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so mi kasneje povedali, da so bili takoj 
obveščeni o mojem obisku. Kako malo je 
včasih potrebno, da nekoga razveselimo 
ali osrečimo. Mogoče samo topla beseda 
in stisk roke. Zato lahko z veseljem povem, 
da me tudi starostniki v domovih osrečijo 
in se že veselim letošnjega božiča, ko jih 
bom ponovno obiskal.
Pred nekaj dnevi je bil sprejet tudi 
proračun za leti 2013 in 2014. Po nekaj 
letih občinski proračun predvideva tudi 
novo  zadolževanje. Katere največje 
investicije bi izpostavili? 
Res je, v letošnjem proračunu imamo 
predvideno novo zadolževanje. Odločili 
smo se namreč, da bomo našo centralno 
osnovno šolo nadgradili z dodatnimi 
učilnicami. Ker je ta investicija ocenjena 
na okoli osemsto tisoč evrov, smo sprejeli 
odločitev, da to investicijo zgradimo s 
kreditom. To pa iz naslednjih razlogov. 
Naša občina je relativno zelo malo 
zadolžena in ima po  veljavni zakonodaji 
možnost še kar precejšnje zadolžitve. Z 
najemom kredita za omenjeno investicijo 
ne bodo prizadeta druga področja, na 
katerih imamo planiranih kar nekaj 
projektov, predvsem na področju 
komunalnih dejavnosti. Zato bomo lahko 
financirali projekte, ki sem jih omenil 
pri vašem prvem vprašanju. Nadaljevali 
bomo z izgradnjo pločnika proti Gradežu 
in začeli graditi pločnik proti Cereji. Prav 
tako bomo nadaljevali z asfaltiranjem 
nekaterih cestnih odsekov in obnovili 
vodovodne sisteme. Kaj vse smo si 
zadali izpeljati letos, pa je tudi razvidno 
iz sprejetega proračuna, ki je objavljen v 
Uradnem glasilu.
Pred nami je leto 2013, ki bo za našo 
občino še posebej pomenljivo. Spomnili 
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POGOVOR
Z ŽUPANOM

V novo leto smo že kar pošteno 
zakorakali, a spomini na minulo 
leto 2012 verjetno še ostajajo. Kako 
ocenjujete minulo leto z vidika 
realizacije zastavljenih ciljev in kje so se 
pojavljale največje težave in ovire?
Vsekakor se mi spomin večkrat vrača 
v preteklo leto. Ob koncu leta se je 
seveda potrebno  vprašati, ali smo 
izpolnili zastavljene cilje oziroma katere 
mogoče nismo. To je potrebno vedeti 
zaradi priprave občinskega proračuna 
za naslednje leto. Ugotavljam, da smo 
realizirali kar nekaj planiranih projektov. 
Priznati pa tudi moram, da nekaterih 
projektov nismo končali oziroma jih 
nismo niti začeli. Naj izpostavim tri 
izmed njih. Komunalne ureditve na 
Rašici nismo začeli, ker smo zelo pozno 
v jeseni dobili gradbeno dovoljene. 
Komunalno ureditev dela poslovno 
obrtne cone Ločica pri Turjaku smo sicer 
začeli, pa smo jo prekinili, ker nismo 
pridobili še vseh dovoljenj za gradnjo 
in smo bili na podlagi anonimne prijave 
deležni inšpekcijskega pregleda. Centra 
civilne zaščite v Dvorski vasi pa nismo 
začeli zaradi časovne stiske in premalo 
planiranih sredstev v občinskem 
proračunu. Lahko pa omenim, da so bile 
vse te investicije ponovno vključene in 
sprejete v letošnjem proračunu. Upam in 
želim, da jih bomo letos le uspeli pripeljati 
do konca.
Ob koncu leta obiskujete naše starejše 
občane v domovih za ostarele. Kako vas 
sprejmejo in kakšen vtis naredijo na vas 
ti obiski?
Na občini smo se odločili, da vsem 
občankam in občanom starejšim od 
devetdeset let pošljemo božično-
novoletno voščilo. Po odzivih sodeč, so 
tega zelo veseli.  Prav tako pa poskušam 
osebno obiskati vse naše starostnike, ki 
so v različnih domovih za ostarele. Tudi v 
lanskem božičnem času sem obiskal naše 
starostnike v domovih v Ribnici, na Vidmu 
in v Ponikvah. Priznati moram, da je to za 
mene prav poseben dogodek. Resnično 
so vsi veseli mojega obiska in stiska rok. 
Nekateri kar ne morejo verjeti, da lahko 
malo pokramljajo z županom. Zelo radi 
obujajo spomine in mi povedo kakšno 
zanimivo dogodivščino iz njihovega 
življenja. Tudi nekateri njihovi svojci 
ali sorodniki , ki jih redno obiskujejo, 

se bomo kar na tri 100-letnice. Pred 
stotimi leti so Velike Lašče pridobile 
trške pravice, začelo se je zadružništvo 
in tudi čebelarstvo. Kako bo občina 
pristopila k obeležitvi teh obletnic?
Zelo sem vesel, da bomo letos deležni 
kar treh stoletnic. Stoletnici trških pravic 
bomo namenili letošnji občinski praznik 
v začetku junija, v sredini julija bodo 
stoletnico praznovali čebelarji, v začetku 
septembra pa bo stoletnico zadružništva 
obeležila naša Kmetijska zadruga. Na 
vsakem od teh dogodkov bodo sodelovala 
različna društva in organizacije. V začetku 
februarja naj bi ustanovili poseben 
organizacijski odbor, ki bi usklajeval 
vsa ta praznovanja. Občina naj bi bila 
generalni pokrovitelj teh prireditev, zato 
smo v letošnjem občinskem proračunu 
predvideli  dodatna finančna sredstva. 
Mnenja smo namreč, da je potrebno take 
okrogle obletnice dostojno proslaviti. 
Glede na dejavnost naših društev ne 
dvomim, da bodo ta praznovanja lepo 
organizirana, in prepričan sem, da bodo 
vsem obiskovalcem pustila lep pečat.
Bi mogoče na začetku leta želeli 
nameniti še kakšno misel našim 
bralcem?
Kot običajno bi se tudi tokrat želel 
najlepše zahvaliti vsem našim občankam 
in občanom za vse lepe želje, ki sem jih 
bil deležen. Prav tako prisrčna hvala za 
vse spodbudne besede za moje nadaljnje  
delo na občini kot tudi na osebnem 
področju. Zato naj še enkrat vsem našim 
občankam in občanom ponovno zaželim, 
da bi tudi oni letošnje leto preživeli čim 
bolj mirno, srečno, z veliko medsebojne 
ljubeznijo in čim boljšim zdravjem.   

Pogovarjala se je Lidija Čop
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“Ni pomembno to, v kar gledaš,
pomembno je to, kar vidiš."

(H. D. Thoreau)

"Kadar sami sebi pustimo,
da zasijemo,podzavestno tudi ostalim 
ljudem omogočimo, da storijo enako."

