
Slovenijiza 20 let

Naj novega vam leta zarja
prinese dneve brez viharja
in izpolni dobre vam želje!
  (F. Levstik)
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Spoštovane 
občanke in 
občani
Kmalu bomo vstopili v mesec junij. V 
minulih mesecih smo bili tako na evrop-
skem obmoœju kot tudi v Sloveniji priœa 
pestremu dogajanju v smeri urejanja  soci-
alne druæbe. Upam in verjamem, da bodo 
vodilni znali izbirati prave poteze in se 
odloœali v dobro vseh dræavljanov. 
V teh kriznih in teækih œasih pa mora 
œlovek znati tudi praznovati, se sprostiti in 
poveseliti. Pred nami je namreœ obœinski 
praznik, ki tako kot vsako leto, prinaøa 
pestro dogajanje. Prireditve in dogodki se 
bodo odvijali od œetrtka 7. junija, do ne-
delje 10. junija. 
V œetrtek bo v gradu Turjak potekala tra-
dicionalna OBŒINSKA REVIJA PEVSKIH 
ZBOROV. Petje in glasba v naøi obœini 
zdruæujeta kar veliko øtevilo ljudi in prav 
je, da sadove svojega ljubiteljskega petja 
predstavijo tudi vsako leto bolj øtevilœni 
publiki. Na sam Dan Primoæa Trubarja, 
ki je hkrati tudi dræavni praznik, pa bo-
sta potekali dve osrednji prireditvi. Tako 
imenovana MINIOLIPIADA se bo odvijala 
v øportni dvorani Velike Laøœe pod okri-
ljem OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe 
in Olimpijskega komiteja Slovenije. Kot 
ste si lahko prebrali v prejønji øtevilki 
Troble, je naøa øola pristopila k projektu 
Olimpijske igre London 2012, katerega 
namen je spoznavanje olimpizma, pomen 
zdruæevanja ljudi preko øporta in nena-
zadnje spoznavanja Londona in Velike 
Britanije. Prav zato bo drugi del veœerne 
SLAVNOSTNE AKADEMIJE ob obœinskem 
prazniku, ko bodo podeljena obœinska 
priznanja, namenjen tudi olimpijskim 
igram. Vesel sem, da sta svojo udeleæbo 
na slavnostni akademiji potrdila poslanec 
v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver in 

britanski veleposlanik Andrew Page. Pe-
stro dogajanje bo tudi v soboto, 9. junija. 
V dopoldanskem œasu bo na trgu v Velikih 
Laøœah potekal TRØKI DAN, popoldan na 
travniku ob gasilnem domu KONJEREJSKI 
DAN, zveœer pa øe na Trubarjevi domaœiji 
ODPRTJE RAZSTAVE TRUBARJEVI KRAJI. 
Obœinsko praznovanje se bo zakljuœilo v 
nedeljo s tradicionalnim POHODOM PO 
VELIKOLAØKI KULTURNI POTI, ki letos 
poteka æe dvajsetiœ in z vsako leto zelo 
odmevno in dobro obiskano prireditvijo 
DAN SONCA na Trubarjevi domaœiji.  
Letoønje obœinsko praznovanje bo to-
rej poskrbelo tako za kulturne in øportne 
navduøence, kot tudi za tiste, ki si æelijo 
popestriti dan z zabavno druæabno prire-
ditvijo. Verjamem, da bo v bogatem doga-
janju vsak izmed obœanov naøel primerno 
prireditev in se je z veseljem udeleæil. 
Preveœkrat se æal dogaja, da smo kot sku-
pnost, deæela, dræava ali svet razdvojeni. 
O tem je pisal tudi Primoæ Trubar, kate-
remu v spomin obeleæujemo naø obœinski 

praznik, ko je v tuje kraje ponesel ime ro-
dnega kraja. Po veœ kot 400 letih so ti tuji 
kraji postali naøa skupna dræava Evropa, 
ki je lep zgled zdruæevanja razliœnosti in 
dokaj enoten nastop pred ostalim svetom. 
Izjemen primer zdruæevanja, povezovanja 
in enotnosti pa je prav gotovo øport in tudi 
olimpijske igre, ki bodo v letoønjem letu 
potekale v Londonu. Kakor koli æe, kljub 
vsakodnevnem negodovanju in nezado-
voljstvu ljudi, vendarle znamo in zmore-
mo preko razliœnih dogodkov in priredi-
tev, ki navduøujejo øiroke mnoæice ljudi, 
postati in ostati zainteresirani, povezani 
in predvsem prijateljski. Slednjega nam øe 
kako manjka. 
Ker pa se zakljuœuje tudi øolsko leto, 
æelim vsem osnovnoøolcem, dijakom in 
øtudentom uspeøen zakljuœek øolskih ob-
veznosti. Predvsem tistim, ki ste na prelo-
mnici izobraæevalne poti pa æelim, da bi 
vas vaøe sledenje zaœrtani poti pripeljalo 
do æelenega cilja.

Æupan Anton Zakrajøek
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Izdelava izolacijskega termopan stekla
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Tuš kabine (po meri, s tesnili)
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Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
Montaža vsega navedenega
Ostale steklarske storitve
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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. 

               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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VABIMO VAS NA 

PRIREDITEV S KRESOVANJEM  
OB DNEVU DRŽAVNOSTI,  

KI BO  
V NEDELJO, 24. junija 2012, 

OBČINA Velike Lašče,  
PGD Rob in KUD Rob 

PROGRAM: 
   
  20.00     maša za domovino  
  20.45     kulturni program 
  21.00        prižig kresa in druženje ob glasbi 
      ansambla KRPAN 

Iz 11. redne seje 
občinskega sveta
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe se je na 11. seji sestal marca 
2012. Pred sejo so se sestali nadzorni odbor, odbor za druæbene 
dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, 
odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter odbor za f inance. 
Predsedniki odborov in komisij so podali kratka poroœila o sejah. 
Svetniki so se na seji seznanili s poroœilom o dejavnosti policije na 
obmoœju obœine Velike Laøœe v letu 2011. Poroœilo je predstavil Vid 
Likavec, predstavnik Policijske postaje Ljubljana Viœ, zadolæen za 
obmoœje naøe obœine.
Obœinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspeønosti ravnateljice 
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe mag. Metode Kolar za ocenjevalno 
obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
Svetniki so soglasno potrdili f inanœno poroœilo koncesionarja za 
vodovodni sistem Velike Laøœe in Turjak za leto 2011 ter plan dela 
za leto 2012. 
Obœinski svet je dal tudi soglasje k imenovanju v.d. direktorja 
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oraæma Ribnica. 
Na 11. redni seji obœinskega sveta so svetniki sprejeli zakljuœni 
raœun proraœuna Obœine Velike Laøœe za leto 2011. 
Obœinski svet je soglasno sprejel Pravilnik za vrednotenje ter 
sof inanciranje druøtvenih dejavnosti v Obœini Velike Laøœe in 
Pravilnik o dodeljevanju proraœunskih sredstev za pospeøevanje 
razvoja malega gospodarstva v Obœini Velike Laøœe. Na seji je bil 
sprejet tudi Letni program øporta v Obœini Velike Laøœe za leto 2012 
in Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.øt. 1467/2 k.o. Osolnik. 

Tanja Urøiœ, obœinska uprava

Ekipa slovenskih 
županov na 
evropskem prvenstvu 
zasedla 7. mesto
Slovenska ekipa æupanov se je v œasu od 
15. do 18. maja udeleæila 2. evropskega 
prvenstva v nogometu za æupane, ki 
je bilo organizirano v mestu Tychy na 
Poljskem.
Na prvenstvu, ki se ga je udeleæilo 10 ekip 
iz osmih dræav (Poljske, Œeøke, Slovaøke, 
Nemœije, Ukrajine, Avstrije, Italije in 
Slovenije), je slovenska ekipa æupanov 
zasedla konœno 7. mesto ter ponovila 
rezultat iz prvega evropskega prvenstva.
V predskupini je slovenska ekipa odigrala 
øtiri tekme, v katerih je izgubila s Slovaøko 
in Poljsko, neodloœeno igrala z Italijani, 
premagala pa ekipo Juæne Tirolske. Po 
doseæenem œetrtem mestu v predskupini 
se je v drugem krogu tekmovanja pomerila 
z Ukrajino, s katero je izgubila 3 proti 1. 
Tako je ekipa æupanov igrala za konœno 7. 
mesto, kjer je premagala ekipo avstrijskih 
æupanov s 5 proti 0. 

Ekipa æupanov ocenjuje nastop na 2. evropskem 
prvenstvu kot uspeh, saj je ekipa ob øportnem 
delu navezala veliko stikov z æupani drugih dræav. 
Ravno druæenje, izmenjava izkuøenj in dobrih praks 
ter moænosti za sodelovanje je dodana vrednost 
prvenstva. 
V Tychy so se odpravili æupani, ki sestavljajo 
slovensko reprezentanco, in sicer Igor Stropnik, 
æupan obœine Kungota, Peter Misja, æupan obœine 

Podœetrtek, Miran Jurkoøek, æupan 
obœine Øtore, Alojz Podgorøek, æupan 
obœine Ømartno ob Paki, Stanko 
Glaæar, æupan obœine Hajdina, Franc 
Mlakar, podæupan obœine Hajdina, 
Branko Ledinek, æupan obœine Raœe-
Fram, Anton Zakrajøek, æupan obœine 
Velike Laøœe, Marko Diaci, æupan 
obœine Øentjur, Stanko Gjerkeø, 
podæupan obœine Lendava, Roman 
Richter, œlan obœinskega sveta obœine 
Pesnica, Stanislav Gjerkeø, podæupan 
obœine Lendava, Danilo Burnaœ, œlan 
mestnega sveta MO Maribor, Ladislav 
Pepelnik, œlan obœinskega sveta 
obœine Ruøe, Miha Mohor, sekretariat 
Skupnosti obœin Slovenije.

Osnovna šola Primoža Trubarja 
in 

vrtec Sončni žarek Velike Lašče

VABILO
Starøe in obœane vabimo na prireditvi ob:

*  zakljuœku øole, ki bo v œetrtek, 14. junija 2012, 
    ob 17. uri  v øportni dvorani Velike Laøœe,

*  zakljuœku vrtca, ki bo v petek, 15. junija 2012, 
   ob 18. uri v øportni dvorani Velike Laøœe.

   Pridruæite se nam, 
   veseli vas bomo!
                                                                             

                                                                              

Vodstvo øole in vrtca

Miha Mohor, Skupnost obœin Slovenije
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OBČINSKI OBČINSKI OBČINSKI    
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK   

201220122012   
PROGRAM PROGRAM PROGRAM    

PRIREDITEVPRIREDITEVPRIREDITEV   

PETEK, 8. junij PETEK, 8. junij   
- od 10. do 12. ure 
MINI OLIMPIADA—LONDON 2012 
športna dvorana Velike Lašče 
(OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in Olimpijski komite Slovenije) 

 
- ob 19.30 
PROMENADNI KONCERT 
Godbe Dobrepolje 
pred občinsko stavbo 
 
 

- ob 20. uri 
športna dvorana Velike Lašče 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA  
OB OBČINSKEM PRAZNIKU    
- podelitev občinskih priznanj 
       nagovor:  Anton Zakrajšek, župan  
-Eropa v Sloveniji—Slovenija v Evropi 
       nagovor:  
     - dr. Milan Zver,  
  poslanec v Evropskem parlamentu 
     - njegova ekscelenca Andrew Page,  
  britanski veleposlanik 

 
V PROGRAMU BODO NASTOPILI: 

Mladinski pevski zbor OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče,  
Trio Quartet, učenci Glasbene šole Ribnica,  

Simfonični orkester GŠ Ribnica in Petra Gorše ter ansambel Odmev. 

ČETRTEK, 7. junij ČETRTEK, 7. junij   
- ob 20. uri 
16. TRADICIONALNA  
REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
grad Turjak  
(KUD  Marij Kogoj Turjak) 

SOBOTA, 9. junijSOBOTA, 9. junij  
 
- od 9. do 12. ure 
TRŠKI DAN   
trg pred Levstikovim domom  
v Velikih Laščah 
(Javni  zavod Trubarjevi kraji) 

 
- od 14. ure dalje 
KONJEREJSKI DAN 
travnik pred gasilnim domom  
Velike Lašče  
(Konjerejsko društvo Velike Lašče) 
 
- od 20. ure dalje 
 VRTNA VESELICA  

         z ansamblom GAMA 
                                  pred gasilnim domom Velike Lašče  
         (Društvo podeželske mladine Velike Lašče) 
- ob 20. uri 
ODPRTJE RAZSTAVE  
TRUBARJEVI KRAJI 
Trubarjeva domačija, Rašica 
(KUD Primož Trubar in JZ Trubarjevi kraji) 
 
NEDELJA, 10. junijNEDELJA, 10. junij  

- začetek med 7. in 10. uro 
20. POHOD PO  
VELIKOLAŠKI KULTURNI POTI 
Velike Lašče—Rašica 
(Planinsko društvo  
Velike Lašče) 

- od 11. ure dalje 
DAN SONCA 
Trubarjeva domačija, Rašica 
(Zavod za razvijanje ustvarjalnosti) 
 

OBČINSKI OBČINSKI OBČINSKI    
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK   

201220122012   
PROGRAM PROGRAM PROGRAM    

PRIREDITEVPRIREDITEVPRIREDITEV   
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otrok (spremembe v osmih skupinah). 
Na podlagi prerazporeditev smo v 
januarju 2012 vkljuœili v vrtec vse otroke 
iz œakalne liste. Vodstvo øole in vrtca je 
na pobudo Obœine Velike Laøœe z vsemi 
starøi opravilo sreœanja, na katerih smo 
pojasnili situacijo in predstavili predlog. 
Zahvaljujemo se vsem starøem, ki so bili 
vkljuœeni v spremembe in so njihovi 
otroci zamenjali skupino in vzgojiteljice, 

saj so pristopili k problemu zelo razumevajoœe in s posluhom tudi 
za stisko starøev, ki so na prosto mesto v vrtcu øe œakali.  Nismo pa  
sprejeli otrok, za katere so vloge priøle naknadno (po 31. 3. 2011). 
Dejstvo je, da smo z oblikovanjem oddelkov, s prehodi otrok med 
oddelki med letom in z zagotavljanjem novih, dodatnih prostorov za 
vrtec (leta 2004 je bilo 6 oddelkov, leta 2011 je bilo 12 oddelkov), 
za potrebe varstva in vzgojo malœkov naøih obœanov maksimalno 
poskrbeli. V vednost navajamo podatke o stanju na œakalnih listah v 
naøih sosednjih obœinah: Grosuplje 345, Økof ljica 154, Ribnica 146, 
Ig 91 in v Ljubljani je bilo lani odklonjenih 10 % vseh predøolskih 
otrok.  
Tudi letos smo prejeli veœ vlog, kot je prostih mest v vrtcu. Z 
novim, tretjim oddelkom na Karlovici bomo uspeli zagotoviti mesto 
øe øtirinajstim otrokom prve starostne stopnje. Pri razporeditvi 
otrok v oddelke in enote vrtca upoøtevamo prosta mesta v vrtcu, 
kraj bivaliøœa druæine, æelje starøev in øtevilo  otrok v druæini, ki 
obiskujejo vrtec. Organizacija zahteva, da ob upoøtevanju zgoraj 
navedenih kriterijev in z upoøtevanjem predpisanih standardov in 
normativov razporedimo otroke na tri razliœne lokacije.  Vseh æelja 
starøev vedno ne moremo upoøtevati, veseli pa smo, da nekateri 
starøi k problemu pristopijo konstruktivno, saj na pogovor pridejo s 
svojimi predlogi in pripravljenostjo za sodelovanje. 
Za organizacijo predøolske vzgoje v obœini lahko reœemo, da je to 
eno tistih podroœij, ki ga s skupnimi moœmi in v skrbi za najmlajøe 
zagotovo odgovorno in uspeøno reøujemo, zlasti œe pogledamo 
primerjavo, da v nekaterih obœinah ostane brez varstva za nekaj 
oddelkov otrok. 
Te zasluge lahko pripiøemo vsem zaposlenim v vrtcu, ki skrbijo, da 
se  malœki dobro poœutijo v œasu, ko so njihovi starøi v sluæbi. Tu je 
potrebno omeniti øe poslovni œas naøega vrtca, ki smo ga prilagodili 
potrebam starøev in traja od 5,30 do 17. ure. Zagotavljanje varstva 
enajst ur in pol dnevno ima malo vrtcev v Sloveniji. To predstavlja 
zahtevno organizacijo dela, ki pa  jo vrtec kljub temu da posluje 
na treh lokacijah, uspeøno obvladuje. Pri zagotavljanju pogojev 
za to, da se glede na potrebe starøev skoraj vsako leto lahko 
odpirajo dodatni oddelki, pa ne moremo mimo posluha, ki ga ima 
za to podroœje Obœinski svet, saj na predlog æupana vsako leto v 
proraœunu zagotovi potrebna sredstva tako za naœrtovane investicije 
kot za f inanciranje izvajanja programa predøolske vzgoje. 
Ob koncu naj øe enkrat poudarimo, da se organizacija dela v  vrtcu 
naœrtuje glede na øtevilo otrok in oddelkov po stanju 1. september.  
Glede na f leksibilni normativ se posamezni oddelki do najviøjega 
moænega øtevila otrok v skupini dopolnijo tudi z otroki iz œakalne 
liste med letom, prav tako tudi v primeru, ko starøi otroka izpiøejo in 
se na prosto mesto vkljuœi naslednjega otroka iz œakalne liste.  

S skupnimi moœmi si bomo tudi v 
bodoœe prizadevali, da bomo osrednjo 
nalogo vrtca, ki je doloœena v Zakonu o 
vrtcih, to je pomoœ starøem pri celoviti 
skrbi za otroke, izboljøanje kvalitete 
æivljenja druæin in otrok ter ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duøevnih sposobnosti, izpolnjevali v  
dobro starøev in njihovih otrok.                                                     

Vodstvo øole in vrtca   
 in Obœina Velike Laøœe 

meritvah, œe so njegove naprave v skladu s pravno 
in tehniœno regulativo;

do potrdila o obraœunu storitev po uradnem ceniku;	

do pritoæbe na kakovost, obseg in ceno storitve, œe 	
meni, da ni v skladu s predpisi;

do pohvale do izvedene storitve;	

do identifikacije delavca, ki neposredno opravlja 	
dimnikarsko sluæbo v njegovih prostorih.

Dolænosti:

da prijavi vse naprave dimnikarski organizaciji 	
oziroma dovoli popisa le-teh zaradi vodenja katastra 
kurilnih naprav;

da pridobi za naprave, ki jih uporablja pozitivno 	
strokovno mnenje — t. i. dimnikarsko soglasje;

da pridobi za naprave, ki jih uporablja pozitivno 	
strokovno mnenje — t. i. meritev dimnih emisij;

da zagotovi oziroma omogoœi izvajanje vseh 	
obveznih dimnikarskih storitev, kot so œiøœenje, letni 
strokovni pregled, meritev dimnih emisij, itd.;

da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti;	

da omogoœi vstop dimnikarju v prostore, kjer se 	
nahaja kurilna naprava ali prezraœevalne naprave;

da plaœa opravljeno storitev.	

Vse informacije  zakonodaja in cenik storitev so strankam 
dostopni na spletni strani stoservis.si, kjer se nahajajo tudi 
fotografije  pooblaøœenih zaposlenih, da ne bi prihajalo do 
zlorab. 

Za podroœje obœine Velike Laøœe  je zadolæen 

     dimnikar   Gajiœ Draøko     in     merilec Ficko Peter.

Pohvale ali pritoæbe lahko uporabniki storitev posredujejo 
takoj po opravljeni storitvi neposredno dimnikarju, merilcu 
ali v pisni obliki po E-poøti na  stoservis@siol.net oziroma 
navadni poøti. Vsakdo pa se lahko s  pripombami  obrne tudi 
na pristojen inøpektorat Ministrstva za okolje.

Obœinske strani Obœinske strani

Predšolska vzgoja 
v občini Velike Lašče 
vpis otrok v vrtec in 
oblikovanje oddelkov
Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in f inanciranju vzgoje in 
izobraæevanja predstavljata temelj za organiziranost vzgoje in 
varstva predøolskih otrok v obœini, na podlagi navedenih pa je  øe 
vrsta podzakonskih predpisov, ki doloœajo normative in standarde  
glede potrebnega kadra za delo v vrtcu, glede oblikovanja oddelkov, 
tehniœnih pogojev za gradnjo in opremo vrtcev, v letu 2010 in 2011 
pa sta na to podroœje posegla tudi Zakon o interventnih ukrepih in 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v zadnjem œasu pa 
øe najnovejøi ukrepi za uravnoteæenje javnih f inanc.  
Potrebe na podroœju vzgoje 
in varstva predøolskih 
otrok v naøi obœini  so se v 
œasu od izgradnje novega 
vrtca (leta 2004) do danes 
bistveno spremenile. Od 
takratnih øestih oddelkov 
s 120 otroki so se potrebe 
tako poveœale, da imamo 
danes 12 oddelkov, v 
katerih je vkljuœenih 
215 otrok. V nadaljnjih prizadevanjih za reøevanje problematike 
predøolske vzgoje in glede na øtevilo vpisanih otrok za novo øolsko 
leto 2012/2013 pa æe teœejo priprave na investicijo na Karlovici, 
kjer naœrtujemo s 1. 9. 2012 odprtje øe enega oddelka.  Za takøno 
poveœanje potreb na tem podroœju je razlog v poveœanju øtevila 
prebivalcev v obœini – deloma zaradi veœjega øtevila rojstev, deloma 
v priseljevanju, drugi razlog pa je prinesla sprememba Zakona o 
vrtcih v letu 2008, ki je uzakonila novost, da je  za drugega otroka 
(in nadaljnje vkljuœene otroke v vrtec)  postal vrtec brezplaœen.    
Ker se med obœani øe vedno pojavljajo vpraøanja glede sprejemanja 
otrok v vrtec in glede zagotavljanja z zakonom doloœene naloge, 
ki jo ima obœina kot ustanoviteljica vrtca na tem podroœju,  vam v 
nadaljevanju prispevka  predstavljamo postopek vpisa otrok v vrtec 
in oblikovanje oddelkov.  
Otroke je mogoœe vpisovati v vrtec œez celo leto, in sicer na podlagi 
poslane vloge za vpis otroka. V vrtcu Sonœni æarek je rok za oddajo 
vlog za vpis v vrtec 31. marec tekoœega leta. 
V praksi je  najveœkrat tako, da v vrtec sprejmemo najveœ novih otrok 
1. septembra, kasneje pa le, œe se izprazni mesto zaradi izpisa æe 
vkljuœenega otroka. V vrtec je mogoœe vpisati otroke, ko dopolnijo 
starost 11 mesecev pa vse do vstopa v øolo.
V primeru, da je vlog veœ,  kot je prostih mest, odloœa o  prednostni 
listi za sprejem v vrtec  komisija (20. œlen Zakona o vrtcih). 
Komisijo imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Komisija 
obravnava vse vloge, ki so prispele v roku, jih toœkuje po  kriterijih 
iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (dosegljiv je na spletni strani: 
www.soncni-zarek.si) in  razvrsti na podlagi doseæenih toœk.  Vrtec 
na podlagi øtevila vpisanih otrok oblikuje oddelke tako, da lahko 
sprejme œim veœje øtevilo otrok. Zato se vsako leto zgodi, da se 
æe oblikovane oddelke  s 1. septembrom oblikuje v nove skupine. 
Pri oblikovanju oddelkov je potrebno upoøtevati normative, ki za 
posamezno starostno stopnjo (oddelki od 1 do 3 let in oddelki od 
3 do 6 let) in vrsto oddelka (homogeni, heterogeni, kombinirani) 
predpisujejo toœno doloœeno øtevilo vkljuœenih otrok. 
V letoønjem øol.  letu smo imeli nekaj izpisov iz starejøih skupin, 
zato smo v mesecu decembru pripravili prerazporeditev desetih  

ORGANIZACIJA 
DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI
Pri sodobnih kurilnih napravah na olje in plin in pa tudi na 
trdna goriva ima danes dimnikarska sluæba predvsem vlogo 
prepreœevanja nastajanja slabega izgorevanja in s tem 
povezanim onesnaæevanjem okolja, sanitarne nevarnosti 
in slabega izkoristka, nabiranja saj in katranskih oblog. V 
novi pravni in tehniœni regulativi ima dimnikarska sluæba 
vlogo pregledovanja, nadzora kurilnih, dimovodnih in 
prezraœevalnih naprav. Tako se spreminja tudi struktura 
zaposlenih v dimnikarski sluæbi. Delavci imajo poleg 
dimnikarske øole øe dodatna znanja, predvsem s podroœja 
varstva okolja in sploønega znanja s podroœja kurilnih, 
dimovodnih in prezraœevalnih naprav. V tej sluæbi so 
glede na zahtevnost teh storitev v novejøem œasu zaposleni 
delavci z viøjo in visoko izobrazbo tehniœnih smeri in 
znanjem s podroœja ogrevalne tehnike ter varstva okolja 
in sicer glede na zahteve okolja, kjer izvajajo dimnikarsko 
sluæbo.

