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osebno srečali. Ste mogoče opazili 
kakšno razliko med temi mladimi 
in mladimi v naši občini? Verjetno 
je njihova povezanost z domovino 
precej močnejša v primerjavi z našim 
izkazovanjem pripadnosti domačemu 
narodu in državi. 
Že nekaj let imajo argentinski maturantje 
v okviru obiska Slovenije v programu tudi 
ogled naših krajev. Vsako leto si ogledajo 
Turjaški grad, Trubarjevo domačijo, 
župnijsko cerkev v Velikih Laščah, če jim 
čas dopušča pa še Podsmreko in Dolnje 
Retje. Ko so si pred leti maturantje prvič 
organizirano ogledali naše kraje, smo 
jih ob koncu njihovega obiska peljali 
še na gasilsko veselico v Dvorsko vas, 
da bi začutili utrip našega družabnega 
življenja. Mladi so bili takrat tako 
navdušeni nad našo glasbo, da sedaj 
vsako leto izrazijo željo po druženju 
ob domači slovenski glasbi. Tudi letos 
smo jih povabili na gasilsko veselico in 
povabilo so z veseljem sprejeli. Menim, 
da je argentinska mladina zelo povezana 
in radoživa, kar so odražali v sproščenosti, 
nasmehih in veselju na obrazih mladih. 
Preseneča me, da tako zelo cenijo in 
poznajo slovensko narodno in zabavno 
glasbo. Ganilo pa me je spoznanje, da 
vsi precej dobro govorijo slovenski 
jezik, kljub temu da oni predstavljajo že 
tretji rod slovenskih izseljencev. To me 
resnično zelo navdušuje in je samo dokaz, 
kako so bili njihovi stari starši navezani na 
svojo domovino, ki  so jo morali po drugi 
svetovni vojni žalostno zapustiti. 
V avgustu ste se udeležili prireditve v 
pobrateni švicarski občini Lüetzelflüh. 
Sodelovanje med občinama torej lepo 
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POGOVOR
Z ŽUPANOM

Za nami je pestro in delovno poletje, 
vsaj kar zadeva investicijskih projektov. 
O njih pišemo v tokratni Trobli. Bi katero 
od investicij posebej izpostavili?
Kot sem nekoč že dejal, so zame 
pomembne vse investicije, ki jih uspešno 
zaključimo in pomenijo dodano vrednost 
našemu bivanju v občini. Tisti občani, 
ki še nimajo asfalta, so najbolj veseli 
novih cest, drugi, ki nimajo pitne vode, 
so najbolj veseli novega vodovodnega 
sistema, tretji, ki nimajo kam oddati v 
varno oskrbo svojega otroka, pa so se 
zelo razveselili novih prostorov v vrtcu. 
Če želite, da eno od investicij posebej 
izpostavim, pa lahko rečem, da sem 
najbolj vesel pridobitve nove  igralnice 
na Karlovici, ki bo ponovno zadostila, 
da bodo tudi letos prav vsi naši otroci 
sprejeti v vrtec. 
Kako pa kaže vrednostno obsežnejšim 
investicijam, ki so načrtovane še v 
letošnjem letu?
V zadnjem mesecu smo po treh letih 
dopolnjevanja le uspeli pridobiti 
gradbeno dovoljenje za gradnjo 
komunalne infrastrukture na Rašici, ki 
zajema tudi gradnjo kanalizacijskega 
omrežja. Glede na dejstvo, da bi lahko 
za to investicijo  dobili državna sredstva, 
ki jih bo možno koristiti šele naslednjo 
leto, bomo z gradnjo pričeli drugo leto. 
V obrtni coni Ločica smo zaradi lubadarja 
izvedli posek določenega območja, na 
tem mestu pa smo želeli zgraditi tudi 
novo cesto proti Laporjem. Takoj po 
zakoličenju ceste nas je zaradi anonimne 
prijave obiskal kmetijski inšpektor in 
nam prepovedal nadaljnja dela. Le ta 
bomo lahko nadaljevali po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja za komunalno 
ureditev cone. Upam, da se bo to 
zgodilo v naslednjem letu. Za nadvoz 
nad železniško progo v Retjah imamo 
že izdelane PGD projekte, ki so trenutno 
v reviziji. Dokončati bo potrebno še  
projekte za izvedbo, eventualno odkupiti 
zemljišča, ki so potrebna za razširitev 
mostu, in izvesti razpis za izvajalca del. 
Tudi ta investicija se malce oddaljuje in se 
premika v naslednja leta.
V juliju so našo občino obiskali tudi 
maturantje iz Argentine, ki jim je 
omogočeno, da pred zaključkom 
slovenskega srednješolskega tečaja 
obiščejo Slovenijo. Z njimi ste se tudi 

poteka in medkulturne vezi se utrjujejo. 
Bi mogoče z nami delili kakšen vtis, ki 
vam bo ostal v spominu s tega zadnjega 
srečanja. 
Kot vedno so se Švicarji tudi tokrat 
izkazali za zelo prijazne gostitelje. 
Že pri sami slovesnosti ob otvoritvi 
Gotthelfovega centra smo bili deležni 
izredne pozornosti. V veliko čast mi je, 
da sem lahko prvi nagovoril vse zbrane 
na slavnostni otvoritvi. Lep vtis smo 
naredili tudi z našimi narodnimi nošami, 
v katerih sta bila oblečena gospa Breda 
in gospod Slavko Košir. Gospa Irena 
Indihar pa je bila, kot je že običajno, na 
teh medsebojnih srečanjih zaslužna, da je 
vse potekalo po protokolu.  Naj omenim, 
da smo se že začeli dogovarjati za njihov 
obisk naše občine, ki naj bi se zgodil 
naslednje leto. Možna sta dva termina, 
prvi je ob občinskem prazniku, ko bomo 
praznovali 100. obletnico pridobitve 
trških pravic, ali pa pozneje, ko bomo 
praznovali 100. obletnico zadružništva 
pri nas. Lahko rečem, da sodelovanje 
med obema občinama poteka lepo in 
prepričan sem, da se bo nadaljevalo tudi 
v prihodnje. Sprašujete me, kaj mi bo 
ostalo v spominu na tokratno srečanje. 
Mogoče bi omenil, da sem bil začuden, ko 
so nam gostitelji povedali, da marsikateri 
prebivalci, ki živijo na tem območju Švice, 
svojih hiš sploh ne zaklepajo ne podnevi 
in ne ponoči. Sprašujem se, kdaj se bomo 
tudi pri nas lahko pohvalili s tako varnim 
načinom življenja. Po vrnitvi iz Švice sem 
namreč izvedel, da se je v Velikih Laščah 
zgodilo nekaj vlomov.

Pogovarjala se je Lidija Čop.

OB TRAGIČNEM DOGODKU 
NA HRUSTOVEM SVOJCEM 
PREMINULEGA GEOMETRA
ROMANA NOVAKOVIĆA
IZREKAMO ISKRENO SOŽALJE.

Ob poteku postopkov, ki so se žal končali tako tragično, 
objavljamo izjavo, ki je bila posredovana medijem.

IZJAVA ZA MEDIJE

Ob tragičnem dogodku na Hrustovem
1. Občina Velike Lašče je želela prvič asfaltirati odsek ceste 
Hrustovo – Opalkovo že leta 2006 in za to zagotovila sredstva 
v svojem proračunu.
2. Omenjeni makadamski odsek je predstavljal določeno 
nevarnost za vožnjo v cestnem prometu, saj je bil v zimskem 
času večkrat poledenel.
3. Od lastnice zemljišča, po kateri je potekal del omenjene 
ceste (v dolžini ~ 100m) smo želeli odkupiti to zemljišče ali ji 
ponuditi nadomestno zemljišče. 
4. Pot po tej trasi poteka že več kot trideset let, s čimer so se 
strinjali tedanji lastniki.
5. Od leta 2006 smo poskušali od sedanje lastnice pridobiti 
pisno soglasje za asfaltno preplastitev omenjenega odseka.
6. Za podpis so večkrat prosili tudi člani krajevnega odbora, 
ki so si najbolj želeli, da se tudi ta odsek ceste primerno uredi. 
Prav tako so za podpis prosili člani občinskega odbora za 
komunalo in župan.
7. Ker občina brez soglasja lastnice parcele ni želela izvesti 
preplastitve, je konec leta 2009 pričela s postopkom 
razlastitve, v skladu z Zakonom o javnih cestah in odločbami 
ustavnega sodišča, ki občinam nalagajo, da pravno uredijo 
status zemljišč, po katerih vodijo kategorizirane poti. Če ni 
možen odkup, se mora začeti postopek razlastitve.
8. Postopek razlastitve  poteka pred Upravno enoto Ljubljana, 
za občino pa jo vodi odvetnik Peter Vesel.
9. Prvi poskus parcelacije je bil predviden 20.7.2011, pa zaradi 
nasprotovanja sina lastnice ni bil izveden.
10. Upravna enota Ljubljana je lastnici nepremičnine 9.3.2012 
naložila da mora dovoliti parcelacijo zemljišča.
11. Drugi poskus je bil nato predviden 6. 4. 2012. Zaradi 
ponovnega nasprotovanja sina lastnice tudi ta ni bil izveden. 
Lastnici zemljišča je bila zato s strani Upravne enote Ljubljana 
izrečena denarna kazen 200 EUR.
12. Zaradi tega je Upravna enota Ljubljana 28. junija letos 
ponovno odredila meritev, pod grožnjo višje denarne kazni 
(500 EUR) lastnici, v primeru da zopet ne bi bilo možno izvesti 
meritve. 
13. Omenjena meritev naj bi bila izvedena danes, 18. 9. 2012, 
ko je prišlo do tragičnega dogodka s strani sina lastnice 
zemljišča.

Velike Lašče, 18.9.2012
Anton Zakrajšek, župan
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svoj prostor pa so dobili tudi zaposleni, ki ga bodo lahko izkoristili 
za pripravo na delo in za individualno delo z otroki. 
Skupini Čebelic in Žabic se je tako z novim šolskim letom 
priključila še skupina Srnic. V treh oddelkih na Karlovici je letos 
vključenih 47 otrok. Vrednost investicije, v katero je vključena 
tudi vsa potrebna oprema, od pohištva, posode do igrač, znaša  
88.000 Eur.  

Ob odprtju prenovljenih prostorov bivše šole je zbrane najprej 
nagovorila pomočnica ravnateljice Stanka Mustar, nato pa še 
župan Anton Zakrajšek in ravnateljica mag. Metoda Kolar, s 
katero sta v zadovoljstvo krajanov, zaposlenih, staršev, predvsem 
pa malčkov,  odprla vrata v nove prostore.  Za prijetno vzdušje ob  
otvoritvi so z nastopom poskrbeli otroci vrtca ob pomoči svojih 
vzgojiteljic in  pomočnic. 

Nova igralnica na Karlovici
Zaradi potreb po zagotovitvi dodatnih prostorov za področje 
predšolske vzgoje so v poletnih mesecih intenzivno potekala 
gradbena dela na objektu bivše podružnične šole na Karlovici.  
Po izdelanih projektih so se prostori v pritličju, kjer je bilo 
stanovanje, preuredili v novo igralnico,  sanitarije, garderobo; 

Občinske straniObčinske strani

Pogled v prenovljen toaletni prostor

NOVE PRIDOBITVE V OBČINI VELIKE LAŠČE
Investicije na področju družbenih dejavnosti

Ureditev dodatne učilnice na matični šoli 
Zaradi potreb po ureditvi dodatne učilnice na šoli v Velikih 
Laščah, ki so se pokazale ob načrtovanju dela za novo šolsko leto, 
so bila z rebalansom proračuna v juliju zagotovljena potrebna 
sredstva in po intenzivnem delu izvajalcev in vodstva šole, ki je 
bdelo nad potekom investicije, so otroci 3. a razreda prvi šolski 
dan sedli v novo učilnico, ki je preurejena iz dela bivše garderobe 
v pritličju šole. Strošek za ureditev dodatne učilnice je 15.200 Eur.

Preureditev kotlovnice v zdravstveni postaji 
Velike Lašče 
Zaradi iztrošenosti, tehnološke zastarelosti, ponavljajočih se 
okvar na strojni inštalaciji in z namenom po zmanjšanju izgub 

toplotne energije  je bila nujna obnova kotlovnice v zdravstveni 
postaji Velike Lašče. Dela, ki jih  je v skladu s podpisano pogodbo 
za sanacijo kotlovnice  vodil ZD Ribnica, so bila zaključena konec 
avgusta. Vrednost izvedenih del znaša 27.300 Eur. 
 
Obnovitvena dela na drugih objektih
Čas počitnic je bil izkoriščen tudi za izvedbo del na drugih 
objektih, ki jih med šolskim letom zaradi zasedenosti prostorov 
ni možno izvajati. Obnova razsvetljave in čiščenje na višini 
ter beljenje v športni dvorani, beljenje glasbene šole, obnova 
društvenih prostorov v Levstikovem domu in še nekatera druga 
dela, za izvedbo katerih je poskrbela šola oz. vrtec, občina pa je v 
ta namen zagotovila potrebna sredstva.   

Ob ogledu nove igralnice

Otroci iz nove skupine Srnic med veselim nastopom

Ravnateljica in župan pred odprtjem vrat v novo igralnico

Prisrčen nastop otrok iz skupine Ribic 

Prenovljena kotlovnica

Prostori glasbene šole so zasijali v novih barvah
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Cestna infrastruktura
V letu 2012 je predvideno asfaltiranje osmih odsekov in 
preplastitev krajšega odseka ceste Rob–Rašica. Dela so se 
pričela izvajati 22. avgusta, na treh odsekih so dela že končana. 
Na odseku Rob– pokopališče se je v letošnjem letu najprej 
izvedla razširitev obstoječe ceste v dolžini 250 m, sedaj pa se je 
celotna širina ceste tudi asfaltirala. Asfaltirali smo tudi parkirišče 
pri kapelici. Z navedenimi posegi je zagotovljeno veliko število 
parkirnih mest.  Asfaltiran je tudi odsek Veliki Ločnik–Medvedica 
na stičišču občin Velike Lašče, Škofljica in Grosuplje v dolžini 580 
m, s čimer bo zagotovljena boljša prometna povezava občanov 
vseh treh občin. V Velikem Ločniku se je asfaltiral tudi 100 m 
dolg odsek na koncu vasi. Predvideno je še asfaltiranje odsekov 
Laporje–Gradež, Gradež–Sloka gora (250 m) in odsekov v Velikih 
Laščah, v Praznikih in na Poznikovem.
Vgradili smo tri hitrostne ovire na Rimski ulici v Velikih Laščah 
in tri v Turjaku proti gradu. Vse grbine omejujejo hitrost na 40 
km/h. 
V gradnji je prva faza pločnika Turjak–Gradež, v kateri bo 
zgrajena približno polovica pločnika med Turjakom in Gradežem. 
Začeli smo s projektiranjem pločnika na Cereji, gradnja pa je 
predvidena za naslednje leto.
Končana je PGD projektna dokumentacija za rekonstrukcijo 
nadvoza preko železniške proge v Retjah. 

Investicije na komunalnem področju

Javna razsvetljava
Na področju javne razsvetljave bo v letu 2012  več sredstev 
namenjenih za sanacijo obstoječih svetilk kot za postavitev 
novih svetilk. Sanacija svetilk se izvaja v skladu s strategijo 
razvoja javne razsvetljave v občini Velike Lašče. Strategija določa 
potrebne ukrepe za prilagoditev zahtevam Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V letošnjem letu 
je predvidena sanacija svetilk v naseljih Male Lašče, Rašica in 
Turjak. Postavljena je že nova svetilka v naselju Prilesje, postavili 
pa bomo še nekaj novih svetilk. 

Kanalizacija in čistilna naprava
Dobra novica prihaja tudi s tega področja, saj nam je uspelo 
pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave Rašica. Kdaj se bo pričelo z gradnjo, je odvisno 
od možnosti pridobitve sofinanciranja, saj je v interesu občine, 
da bi pridobili čim več sredstev iz drugih virov.  

Vodovodi
V izvajanju je obnova vodovoda Ulaka–Podulaka, izvaja se 
novogradnja vodovoda Karlovica– Podkogelj–Krkovo, obnovil 
se bo tudi vodovod  v Velikih Laščah (Cereja). 
Na odsekih, kjer je v zimskem času prihajalo do zamrznitev 
vodovoda, se izvaja sanacija. Tako so že končana dela na 
vodovodu Hrustovo, sanacija vodovodnega sistema Rute pa se 
še izvaja. 
Med Turjakom in Malim Osolnikom se izvajajo vrtalna dela 
za  vrtino  T-1/11 Turjak, s katero bomo poskušali zagotoviti 
zadostno količino pitne vode za vodovodni sistem Turjak. 

Pločnik Turjak–Gradež

Odsek Rob–pokopališče

Veliki Ločnik–Medvedica

Hitrostna ovira na Rimski ulici

Veliki Ločnik

Hitrostna ovira na Turjaku

Gradnja vodovoda Ulaka–Podulaka

Gradnja vodovoda Karlovica–Podkogelj–Krkovo
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Pokopališča, vežice
V mrliških vežicah Velike Lašče je predvidena preureditev in 
zasteklitev, s čimer bodo zagotovljeni boljši pogoji za svojce 
in obiskovalce predvsem v zimskem času. Izvajanje del se je že 
pričelo. 

Ureditev javnih površin
V letošnjem letu planiramo tudi ureditev centra na Turjaku. 
Predvidena je gradnja tribun, ureditev balinišča, parkirišče in 
ureditev okolice.

Urejanje ekoloških otokov
Postopoma poteka tudi urejanje ekoloških otokov po občini. 
Z nadstreški je trenutno urejenih pet ekoloških otokov (Mala 
Slevica, Dvorska vas, Dolščaki 1, Mohorje in Gradež), v izdelavi pa 
so še trije, in sicer v naseljih Dolščaki, Laporje in Prilesje.

Občinska uprava

 
 

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov 
                                                                                                                             

 
Prosimo vas, da napišete število kosov posameznega odpadka in podčrtate ali vpišete vrsto odpadnega kosa. 
Upoštevajte, da ima vsako gospodinjstvo pravico do brezplačnega odvoza 2m3 kosovnih odpadkov. 
 
O datumu odvoza vas bomo obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Kosovne odpadke pustite na 
svojem zemljišču ob uvozu na javno cesto, kjer se pobirajo odpadki. Pripravite samo odpadke, ki ste jih 
napovedali, in sicer naj bodo pripravljeni do 6. Ure zjutraj na dan odvoza. 
 
 
Ime in priimek:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Naslov:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pošta in kraj:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Občina:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________ E-pošta: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   

□   Vzmetnice, preproge (št. kosov):  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Leseno pohištvo (št. kosov):  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Oblazinjeno pohištvo (št. kosov): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Orodje, oprema, igrače (sodi, zabojniki, samokolnice, posode, večje igračke, otroški vozički) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Vrtna oprema iz plastike ali lesa (mize, stoli, senčniki ipd.) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Kopalniška oprema (umivalnik, bide, prha, kad ipd.) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Odpadna elektronska in električna oprema (gospodinjska bela tehnika – pralni in pomivalni stroj, štedilnik,  
      TV sprejemnik, računalnik, radio ipd.) (št. kosov): 

a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Drugo (vpišite):   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
      

      Opombe:        __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj 
navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov,  ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Snaga d. o. o., Ljubljana,   
z namenom izvajanja dejavnosti.  

 
 

Datum:   _____________________________________________________________________________________________________________________________________  Podpis:   _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
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AKCIJA
zbiranja nevarnih 

gospodinjskih odpadkov 
(NGO) 

in manjše odpadne 
električne in elektronske 

opreme (OEEO)

V premično zbiralnico lahko oddate 
stare akumulatorje, baterije, 
barve in topila, kemikalije, 

olja, masti, pesticide, pralna 
in kozmetična sredstva ter 

zdravila.
Tudi električna in elektronska oprema 
vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, 

kot so svinec, kadmij, živo srebro, 
CFC plini itd. Prevzeti jo morajo 

trgovci, kjer kupite nov hladilnik, 
pralni stroj ali televizor … Manjše 
gospodinjske aparate lahko 

brezplačno oddate v premično 
zbiralnico, večje pa v zbirnem centru 

Barje v Ljubljani.
Med manjšo OEEO spadajo tudi 
odpadne sijalke, žarnice 
in neonska svetila, TV in 
računalniški pripomočki, 

mobilni telefoni in manjša 
električna in elektronska 

orodja.
PREMIČNA ZBIRALNICA

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

- pri Zadružnem domu na 
Turjaku

10. in 11. oktobra 2012
od 9.30 do 17.00

- pri gasilskem domu
Velike Lašče 15. oktobra 2012, 

od 9.30 do 17.00.

Občinska uprava MIČ,
Vir: Snaga, Ljubljana

Obveščamo vas, da je po
Programu ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2012

za območje naše občine
2. TERMIN ODVOZA KOSOVNEGA MATERIALA

možno naročiti z naročilom odvoza kosovnih odpadkov (spodnji 
obrazec), na naslov Snaga , javno podjetje d.o.o.,

Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana
in sicer v terminu

od 1. OKTOBRA do 30. NOVEMBRA 2012.

Občinska uprava

Obnova vodovoda Hrustovo

Vrtina Turjak           

Ekološki otok Gradež

Ekološki otok Prilesje

Ekološki otok Dolščaki 1

Ekološki otok Laporje - v gradnji

 
 

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov 
                                                                                                                             

 
Prosimo vas, da napišete število kosov posameznega odpadka in podčrtate ali vpišete vrsto odpadnega kosa. 
Upoštevajte, da ima vsako gospodinjstvo pravico do brezplačnega odvoza 2m3 kosovnih odpadkov. 
 
O datumu odvoza vas bomo obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Kosovne odpadke pustite na 
svojem zemljišču ob uvozu na javno cesto, kjer se pobirajo odpadki. Pripravite samo odpadke, ki ste jih 
napovedali, in sicer naj bodo pripravljeni do 6. Ure zjutraj na dan odvoza. 
 
 
Ime in priimek:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Naslov:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pošta in kraj:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Občina:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________ E-pošta: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   

□   Vzmetnice, preproge (št. kosov):  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Leseno pohištvo (št. kosov):  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Oblazinjeno pohištvo (št. kosov): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Orodje, oprema, igrače (sodi, zabojniki, samokolnice, posode, večje igračke, otroški vozički) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Vrtna oprema iz plastike ali lesa (mize, stoli, senčniki ipd.) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Kopalniška oprema (umivalnik, bide, prha, kad ipd.) (št. kosov): 
a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Odpadna elektronska in električna oprema (gospodinjska bela tehnika – pralni in pomivalni stroj, štedilnik,  
      TV sprejemnik, računalnik, radio ipd.) (št. kosov): 

a      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 □   Drugo (vpišite):   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
      

      Opombe:        __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj 
navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov,  ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Snaga d. o. o., Ljubljana,   
z namenom izvajanja dejavnosti.  
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Proračun 2012
V obdobju JANUAR – AVGUST 2012 so bili realizirani 
prihodki in odhodki proračuna Občine Velike Lašče v 
naslednjih zneskih: 

Prihodki so bili v obdobju od januarja do avgusta 2012 
realizirani 58,4-odstotno od načrtovane vrednosti, odhodki 
pa 37,4-odstotno. Ker je bila večina investicijskih del v tem 
obdobju v teku ali v zaključni fazi, bodo načrtovani odhodki 
realizirani v naslednjih mesecih. 