(N. Mandela)
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IZ 15. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je na 15. seji sestal 
decembra 2012. Pred sejo sta se sestala svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ter statutarno pravna komisija. 
Predsednika sta podala kratka poročila o sejah. 
Svetniki so na seji sprejeli Sklep o ceni pomoči na domu, ki je 
za uporabnika ostala nespremenjena, to je 4,55 EUR na uro. 
Občinski svet je dal soglasje k imenovanju mag. Željka Valčića, 
dr. dent. med. za direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza 
Oražma Ribnica. 
Prav tako so na seji sprejeli Odlok o organizaciji in delovanju 
sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Velike Lašče. 
Svetniki so v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije kot 
predstavnika Občine Velike Lašče predlagali župana Antona 
Zakrajška. 
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«. 
Svetniki so soglasno ugodili pritožbi za zmanjšanje 
komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskega objekta na 
zemljišču parc. št. 1959/4 in 1955/34 k. o. Velike Lašče in hkrati 
sprejeli sklep, da se do sprejetja novega odloka vlagateljem 
za komunalno opremljenost, katere investitor ni bila Občina 
Velike Lašče (telefonsko, kabelsko in elektro omrežje) in za 
katero zaračunavanje komunalnega prispevka ni v skladu z 
zakonom, komunalni prispevek ne zaračunava.
Občinski svet je sprejel Sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike 
Lašče v letu 2013. Vrednost točke je ostala nespremenjena, in 
sicer znaša 0,0017 EUR. 
Svetniki so na seji sprejeli Sklep o podaljšanju mandata v. d. 
direktorju javnega zavoda Trubarjevi kraji, mag. Marku Žužku 
do imenovanja novega direktorja oz. najdlje do 20. 4. 2013 ter 
opravili prvo obravnavo Odloka o proračunu občine za leti 
2013 in 2014. 
     Tanja Uršič

PRIREDITVE 2013
Kulturno, športno in turistično dogajanje v naši občini vsako leto prinaša 
nove in tudi tradicionalne prireditve, ki obiskovalcem nudijo pestro izbiro 
pri sprejemanju odločitev o tem, katere od ponujenih prireditev bi se 
udeležili. S tem prav gotovo vsi organizatorji in izvajalci pripomorejo k 
popestritvi napornega vsakdana, hkrati pa je to priložnost za srečevanje 
in povezovanje. Druženje v teh težkih časih marsikomu lahko vlije novega 
zagona za premagovanje vsakodnevnih ovir in premagovanje slabe volje. 
Poleg tega pa je vsaka od prireditev na svojevrsten način hkrati še poučna in 
sproščujoča in zato tudi koristna. 
V prilogi Troble objavljamo celoletni koledar prireditev, da bi bili že vnaprej 
seznanjeni z dogodki, ki se bodo odvijali v letu 2013. Terminsko in vsebinsko 
je urejen tako, kot so nam sporočili organizatorji načrtovanih prireditev 
(organizatorji si pridržujejo pravico do morebitnih sprememb).  V letošnjem 
letu bomo poleg že tradicionalnim prireditvam večjo pozornost namenili še 
trem 100-letnicam (trške pravice, čebelarstvo in zadružništvo).  Sicer pa je v 
vsakem mesecu izpostavljena nosilna oz. osrednja prireditev, ki jo bo kot tako 
obravnavala tudi Občina Velike Lašče v postopku razpisa za sofi nanciranje 
programov in prireditev društev. Razpis bo objavljen v naslednji številki 
Troble, ob prijavi na razpis pa naj društva upoštevajo letni koledar prireditev. 
Spoštovane bralke in bralci Troble, lepo vabljeni na prireditve v letu 2013. 

Občina Velike Lašče in Javni Zavod Trubarjevi kraji

Občina Velike Lašče na podlagi 20. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/98, 109/99, Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 6/03)

poziva zavezance
za plačilo

nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč:

– pri katerih je prišlo do sprememb, ki vplivajo na odmero 
nadomestila (postavitev garaže,  
   gradnja prizidka …), 
– in tiste, ki občinski upravi še niso prijavili nastanka 
obveznosti za plačilo nadomestila  (nakup objekta, 
dedovanje, novogradnja …),
da na občino Velike Lašče oddajo napoved za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišče – NUSZ 
najkasneje do 20. februarja 2013, na obrazcu, ki ga dobite 
na občinski upravi ali na spletni strani občine http://www.
velike-lasce.si/vloge-in-obrazci/. 
Informacije o napovedi za odmero NUSZ lahko dobite 
na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, 
kontaktna oseba Jerica Tomšič Lušin (tel. 01 781 0369, obcina.
velike-lasce@siol.net ). 

Občina Velike Lašče

IZ 16. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Velike Lašče se je na 16. redni seji sestal 
januarja 2013. Pred sejo so se sestali vsi štirje odbori (odbor 
za fi nance, odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, 
varstvo okolja in urejanje prostora ter odbor za gospodarstvo, 
kmetijstvo in turizem). Odbori so po končani javni razpravi 
obravnavali predloga proračunov občine za leti 2013 in 2014 z 
načrtoma razvojnih programov. Predsednici in predsednika so 
podali kratka poročila o sejah. 
Svetniki so se strinjali s sklenitvijo pogodbe o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, s katero bi občina 
upravičencu podala zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo 
lastninske pravice pri parceli št. 4 k.o. 1711-Turjak.  
Občinski svet je opravil prvo obravnavo Odloka o programu 
opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega 
prispevka v Občini Velike Lašče. Odlok predvideva poenotenje 
plačila komunalnega prispevka na območju celotne občine 
za zgrajeno in načrtovano komunalno infrastrukturo, katere 
investitor je Občina Velike Lašče. 
Občinski svet je z desetimi glasovi za in dvema proti sprejel 
odloka o proračunu občine za leti 2013 in 2014 skupaj z 
načrtoma razvojnih programov. Občina v letu 2013 predvideva 
zadolžitev v višini 600.000 EUR za gradnjo dodatnih učilnic pri 
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.

Jerica Tomšič Lušin

PRORAČUN 
OBČINE 
VELIKE LAŠČE
ZA LETO 2013
Občinski svet Občine Velike Lašče 
je na januarski seji potrdil Odlok o 
proračunu Občine Velike Lašče za leto 
2013 in Odlok o proračunu Občine 
Velike Lašče za leto 2014. Odlok za obe 
leti je v skladu z zakonom objavljen na 
straneh Uradnega glasila Občine Velike 
Lašče, v nadaljevanju pa predstavljamo 
glavna področja prihodkov in odhodkov 
proračuna za leto 2013.

Lidija Čop, občinska uprava

 

dejavnost občinskega sveta, 
nadzornega odbora in župana

1,21%
obveščanje javnosti, protokolarni 
dogodki, upravljanje z občinskim 

premoženjem
3,91%

dejavnost občinske uprave 
in povezovanje lokalnih skupnosti

5,81%

varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in prometna varnost

3,99%

kmetijstvo in gozdarstvo
1,33%

cestni promet in infrastruktura
15,55%

gospodarstvo in turizem
2,65%

varstvo okolja
8,84%

prostorsko planiranje
0,91%

komunalna dejavnost
5,45%

zdravstvo
0,74%

programi v kulturi
3,83%

šport 
1,20%

varstvo in vzgoja 
pedšolskih otrok

17,59%

osnovno 
šolstvo
7,10%

glasbeno šolstvo
0,51%

socialno varstvo
4,36%

obvezne rezerve občine in 
servisiranje javnega dolga

0,56%

O D H O D K I 
po programski klasifikaciji

NEDAVČNI PRIHODKI
4,39%

DAVČNI PRIHODKI
83,19%

KAPITALSKI PRIHODKI
5,32%

TRANSFERNI PRIHODKI
15,87%

P R I H O D K I

TEKOČI ODHODKI
21,75%

TEKOČI TRANSFERI
24,16%

INVESTICIJSKI 
TRANSFERI

21,39%

INVESTICIJSKI 
ODHODKI

32,71%

O D H O D K I  po ekonomski klasifikaciji
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Dne 2. decembra 2012 se je zopet pokazala dobrodelnost 
naših občanov in obiskovalcev prireditve pod naslovom Večer 
glasbe, plesa in smeha.  Spet smo se lahko prepričali, koliko 
različnih in kakovostnih talentov se skriva v nastopajočih, 
ki prihajajo iz naših krajev, in kako kakovostno in uspešno 
prireditev lahko izpeljemo, še posebej če je namen prireditve 
dobrodelen. 