Dejavnost

Œiøœenje kurilnih, dimovodnih in prezraœevalnih naprav – na 
leto:

Mehansko œiøœenje kurilnih, dimovodnih in 	
prezraœevalnih naprav

Kemiœno œiøœenje	

Izæiganje katranskih oblog v kurilnih in dimovodnih 	
napravah

Letni strokovni pregled kurilnih, dimovodnih in prezraœevalnih 
naprav

Letni strokovni pregled kurilnih, dimovodnih in 	
prezraœevalnih naprav (1-krat letno)

Pregled in izdaja pozitivnega mnenja o skladnosti 	
kurilnih in dimovodnih naprav (“soglasje”)

Meritve, opravlja merilec 

Merjenje dimnih plinov (olje – plin   1-krat letno)	

Merjenje ogljikovega monoksida (po potrebi)	

Vodenje baze podatkov

Kurilnih, dimovodnih in prezraœevalnih naprav	

PRAVICE in DOLÆNOSTI uporabnikov:

Pravice:

do vseh obveznih in neobveznih dimnikarskih storitev:

do pozitivnega strokovnega mnenja in poroœila o 	

vrsta goriva Nazivna toplotna 
moœ do 50 kW

Nazivna toplotna moœ 
od51 do 250 kW

Nazivna toplotna moœ 
od 251 do 1.000 kW 

Nazivna toplotna moœ 
veœ kot 1.001 kW

plinasto gorivo 1 2 2 3
tekoœe gorivo 1 2 3 4

trdno gorivo 1-krat do 2-krat  po 
potrebi tudi veœkrat 2-krat do 4-krat 3-krat do 5-krat -

Direktor STO-SERVIS, d.o.o. Drago Grabeljøek
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Tehniški dan
Tehniøki dan v øoli predstavlja dan dejavnosti, ko uœenci 
na drugaœen naœin pridobivajo znanja. Od øole je odvisno, 
kako dan naœrtuje, katerim procesnim ciljem sledi in kako 
motivira uœence.
Naø tehniøki dan z naslovom Ohranjanje dediøœine sledi:

– medgeneracijskemu sodelovanju,
– ohranjanju tradicije kraja,
– izmenjavi izkuøenj,
– povezovanju s krajem.

Na ta dan postanejo mentorji dejavnosti v veœini zunanji 
sodelavci, ki so strokovnjaki na razliœnih podroœjih. Najveœ 
mentorjev je upokojencev, nekaj tudi mladincev. 
Uœencem skuøamo praktiœno predstaviti tradicijo naøega 
kraja: œebelarjenje, zobotrebœarstvo, folkloro …, ki se 
ohranja ali razvija z mlajøimi œlani, tudi iz øolskih vrst.
Izkuønje predstavljajo veliko bogastvo, saj jih ni mogoœe 
dobiti drugaœe kot z lastno aktivnostjo. Delo tehniøkega dne 
je organizirano tako, da vsi uœenci pridobivajo izkuønje na 
razliœnih vsebinskih podroœjih, posamiœno ali v skupinah.
V naøi obœini imamo veliko strokovnjakov. Nekateri so æe 
upokojeni, pa vendar polni energije in pripravljenosti za 
sodelovanje. Takøen naœin sodelovanja s krajem daje poleg 
povezovanja s krajem posebno noto tudi medgeneracijskemu 
sodelovanju.
Uœenci in uœiteljice podruæniœne øole Rob so na ta dan 
pod okriljem Zavoda Parnas z uœenci in uœiteljicami iz 
OØ Primoæa Trubarja iz Laøkega izdelovali freske. Gostom 
so zaigrali tudi gledaliøko predstavo, nad katero so bili 
navduøeni.
Za mene je to eden najlepøih dni, saj zunanji sodelavci z 
vsem æarom pripravijo za naøe uœence nepozabne delavnice. 
Naøi uœenci so æeljni sprememb in tako ta dan pridobivajo 
nove izkuønje na poseben naœin od posebnih ljudi.
Ta nepozaben dan smo povezali z dræavnim projektom 
Shema øolskega sadja, ki ga izvajamo na øoli, v sklopu 

katerega smo pripravili domaœ jabolœni kis za skromno 
darilo zunanjim mentorjem.
V nadaljevanju pa predstavitev dneva predstavljamo øe v 
fotograf ijah:
Dovolite, da se øe enkrat zahvalim vsem, ki ste naøim 
uœencem darovali nekaj svojega œasa in znanja.

Øola in vrtec Øola in vrtec

Naøa ravnateljica pravi, da je to zanjo eden najlepøih øolskih dni in se œudi, koliko stvari se 
lahko nauœimo v enem dnevu.

Osmoøolci 
smo zbrali 
informacije 
o poteku 
delavnic in 
pripravili 
zgibanko o 
tehniøkem 
dnevu, 
namenjenem 
predvsem 
ohranjanju 
dediøœine.

Pri folklori 
smo se 

devetoøolci 
uœili 

razliœnih 
ljudskih 

plesov in 
oblekli 

narodno 
noøo.

Nauœili smo se plesati ljudske plese, zraven smo tudi prepevali.

Uœenci smo letos prviœ iz 
leskovih vej izdelovali piøœali.

Uœili smo se spomladanske ljudske pesmi.

Izdelovali smo mozaike, ki jih imenujemo rozete. Pri konjeniøtvu smo se uœili jahati. Tudi 
uœiteljica je jahala. Bilo je zelo zanimivo.

Fantje 6. razreda smo barvali stebre v garaæi. Nastala je majhna 
likovna galerija, zaradi katere je garaæa gotovo lepøa.

Uœenci 6. razreda smo streljali z lokom v spremstvu Boæa Kovaœiœa, ki 
ima  æe dolgoletne izkuønje kot œlan lokostrelskega kluba Turjak. 

Uœenci 7. razreda smo se urili v æe tradicionalnem izdelovanju 
zobotrebcev.

Uœenci smo se odpravili na orientacijski pohod, pred tem pa se 
dobro pripravili.

Ravnateljica: mag. Metoda Kolar



12Trobla 4/2012 13 Trobla 4/2012

venijo, Dolenjsko in Primorsko. Uœenci in uœitelji smo se o 
Sloveniji veliko nauœili, hkrati pa smo se ob vsem tem tudi 
zelo zabavali. 
Prav tako imamo na podruæniœni øoli Turjak tudi svoj oddelek 
podaljøanega bivanja, in ker so se nam uœenci s Turjaka za-

radi predstavitve projekta Storyline in ob zakljuœku øolskega 
leta na ta dan pridruæili na centralni øoli, so nam zaigrali 
igrico Maœek Muri in nas vse zelo razveselili. Hvala vsem 
skupaj!
   Vodja OPB: Senta Tehovnik Kolar

Øola in vrtecØola in vrtec

Uœenci podaljøanega bivanja 
æe drugo leto sodelujemo v 
projektu Storyline. Lani smo 
odprli novo nakupovalno uli-
co v Velikih Laøœah (Ulico 
Prijateljev Balonov – UPB = 
uœenci podaljøanega bivanja), 
letos pa smo odkrivali Slove-
nijo. Predstavitev naøega dela 
v okviru Storyline se je zgodila 
v sredo, 9. maja 2012, ko smo 
se vsi oddelki podaljøanega 
bivanja zdruæili (tudi PØ Tur-
jak se nam je pridruæila na 
centralni øoli) in vsak oddelek 
na svoj naœin predstavili Slo-
venijo po regijah: Gorenjsko, 
Koroøko, Øtajersko, Prekmur-
je, Notranjsko z osrednjo Slo-

Natečaj 
»nevidni 
svet 
gozda«

Generalna skupøœina Zdruæenih naro-
dov je leto 2011 razglasila za Mednaro-
dno leto gozdov.
Zveza organizacij za tehniœno kulturo 
Slovenije (ZOTKS) je razpisala foto-
grafski nateœaj „Nevidni svet gozda“, 

Æan Nedeljkoviœ Zala PodobnikNastja Rupar

Učenci podaljšanega bivanja smo letos 
odkrivali Slovenijo

4. a in 5. a. z letalom in vlakom po æelezni cesti in po Gorenjski.

Uœenci 3. b. in del 5. b so z avtobusom obiskali soøolca na Koroøkem 
in Øtajerskem, kjer so sreœali tudi Tino Maze.

Prvoøolœki so se potepali po Prekmurju in nam po prekmursko tudi 
zaplesali.

Uœenci 2. razreda so odkrivali reko s sedmimi imeni, ki svojo pot 
konœa kot reka Ljubljanica z izlivom v reko Savo.

3. a in del 5. b. so spoznali 3 velike moæe Dolenjske: Primoæa Trubarja, Ribnœana Urbana in Petra Klep-
ca, hkrati pa so na svoji poti sreœali øe koœevskega medveda, ki jim je prijazno ponudil svoj med. 

Turjaœani pa so se ob koncu prireditve in øolskega leta podali kar 
na Primorsko, in sicer so se iz øolskih klopi podali naravnost na 
piransko plaæo.

Maœek Muri in uœenci PØ Turjak se predstavijo na centralni øoli.

ki je bil podlaga za izbor udeleæencev 
dræavnega tekmovanja iz digitalne foto-
graf ije.
Uœenci so morali posneti rastlinski in 
æivalski svet. Vseh prijavljenih je bilo 
okoli 260. Izbrali so 16 osnovnoøolcev, 

med njimi je bila tudi Nastja Rupar iz 6. 
b razreda. Poleg nje so s øole tekmovali 
øe Zala Podobnik, David Perme, David 
Belaj in Æan Nedeljkoviœ.

Ljubica Galun, mentorica 
raœunalniøkega kroæka ROLI

Državno tekmovanje
Uœiteljica nam je povedala, da se bomo udeleæili 
nateœaja Nevidni svet gozda, ki ga vodi ZVEZA 
ZA TEHNIŒNO KULTURO SLOVENIJE. Ker sem 
bila izbrana med øestnajst najboljøih fotografov iz 
osnovnih øol, sem se uvrstila na dræavno tekmovanje. 
Potekalo je v okviru Festivala inovativnih tehnologij 
na Fakulteti za raœunalniøtvo v Mariboru.
Ko smo priøli v Maribor, sem se najprej prijavila, 
nato pa smo posluøali razlago rektorja mariborske 
univerze. Po konœanem uvodu smo se razdelili v 
skupine in sledilo je praktiœno delo v parku. Ko je 
bilo delo konœano in smo imeli na fotoaparatih dovolj 
slik, smo se odpravili na fakulteto za raœunalniøtvo, 
kjer smo slike obdelali. 

Nastja Rupar, 6. a

Nastja Rupar, Drevo pripoveduje, posneto na 
dræavnem tekmovanju v digitalni fotograf iji
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Vidmajerja, predstavnika Zavoda za øport RS Planica. Potem 
ko je naøa uœenka Metka Øtrukelj prebrala nekaj informacij 
o naøi øoli, so uœenci od 2. do 4. razreda pod mentorstvom 
Veronike Lipovec prikazali plesni nastop. Sledil je verjetno 
najbolj napet del odprtja, javni æreb polf inalnih parov, nato 
pa øe fair play protokol. Svoje zaobljube o spoøtovanju 
fair playa smo prebrali predstavnik tekmovalcev (Kristjan 
Peœnik), sodnik (Savet Veliå), predstavnik vodij ekip (Darko 
Oraæem) in predstavnik organizatorjev (Bojan Novak). Na 
ta naœin je povezovalec Matic Øtrukelj zakljuœil odprtje 
in sledil je tekmovalni del, o katerem ste brali v zaœetku 
prispevka.
Ob koncu tekmovanja æelim posebej izpostaviti osmerico 
fantov, ki se je preko medobœinskega, podroœnega, 
œetrtf inalnega, polf inalnega in f inalnega turnirja uspela 
prebiti prav na vrh – na mesto najboljøe osnovnoøolske ekipe 
v Sloveniji. Za ta podvig so morali prav vsi delati sloæno in 
vztrajno. In prav to sta dve vrlini, ki sem jih pri fantih odkrival 
in obœudoval skozi turnirje. Tudi po zaostankih smo se uspeli 
vraœati v igro, bili æe na meji izpada, vendar vedno naøli pot 
do sreœnega konca. 
Ekipo dræavnih prvakov sestavljajo Kristjan Peœnik, Gal Økulj, 
Nejc Mramor, Alen Salœinoviå, Luka Debeljak, Æiga Øtangar 
(vsi 9. razred) ter Nejc Duøœak (8. razred) in Jakob Hoœevar 
(7. razred).  

Ob tej priloænosti se øe enkrat zahvaljujem vodstvu øole za 
celoletno podporo, Obœini Velike Laøœe in NK Velike Laøœe, 
vsem sodelavcem in uœencem za pomoœ pri pripravi in 
izpeljavi f inalnega turnirja, Igorju Severju ter vsem navijaœem, 
ki ste priøli navijat za naøe fante.
Bilo je nepozabno, bilo je preœudovito!

Bojan Novak

Starejši učenci OŠ 
Primoža Trubarja so 
pred domačimi gledalci 
postali državni prvaki 
v malem nogometu
Œetrtek, 17. maj 2012, bo v zgodovini naøe øole zapisan 
z velikimi œrkami. Ekipi starejøih uœencev je uspel teæko 
ponovljiv podvig – postali so dræavni prvaki v najbolj 
priljubljeni øportni igri, nogometu. Tekmovanje sta 
organizatorja Zavod za øport Republike Slovenije Planica in 
Nogometna zveza Slovenije zaupala prav naøi øoli. Zaupanje 
smo jim povrnili z odliœno organizacijo in øtirimi izredno 
napetimi in kakovostnimi tekmami.

V prvem polf inalnem obraœunu so uœenci OØ Ivana Cankarja 
Ljutomer premagali vrstnike iz OØ Domæale s 3 : 0. Drugo 
polf inale med domaœo ekipo in ekipo OØ Ormoæ se je zaœelo 
øokantno, saj so gostje æe v prvi minuti povedli. Vendar se 
naøi fantje niso dali in do konca izid preobrnili v svojo korist. 
Konœni rezultat je bil 4 : 2 in veselili smo se uvrstitve v veliki 
f inale. Tretje mesto so po zmagi nad ekipo OØ Domæale 
osvojili uœenci OØ Ormoæ. Sledil je øe veliki f inale v reæiji 
mojstra napetih zgodb Alfreda Hitchcocka. Ponovno smo 
zaœeli slabo in hitro prejeli zadetek. Ekipa OØ Ivana 
Cankarja Ljutomer je ob koncu prvega polœasa 
vodstvo podvojila in na semaforju je pisalo 0 : 2. 
V odmoru so se fantje zbrali in drugi polœas je po 
precej izenaœeni igri prinesel izenaœenje na 2 : 2. 
V zadnjih minutah sta oba vratarja uspela ohraniti 
mreæi nedotaknjeni in o zmagovalcu so odloœali 
streli s øestih metrov. Po treh serijah strelov øe kar ni 
bilo odloœitve. Sledila je napeta igra æivcev, ki sta 
jo z dvema goloma in obrambo v naøo prid obrnila 
Gal Økulj, najboljøi strelec turnirja, in odliœni 
domaœi vratar Nejc Mramor. Zadnji obrambi je 
sledila eksplozija navduøenja in prelepa øportna 
dvorana je doæivela pravo slavje. In prav je tako, 
postati dræavni prvak v najbolj mnoæiœni øportni 
panogi je zares neverjeten uspeh. Praktiœno vsaka 
slovenska osnovna øola sodeluje v nogometu.
Sicer se je tekmovanje zaœelo s slovesnim odprtjem. Vse 
ekipe so priøle v dvorano ob spremstvu mlajøih uœencev 
naøe øole, ki so le nekaj dni pred tem osvojili 2. in 4. mesto 
na f inalnem turnirju ØKL Med dvema ognjema. Nato so 
sledili pozdravni nagovori pomoœnice ravnateljice Irene 
Budiœ Pavliœ, podæupanje Tatjane Devjak, Miloøa Rusa, 
predstavnika Nogometne zveze Slovenije, in  Uroøa 

V letoønjem øolskem letu so11. februar-
ja tri ekipe po zaslugi sponzorjev odpo-
tovale na OØ Dobrava na turnir v igri 
med dvema ognjema. Uœenci 3., 4. ra-
zreda so dosegli drugo mesto, ekipa 1., 
2. razreda in ekipa 5., 6. razreda pa sta 
bili œetrti. 

Letos pa  je naøa øola postala prviœ go-
stiteljica ØKL turnirja v igri med dvema 
ognjema. Po uradnem pozdravu sta 
imela uvodni govor ravnateljica Meto-
da Kolar in æupan Anton Zakrajøek. V 
njunih spodbudnih govorih smo takoj 

zaœutili, da podpirata øport in mlade 
pri øportu. Po plesni toœki Navihank se 
je zaœelo zares. Dvorana je bila polna 
pozitivne energije. Starøi, uœenci, vsi so 
navijali za svoje ekipe. Vsi igralci so se 
trudili po svojih moœeh.
S 1. mestom si je ekipa1., 2. razreda 
priborila vstopnico v veliki f inale. Ekipa 
6. razreda je zasedla 3. mesto. Ekipi 3., 
4. razreda in 5. razreda pa sta zasedli 
4. mesto. Pokale je podelil naø koøarkar 
Slavko Duøœak, ki je poudaril, da je zelo 
dobro za otroke, da je prav, da imajo 
otroci radi igre z æogo.
Velikega f inala, ki je bilo 12. 5. v 
Podœetrtku, sta se udeleæili ekipi 1., 2. 
razreda in 3., 4. razreda. Odliœna igra je 
tretjeøolce popeljala na 2. mesto, mlajøi 
pa so imeli kljub dobri igri malce smole 
in zasedli odliœno, a malce nehvaleæno  

4. mesto. Najbolj pomembno pa je, da 
so vsi otroci pri igri uæivali, se druæili 
med seboj, dobili drobna darilca in 
si pridobivali nove izkuønje na svoji 
æivljenjski poti. Øportno æe znamo pre-
nesti kakøen poraz in veseli smo zmage. 
Æoga je pa paœ okrogla.
                                     

Simona Bavdek

Øola in vrtecØola in vrtec

Državno 
prvenstvo 
v bowlingu za 
osnovnošolce
V prejønji øtevilki Troble ste lahko brali o uspeønem 
nastopu dveh ekip uœencev OØ Primoæa Trubarja, ki 
sta se preko podroœnega prvenstva uvrstili na dræavno 
tekmovanje. To je potekalo v soboto, 14. aprila, v 
Bowling klubu 300. Med 24 ekipami sta se naøi dve 
ekipi uvrstili na 17. (Aljaæ Ahœin, Ambroæ Hren, Alen 
Salœinoviå) oziroma 22. mesto (Gal Økulj, Kristjan 
Peœnik, Nejc Mramor). 

Bojan Novak

Šolska košarkarska liga

Vodja tekmovanja Nataøa Pirc Musar pri uvodnem nagovoru, v ospredju naøi uœenci
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16. KRPANOV KROS
V sredo, 25. aprila, je Osnovna øola Primoæa Trubarja Velike 
Laøœe na Turjaku izvedla 15. Krpanov kros. V preteæno 
sonœnem vremenu se je na zelenicah in poteh Turjaka in 
okolice pomerilo okoli 350 osnovnoøolcev in 16 odraslih. 
Tudi letos je imel kros mednarodni znaœaj, saj so sodelovali 
tudi uœenci iz OØ Nikola Tesla iz hrvaøke Reke.
Tako kot v zadnjih letih smo vlogo povezovalcev programa 
zaupali uœencem. Letos so to nalogo uspeøno opravljali 
devetoøolci Domen Boh Verovøek, Primoæ Centa in Metka 
Øtrukelj.     
Pri organizaciji so tako kot pretekla leta sodelovali nekateri 
posamezniki in organizacije iz Turjaka. Posebno zahvalo za 
pomoœ namenjamo Gasilskemu druøtvu Turjak, Boæu Kovaœiœu 
in Lokostrelskemu druøtvu Turjak, lastnicam zemljiøœa in 
gospodu Zdenku Verstovøku. Za zagotavljanje zdravniøke 
oskrbe se zahvaljujemo dr. Œeœu. Zahvaljujemo se gospodu 
Janezu Maroltu, ki je poskrbel za ozvoœenje. Zahvala gre tudi 
Obœini Velike Laøœe, ki je vsako leto sof inancira prireditev, in 
vsem donatorjem, ki so prispevali nagrade.
Najkrajøo progo so pretekli najstarejøi otroci iz vrtca. V cilju 
so za svoj prvi tek prejeli spominsko medaljo.
Uœenci in uœenke prve triade so pretekli 400 metrov dolgo 
progo, uœenci in uœenke druge triade 700 metrov, uœenci 
tretje triade 1000 metrov, njihove soøolke pa 700 metrov. 
Na tekmovanju so nastopili uœenci iz naslednjih osnovnih øol: 
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe, OØ Toneta Øraja Aljoøe Nova 
vas, OØ Dobrova, OØ Kolezija, OØ Økof ljica, OØ Brezovica, OØ 
dr. Ivana Prijatelja Sodraæica, OØ Ig, OØ Polhov Gradec, OØ 
dr. Franceta Preøerna Ribnica, OØ dr. Antona Debeljaka Loøki 
Potok in æe prej omenjena OØ Nikola Tesla Reka.