Občinska uprava

IZ 13. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je na 13. seji sestal julija 
2012. Pred sejo so se sestali odbor za komunalo, varstvo 
okolja in urejanje prostora, odbor za družbene dejavnosti 
ter odbor za finance. Predsedniki odborov so podali kratka 
poročila o sejah. 
Svetniki so na seji sprejeli Odlok o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov. Novi odlok je predstavil Igor Petek, 
predstavnik JP Snaga, d. o. o. Bistvena novost odloka je v 
poudarjanju zbiranja sekundarnih surovin.
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi cene programov 
v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. 
Cena programa prve starostne skupine je 433,01 EUR, cena 
programa druge starostne skupine pa 326,34 EUR.
Svetniki so soglasno potrdili Odlok o spremembah odloka 
o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče. 
Na podlagi spremenjene zakonodaje Zakon o socialnem 
varstvu ni več podlaga za dodeljevanje denarnih pomoči, 
pač pa je podlaga v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. 
Zaradi tega se je moral odlok ustrezno spremeniti. 
Občinski svet se je seznanil tudi s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Velike Lašče od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 
in sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče 
za leto 2012 – I.   
Svetniki so na seji sprejeli Sklep o razrešitvi in imenovanju 
članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Razrešena sta bila Dejan Purkat in Blaž Jaklič, imenovana pa 
Primož Petrič kot predstavnik upravljavca občinskih cest in 
Vid Likavec kot predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič.
Občinski svet je soglasno sprejel Sklep o prenosu 
zdravstvenih programov iz ZD Ljubljana na ZD dr. Janeza 
Oražma Ribnica. Gre za prenos vseh programov, ki jih lahko 
zagotavlja ZD dr. Janeza Oražma Ribnica, temu ustrezno pa 
se uredijo tudi normativi ter financiranje programov. 

Tanja Uršič, občinska uprava

Kako bo z novimi 
zabojniki za 
embalažo

Do 12. septembra 2012 ste vsi uporabniki Snaginih storitev dobili 
svoj zabojnik za ločeno zbiranje embalaže.
Količine ločeno zbranih odpadkov strmo naraščajo: Slovenci 
smo pri ločevanju boljši od povprečnega Evropejca, vendar pa 
se zvišujejo tudi pričakovanja: zakonodaja zahteva, da do leta 
2020 recikliramo vsaj polovico svojih odpadkov.
Občina Velike Lašče in javno podjetje Snaga zato uvajata 
spremembe – za še enostavnejše, priročno in dosledno ločevanje 
je Snaga pred vašo hišo pripeljala nov zabojnik za embalažo. 
Prebivalci hiš ste poleg črnega zabojnika dobili še 240-litrski 
zabojnik z rumenim pokrovom, ki je namenjen odlaganju 
embalaže. Seveda pa obstajajo izjeme: če na določenem 
odjemnem mestu stoji 770-litrski zabojnik za preostanek 
odpadkov (ki ga na primer uporabljajo tri hiše), je Snaga poleg 
njega postavila 1100-litrski zabojnik za embalažo. 
Nov urnik odvoza odpadkov
Tudi odvoz odpadkov je zasnovan na novo. Glavna sprememba 
so manj pogosti odvozi preostanka odpadkov (črni zabojniki). 
Tam, kjer zabojnike za preostanek odpadkov Snaga prazni enkrat 
na teden, bo zabojnike še naprej praznila ob istih dnevih, in sicer 
bo po novem vsako vrsto odpadka (preostanek in embalaža) 
odpeljala enkrat na 14 dni, predvidoma po 1. marcu 2013 pa 
enkrat na tri tedne. Cena, ki jo uporabniki plačujete za Snagine 
storitve, ostaja nespremenjena.
Dejstvo je, da mora Snaga zbrati in odpeljati vse komunalne 
odpadke, ki pa jih zaradi ločevanja seveda ni nič manj. 
Količina odpadkov ostaja enaka, z njihovim ločevanjem pa vsi 
skupaj izpolnjujemo obveze, ki nam jih nalaga zakonodaja, in 
ohranjamo naravne vire.
Zbiralnice oz. ekološki  otoki ostajajo v uporabi
Snaga spremenjeni način zbiranja odpadkov uvaja zato, da bi 
občane spodbudila k ločevanju odpadkov (pogled v povprečen 
črni zabojnik pokaže, da je v njem utežno več kot 30 odstotkov 
embalaže, prostorsko pa več kot 60 odstotkov), pa tudi 
zakonodaja Evropske unije določa, da bo treba do leta 2020 
reciklirati kar polovico zbranih odpadkov. Kljub spremenjenemu 
načinu zbiranja pa zbiralnice oziroma eko otoki ostajajo v 
uporabi, saj zabojnik na uporabnikovem zbirnem mestu ni 
zamenjava oziroma nadomestilo za zabojnik na ekološkemu 
otoku. Možnosti, da bi zavrnili brezplačni zabojnik za embalažo, 
zato ni.
Uveljavljena evropska praksa
Več zabojnikov pred hišo ni izjema, pač pa uveljavljena praksa 
v številnih evropskih in tudi slovenskih mestih. Gre namreč 
za osnovni postulat pri ravnanju z odpadki: za odpadke, ki 
jih proizvedemo, smo sami odgovorni (tako zase kot za svoje 
potomce), obveza javne službe pa je, da za zbrane odpadke 
ustrezno poskrbi.
Kam postaviti zabojnik?
Odziv občanov, ki so zabojnike že dobili, je pokazal, da včasih ne 
vedo, kam postaviti dodatni zabojnik. Odlok o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov določa, da je uporabnik dolžan zagotoviti 
prostor, na katerem stojijo zabojniki, saj pravi: “Zbirno mesto je 
stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno 

za postavitev posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
bioloških odpadkov in ločenih frakcij.” Odločitev, kam na svojem 
zemljišču boste postavili zabojnike, je torej vaša, poskrbite le, da 
jih na dan odvoza postavite na prevzemno mesto ali omogočite 
dostop do prevzemnega mesta (če je to na zasebni površini) 
in jih po odvozu vrnite na zbirno mesto. Če boste ugotovili, da 
dostavljeni zabojnik za embalažo ne zadošča vašim potrebam, 
lahko na Snagi naročite dodatnega:  spletno naročilnico najdete 
na naslovu http://www.mojiodpadki.si/narocanje/sprememba, 
lahko pa tudi pokličete v Snagin center za podporo in pomoč 
uporabnikom na številko 01 477 96 00, kjer so vam na voljo tudi 
za vsa druga vprašanja.
Zaradi bolj doslednejšega in priročnejšega ločevanja je črn 
zabojnik postal prevelik …
Nov sistem zbiranja in odvoza odpadkov bo pri številnih 
uporabnikih povzročil spremenjene potrebe glede prostornine 
zabojnikov. Nekateri boste zaradi manjše frekvence odvozov 
potrebovali večje, drugi pa zaradi doslednejšega ločevanja 
manjše zabojnike. Ker se Snaga želi oz. se v duhu gospodarnosti 
celo mora izogniti prenagljenim zamenjavam zabojnikov in ker 
se realne potrebe po zabojnikih zaradi redkejših odvozov ter 
navad pri ločevanju odpadkov pokažejo po nekaj mesecih od 
uvedbe novega sistema, bo Snaga vaš zabojnik zamenjala za 
manjšega po 1. marcu 2013. Zamenjave črnih zabojnikov, ki ste 
jih uporabniki že posredovali oziroma ki jih boste posredovali v 
prihodnje, bo Snaga torej uredila po prehodu na tritedenski  urnik 
odvoza, hkrati pa se vam opravičuje, ker boste na zamenjavo 
morali počakati, in upa, da razumete trenutne okoliščine, ki 
onemogočajo hitrejši odziv na vaše naročilo.

Novi urniki odvozov
Uporabniki ste nove zabojnike za embalažo že dobili, Snaga 
pa vam jih bo prvič izpraznila po 8. oktobru. Po novem bo 
pri vas odvoz odpadkov potekal enkrat tedensko na isti dan 
kot doslej, vendar izmenično glede na vrsto odpadka: ob 
lihih tednih vam bodo odpeljali embalažo, ob sodih tednih 
pa preostanek odpadkov. Vsako vrsto odpadka vam bo Snaga 
torej odpeljala enkrat na 14 dni, po 1. marcu 2013 pa enkrat 
na tri tedne.
Do spremembe sistema bo Snaga embalažo, zbrano v 
zbiralnicah, odvažala enako kot doslej, nato pa istočasno kot 
s prevzemnih mest.

V zabojnike z rumenim pokrovom odlagamo:

Snaga, d. o. o.

- plastenke pijač in živil, čistil 
in pralnih sredstev;
- pločevinke živil in pijač;
- kartonsko votlo embalažo od 
mleka, sokov ipd.;
- plastične vrečke in lončke;
- plastično embalažo 
šamponov, zobnih past in 
tekočih mil;
- embalažo CD-jev in DVD-jev;
- plastično in aluminijasto 
folijo, v katero so zaviti izdelki;
- embalažo iz stiropora.

Poziv za zatiranje 
škodljivih rastlin 
iz rodu Ambrosia 
Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
rastlin (Uradni list RS, št.  62/07  –  uradno  prečiščeno  
besedilo  in 36/10) je  izdana Odredba o ukrepih za 
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.
Posebno   nadzorovano  območje  je  celotno  ozemlje  Republike  
Slovenije.
Imetniki  zemljišča  morajo   na  zemljišču  na  katerem rastejo  
škodljive rastline  iz  rodu  Ambrosia,  z  namenom  preprečevanja  
širjenja   in  za zatiranje škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:
  -   odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti 
njihov
nadzemni  del  na  način,  da  se  škodljiva  rastlina v tej rastni dobi 
ne obraste več;

  –  opraviti  nadaljnja  redna  opazovanja zemljišč v 
rastni dobi do konca septembra.
Nadzor izvajanja ukrepov iz te Odredbe izvaja 
fitosanitarna inšpekcija. Pri pregledih  v  mesecu  juliju 
smo ugotovili, da je ambrozija navzoča tudi na številnih  
zemljiščih  (ob  cestah,  zapuščena zemljišča...), ki so v 
lasti občine.  Ker  gre  za  zelo  škodljivo  rastlino  vas  
pozivamo, da čimprej opravite  preglede  in  izvedete  
ustrezne  ukrepe, saj rastlina ponekod že cveti.
V  primeru,  da  potrebujete  strokovno  pomoč pri 
prepoznavanju škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia nas 

prosim kontaktirajte.
http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Ambrosia/Ambrosia_
Zlozenka.pdf
http://www.fu.gov.si/si/storitve_in_ukrepi/skodljive_rastline/
ambrozija/

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje 

Fitosanitarna inšpekcija Enota Ljubljana
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, fax. 01/ 420 45 10, tel. 01/ 420 45 00

PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI

ODHODKI (po programski klasifikaciji)
POLITIČNI SISTEM
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
LOKALNA SAMOUPRAVA
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI
PROMETNA VARNOST
CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVO
KULTURA
ŠPORT
VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
OSNOVNO ŠOLSTVO
GLASBENO ŠOLSTVO
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

v EUR
2.305.198,80
2.088.712,80

105.416,48
634,25

110.435,27

1.623.473,84
39.765,69
79.557,55

158.726,11
19.798,28

6.543,38
267.152,52

18.455,59
17.259,17

78.715,26

16.796,10
116.866,68

26823,72
440.328,88

18.536,46
20.030,89

128.263,94
109.311,84
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Pobratena občina 
Lützelflüh je 
bogatejša za nov 
kulturni center
»Was lange währt, 
wird endlich gut.« 
(Jeremias Gottthelf) 

Albert Bitzius, duhovnik, pesnik in politik, je živel v Lützelflühu 
v letih od 1831 do 1854. Pod psevdonimom Jeremias Gotthelf  
je pisal romane, zgodbe in pripovedi, polne večnih resnic in 
univerzalne modrosti. Njegova dela so prevedena v številne 
jezike, prirejena v radijske igre in filme, igrana v gledališčih 
in muzikalih. Leta 1954 so  staro kaščo poleg župnišča v 
Lützelflühu preuredili v majhen muzej in tako ohranjali spomin 
na velikega pisatelja. Ob okroglih obletnicah njegovega rojstva 
in smrti (1997 in 2004) je zaživela misel o novi izdaji njegovih 
del, istočasno pa tudi ideja o večjem spominskem objektu. Leta 
2005 je Veliki svet v Bernu odločil, da bo s 6,5 milijona švicarskih 
frankov podprl izdajo Gotthelfovih del, 3,27 milijona švicarskih 
frankov  pa je namenil za prenovo in gradnjo Gotthelfovega 
centra v Lützelflühu. Ustanovljen je bil Gotthelfov sklad, ki je 
pripravil koncept prenove, projekte, pridobil vsa potrebna 
dovoljenja in 13. januarja 2012 so pričeli z gradnjo.
Staro župnišče iz leta 1655 so temeljito obnovili. Pritličje so 
preuredili v muzej, to so bile sobe, v katerih je živel pastor Gotthelf 
s svojo družino. V muzeju so originalni eksponati pohištva in 
opreme, osrednje mesto pa zavzema razstava različnih izdaj 
Gotthelfovih del. S pomočjo avdiovizualnih sistemov z ekrani 
na dotik je mogoče Gotthelfova originalna besedila  primerjati 
z odlomki iz filmov in radijskih iger. V nadstropju so uredili 
štirisobno podnajemniško stanovanje, ki naj bi z najemnino 
zagotavljalo pokrivanje dela obratovalnih stroškov. Podstrešje 
pa so preuredili v prostor za različne prireditve. Na zadnji 

Občinske straniObčinske strani

strani župnišča so zgradili nov steklen prizidek, ki predstavlja 
infrastrukturo novega muzeja (v njem so recepcija z blagajno, 
trgovina, bistro, arhiv in uprava). Novo dvigalo omogoča dostop 
v vsa nadstropja tudi invalidom. Okolico so preoblikovali v 
preprost, odprt vrt, ki omogoča postanek z bralnimi kotički. 
Svečana prireditev ob otvoritvi novega Gotthelfovega 
centra v Lützelflühu je bila v petek, 10. avgusta, popoldne v 
cerkvi v Lützelflühu. V tej cerkvi je bila leta 2004 podpisana 
tudi listina o pobratenju med občinama Lützelflüh in Velike 
Lašče. Na povabilo Gotthelfovega sklada smo se slovesnosti 
udeležili štirje predstavniki Občine Velike Lašče. Prisotni so bili 
predstavniki kantona Bern, člani švicarskega nacionalnega sveta 
in predstavniki s področja gospodarstva in kulture. Gospod 
župan Anton Zakrajšek je ob pozdravu vodstvu muzeja čestital 
k uspešno uresničeni viziji in jim zaželel, da bi Gotthelfov center 
postal mesto srečevanj vseh generacij, prostor, v katerem bo 
vsak na svoj način odkrival velikega pisatelja. Za obogatitev 
razstavljenih del je vodstvu muzeja predal tri slovenske prevode 
Gotthelfovih del, in sicer Črnega pajka, Deklo Lizo in Dedkovo 
nedeljo. 

Društvo Kulturni most Lützelflüh – Velike Lašče, Irena Indihar

Župan Anton Zakrajšek izroča vodstvu muzeja slovenske prevode Gotthelfovih del, 
foto Markus Hofer

Prvi obiskovalci vstopajo v preurejeno župnišče, foto Jürg Hofmann

Obiskovalci iz Velikih Lašč in predstavniki Skupnosti Lützelflüh (občinski svet in 
združenje kulturnega mostu)

ABONMA 2012/2013 PREPOVED 
ODVZEMA 
PITNE VODE IZ 
HIDRANTOV
Hidranti v javnem vodovodnem omrežju so namenjeni 
zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti vedno 
dostopni in v brezhibnem stanju. Hidranti v občini Velike 
Lašče so bili pregledani in zaplombirani. Ugotovljeno je, 
da prihaja do nedovoljenih odvzemov vode, zaradi česar 
prihaja do motenj delovanja vodovodnega sistema.  Občane 
opozarjamo, da se vode iz hidrantov ne sme odvzemati brez 
predhodnega  soglasja  s strani upravljavca, razen v primeru 
gašenja požara ali elementarnih nesreč. 
Odvzem vode za druge namene je izjemoma možen ob 
predhodnem soglasju upravljavca (Marko Belaj, telefon: 
041/646-473), če razmere na vodovodnem omrežju 
dopuščajo predviden odvzem. V teh primerih se sklene 
dogovor, v katerem se določi pogoje odvzema in plačila 
stroškov porabljene vode.

Občinska uprava

Občina Velike Lašče objavlja

JAVNO ZBIRANJE 
PONUDB 

ZA ODDAJO 
GOSTINSKEGA 

LOKALA V NAJEM
Predmet oddaje v najem je gostinski lokal v objektu Doma 
krajanov Turjak v skupni izmeri 142,00 m2 skupaj z letnim 
vrtom v izmeri 70 m2. Gostinski lokal se odda v najem za 
namen: okrepčevalnica.

Izklicna mesečna najemnina znaša 1.099,00 EUR mesečno. 
Najemna pogodba se sklepa za obdobje petih let z možnostjo 
podaljšanja za nadaljnjih pet let.

Javno zbiranje ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in 
na spletni strani Občine Velike Lašče na naslovu www.velike-
lasce.si, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno oddati na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije do 15. oktobra 2012 
do 10. ure.

Občina Velike Lašče

Program predstav 16. sezone gledališkega abonmaja v 
Velikih Laščah smo predstavili že v prejšnji številki Troble, 
tokrat pa podajamo še nekaj splošnih informacij o ceni in 
vpisu abonmaja.
CENE ABONMAJSKIH VSTOPNIC:
– redna cena: 55 EUR;
– za dijake, študente in upokojence: 50 EUR;
– v prosti prodaji: 12 EUR na predstavo.
Možno je plačilo v dveh obrokih. Znesek vseh prodanih 
vstopnic predstavlja le slabo polovico cene celotnega 
abonmaja, razliko do polne cene pa financira Občina Velike 
Lašče. Ker si želimo, da bi bile predstave dobro obiskane, 
bo poleg prodaje vstopnic za občane Velikih Lašč možen 
tudi nakup abonmaja za občane sosednjih občin. 
REZERVACIJA IN VPIS ABONMAJA
- ZA OBČANE VELIKIH LAŠČ
Rezervacija: 
od dneva izida Troble dalje (26. september) na telefonski 
številki: 01/7810 370. Rezervirane vstopnice je treba 
dvigniti do zaključka vpisa.
Vpis:
– v sredo, 3. oktobra 2012, od 10. do 17. ure in
– v četrtek, 4. oktobra 2012, od 10. do 12. ure.
- ZA OBČANE SOSEDNJIH OBČIN
Rezervacija: 
od 5. oktobra dalje  na telefonski številki: 01/7810 370. 
Rezervirane vstopnice je treba dvigniti do zaključka vpisa.
Vpis:
– v sredo, 10. oktobra 2012, od 10. do 17. ure in
– v četrtek, 11. oktobra 2012, od 10. do 12. ure.
Prva predstava gledališkega abonmaja 2012/2013 bo že v 
petek, 19. oktobra, ob 19.30. Igralci iz SNG Nova Gorica 
nam bodo zaigrali komedijo SLJEHERNIK. 

V gledališki abonma 2012/2013 pa so vključene še komedija 
Mestnega gledališča Ljubljana z naslovom ŽENITEV, igralci 
KUD Veseli oder Ptuj nam bodo predstavili komedijo TAŠČA.
COM 2, KVARTET bo predstavilo Šentjakobsko gledališče, 
UDAR PO MOŠKO! bosta zaigrala Vid Valič in Denis Avdić 
iz ŠPAS teatra, igralci Prešernovega gledališča Kranj nas 
bodo nasmejali s komedijo LIMONADA SLOVENICA, ena 
od predstav pa bo z Linhartovega srečanja. Občina Velike 
Lašče si kot organizator gledališkega abonmaja pridržuje 
pravico do spremembe programa iz objektivnih razlogov.

Lepo vabljeni!
Občinska uprava
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Za večjo prometno varnost 
Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
je na eni izmed svojih zadnjih sej obravnaval tudi pregled 
prometne infrastrukture na celotnem območju občine.  Z vidika 
prometne varnosti je bilo nujno potrebno odpraviti nekatere 
pomanjkljivosti.  Ena izmed teh je bila sanirana pred začetkom 
novega šolskega leta. V glavnem križišču v Velikih Laščah smo 
na začetku Stritarjeve ceste, pri uvozu na Levstikov trg in pri 
priključku pri Levstikovem domu na novo začrtali prehode 
za pešce. V tem sklopu  smo poskrbeli, da so bile osvežene še 
nekatere druge obrabljene talne označbe, kot so grbine in 
prehodi. Glavno križišče v Robu je po novem opremljeno s stop 
črtami iz smeri neprednostnih cest. V načrtu je še postavitev 
nekaterih drugih nujno potrebnih prometnih znakov.  
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je  
aktivno vključil pri pripravi in sprejemanju  Načrta varnih šolskih 
poti. Pred začetkom novega šolskega leta smo poskrbeli za 
označitev šolskih poti z znaki. Kot je že v navadi, je bilo prvi mesec 
šolskega leta organizirano jutranje varovanje  otrok na prehodu 
za pešce čez glavno cesto. Tukaj velja še posebna zahvala vsem 
prostovoljcem, ki so bili pripravljeni sodelovati v akciji »Varna 
šolska pot«.
Čeprav so naši šolarji že krepko zakorakali v novo šolsko leto, ne 
bo odveč opomniti vse voznike in ostale udeležence v prometu, 
da predvsem s svojim zglednim obnašanjem  poskrbijo za varne 

korake otrok v prometu. Vozniki naj bodo še posebno predvidljivi 
in pozorni na mestih, kjer ustavljajo šolski avtobus in kombiji. 
Ponovno opozarjamo tudi vse voznike, da ne parkirajo svojih 
vozil na označeni šolski poti na Stritarjevi cesti. 
Pred nami je letni čas, ko je svetel del dneva vse krajši in je zaradi 
vremenskih razmer  slabša vidljivost. Da nas bodo vozniki prej 
opazili, poskrbimo, da imamo pri sebi  kresničko, odsevna telesa 
ali da smo oblečeni v svetlejša oblačila.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
Marija Ivanc Čampa

DRUŽENJE Z NAMENOM

VABIMO NA  2. VEČER 
GLASBE, PLESA IN SMEHA.
Ritem vsakdanjika je vse napornejši, pa ne samo zaradi 
pomanjkanja časa, pač pa v vse večjem obsegu zaradi 
pomanjkanja materialnih dobrin. Krizni časi, iz katerih nam 
nikakor ne uspe pobegniti v lepšo prihodnost, nas silijo 
k razmisleku in aktivnostim, kako preživeti, pa tudi, kako 
pomagati tistim, ki jim je najtežje. 
Trenutno stanje v družbi nas je spodbudilo k odločitvi, da letos 
v mesecu novembru, ki velja tudi za mesec dobrodelnosti, 
ponovno organiziramo Večer glasbe, plesa in smeha, ki se je 
že lani izkazal za uspešno dobrodelno prireditev. Ta prireditev 
in tradicionalni božično-novoletni koncert bosta odslej 
organizirana izmenično vsako leto. 
Domača društva, glasbene in plesne skupine zato vabimo, da 
svojo pripravljenost za sodelovanje potrdijo s prijavnico, ki je 
objavljena na spletni strani Občine Velike Lašče (http://www.
velike-lasce.si), najkasneje do petka, 12. oktobra 2012. 
V primeru prevelikega števila prijavljenih, si organizator 
pridržuje pravico izbora nastopajočih med prijavljenimi. 
Prepričani smo, da bo Večer glasbe, plesa in smeha privabil 
veliko domačih nastopajočih, dobrodelno razpoloženih 
obiskovalcev pa tudi še kako dobrodošlih donatorjev med 
našimi podjetniki in obrtniki. Tudi letos bodo namreč zbrani 
prostovoljni prispevki namenjeni socialno šibkejšim družinam 
v naši občini. Dobro dene, kadar si dobrodelen, še posebej če 
gre za ljudi v naši bližini.