Odprto srce in radodarna dlan za naše občane v stiski

VEČER GLASBE, PLESA IN SMEHA

vodstvom zborovodkinje Marijane Korošec. Predstavili so se nam 
z uvodno himno in živahno pesmijo Sreča na vrvici. 

LETNO POROČILO 2012 O SKLADNOSTI PITNE VODE 
IN VARNOSTI OSKRBE V OBČINI VELIKE LAŠČE –  
NOTRANJI NADZOR 

Fizikalno 
- kemijska 
preskušanja 
vzorcev pitne 
vode

št. vzorcev
skupaj rezultat

20 20 skladnih

16 16 skladnih

3 3  skladni

2 2 skladna

2 2 skladna

2 2 skladna

Skladnost pitne 
vode iz zajetja

skladna

skladna

skladna

mikrobiološko 
občasno neskladna 
(po obilnejšem  dežju) 
občasno rahlo motna 
(po obilnejšem dežju)

mikrobiološko 
občasno neskladna
občasno rahlo motna 
(po obilnejšem dežju)

mikrobiološko 
občasno neskladna
(po obilnejšem dežju)

Deizinfekcija
pitne vode

da/ne

da
kloriranje – zaradi možnosti 
občasnega onesnaženja 
pitne  vode  v posameznih 
tehnično neustreznih  delih 
vodovodnega omrežja

da
kloriranje – zaradi možnosti 
občasnega onesnaženja 
pitne  vode  v posameznih 
tehnično neustreznih  delih 
vodovodnega omrežja

da
kloriranje – zaradi možnosti 
občasnega onesnaženja 
pitne  vode  v posameznih 
tehnično neustreznih  delih 
vodovodnega omrežja

da 
UV-žarčenje – zaradi 
možnosti občasnega 
onesnaženja pitne  vode  v 
zajetju 

da 
UV-žarčenje – zaradi 
možnosti občasnega 
onesnaženja pitne  vode  v 
zajetju 

ne

Prekuhavanje 
pitne vode za 
prehranske 
namene

da/ne

ne

ne

ne

da
občasno
(po obilnejšem  
dežju)

da
občasno
(po obilnejšem  
dežju)

da
občasno
(po obilnejšem  
dežju)

VARNOST 
OSKRBE 

Oskrba je bila 
varna.

Oskrba je bila 
varna.

Oskrba je bila 
varna.

Oskrba je bila 
varna.

Oskrba je bila 
varna.

Oskrba ni bila 
varna.

Pripravil: Igor Adamič
Velike Lašče, januar 2013

VODOOSKRBNI 
SISTEMI –   
VODOVODI

VELIKE LAŠČE

2.576 
prebivalcev 
letna poraba 
vode:
112.990 m3

TURJAK

827 
prebivalcev
letna poraba   
vode:
33.331 m3

SELO–DEDNI 
–NAREDI– 
BOŠTETJE

125 
prebivalcev  
letna poraba  
vode: 5.369 m3

DOLŠČAKI

80 prebivalcev 
letna poraba 
vode: 2.052 m3 

KAPLANOVO– 
ADAMOVO–  
PODSMREKA

70 prebivalcev  
letna poraba 
vode: 3.735 m3

MALI OSOLNIK

66  prebivalcev 
letna poraba 
vode: 2.624 m3

Mikrobiološka 
preskušanja vzorcev
pitne vodešt. vzorcev

št. vzorcev
skupaj rezultat

44 40 skladnih
 4 neskladni

30 27 skladnih
  3 neskladni

9 7 skladnih
 1 neskladen 

6 5 skladnih
 1 neskladen

6 5 skladnih
 1  neskladen

6 + 2 po
naročilu
vod.odb.  
 2  skladna
 4 neskladni

Občinske strani

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 – tudi 
v naši občini je število družin, ki komaj 
preživijo iz meseca v mesec, vse večje. 
Glede na dejstvo, da je bil prvi poizkus 
dobrodelne prireditve dobro sprejet in 
uspešen, je bila sprejeta odločitev, da 
prireditev ponovno organiziramo. Za 
sodelovanje so se tudi tokrat odločili 
tako plesalci kot tudi glasbeniki in pevci 
iz naše občine, pa tudi voditeljski par je 
»naše gore list«. Prav neverjetno je, koliko 
sposobnih in talentiranih ustvarjalcev živi 
v naših krajih. 
Na dobrodelnem koncertu so se prvi 
predstavili pevci in glasbeniki iz OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče pod 

Skupno so donatorji prispevali 3.750,00 
EUR in šolske potrebščine (zvezki 
in pisala). Prostovoljne prispevke je 
bilo mogoče darovati tudi pred in po 
prireditvi, zbralo pa se je 1.384,96 EUR.  
Skupaj zbranih sredstev je bilo
5.134,96 EUR. 
Na predlog šole in vrtca, zdravstvene 
postaje in Karitas so bili sprejeti sklepi o 
razdelitvi zbranih sredstev. Ugotovljeno 
je bilo, da različni  predlagatelji vidijo 
problematiko istih občanov, kar 
pomeni, da so bili predlogi za pomoč 
tudi dejansko usmerjeni tja, kjer je le-ta 
najbolj potrebna. 
Zbrana sredstva so se razdelila:
- osnovni šoli v znesku  2.544 EUR 
(dvajsetim otrokom se poravnajo stroški 
šole v naravi, osmim otrokom pa 50% 
stroškov za zimsko šolo v naravi in vsem 
šestošolcem za znižanje stroškov zimske 
šole v naravi);
- štirim družinam po 200 EUR; 
- župnijski Karitas Velike Lašče 300 EUR;
- preostala sredstva pa so bila nakazana v 
Županov sklad za namen štipendiranja in 
drugih pomoči. 
Zvezki in pisala so bili dostavljeni na šolo, 
da jih razdelijo med osnovnošolce, ki so 
po njihovi presoji upravičeni do takšne 
pomoči.

Glavni namen prireditve je torej 
dobrodelnost. Že pred prireditvijo smo 
k donatorstvu povabili podjetnike, 
obrtnike in politične stranke in veseli smo 
bili njihovih darov. 

Donatorji dobrodelne akcije: 
Tekavčič Toni-Damijan, s.p., Velike Lašče
CADIS, d.o.o., Lendava
ART-LES Igor Sever, s.p., Velike Lašče
Vladislav Klančar, s.p.., Turjak
PREVOZI-USLUGE Janez Škulj, s.p., 
Ponikve
PUŠTAB, d.o.o., Velike Lašče
PIGO, d.o.o., Škofljica
Marjan Strnad, s.p., Videm 
Zakrajšek Anton, s.p., Srobotnik 
PROXIMA, d.o.o., Vrhnika
Slovenski demokrati
AG-inženiring, d.o.o., Kočevje
Zakrajšek Franc, s.p., Podhojni hrib
Zobozdravstvena ordinacija
Emilija Lušnic, Velike Lašče
KZ Velike Lašče, z.o.o.