Uœenci naøe øole so poskrbeli, da je bila prireditev uspeøna 
tudi po tekmovalni plati. Skupno so osvojili kar 11 medalj in 
bili po øtevilu medalj najuspeønejøi. Poleg tega so naøi uœenci 
zmagali tudi v ekipnem øtafetnem teku. Nasploh smo v tem 
teku nepremagljivi, saj smo zmagali vsa tri leta, ko ta tek 
izvajamo. Naøo ekipo so zastopali: Zala Starc, Jon Indihar, 
Natalija Debeljak, Gaber Kokovnik, Nataøa Trœek in Gal Økulj.
Prireditev se je zakljuœila s tekom odraslih na 5500 metrov. 
Letos se ga je udeleæilo 16 tekaœev in tekaœic. Pot jih je veœino 
œasa vodila po naravoslovno uœni poti Turjak–Raøica. Najhitrejøi 
je bil Joæe Øuøtar iz Øportnega druøtva Dobrepolje. 
Ob teku smo poskrbeli tudi za spremljevalni program. Pred 
tekmovanjem nas je obiskala predstavnica Olimpijskega 
komiteja Slovenije in izvedla olimpijski in fair play protokol. 
Ob spremljavi himne fair playa in slovesnim prinaøanjem 

Øola in vrtecØola in vrtec

Boštjan podlogar 
osvojil 3. mesto 
na državnem 
prvenstvu v krosu
v organizaciji Zavoda za øport RS Planica 
je v Novem mestu 9. maja potekalo 
ekipno in posamiœno dræavno prvenstvo 
v krosu za osnovne in srednje øole. 
Najboljøi doseæek je uspel øestoøolcu 
Boøtjanu Podlogarju, ki je osvojil odliœno 
3. mesto v kategoriji uœencev 6. razreda. 
Tekmovalo je 125 uœencev.
Teka se udeleæijo vsi najboljøi tekaœi. 
Letos je imelo predstavnike na teku veœ kot 70 slovenskih 
osnovnih øol. Jakobu Hoœevarju je prav tako uspel dober tek, 
saj je med 131 uœenci osvojil 9. mesto. Odliœno je tekel tudi 
Gaber Kokovnik, ki je kljub padcu osvojil 25. mesto. Med 
uœenkami je 36. mesto v konkurenci 101 tekaœice osvojila 
Tanja Gruden. 

Tek je potekal v idiliœnem sonœnem vremenu in ob odliœni 
organizaciji Srednje kmetijske øole Grm Novo mesto.

UŒENCI, LETNIK 2005 UŒENKE, LETNIK 2005

Patrik Korenjak
Vito Nitiœ
Matija Øenk

OØ Nova vas
OØ Dobrova
OØ Dobrova

Tia Vidic
Ajda Kokovnik
Amina Jevriœ

OØ Dobrova
OØ Primoæa Trubarja
OØ Kolezija

UŒENCI, LETNIK 2004
Matic Marucelj          OØ Økof ljica
Kristjan Gornik          OØ Sodraæica
Svit Suønik                 OØ Dobrova

UŒENCI, LETNIK 2003
Miha Car                   OØ Loøki Potok
Jon Hvala                  OØ Primoæa Trubarja
Vid Petriœ   OØ Sodraæica

UŒENCI, LETNIK 2002

UŒENKE, LETNIK 2004
Manca Remøkar           OØ Brezovica
Manja Vezoœnik          OØ Økof ljica
Neja Kline                   OØ Brezovica

UŒENKE, LETNIK 2003
Maksine Koøir              OØ Sodraæica 
Lara Perhaj                  OØ Primoæa Trubarja
Meta Drobniœ              OØ Nova vas

UŒENKE, LETNIK 2002
Jon Fridl Jarc
Dan Duøœak
Nik Økof

  OØ Brezovica
  OØ Primoæa Trubarja
  OØ Primoæa Trubarja

Pia Ana Gorza
Neæa Drobniœ
Lejla Sojer

OØ Loøki Potok
OØ Nova vas
OØ Brezovica

UŒENCI, LETNIK 2001 UŒENKE, LETNIK 2001
Nejc Øraj
Jan P. Pustovrh
Matija J. Perne

  OØ Nova vas
  OØ Økof ljica
  OØ Brezovica

Sara Zidar
Kristina Sajovec
Karin Kotar

OØ Nova vas
OØ Økof ljica
OØ Økof ljica

UŒENCI, LETNIK 2000 UŒENKE, LETNIK 2000
Domen Komat
Gaber Kokovnik
Klemen Obradovec

OØ Dobrova
OØ Primoæa Trubarja
OØ Ribnica

Andreja Oblak
Patricija Lenœek
Natalija Debeljak

OØ Polhov Gradec
OØ Brezovica
OØ Primoæa Trubarja

UŒENCI, LETNIK 1999 UŒENKE, LETNIK 1999
Danijel Bartol
Jakob Hoœevar
Jaka Bradeøko

OØ Ribnica
OØ Primoæa Trubarja
OØ Polhov Gradec

Laura Lovøin
Karla Øeøelja
Kaja Franko

OØ dr. Franceta Preøerna
OØ Nikola Tesla Reka
OØ Økof ljica

UŒENCI, LETNIK 1998 UŒENKE, LETNIK 1998
Aleksander Buh
Jernej Glaviœ
Sebastjan Mrzlikar

OØ Dobrova
OØ Dobrova
OØ Polhov Gradec

Paula Tepuø
Natalija Modic
Tanja Gruden

OØ Nikola Tesla Rijeka
OØ Sodraæica
OØ Primoæa Trubarja

UŒENCI, LETNIK 1997 UŒENKE, LETNIK 1997

Dejan Angov
Æiga Kræiœ
Kristjan Peœnik

OØ Dobrova
OØ Brezovica
OØ Primoæa Trubarja

Maja Petriœ
Katarina Kovaœiœ
Ida Plestenjak

OØ Primoæa Trubarja
OØ Nova vas
OØ Polhov Gradec

TEK ODRASLIH:

KATEGORIJA MOØKI DO 40 LET KATEGORIJA ÆENSKE DO 40 LET

Joæe Øuøtar
Luka Mrzelj
Klemen Drobniœ

Petra Grandovec
Nuøa Gaøper
Damjana Indihar

KATEGORIJA MOØKI NAD 40 LET KATEGORIJA ÆENSKE NAD 40 LET

Gorazd Milavec
Drago Bregar
Lado Matjaæiœ        

Ana Peœek

ABSOLUTNA KATEGORIJA  MOØKI ABSOLUTNA KATEGORIJA ÆENSKE

Joæe Øuøtar                    23:32
Luka Mrzelj                  24:13
Klemen Drobniœ           25:00

Petra Grandovec           30:10
Nuøa Gaøper                 32:59
Ana Peœek                     33:34

REZULTATI 15. KRPANOVEGA KROSA: EKIPNI ØTAFETNI TEK:

1. OØ PRIMOÆA TRUBARJA VELIKE LAØŒE
2. OØ TONETA ØRAJA ALJOØE NOVA VAS
3. OØ BREZOVICA

olimpijske zastave smo posluøali olimpijsko prisego øportnikov 
in vodij ekip. Na ta naœin smo uœencem poskuøali øe bolj 
pribliæati olimpijske vrednote, ki v veliki meri temeljijo na 
spoøtovanju fair playa.
Med prireditvijo je na nogometnem igriøœu potekala 
predstavitev tekaøkih rolk, imenovanih tudi skike. Gospod 
Boæo Kovaœiœ pa je mlade tako kot æe vrsto let spoznaval z 
lokostrelstvom.
Ob zakljuœku smo bili zadovoljni, saj je tekmovanje potekalo 
tekoœe, brez teæav, predvsem pa ni bilo nikakrønih poøkodb 
ali drugih zdravstvenih teæav.  
Veœ rezultatov in fotograf ij najdete na www.ptrubar.si

Bojan Novak

Bojan Novak

Vsi udeleæenci dræavnega prvenstva v krosu

Boøtjan Podlogar 
na zmagovalnih 
stopniœkah
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pripravili kratko predstavo z lutkami pod naslovom Dorina 
jajca. In ker otrokom øe vedno ni zmanjkalo besed in igre na 
to temo, smo se odloœili, da odidemo na kmetijo. Obiskali 
smo kmetijo gospoda  Janija v Medvejeku. Prijazno nam je 
razkazal svoje pripomoœke in stroje za obdelavo zemlje, 
pokazal pa nam je seveda tudi vse svoje æivali. Videli smo 
konje in ærebiœke, krave, bike in teliœke, ovce in njihove 
mladiœke; papige, race, pava, golobe, petelina, kokoøi in 
piøœance; muco, psa, psico in njune tri mladiœke … 
Otroci so videli pravi domaœi æivalski vrt. Svoje vtise in 
najljubøe æivali s kmetije so otroci narisali ter shranili v svoje 
mape, polne lepih spominov in dogodivøœin. Vzgojiteljici in 
otroci iz skupine Medvedkov se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam pomagali, da smo spoznali del æivljenja na kmetiji.

    Vzgojiteljica Metka Mehlin

TURIZEM IN VRTEC
Æe kar nekaj let naø  vrtec sodeluje pri projektu Turizem in 
vrtec. Tudi letos smo se  za sodelovanje odloœile skupine 
Miøke iz Turjaka, Ribice in Metulji. Letoønja tema projekta se 
je navezovala  na  vsebino o ekologiji.

Kaj so pridobili otroci?
Ker smo loœevali celo øolsko leto tudi v igralnici, so otroci æe 
po enem mesecu avtomatiœno odlagali odpadke v ustrezne 
posode, ki so bile za to namenjene. 
Namen  projekta:
– seznaniti se z »ekoloøkim otokom« in pojmom EKOLOGIJA;
– seznaniti se s pravilnim loœevanjem odpadkov;

– sodelovati pri odnaøanju smeti v zabojnike;
– spoznavati, da je mogoœe odpadke predelati ter jih 
   ponovno uporabiti. 

Cilji projekta:
– otroke seznaniti z loœevanjem odpadkov ter jim povedati, 
kam jih morajo odlagati;
– seznaniti jih z  »ekoloøkim otokom«;
– privzgojiti œut za œistoœo narave in okolja.

Projekt smo pripeljali do konca, zbrali nekaj najpomembnejøih 
utrinkov naøega dela ter pripravili razstavo  v  knjiænici  Frana 
Levstika v Velikih Laøœah.  Vabljeni na razstavo, ki bo odprta 
za ogled do konca maja.

                                  Martina Kraøovec

NA KMETIJI
V mesecu aprilu smo z otroki iz skupine Medvedkov  opazili, 
da so kmetje svojo æivino æe pripeljali na paønike. Zanimanje 
za æivali in delo na kmetiji je bilo v skupini veliko. Vsak dan so 
se otrokom porajala nova vpraøanja o æivljenju na kmetiji . Zato 
smo se odloœili, da to raziøœemo.  Odpravili smo se na pohod, 
da bi raziskali, katere domaœe æivali so na paønikih in kje vse 
v  Velikih Laøœah so æe æivali na paøi. Otroci so na poti naøli 
in preøtevali konje, krave ter  ovce. Po dolgem œasu pa smo 
prispeli do Ranœa Kozjak. Tam smo si ogledali koze s kozliœki, 
ovne, ovce in jagenjœke. Kako puhasti so bili mladiœki. Otroci 
so poskuøali tudi te æivali preøteti.  Ugotovili smo, da je to zelo 
teæko, saj so neprestano v gibanju.
 Na temo kmetija sva skupaj z vzgojiteljico Marto otrokom 

Novosti 
v vrtcu 
na Karlovici
PRIDOBITEV NOVEGA 
IGRALA

V zaœetku maja je naøe otoke na igriøœu 
priœakalo preseneœenje – nov tobogan.
Otroci so nad njim zelo navduøeni, ob 
tem so povedali:

Jaø: »Vøeœ mi je, ker je velik.«

Sara: »Meni je vøeœ zato, ker je tobogan 
visok in je za veœje otroke.«

Timotej: »Vøeœ mi je, k’ streho gor dræi.«

Lara: »Po stopnicah lahko gor plezamo.«

Rebeka: »Na toboganu se lahko 
spuøœamo.«

Matej: »Lahko dol gledamo.«

Anæe: »Vøeœ mi je zato, ker se lahko 
gor tudi igramo.«

Risanje igrala z opazovanjem:

UREDITEV VRTČEVSKE 
NJIVE

V maju pa na igriøœu ni zraslo le novo 
igralo, paœ pa prava zelenjava. Pod 
mentorstvom zakoncev Økulj z Bran-
kovega smo si uredili pravi vrt, njivo 
pa nam je pomagal zorati sosed, go-
spod Doløak s Karlovice. Otroci skupin 
Œebelice in Æabice so pridno prinaøali 
razliœna semena in sadike.

Vtisi otrok:

Matej: »Najprej sta stric 
in teta prekopala njivo pa 
pograbila sta jo.«

Rebeka: »Uporabljali smo 
motiko, grablje in stroj za 
prekopavanje.«

Lara: »Vøeœ mi je bilo, ko 
sem sadila krompir.«

Ana: »Jaz sem korenje 
sejala in grabila.«

Anæe: »Sadit koruzo mi je 
bilo najboljøe.«

Lana: »Meni je bilo vøeœ, 
ko smo sadili jagode.«

Timotej: »F iæol sem sadil.«

Teja: »Solato in krompir sem sadila.«

Matej: »Jaz sem pa paradiænik sadil.«

Lea V.: »Solato in buœke sem sadila.«

Rebeka: »Palœke smo zapiœili v zemljo, 
gor so bile sliœice zelenjave, sadja in 
roæic.«

Lara: »To smo naredili, da vemo, kaj je 
pod zemljo.«

S tem se delo na vrtu øe zdaleœ ni 
zakljuœilo. Œaka nas pridno zalivanje in 
okopavanje, predvsem pa opazovanje 
rasti rastlin, morda celo pobiranje in 
okuøanje pridelkov …
S tem projektom æelimo otrokom pri-
vzgojiti zavest, da sta sadje in zelenjava 
z domaœega vrta najbolj zdrava.

Skupina Œebelice, Tadeja in Ajda

Øola in vrtecØola in vrtec

Borut Jani

Skupina Œebelice

Jaøev tobogan

Priprava na delo Urejanje vrta s pomoœjo zakoncev Økulj
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Upanje za 
prihodnost, 
ki nam ga 
dajejo otroci 
iz skupine Ribic
Tudi naø vrtec se je pridruæil delavnicam, 
ki jih je pripravila Slovenska Karitas: Æivi 
preprosto in solidarno – v smeri podnebne 
praviœnosti.
Ob pripravljenem gradivu (f ilmi, zgodbice 
…) so otroci spoznavali naø planet, kaj se 
z njim dogaja in ugotovili, da razmere niso 
povsod enake. Spoznali smo, da smo roje-
ni pod sreœno zvezdo, saj nas zaenkrat øe 
ne skrbi, kaj bomo jedli in pili, imamo do-
move ter precej udobno æivljenje. A naøe 
udobje plaœuje cel 
planet, zato ne sme-
mo biti brezbriæni do 
ostalih delov naøe Ze-
mlje. Potruditi se mo-
ramo, da bo okoljska 
cena naøega napredka 
œim niæja. Veliko lah-
ko naredimo æe, œe 
varœujemo z vodo in 
energijo, zmanjøamo 
onesnaæevanje in skr-
bimo za rastline ter 
æivali. V ta namen 
smo imeli delavnico 
o afriøkih æivalih, spo-
znali smo nekaj novih 
bitij, jih narisali in na-
lepili na stenski pla-
kat v igralnici. Videli 
smo, da æivali tam 
preæivijo tudi v zelo 
hudih razmerah, ob pomanjkanju 
vode, v mrazu, vroœini, v pesku … 
Na zemljevidu Afrike smo poiska-
li domovino naøega deœka Nangi-
ra, o katerem smo si ogledali tudi 
f ilm, in  njegovo deæelo dodali na 
naø stenski zemljevid. Na koncu 
smo deœku tudi narisali knjigo in 
jo pospremili z najlepøimi misli-
mi.
Kako se lahko dejavnosti preple-
tajo med seboj in kaj vse nastane, 
œe otroke posluøamo in izhajamo 
iz njih, kar je vsekakor naøe glav-
no vodilo, pa je pokazal øe nasle-
dnji projekt, ki je potekal vzpore-
dno s Karitasovimi delavnicami.
Podjetje Bosch je iskalo okolju in 
ljudem prijazno moænost, da nov 
izdelek predstavijo javnosti. V ta 
namen so æeleli pozornost ljudi 
zbuditi z unikatnimi majicami, a 

so bile vse moænosti predrage, do-
kler se ni nekomu porodila ideja, da 
je v vrtcih mnogo umetnikov. Imeli 
smo sreœo, da so izbrali ravno naøo 
skupino. Priskrbeli so majice, tekstil-
ne barve na vodni osnovi, f lomastre 
za risanje na tekstil in mi smo veselo 
prijeli za delo. Ker je bilo delo seve-
da zahtevno, so se otroci menjavali 
pri slikanju, saj so hkrati lahko sode-
lovali le trije. Majice smo potiskali z 
malimi rokicami, jim dodali dodatke, 
tako da so nastale roæice, metulji … 
Vsi smo neznansko uæivali. Otrokom 
je veliko pomenilo, da bodo lahko 
vsak eno  majœko odnesli domov za 
spomin, øe prej pa smo jih razstavi-
li po hodniku. Ko je kup majic ko-
pnel in je na vrsto priøla øe zadnja, 
je otrokom postalo æal, da je konec, 
a ni bilo dolgo tako. Deklica, ki je ob 
mizi tiho premiøljevala, je nenadoma 
vzkliknila: "Imam idejo! Zakaj ne bi 
prinesli v vrtec vsak eno svojo maji-
co, ki je ne potrebujemo! Poslikajmo 
jih in jih poøljimo revnim v Afriko." 
Vzgojiteljice smo se spogledale in se 
takoj navduøile. Kako lahko ena stvar 
rodi drugo, øe boljøo, le posluøati se 
moramo. Zdaj slikamo majice za 
revne in nastajajo œudovite slikarije, 
vœasih so øe sami otroci preseneœeni 
nad sabo, kako jim je dobro uspelo. 
Uspeh teæko izostane, œe delamo z 
veseljem in ljubeznijo. Predvsem pa 
je pomembno, da ta uspeh prinese 
dobro vsem. Z naøimi nasledniki, ki 
bodo razmiøljali na naœin kot otro-
ci naøe skupine, se nam ni potreb-
no bati za naøo prihodnost,  saj bodo 
delovali na dobrih temeljih, z mislijo 
na soljudeh in vrednotah, za katere 
pravimo, da bledijo.

Tatjana Simœiœ

Najdihojca 
2012 – uspela
Festival otroøkega gledaliøœa 
NAJDIHOJCA 2012 sta letos  æe 13. 
zapored pripravila Zavod Parnas in 
KUD Primoæ Trubar ob pokroviteljstvu 
obœine Velike Laøœe.  Na odru 
Levstikovega doma v Velikih Laøœah se 
je v enem dnevu (13. 4. 2012) zvrstilo 
11 predstav, 166 mladih igralcev s 17 
mentorji ob pomoœi 12 prostovoljcev 
(Matej, Niko, Tine, Mojca, tri Nine, dve 
Anji, Joæica, Lavra in Metka).

Domaœi igralci so na oder stopili kar 
petkrat. Prvoøolci so zaigrali Kam pa 
kam, Rdeœa kapica, petoøolci Princesko 
kamnitega srca, osmarji pa so se 
predstavili s Preøernovim Povodnim 
moæem. Iz vrtca Sonœni æarek sta na 
odru letos igrali dve skupini - Raœke 
iz vrtca Sonœni æarek  z  Deæelo ur in 
skupina Metulji z ekoloøko zgodbico 
Œebela Ela je oslepela. Predstave so si 
ogledali otroci velikolaøke øole in vrtca, 
za kulturni dan pa so se Najdihojce 
letos udeleæili tudi mladi gledalci iz 
Sodraæice, tako da je bila dvorana ves 
œas polna. Poleg domaœih so nastopile 
øe skupine iz Sodraæice, Ljubljane, Iga 
in Svetega Gregorja. 

Vse predstave sta spremljali in se z 
mentoricami pogovarjali øtudentka 
reæije Nina Rajiå Kranjac  in øtudentka 
igre Anja Novak z AGRFT, ki sta takole 

ideje razvijajo naprej. Tudi sodelovanje 
øtudentov AGRFT, ki pridemo na 
festival kot tretje oko, ki poda povratno 
informacijo o delu skupin, je dobrodoølo 
in dokazuje, da je med organizatorji 
prisotna æelja po tem, da bi gledaliøke 
skupine ne le odigrale svojo predstavo, 
temveœ jo s pomoœjo zunanjega 
komentarja tudi razvijale in nikoli ne 
prenehale iskati vseh moænih poti do 
œarobnosti gledaliøœa. S tem festival øe 
enkrat potrjuje, da ni le dogodek sam po 
sebi, temveœ spodbuda za razvoj otroka 
in uœitelja v ustvarjalno ter za svet in 
soœloveka obœutljivo bitje.“

Zahvala vsem, pa nasvidenje œez leto 
dni, prvi petek po veliki noœi.

Metka Stariœ, Zavod Parnas

zapisali: „Festival Najdihojca je dokaz, 
da gledaliøœe ni umetnost, ki bi bila stvar 
zgolj odraslih. Rodi se lahko celo med 
tistimi, ki so sami komaj rojeni – v vrtcu. 
Generacijsko raznolikost skupin spremlja 
tudi cela paleta razliœnih pristopov do 
gledaliøkega dela. V delu se tako kaæejo 
pogum in pa tudi prizadevnost ter veselje 
do ustvarjanja. Slednje je glavno. Mladi 
na ta naœin prostovoljno – z veseljem – 
dodajajo svojemu æivljenju pomembno 
vrednost, ki se ji reœe obœutek za umetnost 
in kulturo. Nedvomno s tem razvijajo 
œut za opazovanje sveta in svoj œas 
posveœajo iskanju naœinov, kako izraziti 
svojo misel. Prav nezmoænost izraæanja 
je namreœ dandanes lahko vzrok za 
marsikatere nesporazume, ki privedejo 
v slabe medœloveøke odnose ali pa v 

zatiranje doloœenih tem, o katerih naj 
bi se molœalo. Umetnost je eden izmed 
najboljøih naœinov, kako opozarjati, 
biti kritiœen in na miren naœin, lahko 
bi rekli "s poezijo", spreminjati svet. 
Gre tudi za uœenje delovanja v skupini 
(gledaliøœe brez partnerja ali skupine 
namreœ ni mogoœe), kar je za œloveka 
øe posebej pomembno. Pri tem so 
nepogreøljivi in pomembni tudi mentorji 
in uœitelji, ki te otroke spodbujajo in 
ærtvujejo svoj prosti œas, da skupaj 
raziskujejo in ustvarjajo. Vsaka vez, 
vzpostavljena skozi takøno delo, pa ni 
nikoli pozabljena in lahko pomembno 
prispeva k razvoju otroka in uœitelja.  
Na festivalu se lahko takøne skupine 
sreœajo, vidijo delo drug drugega in svoje 

KulturaØola in vrtec

Œebela Ela je ozdravela – skupina Metulji

Deæela ur – skupina Raœke

Kam pa kam, Rdeœa Kapica? – prvoøolci iz 
Velikih Laøœ

Princeska kamnitih besed – petoøolci iz Ve-
likih Laøœ

Povodni moæ – osmoøolci

KUD Marij Kogoj Turjak
v sodelovanju z 

JSKD RS OI Ljubljana - okolica

VABI NA

19. tradicionalno medobœinsko 
sreœanje harmonikarjev

»TURJAØKI 
HARMONIKAR«,

ki bo v dvorani 
Doma krajanov na Turjaku

v petek, 22. 6. 2012,
s priœetkom ob 19.30. uri

LEPO VABLJENI!