OBČINA VELIKE LAŠČE VABI NA

VEČER GLASBE, PLESA
IN SMEHA,  

ki bo

v nedeljo, 2. decembra  2012, ob 18. uri 
v športni dvorani Velike Lašče.

Na dobrodelni prireditvi bodo sodelovale glasbene, pevske 
in plesne skupine iz naše občine.

Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni socialno 
šibkejšim družinam v naši občini.

Gostja večera bo pevka Brigita Šuler.

Preventivni nasveti 
za zavarovanje 
pred vlomom v 
stanovanje ali hišo  

Policisti Policijske postaja Ljubljana Vič v zadnjem obdobju 
beležimo povečano število vlomov v stanovanjske hiše, poslovne 
prostore in vikende na območju občine Velike Lašče.
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko 
že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in 
se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, 
vozila, tatvine vozil, ipd.
Objavljamo nekaj koristnih nasvetov in priporočil, saj lahko za 
varnost svojega premoženja največ naredite sami!
Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo
Število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše, pa tudi vikende, 
iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni. 
"Prilika dela tatu" in  vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, 
kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje 
najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer 
na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča 
vloma kot obratno. Posebno "vabljiva" za vlomilce so odprta vrata 
ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki 
omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko 
orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive 
meje ali visoke ograje ...
Zato pred daljšo odsotnostjo z doma:
- zaklenite vrata in zaprite okna,
- vklopite alarmno napravo,
- ključev ne puščajte na "skritih mestih", kot so nabiralniki, 
predpražniki, lončki za rože ipd.,
- ne puščajte doma dragocenosti in denarja,
- o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem 
odzivniku, na listikih),
- poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam 
prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; 
vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte 
dostavo časopisov),
- doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente 
in ključe, tudi rezervne,
- ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše,
- z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
- povejte sosedom, kako ste dosegljivi,
- zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo 
fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, 
nakit, tehnične predmete idr.).
Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev kaznivega 
dejanja, o tem takoj obvestite policijo!
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten 
dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na 
interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko 
policije 080 1200.
Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, kajti 
storilec se lahko še vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem 
soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, zlasti, če je fizično 
močnejši, oborožen ali jih je več – pomembnejša naj bo vaša 
lastna varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali premikajte, 

da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do 
odkritja storilca kaznivega dejanja.
Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri 
izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čimveč podatkov o 
njem: izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se 
je odpeljal ...

Andrej Medvešek, mag., komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III                                                                                                                                             
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PREŽIVELI SMO TRI DNI V TOLMINU 

MOJE POČITNICE 

Na počitnicah sem se imel zelo lepo, saj sem bil v Amsterdamu, 
na Nizozemskem.
Najprej sem šel v Bosno, kamor me je peljal oči in potem sem 
šel s stricem v Amsterdam. Vožnja je trajala 20 ur.
Bil sem pri bratrancu in njegovih starših, ki stanujejo v  Almere 
Buitenu. Na Nizozemskem sem bil skoraj cele počitnice. V tem 
času smo bili dvakrat na bazenih in enkrat na morju v Almere 
Stadt, kar je že Severno morje.
Tam sem imel tudi prijatelje, s katerimi sem se sporazumel v 
angleščini. Na počitnicah sem hodil na treninge kick boksa.
Prvič sem se peljal z  rečno ladjo in spoznaval zanimivosti 
Amsterdama. 
Obiskali smo tudi letališče Skipol, pod katerim je speljana 
podzemna železnica, s katero smo se peljali do Mc'Donaldsa.
Po več kot enem mesecu mi je bilo že dolgčas, zato sem hotel 
domov. Stric me je odpeljal do Avstrije, do moje tete. Potem 
sta me naslednji dan tja prišla iskat oči in mami.
Bil sem vesel. Drugi dan smo šli vsi domov.

Za literarni krožek napisal
Ervin Mujakić 7.b

PRVI ŠOLSKI DAN 
NA OŠ PRIMOŽA 
TRUBARJA 

Začelo se je šolsko leto 2012/13. Za naše prvošolčke 
velik korak v svet šolanja, za vse ostale osnovnošolce 
že zelo poznana stvar. Za vse skupaj pa pomeni 
začetek šolskega leta odgovornost, poznavanje novih 
vsebin, učenje, delo, prijetno druženje …

Učenci od 2. do 9. razreda so prvi dan pričeli ob 7.45 uri. Starejše 
učence sta v šolski avli nagovorili ravnateljica mag. Metoda Kolar 
in podžupanja dr. Tatjana Devjak. Gospod Možek,  predstavnik 
Sveta za preventivo v cestnem prometu, je učencem 
spregovoril o prometni varnosti.
Po vzpodbudnem  nagovoru so odšli učenci z razredniki v 
matične  učilnice, kjer so imeli razredno uro, na kateri so se 
pogovorili o urnikih, hišnemu redu … Učenci 6. razreda in učitelji 
so zelo lepo sprejeli nove sošolce s PŠ Turjak. V petemu razredu 
pa so bili tudi lepo sprejeti otroci s PŠ Rob.
Sledila je malica, po malici pa pouk po urniku, vendar z malce 
skrajšanimi urami. Učenci so imeli že prvi dan možnost koristiti 
šolske prevoze.
Najmlajši, ki so bili na ta dan prav gotovo najpomembnejši, so 
začeli svoj prvi šolski dan ob 9. 30. Z učiteljicami so se zbrali v 
matičnih učilnicah. Malo smo zapeli, zaplesali, se spoznali. Seveda 
smo imeli tudi slavnostno torto in fotografiranje. Bilo je veliko 
smeha, dobre volje, pa tudi kakšna solzica se je potočila tako pri 
otrocih kot pri starših. Pa vendar so otroci kmalu spoznali, da 
šola ni noben »bavbav«. Prijazno je prvošolčke in ostale učence 
prve triade ob 11. uri 
nagovorila ravnateljica 
in uživali so na predstavi 
Stena Vilarja iz studija 
Anima. 
Podžupanji dr. Tatjani 
Devjak in županu 
Antonu Zakrajšku se za-
hvaljujemo za torto in 
krofe.

 Simona Bavdek, foto Renata Gradišar

Hvaležni smo tudi Občini Velike Lašče, še posebno odboru za družbene dejavnosti, saj smo na 
šoli pridobili novo učilnico, v kateri se naši tretješolci odlično počutijo.
                                         

Ravnateljica: mag. Metoda Kolar, foto Ljubica Galun
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Prvi šolski dan smo se učenci 9. a in b odpravili na tridnevno 
šolo v naravi v Tolmin. Spremljali so nas: Gordana Kos, 
Marjan Košele in Bojan Novak, ki so nas učili prvo pomoč.                                                                                                                                           
                           
Pot do tja je bila dolga in ovinkasta, ampak užitek ima svojo 
ceno. Ko smo prispeli, nas je sprejel upravnik, nato pa smo 
dobili sobe za tri. V sobi sem bil z Anžetom Kovačičem in 
Juretom Jakličem. Učenci 9. b smo šli v muzej, 9. a pa na kolo. 
Muzej predstavlja razvoj človeka skozi zgodovino. Tam je bilo 
veliko stvari in slik, odlične pa so bile tudi makete hiš. Ko je bil 
čas za spanje, je v našo sobo 402 priletel netopir.
Zjutraj smo si ogledali Tolminska korita. Šli smo čez Hudičev 
most, ki je 60 m nad vodo, ime pa je dobil, ker naj ga bi bilo 
tako težko zgraditi.
Ogledali smo si tudi Zalkaško ali Dantejevo jamo, kjer naj bi 
Dante dobil idejo za skladbo.
Na poti proti koritom pa nas je neka voznica skoraj zbila. Ko 
smo prišli bliže koritom, smo videli tudi Medvedovo glavo 
(skalo). Spustili smo se tudi na najnižjo točko Triglavskega 
narodnega parka.
Zvečer smo šli v trgovino in nakupili sladkarije. Ko smo jih 
potem zložili v našo sobo in se jih lotili, se vrata niso odprla, 
ker so se zataknila. Položaj … Zaprti v sobi, polni sladkarij … 
Kaj bi si človek še želel?! No, vseeno, saj so nas potem rešili, 
ampak občutek …
Naslednje jutro smo po zajtrku šli kolesarit do Kobarida, kjer 
smo se ustavili in se obrnili.
Po prihodu v dom smo začeli pospravljati sobe. Prtljago smo 
naložili na avtobus in se odpeljali proti Kobaridu. Tam smo 
si ogledali muzej soške fronte. Vsem je bil všeč, še posebej 
fantom – zaradi bomb, pušk, topov, in dobrega vodiča, ki je 
vse predstavil.
Bilo mi je všeč, saj smo se naučili veliko o zgodovini in prvi 
pomoči.

Za literarni krožek
David Belaj,  9. b 

Odrasla 
folklorna 
skupina
VABI k sodelovanju 
nove člane.

Vsi, ki imate veselje do ljudksega izročila in tudi 
prijetnega druženja ste dobrodošli. Vaje imamo 
ob torkih ob 20. uri v  Levstikovem domu v 
Velikih Laščah.

 

Lepo povabljeni.  FS Velike Lašče
Kontaknta oseba: Vodja folklorne skupine, Marta Debeljak

Že prvi dan novega šolskega leta smo odšli v šolo  v naravi.
Odšli smo okoli pol devetih, z avtobusom, ki nas je po 
ovinkasti cesti okoli pol enajstih pripeljal v Tolmin, kjer so nas 
z veseljem sprejeli in namestili v dom.
Prvi dan smo se razdelili v dve skupini in prva je odšla v 
Tolminski muzej, druga pa na kolesarjenje od Tolmina do 
Kobarida.
Bila sem v muzeju, kjer je bilo zanimivo. 
Zvečer smo odšli po mestu in si ogledali ozke ulice mesta.
Naslednji dan smo odšli v Triglavski narodni park in si ogledali 
Tolminska korita, ki jih je skozi čas naredila reka Soča. Spustili 
smo se do najnižje točke  v Triglavskem narodnem parku (108 
m).
Popoldan smo imeli predavanje o prvi pomoči, delali smo 
različne vaje in se veliko naučili.
Za popestritev smo zvečer imeli ples.
V sredo smo zjutraj pospravili sobe, dali vse stvari v avtobus, 
nato je naša skupina odšla na kolesarjenje, druga pa v 
Tolminski muzej, kar je trajalo do kosila.
Popoldan smo z avtobusom odšli v Kobariški muzej. Tam 
nam je vodič zelo natančno opisal vse, kar se je dogajalo na 
soški fronti. Bilo je zelo zanimivo, zato smo vsi zelo zavzeto 
poslušali.
Ko se je ogled končal, smo odšli domov. Vrnili smo se okoli 
19. ure.

Za literarni krožek napisala 
Tjaša Kaplan, 9. b
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VABILJENI NA PRIREDITVE 
V KNJIŽNICO
FRANA LEVSTIKA 

KNJIŽNICA FRANA LEVSTIKA   Stritarjeva cesta 1, Velike Lašče, Tel. 788 98 86

NOV URNIK
pon., čet., pet.   12.30–19.00
sre.                           10.00–15.00
IZPOSOJA
knjige       3 tedne
DVD-ji      1 teden
IZPOSOJA REVIJ
za odrasle, otroke in mladino
LETNA ČLANARINA
mladi do 18. let in nezaposleni                   
                  BREZPLAČNO
študenti in upokojenci                  8,00 eur
zaposleni                                              12,50 eur

POLETNE KNJIŽNE NOVOSTI 

Otroci in mladina
leposlovje
ARENA SMRTI, S. Collins
KRUTO MAŠČEVANJE, S. Collins
UPOR, S. Collins
TO JE MOJE!, T. Corderoy
RIKO, OSKAR IN KAMNITA TATVINA, A. 
Steinhöfel
PRINCESA NEŽA IN ČAROBNA KITOVKA, 
V. French
ŽIVA IN PRABLED, Ž. Gombač
PAVLI PUDING NEPRIDIPRAVOM MEŠA 
…, C. Nöstlinger
MEDVEDJI GRAŠČAK IN …, U. Krempl
ČUDAK Z DRUGEGA PLANETA!, B. 
Watterson
GARFIELD VAM JIH ZABIJA, J. Davis
GARFIELD VAM JO ZAGODE, J. Davis
ZALJUBLJENA, ZATRESKANA, S. 
McKenzie
NA MORJU, J. Kadunc
MUCEK, MIŠKA IN POPACAJ, J. Kadunc
CINDERELLA MAN, M. Cerasini
SCOOBY- DOO. VELIKI POBEG!, J. Staton
NEKAJ POD POSTELJO SE SLINI, B. 
Watterson
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL, R. 
Curtis
VSE SI DELIMO!, B. Weninger
BEBO, J. Černič
ME BOŠ VSEENO IMELA RADA?, C. 
Leblanc
NOGOMETNA SKRIVNOST, M. Widmark
KAJ, LE KAJ KJE TO?, C. Sokolov
KAKO JE VILKO VZLJUBIL ZIMO, B. 
Dimitrovski
PUJSA PEPA. NAJVEČJA BLATNA LUŽA, N. 

Astley
ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!, K. Crowther
BUTALSKI GRB, F. Milčinski
MALI DETEKTIV IN …, A. Lepše
ZLATE GRIMMOVE PRAVLJICE, J. Grimm
KUKU, K. Šoster Olmer
NA POTI V ŠOLO, P. Elliott
TIGROVO ISKANJE, C. Houck
POZOR, ŽEPARJI!, R. Welsh
Stroka
MATIC IN META VSEPOVSOD, M. Gomboc
VOTLINA Z ZAKLADOM, D. Glover
KAKO JE BITI JAZ?, A. Klemenc
GROZNI GAŠPER, TELO, F. Simon
GROZNI GAŠPER, DINOZAVRI, F. Simon
GREMO V GOZD, B. Oftring
OKRASI SI SOBO, L. Torres
OKRASI SI STVARI ZA ŠOLO, L. Torres
USTVARI RED BREZ HIŠNIH ZMED, B. 
Cuxart
BONTON ZA FANTE IN PUNCE, K. Küntzel

Odrasli
Stroka
MOJA NOSEČNOST IN OTROK
TRANSURFING REALNOSTI, Stopnja 5, V. 
Zeland
SLOVENIJA, turistični vodnik 15 naj
ZGRADITE BOLJŠE ODNOSE!, D. Carnegie
VODNIK ZA LASTNIKE PSOV, B. Fogle
100 NAJBOLJŠIH KAŠIC, A. Karmel
OSNOVE RISANJA, B. Barber
ENERGIJSKA MEDICINA, D. Eden
ESEJ NA MATURI 2013, M. Mercina
DIETA POPOLNA DESETKA, M. Aziz
KDO IMA PREDNOST?, P. Breznik
100 IDEJ V POMOČ UČENCEM Z 
DISLEKSIJO, G. Reid
SISI: življenjepis …, E. Bestenreiner
OSNOVE HERALDIKE IN …, K. Pušnar
MORJE, K. Brower
ZDRAVNIK ZDRAVI, NARAVA OZDRAVI, J. 
Majes
HURA, GREMO JEST!, J. Juul
NABIRAJMO ČEMAŽ, B. Vrhovec
VSAK OTROK SE LAHKO NAUČI JESTI, A. 
Kast – Zahn
VSAK OTROK SE LAHKO NAUČI SPATI, A. 
Kast – Zahn
SVET DRAGULJEV, M. Jeršek
SADNO DREVJE V VRTU, B. Godec
Leposlovje
REBER, C. F. Tiller
PLES Z ZMAJI, G. R. R. Martin

KOŠČEK SREČE, S. E. Phillips
UJETI V PRETEKLOST, H. Coben
ČE SI ŽELIŠ, K. Cole
PRINC POEZIJE, K. McGowan
KONJE KRAST, P. Petterson
TRENUTEK ODLOČITVE, R. Tremain
RDEČA KRALJICA, P. Gregory
OTOK POD MORJEM, I. Alende
SLEDI V PESKU, M. Reja
KRISTALINSKE ČIPKE, H. Cestnik
POMLADNI DAN, C. Kosmač
PRAVI ZAME, R. Gibson
ADAMOV PADEC, S. Brown
VSILJIVKA, M. Wickham
MANHATTANSKI DRAGULJI, C. Reid
SVETNIK, DESKAR IN DIREKTOR, R. S. 
Sharma
NAZAJ V NOVO ŽIVLJENJE, J. Deveraux
MAGOV DNEVNIK, P. Coelho
EGOSURFING, L. Ramis
ŠKANDALOZNA POTA, L. L. Chase
PREDSEDNIKOVA ŽENA, S. Chwin
MRAČNA PLAT LJUBEZNI, R. Schami
PRAŠKO POKOPALIŠČE, U. Eco
DROBEC, S. Fitzek
PETELINČKA, Kluun
ŠKRLATNE ČIPKE, L. F. Lee
KNJIGA O RADI, B. Pahor
KAMEN POTRPLJENJA, A. Rahimi
KOBRA, F. Forsyth
SAMOROGOVA SENCA, R. Martinez
VSI MOJI BIVŠI, J. Colgan
SPOMINI NEKEGA NORCA …, G. Flaubert
DEKLE S PAPIRJA, G. Musso
PETDESET ODTENKOV SIVE, E. L. James
MORJE, P. Soukupova
POBLISKI, J. Echenoz
OBSEDENOSTI V ČASU KRIZE, A. Demšar
ISOLANTHIS, A. M. Karlin
SAMEC, C. Isherwood
PROFESOR, I. Šega
POTEM, R. Lupton
DŽEHENEM, D. Čater
UMOR V ŽUPNIŠČU, A. Christie
FINKLERSKO VPRAŠANJE, H. Jacobson
ŠKRLATNE NOČI, J. Deveraux
KAMNOSEK, C. Läckberg
ANTIFA CONA, E. Johnson Debeljak
11. URA, J. Patterson
MAČJJI RAVS, E. Mendoza
PESEM SI 12. zbornik

DVD, CD odrasli
THE DESCENDANTES, drama
THIS MEANS WAR, komedija
LES FEMMES DU 6EME ETAGE, drama
HABEMUS PAPAM, drama
JOHN CARTER, zn. fantastika
WE BOUGHT A ZOO, drama
IZLET, drama
THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, 
komedija
THE ARTIST, drama
THE GUARD, komedija
THE WAY, drama
INTOUCHABLES, komedija

DVD, CD otroci in mladina
HUGO, dvd
HAPPY SPOOK DAY SCOOBY DOO!, dvd
101 DALMATIANS, dvd
THE HUNGER GAMES, dvd
LE PETIT NICOLAS, dvd

Z URBANO PO KNJIGO

Urbana je mestna kartica, ki omogoča 
plačilo in uporabo številnih storitev, 
sedaj pa bo omogočala tudi uporabo 
storitev v knjižnicah MKL, Knjižnici 
Frana Levstka – Velike Lašče. Uvajanje 
Urbane bo postopno do 4. junija 2013. 
V kolikor že imate svojo Urbano, jo 
ob obisku knjižnice prinesite s seboj, 
da vam uredimo izposojo na vašo 
Urbano. Če ste že naš član ali pa bi 
to radi postali in še nimate svoje 
Urbane, jo boste lahko za 2 € kupili v 
knjižnici. Na vašo Urbano (prinešeno 
ali kupljeno na novo) vam bomo v 
knjižnici natisnili vaše ime in priimek 
ter člansko številko, na terminsko 
kartico Urbana bomo dodali le še 
člansko številko.

Ura pravljic
Vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 18. 
uri vabljeni na urice pravljic z gospo 
Slavo Petrič.  Prva ura pravljic bo 1. 
oktobra! Le kaj nam bo gospa Slava 
pripravila tokrat?

Literarno srečanje
Pozabita na hčer – Sandra Gregory
Četrtek, 4. oktober, ob 19.00 
Ponovno nas na literarno srečanje in 
potep po novih deželah vabi Mihaela 
Andromako Rihar. Predstavila nam 
bo gostjo Pian s Tajske in njeno 
zanimivo deželo. Glavna tema večera 
bo predstavitev knjige z naslovom 
Pozabita na hčer mlade avtorice Sandre 
Gregory. V knjigi opiše svojo resnično 
zgodbo izza rešetk "Bangkoškega 
Hiltona".

Fotografska razstava
Medved naš vsakdanji
Oktober
Fotografska razstava Medved naš 
vsakdanji je nastala kot rezultat 
mednarodnega natečaja v 
Fotografskem društvu Grča iz Kočevja. 
V projektu Medved naš vsakdanji 
(pobuda Leader) skupaj z Zavodom 
Parnas, RC Ribnica in Zavodom 
za ekologijo Narava 2001  rjavega 
medveda predstavljajo kot prednost 
in razvojno priložnost območja LAS Po 
poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.

foto Petra Draškovič
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Pet let delovanja 
Pesem.si in šesta 
knjiga

Pesem.si je spletna stran za objavljanje in branje poezije. Deluje 
pod okriljem Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti, ki ima sedež 
v občini Velike Lašče. Ustanovila sta ga Ana Porenta in Gregor 
Grešak, ki ga je tudi sprogramiral. Član portala lahko postane 
vsak, ki se na spletni strani registrira, da bi bral, objavljal pesmi in 
se pozanimal o literarnih dogodkih po vsej Sloveniji. 
Po petih letih delovanja je spletni portal www.pesem.si prerastel 
v pravo vseslovensko skupnost, saj  ima preko 1200 članov, ki so v 
času od pričetka delovanja strani objavili že  čez 64 000  avtorskih 
pesmi.  Zelo dobro je zaživel tudi leta 2008 odprti forum, ki poleg 
komentiranja pesmi razvija pesniške debate, mentorsko delo 
in ustvarjalne ter prevajalske delavnice, povabila na prireditve, 
izobraževanja in izide knjig. 
Portal smo v preteklem letu sooblikovali in urejali: Lidija 
Brezavšček iz Radovljice, Aleksandra Kocmut s Prevalj, Lucija 
Mlinarič iz Radelj ob Dravi, Tea Plesničar iz Nove Gorice in Ana 
Porenta iz Velikih Lašč ter skrbnik in vodja portala Gregor Grešak 
in programer Žiga Stopinšek iz Nove Cerkve.
Vsako leto uredništvo med množico pesmi izbere najboljše 
med objavljenimi na www.pesem.si  in pripravi knjižni zbornik.  
Letos je izšel že šesti po vrsti – Pesem si 2012. Ker smo neprofitni 
zavod in uredniško, programersko in tehnično delo opravljamo 
prostovoljno in neplačano, smo izjemno veseli, da so nam po 
svojih zmožnostih pri izidu knjige pomagale občine: Ribnica, 
Sodražica, Dobrepolje in Velike Lašče.  