Janez Škrabec, s.p., Rob
EVROMOJSTER, d.o.o., Ljubjana 
Nova Slovenija
PREREZ, d.o.o., Litija
Merkelj Zdenko, s.p., Dolščaki
AVTOHIŠA Zalar, d.o.o., Male Lašče
Ladka Deterding
MAPRI PROASFALT, d.o.o., Mali Ločnik
ELANDA, d.o.o., Plosovo
Cveto Peterlin, s.p., Dolščaki
Slovenska ljudska stranka
Anton B. Strah 
Dr. Tatjana Devjak
LIONS KLUB RIBNICA
ODVETNIŠKA družba VESEL&DEVJAK, 
d.o.o., o.p., Ljubljana
AKUSTIKA PIRMAN, d.o.o., Turjak
BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana
GAMA – mizarstvo Modic, d.o.o.,
Male Lašče
STIA, d.o.o., Novo mesto
VBIT, d.o.o., Stahovica
STARIM, d.o.o., Ljubljana
LUART, d.o.o., Ljubljana
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No, Za nalašč pa je bila tudi ena od pesmi, s katerimi je dobro 
razgrela dvorano tudi naslednja gostujoča skupina – ansambel 
Roka Žlindre. Veseli smo bili, da so se nam člani ansambla lahko 
pridružili in nam zaigrali nekaj svojih uspešnic, saj radi sodelujejo 
na prireditvah, še posebej če gre za dobrodelne.   

Nastopila sta 
tudi dva mlada 
glasbenika, brata 
Nejc in Blaž 
Podobnik, ki se 
predstavljata pod 
imenom duet Po 
drugi strani. Fanta 
rada igrata »za 
dušo«, in vesela sta, 
če ob tem ogrejeta 
dušo še kateremu 
poslušalcu. Prav 
gotovo sta na 
d o b r o d e l n e m 
koncertu naredila 
poseben vtis s 

svojo avtorsko skladbo Pesem od Sare. Skupaj sicer nastopata že 
dobri dve leti, najraje pa se predstavljata z avtorskimi skladbami. 
Zabeležila sta tudi že lepe uspehe na tekmovanjih mladih 
glasbenikov. 

Prvič pa smo na kakšni 
večji prireditvi, kot se 
je odvijala tokrat, lahko 
prisluhnili mladi, a 
po odpetem nastopu 
sodeč, obetavni 
pevki Ajdi Centa. 
Študentka na Filozofski 
fakulteti svoj prosti čas 
zapolnjuje z različnimi 
aktivnostmi. Je avtorica 
himne gibanja Mladi 
Varuhi s sloganom – 
Mladi za čiste vode 
sveta, predvsem pa 
veliko časa posveča 
prostovoljstvu ter 
seveda prepevanju in 
igranju kitare.

Občinske straniObčinske strani

Za še nekaj narodno-zabavnih ritmov so poskrbeli v ansamblu 
Gama. S svojim igranjem in petjem želijo zabavati ljudi in tudi 
na tem koncertu jim je to uspelo. Nemalokrat se zgodi, da moški 
del zasedbe ob vračanju s katerega od nastopov izkoristita tudi 
priložnost za kakšno podoknico. Kmalu lahko pričakujemo 
njihovo prvo CD-ploščo, posneta pa imajo že dva videospota.  

Sledila je točka Folklorne skupine Velike Lašče, ki spada pod 
okrilje dveh društev – DPŽ Velike Lašče in Konjerejskega društva 
Velike Lašče. Skupino sestavljajo ljudje, ki imajo veselje do 
plesa, smeha in petja, in prav to je tudi naslov naše dobrodelne 
prireditve. Z izvirnim prikazom pokopavanja pusta so do solz 
nasmejali marsikaterega obiskovalca. 

Iz razigranih plesnih ritmov pa smo se preselili v obujanje 
spominov iz tradicije. Vsako leto v Sloveniji in preko meja bolj 
prepoznavna vokalno instrumentalna skupina Suhe češplje 
je s svojim nastopom zopet navdušila obiskovalce v dvorani. 
Skupina in njihovo ime izhajata iz sušenja sadja na tradicionalen 
način v stari sušilni peči na drva v Sušilnici sadja Gradež. 
Uporabljajo stare srednjeevropske inštrumente – lončene base, 
staro podeželsko orodje kot inštrumente ter tradicionalna in 
vedno aktualna inštrumenta harmoniko in kitaro v rokah dveh 
»krhljev«. 

Na dobrodelnem koncertu so za veselo vzdušje poskrbeli tudi 
simpatični in vedno nasmejani člani ansambla Odmev. Igrajo 
raznovrstno narodno-zabavno in zabavno popularno glasbo, 
od starih ponarodelih do »evergrinov« in seveda najnovejše 
uspešnice za vse generacije.

Prva glasbena gostja 
večera je bila Brigita 
Šuler, ki je v svoj 
simpatični nastop 
vključila tudi voditelja 
Matjaža. Posebej 
pomenljiva pa je bila 
njena avtorska skladba 
z naslovom Podaj mu 
svojo dlan, ki je bila 
kot nalašč za tokratni 
dobrodelni večer. 
Podaj mu svojo dlan in 
občutek bo krasen.
Življenje je zaman, če 
živiš ga le zase.

(Brigita Šuler)

Sledil je nastop treh sester, ki se predstavljajo pod umetniškim 
imenom The Totz. Nastopanja so vajene že od  otroških let, a so 
začele s skupnimi prireditvami šele pred dobrim letom. Takrat 
so ugotovile, da bi bilo dobro nastope pred družino in prijatelji 
prestaviti tudi na oder. V izboru pesmi se občuti vpliv njihovih 
različnih, a podobnih okusov stila glasbe. Pesmi sestrske 
skupine The Totz še posebej lepo zazvenijo ob kitari, ki se ji 
včasih pridruži tudi violončelo.

Že od malih nog glasbo obožuje 
tudi domačinka Amadeja Košir. Z 
nastopanjem je začela že pri petih 
letih in s svojim pevskim talentom 
sodelovala tudi na marsikaterem 
pevskem tekmovanju. Preizkuša 
se tudi v pisanju avtorskih besedil 
in glasbe. 

Na tokratnem dobrodelnem 
koncertu smo imeli priložnost 
uživati tudi ob plesu mladih 
plesalk skupine KAJ. Plesna 
skupina KAJ deluje že peto leto, 
združuje pa osnovnošolke, ki si 
poleg šolskih obveznosti vzamejo 
čas tudi za plesne korake in 
druženje.

V svoji paleti znanja pod vodstvom njihove koreografinje Tine 
Jaklič so se naučile kar veliko orientalskih gibov, tokrat pa so se 
nam predstavile z bolj živahnimi ritmi in navihanostjo. Njihov 
moto se glasi:  Ples je otrok glasbe, igre in ljubezni.
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Ob koncu prireditve so se še enkrat na odru združili vsi 
nastopajoči in ob glasbeni spremljavi ansambla Odmev zapeli 
skupno pesem Dva novčiča, ki nosi sporočilo dobrodelnosti in 
skrbi za sočloveka. 