Srečanja vsako leto omogoča tudi Občina Velike Lašče.
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3. Trubarjev četrtek 
z Andrejko Jereb – 
predstavitev knjige Na šahovnici

Zaorali smo v  poetiœno pomlad, ki nas je dodobra 
prevetrila in nam dala novih moœi. Razcvetela drevesa 
vabijo pod svoje okrilje, da si vzamemo trenutek zase, za 
globoka sanjarjenja in trenutke tiøine. Tiøina v naravi je 
brezmejna. Ponuja obilico pomirjajoœih zvokov. V takem 
okolju se rojeva ljubezen, rojeva se œistost misli in rojeva 
se poezija.  Trubarjevi œetrtki v letu 2012 so se æe dobro 
ukoreninili, sedaj poganjajo drobne listiœe in popke. V 
vsakemu izmed nas je toliko neænih popkov in nikoli ne 
vemo, kateri se bo razcvetel. Andrejkine misli pravijo 
takole:

Andante 

Pridi,
nauœil me boø,
kako pojejo trave,
kako se pluje
po toku navzgor
in kako lebdi na vodi.
Pokazal mi boø, 
kako se kroti ogenj.
Sledila ti bom. 

Pila bova zrak.
Ugriznila oblak.
Tiøino nagovorila.
Pridi.
Skupaj bova zrahljala rezilo.
Sledila ti bom,
œeprav se mi pot
dozdeva poznana. 
  (Avtorica: Andrejka Jereb)

Ana Porenta o Andrejki Jereb in njeni poeziji v knjigi Na 
øahovnici:
Pesnica je s simboliko øahovnice prepredla celotno 
zbirko, saj se pesmi pojavljajo v osmih poglavjih, v 
vsakem sledimo osmim pesmim, kar deluje obredno, 
œvrsto in simboliœno.
Poteze na Øahovnici so pribliæevanja  in oddaljevanja, ki 
pa se ne dogajajo v nekem linearnem prostoru, brez sledi, 
ampak nizajo niti, da jim lahko vsak œas sledimo in teœemo 
z njimi skozi liriœno pesniøko knjigo. Na øahovnici torej 
sledimo bogatemu pesniøkemu zamahu, izpiljeni poetiki, 
ki se tesno oprijema œloveøke biti. 

(Ana Porenta – spremna beseda Na Øahovnici)

Andrejka Jereb:
Zakaj prihaja pesnik v goste?
Kolikøno pot mora prehoditi, da potrka na vrata vaøih src, 
na okna vaøih oœi in v kri vaøega razuma? Koliko ovir mora 
preskoœiti, kolikim stvarem, dogodkom, osebam mora od-
pustiti, da se najde v pesmi in se razda? Kajti ne pozna 
veœine odgovorov, ki jih od njega priœakujete,  ne ve za 
veœino vaøih tegob, le sluti jih, le zaœuti jih, ko ga gledate, 
ko vas opazuje, ko mu stisnete roko in mu je lepo.  Œudno, 
pa ste mislili, da je pesnik malo 'odøtekan'. Motite se. Pe-
snik je vsak izmed vas, le da tega ne ve, v vsakem od nas 
je del njega. Zato pesnik  tako rad prihaja k vam. Le na ta 
naœin se lahko poistoveti z vami.

Lepo mi je bilo deliti pesmi z vami, dragi obiskovalci Tru-
barjevih œetrtkov, in s hvaleænostjo vas bom nosila v srcu.

(Andrejka Jereb)

Igra se je zakljuœila – øah mat. Vsak zakljuœek pa je tudi 
nov zaœetek. Dovolimo krogu, da teœe, pustimo preteklost 
za seboj. Æivimo resniœno sedaj, na øahovnici æivljenja 
pa  se bomo znaøli bolje brez hitrih potez ali previsokih 
priœakovanj. Naj bo vsak korak – korak zaupanja. Andrejka 
Jereb nas v knjigi  Na Øahovnici popelje v medvetrje 
dvojine in nam pokaæe œisto prave poteze ljubezni. 

Silva Langenfus
Javni zavod Trubarjevi kraji 

Kultura Kultura

OB PRAZNIKU OBŒINE VELIKE LAØŒE in
V SPOMIN NA ROJSTVO PRIMOÆA TRUBARJA

 VAS 

KUD Marij Kogoj Turjak
VABI NA

Tradicionalno, æe 16.  
PEVSKO REVIJO 

Obœine Velike Laøœe,

ki bo v VITEØKI DVORANI na gradu Turjak
v ŒETRTEK, 7. JUNIJA 2012, ob 20. uri.

REVIJA BO OBOGATENA Z LIKOVNIMI DELI 
SEKCIJE KUD MARIJ KOGOJ

NA TEMO: ''TRUBARJEV OKOLIØ''.

LEPO VABLJENI !

Smisel 
vsakoletnih 
pevskih revij 
občine Velike 
Lašče na 
gradu Turjak
 
Æe davnega leta 1996 se je KUD MA-
RIJ KOGOJ na obœini Velike Laøœe s ta-
kratnim æupanom  Milanom Tekavcem, 
podæupanjo Tatjano Devjak in svetni-
ki dogovoril, da naj bi ob praznovanju 
obœinskega praznika in ob obletnici Tru-
barjevega rojstva vsako leto na gradu Tur-
jak ob tej priloænosti organizirali tudi PEV-
SKO REVIJO OBŒINE VELIKE LAØŒE. Te 
revije naj bi bile torej prepoznavne in po-
membne, saj so organizirane prav v tistih 
krajih, od koder prihaja veliki Primoæ Tru-
bar, ki je æe veœ kot pred 450 leti pozival 
Slovence k petju. Revije so postale dokaz, 
da so takratne Trubarjeve æelje usliøane, saj 
prav v naøi obœini prepeva zelo veliko ljudi 
v organiziranem petju,  v zborih. Obenem 
revija øtevilnim pevcem omogoœa, da vsaj 
enkrat na leto na odru pokaæejo, œesa so 
se med letom s poærtvovalnostjo in odpo-
vedovanjem nauœili. Te revije naj bi bile 
tako nekakøna motivacija za njihove nove 
pevske doseæke. S tem pa se pevcem krepi 
samozavest, vse to pa daje veœjo veljavo 
in teæo vsakoletnemu prazniku obœine Ve-
like Laøœe. 
Pred nekaj leti je postala pevska revija 
obœine Velike Laøœe øe bogatejøa, saj je 
''pridobila'' uvodno oziroma naznanilno 
pesem. Ta pozivna pesem je Trubarjeva, 
z naslovom: ''Pujte, pujte vsi ludje!''. 
Vseskozi je organizator revij KUD Ma-
rij Kogoj, ki je v nenehnem kontaku z 
obœino Velike Laøœe (vsestransko podpira 
kulturo) in z obœinskimi zbori. Le tako je 
moæno, da so se revije med letom dopol-
njevale in bogatile. Ravno lansko leto je 
naøo revijo dodatno oplemenitil tudi Pev-
ski zborœek vrtca Sonœni æarek, ki je na-
stopil prviœ. Poleg teh najmlajøih vsakiœ 
nastopata na revijah tudi dva øolska zbo-
ra OØ Primoæa Trubarja. Vsi skupaj, torej 
otroci in starejøi, domaœi in gostujoœi pev-
ci pa dajejo VELIŒINO naøim obœinskim 
revijam. Le-te delujejo tudi vzgojno, na 
njih pa je prisoten tudi duh medgenera-
cijskega sodelovanja in medsosedskega 
prijateljstva. Poseben peœat vsakoletnim 
revijam  pa dajejo LIKOVNI USTVARJAL-
CI, ki ob tej priloænosti razstavljajo svo-
ja dela in tako dodatno obogatijo stene 
dvorane. S tem izkaæejo podporo drugim 
kulturnim dejavnostim.

Na letoønji reviji, ki bo 7. junija, bosta 
med drugim nastopila dva gostujoœa 
zbora iz obœine Kanal ob Soœi. Naøa 
dolænost je, da s to obœino, s katero nas 
povezuje skaladatelj Marij Kogoj (KUD 
Turjak nosi njegovo ime) poglabljamo 
prijateljske stike. Prijateljsko sodelovanje 
je bilo vzpostavljeno æe leta 2001,  ko 
sem predsednik KUD Marij Kogoj, Fran-
ci Peœnik – Ac, na zdravljenju v Œateæu 
sluœajno sreœal Romana in Loro Mugerli, 
obœana iz Kanala ob Soœi.  Pogovor  je 
nanesel na skladatelja MARIJA KOGOJA 
in njegovo æivljenjsko pot. Kaj hitro smo 
ugotovili, da oba kraja, Kanal in Turjak, 
povezuje ravno Marij Kogoj. Pojasnil sem 
jima, da je imel Marij Kogoj za æeno Ma-
rijo Podlogar z Gradeæa. Œez slab mesec 
sem za udeleæbo na Kogojevih dnevih v 
Kanalu prejel osebno povabilo prej ome-
njenih sogovornikov, œesar sem se tudi z 
veseljem udeleæil. V letu 2006 je KUD 
MARIJ KOGOJ prejel od organizatorja 

povabilo na otvoritev tistoletnih Kogoje-
vih dni. Vabilu smo se odzvali in dela-
gacija KUD se je prireditve udeleæila. To 
tradicijo sodelovanja bomo letos na naøi 
reviji nadaljevali in v ta namen bosta dva 
njihova zbora (iz obœine Kanal ob Soœi) 
tudi nastopila. Ta udeleæba Kanalœanov 
pomeni nekakøno ''predhodnico'' ura-
dnega sreœanja delegacij iz naøe obœine 
Velike Laøœe in obœine Kanal ob Soœi 
na slovesnosti ob 120. obletnici rojstva 
skladatelja Marija Kogoja na Turjaku. To 
sreœanje, ki bo tudi razjasnilo Kogojevo 
æivljenje, pomeni zame,  predsednika 
KUD Marij Kogoj, enega pomembnejøih 
æivljenskih ciljev, organizirano pa bo v 
œetrtek, 20. septembra letos.

TUDI LETOS USLIØIMO TRUBARJEV 
POZIV PETJU, ZATO PRIŒAKUJEMO 
VAØ OBISK!

 MARIJ KOGOJ
Predsednik Franci Peœnik – Ac

in tajnik David Centa
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Knjižnica 
frana 
levstika                             

Stritarjeva cesta 1
Velike Laøœe

Tel. 788 98 86

URNIK
pon, œet, 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 ŒLANARINA

mladi do 18. let  in nezaposleni      BREZPLAŒNO
øtudenti in upokojenci                           8 eur
zaposleni                                               12,50 eur

KNJIÆNE NOVOSTI V MESECU APRILU 

Otroci in mladina

Leposlovje
ÆIVALSKI GASILCI, S. Rentta
KAM PA KAM, MODRI MEDVEDEK?, M. Manœek
GOSPOD GNILC IN PLEØOŒI MEDVED, A. Stanton
KAJ BO ZA VEŒERJO, GOSPOD GNILC?, A. Stanton
ŒAROBNI KROG, S. Tamaro
TUDI DREVESA JOKAJO, I. Cohen-Janca
ZVEZDNI PRAH, N. Gaiman
VEŒNOST, M. Stiefvater
SUPER PLENIŒKO, D. Pilkey
KAKØNO DREVO ZRASTE IZ MAŒKA, N. Konc Lorenzutti 
HIØA PREVLJIC, A. Le Ray
IZ PREVLEKE ZA BLAZINO, A. Furlan
UGANKE O ÆIVALIH
ABECEDA
BUTORAJSKA KOZA, S Pergar
NESKONŒNO, A. Noël
MALA BALETKA, M. Loibl
GOSPOD F iLODENDRON IN MARSOVCI, A. Rozman
FRANCEVE PRIJATELJSKE ZGODBE, C. Nöstlinger
MIKI, 7. del, M. Muster
OBISK S PLANETA BETA, M. Schmidt
RDEŒE DREVO, S. Tan
IGRA Z LIKI, L. Jammes
IGRA Z URO, L. Jammes  

Stroka
KNJIGA ZA MALE RAZISKOVALCE, C. Braun
MALE MALE SIVE CELICE, D. Hederih
SPOZNAVANJE DRÆAV SKOZI IGRO, M. Koømrlj

Odrasli

Stroka
VOLŒJA SLED, 2. del
ŒLOVEK ZA NOVE ŒASE, S. Mandelj

KulturaKultura

SARDINIJA, F. Ardito
ÆIVALI NAS ŒLOVEŒIJO, T. Grandin
ROKODELCI IN UMETNIKI, B. Bizjan
VODJA KRDELA, C. Millan
PIRH – PISANICA – REMENKA, D. Kunaver
SREŒNI OTROCI, M. Juhant
HIPERAKTIVEN, NEMIREN ALI SAMO ÆIVAHEN OTROK?, 
L. Rotvejn Pajiœ
PRVA POMOŒ ZA DOJENŒKE IN OTROKE, A. Krebs
SPOMINI NA ONOSTRANSTVO

Leposlovje
THE RAILWAYMAN'S DAUGHTER, D. Yates
SHINY PENNIES AND GRUBBY PINAFORES, W. Foley
GOODFELLAS, N. Pileggi
MOTHER'S RUIN, K. Neale
EAT, PRAY, LOVE, E. Gilbert
THE BOOK OF AIR AND SHADOWS, M. Gruber
PRIŒEVANJE, J. Austen
POLNOŒNE SKUØNJAVE, J. D'Alessandro
NOŒNO PLAVANJE, L. Moore
MOJ LJUBLJENI TARTINI, I. Sivec
PSALM NA KONCU POTI, E. F. Hansen
KRIŒEŒ KLOBUŒEK, M. Balogh
JUDEÆEV ROD, J. Rollins
NEKEGA NOREGA DNE, S. Laurens
VAJE IZ TESNOBE, V. Möderndorfer
PRIDIGAR, C. Läckberg
OPERNI PLES, J. Haslinger
USODNA NEDELJA, M. Wicham
LJUBITI Z ODPRTIMI OŒMI, J. Bucay
KELTOVE SANJE, M. Vargas Llosa
UBITI ALEXA CROSSA, J. Patterson
CSI: Kaj vse se je zgodilo za kulisami, G. Cox
CSI: Krvni deleæ, J. Mariotte
DVA KORAKA PO MOKRI MIVKI, A. D. Julliand
LJUBITI Z ODPRTIMI OŒMI, J. Bucay 
VRAÆJI FANT, D. Steel
STARI KRALJ V IZGNANSTVU, A. Geiger
SARIN KLJUŒ, T. de Rosnay
MACKENZIEJEV UÆITEK, L. Howard
SMARAGDNI DEÆ. L. F. Lee
VELIKE SKUØNJAVE MALEGA MESTA, J. Crusie

DVD, CD odrasli

MELANCHOLIA, dvd
POTICHE, dvd
THE LINCOLN LAWYER, dvd
I DON'T KNOW HOW SHE DOES IT, dvd
THE HELP, dvd
YOUTH IN REVOLT, dvd
PARADA, dvd
PIRAN PIRANO, dvd

DVD, CD otroci in mladina

PUSS IN BOOTS, dvd
TRNOVO ROBIDOVJE, dvd
OCEANWORLD 3D, dvd
BREAKING DAWN, dvd
ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3, dvd
KOKO IN DUHOVI, dvd
GNOMEO & JULIET, dvd
THE ADVENTURES OF TINTIN, dvd
CESARJEVA NOVA OBLAŒILA, dvd
JAKEC IN F iÆOLOVO STEBLO, dvd
TRIJE PRAØIŒKI, dvd

Œetrtkova literarna sreœanja 
z Mihaelo

Plesalci KUD Primož 
Trubar gostovali v 
Litiji
V tem øolskem letu je maæoretna plesna skupina zaœela 
raziskovati v smeri sodobnega plesa. Poleg priljubljene palice 
in petletnega posveœanja vrtenju ter standardnim oblikam 
plesa je skupina pod imenom S:E:D:E:M (ker je tako tudi 
njihovo øtevilo) razvijala gib v zgodbo. Ker smo æeleli, da 
poleg domaœih nastopov za øolo in starøe izkusimo oder øe 
kje drugje, smo se prijavili na obmoœno sreœanje Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti za Ljubljano in okolico.
Popoldne  nas je pot na œudovit sonœen dan odpeljala v Litijo. 
Sreda, 18. april, je bil poseben dan za vse nas. V kulturni 
dom smo prispeli kot ena izmed prvih skupin, se preoblekli 
v kostume in poœakali na odrsko vajo. Spoznali smo delo 
ostalih skupin, saj so plesali æe najmlajøi, stari komaj øtiri leta, 
in seveda starejøi, v razliœnih plesnih stilih. Prireditev smo 
opazovali izza kulis, ko smo œakali na naø nastop in doæiveli 
odrsko izkuønjo v vsej svoji lepoti. Izvedba naøe plesne 
miniature je vsebovala prihod v temi, priæiganje svetlobe, 
ki smo jo ponazarjali z baterijami, in prikaz sodobne plesne 
tehnike z nekaj jazz baleta. Izkuønja je bila v stilu ..."jaz bi øla 
øe enkrat na oder ...".
Veseli smo bili priloænosti, da popeljemo ime Velikih Laøœ 
z naøimi plesnimi koraki. Ker bo kmalu konec øolskega leta 
in tudi plesanja v baletni dvorani z ogledali, komaj œakamo 
naslednje øolsko leto, da ponovno priœnemo z vajami.
Œe katerega ali katero od vas, ki obiskujete osnovno øolo 
zanima ples, ste lepo vabljeni v naøo druæbo v jeseni.

Plesalci KUD z mentorico Klavdijo Kriæ Potisk

KNJIŽNICA FRANA LEVSTIKA

Delavnica nordijske hoje – GiBit    
Nordijska hoja je ena najbolj zdravih in naravnih 
človeških aktivnosti, ki se je razvila iz teka na 
smučeh. Spoznajte zakaj je tako učinkovita in v 
čem se razlikuje od navadnega pohodništva ter jo 
praktično preizkusite tudi sami. Delavnica bo se-
stavljena iz teoretičnega dela, ki mu bodo sledile 
praktične vaje v bližini knjižnice. Pridite primerno 
obuti in oblečeni, za palice je poskrbljeno. 
Organiziramo v sodelovanju z organizacijo GiBit.

4. junij ob 18.00
 

Predhodne prijave osebno v knjižnici, 
na tel. 788 98 86 ali na velike.lasce@mklj.si
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Praznovanje 
pomladi  na 
Gradežu
V nedeljo, 29. malega travna, je bilo æe 
œetrto praznovanje pomladi na Gradeæu. 
Gradeæ je bil ta dan øtevilœnejøi za naj-
manj 400 obiskovalcev, ki so se skupaj 
z domaœini  sprehodili po vasi, bliænjih 
sadovnjakih in  travnikih. Z zanima-
njem  so  prisluhnili  vaøkemu vodiœu, 
ki je ob prepevanju vaøkih deklet obujal  
zgodovino vasi in nekdanje æivljenje na 
vasi.  Na  vaøkem srediøœu so prisluhnili 
pomladnem koncertu Godbe Dobre-
polje. Prav æivahno je bilo na priredi-
tvenem prostoru, kjer so na pastirski 
ognjih  pripravljali hrano, na stojnicah, 
obloæenih z domaœimi dobrotami,   ob 
kresovanju in na plesiøœu.  Nekaj utrin-
kov iz letoønjega praznovanja si lahko 
ogledate na slikah.

Joæe Jerøin

Naøa dediøœina Naøa dediøœina

Informativna 
tabla na 
Gradežu 
Prenovljeno vaøko srediøœe na Gradeæu 
je dobilo øe novo informativno tablo, na 
kateri so vsem obiskovalcem na voljo  
pomembnejøe informacije o Gradeæu 
ter zemljevid øirøe vaøke okolice. Tablo, 
na kateri so informacije zapisane tudi 
v angleøkem jeziku,  krasi zanimiva 
fotograf ija vaøega srediøœa iz 20. stoletja 
z nekdanjo Kogojevo hiøo in vaøko luæo 
pod lipami, kjer so v preteklosti poleti 
napajali æivino, pozimi pa so se na 
njeni zamrznjeni povrøini drsali vaøki 
otroœaji.
Fotograf ija iz leta 1948, arhiv 
Slovenskega etnografskega muzeja.
»V pravi podeæelski vasi se nauœite 
zaustaviti œas in sprejemati izroœilo 
prednikov« pa je prijazen napotek vsem 
obiskovalcem, ki sta ga na tablo zapisala 
Druøtvo za ohranjanje dediøœine in 
obœina Velike Laøœe, katerima gredo 
tudi zasluge za postavitev table.   

Joæe  Jerøin

Gradež  (600m)
Gradež je ena najstarejših vasi v Škocjan-
skih hribih in v občini Velike Lašče.
Za začetek naselitve velja prazgodovinsko 
gradišče. V srednjem veku je v turjaških listi-
nah omenjen dvor Grades (1352,1372).
V drugi polovici 18. stoletja so bile zgrajene 
najstarejše sedanje kamnite gradeške hiše.
Skladatelj Marij Kogoj (1892 – 1956) je na 
Gradežu ustvaril pomemben del svojega 
opusa.
Oglejte si naslednje Gradeške zanimivosti:

− sušilnica sadja iz leta 1938
− zbirka starega orodja pod kozolcem
− črna kuhinja iz začetka 19. stoletja
− nekdanja gostilniška klet iz 18. stoletja
− stare kašče, vodnjaki, kozolci

Pokusite gradeške kulinarične posebnosti.
Sprehodite se po Trubarjevi rojstni fari 
(PTRF), Kogojevi poti, Turjaški turistični poti  
(TTP)
Fotografija prikazuje vaško središče sredi 
20. stoletja (v ozadju nekdanja »Kogojeva 
hiša«, v ospredju vaška luža pod lipami)

Povzetek informacij s table:

Dvojœici Franja in Slava sta gostovali v 
gradeøkem vaøkem srediøœu. Na prav 
poseben naœin sta predstavili klinœarstvo 
v druæini v svojih otroøkih letih. 
Vrhniøke upokojence sta nasmejali, 

V vaøkem srediøœu 
Gradeæa

VEŒER 
NA 

VASI
v soboto, 23. 6. 2012, 

ob 20. uri

Koncert
Moøkega pevskega zbora 

vinogradnikov Œateæ

Po koncertu 
druæenje 

v vaøkem srediøœu.

"Klinčarici" v gradeškem vaškem središču

Pomladni koncert Godbe Dobrepolje na obnovljenem vaøkem srediøœu

Pod 400 letno vaøko lipo so prijateljsko klepetali æupani treh sosedskih obœin: Anton Zakrajøek 
(Obœina Velike Laøœe), Ivan Jordan  (Obœna Økof ljica)  in Janez Pavlin  (Obœina Dobrepolje

Pekli so se tudi jagenjœek, odojek, kraœe, 
klobase, œevapœiœi, ribe…..

Pastirji pri igri »Roverœka« (spretnosti v 
metanju klinov)

Med darovi, ki jih je zbral »Jurij« so bile 
tudi klobase in krompir, ki so jih otroci 
pekli na ognju 

doæiveli buœno ploskanje, z njima so 
veœkrat zapeli, marsikateri upokojenki 
pa se je orosilo oko ...

Boris Zore
»Jurij« na œelu povorke je od 
vaøœanov nabiral darove.