Zbornik Pesem si 2012 je izšel v petek, 18. maja 2012, na prireditvi  
ob 19. uri na Trubarjevi domačiji na Rašici. Glasbena gostja 
prireditve je bila šansonjerka in kitaristka, tudi sama pesnica, 
Majda Kočar, ki je pravkar izdala zgoščenko Dotik. Prireditev je 
bila dobro obiskana, saj se je je udeležilo veliko število avtorjev 
iz vse Slovenije ter tudi nekaj tujcev. Pesem si 12  na 246 straneh 
prinaša pesmi 74 avtorjev iz vseh koncev Slovenije in nekaj iz 
tujine.  

V letošnji zbornik sta  izbrana 
tudi mlada obetavna ustvarjalca 
Dren Gruden in Pavla Lušin, ki 
živita v naši občini. Čestitamo jima 
in želimo še veliko pesniškega 
navdiha. Na prireditvi sta 
prebrala tudi nekaj pesmi iz sveže 
natisnjene knjige Pesem si 2012 
in v živo spoznala člane, ki sta jih 
prebirala preko interneta; ta večer 
pa so besede dobile tudi fizično 
podobo in glas. Prisrčno srečanje 
na Trubarjevi domačiji na Rašici, 
ki ga po branjih pesmi simbolično 
nadaljujemo v Galeriji z razrezom 
tradicionalne Kukljeve pehtranke, 

je vsako leto zanimivo tako za člane portala kot tudi obiskovalce, 
saj so  deležni obilice dobre poezije. 

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, foto Gregor Grešak

Uredniški razrez Kukljeve velikanke

Skupinska slika zbranih avtorjev

Glasbena gostja Majda Kočar

Publika v Trubarjevem muzeju

Dren Gruden pripoveduje svojo 
pesem.

Letošnje praznovanje je bilo na sam 
dan sv. Marte, 29. julija, in sicer v cerkvi 
Marijinega rojstva v Robu. 
Ob 10.00 smo se zbrali pri slovesni sveti 
maši, kjer smo sodelovale članice DPŽ 
Velike Lašče in člani Konjerejskega 
društva Velike Lašče. Poleg domačinov 
se je je udeležilo prav lepo število 
članic iz povabljenih društev: iz Ribnice, 
Sodražice, Grosupljega, Dobrepolja in 
Strug, Kočevja, Dolenjskih Toplic, Ivančne 
Gorice, prav iz Kidričevega pa so nam 
vrnile obisk članice DP žena in deklet.
S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi 
podžupanja dr. Tatjana Devjak, že nekaj 
let tudi članica DPŽ.
Po končanem bogoslužju smo se ustavili 
pred cerkvijo, kjer so se društva pobliže 
predstavila. Vsaka predstavnica je od naše 
predsednice prejela tudi priložnostni 
šopek in spominsko medeno srce s 

p o d o b o 
sv. Marte. 
Postreženi 
smo bili s 
p e c i v o m , 
ki so ga 
s p e k l e 
p r i d n e 
roke naših 
gospodinj. 
Za dobro 
voljo  nam 
je na 
harmoniko 
zaigral naš 
Domen. 
D r u ž e n j e 
smo nadaljevali v gostišču pri Škrabcu, 
kjer so nam postregli s »trojko« in 
»ričetom«, domačim kruhom in pecivom. 
Bilo je prav prijetno. 

Nekaj naših članic pa je popoldne gostilo 
DPŽ žena in deklet iz Kidričevega ter 
jih popeljalo tudi na ogled kulturno-
zgodovinskih znamenitosti naše občine. 

Za DPŽ Magdalena Peterlin

DAN GOSPODINJ V ROBU

udeleæencem, øe posebej pa se je zahvalil 
za udeleæbo invalidom in jih povabil na 
pohod tudi drugo leto. Glede na dobro 
vzduøje letos verjamemo, da bo temu tako 
tudi v letu 2013.

Na tem mestu se zahvaljujemo obœini 
Velike Laøœe za sof inanciranje prireditve, 
obœane pa æe sedaj vabimo, da se nasle-
dnje leto udeleæijo 3. pohoda po poteh 
veteranov.

V soboto, 8. septembra je bilo v Kr-
vavi Peœi spet æivahno. Æe zgodaj zjutraj 
so se zbirali udeleæenci drugega tradi-
cionalnega pohoda Po poteh veteranov 
Velikolaøke œete pred Domom veteranov 
in kmalu po osmi uri je dobre œetrt stotnije 
pohodnikov krenilo v smeri Sekiriøœ. Po-
sebej moramo poudarit udeleæbo œlanov 
Druøtva civilnih invalidov vojne iz Lju-
bljane, med katerimi je g. Ivan, invalid 
brez ene noge, prehodil kompletno pot s 
pomoœjo bergel!

Medtem se je okoli doma pripravlja-
lo vse za prihod udeleæencev - tokrat je 
organizator, OZVVS Velike Laøœe, pri-
pravil tudi vse za tekmovanje v balina-
nju med ekipami invalidov, veteranov in 
domaœinov.

2. tradicionalni 
pohod Po poteh 
veteranov

Okoli druge ure so pohodniki prispeli na 
cilj, vsi po vrsti dobro razpoloæeni in vsem 
je prijal topel golaæ in hladna pijaœa. 

Po okrepœilu se je priœel balinarski tur-
nir in fotograf ija dobro ilustrira dogajanje 
na in ob baliniøœu - po dobrih dveh urah 
medsebojnih tekem vsakega z vsakim je 
na koncu slavila ekipa domaœinov pred 
ekipo invalidov in ekipo veteranov.

Predsednik OZVVS Duøan Hoœevar 
je nato podelil priznanja in medalje 

Golaæ je bil dober ... ... tekmovalci balinarji prav tako!

Sreœo Knafelc, foto Duøan Hoœevar

Øe gasilska slika pred slovesom.Vse priznanje Ivanu za voljo in vztrajnost!Toliko navijaœev æe dolgo ni bilo ...
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Sledil je sprejem in razvitje novega gasilskega prapora, ki ima 
na hrbtni strani podobo sv. Florjana, ki simbolično zliva vodo na 
goreči grad Turjak. V uporabo ga je predal prvi poveljnik društva 
Franc Gale. 
Donatorji za spominske trakove so:
– OBČINA VELIKE LAŠČE,
– AKUSTIKA PIRMAN, D. 0. 0.,

– SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
– MAPRI, D. O. O.,
– AVTOTRANSPORTI KASTELEC,
– NMH, D. O. O. (Janez Hribar, Velike Lipljene 11).
Predstavniki donatorjev so pripeli svoje trakove na novi prapor, 
župnik dr. Edo Škulj pa je v nadaljevanju opravil blagoslov. 
Pomoč pri zamenjavi in obeležitvi obletnice društva so krajani in 

nekatera društva prispevali z donacijo za 
zlati in srebrni žebljiček, ki so pritrjeni na 
drogu prapora. 

Društva Društva

PRAZNOVANJE 
OB
40. OBLETNICI 
DRUŠTVA PGD 
TURJAK
Turjaški gasilci smo v začetku avgusta 
praznovali okroglo 40. obletnico ustanovitve 
Prostovoljnega gasilskega društva. Ob tej 
priložnosti je na Turjaku potekala slovesna 
počastitev obletnice, s parado uniformiranih 
gasilcev in razvitjem novega gasilskega prapora. 
Povorka z zastavonošo na konju, godbo, 

gasilskimi prapori in gasilci je krenila po poti od križišča za Mali 
Osolnik proti prireditvenemu prostoru pred gasilskim domom, 
kjer se je nato odvijalo vse po Pravilih gasilske službe. Glasbeno 
spremljavo gasilske parade in glasbene vložke na prireditvi je 
izvajal pihalni orkester Logatec. Prihod gasilcev na prizorišče je 
vodil konjenik s slovensko zastavo Ivan Rupar, vsem sodelujočim 
v paradi pa je poveljeval domači poveljnik društva Luka Usenik. 
Kulturni program prireditve je izvajala Katarina Bambič s prijatelji, 
za povezovanje programa je poskrbela Petra Usenik. Slavnostna 
govornika poleg Dušana Zelnika, predsednika PGD Turjak, sta bila: 

Anton Zakrajšek, župan občine Velike Lašče in 
Jože Starič, predsednik GZ Velike Lašče.
S svojo prisotnostjo so nas počastili poveljnik 
GZ Velike Lašče Rudolf Rupar, domači župnik 
dr. Edo Škulj in dolgoletni predsednik GZ Velike 
Lašče, ter Bogomira Samsa, častni član Občine 
Velike Lašče. 

V govoru se je predsednik PGD Turjak zahvalil ustanovnim članom 
društva in jim podelil spominske plakete. Ustanovni občni zbor 
društva je bil 30. 4. 1972 ob prisotnosti predstavnikov Občinske 
gasilske zveze Ljubljana Vič Rudnik, predstavnikov sektorja 
Velike Lašče (zdajšnje območje Gasilske zveze Velike Lašče) in 
predstavnikov Krajevne skupnosti Turjak. Izvoljeni predsednik  
Anton Gale in izvoljeni poveljnik Franc Gale sta predstavila 
načrte in plane za delovanje novoustanovljenega Prostovoljnega 
gasilskega društva Turjak. Ob ustanovitvi je društvo razpolagalo 
z motorno brizgalno »SAVICA« s priborom, 200 m »C« cevi, 
dvojakom, ročnikom in nekaj vrvi za reševanje, ki jo je podarilo 
Prostovoljno gasilsko društvo Rašica. Načrtov je bilo veliko in z leta 
v leto so se kazali napredki v gasilski opremi – od cevi, ročnikov, 
oblek, motorne brizgalne Rosenbauer, do vozila IMV 1200. Kasneje 
je vozilo IMV zamenjal TAM 130 in nazadnje še terensko vozilo Puch 
300. Začetek skladiščenja opreme je bilo v priročnem prostoru 
(lahko rečemo kar v drvarnici) in kasneje v garaži Kmetijske 
zadruge Velike Lašče na Turjaku. S kmetijsko zadrugo Velike Lašče 
smo v letu 1987 stopili na skupno pot gradnje trgovinskega 
dela in obstoječega gasilskega doma. Denarnih sredstev ni bilo 
prav veliko ne takrat ne v zdajšnjih časih in večji del je temeljil 
na prostovoljnem delu gasilcev. Z leta v leto se je pri gradnji kaj 
premaknilo, tako da smo v lanskem letu obnovili izgled gasilskega 
doma, ki nam je lahko vsem v ponos. 

1  Lado KLANČAR     ZLATI
2  Meta KLANČAR     ZLATI
3  Božo KOVAČIČ     ZLATI
4  Aleš PIRMAN     ZLATI
5  Anica BANJANAC     ZLATI
6  Steklarstvo HREN     ZLATI
7  Bojan KOVAČIČ         ZLATI
8  Franc GRAMC            ZLATI
9  Majda JANEŽIČ       ZLATI
10 Branko TEKAVEC     ZLATI
11 Lojze KOŽAR            ZLATI
12 Janez HRIBAR          ZLATI
13 Franc PERHAJ        ZLATI
14 Tone PERHAJ        ZLATI
15 Drago ŠKANTELJ    ZLATI
16 Jože VIDMAR     ZLATI
17 Ivan KLAVS     ZLATI
18 Antonija KLAVS       ZLATI
19 Jože PODRŽAJ     ZLATI
20 Stane PERHAJ     ZLATI
21 Gregor MAVEC     ZLATI
22 Alojzij GRUDEN       ZLATI
23 Bojan ŠTRUKELJ    ZLATI
24 Franc MEGLEN    ZLATI
25 Dušan ZELNIK         ZLATI
26 Boris PODRŽAJ       ZLATI
27 Rok PEČNIK              ZLATI
28 Alojz  SENČAR       ZLATI
29 Srečko GROZDE      ZLATI
30 Silvo MOŽEK            ZLATI
31 Marija MOŽEK         ZLATI
32 Luka USENIK            ZLATI
33 Primož PETRIČ        ZLATI
34 Dušan ml. ZELNIK  ZLATI
35 Uroš CENTA    ZLATI
36 Zvonko CENTA       ZLATI
37 Marko PIRMAN    ZLATI
38 Mojca LOBE    ZLATI

39 Niko PETERLIN              ZLATI
40 Joško AHEC              ZLATI
41 PGD VELIKE LAŠČE          ZLATI
42 PGD VELIKI OSOLNIK     ZLATI
43 PGD DVORSKA VAS        ZLATI
44 Dušan OGRINC        SREBRNI
45 Igor KRIŽMAN        SREBRNI
46 Lev MARINIČ               SREBRNI
47 Marija MAVEC        SREBRNI
48 TRNAVČIČ        SREBRNI
49 Milan PERIČ        SREBRNI
50 Klemen JEGLIČ        SREBRNI
51 GUSTL                            SREBRNI
52 David PETRIČ        SREBRNI
53 Anton PETRIČ        SREBRNI
54 Zofija KARLOVČEC  SREBRNI
55 Ivan KARLOVČEC       SREBRNI
56 Katarina BAMBIČ       SREBRNI
57 Gorazd MILAVEC       SREBRNI
58 Valerija HREN              SREBRNI
59 Martin LIPOVEC         SREBRNI
60 Družina KOROŠEC     SREBRNI
61 Marjan ŽMUC              SREBRNI
62 Družina VOLK              SREBRNI
63 Drago ŽUŽEK              SREBRNI
64 Slavko KOVAČIČ         SREBRNI
65 Uroš MARIČ                  SREBRNI
66 GRČARJEVI                   SREBRNI
67 ANTONČIČEVI             SREBRNI
68 Jože MIKLIČ        SREBRNI
69 Alojz BIZJAK        SREBRNI
70 Nataša KLINC        SREBRNI
71 ČARLI                            SREBRNI
72 Ciril ŠKRLJ        SREBRNI
73 Tomo ZGONEC        SREBRNI
74 Mitja MOHORIČ          SREBRNI
75 Čop PURKART        SREBRNI
76 Kramar KAREL             SREBRNI

77 Borut GALE                                SREBRNI
78 Tomo KLANČAR                     SREBRNI
79 Janez GALE                              SREBRNI
80 Rok KLANČAR                      SREBRNI
81 Franci TEKAVČIČ                      SREBRNI
82 Marica GALE                              SREBRNI
83 LOGARJEVI                                 SREBRNI
84 KOŽELJEVI                                  SREBRNI
85 Janez LUKANČIČ                    SREBRNI
86 Jože JERŠIN                                SREBRNI
87 Anton CENTA                            SREBRNI
88 Boštjan PERHAJ                      SREBRNI
89 Franc USENIK                      SREBRNI
90 Ivan KAPLAN                      SREBRNI
91 Alojz JAKIČ                      SREBRNI
92 Jože PERHAJ                      SREBRNI
93 Darko PERHAJ                      SREBRNI
94 Andrej KRAMPELJ                   SREBRNI
95 Jože KRAMPELJ                        SREBRNI
96 Franci KLANČAR                      SREBRNI
97 Janez PETRIČ                           SREBRNI
98 Andrej ANDOLŠEK  SREBRNI
99 Silvester JEREBIC                      SREBRNI
100 Stane PEČNIK                      SREBRNI
101 Ladislav PERME                      SREBRNI
102 Katja MANFREDA  SREBRNI
103 Marija KLANČAR  SREBRNI
104 Milan Maksimiljan ZELNIK SREBRNI
105 Roman ŠTRUKELJ  SREBRNI
106 Jože STERLE                      SREBRNI
107 Andrej JAKOB                      SREBRNI
108 Boris ZORE                      SREBRNI
109 Marta PEČNIK                      SREBRNI
110 Ana GODEC                      SREBRNI
111 Denis PETROVIČ  SREBRNI
112 Zvone GROFELNIK  SREBRNI
113 Janez JANEŽ                      SREBRNI
114Henrik PAVLIČ                         SREBRNI

115Marinka JAGRIČ              SREBRNI
116Marija OREL                      SREBRNI
117Zdenka ZABUKOVEC    SREBRNI
118 Damjan PETRIČ              SREBRNI
119 Jože ANDOLŠEK           SREBRNI
120 Janez ŠTRUKELJ             SREBRNI
121 Elvis MUMINOVIČ        SREBRNI
122 Albina KOTAR                  SREBRNI
123 Marko ŠAVLI                    SREBRNI
124 Sabina FERFOLJA          SREBRNI
125 Tomaž PEČNIK               SREBRNI
126 Joža GALE                       SREBRNI
127 Marija VAUPOTIČ           SREBRNI
128 Janez JAMNIK              SREBRNI
129 Samo AHČIN              SREBRNI
130 Jože ŽELEZNIKAR        SREBRNI
131 Jože KRAŠEVEC            SREBRNI
132 Alojzij CENTA                  SREBRNI

PRAZNOVANJE OB

40. OBLETNICI 

DRUŠTVA

PGD TURJAK

V prihodnost zremo vsi skupaj 
z optimizmom, kot smo pred 
40 leti. V bližnji prihodnosti 
bomo poskušali posodobiti del 
voznega parka. Pri teh željah 
nas bo finančno podprla občina, 
s strokovnimi usmeritvami pa 
Gasilska zveza Velike Lašče in 
Gasilska zveza Slovenije. 
Ob jubileju se člani vodstva 
PGD Turjak zahvalimo vsem 
tistim, ki so zastavili temelje 
našega društva, vsem botrom, 
krajanom, ter ostalim, ki ste 
darovali finančna sredstva ali 
kako drugače pomagali ter 
nas podpirali pri zastavljenih 
nalogah.

Gasilci PGD Turjak

Povorka

Častni gostje

Častni pozdrav
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POHOD PO KAMNIŠKO-
SAVINJSKIH ALPAH

Med 27. in 29. julijem se nas je 11 planincev PD Velike Lašče 
podalo na kar precej zahtevno, a prelepo turo po Kamniško-
Savinjskih Alpah. V petek popoldne smo štartali izpred Žagane 
peči proti Kokrškemu sedlu, kjer smo prespali. Naslednje jutro 
smo krenili proti Dolcem, mimo bivaka pod Kočno, zagrizli 
strmo v breg in osvojili Kokrško Kočno (2520 m). Po okrepčilu 
smo se podali poroti Jezerski Kočni (2540 m). Nato je sledil še 
spust proti dolini po Kremžarjevi  poti. Pot nas je vodila skozi 
zanimivi  trebušasti prehod, kjer se je bilo včasih treba tudi 
plaziti, spremljal pa nas je strm prepad. 

zahvala
Planinsko društvo Velike Lašče se zahvaljuje vsem, ki 
ste kakor koli sodelovali pri organizaciji in izvedbi 20. 
pohoda po Velikolaški kulturni poti in po svojih najboljših 
močeh pripomogli k še eni uspešno izvedeni prireditvi. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki se pohoda udeležujete in 
vsako leto dokazujete, da naš trud ni zaman.

PD Velike Lašče

Ko smo prispelido Češke koče, smo nujno potrebovali malo 
počitka, saj je bila (čeprav navzdol) pot zelo dolga in zahtevna. 
Od tam smo v daljavi že videli naše prenočišče, Kranjsko kočo 
na Ledinah. Do tja smo morali skoraj »po vseh štirih« priplezati 
skozi zelo zanimivo Žrelo. Naslednje jutro nas je čakal samo 
še spust. Mimogrede, nekaj kilometrov pred ciljem, smo si 
ogledali še zelo lepo urejen gorniški center Dava Karničarja. S 
slovenskim alpinistom in ekstremnim alpskim smučarjem smo 
spregovorili par besed ter se odpravili proti Jezerskem, kjer nas 
je čakal prevoz in popoldne smo že prišli srečni, živi in zdravi v 
svoje domove.