Da je koncert minil 
ne samo v zname-
nju dobre glasbe 
in plesnih korakov, 
pač pa tudi smeha, 
sta poskrbela pred-
vsem tokratna vo-
ditelja Alenka Vasič 
in Matjaž Gruden. 
Uspešno sta krma-
rila skozi razbur-
kano prireditev, ki 
se je zaradi števila 
nastopajočih odvi-
jala na dveh odrih, 
hkrati pa začinila 
svoj povezovalni 
del s spontanimi 
oz. situacijskimi hu-
mornimi izjavami. 
Tako kot je »cvet 
n a s t o p a j o č i h « 
združeval mlado 

in staro, moderno in tradicionalno, sta tudi voditelja prepletala 
novo, moderno s starim, tradicionalnim, kar jima je odlično 
uspelo. 

Občinske straniObčinske strani

Predstavili pa so se nam naši mladi glasbeniki Glasbene šole 
Ribnica. Zaigrali so nam skladbo Blues Hrepenenja skladatelja 
Bojana Adamiča, katerega stoto obletnico rojstva smo praznovali 
prav v tem letu. Trije fantje pa so nam zaigrali razposajeno Red 
River Rock. 

Na naših odrih je že dobro poznana Velikolaška vokalna skupina, 
ki nas je s svojim ubranim petjem popeljala v svet slovenskih 
ljudskih pesmi. S koncertom pesmi iz slovenskega obrobja 
(Koroška, Prekmurje, Bela krajina in Primorska) so se nekaj 
dni prej predstavili v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani 
Levstikovega doma. 

Sledil je nastop ansambla Krpan. Sestavljajo ga: Jakob kot 
največji Krpan z bas kitaro, Miha, ki poskrbi za glas, zabavo in 
smeh, Domen s hitrimi prsti na harmoniki ter Klemen z najhitrejšo 
roko na kitari. Fantje so prijatelji še iz otroštva, zadnje dve leti 
pa jih poleg prijateljstva povezuje tudi ljubezen do narodno-
zabavne glasbe. Na začetku so predvsem igrali na inštrumente, 
nato pa so se odločili, da glasbi dodajo še svoje glasove. 
Nastopajo na različnih prireditvah in zasebnih praznovanjih, 
saj se radi odzovejo povabilom, z veseljem zapojejo in zaigrajo. 
Tako so zaigrali tudi na tem dobrodelnem koncertu.

Kot zadnji pa so se na dobrodelnem koncertu predstavili 
najbolj »udarni« mladi fantje iz skupine Ogrožena vrsta. S svojo 
energijo in močjo tehnike jer rok glasba izpod njihovih prstov in 
iz njihovih glasov zazvenela prav »rokovsko«.

Za ponazoritev tradicionalnih opravil, ki so nekoč 
prevladovala v naših krajih, pa so poskrbeli kosec, 
žanjica in predica na kolovratu.  

Svoj košček v mozaiku humornega dela 
koncerta pa je prispeval slepi humorist 
Sebastjan Kamenik, ki je s svojim 
optimizmom, veseljem in voljo do dela 
in življenja kljub telesni »slabosti«, kot jo 
sam imenuje,  navdušil tisti večer prav 
vsakega v dvorani. 

Da je vse potekalo tako kot mora, gre 
v prvi vrsti zasluga režiserju prireditve 
Roku Borštniku. Velik zalogaj pa 
predstavlja seveda tudi ozvočenje tako 
velikega števila nastopajočih, in mojstri 
iz  Akustiki Pirman so svoje delo spet 
odlično opravili.

Lidija Čop, foto Peter Centa

Odprto srce in radodarna dlan

za naše občane v stiski

VEČER GLASBE, 

PLESA IN

SMEHA

"Darila otroci pozabijo, dobrote nikoli!"
(ljudski pregovor)
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Praznični december
v skupini Polžkov 

Kot vsako leto je mesec december poln prazničnih doživetij, 
iskrivih pogledov in prijaznih nasmehov. Da bi tudi najmlajšim 
otrokom v vrtcu pričarali čarobno decembrsko vzdušje, smo se 

delavke prve starostne 
stopnje odločile, da 
otrokom pripravimo 
glasbeno-dramsko igrico 
z naslovom Palčkova 
darila. Na predstavo so 
bili vabljeni otroci skupaj 
s svojimi starši iz skupin 
Polžkov,  Pikapolonic 
ter Žabic in Čebelic iz 
dislociranega oddelka 
na Karlovici. Palček je 
naslednji dan prihitel v 
igralnico k otrokom,  jim 
posodil svojo kapo, s 
katero so se igrali, skupaj  
pa smo tudi rajali in peli.  

In ne … sv. Miklavž ni pozabil na pridne »najmlajše«, prinesel 
nam je zvrhan pehar dobrot. 

V decembru 2012 smo, prvič k našim najmlajšim otrokom, 
prisrčno povabili na obisk naše drage babice in dedke. V skupini 
Polžkov smo imeli zelo velik obisk. Najprej so naši malčki 
začudeno gledali, kaj babice in dedki počno v igralnici, in se 
spraševali, kako to, da ne gredo sedaj domov. Ko pa smo začeli 
z igro in nadaljevali s čajanko, so bili otroci razigrani in veselih 
obrazov.  K igri in plesu so hitro zvabili ne samo vzgojiteljic, 
temveč tudi svoje stare starše. To je bil za otroke prav poseben 
dogodek in mislim, da se ne bom zmotila, če napišem, da je bil 
poseben tudi za babice in dedke. 

Vzg. Metka Mehlin 

Mamice v vlogi igralk
skupina Ježki

V vrtcu Sončni žarek čez leto potekajo različne oblike sodelovanja 
s starši. Delavke vrtca se zavzemamo, da bi se starši čim bolj 
vključevali v načrtovane dejavnosti in delo v vrtcu.
Na prvem roditeljskem sestanku sva starše povabili k skupni 
pripravi igrice za otroke. Nekaj mamic se je povabilu odzvalo in 
dogovorili smo se, da jo zaigramo za srečanje v decembru. Po 
nekaj vajah v popoldanskem času in nekaj dobre volje nam je 
uspelo otroke presenetiti s prijetno igrico Bobek in barčica  (Anja 
Štefan).  Z Emo sva poskrbeli za sceno in glasbene trenutke.

Živo glasbo sta nam pričarali Klara in Tinkara z igranjem na prečno 
flavto in saksofon. V vlogi igralke se je preizkusila tudi Tajda, ki v 
naši skupini opravlja praktično usposabljanje za delo v vrtcu.

Po srečanju je sledilo prijetno druženje ob slastnih ježkih, ki jih je 
pripravila ena izmed mamic.

V dopoldanskem času smo igrico zaigrali tudi ostalim otrokom 
našega vrtca in jim popestrili veseli december.

Kristina Polzelnik Pirnat, foto: Niko Samsa

Starše in zakonite zastopnike otrok obveščamo, da 
sprejemamo vloge za vpis v vrtec Sončni žarek za šolsko 
leto 2013/2014 do 31. 3. 2013. Obrazci za vpis otroka so na 
voljo v vrtcu in na spletni strani (www.soncni-zarek.si). 