Kres v pomoœ soncu
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Velikolaški spomini v 
Knjižnici Frana Levstika
Knjiænica Frana Levstika Velike Laøœe poœasi zakljuœuje 
pomladansko sezono ponedeljkovih veœerov Velikolaøkih 
spominov, ki jih skupaj z zanimivimi gosti pripravlja Joæe 
Stariœ. Po prvem veœeru z Zoro in Antonom Masnikom se je 
na drugem veœeru pogovarjal z uœiteljicama pa tudi uœiteljico 
in uœenko Tanjo Debeljak in Martino Venturini. Sledil je 
veœer z dolgoletnim zadruænim delavcem in œebelarjem 
Alojzom Riglerjem ter obujanje spominov z ustanoviteljico 
velikolaøkega vrtca Maro Koprivec. Ljubitelji velikolaøke 
dediøœine uæivamo ob øtevilnih iskricah, doæivljajih pa tudi 
marsikdaj prviœ odkritih delœkih velikolaøke zgodovine, ki 
imajo tako veœ moænosti, da se ohranijo.

MS

Alojz Rigler

Martina Venturini in Tanja DebeljakMara Koprivec

Datum in ura: Naslov prireditve: Organizator: Lokacija:
Petek, 15. 6.
19:00 PO ŒEM HODIMO V ROBU

- odprtje nove geoloøke poti 
Ob 16:00 voden ogled po poti v Kobilji curek, ob 
19:00 otvoritev pred PARNAS centrom.

Zavod Parnas PARNAS center Rob in 
pot v Kobilji curek

20:00 »ASFALT«
- ponovitev avtorske gledaliøke predstave

KUD Rob Dom krajanov Rob

Sobota, 16. 6.  
  8:00-14:00 ENDURANCE 

14:00 podelitev nagrad
KD Podhojca Podhojni Hrib z okolico

10:00-12:00 Ustvarjalne delavnice za otroke Zavod Parnas Podhojni Hrib
15:00 SPRETNOSTNO JAHANJE KD Podhojca Podhojni Hrib
18:00 Glasbeni veœer KD Podhojca Podhojni Hrib
Nedelja, 17. 6.
17:00 KOLESARSKI KRONOMETER 

Knej-Karlovica
Prijave od 15:30 naprej na Karlovici, ob 18:30 
podelitev medalj.

TVD Partizan
Velike Laøœe

Miøja dolina (Knej-
Karlovica)

Torek, 19. 6.
20:00 »NEUGNANA ŒEVLJARKA« - ponovitev gledaliøke 

predstave 
KUD Primoæ Trubar Dom krajanov Rob

Sobota, 23. 6.
9:00 FOTOGRAFSKA DELAVNICA

9:00 Predavanje o fotograf iji
10:00 Delavnica na terenu
(v primeru deæja odpade)

FD Grœa in Zavod 
Parnas

Dom krajanov Rob, Miøja 
dolina

10:30 FOTOLOV PO MIØJI DOLINI
(v primeru deæja odpade)

UlakaPub PARNAS center Rob, 
Miøja dolina, Ulaka Pub

Nedelja, 24. 6.
10:00 KOLESARSKI IZZIV

(zaœetek pred PARNAS centrom Rob, gorska kolesa 
obvezna, tehniœno zahtevna pot – v primeru deæja 
odpade)

Zavod Parnas Rob z okolico

Od 12:00 dalje GALOPSKA DIRKA in SPRETNOSTNO JAHANJE KD Divja horda Rob

20:00 KRESOVANJE pred dnevom dræavnosti
20:00 Maøa za domovino 
21:00 Kulturni program in priæig kresa na logu v Robu, zatem 
zabavni program z ansamblom »Krpani«

Obœina Velike 
Laøœe,  KUD Rob, 
PGD Rob

Cerkev Marijinega rojstva 
Rob,
Igriøœe in log v Robu

V pripravah na Robarjado 2012
Dediøœinska skupnost v Robu nadaljuje z aktivnim urejanjem 
svoje okolice. Udeleæenke Parnasovih œajank so z brøljankami 
zasadile kar 20 korit za na mostove, otroci PØ Rob pa so z 
Matejko Kraøovec, dipl. agr. in Parnasovo prostovoljko zasadili 
4 korita v centru Roba. Delovna akcija (10. 5. 2011) je potekala 
pod okriljem Leader projekta Dediøœinske skupnosti za danes, 
zemljo in brøljanke za na mostove je zagotovila Obœina Velike 
Laøœe, skrb za zalivanje pa so prevzele domaœinke.

Metka Stariœ, Zavod Parnas

Letoønjo pomlad smo Ulaœani v sklopu 
œistilne akcije Oœistimo Slovenijo zaœeli 
zelo ekoloøko. Tisto soboto se nas je 
na povabilo vaøke skupnosti Ulaka in 
UlakaPub odzvalo veœ kot 40 prostovoljcev 
iz Ulake, njenih simpatizerjev iz drugih 
krajev ... Po jutranji kavi in navodilih smo 
si razdelili vreœke in rokavice ter navodila 
in se razporedili po skupinah. Organizacija 
je bila na viøku, zato je vse steklo zelo 
hitro. Prva skupina je oœistila cesto z 
okolico proti Velikim Laøœam in proti Veliki 
Slevici, druga skupina pa proti Podsmreki 
in Brankovem ter proti Podulaki. Tretja 
skupina se je z mehanizacijo podala v 
graben pod vasjo in iz njega z vitli privlekla 
tri avtomobile in ga oœistila. Polne vreœe 
sta sproti odvaæala naøa dva øtirikolesnika, 
nabralo pa se je za dva vozova smeti. Da 
nismo bili laœni, se moramo spet posebej 
zahvaliti naøi Veri in Tomaæu, ki sta nam 
skuhala odliœen golaæ, ki nas je napolnil z 
energijo, da smo druæenje nadaljevali tudi 
po opravljeni akciji.
 V aprilu pa smo imeli Ulaœani spet polne 
roke dela, saj je naøa soseda stopila v 

zakonski stan. Seveda nismo pozabili na 
ohranjanje tradicije in smo najprej s "fake", 
nato pa øe s "tapravimi" mlaji, postavljenimi 
na økarje, okraøenimi z roæicami iz krep 
papirja, poskrbeli, da je bil teden res 
æivahen. Da pa soseda ne bi prehitro odøla, 
je bila tu øe øranga, ki je odliœno uspela 
v zadovoljstvo vseh sodelujoœih. Soseda, 
æelimo ti veliko sreœe v zakonu!
Tudi za naprej se bomo trudili z raznimi 
dogodki, povabimo pa vas æe lahko na 
FOTOLOV PO MIØJI DOLINI, ki bo v 
soboto, 23. Junija, pod okriljem Robarijade 
2012. Dobimo se ob 9.00 na predavanju o 
naravoslovni fotograf iji v prostorih zavoda 
Parnas v Robu, od tam pa boste s svojimi 
fotoaparati nadaljevali pot po svoje in 
naredili œim veœ œim boljøih fotograf ij Miøje 
doline z okolico. Seveda se boste ustavili 
tudi na kontrolni toœki v naøem UlakaPub, 
kjer vam bomo ponudili nekaj domaœih 
dobrot in vam z veseljem povedali veœ o 
nas! Veœ o fotolovu na naøi spletni strani 
www.UlakaPub.tk ali pa na facebook.
com/FotolovPoMisjiDolini .

Kolektiv UlakaPub
 

Na Malem 
Ločniku smo 
čistili 

Otroci Malega Loœnika so se pod nav-
dihom akcije Oœistimo Slovenijo loti-
li oœiøœevanja svoje okolice. Oœistili 
so peøpot od glavne ceste do Sv. Aha-
ca in okolico. V nekaj urah so zbrali 
skoraj 10 velikih vreœ raznih smeti. 

Pomlad v UlakaPub in na Ulaki

Gorazd Milavec
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»Z Bogom začni 
vsako delo, da bo 
dober tek imelo.« 
Ta rek ni veljal le v œasu motike in 
volovske vprege, te besede øe kako 
potrebujemo tudi danes, ko je naœin 
dela sodobnejøi, vœasih f iziœno laæji, 
v marsiœem pa bistveno zahtevnejøi, z 
nevarnimi pastmi na vsakem koraku.  
Odloœitev Strojnega kroæka Urban, da 
za varno  delo svojih œlanov in njihovo 
opremo prikliœejo boæjega blagoslova, 
iz leta v leto doæivlja veœjo podporo. 

3. blagoslov 
traktorjev in 
traktoristov 
pri sv. Gregorju
Strojni kroæek Urban, ki deluje na naøem podroœju, je 
prostovoljno zdruæenje kmetov in ostalih œlanov, ki aktivno 
sodelujejo v aktivnostih, ki jih prirejamo v okviru Strojnega 
kroæka. SK Urban je bil ustanovljen leta 1996. Sedanji 
predsednik je Joæe Marolt iz Gorenjih Podpoljan. 
SK Urban deluje na podroœju Obœin Velike Laøœe, Ribnica, 
Sodraæica, Loøki Potok in Cerknica.
V SK Urban je vœlanjenih 62 œlanov, ki imajo v lasti okrog 
700 ha kmetijskih in gozdnih povrøin. Œlani SK med seboj 
sodelujejo in eden drugemu nudijo razliœne strojne usluge 
(baliranje, kombaniranje, koønja, transporti ....). 

V okviru SK Urban prirejamo tudi razne demonstracije 
nove kmetijske mehanizacije, da se œlani naøega kroæka 
seznanijo z njo in si pridobijo informacije o zmogljivosti in 
delovanju le-te. Vsakoletno organiziramo v pozno jesenskem 
ali zimskem œasu strokovne ekskurzije, kjer si naøi œlani 
ravno tako pridobijo veliko novih informacij in izkuøenj, z 
najrazliœnejøo novo kmetijsko mehanizacijo. Vsekakor  pa 
so te ekskurzije tudi druæabne narave, da se medsebojno 
pogovorimo in seveda tudi malo poveselimo. 

Podobno kot æe dve leti smo tudi letos za 1. maja pri Sv. 
Gregorju na igriøœu in bliænjem travniku organizirali blagoslov 
traktorjev.
Glede na lanskoletno dobro izkuønjo smo se tudi letos 
odloœili, da traktorje parkiramo nad igriøœe na travnik, na 
igriøœe pa smo postavili le starodobnike, ki so se tudi udeleæili 
blagoslova in so øe posebej zanimivi in vredni ogleda. Ob 14. 
uri je bil pri Sv. Gregorju parkiranih 82 traktorjev in najprej 
nam je za uvod zaigrala ribniøka godba, kar je prireditev 
naredilo øe bolj sveœano.  Sledil je pozdrav predsednika SK 
Urban Joæeta Marolta. Nato je prevzel vodenje prireditve 
Stanko Oblak, ki je v kratkem govoru predstavil delovanje SK 
Urban. Naøe prireditve sta se letos udeleæila tudi dva æupana, 
in sicer domaœi Ribniøki æupan Joæe Levstek in æupan iz 
sosednje obœine Velike Laøœe  Anton Zakrajøek. Oba æupana 

Druøtva Druøtva

Društvo 
upokojencev  
Velike Lašče
Kako æeljni smo druæenja starejøi, se je 
pokazalo æe v mesecu aprilu. Bilo bi nas 95, 
œe ne bi priøle vmes razne spomladanske 
bolezni. Tako pa se nas je 75 œlanov 
odpravilo na prvo spomladansko ekskurzijo  
TRSAT, MOØŒENICE. 23. aprila  zjutraj ob 
7.00 je krenil avtobus v smeri jug. Na poti, 
ki je bila kar precej dolga, smo napravili 
samo en kratek postanek do Reke.
Marsikdo je romal v pravem pomenu 
besede po 500-ih stopnicah na Trsat v 
otroøkih ali mladinskih letih, letos pa nas 
je avtobus pripeljal  prav v srediøœe 700 let 
starega romarskega kraja. Avtobus je 
ustavil tik ob cerkvi, tako da tudi tisti, 
ki imajo teæave s hojo, niso bili niœ 
prikrajøani. Poleg cerkvenega okolja smo si 
ogledali staro trdnjavo. Vreme nam je bilo 
naklonjeno, samo proti koncu ogleda nas je malo poøkropilo. 
Vzeli smo si dve uri œasa za duøo in pogled.
Potem pa smo se odpeljali po Opatijski rivijeri do 1000 let 
starega gusarskega mesteca MOØŒENICE.
Œe smo bili na Trsatu do sedaj skoraj vsi, pa je le malokdo bil 
æe na Moøœenicah. Mestece leæi 173 m nad morsko gladino 
nad Moøœeniøko Drago. Pred starimi mestnimi vrati nas je 
sprejel gospod æupan, ki nas je popeljal skozi staro mestece 
in njegovo zgodovino, in to z veliko humorja.
Samo nekaj korakov od mestnega obzidja je na razgledni 
toœki restavracija, kjer smo se okrepœali po napornem dnevu 
ter se zavrteli ob zvokih naøe harmonike.
Imeli smo sonce, le malo nam je nagajala burja. Kljub vsemu 
pa smo uæivali v prelepem razgledu po vsem Kvarnerskem 

zalivu. Burja se ja zaœela umirjati, mi pa smo morali na 
avtobus in odpravili smo se proti domu.
Spomladansko druæenje bomo nadaljevali v maju s øportnimi 
igrami na Pohorju ter zakljuœili v juniju z ekskurzijo po 
Gorenjski poti kulturne dediøœine. Julij in avgust bomo 
preskoœili ter se zaœeli druæiti zopet v septembru.
Rada bi vas tudi obvestila, da vam bodo vaøi poverjeniki v 
juniju dostavili kratke vpraøalnike o vaøih æeljah, teæavah in 
predlogih za øe boljøe delo naøega odbora ter sodelovanje 
med vsemi naøimi œlani. Lepo vas prosim, da te vpraøalnike 
sami ali s pomoœjo poverjenika izpolnite ter vrnete œimprej. 
Najlepøa hvala vnaprej.
Tako ostajam s  SREŒNO  in  NASVIDENJE.

Marija Trotovøek

Med proønjami, ki jih je izrekal æupnik gospod  Vlado Jaksetiœ za 
varno delo, blagoslov traktoristov in  traktorjev, so bile tudi proønje 
za vse pokojne, ki so trdo delali na tej naøi zemlji in tako poskrbeli, 
da so rodovi pred nami lahko preæiveli. 
Æupan Ribnice Joæe Levstek je v nagovoru posebej izpostavil aktualni 
pomen samooskrbe s hrano in problem odvisnosti  od kruha iz tujih 
dræav.  V takøni prireditvi vidi tudi motivacijo za delo v kmetijstvu  
in morda bo rezultat  v tem, da bo zaorana kakøna brazda veœ.  
Æupan Velikih Laøœ Anton Zakrajøek pa je poudaril predvsem pomen 
druæenja  in sodelovanja med sosednjimi obœinami, med sosednjimi 
æupnijami in med organizatorji prireditve, ki prihajajo iz razliœnih 
obœin.  
Prireditev, po mojem vtisu na eni najlepøih lokacij,  pri Svetem 
Gregorju, in ob vsestranski podpori tamkajønjega æupnika gospoda 
Andreja Muleja je tudi letos odliœno uspela. 
      V. V. 

sta pozdravila vse navzoœe ter z odobravanjem podprla naøo 
prireditev, saj sta si bila enotna, da je za delo s stroji poleg 
izpravnega traktorja in previdnega traktorista potrebno tudi 
boæje varstvo.
Nato je sledil blagoslov, katerega je letos opravil gospod 
Vlado Jaksetiœ, æupnik iz Velikih Laøœ. Po kratki molitvi se 
je odpravil øe do vsakega traktorja in traktorista ter vsakega 
posebej blagoslovil. V SK Urban smo pripravili tudi spominske 
nalepke za traktorje, vsem traktoristom pa smo postregli z 
dobrim domaœim golaæem.
Po konœanem blagoslovu smo se vsi vozniki traktorjev øe 
usedli za mize in se malo pogovorili ter bili soglasni, da 
blagoslov postane tradicionalen, saj je pri delu s traktorji in 
ostalimi kmetijskimi stroji øe kako potrebno boæje varstvo. V 
upanju, da se naslednje leto na Sv. Gregorju zopet zberemo v 
øe veœjem øtevilu, vse skupaj lepo pozdravljam s pozdravom 
Strojnega kroæka URBAN:
»KDOR V STROJNEM KROÆKU SODELJUJE, LAÆJE KMETUJE.«
Sedaj pa potekajo æe priprave na naslednjo prireditev, ki 
bo 30. 6. 2012, in sicer strokovna ekskurzija po Ribniøki 
in Koœevski dolini z ogledom proizvajalca kmetijske in 
gozdarske mehanizacije ter ogled kmetije na Koœevskem. 
Popoldan pa bomo imeli v Koœevskem Rogu øe piknik in 

tekmovanje koscev z roœno koso in tekmovanje grabljic v 
roœnem grabljenju. Vabljeni vsi zainteresirani za ekskurzijo, 
da se do 15. 6. 2012 prijavite pri predsedniku Joæetu Maroltu 
na tel. 031 347 449. Vsi, ki pa øe znate uporabljati roœno 
koso ali grablje, vabljeni, da s seboj vzamete orodje in se z 
drugimi kosci in grabljicami pomerite v koønji in grabljenju. 

Vodja SK Urban Stanko Oblak,
foto Jernej Hrovatin
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Precej udeleæencev proslave (bilo jih je 
skupaj okoli 400) se je odpravilo tudi v 
Krvavo Peœ, kjer jim je Duøan Hoœevar 
razkazal Dom vetranov.
Ob tej priloænosti je bila ponatisnjena 
dopolnjena knjiæica Rob in okolica v 
NOB, ki pomeni prispevek k ohranja-
nju vedenja o naøi polpretekli zgo-
dovini, poleg tega je bila tudi izdana 

s Turjaka je zbrane nagovoril Boæo 
Kovaœiœ, predsednik druøtva Zarja spo-
minov iz Velikih Laøœ, spomin na tiste 
teæke œase pa je obudil slavnostni go-
vornik Milan Gorjanc, œlan predsedstva 
Zveze zdruæenj borcev Slovenije. 
Izredno lep in vsebinsko bogat pro-
gram avtorice Majde Samsa (v izvedbi 
KUD Primoæ Trubar, KUD Rob, KUD 
Marij Kogoj Turjak, Glasbene øole Rib-
nica in Podruæniœne øole Rob) je zelo 
posreœeno prepletal resno in œustveno 
sporoœilo recitala s sproøœeno otroøko 
igro - sporoœilo je moœno in jasno: tudi 
takrat so bili to mladi čljudje, z upanji, 

70 let bitke 
na Kuclju
V nedeljo, 20. maja 2012, je druøtvo 
Zarja spominov iz Velikih Laøœ pri-
pravilo proslavo ob 70-letnici bitke na 
Kuclju, kjer so partizani in pripadni-
ki narodne zaøœite premagali mnogo 
moœnejøe italijanske zavojevalce, ki so 
æeleli prodreti na osvobojeno ozemlje 
Roba in okolice. 
Po prihodu partizanov Kulturnega 
druøtva Triglav in ostalih pohodnikov 

Zarja 
spominov 
Velike Lašče 
ko Turjak
Kot vsako leto smo tudi letos priredili 
spominsko sveœanost na mestu pobojev 
aktivistov OF v Smreœju pri Turjaku. Kot 
je veœini naøih obœanov æe znano, je na 
pragu osvoboditve 4. maja leta 1945 
domobranska policija iz ljubljanskih 
zaporov ponoœi pripeljala 27 zaporni-
kov in jih zverinsko pomorila v gozdu 
Smreœje. Zmaliœena trupla so zmetali 
v volœje jame in pokrili z vejami in li-
stjem, na vrhu pa zakurili ogenj, vendar 
so prebivalci le sliøali krike in strele ter 
so æe drugi dan odkrili kraj tega krutega 
zloœina. To dejanje so izvrøili hrabri do-
mobranci s poroœnikom Joæetom Hleb-
cem na œelu, ki je bil pozneje obsojen 
na smrt z obeøenjem, vendar si je sodil 
sam. Krajani Turjaka so bili pretreseni ob 
tem  dogodku, nekateri se tega øe æivo 
spominjajo. Tudi mi, povojna generaci-
ja, ne moremo mimo dejstva, da je bil ta 
zloœin nepotreben. Prav tako tudi mnogi 
drugi ne moremo razumeti, da se sedaj 
poveliœuje vloga vojaøkih skupin, ki so 
sodelovale z okupatorsko vojsko, in se 
proglaøa partizansko vojsko za zloœince. 
Ali sta bili potem tudi angloameriøka 
vojska in rdeœa armada zloœinski, ker sta 
osvobodili cel svet pred nacifaøizmom? 
Skratka, dogodkov leta 1945 krajani 
nikoli ne bomo pozabili, z njimi bomo 
seznanjali tudi mlajøe generacije, da se 
kaj takega ne bi res nikoli ponovilo.

Na proslavi so sodelovali uœenci 
osnovne øole, KUD Marij Kogoj, Bri-
gita Æeleznikar in æenski pevski zbor 
Laniøke predice iz Økof ljice, slavnostni 
govornik je bil Bogdan Lipovøek.
V svojem govoru nam je tudi predstavil 
pogled na te in podobne dogodke ter 
sedanje razmere v druæbi v oœeh povoj-

Sreœo Knafelc 
fotograf ije Metka Stariœ, Tone Podræaj

priœakovanji, z moœnimi œustvi - danes 
pa nam je dano æiveti v svobodi. Za to 
pa so v œasu odpora padli mnogi zave-
dni ljudje, ki se niso ustraøili usodnosti 
trenutka in so verjeli, da je svoboda te-
meljna pravica. V poœastitev in v spomin 
padlim in ustreljenim sta bila sveœano 
poloæena tudi venca, eden k spome-
niku v Kotah, kjer je bilo na isti dan v 
juliju 1942 ustreljenih 12 domaœinov in 
pa drugi k spomeniku v srediøœu Roba. 
Sveœanost je poudarila tudi prisotnost 
œastne straæe slovenske vojske.
Dogodek pa je zelo obogatila tudi raz-
stava v Domu krajanov v Robu, sestavlje-

na iz treh vsebinskih sklopov. Prvi je bil 
predstavitev vloge Andreja Turjaøkega v 
odloœilni bitki pri Sisku (pripravil Zavod 
Parnas), drugi je bil posveœen vlogi Ro-
barjev pri obrambi svojega kraja in spo-
minu na njihove ærtve (pripravili œlani 
druøtva Zarja spominov), tretji sklop pa 
je bila dræavna razstava Slovenska osa-
mosvojitvena vojna, ki jo je prispevala 
Slovenska vojska s posredovanjem g. 
Duøana Hoœevarja iz OZZVS VL.
Dogodek sam je tudi pokazal, da je 
mogoœe sodelovanje med posameznimi 
organizacijami, ki jim je vsem skupna 
skrb za ohranitev samostojnosti Slove-
nije in pozitivnih vrednot. Verjetno bo 
œas pokazal, da bi bilo smiselno preseœi 
nepomembne razlike in s kritiœno zgo-
dovinsko distanco ugotivti, kaj je bilo 
tisto, kar nas je ohranilo kot narod s 
svojo lastno dræavo!

priloænostna razglednica Roba, na vo-
ljo pa je bil tudi priloænostni æig Roba.
Posebna zahvala gre tudi vsem 
stojniœarjem, ki so s svojo ponudbo zelo 
popestrili dogajanje, domu Kresnica v 
Robu za pripravo odra, prireditev pa ne 
bi bila mogoœa tudi brez vseh prizadev-
nih domaœinov - Robarjev. Øe posebej  
je za uspeøno izvedbo zasluæen Sreœo 
Marolt iz Doløœakov, ki je za prireditev 
dobesedno izgoreval.
Kot za slovesnost v Smreœju pa tudi za 
robarsko velja ugotovitev, da so to do-
godki, ki bi se jih zaradi spoøtovanja 
pozitivne slovenske zgodovine morali 
udeleæiti tudi predstavniki obœine. Tu 
ne gre za delitve, brez te zgodovine nas 
enostavno ne bi bilo ...

