik) 

PONEDELJEK, 23. APRIL, ob 19. uri
Knjižnica Frana Levstika, Velike Lašče
VELIKOLAŠKI SPOMINI
(Knjižnica Frana Levstika) 

TOREK, 24. APRIL, ob 19.30
Levstikov dom Velike Lašče
Ponovitev predstave
»NEUGNANA ČEVLJARKA «
(KUD Primož Trubar Velike Lašče) 

SREDA, 25. APRIL, ob 18.30 uri
Levstikov dom Velike Lašče
OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH 
SKUPIN »HITRO ZASUČ SE OKOL 2012«
(JSKD OI Ljubljana okolica)

NEDELJA, 29. APRIL, ob 14. uri
Gradež
»PRAZNOVANJE POMLADI «
(Društvo za ohranjanje dediščine, Gradež)

PETEK, 4. MAJ, ob 11. uri
Smrečje pri Turjaku
SPOMINSKA SVEČANOST
(Zarja spominov Velike Lašče)

SOBOTA, 12. MAJ, ob 17. uri
Trubarjeva domačija, Rašica 
PESEM.SI – VSESLOVENSKO SREČANJE IN 
IZID LETNEGA ZBORNIKA  
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)

ČETRTEK, 17. MAJ,  ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
4. TRUBARJEV ČETRTEK - Franci Novak
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 19. MAJ, ob 9. uri 
Trubarjeva domačija, Rašica
30. SREČANJE LIKOVNIH UMETNIKOV 
TRUBARJEVI KRAJI
(Kud Primož Trubar Velike Lašče, Javni zavod 
Trubarjevi kraji in Občina Velike Lašče)

SOBOTA, 19. MAJ,  od 8. do 12. ure 
Trg pred Levstikovim domom,  Velike Lašče
POMLADNA VELIKOLAŠKA TRŽNICA 
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

NEDELJA, 20. MAJ,  osrednja slovesnost 
ob 11. uri
Rob na Dolenjskem 
70 – LETNICA BORBE NA KUCLJU  
(Zarja spominov Velike Lašče) 