Če bo prošenj več, kot je prostih mest v vrtcu, bo o sprejemu 
otrok  odločala komisija za sprejem otrok.  
Za dodatne informacije se lahko oglasite osebno v vrtcu ali 
pokličete na tel. številki: 031 618 - 300, 7881- 582 ( Stanka Mustar).
Na podlagi prispelih vlog za sprejem otrok v vrtec načrtujemo 
število oddelkov, razpored otrok po oddelkih in število zaposlenih, 
zato vas prosimo, da ste pri vpisu otrok resni in odgovorni in da 
vsako spremembo (datum vpisa, izpis otroka, preložitev vpisa) 
pravočasno sporočite v vrtec. V navedenih primerih  se lahko 
spremeni število oddelkov in razporeditev otrok po skupinah 
v zadnjem trenutku, kar prinese nemalo zmede in različnih 
pripomb glede organizacije dela v vrtcu.

Stanka Mustar

Osnovna šola Primoža Trubarja
Velike Lašče

VPIS V VRTEC

Zima je včasih muhasta. Ravno takrat,
ko vsi, še posebej pa seveda  otroci,
pričakujejo sneg, tega ni in ni od nikoder.
Še dobro, da obstajajo pravljična bitja,
ki takšne zadrege z lahkoto odpravijo …

SNEŽNA VILA IN 
BOŽIČEK 

sta razveselila vse predšolske otroke v Velikih Laščah. V 
organizaciji Občine Velike Lašče in vrtca Sončni žarek je bila  v 
petek,  21. decembra 2012, v športni dvorani prireditev. Za 
prijetno  vzdušje v dvorani so poskrbele vzgojiteljice vrtca, saj 
je bila dvorana praznično okrašena. Vabilu na predstavo se je 
odzvalo veliko naših krajanov, tako da je polna dvorana  otrok in 
staršev nestrpno pričakovala prihod SNEŽNE VILE.  Zares je bila 
vsa bela in pravljična, tako da nas je vse prevzela, tako majhne kot 
velike.  Otroci so skupaj z njo  zaplesali snežni ples, pričarali sneg, 
se igrali s kepami in pričarali snežake. V predstavi niso uživali in 
sodelovali samo otroci, pridružili so se jim  tudi očki. Ti so uspešno 
izpeljali vse naloge, ki jim jih je naložila SNEŽNA VILA. 
Ob koncu predstave pa so otroci priklicali tudi BOŽIČKA. In 
BOŽIČEK ne bi bil pravi BOŽIČEK, če ne bi imel daril. Otroke do 
treh let starosti je obdaril z »ninicami«, starejše otroke pa z dežniki. 
Verjamem, da nam je predstava vsem skupaj še polepšala 
predpraznične in praznične dni.

Stanka Mustar

IGRALNE URICE
V vrtcu Sončni žarek bomo organizirali igralne urice za otroke, 
stare od 3 do 6 let. Potekale bodo ob četrtkih od 16.30 do 
18.00 ure v igralnici Muckov. Prvo srečanje bo v četrtek, 7. 2. 
2013. Otroci naj imajo s seboj copate. 
Starše prosimo, da otroke predhodno prijavijo na igralne 
urice.
Tel. 7881 -  582, 031 – 618 - 300,
e-naslov: (info@soncni-zarek.si).
V primeru, da bo prijav premalo, igralnih uric ne bomo 
izvajali. 

Vabljeni!                                                        
Stanka Mustar, pom. ravnateljice
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TA VESELI DAN 
KULTURE V 
TRUBARJEVIH KRAJIH

Ta veseli dan kulture  je dan, ko slovenske kulturne ustanove 
brezplačno odprejo svoja vrata v spomin na rojstvo slovenskega 
pesnika dr. Franceta Prešerna. Že več let je stalnica v letnem 
kulturnem programu tudi v Velikih Laščah. Letos smo 
obiskovalcem odprli vrata na Trubarjevi domačiji, v spominski 
sobi Levstika in Stritarja v Velikih Laščah ter na gradu Turjak.
Trubarjeva domačija je bila odprta za nenajavljene 
posamezne obiskovalce med 9. in 17. uro. V tem času so si lahko 
obiskovalci ogledali celotno domačijo, pri čemer smo izpostavili 
ogled žagarske zbirke na Temkovi žagi, ki smo jo nadgradili v 
preteklih treh letih, Anton Prelesnik in Dušan Zeković pa sta za 
projekt prejela tudi Častno Valvasorjevo priznanje Slovenskega 
muzejskega društva.
V Galeriji je bila postavljena na ogled razstava Tu malajne ni 
vse proč palu, ki jo je pripravil zavod Parnas. Ob 10. uri si je bilo 
mogoče ogledati tudi istoimenski film, ki prikazuje Hrvaške 
slikarje, o katerih leta 1575 poroča Primož Trubar, in ki so v 
16.st. poslikali več cerkva južno od Ljubljane. Pri pripravi filma 
in razstave je sodelovala celotna dediščinska skupnost – mladi 
strokovnjaki iz lokalnega okolja, nevladne organizacije, strokovne 
službe, lastniki dediščine, umetniki in preko 40 domačinov kot 
prostovoljcev, film pa je prejel tudi priznanje Naša Slovenija 2011.
Sledil je prvi prikaz skrajšane različice čisto svežega 
dokumentarnega filma Velikolaški možje: Fran Levstik (produkcija 
Rok Borštnik in KUD Primož Trubar Velike Lašče), ki je nastal v 
spomin na 125. obletnico smrti Frana Levstika.
Ogled obeh filmov je bil namenjen vsem obiskovalcem, na 
dogodek pa smo še dodatno vabili člane in udeležence študijskih 
krožkov, ki se izvajajo v okviru UTŽO Velike Lašče – Učenje vse 
življenje. To je bila odlična priložnost, da so se spoznali med seboj 
udeleženci študijskih krožkov za odrasle, ki potekajo v Robu in 
tistih, ki potekajo na domačiji in v Velikih Laščah.
Spominska soba Levstika in Stritarja v Levstikovem 
domu v Velikih Laščah
V želji, da postanejo programi, vezani na Levstika in Stritarja 
stalnica v šolskem programu, smo k sodelovanju povabili OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče. Odzvali so se osmošolci, ki so 
skupaj z vodnico Slavo Petrič spoznali naša dva  rojaka na 
zanimiv, tudi malo drugačen način. 
Posamezni obiskovalci so si sobo in njeno zbirko ogledali med 
13. in 18.30 uro. V hodniku pred sobo pa je bila na ogled razstava 
Utrinki s snemanja filma Velikolaški možje: Fran Levstik. 

Grad Turjak:
Na gradu Turjak smo imeli odprta vrata za obiskovalce med 12. 
in 17. uro. Vodnik je obiskovalce popeljal po gradu, jim predstavil 
osnovno zgodovino gradu in njihovih lastnikov, gospodov 
Turjaških, v Viteški dvorani pa je bila na ogled razstava RAZUMETI 
GRAD – Vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini. Razstava 
je nastala v okviru mednarodnega simpozija o gradovih, ki ga je 
pripravil novembra 2011 Zgodovinski inštitut Milka Kosa na ZRC 
SAZU-ju. Razstava je dobila začasen prostor na turjaškem gradu 
po zaslugi dr. Mihe Preinfalka, vodje simpozija in pomembnega 
podpornika našega dela na gradu.
Čeprav števila obiskovalcev ob takih in podobnih odprtih dnevih 
nikakor ne moremo enačiti npr. z ljubljanskimi muzeji, pa so 
vendar pomembna promocija kulturne dediščine in obogatitev 
kulturne ponudbe v Velikih Laščah.
(razstava v gradu)

Foto: Barbara Pečnik
Zanimivost:
Ime vsakoletnega dogodka Ta veseli dan kulture je domiselno 
izpeljano iz naslova priljubljene Linhartove komedije Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi.