Œastna straæa pri spomeniku

Nagovor Boæa Kovaœiœa

Pozdrav polagalcem venca k spomeniku

Polaganje venca k spomeniku v Kotah

Otroci so predstavili mladost in igrivost

Med govorom slavnostnega govornika

Izkuønje in mladost na istem mestu

Prihod pohodnikov in partizanov v Rob

Poskrbljeno je bilo za topel obrok

Razstava osamosvojitve je bila res zanimiva

Nazorna predstavitev Andreja Turjaøkega

Slika je najboljøi dokument

Ponudba na stojnicah je bila bogata

ne generacije. Zahvaljujemo se vsem 
nastopajoœim in sponzorjem. 
Proslave se je udeleæilo preko 200 
udeleæencev, æal kot vedno tudi tokrat 
ni bilo uradnega predstavnika obœine 
Velike Laøœe, kar kaæe na delitev na 
naøe in vaøe in s tem razdvajanje slo-
venskega naroda.

               Janez Lukanœiœ 
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Dragi pohodniki!

Vabimo vas na

20. pohod 
po "Velikolaøki kulturni poti" 

v nedeljo, 10. junija 2012.

Zaœetek pohoda bo med 7.00 in 10.00 uro v Velikih 

Laøœah.

Cilj bo na Trubarjevi domaœiji na Raøici, kjer bo 

druæabna prireditev, obogatena z delavnicami festivala 

ustvarjalnosti DAN SONCA.

Velikolaøka kulturna pot povezuje rojstne kraje naøih 

treh velikih rojakov Frana Levstika, Josipa Stritarja 

in Primoæa Trubarja in vodi mimo øtevilnih kulturno 

zgodovinskih znamenitosti. Je kroæna, oznaœena s 

posebnimi markacijami in dolga pribliæno 15 km. Trasa 

pohoda s startom v Velikih Laøœah in ciljem na Raøici pa je 

dolga pribliæno 13,5 km. Pot je razgibana, z nekaj vzponi 

in spusti in je primerna tudi za osnovnoøolsko mladino. 

Prehodimo jo v treh do øtirih urah zmerne hoje. 

Iz Raøice v Velike Laøœe se lahko vrnete peø po markirani 

poti (50 min), na voljo pa bo tudi brezplaœen prevoz.
 

Startnina: 2 EUR (odrasli), otroci brezplaœno.

Vsak pohodnik prejme izkaznico pohoda, naœrt poti, œaj 

in prevoz iz Raøice v Velike Laøœe.

Za dvakratno udeleæbo prejmejo pohodniki bronasto 

znaœko, za øtirikratno udeleæbo srebrno in za øestkratno 

udeleæbo zlato znaœko. Za desetkratno udeleæbo 

prejmejo pohodniki posebno nagrado.

Dodatne informacije lahko dobite:

na naøi spletni strani (http://pd.velike-lasce.si) •	
po elektronski poøti:  •	 planinsko.drustvo@velike-lasce.si

na GSM  041/ 561-561 (Olga Verovøek)•	

   Lep planinski pozdrav!  

             Lepo vabljeni!

Zbiranje starega papirja 

Skavti bomo ponovno zbirali papir, in sicer 
med 1. junijem (petek) in 3. junijem (nedelja). 
Kontejner bo stal v Turjaku pred  domom 
krajanov. Tistim, ki  ne bodo imeli prevoza ali 
bodo imeli papir v veœjih koliœinah, pridemo 
papir iskat tudi na dom. Papir pa seveda zbiramo 
skozi celo leto.

040/425 970 – Jan Øavli
041/902472 – Joæe Perhaj

skavti

Druøtvo podeæelske mladine Velike Laøœe

vabi na

VRTNO VESELICO,

ki bo v Velikih Laøœah pri gasilskem domu
v soboto, 9. junija 2012, s priœetkom ob 20. uri.

Poskrbeli bomo za hrano, pijaœo
in sreœelov.

Izkupiœek bo namenjen nakupu noø 
Folklorne skupine DPM Velike Laøœe.

Zabaval vas bo ansambel GAMA.

V primeru slabega vremena prireditev 
odpade.

VABLJENI!

Društvo upokojencev 
– strelci
Dne 3. aprila 2012 smo v Ljubljani tekmovali na obmoœnem 
tekmovanju v streljanju z zraœno puøko (moøka ekipa, øtirje 
tekmovalci). Zasedli smo 2. mesto in dobili srebrno medaljo. 
Strelci: Alfonz Cestnik, Anton Kastelic, Franc Ivanc in Stane 
Hren. 
Posamezno je naø œlan Anton Kastelic zasedel  1. mesto in 
osvojil zlato medaljo. Uspeha smo bili zelo veseli. 

 Franc Ivanc

vas vabi 
na veliko vrtno veselico,

ki bo 

V SOBOTO, 23. JUNIJA 2012, 
OB 20. URI.

Za dobro voljo bo poskrbel 
ansambel bratov Poljanøek.

Ne boste ne laœni ne æejni, popestritev 
pa boste naøli v bogatem sreœelovu!

Vljudno vabljeni! 

KONJEREJSKO DRUØTVO VELIKE LAØŒE
 

vas vabi na
 KONJEREJSKI  DAN
 

v Velikih Laøœah pri gasilskem domu 
v soboto, 9. junija 2012, s priœetkom ob 14. 

uri.
 

PROGRAM: 
Povorka konjskih vpreg in jahaœev 

Prikazi spretnostne voænje 
Jeæa okrog sodov
»Ølajsanje« hloda

Tekmovanje æupanov
Velikolaøka alka

Razstava starih voz in konjeniøke opreme
 

Vsi udeleæenci prireditve, ki boste sodelovali s svojimi
konji, potrebujete ID-dokument in potrdilo o pregledu 

konja  na IAK.
Prijave sprejemamo do 13.30 na prireditvenem 

prostoru.
 Prijavnina je 10 č, obvezna je uporaba œelade,

vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 

Program bo povezoval Stane Werbole.
 

POSKRBELI BOMO ZA HRANO, PIJAŒO 
IN  BOGAT SREŒELOV.

 
Prireditev je podprla Obœina Velike Laøœe. 

vas vabi, da v  

 SOBOTO, 9. JUNIJA 2012, od 8. do 10. ure 

prinesete v gasilski dom Velike Laøœe na pregled 
vaø gasilni aparat. Œe ga morda 

øe nimate, ga boste lahko tudi kupili! 

Lepo vabljeni! 
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»Gasilska veselica 
je samo enkrat na 
leto, pozivnik je z 
gasilcem vsak dan«
V zaœetku meseca maja se je v Vrbljenah pri Igu devet 
druøtev Gasilske zveze Velike Laøœe pomerilo v gasilsko 
øportnih tekmovalnih disciplinah. Œlani tekmujejo v 
razliœnih kategorijah kot pionirji, mladinci in œlani ter 
skozi razliœne discipline pokaæejo, kako hitro in dobro bi 
se kot pravi gasilci v moænih nevarnih situacijah odzvali. 
Tovrstno tekmovanje je naœin zabave in nabiranja znanja. To 
potrdi tudi œlanica PGD Velike Laøœe Alenka Vasiœ, ki pravi: 
»Gasilsko øportne tekmovalne discipline so resna zadeva, saj 
naloge izhajajo iz dejanskih situacij, ki se lahko zgodijo, je 
pa tudi zabava. Zdi se mi, da so veselice in tekmovanja tisto, 
kar ljudi, ki so pri gasilcih, dræi med letom skupaj.« Vendar pa 
prvotna naloga prostovoljnih gasilskih druøtev niso tekmovanja, 
veselice ali zabavanje, ampak zagotavljanje poæarne varnosti. 
"Prva in najpomembnejøa naloga gasilskih druøtev je poæarno 
varstvo, za katero mora imeti vsako gasilsko druøtvo dovolj 
usposobljenih œlanov," pravi Jure Stariœ, œlan PGD Dolnje 
Retje. Usposobljeni oziroma operativni œlani druøtev pa so 
prostovoljci, starejøi od 18 let, ki skrbijo za izvajanje javne 
gasilske sluæbe in so za to opravili teœaj. Za pomoœ v primeru 
poæarov in drugih nesreœ so dosegljivi vsak del dneva, œeprav 
so poleg tega tudi redno zaposleni, imajo druæine, øtudirajo 
ali pa nekje preæivljajo svoj prosti œas. "Kar se tiœe intervencij 
moram reœi, da tu kapo dol, imamo izvoze v petih minutah. 
Problematiœne so v dopoldanskem œasu, ker so nekateri tudi v 
Ljubljani in vsepovsod. Popoldan in ponoœi pa sploh ni dileme, 
odzivnost je na nivoju, œas izvoza je maksimalno 5 min, " 
zavzetost prostovoljcev opisuje Franci Modic, predsednik PDG 
Velike Laøœe in podpredsednik zveze druøtev. 

Gasilska zveza Velike Laøœe je sestavljena iz devetih druøtev: 
PGD Velike Laøœe, Turjak, Dvorska vas-Mala Slevica, Rob, 
Karlovica, Dolnje Retje, Raøica, Veliki Osolnik in Økrlovica, njen 
predsednik Joæe Stariœ pa o njej rad pove: »Gasilska zveza je 
zveza devetih druøtev in je toliko aktivna, kot so aktivna druøtva, 
ter dela samo toliko, kot delajo druøtva.« Zvezo sestavlja slabih 
tristo operativnih œlanov, øtevilo vseh od pionirjev do veteranov 
pa je slabih osemsto. Modic sodelovanje med druøtvi opisuje 
kot daleœ najboljøe: "Vsi se zelo trudimo, seveda se pri denarju 
vedno zapletamo, ampak ga glede na to, koliko ga dobimo, 
profesionalno porabimo." Predsednik Gasilske zveze Velike 
Laøœe Joæe Stariœ o f inancah pravi: »S f inancami je tako, da jih 

nikoli ni dovolj, ampak mi smo se nauœili gospodariti in æiveti s 
tem, kar imamo. Veœino denarja dobimo od obœine in dobimo 
ga toliko, kot se dogovorimo.« 
Uporaba drage gasilske opreme je odvisna od øtevila intervencij, 
œe je potreba po uporabi opreme manjøa, pa to s seboj prinese 
tudi kritike o preveliki øtevilœnosti druøtev in spraøevanja o 
upraviœenosti  obstoja prostovoljnih gasilskih druøtev. "Seveda ne 
moremo priœakovati, da se bo gasilski kamion uporabljal toliko 
kot øolski kombi, ampak ko pa se uporabi, gre tu za koristno 
zadevo. Praktiœno nikoli ne pride ljubljanska brigada, skoraj vse 
naredijo prostovoljci. Pri poæaru je seveda bistven œas; œe bodo 
gasilci iz Ljubljane priøli œez eno uro – lahko noœ cela hiøa," 
upraviœenost opisuje Alenka. Joæe Stariœ se zaveda, da imajo 
veliko drage opreme, vendar dodaja: »Oprema je namenjena 
reøevanju imetja in æivljenj in gasilci smo najbolj zadovoljni 
takrat, ko nam te opreme ni treba uporabiti. V primerjavi s 
økodo, ki jo mi prepreœimo, je vrednost opreme majhna.« 

Vœasih se zdi prisotnost lokalnih gasilskih druøtev samoumevna, 
njihov hitra pomoœ na prizoriøœu nesreœe v vsakem delu dneva 
pa spregledana. V intervencijah, ki so f iziœno in psihiœno 
naporne, se namreœ sreœujejo s kriznimi okoliøœinami, delovati 
morajo hitro in uœinkovito, koncentracija ne sme popustiti v 
nobenem trenutku. Primer intervencije v Krvavi Peœi je primer 
dolge in zahtevne intervencije, kjer je bila zaradi gostega dima 
nujna uporaba dihalnega aparata. "Gasili smo od enih pa do 
petih zjutraj, potem pa domov, pod prho in naravnost v sluæbo." 
In to vse prostovoljno. 
Œeprav Gasilec Samo v svojem vozilu ni imel sodelavke, pa se 
v gasilska druøtva vœlanjuje vse veœ æensk. Do sedaj so æenske 
desetine na tekmovanju imela PGD Velike Laøœe in PGD 
Dvorska vas-Mala Slevica, slednje se zadnjega tekmovanja 
niso udeleæile, zato so Laøœankam konkurenco predstavljala 

dekleta iz Velikega Osolnika. "Æenska desetina je ustaljena 
in kljub temu da imajo punce veœjo teæavo – vloga mame, 
otroci, noseœnost – imamo v naøem druøtvu kar od 15 do 20 
æenskih predstavnic," pravi Modic. Tanji Vasiœ, ki se je desetini 
pridruæila pred pribliæno osmimi leti, kasneje pa navduøila øe 
svojo sestro Alenko, je najboljøi del gasilstva prostovoljstvo: 
"Nihœe nima niœ od tega, vsi temu posvetimo svoj prosti œas, 
zato da naredimo nekaj dobrega zase, nekaj pa øe za druge." 
Tanja priznava, da so za nekatere stvari v gasilstvu moøki bolj 
sposobni, vendar pa si ga ne predstavlja brez æensk: "Potrebna 
je ena dobra meøanica."  Vodja velikolaøke æenske desetine je 
Alenka Vasiœ, ki je poleg tega øe mentor mladine, predsednica 
komisije za œlanice na gasilski zvezi in œlanica tako upravnega 
odbora PGD Velike Laøœe kot odbora zveze. Vse to poœne, 
ker je rada vkljuœena, rada odloœa in sodeluje pri odloœanju: 
"Imam  œas in veselje in œe si æe poleg, si poleg popolnoma." 
Na vpraøanje, ali je rada vodja, pa v smehu odgovori: "Kdo ni 
rad vodja?"  Dekleta z vajami po navadi zaœnejo mesec pred 
tekmovanjem in kljub problemom z usklajevanjem urnikov se 
rade zberejo, saj jim to predstavlja naœin druæenja in preæivljanja 
prostega œasa. Poleg tekmovanja v gasilsko-øportnih disciplinah 
se udeleæijo øe gasilskega ralija ter pomagajo pri organizaciji 
veselice, na intervencijah pa deklet øe ni prav veliko. Alenka 
je sicer usposobljena za pomoœ na intervencijah, vendar do 
sedaj øe pri nobeni ni pomagala. Prav zaradi dobrega obœutka, 
ko nekomu pomagaø in ti je v zameno izkazana hvaleænost, si 
æeli biti usposobljena gasilka.
"V vaøkem okolju se mi zdi druøtvo eno osrednjih stvari, ki 
ljudi dræi skupaj. Je eno izmed najbolj starostno raznolikih, ker 
praktiœno nikjer drugje nimaø od 6 let in navzgor neomejeno 
starih ljudi," meni Alenka in dodaja, da je prav za otroke to 
naœin dobro preæivetega œasa, saj za razliko od ostalih kroækov 
tu ni tako strogo. Otroci tu lahko norijo, delajo z orodjem, 
z vodo, teœejo, kriœijo, vendar se znotraj vsega tega uœijo 
uporabnih stvari. "Predvsem pa gredo radi na tekmovanja, saj 
jim je vøeœ æe to, da jih pridemo iskat s kombijem ali da gremo 
po tekmovanju na pico, to so te male radosti." Franci Modic 

pri danaønji mladini, ki ji zaradi koliœine œasa, ki ga mladi 
preæivijo pred raœunalnikom, pravi "miøka generacija", opaæa, 
da je precej nespretna, zato v tekmovanju v gasilsko øportnih 
disciplinah, orientacijskih tekih in kvizih vidi samo pozitivno. 
"Do usposobljenih œlanov pridemo z vpeljavo mlajøih generacij, 
zato se mi zdi pomembno delo z mladimi. Mlade (6–18let) 
uvajamo v gasilstvo, jih uœimo osnovnih spretnosti gasilca, 
z njimi spoznavamo ogenj in njegove nevarnosti, gasilsko 
orodje in njegovo uporabo in s tem poskrbimo za kakovostno 
preæivljanje prostega œasa, otroke pa za tisti œas odklopimo od 
vseh elektronskih naprav," je mnenje Jureta Stariœa, ki je œlan 
PGD Dolnje Retje postal æe z rojstvom. Pravzaprav postane 
v okraju Dolnje Retje vsak otrok gasilec æe z rojstvom. Tako 
Jure ni nikoli razmiøljal o tem, ali bi postal gasilec, ampak zgolj 
nestrpno priœakoval øesti rojstni dan. Zaradi øtevilœnosti gasilske 
zveze, starostne raznolikosti, znanj in disciplin, ki jih posreduje, 
ter prostovoljne narave je gasilsko druøtvo edinstvena oblika 
zdruæevanj, kar potrdi Alenka Vasiœ: "Gasilci se mi zdijo ena 
najbolje organiziranih prostovoljnih organizacij z najboljøim 
poslanstvom. Tako pridobiø veliko uporabnega znanja, ne 
gre samo za gaøenje, ampak tudi varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesreœami." Œeprav se bliæajo veselice, pa te niso 
glavni dogodek, o katerem razmiøljajo gasilci: »V naøi gasilski 
zvezi ima pribliæno trideset gasilcev stalno pri sebi pozivnike, to  
pomeni, da so øtiriindvajset ur na dan pripravljeni, da bodo øli 
pomagat, œe bo treba. To pomeni veliko odgovornost. Gasilska 
veselica je samo enkrat na leto, ta pozivnik pa je z gasilcem 
vsak dan,« pravi Joæe Stariœ.

Urøa Zalar

ZAHVALA

Najlepøe se zahvaljujemo æupanu, velikolaøkim gasil-
cem, sosedom in vsem, ki ste nam kakor koli pomagali 
in bili z nami, ko nas je v zaœetku februarja doletela 
nesreœa in nam je ogenj uniœil spodnji del hiøe. 
Iskreno se vsem zahvaljujemo.

Druæini Gorjup in Dedo Lale

PGD Velike Lašče
POROŒILO Z INTERVENCIJE:
28. 4. 2012 ob 12.57 
Klic obœana v gasilsko enoto, da je pri kurjenju vej in 
suhega podrastja ogenj uøel izpod nadzora. Izvoz GVC 
24/50 z dvema gasilcema in GVC 16/25 s petimi gasilci. 
Poæar je bil hitro lokaliziran. Pogorelo je cca 1500 m2 
suhe trave. Intervencija zakljuœena ob 14.20.
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Regijski kviz »Mladi 
in kmetijstvo«
Leto je naokoli in ponovno nas je doletela dolænost, da 
organiziramo regijski kviz »Mladi in kmetijstvo.« Vsi œlani 
smo zdruæili moœi in se po naøih najboljøih moœeh potrudili, 
da smo 13. aprila 2012 kviz izpeljali po naøih priœakovanjih. 
Kviz se je odvijal v  dvorani  doma krajanov na Turjaku. 
Pred priœetkom nas je priøla pozdravit tudi podæupanja 
Tatjana Devjak. Vsem nastopajoœim je zaæelela veliko sreœe 
in znanja, ostalim pa je zaæelela lep preostanek dneva.  Za 
izraæeno podporo se ji lepo zahvaljujemo.

Kviza se je udeleæilo 13 ekip naøe regije: Druøtvo øtudentov 
Zootehnike (2 ekipi), DPM Moravœe, DPM Liø (2 ekipi), DPM 
Kalœek (2 ekipi), DPM Kamnik, DPM Sonœnica, DPM Hribci, 
DPM Bobri in seveda dve naøi domaœi ekipi – DPM Velike 
Laøœe. Vse ekipe so s seboj pripeljale tudi navijaœe, ki so 
ves œas uradnega dela kviza svojim nastopajoœim izraæali 
podporo. Kviz sta povezovali Mojca Øilc in Petra Usenik.
Za popestritev med kvizom sta se naøemu povabilu odzvala 
Blaæ in Nejc Podobnik, ki sta nas z glasbo popolnoma oœarala 
in tekmovalce predvsem malce sprostila. Tudi njima se lepo 
zahvaljujemo. Prvo mesto je osvojila ekipa Druøtva øtudentov 
Zootehnike. Naøi domaœi ekipi sta osvojili 6. in 9. mesto.

Po konœanem uradnem delu je sledilo druæenje z ansamblom 
Krpani, ki so poskrbeli, da so tudi tisti, ki nad konœnim 
rezultatom niso bili najbolj zadovoljni, pozabili na kviz in se 
v ritmu polke in valœka zavrteli po dvorani.

Navsezadnje pa bi se ob tej priloænosti zahvalila vsem 
sponzorjem, ki so nam omogoœili, da smo kviz izpeljali veœ 
kot odliœno. Posebna zahvala gre Obœini Velike Laøœe, ki nam 
je omogoœila izvedbo kviza z izposojo dvorane na Turjaku.
Francoski pedagog Pière de Coubertein je rekel: »Pomembno 
je sodelovati in ne zmagati!« In tega so se zavedali vsi naøi 
tekmovalci.

Katja Levstek, œlanica DPM Velike Laøœe

Ansambel Krpani 

Domaœini med pisnim delom kviza 

Udeleæenci kviza 

ORATORIJ 2012  

“GREM JAZ”

Dragi otroci,

zakljuœite poœitnice na

ORATORIJU V VELIKIH LAØŒAH
od 30. 8. do 1. 9. 2012.

Letoønji oratorij se navezuje na æivljenje 

svete Marije Dominike Mazzarello – 

soustanoviteljice Druæbe hœera Marije Pomoœnice.                                                                                    

Njen zgled naj nas navduøuje za Gospoda in za aktivno 

prevzemanje pobud in odgovornosti v æivljenju.

Prijave – do 20. avgusta

teja.levstik@gmail.com, Branka 031414867 

ali v æupniøœu.

V sodelovanju z JZ Trubarjevi kraji 

 VABIMO VAS, 
da se nam pridruæite pri ustvarjanju na  gibalnem, likovnem, glasbenem, plesnem, poljudnoznanstvenem, 

rokodelskem, naravoslovnem, miselnem, øportnem in drugih podroœjih!

OBIØŒITE 7. FESTIVAL USTVARJALNOSTI, DAN SONCA 2012,

ki bo potekal v okviru praznovanja obœinskega praznika v prijetnem ambientu ob Trubarjevi domaœiji 
na Raøici v nedeljo, 10. junija 2012, 

po 20. tradicionalnem pohodu po velikolaøki kulturni poti, ki ga organizira Planinsko druøtvo Velike Laøœe 
(start od 7.00 do 10.00 v Velikih Laøœah). 

Delavnice, dogodivøœine in umetniøka trænica Dneva sonca vas bodo priœakale na Trubarjevi domaœiji na Raøici 
od 11.00 dalje.

Pridruæite se nam pri izdelovanju razliœnih zanimivih stvari — ogrlic, lovilcev sanj, glinenih posodic, vetrnic ... poslikavi 
obraza; spuøœajte z nami ladjice in milne mehurœke, igrajte se z nami zabavne in stare igre — tudi za najmlajøe, udeleæite se 3. 
svetovnega prvenstva v kozaklamfu, zapeljite se s kanujem po Raøici in se za konec podajte z nami na œaroben plesni sprehod. 

Podrobnejøi program je objavljen na www.dan-sonca.si. 