Kaj več o naših preteklih in prihodnjih pohodih si lahko ogledate 
na naši spletni strani:  http://pd.velike-lasce.si/               

Matjaž Rigler 

MUZEJSKO DRUŠTVO 
RIBNICA
Muzejsko društvo Ribnica je bilo ustanovljeno 18. maja 2012. Dne 
27. junija 2012 pa smo prejeli odločbo Upravne enote Ribnica, s 
katero je Muzejsko društvo vpisano v register društev UE Ribnica. S 
tem je društvo tudi uradno pridobilo status delovanja. Trenutno je v 
društvo včlanjenih 39 članov, ki se združujemo z interesom iskanja 
in varovanja kulturne in naravne dediščine na območju občin 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče, Videm - Dobrepolje in 
Bloke.
Muzejsko društvo zbira in organizirano povezuje zainteresirane 
osebe, ki želijo sodelovati pri ohranjanju domoznanstva v 
zgodovinskem, geografskem, narodopisnem in naravoslovnem 
pogledu. Prav tako bo društvo organiziralo in prirejalo okrogle 
mize, sestanke, strokovna srečanja, strokovna predavanja, razstave  
in podobno. Za člane in drugo zainteresirano javnost bo društvo 
enkrat na leto pripravilo strokovno ekskurzijo z ogledom kulturnih 
in zgodovinskih znamenitosti posameznih krajev, muzejskih 
razstav tako doma kot tudi v tujini.
Društvo bo sodelovalo s sorodnimi društvi in organizacijami na 
področju ohranjanja in varovanja kulturne in naravne dediščine  v  
lokalnem okolju in zunaj njega, z  Muzejem Ribnica pa bo sodelovalo 
pri preučevanju zgodovinskih in  etnografskih dogodkov.
Članstvo je prostovoljno, član društva je lahko vsaka fizična oseba, 
ki se s pisno izjavo obveže, da sprejema Statut društva in njegove 
obveznosti. V veliko zadovoljstvo mi je, da so med sedanjimi člani 
tudi mlajše generacije, ki naj bi ravno s pomočjo društva spoznavale 
svoje korenine in krepile svojo identiteto. Vse tiste, ki vam ni vseeno, 
kaj se dogaja z našo kulturno in naravno dediščino, vabimo, da se 
nam pridružite v muzejskem društvu.
Naj vas na tem mestu seznanim z nekaterimi dogodki, ki jih bo 
društvo organiziralo še letos. Na temo raziskovanja rodoslovja 
pripravljamo predavanje v Loškem Potoku, ki ga bo imel Vlado 
Mohar, ob 140- letnici rojstva Jožeta Plečnika pa bo o njegovem 
delu in življenju imel predavanje mag. Anton Berčan. Obeležili 
bomo 80-letnico prof. Janeza Debeljaka (okrogla miza), predvidoma 
v novembru 2012. Z zakoncema Filipom in Alenko Pakiž smo 
dogovorjeni, da bosta pripravila razstavo o pokrivalih iz ribniške 
doline iz obdobja začetka prejšnega stoletja.
Za svoje delovanje društvo pridobiva sredstva z zbrano članarino, z 
darili in volili, s prispevki donatorjev in sponzorjev, iz javnih sredstev 
z opravljanjem dejavnosti društva.
Od občanov pričakujemo, da boste naše aktivnosti podprli, zato se 
vam že vnaprej zahvaljujemo za vse  predloge in pobude. 
Da bi lahko v kar največji meri realizirali predvidni program, prosimo 
fizične in pravne osebe za finančno pomoč društvu. Hvaležni bomo 
za vsak finančni prispevek.
V društvu se zavedamo, da imajo zgodovinski dokumenti in 
muzejski eksponati velik pomen še zelo dolgo po svojem nastanku. 
Marsikdo ima doma najrazličnejše predmete, ki so jih naši predniki 
uporabljali v vsakdanjem življenju, prav tako pa tudi ohranjeno 
arhivsko gradivo –  pisne vire (listine,  stara pisma, pogodbe, slike, 
razglednice in drugo gradivo). Če ste jih pripravljeni izročiti Muzeju 
Ribnica, nas obvestite na spodaj navedene naslove, preko katerih 
smo vam na voljo tudi za druge informacije in pojasnila v zvezi z 
delovanjem društva. E: muzejskodrustvoribnica@gmail.com, 
W: www.muzesjkodrustvoribnica.si ali preko Muzeja Ribnica na 
E: muzej.ribnica@amis.net, W: www.ribnica-muzej.si
T: 01 8350 376, M: 040 758165, 040 274688

France Ivanec,  predsednik  Muzejskega društva Ribnica

10. sušilna sezona po 
obnovi Sušilnice sadja 
Gradež
ubilejna deseta sušilna sezona po obnovi prej zapuščene 
Sušilnice sadja Gradež je kljub letošnji slabi sadni letini pričela v 
nedeljo, 26. avgusta, zjutraj.
Peč smo zakurili že dan prej, da smo lahko sadje dali v primerno 
segreto sušilno komoro. 
Dvanajst les smo napolnili s svežimi slivami, lesa številka 10 
je imela tokrat simbolni pomen. Zaprli smo vrata sušilnega 
prostora stare obnovljene sušilne peči in iz ust prisotnih so 
privreli spomini. Kako smo z vsakodnevnimi delovnimi akcijami 
spomladi 2003 z občinsko finančno pomočjo obnavljali 
sušilnico in jo dokončali v izredno vročih zadnjih pomladnih 
junijskih dneh. Kako se je zakadilo iz kurišča, ko je župan Anton 
Zakrajšek zakuril ogenj. Potem sta s Stanetom Zabukovcem 
nazdravila obnovljeni pridobitvi. Na otvoritvi so igrale tri godbe 
na pihala. In bilo je veliko zabave pod več kot pol stoletja starim 
gradeškim sušilniškim geslom “Danes bomo pili, v bodoče pa 
sušili!” 

Sušilnica je postajala vse bolj središče vaškega življenja, 
skupnega dela in druženja. Pričelo je nastajati Društvo za 
ohranjanje dediščine, ki je razvilo štiri pomembne tradicionalne 
prireditve: Praznovanje pomladi, Pohod po Trubarjevi rojstni 
fari, Praznik suhega sadja in Razstavo jaslic v skritih kotičkih 
Gradeža. Vmes pa vse leto potekajo Sprehodi po Trubarjevi 
rojstni fari s Trubarjevo malico na Gradežu, naravoslovni dnevi 
o tradicionalni ekološki pridelavi in predelavi sadja, prosa, 
delavnice, organizirani obiski od najmlajših do najstarejših 
obiskovalcev za spoznavanje tukajšnje naselitvene zgodovine, 
starih opravil in običajev ter starih prehranskih posebnosti. 
Skupina “Suhe češplje” poje in igra že sedem let. Mnogokje smo 
že bili, od marsikod so že prišli k nam. 
Pred pričetkom jubilejne sezone smo opravili nekaj nujnih del 
v sušilnici – kot vsako leto. Leseni opaž na stropu je s stalnim 
krčenjem in razstezanjem iztrgal svoje nosilce in se nevarno 
povesil ter ogrožal obiskovalce. Morali smo ga odstraniti. 
Nadomestili smo ga s klasičnim ometom in prebelili notranjost 
stare sušilnice z apnenim beležem.
Spet bomo do konca sušilne sezone vsako jutro in zvečer ob 
pol osmih na prebiranju sadja. In med sušilno sezono se bo kot 
vsako leto zgodilo veliko lepega, zanimivega in zabavnega. Tudi 
brez težav in zaskrbljenosti se nikdar ne izide.  

Boris Zore, foto Andrej Jakob Gišenski
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Jesen je tu!
Jesen je za kmetovalce in vrtičkarje najlepši čas, saj se lahko 
veselijo sadov svojega večmesečnega dela. Tudi na kmetiji 
Zabukovec na Gradežu je bilo konec julija med drugim treba 
pospraviti žito. Damjan je požel pšenico s kombajnom, pri delu 
z vetrnikom oziroma vejalnikom (po domače pri pajklanju), 
s katerim se ločujejo pleve, pa so Damjanu in Jelki pomagali 
pridni sosedje Jože in Ančka ter Robert in Sabina. Kot že mesec 
dni poslušamo v medijih, so letošnji pridelki povsod večinoma 
slabi, tako da je zelo dobrodošlo, kolikor pač zraste. Bele moke 
pri Zabukovčevih nekaj le bo, manj sreče pa je imel Damjan s 
piro, ki jo je letos prvič posejal. Piro zelo priporočajo za zdravo 
prehrano, še posebej za tiste, ki so alergični na gluten. Poleg 
tega naj bi razstrupljala organizem, varovala srce in ožilje ter 
pomagala pri prebavi in bolečinah v sklepih. Spada med prve 
gojene sorte pšenice, ki naj bi jo poznali že pred mnogimi 
tisočletji. Na Damjanovi njivi pa so na žalost v nekaj dneh ostale 
le prazne bilke, zrnje so namreč pojedle – letos zelo številčne – 
miške, verjetno pa so jim pomagali tudi ptiči. 

Na tradicionalni način so na kmetiji že peto leto pridelali proso. 
To pomeni, da je bilo vse delo opravljeno kot v starih časih: njiva 
preorana s konjsko vprego in ročnim plugom, pobranana z 
leseno brano, proso pa ročno posejano in opleto. Konec avgusta 
so ga prav tako ročno poželi člani in članice tukajšnjega Društva 
za ohranjanje dediščine. Proseno latje so bosonogi pari pozno 
v noč meli (ometali) in zaradi velike vročine je bilo delo zelo 
naporno. Proso je seveda moralo tudi skozi reto in na koncu 
se je nekaj navdušencev preizkusilo tudi v ročnem vejanju z 
velnico ali po domače vejnico, ko proso odleti v kot, pleve pa 
zaradi manjše teže prej pristane na tleh. Slamo bodo na kmetiji 
porabili za nastilj, nekoč pa so jo zmešali z otavo, koruznico 
ali tudi deteljo ter zrezali v slamoreznici in z njo krmili živino. 
Delovni dan se je končal z obvezno večerno pojedino in živo 
glasbo.
Letos je bilo sicer vse delo organizirano približno dva tedna 
prej, saj je vročina pospešila dozorevanje žita. Toda narava je 
bila obenem premalo radodarna z dežjem, tako je letos letina 
precej slabša kot lani, saj je prosa manj, poleg tega je zrnje tudi 
drobnejše. Ko bodo članice društva na različnih prireditvah (že 
ta mesec ob Prazniku suhega sadja) pripravljale tradicionalno 
kašo s slivami, bi bil tako prav gotovo dobrodošel čarobni 
lonček iz pravljice Lonček, kuhaj!  
Na njivi pa še dozoreva ajda, ki je bila lani na tradicionalni način 
pridelana prvič po petdesetih letih. Kot trenutno kaže, bo vreme 
vsaj tej poljščini bolj naklonjeno.

Zdenka Zabukovec

Naša dediščina Poklici

Požeto klasje je treba pravilno naložiti na trktor

Metev prosenih snopov

Pa so jo vrgli na slamo ...

Retanje v oblaku prahu

Pajklanje pšenice

Elektronski deček
»Smisel življenja mi je glasba in vse kar je povezano z njo. Sem 
hiperaktiven, ne morem se ustaviti, delam veliko stvari, veliko 
razmišljam in imam veliko idej, ki jih potem tudi realiziram,« se 
z nasmeškom na obrazu opiše Jože Rupar iz Dvorske vasi. 

Predstavlja se z  umetniškim imenom Yoco, ki se ga je prijel v 
srednji šoli in za katerega pravi: »Yoco je Yoco, ne spreminjam 
imena, simple je the best.« Z vrtenjem glasbe po klubih je 
začel pred dobrimi desetimi leti, veliko potrditev svojega dela 
pa je dobil letos, saj je na tekmovanju Magma X DJ Fest v 
Novi Gorici med dvanajstimi didžeji osvojil prvo mesto. Že od 
vedno je ljubitelj elektronske glasbe: »To je moj zvok. Malo jače, 
malo drugače.« Vrti komercialno glasbo, hkrati pa od samega 
začetka gradi tudi na stilu – od oblačil do pričeske. Trenutno 
je programski vodja študentskega kluba KMŠ in tonski tehnik, 
producent ter glasbeni urednik na 
Radiu Zeleni val, zato je nastopanje 
po malih barih dal na stranski 
tir, vendar pravi, da gre kljub 
natrpanemu urniku kamorkoli ga 
pokličejo: »Če imam čas, seveda. 
Nisem vzvišen, če sem prost, grem.«
Jože je obiskoval srednjo lesarsko 
šolo in v tej smeri tudi nadaljeval 
izobraževanje na fakulteti, a odnehal 
pred zaključkom. Glasba je namreč 
že prevladala. Sprva je z mešanjem 
glasbe začel ljubiteljsko, njegovo 
opremo so na začetku sestavljali 
zgolj zvočniki in računalnik. Svoj 
prvi javni nastop je imel klubu Life 
v Domžalah: »Tam sem prvič vrtel 
v klubu. Prejšnje nastope doma, 
zasebno in na šolskih plesih ne 
smatram za kariero, ampak potem 
od tega nastopa dalje.« S tem ko so 
se vrstili nastopi, si je lahko privoščil 

tudi profesionalno opremo in s svojim delom začel služiti: »Če 
si dober in če delaš dobro, se izplača. Če vidijo da si dober, 
te pokličejo, če nisi te ne bojo klicali. Sedaj pa so tudi veze in 
poznanstva, zdaj me kličejo vse povsod.« Tako se je veselje 

do glasbe iz hobija prelevilo v vir 
zaslužka.
Poleg vsega omenjenega je lani 
ustanovil Glasbeno Umetniško 
Društvo Music , ki ga sestavlja 6 članov, 
ukvarjajo se z foto reportažami z 
dogodkov in kompletno organizacijo 
zabav. Njegov urnik torej ni ravno 
klasičen, saj med tem ko vsak dan 
osem ur preživi na radiu, v nočnem 
času trikrat na teden dela v klubu. Pri 
tem pa kdaj skoči še v tujino - vrtel je 
že na Hrvaškem, Italiji, Nemčiji in na 
Nizozemskem. Kdaj spi? »Spim vmes. 
Organiziram se.«
Čeprav je že nastopal po velikih 
festivalih v Sloveniji, kot so Škisova 
tržnica, Zeleni vikend radia Zeleni val 
ali Dance music fest, si v prihodnosti 
želi vrteti na Nemškem ali 
Nizozemskem festivalu pred 70.000 
ljudmi. Festivale obožuje zaradi stika, 
ki ga ustvari s publiko in energije, ki 

jo dobi od nje: »Super je videti veliko maso ljudi, ki ploska s 
tabo, ko dvigneš roke, oni dvignejo roke, ko skočiš, oni skočijo. 
Ljudje dihajo s tabo.« Na vprašanje kako je z oboževalkami v 
zaodrju odgovori: „Lepo,“ pokaže zapestnico, ki mu jo je naredila 
oboževalka in v smehu doda: „Avto pa je poln medvedkov!“ Želi 
si posneti avtorsko glasbo, ki bi se vrtela po radijskih postajah 
in v klubih, morda postati vodja kakšnega kluba ali radijske 
postaje: »Nikoli nisi na vrhu. Ravno ko si na vrhu, ko vidiš, da ti 
je začelo uspevati se moraš še bolj potruditi in iti naprej.«

Urša Zalar

V klubu KMŠ, kjer je programski vodja

DJ Yoco s skupino Game Over na festivalu Zeleni vikend
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Marija Dominika je rekla: »Grem jaz.« 
Tako kot je šla ona in začela pripravljati 
oratorije, smo se tudi mi letos udeležili 
velikolaškega oratorija. Animatorji smo 
se skrbno pripravili na oratorij, ki se ga 
je udeležilo 66 otrok in je trajal od 30. 
avgusta do 1. septembra. Med letošnjim 
oratorijem smo spremljali zgodbo 
sestre Marije Dominike Mazzarello. Vsak 
oratorijski dan smo začeli s himno in 
dvigom zastave. Otroke smo nato razdelili 
v tri starostne skupine, v katerih so se 
odvijale kateheze in delavnice. Prvi dan 
smo si po učenju himne in izdelovanju 
zastave ogledali film, ki prikazuje 
življenje Marije Dominike od mladosti 
do odhoda v misijone. Na oratoriju se 
krepi prijateljstvo, zato je vsak v skupini 
dobil svojega skritega prijatelja. Zanj smo 
otroci in animatorji molili, mu polepšali 
oratorij in mu lahko tudi kaj malega 
podarili. Po kosilu so sledile igre. Kasneje 
nas je obiskala sestra Barbara Poredoš in 
nam povedala nekaj o življenju Marije 
Dominike in nam orisala svojo življenjsko 
pot in odločitev, da postane sestra. S. 
Barbara je tudi avtorica letošnje himne 
oratorija. Naslednji dan so se po skupni 
molitvi odvijale vodne igre, ki pa jih je 
zelo hitro prekinil dež. Kasneje so otroci 
izdelali knjižno kazalo za svojega skritega 
prijatelja. Po kosilu so otroci izdelali okvir, 
v katerega so nalepili sliko svoje družine 
ali enega izmed družinskih članov. 
Po delavnicah nam je ostalo še nekaj 
prostega časa za petje, ples in igre, nato 
pa smo dan končali s spustom zastave in 
himno. Zadnji dan smo po uvodni molitvi 
nadaljevali s katehezami in pripravo na 

sveto mašo. Sledilo 
je izdelovanje mon-
štranc. Mlajši in 
srednja starostna 
skupina so jo izdelali 
na lesu, starejši pa 
so jo oblikovali s 
šivanjem. Po kosilu 
so otroci izdelali 
podstavke za ko-
zarce, na katere 
so naslikali motiv 
po lastni želji. 
Ob pol štirih so 
se nam pridružili 
starši. Sveta maša 
je bila tudi nekaj 
posebnega, saj 
ni potekala v 
cerkvi, ampak v 
stari izpraznjeni 
»štali«. Otroci so 
pri maši sodelovali. 
Za zaključek smo 
zapeli in odplesali 
himno, nato pa so 
otroci poiskali svoje 
izdelke.

S tem se je oratorij zaključil. Animatorji 
se zahvaljujemo gospodu župniku za 
pomoč in spodbude pred oratorijem  
in med njim. Zahvaljujemo se gostilni 
Kropec, KZ Velike Lašče za sponzorstvo 
pri kosilu ter Milanu Indiharju in Francetu 
Zabukovcu za pomoč pri pripravi 
kosila. Hvala tudi Milanu Indiharju, 
Marjanu Maroltu in Trgoupu za material. 
Dragi starši, zahvaljujemo se vam za 
prostovoljne prispevke in sladkarije, s 
katerimi ste nam posladkali že tako lepe 
dneve. Vam, otroci, pa zahvala za lepe 
trenutke in prijetno druženje. Drugo leto 
se zopet vidimo. 

Teja Levstik

Mladi Mladi

ORATORIJ V VELIKIH LAŠČAH ZLATA 
MATURANTKA 
ANA DOLŠAK

»Kam me 
bo resnično 

zanesla pot, 
ne vem, 
želim si 

samo, da bi v 
svojem delu 

uživala.«

Ana Dolšak 
iz  Velikih Lašč  
je obiskovala 
g i m - n a z i j o 
Želimlje in kot 
izredno pridna dijakinja šolanje zaklju-
čila kot zlata maturantka. To je dosegla s 
sprotnim uče-njem in veliko vaje, vendar 
pravi, da je skozi vsa ta leta vedno imela 
tudi dovolj prostega časa. Študij bo 
nadaljevala na Fakulteti za farmacijo, saj 
si že od tretjega razreda osnovne šole želi 
postati farmacevtka.
Se ti je zdela matura zahtevna?
Matura je delo štirih let, celotne gimnazije, 
in zato ni presenetljivo, da se zahteva 
določen nivo znanja. Med samimi izpiti 
se mi je zdelo, da ni lahka, vendar ko 
zdaj gledam nazaj, menim, da tudi tako 
težka ni bila. Večinoma so preverjali neko 
globalno razumevanje snovi, treba je bilo 
predvsem logično sklepati in povezovati 
različna področja.
Koliko časa si se pripravljala za maturo?
Zlagala bi se, če bi rekla, da učenja ni 
bilo veliko, tako med letom kot tudi pred 
samo maturo. Je pa bilo pri nekaterih 
predmetih zagotovo lažje kot pri drugih. 
Pri matematiki brez sprotnega učenja, 
delanja domačih nalog in vaj preprosto 
ne gre, zato pred samim izpitom nisem 
imela ravno napornega dela. Angleščine 
se prav tako ne moreš naučiti v enem 
tednu ali mesecu. Menim, da mi je 
ogromno pomagalo branje angleških 
knjig, ki sem jih brala zvečer pred spanjem 
za sprostitev in se tako prebila skozi vsaj 
eno knjigo na teden. S tem postopoma 
dobiš občutek za jezik, da o besednem 
zakladu ne govorim. Pri biologiji in 
fiziki sem najtežje delo opravila med 
samim šolskim letom. Pri slovenščini pa 
je bilo veselo. Esej in poznavanje jezika 

me niti nista skrbela, ustni del izpita 
pa ni bil ravno mačji kašelj, saj je ma-
turitetna snov književnosti zelo obsežna. 
Dobrodošel je bil nasvet naše profesorice, 
ki nam je dva meseca pred ustnim delom 
mature svetovala, naj začnemo obnavljati 
štiriletno snov.

Kakšna se ti 
je zdela gim-
nazija, ki si jo 
obiskovala?
G i m n a z i j a 
Želimlje me je 
s svojim čarom 
pritegnila že 
takoj, ko sem 
prvič prestopila 
njen prag. Na 
gimnaziji v 
januarju vsako 
leto poteka Dan 
odprtih vrat, 
kjer se bodoči 
dijaki lahko 

seznanijo z ustanovo, dijaki, profesorji in 
samim življenjem v dolini pod svobodnim 
soncem. Med letom se je dogajalo 
toliko aktivnosti, da ti enostavno nikoli 
ni moglo biti dolgčas. Morda na videz 
strogi profesorji so nas skoraj vsako uro 
nasmejali s svojimi izvirnimi izjavami, ki 
smo jih dijaki potem objavljali v šolskem 
glasilu Preblisk. Tako dijaki kot profesorji 
in ostali delavci smo bili sproščeni, 
prijazni, nikoli nikomur ni bilo pretežko 
pomagati drugim. Glede zahtevnosti šole 
pa bi rekla samo to, da s sprotnim delom 
ni bilo nič pretežko.
Kam si se vpisala naprej? Zakaj?
Vpisala sem se na Fakulteto za farmacijo 
v Ljubljani. Zakaj? Zato, ker me zanima 
ogromno stvari, sam predmetnik na 
farmaciji pa vključuje tako matematiko, 
kemijo, fiziko kot biologijo in 
mikrobiologijo, s temi predmeti pa 
mislim, da bom lahko zadovoljila svojo 
naravoslovno žilico. 
Kaj si želiš početi v življenju? 
Kot sem že povedala, je moja velika želja, 
da postanem farmacevtka in tudi delam 
v tem poklicu. Najprej sem si zelo želela 
dela v lekarni, zadnje čase pa me čedalje 
bolj zanima raziskovanje in odkrivanje 
novih zdravilnih učinkovin. Kam me bo 
resnično zanesla pot, ne vem, želim si 
samo, da bi v svojem delu uživala.
Kdaj si se odločila, da si želiš biti 
farmacevtka in kaj te je pritegnilo?
Prvič sem se začela poigravati s to mislijo 
nekje v tretjem razredu osnovne šole, 
ko sem v eni od slovenskih nanizank 

videla gospo, kako je v laboratoriju nekaj 
pipetirala (Vrtičkarji). Ob koncu osnovne 
šole sem si želela postati biologinja, 
vendar sem se že ob koncu prvega 
letnika premislila in hotela študirati 
latinščino in umetnostno zgodovino. Kaj 
mi je takrat bilo, mi še danes ni jasno, 
verjetno pa sta bila glavna krivca obisk 
Grčije in atenska Akropola. Že v 2. letniku 
se je vrnila želja po študiju farmacije in 
ob obisku fakultete v 3. letniku sem bila 
dokončno odločena, da je to tisto, kar si 
resnično želim. 
Je srednja šola skozi vsa ta leta 
popolnoma zapolnjevala tvoj urnik 
ali si imela vedno čas za obšolske 
dejavnosti?
Ne, prostega časa je bilo dovolj, saj je 
bila sama organizacija pouka vsa štiri 
leta odlična, le-ta se je vsakodnevno po 
sedmih urah zaključil ob 13.45, tako da 
smo bili vozači lahko zgodaj doma. V 
popoldanskih urah si je bilo tako samo 
treba pravilno razporediti čas, namenjen 
učenju, hobijem in zabavi. Moram pa 
priznati, da sama letos prostega časa 
nisem imela veliko, saj sem pripravljala 
tudi klavirski recital ob zaključku 
desetletnega šolanja v glasbeni šoli. 
Katere hobije imaš?
Omenila sem že, da igram klavir. Po 
končanju glasbene šole mi igranje  
predstavlja še večji užitek, saj lahko 
vadim, kar si želim, toliko časa, kot mi 
paše. Ni več pritiska, da se moram vsak 
dan naučiti nekaj delov skladbe na 
pamet in da bom pravočasno sestavila 
program. Če mi ne ugaja, pač ne vadim. 
Za sprostitev si igram različne zvrsti, 
čeprav me klasiki, sploh Beethoven, 
Chopin in Schubert, še vedno najbolj 
navdušujejo.
Veliko tudi berem, angleži bi rekli, da sem 
»an avid reader«. Zadnje čase še največ 
posegam po angleški literaturi, nedolgo 
nazaj sem prebrala Fitzgeraldov roman 
Veliki Gatsby, ki me je resnično navdušil. 
Zame enostavno ni boljše sprostitve, kot 
je ležanje v mreži s knjigo v roki.