Pripravila: Barbara Pečnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Kultura Kultura

VABILO

Javni zavod Trubarjevi kraji

vas v petek, 15. marca 2013, ob 19. uri
vabi na

Trubarjevo domačijo

na prijeten večer ob citrah z naslovom

POMLADNI IZVIR.
Svojo pesniško zbirko bo predstavil

pesnik Nikita Xever.

»Prireditev je sporočilo. Je iskreno in globoko čustveno 
sporočilo, da ljubezen vsebuje moč, ki nam lahko pomaga 

premagati vse težave, čeprav včasih na videz izgledajo 
nepremostljive, a se moramo naučiti ljubezen, tako 
v naravi, kot od  bližnjih prepoznati, jo sprejemati in 

negovati, kakor tudi vračati in jo znati podarjati ljubezni 
potrebnim«.

Spremljevalni program:
Citre: Eva Medved

Razstava slik avtorice Adele Petan

Lepo vabljeni!

VABILO
na otvoritev moje razstave 

»Ko boš prišel,
zmeraj prinesi mi rože«

Otvoritev bo na Prešernov dan – kulturni praznik,
v  petek, 8. 2. 2013, ob 17.00 uri,

v gostilni Pri Trojici v Malih Laščah.

Sem Lidija Vilar, ljubiteljska slikarka iz Velikih Lašč. Pred petnajstimi leti smo se preselili v vaš kraj. 
V tem času sem obiskala likovne kolonije v Slovenski vojski v sodelovanju s Fakulteto za risanje 
v Ljubljani. Svojo prvo razstavo sem imela v Ribnici na Pohorju v letu 2012, v svojem rojstnem 

kraju. Letos pa sem na pobudo prijateljev in na svojo željo pripravila razstavo tukaj, v času, ki je 
po vsebini moje razstave več kot primeren.

Veselilo me bo, če se boste udeležili moje razstave.
Vljudno vabljene in vabljeni!

Lidija Vilar

V umetnosti je vse dopustno, 
le da tega umetniki ne 

izkoristijo, 
to izkoristijo ljudje, ki bi radi 

bili umetniki.          
Rudi Kerševan

KUD MARIJ KOGOJ
v  sodelovanju s šolo TURJAK  
vabi na 

PROSLAVO
OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU,
ki bo v četrtek, 7. februarja 2013,

ob 17.30 uri 
v Domu krajanov na Turjaku.

''KULTURNO BOGASTVO PRETEKLOSTI NAJ BO 
TEMELJ PRIHODNJIM RODOVOM''

LEPO VABLJENI!

JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI
objavlja

POZIV
društvom, drugim nevladnim organizacijam in posameznikom 
s področja kulture za postavitev likovnih razstav 
(slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, arhitektura,  
oblikovanje…) v galeriji Skedenj na Trubarjevi domačiji na 
Rašici in na gradu Turjak.

Javni zavod Trubarjevi kraji bo na podlagi poziva izbral primerne 
projekte za vsako lokacijo. Javni zavod bo prijaviteljem ponudil 
prostorske in promocijske možnosti izvedbe v prihodnjem 
letu, od prijaviteljev pa pričakujemo, da bodo zagotovili fizično 
pripravo izbranih projektov ter se z javnim zavodom dogovorili 
o finančnem ali materialnem pokritju nastalih stroškov. 

Način in rok prijave:
Prosimo vas, da v svojem predlogu za izvedbo projektov 
v galeriji Skedenj na Trubarjevi domačiji na Rašici ali na 
gradu Turjak navedete avtorja in nosilca projekta, koncept in 
tehnične podatke o izvedbi, pričakovan čas izvedbe, finančno 
konstrukcijo ter reference. Prijave je potrebno poslati po pošti 
(na spodaj navedeni naslov), elektronski pošti
info@trubarjevi-kraji.si ali osebno dostaviti na sedež Javnega 
zavoda Trubarjevi kraji, Rašica 69, 1315  Velike Lašče.
Vaše predloge pričakujemo do 15. februarja 2013.
Za dodatne informacije se obrnite na
tel. št. 01/788 10 06 (Barbara Pečnik). 

KUD PRIMOŽ TRUBAR VELIKE LAŠČE
IN OBČINA VELIKE LAŠČE

vabita na

PRIREDITEV OB 
SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU,

ki bo v četrtek, 7. februarja, ob 19.30
v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

Lepo vabljeni.
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PRED BOŽIČNO-
NOVOLETNIMI 
PRAZNIKI 
SO NA TURJAKU
SPET GOSTOVALI 
GODBENIKI IZ 
DOBREPOLJA
Tradicionalno je v decembru lani že 17. leto zapored na turjaški 
oder zopet stopil orkester godbe Dobrepolje, v katerem nastopa 
tudi lepo število občanov naše občine Vel. Lašče. Ravno to je 
eden izmed razlogov, da smo pričeli z izvedbo teh koncertov že 
daljnega leta 1996. Pri teh vsakoletnih koncertih se je izkazalo 
za zelo pomembno geslo: Krepitev medsosedskih odnosov in 
prijateljstva. Vsekakor moramo to negovati še naprej. Tovrstni 
koncerti na Turjaku ob prazničnem času v naše duše prinašajo 
tudi spokojnost, mir in ljubezen do glasbe in nasploh življenja. 
Zato je koncert, ki je naša zadnja prireditev v letu in obenem ena 
glavnih, ki jih organizira KUD Marij Kogoj, zelo pomemben in se 
že sedaj veselimo naslednjega v letu 2013. Ta tradicija se mora 
ohraniti kot doprinos nadaljnjim rodovom, torej zanamcem.

Voditelj na koncertih je že vsa leta naš prijatelj Igor Ahačevčič, 
doma iz Vidma. Večletno dirigiranje godbe je Romana Gačnika 
obogatilo z novimi izkušnjami, tako da je letos na Turjaku 
poskrbel za edinstven program, ki ga je obogatil z nastopom 
mladih pevcev. Med odmorom pa so glasbeni večer popestrili s 
svojim nastopom ''študenti instrumentalisti'', sicer prijatelji naše 
aktivne članice KUD Lare Petrič. Ob poslušanju vseh naštetih so 
obiskovalci zelo uživali in jim namenjali izredne aplavze. Tudi 
naknadnih pohval za prijeten večer je bilo izredno veliko, kar 
naj bo dodatna vzpodbuda za nastopajoče, da se bodo tudi v 
bodoče trudili in požrtvovalno vadili.
Ob tej priliki se zahvaljujemo orkestru Godbe Dobrepolje in vsem 
nastopajočim glasbenikom. Zahvala gre tudi organizatorjem 
koncerta: Franciju Pečniku, predsedniku KUD, tajniku Davidu 
Centi, Vinku Demšarju (likovni umetnik in prostovoljec, ki je nekaj 

svojih del dal na ogled tudi ob tem koncertu), Evgenu Šerbcu, 
Roku Centi, Jožku Perhaju, Marcelu Peterlinu, Roku Pečniku, 
Andreju Jakiču in podpredsednici KUD-a Brigiti Železnikar. 
Zahvaljujemo se tudi lastniku okrepčevalnice Rozika, g. Srečku 
Grozde, njegovi ženi Ireni (vodja) ter hčerki Sandri in gospe 
Alji, ki so pomagale pri pogostitvi. Hvala pa tudi picopekoma 
Boštjanu in Matevžu, obiskovalcem ter predstavnikom občine 
Velike Lašče. Posebej pa se moramo zahvaliti prav domači občini 
Vel. Lašče, ki že vsa leta podpira tovrstne ljubiteljske prireditve. 