Veselimo se ustvarjanja z vami! 

Brušenje stekla
Fazetiranje stekla in ogledal
Peskanje stekla
Izdelava izolacijskega termopan stekla
Kaljeno steklo
Tuš kabine (po meri, s tesnili)
Ogledala
Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
Montaža vsega navedenega
Ostale steklarske storitve

Peter Hren, s.p.
Gradež 14, 1311 TURJAK
GSM: 031/356 668
Tel: 01/7881 366

STEKLARSTVO

KLANČAR, d.o.o.
Groznikova 11    1000  Ljubljana
(Rudnik - ob Dolenjski cesti)
Telefon:     01/42 72 001
E-mail: klancar@dealer.renault.si

   RENRENRENRENRENAAAAAULULULULULTTTTT

pooblaščen servis za vozila Renault
menjava in shranjevanje pnevmatik
pnevmatike Sava, Michelin, Kleber, Kormoran ....
ličarsko kleparska dela
nova in rabljena vozila

Zavod za prostorsko,
komunalno in
stanovanjsko urejanje
Grosuplje, d.o.o.

PRI GRADNJI VPRI GRADNJI VPRI GRADNJI VPRI GRADNJI VPRI GRADNJI VAŠEGAŠEGAŠEGAŠEGAŠEGAAAAA
NOVEGA  ALINOVEGA  ALINOVEGA  ALINOVEGA  ALINOVEGA  ALI
REKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJIREKONSTRUKCIJI
OBSOBSOBSOBSOBSTTTTTOOOOOJEJEJEJEJEČEGČEGČEGČEGČEGA OBA OBA OBA OBA OBJEKJEKJEKJEKJEKTTTTTAAAAA
VVVVVAM NUDIMOAM NUDIMOAM NUDIMOAM NUDIMOAM NUDIMO:::::

- izdelavo “urbanističnega dela”
  posebnega dela projekta
 (lokacijska dokumentacija po starih
  predpisih, vodilna mapavodilna mapavodilna mapavodilna mapavodilna mapa po novih
  predpisih)

- izdelavo projektne dokumentacije
  za vse vrste objektov
- pridobitev  gradbenega dovoljenja
- izdelavo geodetskega posnetka in
  parcelacijo zemljišča

Najdete nas na
Taborski c. 3 v Grosuplju
in po telefonu
(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329(01) 7810-320 ali (01) 7810-329

PETEK
Festival domaËih viž in smeha 

SOBOTA
Dan športa

VeËer na trgu 
NEDELJA
Tržni dan

Ansambel Franca MiheliËa

www.td-sodrazica.si
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urniku, saj se zelo 
spreminja in prilagaja 
potrebam produkcije. 
Od dni, ko imajo vaje 
le po uro do dve na dan 
(zjutraj, zveœer), pa do 
dni pred premiernimi 
uprizoritvami, ko so v 
sluæbi tudi po cel dan 
do poznih veœernih ur. 
To zanju ni predstavljalo 
veœjih problemov, ko sta 
bila øe sama, a zdaj ko 
imata hœerkico in ko sta 
oba zveœer zaposlena, jo 
morata oddati v varstvo 
– veœinoma k varuøki, 
saj stari starøi æivijo na 
Primorskem. Seveda 
so tu øe sobote, vœasih 
tudi nedelje in prazniki; 

ko se ostali lahko posvetijo svojemu druæinskemu æivljenju, 
sta Loredana in Paolo v sluæbi. Ta poklic torej zahteva tudi 
veliko odrekanja, a ljubezen do glasbe, ki je hkrati tudi njun 
poklic, premaga tudi te ovire. 
Ljubljana je za Loredano in Paola œudovito mesto in imata ga 
skoraj za svojega, vendar se oba rada vraœata v naravo, zato 
sta se odloœila za æivljenje bliæje naravi in daleœ od mestnega 
hrupa. Svoj prostor sta naøla v mali, »rajski« vasici, kjer æivijo 
prijazni ljudje, in vesela sta, da sta med sosedi in sokrajani 
tako lepo in toplo sprejeta. 
 Œeprav Slovenci veljamo za velike ljubitelje glasbe, pa 
Loredana in Paolo menita, da je pri nas obisk opere skromen, 
kar ju je ob prihodu v Slovenijo presenetilo. Verjetno zato, ker 
oba prihajata iz Italije, kjer lahko reœemo, da ima opera svojo 
domovino in velja za del nacionalne kulture. Prepriœana sta, 
da verjetno ni Italijana, ki ne bi znal naøteti vsaj pet naslovov 
opernih del in zapeti vsaj kateri motiv iz znane opere. Zato 
oba verjetno øe bolj œustveno in  globoko doæivljata svoj 
poklic, saj sta ob tem nekako poœaøœena, da sta lahko del 
tega mogoœnega glasbenega sveta. 

Pripravila Lidija Œop

PokliciPoklici

Operni pevec 
Alojzij Centa
Od trgovca preko vratarja v operi do 
opernega pevca

Zanimiva æivljenjska pot je Alojzija (Slavka) Cente iz Turjaka 
pripeljala na operne odre. Izhaja iz druæine, v kateri sta 
pesem in glasba pogosto odmevala, zato Slavku veselja do 
petja ni manjkalo. 
Najprej je bil zaposlen kot trgovec, torej precej daleœ od 
glasbe in petja. Njegovo naklonjenost  in veselje do glasbe 
je opazil gospod Peœnik iz Gradeæa, ki je bil takrat zaposlen 
kot vratar oz. receptor v operni hiøi. Velikokrat ja Slavka 
nagovarjal: »Veø, Slavko, ta sluæba ni zate, pridi raje k nam v 
Opero, ker imaø tako rad petje.« Slavko se je nato le odloœil 
in priøel v opero za receptorja. Delo je bilo zanimivo in 
pestro, predvsem takrat, ko so se odvijale operne premiere 
in predstave. Po vsaki je namreœ sledila øe pogostitev in 
druæabno sreœanje, kar pa se je veœkrat zavleklo dolgo v 
veœer. Nemalokrat se je zgodilo, da je Slavko »po sluæbeni 
dolænosti« moral ostati do konca. Tako je naneslo, da so v 
veseli druæbi po uspeøno izpeljani predstavi veœkrat skupaj 
øe zapeli in poprijel je tudi Slavko. Njegovo moœ in barvo 
glasu so hitro opazili prisotni dirigenti, zborovodje in drugi 
sodelavci. Bili so enotnega mnenja, da Slavko res ne sodi v 
»kamrico vratarja«, paœ pa na operni oder. Takratni dirigent 
Rado Simoniti je bil tako navduøen nad njim, da ga je ob 
nedeljah, ko je opera zaprta, uœil in vadil v petju kar na 
odru ob klavirju. Slavko, ki prej ni bil posebni navduøenec 
nad opernim petjem, je to zvrst kmalu vzljubil in se odloœil, 
da se pridruæi opernemu zboru. Seveda je bilo pred tem 
potrebno ogromno vaje, obiskovanje glasbene øole, øole 
solo petja, in navsezadnje – prestati je bilo treba tudi nekaj 
zahtevnih avdicij. Tako je Slavko, takrat star 27 let, postal 
operni pevec 60-œlanskega zbora SNG Opere in baleta 
Ljubljana in ostal dolgih 35 let, do lanskega leta, ko se je 
upokojil. 
Delo v operi zahteva celotnega œloveka, ki svoje delo 
popolnoma obvlada. Pevec v opernem zboru ni samo eden 
izmed mnoæice, ki stoji na svojem mestu in »odpira usta«, 
s prepriœanjem, da œe ne zna besedila ali melodije, bo pa 

æe sosednji pevec »povlekel naprej«. Ne. V opernem zboru 
mora pevec poleg odliœnega znanja petja imeti tudi druge 
odrske spretnosti, kot je igra, gibanje med petjem in celo 
ples. Tako doloœene predstave vœasih od pevcev zahtevajo 
na videz nemogoœe, a z voljo in vajo pa tudi s vsestranskim 
talentom je Slavko »zmagal« vsako, øe tako zahtevno vlogo. 
Tudi ples mu ni predstavljal veœjih teæav in bil je pravi 
uæitek na predstavah, v katerih so sodelovali z baletom. 
Takønih je po njegovih ocenah zagotovo vsaj tretjina od 
vseh predstav, ki jih uprizarjajo v operi.  Sicer pa je delavnik 
opernega pevca, predvsem ob uœenju nove predstave, 
izredno natrpan. Dopoldan so pevske vaje po posameznih 
glasovih, vaje celotnega zbora, vaje z orkestrom … Kadar 
gre za besedilo v tujem jeziku, kar je pri opernih delih 
zelo pogosto, so potrebne tudi vaje z lektorjem za pravilno 
izgovarjavo besedila. Pevci morajo opraviti tudi teœaj 
maske, da se lahko sami pripravijo za predstave. Seveda pri 
zahtevnih maskah za to poskrbijo maskerji. Popoldan oz. 
zveœer pa so predstave. 
Lepe spomine ima Slavko tudi na gostovanja. Z opero so 
gostovali v veœ dræavah: Œeøka, Slovaøka, Italija, Øvica, 
Nemœija, dræave nekdanje Jugoslavije in daljni Singapur. 
Gostovanja so trajala od nekaj dni pa tudi do dveh, treh 
tednov.  Vsa leta sluæbovanja v operi je z vso odgovornostjo 
pristopal k zaupanim mu nalogam in vlogam. Ko se 
posamezna predstava zaœne, mora œlovek enostavno 
odmisliti vse, ker je predstava œas, ki zahteva, da si z mislimi, 
petjem in gibi v celoti predan dogajanju na odru. Ljubezen 
do ustvarjanja, volja in trdo delo, in predvsem navduøena 
publika pa je recept za zadovoljstvo in sreœo po vsaki 
predstavi, ko se ugasnejo odrske luœi. Tudi huda bolezen, 
ki je Slavka pred petimi leti povsem izœrpala, je bila zaradi 
volje do petja in trdne odloœenosti, da na predstavi, ki je 
bila takrat v pripravi, nastopi, premagana. Slavko je takrat, 
œeprav øe ni povsem okreval, doma vztrajno vadil, se uœil in 
na koncu odliœno odpel svojo vlogo. 
Slavko danes vesel in zadovoljen prizna, da mu je opera 
dala ogromno, verjetno najveœ oz. veœ, kot bi dobil kjer koli 
drugje. Svoje talente je lahko v vsej polnosti razvil, z njimi 
razveseljeval ljubitelje tovrstne umetnosti, spoznal veliko 
ljudi in slavnih opernih pevcev ter prepotoval veliko sveta. 
Svoje neprecenljive spomine na leta prepevanja v operi bo 
lahko delil tudi svojim naslednikom. S posebni æarom na 
obrazu namreœ prizna, da je zanj posebej dragocen œas, 
ki ga preæivi z vnuœkom. Najmlajøi vnuœek, ki je le nekaj 
dni pred najinim pogovorom priøel iz porodniønice, pa bo 
moral na prijetne sprehode z dedijem øe malo poœakati. 

Pripravila Lidija Œop

Operna pevka 
Loredana Colautti 
in violinist v 
opernem orkestru 
Paolo Cannarela
V naøi obœini pa imamo 
øe dva glasbenika, ki sta 
zaposlena v Ljubljanski 
operi. Oba prihajata iz 
Trsta, kjer sta se rodila, 
izobraæevala in tudi 
delala. Loredana ima 
slovenske korenine, saj je 
njena mama iz Postojne 
in tudi oœe je po mamini 
strani Slovenec. 
Klasiœna glasba pa 
zanju ni bila izbira, 
paœ pa ljubezen, ki ju 
je prevzela, ne da bi se 
odloœila zanjo. Oba sta 
jo zaœutila v ranih letih, 
klub temu da nobeden od njiju ne izhaja iz moœne glasbene 
druæine. Æe v vrtcu so bili njuni starøi opozorjeni na to, da sta 
izredno nadarjena za glasbo, saj sta zelo lepo pela. 
Œeprav sta se spoznala øele v najstniøkih letih, je njuna zgodba 
zelo podobna, saj sta se kljub priporoœilih njunih uœiteljev v 
øolah, ki sta jih obiskovala, oba morala boriti in prepriœevati 
starøe, da njuna odloœitev ni samo trenutna muha, ampak 
prava ljubezen in globoka æelja. Tako se je Loredana najprej 
posvetila øtudiju violine in øele potem solopetju, Paolo pa je 
diplomiral iz viole na glasbenem Konservatoriju v Trstu in 

kasneje na glasbeni Akademiji v Ljubljani pod mentorstvom 
profesorja Franca Avseneka, ki prav tako æivi v naøi obœini. 
Pot, ki ju je pripeljala v Slovenijo, pa se je zaœela æe leta 
1997, ko je Paolo zmagal na avdiciji za mesto violinista. 
Avdicijo je razpisala Mariborska Opera, v kateri je bil nato 
zaposlen øtiri leta. Leta 2001 je bil po opravljeni avdiciji 
sprejet v Ljubljansko Opero, kjer je zaposlen kot violinist v 
orkestru æe 11 let, Loredana pa kot pevka v opernem zboru 
poje æe 9 let. 
Njun delovni dan ne poteka po obiœajnem ustaljenem Iz prve predstave z naslovom Ero z onega sveta 

MALI OGLASI
KUPIM kmetijo ali kmetijsko zemljiøœe in gozd (041 751 
266).

Poœitniøko koœo na Veliki planini, temeljito obnovljeno, 
na izjemni lokaciji, prodam (041 751 266).

ZELO UGODNO PRODAM dvojœek, 155 m2 bivalne 
povrøine na lepi lokaciji v Puøœah pri Turjaku v 3.gf. 
Vse inøtalacije  so æe pripeljane do objekta. Moænost 
dograditve po vaøih æeljah in kompenzacije z drugo 
nepremiœnino. To je zagotovo najugodnejøa med ponud-
bami primerljivih nepremiœnin v okolici (041 751 266).

ZELO UGODNO! Gozd, travnik in paøniki, ki so 
zaraøœeni, zanimivi zaradi lesa, œebelarstva, koœe ... v 
k. o. Paneœe, pod grebenom med Lisco in Jeøivcem, pro-
dam (041 751 266). Na parceli je izvir vode ter ruøevina 
objekta.

PRODAM 2-sobno stanovanje (63 m2) v Ribnici, Knaf ljev 
trg, v bliæini TC Spar, 2. nadstropje. Informacije na tele-
fon 031 449 565.



42Trobla 4/2012 43 Trobla 4/2012

Tek trojk 2012
 
Na vroœo majsko soboto, 12. 5. 2012, 
je v Ljubljani potekal æe 56. pohod –  
Pot ob æici in Tek trojk. Slednjega se je 
udeleæilo okoli 4500 tekaœev in tekaœic v 
triœlanskih ekipah  na 12,5 in 29 kilome-
trov. V teku na 3 km pa je tekmovalo sko-
raj 1000 osnovnoøolcev in srednjeøolcev. 
Teka trojk na razdalji 12,5 km, so se 
udeleæili tudi naøi obœani: Boøtjan Podlo-
gar, Klara Peterlin  in Veronika Podlogar. 
Precej pohval in pozornosti so pritegni-

li s svojim enotnim izgledom, za katerega 
je poskrbel njihov sponzor – Skerca, vr-
tnarske storitve s Øœurkov. Œestitke trojki 
»Skerca team« za preteœeno razdaljo ter 
njihovemu sponzorju.

Besedilo in foto: Olga. V.

Øport in rekreacijaØport in rekreacija

V torek, 8. maja, je v organizaciji TVD 
Partizana in pod pokroviteljstvom Obœine 
Velike Laøœe potekalo obœinsko prvenstvo 
v namiznem tenisu za leto 2012. Tekmo-
vanje je potekalo v 5 posamiœnih katego-
rijah. 

Občinsko 
prvenstvo v  
badmintonu
Druøtvo TVD Partizan Velike 
Laøœe je v øportni dvorani 10. 
maja organiziralo obœinsko pr-
venstvo v badmintonu za leto 
2012. Tekmovanje je potekalo 
najprej v skupinah vsak s vsa-
kim, prva dva iz skupine sta se 
uvrstila v polf inale, nato se je 
do f inala tekmovalo na izpada-
nje. Pokrovitelj tekmovanja je 
bila Obœina Velike Laøœe.

REZULTATI :

Na sliki: Tomaæ Starc (Skerca), Klara Peterlin, 
Boøtjan Podlogar, Veronika Podlogar, Miha Ma-
sle, Rok Sluga

NAMIZNI TENIS – NOVICE
1. LJUBLJANSKA LIGA

Ekipa TVD Partizana je nastopala v sezoni 2011/2012 v 1. Ljubljanski 
namiznoteniøki ligi in je z desetimi zmagami in osmimi porazi dosegla 
konœno 5. mesto, kar je najboljøi doseæek v dosedanjem igranju naøega 
druøtva. Rezultati tekem spomladanskega dela lige:

Kamnoseøtvo Vogrinec : Velike Laøœe = 5 : 4•	
Velike Laøœe : 3 muøketirje = 3 : 6•	
Radiestezija Maselj : Velike Laøœe = 7 : 2•	
Velike Laøœe : NTK Komenda I. = 0 : 9•	
Imis : Velike Laøœe = 3 : 6•	
Velike Laøœe : Trako Olimpija = 7 : 2•	
ØD Preserje Koliœev : Velike Laøœe = 1 : 8•	
Noœni skok : Velike Laøœe = 0 : 9•	
Velike Laøœe : Ilirija Frili = 7 : 2 •	

Lestvica

 Ekipa KR Z R P GD GD TOŒKE

  1. NTK Komenda I. 18 16 0 2 120 - 33 87 32

  2. Trije muøketirji 18 15 0 3 126 - 36 90 30

  3. Ilirija – Frili 18 12 0 6  97 - 65 32 24

  4. Radiestezija Maselj 18 11 0 7  87 - 75 12 22

  5. Velike Laøœe 18 10 0 8  85 - 77 8 20

  6. Imis 18 8 0 10  78 - 84 -6 16

  7. Kamnoseøtvo Vogrinec 18 8 0 10  73 - 89 -16 16

  8. Trako Olimpija 18 7 0 11    61 - 101 -40 14

  9. ØD Preserje KOLIŒEVO 18 2 0 16    39 - 114 -75 4

10. Noœni skok 18 0 0 18    35 - 127 -92 0

                                              
Medobčinska namiznoteniŠka liga

Druga ekipa je nastopala v medobœinski ligi, kjer nastopajo ekipe iz obœin 
Grosupje, Ivanœna gorica, Dobrepolje in Velike Laøœe. Po spomladanske delu 
smo uvrøœeni na odliœnem drugem mestu. Rezultati tekem:

Velike Laøœe : F lirt bar = 7 : 3•	
Ømarje mladi : Velike Laøœe = 5 : 5•	
Velike Laøœe : Ømarje veterani = 9 : 1•	
ØD Kompolje mladinci : Velike Laøœe = 3 : 7•	
Velike Laøœe : Stiœna = 9 : 1•	
KGG Krka I. : Velike Laøœe = 7 : 3•	
Velike Laøœe : KGG Krka II. = 7 : 3•	
ØD Kompolje : Velike Laøœe = 2 : 8•	

Lestvica spomladanskega dela:

ekipa KR Z R P GD GD TOŒKE

1. KGG KRKA I. 8 8 0 0 63-17 46 16

2. VELIKE LAØŒE 8 6 1 1 55-25 30 13

3. ØMARJE MLADI 8 6 1 1 53-27 26 13

4. F lIRT BAR 8 5 0 3 45-35 10 10

5. KGG KRKA II. 8 3 1 4 37-43 -6 7

6. ØD KOMPOLJE MLADINCI 8 3 0 5 45-35 10 6

7. ØD KOMPOLJE 8 1 2 5 27-53 -26 4

8. ØMARJE VETERANI 8 1 1 6 28-52 -24 3

9. STIŒNA 8 0 0 8 7-73 -66 0

Medobčinsko prvenstvo 
posameznikov – Krka 2012

Na Krki je v organizaciji druøtva KGG Krka 
29. in 30. marca potekalo medobœinsko pr-
venstvo za posameznike v namiznem tenisu. 
Tekmovanja so se udeleæili tudi œlani naøega 
druøtva in dosegli nekaj odliœnih uvrstitev v 
svojih kategorijah:

Deklice do 12 let: 3. Nastja Rupar•	
Deœki do 12 let: 2. David Økof, 3. •	
Dejan Grœar
Dekleta do 17 let: 3. Nika Moæek•	
Æenske  enotna: 1. Alenka Zidar Zu-•	
pan, 2. Tanja Moæek
Moøki do 50 let: 3. Aleø Smrekar•	

                                                                                    
                                          Igor Sever

Æenske enotna kategorija
1. Magdalena Stritar 
2. Tatjana Janko
3. Nika Moæek

Moøki enotna kategorija
1. Matjaæ Klanœar
2. Gregor Petriœ
3. Igor Sever Besedilo in slike Igor Sever

Besedilo in slike Igor Sever

Moøki enotna kategorija
1. Aleø Smrekar

2. Igor Sever
3. Niko Samsa

3. Marko Æuæek

Æenske enotna kategorija
1. Alenka Zidar Zupan

2. Tanja Moæek
3. Nika Moæek
3. Irena Selan

Deœki 7.–9. razred OØ
1. Dejan Grœar

2. Primoæ Centa
3. Joøt Æuæek
3. David Økof

Deœki do 6. razred OØ
1. Erik Selan
2. Tim Økof
3. David Moæek
3. Nik Økof

Deklice OØ enotna
1. Nastja Rupar
2. Manca Lunder
3. Patricija Zalar
3. Dominika Doløak

REZULTATI :

Občinsko prvenstvo 
v namiznem tenisu
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Pri antonu petriču 
na malem ločniku
Gospoda Antona poznam æe kar 
nekaj let, beæno pa veœ ali manj 
iz mladosti. Je dve leti starejøi 
od mene in tudi  najina rojstna 
kraja Mali Loœnik in Raøica nista 
veliko narazen. Mogoœe sva se 
poznala æe kot otroka izpred 
vojne, ko je hodil z mamo, ki je 
nosila zobotrebce na Raøico k 
Andoløku.   
Oœenaø mojega oœeta sem 
posluøal kot otrok, a »daj nam 
danes«  razumem øele danes. 
Koliko skrbi in trpljenja je bilo vedno potrebno »za naø 
vsakdanji kruh«. Ta mehka in okusna dobrota iz kruøne 
peœi te omami, nabere se ti slina v ustih, da ga nato 
slastno jeø. Kruh ni le kruh, temveœ boæanska beseda, 
kot nostalgija na mater in druæino.     
Skoraj obvezno dolænost œutim, da napiøem nekaj o 
znancu in prijatelju Antonu, ki je globoko zavestno 
zahvaljen svetemu Antonu za zdravje, ki ga je bil in 
ga je øe vedno potreben. Pripovedoval mi je, da je 
pred devetimi leti preæivel teæko in strokovno zelo 
zahtevno operacijo, ki so mu jo uspeøno opravili v 
Ljubljanskem kliniœnem centru. Odstranili so mu del 
poæiralnika in æelodec z dvanajsternikom. Tanko œrevo 
pa so mu povezali s preostankom poæiralnika. Ko mi 
to pripoveduje, je popolnoma zbran in doda, da tega 
trpljenja ne privoøœi nikomur. Operiran je bil tudi na 
kili. Pred tem je leta 1984 preæivel kap in øe dve laæni 
kapi. Koliko enega trpljenja in strahu za æivljenje je bilo 
potrebno, a vztrajnost, ki mu je bila poloæena æe v zibel, 
ga je vlekla vedno naprej v lepøo prihodnost. Ne pozabi 
pa dodati, da mu je soproga vedno stala ob strani. Øe 
vedno je v mejah osemdesetih let aktiven, kolikor mu 
to dopuøœa zdravje. Kot upokojenec øe vedno obdeluje 
s pomoœjo soproge nekaj zemlje in skupaj pripravljata 
seno za æivino. V hlevu ima tudi koze, in sicer predvsem 
zaradi kozjega mleka in mesa, saj se mora drugim 
stvarem v skrbi za zdravje odpovedovati. 
Pred nekaj leti sva se z Banœevim Francetom spustila z 
enega izmed najinih pohodov z »Ahca« po poti skozi 
gozd na Mali Loœnik in se ustavila z namenom, da 
pozdraviva starega znanca Antona Petriœa. Dobila sva ga 
sredi dela. »Anton, ti kar delaj, midva bova pogledala 
samo æivino.« Hlev je bil poln, v kotu pa tudi manjøa 
kobila bosanske pasme. V manjøem ograjenem prostoru 
pa nekaj drobnice. Vsepovsod red in pometeno, da imaø 
res lepo mnenje o gospodarju. Æe sva se hotela posloviti, 
ko pride iz hiøe Antonova soproga. Pozdraviva jo, kajti 
pozdrav in lepa beseda ne stanejo niœ. Povabi naju v 
lepo kapelico, v kateri zagledava pokonœen, dobra dva 
metra visok in dober meter debel olupljen lipov hlod z 
izdolbeno niøo. V njej pa v preprostem ljudskem slogu 
naslikan sveti Anton. Zelo drzno in domiselno, da te kar 
malo prevzame. Pove nama, da je vse to Anton namenil 
v zahvalo svetemu Antonu za zdravje. Hkrati je ohranjen 
spomin na vaøko lipo, ki je bila posajena leta 1592 v œast 
zmagi grofa Andreja Turjaøkega, ko je pri Sisku premagal 
Turke. Toda prav to lipo, ki je rasla na vaøki zemlji, so 
licemerno poæagali, ko je bil Anton v bolnici in se boril 
za æivljenje po teæki operaciji. 