Urša Zalar

Zlati maturantki
ANI DOLŠAK

ISKRENO ČESTITAM
in želim veliko uspeha

na njeni nadaljnji
izobraževalni poti. 

Anton Zakrajšek
župan



30 31Trobla 6/2012 Trobla 6/2012Mladi Šport in rekreacija

RAD BI ...
Rad bi dotaknil se neba,

obiskal zvezde bi in luno,
rad bi na Marsu bil doma,

kjer mi morska deklica igra,
in pretekel bi puščavo.

Rad bi se v preteklost vračal,
rad bi prihodnost obiskoval,

rad bi planete preobračal,
rad milijone bi zavračal
in napel visečo mrežo.

Skakal z gore bi na goro,
s soncem košarko igral,

rad življenju zategnil bi zavoro,
pogledal komedijo bi noro

in imel za večerjo palačinke.

Kitajski zid okoli hiše si želim,
v dnevni sobi Viktorijine slapove,

da se ponoči ne bojim,
da mirno vedno lahko zaspim

in da se še kdaj odpravim na potovanje.

Rad bi, da vse vojne za vedno se končajo,
da bom lahko imel na vrtu rože,

da vsi otroci se lahko igrajo,
da ljudje s sosedi se poznajo

in za njih kdaj priredijo piknik.

Rad bi življenje v pravljico razvil,
kjer bi konec bil v neskončnosti napisan,
sladke sanje v budno stanje bi spremenil

in da srečen bi vedno se zbudil.
Rad bi kljukice delal vsem tem vrsticam.  √

Miha Indihar

Gamafest
Gamafest

petek, 5. oktober 2012, ob 20. uri
lovski dom Turjak (pod gradom)

nastopajoči:

Ansambel Krpani
Amadeja Košir

Ansambel Gama
Panic stricke

Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno! Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe!

NOVE KADROVSKE ŠTIPENDIJE IN 
ZAPOSLITEV PO 
ZAKLJUČKU ŠOLANJA V 
LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
Na podlagi potreb, ki so jih podali 
delodajalci v Ljubljanski regiji do konca 
meseca junija 2012, je Regionalna 
razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije (RRA LUR) 11. septembra 2012 
objavila JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 
ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM 
(RŠS LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013. 
V okviru Regijske štipendijske sheme 
se podeljujejo kadrovske štipendije, ki 
so sofinancirane s strani delodajalcev 
s sedežem v eni izmed 26 občin 
Osrednjeslovenske regije. V letošnjem 
letu 27 delodajalcev ponuja priložnost za 
50 štipendij v različnih izobraževalnih 
programih. Seznam aktualnih razpisanih 
štipendij je objavljen na spletni strani 
RRA LUR (www.rralur.si), kjer je dostopen 
tudi obrazec vloge za prijavo.
K oddaji vlog so vabljeni dijaki in 
študenti, ki ne prejemajo drugih 
štipendij, niso zaposleni in niso vpisani 
v evidenco brezposelnih oseb. Po 
vključitvi v štipendijsko shemo je 
štipendist s pogodbo zavezan dokončati 
izobraževalni program, za katerega 
bo dobil štipendijo, in se zaposliti pri 
delodajalcu za obdobje prejemanja 
štipendije.
Osnovna višina štipendije znaša 15 
% minimalne plače za dijake ter 28 

% minimalne plače za študente. 
Štipendistom pripada k osnovni štipendiji 
tudi dodatek za uspeh in dodatek 
za izobraževanje zunaj stalnega 
prebivališča. Povprečna štipendija v letu 
2011/12 je znašala 258 EUR, višina najvišje 
podeljene štipendije za dijake je bila 280 
EUR, za študente pa skoraj 450 EUR.
Prijave z dokazili morajo kandidati poslati 
na naslov:
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 
Ljubljana. 
Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2012. 
Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij 
RŠS: 
Meta Koprivšek Tomažič in mag. Matija 
Ukmar 
tel: (01) 306 19 05 
E-pošta: meta.koprivsek-tomazic@
ljubljana.si,
matija.ukmar@ljubljana.si
Projekt Regijska štipendijska shema delno 
financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne 
prioritete: »Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 
»Štipendijske sheme«.

RRA LUR, mag. Liljana Drevenšek

Zaključek nogometne 
sezone 2011/2012

Značka nogometaša podeljena 
uspešnim na preizkusu

V ŠD NK Velike Lašče, kjer skrbimo za nogometni razvoj 
najmlajših v občini, smo junija zaključili nogometno šolo. 
Pod strokovnim vodstvom Nine in Šrečka so se udeleženci 
nogometne šole pomerili  za značko nogometaša. 

Tekmovanje za značko nogometaša v Sloveniji poteka od leta 
1996. Tekmovanje vsebuje opravljanje tehničnih in taktičnih 
nalog, povezanih delno tudi z motoričnimi sposobnostmi, ki so 
posebej pomembne za uspešno igranje nogometa. Preverjanje 
teh sposobnosti omogoča tudi ustrezno načrtovanje procesa 
treninga in s tem izboljšanje teh sposobnosti.

PREIZKUS SESTAVLJA:
1. UDARJANJE ŽOGE V VRATA
Igralec vodi žogo s prostora do oznake za izvajanje kazenskega 
udarca (7 m) in od tam udarja žogo na vrata.

2. POIGRAVANJE Z ŽOGO V ZRAKU
Igralec se poigrava z žogo v zraku. Žogo lahko udarja z različnimi 
deli stopal, bedrom in glavo. Poigravanje prične z metom žoge z 
roko. Po vsakem udarcu se lahko žoga enkrat odbije od tal.

3. VODENJE ŽOGE MED STOŽCI
Otrok vodi žogo med različno oddaljenimi stožci, start in cilj sta 
na istem mestu. Vodenje prične igralec po lastni presoji. Čas se 
meri po prehodu v cilj. Poskus je neveljaven in se prekine, če 
otrok ne vodi žoge točno med stožci.
Otroci so usvojena znanja, pridobljena v organizirani vadbi, 
znotraj nogometne šole lahko preverjali in prejeli za uspešno 
opravljene naloge priznanje. Osvojena značka na koncu je 
potrdila ne le razvoj sposobnosti, temveč tudi načrtnost dela in 
prizadevnosti v ŠD NK Velike Lašče.
Letos je priznanja Nogometne zveze Slovenija, Značko 
nogometaša, podelil najbolj prepoznavni nogometaš občine 
Alen Kavčič. Tudi on je pričel s spoznavanjem osnov nogometa 
v ŠD NK Velike Lašče, na kar smo zelo ponosni. Zahvaljujemo se 
mu, da se je odzval povabilu in na zaključku podelil priznanja in 
s tem dal dodatni pečat. 
Želimo mu še veliko uspeha na njegovi poti.

Za tekmovanje otrok so vedno zainteresirani starši, ki na takšnih 
prireditvah zelo radi sodelujejo. To je bilo razvidno tudi tokrat in 
se jim za njihov prispevek še posebej zahvaljujemo.
Nasvidenje tudi v prihodnje.

Za ŠD NK Velike Lašče zapisal: Mitja Pintarič
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sta Juretu pomagala, da je 
dirke zelo obetavno začel, 
a se je včasih zaradi napak 
moral ponovno prebijati v 
ospredje. Vedno se je prebil 
do vrha, a večkrat ostal na 
nehvaležnem četrtem 
mestu. Na domačem 
dirkališču v Šentvidu pri 
Stični pa je iz sebe iztisnil 
največ in si tako privozil 
drugo mesto na dirki in s 
tem svoje prve stopničke 
v karieri. To je bila njegova 
zadnja dirka v sezoni, saj 
je poškodba zapestja s 
treninga terjala svoj davek. 
Bolečine so bile prevelike, 
zato svojega dirkalnika ni 
mogel več varno upravljati.

Oba si želita napredovanja in še boljših rezultatov v naslednji 
sezoni, za kar bo potrebno še ogromno garanja, odrekanja in 
preživljanja ur na svojih motorjih.

Tanja Komučar

Šport in rekreacija

Harmonija telesa, duha in duše

Šport in rekreacija

Spoštovani!                                                                       

V okviru  izvajanja preventivnih  programov bomo 
nadaljevali s programom vadbe

 »RAZGIBAJMO SE«.
Program je namenjen predvsem tistim, ki imajo težave s 
hrbtenico, za boljše počutje, za manj bolečin v križu …

Vadba bo potekala v MALI ŠPORTNI DVORANI VELIKE LAŠČE 
za I. skupino ob  ponedeljkih in za II. skupino ob četrtkih 
zvečer – od  20. do 21. ure  (od 1. oktobra  2012 do 25. aprila  
2013).  

Program bo vodila Martina Bavdek Nedeljkovič, dipl. med. 
sestra. 
Cena programa za sezono 2012/2013 za eno uro vadbe 
tedensko je  15,00 Eur, za dve uri tedensko pa 20,00 Eur. S 
tem zneskom se pokrije najemnina prostora, ostali stroški 
pa se sofinancirajo iz občinskega proračuna – preventivni 
programi.
Vpis in pričetek vadbe bo v PONEDELJEK, 1. OKTOBRA 
2012,  ob 20. uri za I. skupino, za II. skupino pa v ČETRTEK, 4. 
OKTOBRA 2012, ob 20. uri. 

 
Udeleženci naj s seboj prinesejo brisačo in športne copate.

Lepo vabljeni!
Občina Velike Lašče

ZAČETNA VADBA JOGE 
ob sredah, ob 20.00 v Levstikovem domu

Asane, dihalne vaje, sproščanje, meditacija za zdrave 
telesne procese: za zdravo in prožno hrbtenico, sklepe in 
mišice, odpravlja bolečine le-teh, glavobole, slabo spanje, 

depresijo; uravnava krvni tlak, prebavo;  krepi pred stresom, 
imunski in dihalni sistem, kosti; vzdržuje hormonsko 

ravnovesje, življenjsko energijo, pomirja; pomlajuje telo 
in duha; izboljšuje koncentracijo, počutje; širi zavest, 

ustvarjalnost; poglablja samospoznavanje, pozitivne misli, 
dobre medosebne odnose … 

OSNOVNI 12-urni TEČAJ
PO SISTEMU SAVININA JOGA OBRAZA

Se želite znebiti gub, podočnjakov, podbradka, spuščenih 
vek, upadlih lic in zadržati mladosten, sijoč videz? Naravni 

lifting obraza pomlajuje, odpravlja znake staranja, obnavlja 
notranje organe in hormone, od  20. leta dalje. Zbiramo 

prijave.

BODY-FACE YOGA
Vadba telesa – asane – za prožno in zdravo telo ob pravilnem 
dihanju, tudi z jogijskimi  pripomočki, oblikuje telo; obrazna 

joga za pomlajen, sijoč obraz, odpravlja znake staranja, 
obnavlja notranje organe in hormone, z refleksoterapijo. 

Pričetek v oktobru, zbiramo prijave.

www.joga ribnica.si, www.obrazna joga.si
041 397 789 ali 041 316 989

SVET MOTOKROSA 
BRATOV AHČIN
Motokros ni brezglavo norenje po zaprašenih in blatnih pistah, 
njivah in gozdovih. Gre za vrhunsko pripravo dirkališča, ki zahteva 
tekmovalčevo popolno koncentracijo ter odlično fizično ter 
psihično pripravljenost. Motokros je tudi družinski šport, saj brez 
pomoči in podpore družine ter prijateljev ne gre. 

Matevž in Jure Ahčin se že nekaj let udeležujeta motokrosističnih 
dirk. Oče Franci poskrbi za pripravo njunih tekmovalnih motorjev 
tako na treningih kot tudi na dirkah. Poleg vzdrževanja motorjev 
poskrbi in organizira večino dogajanja v tem športu. Mami Mirjam 
poskrbi, da voznika in cela spremljevalna ekipa ni lačna, brat Aljaž 
pa je stalni spremljevalec ter pomočnik na treningih ter dirkah, 
saj poleg trenerja Aleša Zajca priskrbi voznikoma vse potrebne 
informacije na progi.
Po letu premora sta Matevž in Jure zopet vstopila v svet motokrosa 
in tako spet postala del motokros karavane v Sloveniji. Matevž je 
dobro okreval po hudi poškodbi noge, ki jo je utrpel  v sezoni 2010 
na dirki za pokal Akrapovič. Letošnja sezona se je začela oktobra v 
telovadnicah VigorGrounda. Po učinkovitih kondicijskih pripravah 
sta pozimi trenirala še na Rabu in v Italiji. Otvoritev letošnje dirkaške 
sezone, ki je potekala marca v Vrtojbi, je bila več kot obetavna. Oba 
sta pokazala, da sodita v sam vrh.
Matevž je letošnjo sezono vstopil v razred Open R2. To je razred, ki 
je tik pod kraljevsko skupino Open R1. Matevž je celo sezono nizal 
dobre rezultate, a je zaradi pomanjkanja izkušenj ostal za prvimi 
tremi, a večkrat stal tik pod stopničkami. V celi sezoni je brez točk 
ostal le enkrat, ko je bil zaradi okvare motorja prisiljen odstopiti. Ta 
odstop pa je Matevža le navdal z borbenostjo in željo po doseganju 
najvišjih mest in tako je še isti dan na dirkališču pokazal, da manjša 
okvara motorja zanj ni ovira. Sezona se je odvijala po načrtih vse 
do predzadnje dirke, ko je Matevž v težkih pogojih grdo padel ter 
utrpel zlom ključnice in lopatice. Spustiti je moral zadnjo dirko, a 
je sezono vseeno končal skupno na odličnem sedmem mestu 
izmed petinštiridesetih uvrščenih tekmovalcev. Matevž že okreva 
in ima nove načrte ter cilje za prihajajoče sezone. Poleg pokalnega 
prvenstva se je Matevž udeležil tudi dirke državnega prvenstva in 
jo končal na odličnem šestem mestu.
Jure Ahčin je nastopil v razredu R3. Prvo dirko je konkurenci ter 
gledalcem pokazal svojo odlično fizično pripravljenost. Kljub 
neizkušenosti je bil trn v peti svoji konkurenci. Pogum in hitrost 

»OSNOVNI TEČAJ PO 
SISTEMU: SAVININA 
JOGA OBRAZA«
Zakaj joga obraza?
Za zdravje in lepoto. Danes sta to dve pomembni vrednoti, 
ki prinašata v življenje vsakega posameznika optimalno 
energijo za uspešno in srečno življenje. 
Z razgibavanjem 599 telesnih mišic dosegamo dobre zdravstvene 
in lepotne učinke telesa, ravno tako z razgibavanjem 57 mišic 
obraza, a zato porabimo dve tretjini manj časa.
Sklopu vaj za krepitev obraznih mišic bi lahko rekli tudi fitnes 
obraza, saj se le-te okrepijo, učvrstijo, s tem se poveča tudi 
volumen obraza, ki mu daje  mladosten videz, koža ni več 
upadla, temveč deluje zdravo in sijoče. Delujete lahko na 
najobčutljivejše dele obraza, kot je npr. področje okrog 
oči, kjer je koža tanka, izpostavljena mimiki in gubanju, 
povrh vsega pa se pojavijo še podočnjaki, s katerimi se 
spopadete brez težav. Ko se mišice okrepijo, se zmanjša 
tudi gravitacija obraza, zato je to naravni lifting obraza. 
Zmanjša se podbradek, ustnice se napolnijo, koža postaja 
vedno bolj napeta, dobro prekrvavljena, kar pomeni, da 
se postopno gladijo tudi gube. Gube pa nastanejo zaradi 
mnogih nezavednih izrazov obraza, ki prekinejo harmonijo 

majhnih skupin mišic, povezanih med seboj pri delovanju. 
Kjer se pojavijo gube, je že prisoten zastoj energije na 
refleksni coni in s tem na notranjem organu, s katerim se 
le-ta povezuje, kar  sčasoma vpliva na njegovo zdravje. Čvrste 
mišice podpirajo delovanje žlez z notranjim izločanjem, 
prav obrazne mišice pa podpirajo žleze v glavi, ki dirigirajo 
žleze v telesu. Te proizvajajo hormone, od katerih so odvisne 
naravne funkcije delovanja organizma in delujejo na vsako 
celico telesa. S starostjo nivo mnogih hormonov upada, kar 
deluje na vse organe, s tem se povečujejo bolezni, upadata 
vitalnost in zunanja lepota. V sodobnem načinu življenja zaradi 
stresov in premalo gibanja tovrstne težave ne prizanašajo 
tudi mlajšim generacijam (pozabljivost, depresija, slabo 
spanje, osteoporoza, libido, neplodnost, policistični jajčniki, 
obolenja ščitnice in drugih vitalnih organov, fibromialgija, 

foto Barbara Koblar

prekomerna teža, izgorelost, rakava obolenja, utrujenost, 
čustvena občutljivost …). Če pa temu pridružimo še nezdravo 
prehrano, so učinki razstrupljanja telesa prav dobrodošli. 
Joga obraza, ki jo je v Slovenijo prinesla Savina A. Ritter, 
temelji na izkušnjah in delu dermatologov, nevrokirurgov, 
fizioterapevtov, kozmetičnih delavcev, jogijskih in taoističnih 
znanj. Prinaša sklop vaj, ki jih lahko izvajate kjer koli in kadar 
koli, popravljate zunanji izgled celotnega obraza ali posameznih 
delov in povečujete zavedanje o sebi in svojem zdravju.
Do sedaj smo bili navajeni razgibavati le telo, obraza pa ne, 
saj za to poskrbijo kozmetični izdelki in masaže. A ravno obraz, ki 
zavzema samo štiri odstotke in pol celotne površine kože našega 
telesa, je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in 
očem. Pripoveduje zgodbo o vsakem posamezniku, njegove 
poteze in izžarevanje pritegnejo sogovorca ali mimoidočega, 
lahko tudi ne. Potrudite se, da bo zgodba vašega obraza 
posebna, a obenem tudi preprosta, zanimiva in osrečujoča 
za vas osebno in bo napolnila že pogled mimoidočega. Joga 
obraza je pot vašega uspeha.

Darinka Suljević, inštruktorica z licenco



34 35Trobla 6/2012 Trobla 6/2012Šport in rekreacija Stranke

USTVARJALNOST IN 
TELESNA VADBA
Vabimo stare in nove člane, da se nam pridružijo na Energijski vadbi 
in sproščanju vsak ponedeljek, od  17. septembra v jesenski sezoni 
2012/2013.
Skupinska Energijska vadba je vadba, pri kateri s pomočjo različnih 
vaj vplivamo na povrnitev in vzdrževanje zdravja. Vaje so primerne 
za vse starosti in tudi v poznem življenjskem obdobju omogočamo 
priklic sposobnosti našega organizma.  Z njimi se spodbudimo, 
da ostajamo zdravi in vitalni v vseh obdobjih življenja. Da 
prebudimo vse mišice, ki so morda zaradi ponavljajočih se gibov 
preveč zategnjene in jih moramo sprostiti, ali druge, ki so zaradi 
neuporabe mlahave, in jih moramo obuditi v gibanje.  Vadba se 
ne ukvarja le z mišicami, pomaga nam tudi podaljševati gibljivost 
sklepov in deluje kot preventiva. Ker je v zdravem telesu tudi zdrav 
duh, vaje pomagajo predvsem k dobremu počutju in pozitivni 
naravnanosti. Vplivamo lahko na porabo stresnih hormonov, na 
porabo sladkorjev in omogočimo shranjevanje energije v jetrih, 
filtriranje tekočin preko ledvic in mehurja. Prav tako izboljšamo 
dihanje s tehnikami, ki to podpirajo in omogočajo.  Svoj utrip in 
delovanje srca uskladimo z gibanjem, delovanje živčevja se aktivira, 
poskrbimo za pretok limfnih poti. S telesnega preide delovanje vaj 
tudi  na druge nivoje  in vsa zanikana čustva, ki vodijo v depresijo in 
izgubo nadzora nad seboj, pa tudi zanikanja, ki jih iščemo za druge. 
Z vajami lahko presežemo do te mere, da ne vplivajo informacije 
več na nas. Energijska vadba in sproščanje  zaradi svoje celovitosti  
spodbujata tudi  pretok kemičnih reakcij in sporočil preko čutil v 
možgane in od tam do različnih mišičnih sklopov in spet nazaj. Od 
sposobnosti našega dojemanja in notranjih izkušenj  je odvisno, kaj 
je dobro za naše najboljše počutje in ravno zato lahko  spremenimo 
vse zaznave v takšni meri, da vplivajo na osebne pozitivne odzive, 
s katerimi oblikujemo vsakdanjost in pomagamo,  da se zdravilne 
vibracije zaznajo v prostoru znotraj nas samih in tudi v naši okolici. 
Ostane nam notranji mir in vir moči za nov delovnik in vsakdanjik.
Primer zelo preproste VAJE za sprostitev:
Sprostimo telo in čustva. Popolnoma se umirimo. Bodimo 
nežni in pozorni. Z VDIHOM usmerimo pogled za zaprtimi očmi 
navzgor in rahlo v notranjost svoje glave, kot bi za zaprtimi očmi  
potegnili pogled vase s polkrožnim nežnim gibom. Tam se nahaja 
hipotalamus, hipofiza in epifiza,  tudi tako imenovano tretje oko. 
Ob IZDIHU nežno sprostimo pogled - usmerimo ga, kot običajno 
(oči so še vedno zaprte)zaključimo polkrog.  Ponovimo  nekajkrat. 
Po nekaj ponovitvah se potopimo v stanje popolne umiritve - ko 

ob gibanju ni napora in imamo občutek, da smo prestopili v stanje 
zavesti, kjer zdravimo sebe.
Počasi odpiramo oči, ohranimo sproščenost, pretegnemo se.
Ko dosežemo »zrela leta«, nas pridobivanje iskrenega spoštovanja 
varuje pred udorom bolezni in je veliko bolj naravno zdravilo 
kot preštevanje holesterola in ugotavljanja, ali smo vzeli tablete. 
Samospoštovanje in spoštovanje do vsega živega vlije srcu občutek 
zaupanja in samozavesti in je kot balzam za našo notranjost. Gibljivi 
možgani ustvarjajo lastno inteligenco. Vemo, da nam telesne 
vaje koristijo čisto od mladih nog, ko se mišice šele razvijajo, in 
preko srednjih let, ko se veča mišična masa, življenje pa vdira 
z vedno več stresa in načenja telo tako ženskam kot moškim. 
Posebna prednost energijskih vaj pa je tudi, da lahko z določenimi 
tehnikami prepoznamo in odpravimo probleme, poiščemo poti do 
koncentracije, spremenimo navade in odplaknemo proste radikale. 
Skratka, vplivamo na celice in celično inteligenco, ki jo zmore 
samo naše telo in je značilno za vsakega posameznika.  Energijska 
vadba ima tudi kvantni učinek, ker glede na količino opravljenih 
vaj in dihalnih tehnik daje priložnost telesu, da se obnovi. Obnovi 
najfinejše vzorce funkcionalnosti in zmožnost poprave svojih 
lastnih notranjih zmogljivosti. Telo pošilja nezgrešljive informacije, 
in ko ta sporočila znamo prebrati, lahko ugodimo vsem svojim 
potrebam. Vemo, da nam želodec javi, da smo siti, telo z izgorelostjo 
in utrujenostjo išče počitek, mišice trepetajo in se občutijo krči, ko 
smo preobremenjeni, in črevesje je dehidrirano, ko smo zaprti. 
Torej, ko ujamemo naravni ritem kljub zahtevam sodobnega časa in 
ne zapademo v brezglavo hitenje, imamo več možnosti za zdravo in 
vitalno življenje do poznih let. Ena izmed teh možnosti je Energijska 
vadba in sproščanje.
Opustimo lahko tudi bojevanje z negativnostjo in bojevanje s seboj. 
Opustimo obsojanje, prav tako ocene in odločitve »prav in narobe«. 
Strah naj bo pod kontrolo. Vse to nadomestimo s pozornostjo in 
čarobno besedo ljubezen. Zaupajmo v to, kar delamo. V pomoč 
nam bo naša notranja energija in nekaj tehnik, ki jih bomo z raznimi 
vajami prebudili ali zgradili.  
Če ste se našli v kateri od teh misli in vam dih življenja predstavlja 
kakovost in zadovoljstvo, se vidimo na Energijski vadbi  ob 
ponedeljkih ob 19.00 uri v dvorani na Turjaku, kjer se bomo družili 
skoraj debelo uro. Pogovorili se bomo lahko tudi o težavah, ki vam 
kratijo vsakdanjik, ali pa se samo dobro imeli, se prepotili in se 
seveda tudi sprostili. Lahko pa se dogovorimo tudi za terapijo. Za 
vadbo  potrebujete ležalko, trenirko ali ohlapno oblačilo, toplejše 
nogavice in za začetek dobro voljo, potem pa kar samo steče in z 
veseljem se redno družimo.  
Se vidimo, da izvemo še več.