Majski utrinki iz  Kokav
Godba, ki bi 1. maja zgodaj  zjutraj ne igrala budnic, ni 
godba.  Dobrepoljska godba se tega zaveda, zato se vsako 
leto v zgodnjih jutranjih urah odpravi na prvomajsko turnejo. 
Æe tretje leto zapored je budnico najprej zaigrala v Kokavah, 
potem pa pridejo na vrsto tudi drugi, tako da so do kosila 
zbujeni vsi – od Velikih Laøœ, Dobrepolja in Grosuplja.   

V. V., foto: D. V.

Pomladno prebujanje 
V poøtnem nabiralniku bo naøa druæina varna
Letoønjo pomlad si bomo na Kokavah øe posebej zapomnili. 
V njenem razcvetu nas je prvo preseneœenje œakalo na Puøœah 
pri stari hiøi. Z veseljem smo posluøali in opazovali glasno 
œivkanje desetih majhnih ptiœkov, ki je prihajalo kar iz poøtnega 
nabiralnika. Skrbna mati je skozi ozko odprtino nanesla in spletla 
gnezdo iz mahu in sena. Tako je poøtni nabiralnik za nekaj œasa 
zamenjal svojo vlogo in postal varen dom mladi ptiœji druæini. 
Poleg njega so lastniki za ta œas postavili drug nabiralnik, ki 
sedaj sluæi svojemu namenu. Gnezdo v nabiralniku pa postaja 
iz dneva v dan tesnejøe, saj mali ptiœki pridno odpirajo svoje 
kljunœke ob vsakem obisku svoje mame.

Slovenci se moramo zahvaliti nekdanji avstrijski cesarici 
Mariji Tereziji (1717–1780), ki je z odlokom prepovedala 
sekanje lip, da imamo øe kar nekaj teh starih zaøœitenih 
lipovih dreves. Nihœe do danes pa øe ni umaknil tega 
odloka. Hkrati je zahtevala, da se ponovno sadijo po 
vaseh stare sorte sadnega drevja, v bliæino vasi pa økoræ 
in bliænje sorodnike: mokovec, jerebika, brek in glog. 
Mednje je zaradi zdravilnosti vsekakor sodila tudi lipa. To 
pa vse, za vsak sluœaj, obdobja »suhih krav«. Zdravilnost 
lipi so pripisovali æe stari Grki, zlasti oœe botanike, 
grøki uœenjak Teofras iz Ereze. Modernejøi botaniki pa 
to zatrjujejo øe danes. Pred nekaj leti sem prebral, da je 
v Nemœiji nek gradbinec na svojo pest posekal hrast, ki 
mu je bil pri gradnji v oviro. Za  to dejanje je plaœal 
visoko kazen, poleg tega so mu vzeli tudi dovoljenje za 
gradbeno obrt. 
V letoønjem zimskem œasu sva s Francetom ponovila izlet 
na »Ahc« in se oglasila pri Antonu, ki pa ga æal ni bilo 
doma. Sprejela naju je gospodinja in nama povedala, 
da je v gozdu, ker mora posekati nekaj smrek, ki jih je 
napadel lubadar. Kot vedno, Franceta predvsem zanima 
æivina, ki jo je øe vedno skoraj poln hlev. Ogledala sva si 
nove »bokse« za konje, ki bodo v lasti sina, a se æe naprej 
ve, da bo zanje skrbel oœe, tako paœ je. Spominjam se, 
ko so øe v mojem otroøtvu govorili v vasi. Dokler stari 
oœe øe prinese koø sena in nakrmi æivino, je z njim vse v 
redu, ko pa to opusti, ga kmalu pobere. Danes pa je vse 
manj æivine in starih oœetov. Gospodinja nama øe pove, 
da je Anton pri izdelovalcu zvonov na Galjevici kupil 
bronast zvon in ga namestil v kapelico, da sedaj vsak dan 
trikrat pozvoni  v zahvalo svetemu Antonu za zdravje. 
Te besede pa so odlite tudi na zvonu. Gospod Anton pa 
mi je æe sam veœkrat dejal, da ni delal kapelice samo za 
sebe,  temveœ za vse, ki so bolni, in vse, ki trpijo. 

Gospod Anton je vezan tudi na faro Økocjan in ker imata 
Økocjan in Raøica tudi nekaj skupne zgodovine, verjetno 
ne bo odveœ, da na kratko napiøem tudi nekaj o tem. Fara 
Økocjan je v Turjaøki pokrajini ob cesti Turjak–Grosuplje. 
Jedro vasi je okoli prenovljene cerkve svetega Kacijana. 
Okoli vasi je veœ œistih studencev, ki pa kmalu poniknejo. 
Økocjan je bil æe leta 1260 sedeæ praæupnije, v œasu 
reformacije pa pribeæaliøœe protestantskih pridigarjev, 
med njimi je bil tudi Jurij Dalmatin (1547–1589). 
Arheologi so naøli tu gomile iz haløtatske dobe, ki spada v 

Dobro se poœutimo v gozdu, ne moti pa nas niti 
bliæina hiø  in mnoæica gledalcev 
Komaj smo se navadili na nenavadni ptiœji naraøœaj, æe so 
nam iz sosednje vasi Podulaka sporoœili, da smo lahko veseli, 
ker imamo samo gnezdo s ptiœi. Pri njih se je namreœ ravno 
v tem œasu nedaleœ od objektov zadræevala medvedka s 
tremi mladiœi. Vsak dan pribliæno ob istem œasu se je proti 
veœeru s svojimi nadobudnimi mladiœi priøla na jaso popast 

in malo poigrat. Seveda tudi tega podmladka nismo zamudili. 
Z razliko od veselega in brezskrbnega obœudovanja nad 
polnim ptiœjim gnezdom smo medvedjo druæino opazovali 
zaskrbljujoœi na varni razdalji. Nismo si upali pomisliti na to, 
kako bi nas medvedka sprejela, œe bi kosmatince sreœali kje 
v naøih gozdovih ali sprehajalnih poteh, navsezadnje lahko 
tudi pred domaœim pragom.

Tekst in foto M. I. Œ.

Na fotograf iji z leve: Peter Jakiœ, Jakiœ – Stoparjev oœe, Anton Jakiœ 
in Franc Podlogar. Slikani v Globaøci na Jakiœevi parceli leta 1937, 
ko so odpirali rimska najdiøœa. Fotograf ijo je hranila Joæefa Skubic 
– Stoparjeva. Na fotograf iji   je tudi njen oœe, drugi z leve.      

starejøe obdobje æelezne dobe v Evropi (750–500 pred naøo dobo). V 
novejøi zgodovini se je naselje imenovalo Staro Apno in se mnogim 
uleglo na duøo, da je øe danes veœkrat izgovorjeno.   
Raøica, ki se jo omenja æe leta 1230, v 14. stoletju pa je bila pod 
vasjo pomembna mitnica, veæe zgodovina na faro Økocjan, kamor so 
pokopavali tudi Raøœane. Pod faro Økocjan je spadala do blagoslovitve 
nove farne cerkve v Velikih Laøœah 9. junija leta 1857. 

                                                                                                                                 Org. Joæe Økulj                                                                                                                                            
                                      
Gospod Anton Petriœ pred 
svojo kapelico, ki jo je po-
stavil v zahvalo sv. Antonu 
za zdravje. Hkrati pove, da 
je namenjena vsem bolnim, 
ki trpijo.  
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montaæa suhomontaænih 
Knauf sistemov.
Naøe pvc stavbno 
pohiøtvo je sestavljeno iz 
nerecikliranih pvc profi-
lov nemøkega proizvajal-
ca Salamander, trenutno 
najboljøega okovja Roto 
NT in stekla nemøkega 
proizvajalca Ertl glass. 
Tako da zajema trenutno 
najboljøe elemente, ki 
dajejo pohiøtvu kvaliteto 
in dolgotrajnost. Pri izde-

lavi pa se seveda tudi oziramo na naøo okolico in recikliramo 
odpadne materiale kot so plastika, papir, karton in embalaæa. 
Veliko pa damo pri nas na energetsko osveøœenost in izde-
lavo energetsko varœnih oken in vrat, tako da uporabljamo 
veœplastna toplotnozaøœitna stekla, ki so polnjena s plinom 
Argon ali Kripton. Naøa energetsko varœna okna prihranijo 
vaø denar.
Trenutno nas je v podjetju 8 redno zaposlenih, ki skrbimo 
da je stranka od svetovanja pa do same izvedbe zadovolj-
na. Zelo smo veseli, da so nas domaœini v svoji okolici toplo 
sprejeli, nas podpirajo in tudi zaupajo zamenjavo svojih sta-
rih oken z naøimi novimi. Vsi ki so nas preizkusili vedo, da 
nam poøtenost in korektnost nista tuja. 
Ta œlanek bi rad zakljuœil z mislijo, da je bolje biti majhen in 
poøten kot velik in pokvarjen.

Direktor: Primoæ Øtefanc

V spomin Zahvale/Oglasi

Æivljenje piøe romane, pravijo... O 
æivljenju Ivanke Purkart iz Purkaœ, dekliøko 
Juvanœiœeve z Osredka na Notranjskem, 
bi gotovo lahko nastal zajeten roman, ki 
bi se bral kot zgodba o neukroœeni energi-
ji, ki se je veœ kot osemdeset let pretakala 
po tem koøœku Dolenjske zemlje. Vem, da 
usoda velikokrat ni praviœna, da je bilo æe 
toliko ljudi po krivici prezrtih... 

Nehote pomislim, kako zelo je po-
membno, kje, na katerem koøœku sveta, 
ob katerem œasu se pojavi neko æivljenje, 
da postane pomembno, da se izpolni nje-
egovo poslanstvo, da se izkaæe njegova 
posebnost... 

Neprestano se mi postavlja vpraøanje, 
zakaj ljudje opazimo œloveøke bise-
re, kakrøen je bila Juvanœiœeva Ivanka, 
najveœkrat prepozno, ko je zgodba æe 
mimo, ko æivljenje ugasne... Pa sijejo taki 
biseri po naøi deæeli tudi v tem trenutku, 
posebej v odroœnejøih krajih in zaselkih, 
kamor kvarni vpliv mesta in civilizacije 
øe ni stegnil svojih meglenih rok. Poglej-
mo naokoli sebe, pogovorimo se s svojimi 
starejøimi sosedi, sorodniki, znanci, po-
zabimo sosedske zamere ... Odkrivajmo 
zaklade znanja in izkuøenj, za katera so 
morala preteœi leta, za katere je treba imeti 
øiroko in odprto srce, kot ga je imela Ivan-
ka. Videla je energijo narave okoli sebe, 
znala je uporabiti to moœ zdravilnih zeli in 
iz njih pripraviti blagodejne izvleœke, s ka-
terimi je pomagala sebi, svojim bliænjim pa 
tudi vsakomur, ki je imel sreœo v nesreœi, da 
je svoje tegobe zaupal Ivanki. Do znanja 
farmacije, ki ga danes vlivajo v glave mla-
dih øtudentov, se je dokopala sama, œvrsto 
in zdravo osnovo pa ji je s svojim znanjem 
posredoval æe njen ded Miha Juvanœiœ z 
Osredka. Spregovorili bi lahko vsi tisti, ki 

Vse manj je 
ljudi kot je bila 
Ivanka Purkart

so se jim rane zacelile brez pomoœi zdrav-
nika, tisti, ki so uspeøno lajøali teæave z 
luskavico in øe bi lahko naøteval... In ker 
sva bila v zadnjem letu velikokrat skupaj, 
lahko tudi povem, da je bila poosebljena 
dobrota, takih ljudi pa je øe posebej v tem 
tekmovalnem svetu  danes premalo! 

Znala pa je Ivanka tudi zelo æivo pri-
povedovati zgodbe iz njenega æivljenja 
in tudi to je nakaj, zaradi œesar lahko 
danes æalujemo - zgodbe, ki govorijo o 
œasu, ki ga ni veœ, o œasu posebnih vre-
dnot in preizkuøenj. Na tem mestu naj 
povem samo zgodbo, ki govori o njenem 
pogumu, veœjem od njene mladosti. Bila je 
vojna, pisalo se je leto 1943, pozna jesen 
in Nemci so bombardirali Osredek. Takrat 
je bila stara dvanajst let in je morala pri 
hiøi delati praktiœno vse; mlatiti s cepcem, 
goniti æivino v Iøko, paziti na sosedove, 
Kaliøœarjeve otroke. To so bili vojni œasi 
in v vas so veœkrat priøli partizani, oku-
patorji si v te odroœne kraje niso upali. Pa 
je æena komandanta bele garde iz bliænje 
vasi sovraæniku sporoœila novico, da je na 
Osredku 500 partizanov in komanda v Lju-

bljani je nemudoma organizirala letalski 
napad na Osredek. 

Ivanka je ravno pazila otroke pri 
Kaliøœarju, ko so zaœeli øtirje avioni mitra-
ljirati vas in metati bombe. Uporabljali so 
tudi zaæigalno strelivo in kmalu je bila vas 
v plamenih. Pograbila je dojenœka na peœi 
z eno roko, ga stisnila na prsi, z drugo roko 
pograbila øe ostale tri otroke in pohitela z 
njimi iz goreœe hiøe na plano. Napadalci 
so opazili skupino in v nizkem preletu, da 
je videla obraz pilota, mitraljirali skupi-
nico - vrgla se je z otroci na tla v zavetje 
pod bliænjo œeønjo, s svojim telesom pa 
si zaøœitila dojenœka. Rafali so kosili po 
kroønji drevesa in scefrane veje so padale 
vsenaokoli. V istem trenutku je iz goreœega 
svinjaka pritekla vsa penasta in od vzne-
mirjenja renœeœa svinja in se zagnala proti 
otrokom. V trenutku se je znaøla in zgra-
bila palico v dosegu roke in z njo odga-
njala svinjo; morala jo je dregniti prav v 
rilec, da je konœno odnehala in oddivjala 
nekam po vasi. Nekako se je uspela prebiti 
do bliæjega Baragovega kozolca, ki ga niso 
uspeli zaægati in na katerem je skupina 
devetih partizanov in njihovega komandir-
ja iz zavetja opazovala herojsko dejanje. 
Napad je trajal kake pol ure in v njem je 
umrla gospodinja, poginilo pa je tudi veli-
ko æivine v goreœih hlevih.

Po umiku sovraænih letal je komandir 
priøel k Ivanki, ji vzel dojenœka, ki ga je øe 
vedno stiskala k sebi ter ga dal enemu od 
borcev, njo pa je dvignil v naroœje in dejal: 
“Zlata si, gledali smo, kako si reøila otro-
ke!” Komandirju je bilo ime Tone, njegovo 
partizansko ime pa je bilo Hrast. Dejal ji je 
øe: “Œe bom ostal æiv, te po vojni vzamem 
k sebi, bogat sem in bom skrbel zate.”

Nato so partizani odøli naprej proti Bu-
kovcu in nikoli veœ se nista videla s koma-
dirjem Hrastom!

Ivanka, hvaleæen sem æivljenju za 
izkuønjo s tabo in verjamem, da so 
bogatejøi zaradi tebe tudi vsi tisti, ki so te 
poznali, posebej pa tvoji domaœi!

Tekst in foto: Sreœo Knafelc

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskonœno dragoceno, 
je veœno in ne more umreti. 

        Z A H V A L A

5. aprila 2012, veliko prezgodaj, 
je za vedno zaspala in se od nas, 
ki smo jo imeli radi, poslovila 
ljubljena æena, enkratna mama, 
dobra taøœa, zlata babica in prababica

Ivanka PURKART,
roj. JUVANŒIŒ s Purkaœ.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za pisne in ustne izraze soæalja, darovano cvetje in 

sveœe, darove za maøe, za vse lepe misli in besede soœutja v teh, 
za nas najteæjih trenutkih, vsem zdravnikom in ostalemu osebju 
UKC Ljubljana, osebju ZP in patronaæni sluæbi Velike Laøœe za 

strokovni pristop in prijaznost, gospodu æupniku za lepo opravljen 
pogrebni obred in maøo, velikolaøkim pevcem za petje in soœutno 
izbrane in prelepo zapete pesmi, Sreœu Knafelcu za v srce segajoœ 

poslovilni govor in recitirano pesem, pogrebnemu zavodu 
Zakrajøek za opravljene pogrebne in pokopaliøke storitve.

Øe enkrat iskrena zahvala vsem, ki ste se priøli poslovit od naøe 
drage Ivanke in jo v tako velikem øtevilu pospremili na njeni 
zadnji zemeljski poti. Zahvala za vso pomoœ gre tudi gostiøœu 

Økrabec in sosedi Zdenki Zakrajøek.

Poœivaj v miru in spokoju, draga mama.

Æalujoœi: vsi, ki smo jo imeli radi.

Prazen dom je in dvoriøœe,
naøe oko zaman te iøœe,
ni veœ tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
boleœina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tiøine spiø,
a v naøih srcih ti æiviø.
 

   Z A H V A L A

V œasu prvih cvetoœih dreves se je od nas za vedno in 
mnogo prezgodaj poslovil naø dedi 

Janez JUVANŒIŒ – Brko
iz Dolenjih Podpoljan. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako velikem 
øtevilu øe zadnjiœ obiskali in se od njega poslovili, 

hvala za vse besede tolaæbe in tople stiske rok, 
sosedom in prijateljem za pomoœ v najteæjih 

trenutkih, hvala duhovnikoma za lepo opravljen 
obred, gasilcem iz Velikih Poljan, govorniku, 

pogrebni sluæbi, velikolaøkim pevcem, trobentaœu 
za odigrano Tiøino  in pevkam iz njegove rodne 

Ømarjete za soœutno izbrane in lepo zapete pesmi.
Hvala za darove svetih maø, cvetje in sveœe.

       
    Vsi njegovi

Novo podjetje 
v Velikih Laščah 
Podjetje Priba okna d.o.o. je druæinsko podjetje, ki je bilo 
ustanovljeno leta 2001. Ustanovitelja podjetja sva zakon-
ca Barbara in Primoæ Øtefanc. Na  zaœetku najine poslovne 
poti sva skupaj pridobivala posle in jih skupaj tudi izvajala, 
prvo kot podizvajalca nato pa sva se prebijala kot samostojna 
podjetnika. Zaœetki najine poti so bili zelo trdi, kajti mlade-
mu podjetniku nihœe ne zaupa, ampak sva s svojo trmo in 
odloœnostjo dokazala, da smo tudi mladi podjetniki vredni 
zaupanja. Najino vodilo je bilo in zmeraj bo, da mora biti 
stranka na koncu zadovoljna, kajti zadovoljna stranka ti na-
redi najveœ pozitivne reklame. In tako sva zaœela montirati 
stavbno pohiøtvo, katerega sva kupovala od drugih proizva-
jalcev, izdelku pa dodala kvalitetno montaæo in obdelavo. V 
letih najinega poslovanja sva dodatno zaposlovala monterje, 
ki so vredni zaupanja in strokovno podkovani, øirili obseg 
dela in ga vsako leto poveœevali.
Lansko leto pa je prelomnica v naøem podjetju, kajti odloœili 
smo se da bomo zaœeli sami proizvajati pvc in alu stavbno 
pohiøtvo. Proizvodnjo smo postavili pri vas v Velikih Laøœah, 
kajti podeæelje se mora razvijati, da mladi ne bodo beæali 
v mesta. Dodatno smo zaposlili dva delavca v proizvodnji, 
prednostno pa smo jih iskali v okolici proizvodnje.
Naøe podjetje sedaj proizvaja pvc in alu  okna, pvc in alu vho-
dna vrata, polkne, drsne stene,… poleg vsega tega pa nudimo 
v naøe programu øe garaæna vrata, notranje in zunanje police, 

Ob obisku æupana



Organizatorj i  s i  pr idræujejo pravico do morebitnih sprememb.
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7. JUNIJ – 10. JUNIJ
 PRIREDITVE OB OBŒINSKEM 
PRAZNIKU (stran 6 in 7)

16. JUNIJ – 24. JUNIJ
 ROBARJADA 2012 (stran 29)

ŒETRTEK, 21. JUNIJ,  ob 19. uri
Trubarjeva domaœija, Raøica
»5. TRUBARJEV ŒETRTEK – Lidija 
Brezavøœek«
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

PETEK, 22. JUNIJ, ob 19.30 
Dom krajanov, Turjak
SREŒANJE »TURJAØKI 
HARMONIKAR«
(KUD Marij Kogoj) 

SOBOTA , 23. JUNIJ,  
ob 10.  uri tekma
od 14. ure lokostrelstvo za 
obiskovalce 
Grad Turjak 
OBŒINSKO PRVENSTVO V 
POLJSKEM LOKOSTRELSTVU
(Lokostrelski klub Turjak) 

SOBOTA, 23. JUNIJ, ob 20. uri 
Gradeæ – vaøko srediøœe
»VEŒER NA VASI«
(DOD Gradeæ) 

NEDELJA, 24. JUNIJ, od 8.30 do 12. ure
Turjak – zbiraliøœe avtobusna 
postaja, grad Turjak – konœna 
postaja
POHOD PO TURJAØKI 
TURISTIŒNI POTI
(Turistiœno druøtvo Turjak) 

NEDELJA, 24. JUNIJ, ob 20. uri
Rob
POŒASTITEV DNEVA 
DRÆAVNOSTI
(Obœina Velike Laøœe, PGD Rob in 
KUD Rob) 