Za vas pripravila vaditeljica in terapevtka Tina Sešek, 041 745 363

Srečanja občinskih odborov SDS v 
Lepeni  smo se letos članice in člani 
OO Velike Lašče  udeležili v velikem 
številu. Vsakoletno srečanje v dolini 
Soče je namenjeno predvsem 
druženju in spoznavanju, letos pa 
je bilo še posebno pomembno, saj 

smo se srečali z ministri in evropskimi poslanci iz naše stranke 
in še posebej z Janezom Janšo, predsednikom naše stranke, 
in Milanom Zverom, kandidatom na letošnjih volitvah za 
predsednika države.
V pozdravnem nagovoru  je predsednik vlade orisal predloge 
in načrte za izhod iz krize, v kateri se je podobno kot nekatere 
druge države v EU znašla tudi naša država, in poudaril, da se 
bomo z odrekanjem in boljšim gospodarjenjem, poštenim in 
odgovornim delom lahko rešili sami, seveda  le, če bomo enotni 
pri sprejemanju reform, ki bodo omogočile več delovnih mest, 
gospodarsko rast in s tem višji standard.

Posebej pozorno pa smo prisluhnili nagovoru Milana  Zvera, ki 
bo letos kandidiral za Predsednika Republike Slovenije. Posebej 
je poudaril, da se bo trudil za novo smer v razvoju Slovenije, da 
bo  pravična, solidarna in gospodarsko učinkovita, v kateri bomo 
razvijali našo  kulturno dediščino, slovenski jezik in dvignili ugled 
Republike Slovenuje v Evropski uniji in v svetu. 

Pozneje smo se z njim tudi srečali in po pogovoru ocenili, da 
je vreden zaupanja in pravi človek za  predsednika Republike 
Slovenije, zato nas je vse prisotne prepričal in bomo na volitvah 
za  predsednika prav gotovo označili številko pred imenom dr. 
Milan ZVER.
Seveda smo bili dejavni tudi na območju naše občine. Naši 
člani v občinskih odborih so se redno udeleževali sej, da je delo 
potekalo tekoče, seveda če so to dovoljevale okoliščine, srečavali 
pa smo se tudi na sejah občinskega odbora SDS in na eni od sej 
ob osebnem prazniku – sedemdesetletnici – čestitali našemu 
članu Janezu Petriču in se mu zahvalili za prizadevno delo med 
slovenskimi demokrati in mu zaželeli, da bo še dolgo med nami, 
da  nam bo  tudi v prihodnje za zgled prijaznega in delavnega 
človeka.

Občinski odbor SDS Velike Lašče

DVOSOBNO STANOVANJE, 57m2 + balkon cca 4m2 + klet 
cca 4m2. ZK, kabelski internet, digitalna TV, telefon, ogrevanje 
sekanci, domofon. Stanovanje je bilo leta 2006 kompletno 
obnovljeno, je locirano v tretjem nadstropju v mirnem in lepo 
vzdrževanem bloku. V primeru najema ponujamo možnost 
kasnejšega odkupa po ugodnejši ceni. Cena po dogovoru, tel. 
št. : 041 847 223

PRODAM popolnoma obnovljeno dvosobno stanovanje v 
Ribnici (2. nadstropje; 63,94 m2  in klet).  Stanovanje je vpisano 
v ZK. Cena: cca 70.000 €. Kontakt: 040 570 608

ZELO UGODNO PRODAM dvojček, 155 m2 bivalne površine na 
lepi lokaciji v Puščah v 3. gf.  Vse inštalacije  so že pripeljane do 
objekta. Možnost dograditve po vaših željah in kompenzacije 
z drugo nepremičnino. Najugodnejša ponudba primerljivih 
nepremičnin v okolici. 041 751 266

PRODAM dvosobno stanovanje v Ribnici v 1. nadstropju 
majhnega  bloka (le 4 stanovanja) v skupni izmeri 93,11 m2 
(59 m2 plus 2 balkona v skupni izmeri 10,93 m2, klet  v izmeri 
18,76 m2 in drvarnico v izmeri 7, 11 m2) z možnostjo  ureditve 
dodatne sobe cca 20 m2 na podstrešju, adaptirano l. 2006,  v 
mirnem naselju, obdanim z veliko zelenico in lepim razgledom. 
Bližina vrtca, trgovine, šole, lekarne, avtobusne postaje ... 
V stanovanju se nahaja po meri narejena kuhinja. Možnost 
ureditve še ene dodatne sobe na podstrešju v velikosti cca. 
20 m2. Stanovanje je ZK urejeno CK na lesno biomaso, KATV, 
internet, tel. priključek. Pomagamo pri prepisu. Vredno 
ogleda.  Cena: cca 77.000,00 EUR, tel. št.: 031/867-116 (Peter).

MALI OGLASI   MALI OGLASI   MALI OGLASI

ARGENTINSKI MATURANTJE TUDI LETOS 
OBISKALI NAŠE KRAJE
Maturantje iz Argentine so se med enomesečnim obiskom v 
Sloveniji v soboto, 7. julija 2012, ustavili tudi v naši občini. Gre 
za maturante petletnega slovenskega srednješolskega tečaja, 
ki vsako leto ob zaključku šolanja obiščejo Slovenijo. Čeprav je 
njihova rodna domovina Argentina, so njihove korenine v Sloveniji 
in slovenstvo prenašajo iz roda v rod.  Med odkrivanjem lepot naše 
Slovenije pa so obiskali tudi grad Turjak, Trubarjevo domačijo, 
Velike Lašče, v Dvorski vasi na gasilski veselici pa so doživeli 
zabaven utrip druženja ob tovrstnih srečanjih.

LČ

MALI OGLASI   MALI OGLASI   MALI OGLASI
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Medved, ne kot razvojna priložnost, ki 
jo vidijo posamezniki, pač pa kot velik 
problem, s katerim se soočamo občani, je 
dnevna tema pogovorov med domačini – 
kje so ga videli, kako je bila velika družina, 
kje je raztrgal silažne bale, uničil njivo 
koruze, razlomil sadno drevje ali pa se 
spravil nad čebelje panje. 
Ob stalni  prisotnosti velikih zveri – rjavega 
medveda – se počutimo ogrožene. Zaradi 
strahu pred medvedi nam je omejena 
pravica do svobodnega gibanja v okolici 
doma, na lastnem zemljišču, peš hoji po 
lokalnih in celo državnih cestah, do pravice 
do sprehoda v naravo, v gozd, do pravice 
do dela na kmetiji – ko gre za ročna dela, 
ki jih na polju ali v gozdu opravljamo 
posamezniki – sami (okopavanje, ročno 
grabljenje po strminah, kjer z mehanizacijo 
ni možno, čiščenje in pospravljanja gozda 
in drugo). 
Problem, ki ga izpostavljam, je v naši 
občini prisoten že vrsto let. Občani 
smo na to že velikokrat  opozarjali vse 
pristojne inštitucije, seznanjali medije, 
pisali peticije z zahtevami, da se stalež 
medvedov na našem območju zmanjša, 
saj postaja stanje nevzdržno tako z vidika 
ogroženosti človeka kot z vidika škode, ki 
jo zveri povzročajo. Rezultat vseh naših 
prizadevanj je, da je populacija rjavega 
medveda na območju Velikih Lašč (in 
sosednjih občin) vedno večja. Ukrepi, 
ki so bili na tem področju sprejeti, pa  so 
bili očitno vsi usmerjeni v korist živali, ki 
je človeku nevarna, in ne v korist ljudi, 
ki nismo v te kraje prišli včeraj in se nam 
danes očita, da ne znamo sobivati z 
medvedom.  

Dogodki v letošnji spomladi so nam še 
posebej dali vedeti, da je ogroženost s strani 
medveda v našem okolju še kako resna 
stvar, ko je medved med 22. in 27. majem 
2012 napadel človeka dvakrat, tretjič pa 
se je srečanje k sreči končalo brez napada, 

in sicer tako, da je skupino tekmovalk do 
konca prireditve potem spremljal lovec 
(šlo je za gasilsko tekmovanje v orientaciji).
V pomoč vsem, ki se čutimo ogrožene ali ki 
nam zver uničuje z žulji prigaran zaslužek 
iz kmetijstva, se ustanavljajo razne 
nevladne inštitucije, vodijo razni projekti, 
tiskajo plakati in zloženke ter organizirajo 
okrogle mize, vse s ciljem, da se nas nauči 
sobivati z medvedom. Se pa postavlja 
vprašanje, ali je vse to namenjeno tistim, 
ki medveda opazujejo iz varne razdalje, 
ali bo kaj od raznih projektov usmerjeno 
tudi v dejansko zaščito ljudi in njihovih 
dobrin na podeželju. Če navedem samo 
primer Sporočila za javnost z dne 28. 5. 
2012, ki ga je zapisal Zavod za gozdove 
ob  dogodkih v Velikih Laščah in Zapotoku 
z naslovom Srečanja ljudi in medveda so 
lahko tudi neprijetna. Verjetno napadene 
žrtve medvedovega ravnanja ne bi ocenile 
zgolj kot neprijetnost. Že iz naslova tega 
sporočila je jasno razbrati, da pristojne 
službe  problem zelo podcenjujejo in 
ga ne jemljejo resno. To je jasno tudi iz 
nadaljevanja v tem zapisu, ko navajajo, 
da »Drugih ukrepov v smislu odstranitve 
živali vsaj zaenkrat ne bomo izvedli, saj je 
šlo za incident v povsem naravnem okolju, 
ki je tudi del osrednjega življenjskega 
prostora rjavega medveda v Sloveniji.« 
V tem sporočilu za javnost nam pristojni 
v obdobju maj, junij tudi odsvetujejo 
sprehajanje s psom v gozdovih. Očitno niti 
ti »neprijetni«  dogodki niso pripomogli k 
temu, da bi se odgovorni soočili z dejstvom, 
da ljudje nismo ogroženi v strnjenih 
gozdovih, kamor naj pač ne zahajamo, 
ampak smo ogroženi v neposredni bližini 
svojih bivališč, v naseljih, na javnih cestah. 
Ali navedeno priporočilo pomeni, naj svoje 
pse vsaj dva meseca na leto držimo zaprte 
v hiši ali naj jih naložimo v avto in peljemo 
na sprehod v Ljubljano?
Omeniti moram še povračilo škode, ki jo 
oškodovanci (kmetje) dobimo ali dobijo od 
države v primerih, ko nam  medved uniči 
pridelke. Odškodnina je nizka, izplačana 
z zamikom in pod pogojem, da smo prej 
svoje pridelke ustrezno zavarovali, pa je 
do škode kljub temu prišlo. Stroškov dela 
in materiala v povezavi z zaščito pridelkov 
pri tem nihče ne upošteva (gre za ure in ure 
dela, ko gradimo zaščite okrog njiv, silažnih 
bal, sadovnjakov, čebelnjakov, in visoke 
stroške s tem povezanega materiala). 
Sprašujem se, ali torej to, da je nekdo nekoč 
naše okolje razglasil za osrednji življenjski 
prostor rjavega medveda, pomeni, da 
nimamo enakih pravic do varnega življenja 

kot ostali državljani, da je v našem okolju 
medved poteptal človekove pravice?
Z vso navedeno problematiko sem v 
juniju seznanila Varuha človekovih pravic, 
ki mi v odgovoru svetuje, naj se obrnem 
na pristojne organe – Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Zavod za gozdove 
Slovenije in Veterinarsko upravo RS.  V 
nadaljevanju obsežnega odgovora pa je v 
poudarjenem tisku med drugim, zapisano:
»Veljavna zakonodaja torej skuša 
najti ravnovesje med interesi varstva 
naravne dediščine (in potrebami prosto 
živečih živalskih vrst) ter legitimnim 
pričakovanjem ljudi, da ne bodo ogroženi 
zaradi morebitne napadalnosti živali ali 
zaradi škode, ki bi jo utegnile povzročati.«
Se ob takem odgovoru  lahko res počutimo 
nekoliko manj ogrožene? 

Bodo razni projekti, ki skušajo osvetliti 
vprašanje sobivanja človeka in zveri in 
v tem vidijo celo razvojno priložnost, 
pomagali uresničiti to, kar je bilo zapisano 
ob pogledu na medveda s tretje strani 
(iz projekta Medved naš vsakdanji): »če 
medveda že imamo, potem imejmo še mi 
kaj od tega.« 
V odgovor na vprašanje: »Kaj imamo od 
njega mi?«, si lahko zastavimo le novo 
vprašanje: »Polje, kdo bo tebe zaščitil?«, 
in si namesto legitimnega pričakovanja 
ogledujemo razdejanje in uničenje.    

V. V. 

MEDVED – NAŠ VSAKDANJI  PROBLEM SAJ NI RES
Ja, pa je. Na dimniku občinske stavbe na Vidmu v Dobrepolju 
sem opazoval »čisto ta pravo« štorkljo ali štrka po prekmursko. 
Kar ne moreš verjeti, da je res, kajti v naših krajih se običajno 
ne zadržujejo. Oči pa zagledajo še veliko gnezdo iz dračja na 
dimniku stavbe Kmetijska zadruga Videm. V gnezdu pa štiri 
odrasle mladiče štorkelj. Opazoval sem mimoidoče, nihče pa 
se ni ozrl na dimnik. Vprašal sem se: Ali ne vedo ali pa vedo in 
temu ne namenjajo pozornosti? Toda med fotografiranjem se je 

nabralo veliko občudovalcev, 
vsak pa je imel kar nekaj 
znanja o štorkljah, tako 
o prehranjevanju kot o 
njihovih navadah in selitvi, 
da se je bilo navsezadnje kar 
prijetno družiti.
Pravijo, da se štorklje 
zadržujejo tam, kjer so dobri 
ljudje. Torej podobno kot je 
bilo svoje čase z lastovkami 
v hlevih, ko so bili še polni 
živine. Kaj pa medved, po 

kom se  ravna? V naših gozdovih in dvoriščih jih bo kmalu več kot 
domorodcev. Ravno sedaj je čas, ko lomasti po koruzi, da kmetu 
oziroma ljubitelju vzame še tisto malo volje, ki jo ima, da bi si v 
zimskem času nekajkrat privoščil zabeljenih koruznih žgancev. V 
letošnjem letu je na naših vrtovih prava »invazija« ptičev kosov 
oziroma samic, ki so tako 
vsiljive in požrešne, da ne 
ostane za njimi dobesedno 
nič. Veliko je letos tudi 
poljskih miši. Kljub temu 
da jih lovimo  po njivah, 
vse oglodajo. Svoje čase je 
bila enkrat letno zakonsko 
predpisana deratizacija, 
danes pa o tem ne vedo 
nič, bolezen mišja mrzlica 
pa se vse bolj širi. Letošnja 
vročina, zlasti v avgustu, 
je že do velikega šmarna 
pokazala, kaj zmore. Sadno 
drevje kaže gole veje, 
trava je rjava, zelenjava 
po vrtovih je več ali manj 
neokusna in uničena, celo cvetlice nimajo tiste barve in svežine, 
ki smo je vajeni. Ženske pravijo, da se ne gredo več … Torej se je 
res svet postavil na glavo, kot nam je bilo prerokovano iz zvezd 

(astromantija). Kaj bo 
še, se pa ne ve. Je 
pa tudi res, da če 
prepogibaš žico med 
prsti, se segreje in 
poči. Tako si namreč 
pomagaš, če nimaš 
pri roki klešč.  

Jože Škulj, org.

Stara z odraslimi mladiči

Z MEDVEDOM NA 
POČITNICAH
Z družino živimo v mestu, zato sva s sestro toliko bolj veseli, 
ko prideva v Dvorsko vas na obisk k starim staršem – lahko 
občudujeva cvetoče travnike, podeželsko pokrajino in gozd. 
Tudi pozimi, ko se sankamo v zimski idili  in uživamo v snežnih 
radostih, je lepo, najlepše pa je seveda poleti, ker prideva za 
dlje časa. Tu tako preživiva nekaj počitniških tednov. Radi 
tudi pomagava pri delu in nama je v veselje opazovati, kako 
celoletni trud obrodi svoj sad. Kako se jabolka in hruške 
debelijo in pridobivajo lepo rdečo barvo, kako je čebula 
debelejša kot v prejšnjih letih, kako je krompir dobro uspel. In 
štejeva, koliko zabojev smo ga nabrali. Eno leto je boljše, drugo 
malo slabše. Letos smo bili vsi malo razočarani nad češnjo, saj 
ni bilo veliko plodov, kar pa je bilo, so si prilastili ptiči. Korenje 
in krompir pa si še preveč rad privošči voluhar. Tretji julijski 
teden je zaznamovala druga žival. Ko je stara mama šla na 
vrt, je v meji opazila razkopano čmrlje gnezdo. Ko sem ga 
videla, me je kar malo stisnilo pri srcu in pogrelo v glavi, saj 
so se mi uboge in zmedene živalce pošteno smilile, medtem 
ko so letale okrog podrtega gnezda. Medved je iz satovja 
izpil ves med, upala sem, da je vsaj matica ostala. Ker smo se 
ravno letos pri pripravah na šolsko in državno tekmovanje 
iz biologije učili o čmrljih in čebelah, sem poskušala gnezdo 
zavarovati na tak način, kot je bil predpisan v literaturi. Žal se 
je izkazalo, da matice ni notri, zato gnezdu ni bilo več pomoči. 
Naslednji dan nas je bilo že več, ki smo se jezili na medveda. 
Ali bolje rečeno na medvede, ker jih je bilo, sodeč po sledeh 
v travi in škodi, ki so jo naredili, več. Jaz sem se jezila nad že 
drugim razkopanim gnezdom (dve gnezdi v dveh nočeh, obe 
oddaljeni trideset metrov od hiše). Poleg tega so razkopali 
gredico korenja, raztrgali tri bale krme in polomili mlado 
jablano. Če začnem pri čmrljih: seveda je razumljivo, da imajo 
naravne sovražnike, je pa dejstvo, da jih medved nima več – 
še njegov edini naravni sovražnik, človek, ni več sovražnik. In 
verjetno ni treba poudarjati, kaj se zgodi, ko je ene vrste živali 
na nekem območju preveč … V naslednjih dneh smo namreč 
ob travnikih opazili še več razkopanih gnezd, in če se bo to 
tako nadaljevalo, mnoge rastline ne bodo imele opraševalcev. 
Čebele jih ne bodo mogle nadomestiti, saj so prilagojene na 
drugačne vrste cvetov. Kar pa zadeva vrtnine; ljudje posejejo, 
da bodo želi, in ne zato, da bodo vse uničili medvedje. Škoda 
navsezadnje le ni bila tako majhna. Kaj pa odškodnina? Če 
ni ograjeno, potem nič. Za ograditev vrta, njive, sadovnjaka 
je potrebno tako delo kot material. Sedaj pa naj se ljudje, ki 
delajo od jutra do večera, ukvarjajo še s postavljanjem ograje? 
Medtem lovci in razni strokovnjaki prestavljajo odgovornost 
drug na drugega in ničesar ne ukrenejo. Če nam medved ne 
bi lomastil pred hišo, ne bi imela nič proti njemu – kar naj bo, 
kosmatinček rjavi, godrnjavi. Ravno tako razmišljajo njegovi 
zagovorniki –  ampak če bi se počutili ogrožene, bi gotovo 
spremenili mnenje. Res ni težko biti zagovornik medvedov, 
če živiš v mestu ali pa na drugem koncu Slovenije in nimaš 
predstave o tem, kakšno je sobivanje z njim. Prav rada bi ga 
poslala k njim domov, da bi videli, kako je biti z medvedom na 
počitnicah! 

Tjaša V.

Plodovi jablan na golih vejah

Sledi medvedke v koruzi
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»Vojna bo,« so zavreščale in zajokale žene vojakov iz prve svetovne 
vojne ter matere nas malih otrok. Oglasili so se preživeli veterani 
front minule in krvave vojne. Glasno so tolmačili grozote med 
bojem. Mladi smo si predstavljali nastale bolečine, ko granata 
razmesari telo.
Zelo malo smo bili poučeni o novem načinu vojskovanja. 
Predstavljali smo si, da je fronta premikanje državne meje z 
orožjem in jurišem. V boju so padali hrabri možje in sinovi. Zelo 
smo se motili, kasneje pa tudi občutili. Fronta se je premaknila v 
vsako vas in povzročila večje, bolj zahrbtne in krvave žrtve med 
civilnim prebivalstvom. Mnogo vasi je bilo popolnoma uničenih. 
Žrtev vojnega nasilja je bila tudi Dvorska vas.
Dvorska vas je bilo pred vojno precej veliko naselje. Poleg osnovne 
šole je bil v vasi tudi kulturni center. Vsako leto so igralci igrali 
zahtevne igre. Razvita je bila tudi obrt. Mizarja sta bila Tišlerjev oče 
(Grebenc) in Kajžarjev ata (Mencin). Kovačijo je imel Gruden. Možje 
so radi zahajali v gostilni Majerček (Marolt) in Marička (Kožar). 
Fantje so pod vaško lipo ob večerih katero domačo zapeli. Gasilsko 
društvo je bilo vedno v pripravljenosti. Ne smemo pozabiti, da smo 
imeli tedaj v vasi inovatorja. Ata Ivan Mencin je bil deklica za vse 
dejavnosti. S svojim znanjem je pomagal vsakomur v vasi in daljni 
okolici. To vaško idilo je uničila druga svetovna vojna.
Leta 1942 se je začel po vsej Sloveniji odpor proti okupatorju. 
Pojavili so se prvi partizani. Iz naselja Rob je prišla skupina 
partizanov v vas in se nastanila v Andrejčevem skednju (Petrič). 
Italijani v Velikih Laščah so izvedeli za njihovo nastanitev v vasi. 
Z vojsko se niso hoteli spopasti s partizani, ampak so naselje raje 
bombardirali. Malo prej so bombardirali Sodražico. Kakšen učinek 
ima bombardiranje na civilno prebivalstvo, smo vedeli že dlje časa. 
Vedeli smo tudi, da bo nastala velika panika. Slutnja je bila potrjena.
25. junija 1942 je bil lep sončen dan. Po kosilu so vaščani odšli na 
delo na bližnje njive, pripravljeni, da bi hitro reševali svoje domove 
v slučaju bombardiranja. Malo jih je ostalo pri hišah.
Popoldne se je na nebu pojavilo letalo in v počasnem in nizkem 
letu zaokrožilo nad vasjo. Odvrglo je med seboj povezani bombi. 
Zaokrožilo je še dvakrat in vsakokrat odvrglo enaki bombi. Bombe 
so bile rušilne. Padle so na Klopinovo poslopje (Žgajnar), Praznikovo 
dvorišče med hlevom in skednjem (Brinšek) ter za Tišlerjevo hišo 
(Grebenc). Rušilne bombe so najbolj prizadele Klopinovo družino 
(Žgajnar). Porušile so vsa gospodarska poslopja, očeta Jožeta pa 
smrtno ranile. Umrl je v Ljubljani v bolnici. Pokopan je na Žalah.
Iz letala so bila vržena tudi zažigalna sredstva. Ta so bila usodna, 
da je vas v takem obsegu pogorela. Zgorelo je 12 hiš in njim vsa 
pripadajoča gospodarska poslopja. Pogorela je tudi cerkev sv. 
Janeza Krstnika. Požgane so bile:
1. Matičkova hiša in gospodarsko poslopje (Kožar),
2. Jakcova hiša (Turšič),
3. Pijatova hiša in poslopje (Virant),
4. Peterlinova hiša in poslopje (Ivanc),
5. Majerčkova hiša – gostilna (Marolt),
6. Lovrinova hiša in poslopje (Petrič),
7. Koška hiša in poslopje (Zidar),
8. Zajča hiša in poslopje (Centa),
9. Šimanova hiša in poslopje (Levstek),
10. Klopinova hiša in poslopje (Žgajnar),
11. Lenčkova hiša in poslopje (Brodnik),
12. Krnelova hiša in poslopje (Škulj),
13. Cerkev sv. Janeza Krstnika,
14. Rotarjeva shramba s kaščo (Žužek),
15. Ivančev skedenj in drvarnica (Hočevar).
Odvržene bombe so s svojo rušilnostjo močno razbile hiši Grebenc 

in Mencin ter gospodarsko poslopje Brinšek. Ko se je ogenj širil, so 
ljudje reševali živino iz hlevov in ostale živali. Z verige je bil rešen 
tudi poznani Peterlinov pes Turin.
Da bi bila panika med ljudmi manjša, so vodstvo nad ljudmi 
prevzeli partizani. Določili so prostor zunaj vasi, kamor smo morali 
oditi vaščani. Prostor je bil določen na koncu vrtov, ki segajo v 
mali gozdič, imenovan Grazdenc. Tu se je zbralo mnogo obupanih 
krajanov in preplašenih živali. Imeli smo vtis, da bo kmalu konec 
sveta.
Mračilo se je že. Vaščani so čakali na nadaljnje predvideno 
preživetje večera. Takrat so zagrmeli topovi v Laščah in neusmiljeno 
obstreljevali cilj. To je bilo naše zavetje. Nastala je še večja panika. 
Ljudje so bežali s kraja zbora.
Partizani so ugotovili, da je potrebno ljudi umakniti iz dosega 
topovskega obstreljevanja. Določili so, da je za to najbolj primeren 
gozd Preska. V dolini tega gozda, imenovani Mrzlica, so partizani 
hoteli postaviti barake za začasno preživetje. Vreme je bilo deževno, 
zato so družine začele iskati zavetje v naseljih Junče, Grebenje, 
Jazbina, Polzelo, Škrlovico, Zlati rep in Srobotnik.
Po italijanski roški ofenzivi so se vaščani ponovno vrnili in naselili v 
vasi. Sprejeli so jih ljudje, ki jim niso pogorele hiše. Pri njih so ostali 
vse do konca vojne.
Bombardiranje vasi je vas kot skupnost zelo prizadelo. Nekateri so 
vas zapustili za vedno. Njihove hiše – ruševine se niso več obnovile. 
Te hiše so: Jakcova, Pijatova, Zajča, Lenčkova in Krnelova. Tu so 
ostali vse do danes nepozidani prostori.
Bombardiranje vasi je ljudi psihično, družbeno in moralno 
popolnoma spremenilo. V vsem hudem so si ljudje postali resnični 
prijatelji, ponudniki kakršne koli pomoči in ljudje, ki so si odpustili 
vsa prejšnja prerekanja. Ljudje so potrto hodili med ruševinami in 
se tolažili, da je morda še rešitev iz tega obupnega stanja. Volja do 
življenja in napredka je vaščanom pomagala, da so si na pogoriščih 
postavili nove domove.
Letos, 25. junija, se je mnogo še živečih krajanov vasi zbralo. Obujali 
so spomine in dopolnjevali posamezna doživetja preživele groze. 
Pobudnik je bil Jože Brinšek (Brejški). Dipl. ing. Jože Mencin je bil 
navdušen nad pobudo in ponudil vso pomoč pri organiziranju 
obletnice bombardiranja vasi. Najprej smo si ogledali začasno 
taborišče v Preski in obiskali Stari malen in studenec Krničnik, nato 
pa posedli v Kajžarjevem skednju na bogati zakuski. Med zakusko 
ni zmanjkalo besed, ki so dopolnjevale doživetje posameznikov v 
času bombardiranja vasi.
Za organiziranje in pobudo se vsi prisotni lepo zahvaljujemo Jožetu 
Brinšku in dipl. ing. Jožetu Mencinu za lep program pogovorov v 
Preski in za bogato pogostitev v Kajžarjevem skednju.
Zahvala obema!

Jože Levstek – Šimanov

70 LET OD BOMBARDIRANJA DVORSKE VASI

TRAVNIK
OB POTOKU 
Na logu pod vasjo                                                                                                                                            
rastejo najlepše trave,                                                                                                                                           
ki so še ostale iz mladosti,                                                                                                                                        
a cvetijo le potoku. 

Cvetoči travnik                                                                                                                                          
je kot en sam velik cvet,                                                                                                                                            
da je najlepša roža,                                                                                                                                            
do koder seže mi pogled. 

Skozi log ob mirni vodi                                                                                                                                             
se vije steza domotožja                                                                                                                                        
med grmovjem,                                                                                                                                         
ki ga prepleta pajčevina.

Pod jezom potok oživi                                                                                                                                            
in ples mlinskega kolesa,                                                                                                                                          
ker se vrti v prazno                                                                                                                                           
v šumeči vodni peni.                         

Nostalgija, ti si moja duša,                                                                                                                                            
ki me greje, ko te ljubim                                                                                                                                           
kot svoje korenine,                                                                                                                                        
da te čutim kot toploto. 

Jože Škulj, org.

SREČANJE MIZARJEV NA 
KRASU
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               RAČUNOVODSKI SERVIS                                                                PROJEKTIVNI BIRO 

 

RMA -  projektivni biro, računovodski servis - Andrej RUS s.p., Hrovača 81, 1310 Ribnica  I tel.: 01 83 62 188 I e-pošta: rma@amis.net  
 

Prepustite Vaše računovodstvo nam!                            
 

 več kot 20-letna tradicija 
 individualni pristop 
 profesionalnost 
 urejena cenovna politika 

 
 
 
 
 
 
 
 Vodimo računovodstvo za podjetnike, zasebnike,  
male družbe in društva 
 svetujemo in urejamo postopke za registracijo s.p. ali družbe 
 svetujemo glede prenosov  lastništva s.p.  

 

več informacij na:  www: rma.si  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejavnost  projektivnega biroja: 
 

 izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste objektov 
(industrijski, poslovni, stanovanjski objekti) z vodenjem 
postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja 
 3D projektiranje z vizualizacijo objekta 
 strokovni in finančni nadzor nad gradnjo objekta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Primer vizualizacije stanovanjskega objekta 

Vsako snidenje je lepo  in prijetno 
doživetje, posebna pa so tista, ki se 
zgodijo po dolgih letih. Eno takih je 
bilo nedvomno tudi srečanje nekdanje 
profesorice Radice Pahor in učencev 
mizarske šole v Idriji, ki so se po več kot 
50, nekateri celo po več kot 55 letih zbrali 
v Lipici, biseru Krasa. Vzdušja ob ogledu 
lepot Lipice, gradu Socerb s prelepim 
pogledom na Koper in Trst, ogleda 

okolice Škocjanskih jam ni pokvarilo niti 
slabo deževno vreme. 
Prijetno srečanje smo zaključili ob 
poznem kosilu v hotelu Maestoso v Lipici, 
kjer smo se dogovorili, da se naslednje leto 
spet  srečamo in si ogledamo zanimivosti 
Ajdovščine z okolico. 

Bernard Bučinel
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V slovo 
vsestranskemu 
kulturniku
Štefanu Zrncu
iz Lapor

V juniju 2012, tik pred ''Turjaškim harmonikarjem'', nas je 
kulturnike presunila vest, da se je za vedno poslovil častni 
član KUD Marij Kogoj, vsestranski kulturnik in aktivni član v KD 
Škocjan, Štefan Zrnc. 
V oktobru mesecu lani sva se v Škocjanu s Štefanom dogovorila, 
da bo v vzgojne namene na letošnjem Turjaškem harmonikarju 
nastopil v duetu kot pevec. Ob tem je dejal, da moramo 
spodbujati mlajše rodove, dokler smo še živi. Žal se takšna 
spodbuda za mlade ni uresničila zaradi prehitre smrti. Ob tem 
se moram osebno opravičiti svojcem, saj za njegovo nenadno 
bolezen sploh nisem vedel ter zato upal, da bo nastopil v duetu, 
tako kot sva se dogovarjala.
Čeprav je bil Štefan Zrnc od leta 2005 naprej častni član KUD 
Marij Kogoj, je vseeno velikokrat priskočil na pomoč pri mnogih 
izvedbah prireditev. Vseskozi je bil pomemben pevec in vodja 
pevcev tako v cerkvenih zborih kot v širši družbeni javnosti. Bil je 
tudi odličen dramski igralec, recitator in kot takšen je bil ves čas 
eden pomembnejših članov v KD Škocjan.

Pred približno pol leta, oktobra 2011, na proslavi ob dnevu reformacije v Škocjanu, 
je Štefan Zrnc v svojem slogu nagovoril obiskovalce. Med drugim je takrat tudi 
obljubil, da bo skupaj s harmonikarjem Dragom Elikanom nastopil na letošnjem 
srečanju ''Turjaški harmonikar''. Predstavila naj bi posebno skladbo, ki bi bila 
predvsem motivacija za mlade.

Ko je listje zašelestelo 
in rožice ovenele, zlato srce je onemelo. 
Tiha misel zablestela nad večernim 
krajem, 
duša odblestela z zlatim je sijajem. 
Tiha – kam odšla je duša zastrmela, 
kakor da je ptica večer preletela. 
(S.Kosovel)

ZAHVALA

ob boleči izgubi ljubega moža, očija, dedka in brata

Jožeta ZGONCA
1942–2012
iz Dednika.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu 
ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Prav lepo se zahvaljujemo za 
vsa izrečena sožalja in darove, sveče, podarjeno cvetje ter svete maše. 

Posebna zahvala g. Cimpremanu ter gospe Peterlin za poslovilna 
govora, pevcem ter vsem, ki ste mu v času bolezni naklonili podporo 

in pomoč. Zahvaljujemo se še pogrebnemu zavodu, gospodu župniku  
Dobrovoljcu za pogrebni obred ter osebju ZD Velike Lašče za vso 

pomoč.   

Žalujoči vsi njegovi.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so ob smrti našega očeta

Alojza IVANČIČA
iz Livolda pri Kočevju.

z nami sočustvovali, nam izrazili sožalje in namesto cvetja in sveč 
podarili svoj prispevek v dobrodelne namene.

Družini Devjak in Ivančič.

V 70. letih je pristopil h KUD Marij Kogoj, kjer se je izkazal 
kot vodja pevskega kvarteta, kvinteta, seksteta in nazadnje 
priznanega moškega okteta KUD Marij Kogoj. Prav pri 
ustanovitvi tega moškega sestava je imel Štefan Zrnec 
največje zasluge. Postal je vodja tega okteta in z njim dosegal 
velike uspehe, s tem pa pripomogel k obstoju domačega KUD 
Marij Kogoj. Zelo rad pa je tudi sodeloval z mladimi, posebno 
še s šolsko mladino in zato je bil nepogrešljiv kar na treh 
obletnicah (80., 90. in 100.) podružnične turjaške šole. Zadnja 
leta svojega življenja je Štefan velikokrat imitiral velikega 
Primoža Trubarja tako v okviru Škocjanskega društva kot tudi 
za potrebe društev iz občine Velike Lašče. Za Štefana lahko 
upravičeno trdimo, da bo njegov večni odhod pustil veliko 
praznino v lokalni kulturi. 
V juniju 2012 smo se torej poslovili od velikega in legendarnega 
kulturnika, vedno nasmejanega in razpoloženega Štefana Zrnca. 
Štefan je s svojim humorjem, dobronamernostjo in prijaznostjo 
do vseh kaj hitro zbral okoli sebe ljudi, ki so z njegovo pomočjo 
spoznali, da je življenje smiselno, pa čeprav je skromno. 
ŠTEFAN, VSE SVOJE ŽIVLJENJE SI SE ŽRTVOVAL ZA SKUPNO 
DOBRO NARODA, ZATO SLOVO OD TEBE POMENI ZA KULTURNIKE 
IN VSE, KI SO TE POZNALI, VELIKO IZGUBO. 
ZAHVALJUJEMO SE TI ZA VSE IN TI ŽELIMO  MIREN POČITEK V 
DOMAČI ZEMLJI.

KUD MARIJ KOGOJ, Franci Pečnik  –  AC, foto Ivan Zalar

ZAHVALA

20. avgusta 2012, je za vedno zaspala in se poslovila od 
nas sestra in teta

Marija ŠKULJ
roj. Samec
iz Strmeca.

Pokojna je bila zadnja leta oskrbovanka Doma starejših občanov 
Bežigrad;  osebju doma se iskreno zahvaljujemo za nego in oskrbo, 

posebno v zadnjem obdobju, ko je bolezen hitro napredovala.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti, hvala za besede sožalja in stiske rok. Zahvala 

duhovniku Antonu Masniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Zakrajšek, velikolaškim pevcem za sočutno in lepo petje.

Hvala za darovano cvetje in sveče.
Naj počiva v miru.

Vsi njeni.

Kdor živi v spominu drugih,   
ni mrtev, je samo oddaljen.  
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
 (Kant) 

ZAHVALA

Tiho in mirno nas je za vedno zapustila
naša mama, stara mama in prababica

Urška ADAMIČ
18. 7. 1917 – 29. 8. 2012

iz Kneja.

Zahvaljujemo se  sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu.

Vsi njeni.

Ugasnilo je tvoje plemenito srce,
odšel si daleč, kjer ni bolečin. 
Ostali so spomeniki tvojih marljivih rok
in spomini v naših srcih, 
kjer boš vedno živel

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj, se je po hudi bolezni od nas poslovil 
ljubljeni mož, ati, dedi, brat, stric, svak, zet in prijatelj vseh 

dobrih ljudi

Matija DRNOVŠEK
1944–2012
Male Lašče.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovo zadnjo pot. Posebna zahvala vaščanom, ki so 

ga ponesli k počitku, praporščakom, članom OZVVS Velike Lašče in še 
posebej g. Dušanu Hočevarju za vso organizacijo in lepe besede ob 

slovesu. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče v teh težkih 

trenutkih.
Zahvala osebju družinske medicine ZD Velike Lašče in osebju 

onkološkega inštituta, še posebej dr. Skoblarjevi. Najlepša hvala tudi 
vsem pevcem, trobentaču, kitaristu Alešu in Urošu za ganljivo zapeto 

pesem. Zahvala pogrebnemu zavodu Zakrajšek za vse opravljene 
pogrebne in pokopališke storitve.

Žalujoča žena Marinka s hčerkama Simono in Andrejo.

Ko pogledam okoli hiše, 
vidim delo tvojih rok. 
Vse si hotel postoriti,
čeprav moči so ti pošle.
Tiho si odšel od doma, 
na dvorišču več te ni, 
gozd in trate te tudi iščejo,
a tebe ni …
(žena Fani)

ZAHVALA

Dne 2. julija 2012 nas je zapustil mož, oči, dedi in tast

Milan TOMŠIČ
1941–2012

Stope 8.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, sveče, cvetje in govor.

Hvaležni smo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in 
se poslovili. Zahvala pogrebnemu zavodu Zakrajšek, pevcem in 

trobentaču.
Posebna zahvala gre dr. mag. Milanezu za iskreno in požrtvovalno 

pomoč pri zdravljenju dolgotrajne bolezni.
Iskrena zahvala vsem.

Vsi njegovi.
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STEKLARSTVO PETER HREN, s. p.
Gradež 14, 1311 Turjak
gsm: 031/35 66 68
tel.: 01/788 13 66

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

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. 

Knafljev trg 16, 1310 Ribnica

GSM: 041 679 427, 051 692 550, 041 503 513

E-POŠTA: bs-gradbenik@siol.net

Priporočamo se za izvedbo:
stanovanjskih hiš, industrijskih objektov, poslovnih objektov, adaptacij 
vseh vrst, ureditev okolic, nadzor pri gradnji.

Pošljite nam povpraševanje in izdelali vam bomo predračun.

Prednosti študija na naši višji in visoki šoli:
Individualni izpiti so možni vsak teden, preko celega leta brez doplačila.
Predavatelji in vsi zaposleni študente spodbujajo in jim pomagajo pri študiju.
Nosilci predmetov oblikujejo učno gradivo, razložijo snov in izvedejo izpite.
Imamo prijazen način učenja tujih jezikov, ki študente pritegne k konverzaciji.
Možno je študirati hitreje ali počasneje od predvidenega študijskega načrta.
Možno je priznanje izpitov in drugih neformalno pridobljenih znanj.
Študij je primeren za dijake srednjih šol, ki se zaposlijo in jih zanimajo poslovne vede, obogatene z 
okoljevarstvenimi in humanističnimi vsebinami.
Možen je študij na daljavo.
Študenti lahko poslušajo in navežejo stike z vrsto priznanih tujih in domačih predavateljev. Med letošnjimi 
gosti so: dr. Jennifer Radbourne iz Avstralije, dr. Donata Vianelli iz Trsta, dr. Lawrence Hewick iz Kanade, dr. 
Gernot Mödritscher, dr. Ursula Liebhart in mag. Iris Saliterer iz Avstrije, mag. Vesna Vodopivec iz NLB, Linda 
Kosmyryk iz British Councila itd.
Na naši šoli ne razvijamo konkurence, ampak strpnost in sodelovanje. Dobrodošli so tako študenti z najboljšimi 
ocenami kot tudi tisti s slabšimi.
Prepričani smo, da je vsak človek nekaj posebnega in da ima potenciale, ki jih je možno razviti.

Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana, 

telefon: 040/561 896,

e-naslov: info@ibs.si, www.ibs.si

Vabljeni k vpisu!

VPIS V VISOKO MEDNARODNO POSLOVNO ŠOLO
ALI V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO 

               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 



Koledar prireditev

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

SREDA, 5. SEPTEMBER - 15. OKTOBER
Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče 
fotografska razstava
JOŠTA STRGARŠKA »ŽIVI PISANI SVET 
NOTRANJSKE«
(Društvo Natura Kultura in Zavod Parnas)

ČETRTEK, 4. OKTOBER, ob 19. uri 
Grad Turjak 
OTVORITEV OBMOČNE LIKOVNE 
RAZSTAVE »PORTRET« 
Razstava bo odprta do 25. oktobra
(JSKD Ljubljana okolica, Javni zavod 
Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 6. OKTOBER, od 8. do 12. ure 
Trg pred Levstikovim domom, Velike Lašče
VELIKOLAŠKA TRŽNICA - BUČNO 
MARMELADNI DAN
(DPŽ Velike Lašče, Javni zavod Trubarjevi 
kraji)

SOBOTA, 6. OKTOBER, od 12. do 19. ure 
Grad Turjak 
DAN STAREJŠIH OBČANOV
(Društvo upokojencev Velike Lašče)

PONEDELJEK, 15. OKTOBER, ob 19. uri 
Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče 
fotografska razstava
»MEDVED  NAŠ VSAKDANJI« 
Razstava bo odprta do 10. novembra
(FD Grča in Zavod Parnas)

PETEK, 19. OKTOBER, ob 19.30 
Levstikov dom
abonmajska predstava: SLJEHERNIK 
gostuje SNG Nova Gorica 
(Občina Velike Lašče)

SREDA, 31. OKTOBER, ob 18. uri 
Trubarjeva domačija
DAN REFORMACIJE – koncert skupine 
TRIO QUARTET 
(Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar – podružnica Rašica in Javni zavod 
Trubarjevi kraji)

SOBOTA, 17. NOVEMBER, ob 9. uri 
Športna dvorana Velike Lašče
2. TURNIR VETERANOV IN REKREATIVCEV 
V NAMIZNEM TENISU 
(TVD Partizan Velike Lašče)

SOBOTA, 17. NOVEMBER, ob 19.30 
Levstikov dom
abonmajska predstava: ŽENITEV
gostuje MGL Ljubljana 
(Občina Velike Lašče)

NEDELJA, 2. DECEMBER, ob 18. uri 
Športna dvorana Velike Lašče
dobrodelna prireditev
»VEČER GLASBE, PLESA IN SMEHA «
(Občina Velike Lašče)