SODELOVANJE VSEH ZGORAJ NAŠTETIH BLAŽI KRIZO IN 
KAŽE NA DEJSTVO NUJNOSTI GOSPODARSKE IN DRUŽBENE 
POVEZANOSTI. USPEŠNA IZVEDBA KONCERTA DODATNO 
OPRAVIČUJE NAŠ TRUD IN DOLGOLETNO VZTRAJNOST, OBENEM 
PA ŽE ''KLIČE'' NA NASLEDNJI KONCERT, KI BO V NEDELJO, 15. 
DECEMBRA LETOS.
    

KUD MARIJ KOGOJ
predsednik: Franci Pečnik

foto: Evgen Šerbec 

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

KNJIŽNE NOVOSTI 
Otroci in mladina
leposlovje
HUCKLEBERRY FINN, M. Twain
MOJ DOJENČEK, C. Sokolov
BOŽIČNI NAGAJIVČKI, C. Monroe
MOČVIRNIKI, B. Simoniti
ČUDEŽNA BOLHA MEGI IN ZAJČEK 
BRANKO, D. Muck
ČUDEŽNA BOLHA MEGI IN 
BERNARDINEC KARLI, D. Muck
STVARI, KI JIH NIHČE NE VE, A. D‘Avenia
BENJAMIN, Q. Blake
PRINC RAZVAJENI, J. Willis
CESTNI ROPAR PODGANA, J. Donaldson
POULIČNI MUCEK, J. Donaldson
ZA ŠOLO SEM ABSOLUTNO ŠE 
PREMAJHNA, l. Childž
BOŽIČNI MEDO, I. Whybrow
MAJA NAGAJA, T. Kokolj
DEDIŠČINA ALI GROBNICA DUŠ, C. 
Paolini
PREMETENI PASTIR, J. B. Staman
OTROCI SVETA, J. Vidmar
TETA MAGDA ALI VSI SMO 
USTVARJALCI, S. Makarovič
LUMPI IZ 4. A GREDO NA LEPŠE, T. Kočar
LUMPI IZ 4. A SE ZNAJDEJO, T. Kočar
BOŽIČ V DVORCU RUMPOLINI, K. Mezek 
Hunt

IZGUBLJENA STVAR, S. Tan
KEKEC IN PRISANK, N. Grafenauer
KEKEC IN PEHTA, N. Grafenauer
GARFIELD VAS CRKLJA, J. Davis
GARFIELD GARA ZA VAS, J. Davis
ROMEO IN JULIJA, W. Shakespeare
LEPA, A. Reed
LENARTOVIH PRVIH PET, J. Snoj
HIŠA SPOMINOV, M. Sitar
ZGODBA O ČAROBNI PRISEGI, N. 
Kupper
KOŠARKAR NAJ BO, P. Suhodolčan
GOSPOD FILODENDRON IN NOGOMET, 
A. Rozman
Stroka

ČE BI BIL SVET VASICA, D. J. Smith
MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSKEGA 
JEZIKA, M. Jus
IDEJE BREZ MEJE, T. Urgl

Odrasli
Stroka

RAČUNALNIŠKI PRIROČNIK ZA 
ZAČETNIKE V ZLATIH LETIH, M. Ahačič
KRALJ VSEH BOLEZNI: BIOGRAFIJA RAKA, 
S. Mukherjee
VSE O IMENIH V SLOVENIJI, S. Lenarčič
SLOVENIJA IN NJENE POKRAJINE, J. 
Senegačnik
SKRIVNOST VODIKOVEGA PEROKSIDA 
PREHRANSKE ČISTOSTI, J. P. Roguski
KALIGRAFIJA, P. Taylor
MOJI IZUMI, N. Tesla
PRAVILNO RAVNANJE Z DOJENČKOM, Š. 
Gorenc Jazbec
SUPERKROJENJE, A. Malalan
NEHAJTE ŠTETI KALORIJE, Z. Harcombe
HITREJŠE BRANJE, W. Schmitz
KAKO ODPRAVIMO BOLEČINO, D. Foltz 
– Gray
BOŽIČNA PEKA, P. Jaros
FIZIKI, J. Strnad
88 STOPNIC DO PEKLA, I. Omerza
ZELENE LAŽI, M. Alkalaj
KAKO OSTANEM LEPA IN MLADOSTNA, 
V. Rudolf
LJUBEZNOSLOVJE, B. Šimleša
PREMAGAJTE SKRBI IN STRES, D. 
Carnegie
ČUSTVENA INTELIGENCA NA DELOVNEM 
MESTU, D. Goleman
MACEDONIA, T. Evans
2008, TRUBARJEVO LETO
GROZLJIVI GOST, U. Galimberti
MIRA MIHELIČ, A. Puhar
KNJIGA RECEPTOV, Z. Harcombe

PISMA LOUISE, L. L. Hay
SKRBNIK ZA PRSI, S. Atai

Leposlovje
BREZ NAPAKE, L. Child
KAJ JE MOŠKI BREZ BRKOV, A. Tomić
OTROCI PATRASA, Z. Ferić
STARI MOJSTRI, T. Bernhard
KO JE ŽENSKA KURBA, V. Rudan
GALERIJA NA IZVIRU SONČNE ULICE, R. 
Rozina
POLNOČNO ZAPELJEVANJE, J. 
D‘Alessandro
PRAVILA ZAOBLJUBE, C. Dodd
SKRAJŠANA ŽOGA, H. Coben
BARVE STRASTI, V. Jackson
NADOMESTNE VOLITVE, J. K. Rowling
NE ZAVAJAJ ME V SKUŠNJAVO, L. L. 
Chase
AFGANISTANEC, F. Forsyth
PREDANA, S. Day
ASAN, V. S. Makanin
POPOTNIK, Z. Šeruga
POLNI KOLEDARJI, PRAZNI DNEVI, M. 
Mazzini
TIGROVA ŽENA, T. Obreht
DRŽAVLJANSKI ESEJI, A. Ihan
POTOVCI, C. Bevc
BARON NA DREVESU, I. Calvino
NAJ POČIVA V MIRU, I. Velikonja
GEPARD, G. Tomasi di Lampedusa
ČEZ ROB, V. Habjan
MARJETKA SLADKOSNEDKA, S. Benni
DRUGO MORJE, C. Magris
POPOTNIK IN MESEČINA, A. Szerb
POJDI Z MANO STRAN, R. Saviano
SPREHAJALKA GOSPODOVEGA PSA, C. 
L. Oven
SEDEM BESED, M. Likar Bajželj
ZA VEDNO, S. Tamaro
AMERIŠKI DERVIŠ, A. Akhart
ŽENA 22, M. Gideon
MED TISOČI BI TE SPOZNALA, M. Kačič
KLATEŽI DHARME, J. Kerouac
SVOBODA ALI SANJE, A. Rot
BRATA SUTHERLAND, 1. del,  K. Cole

DVD, CD odrasli
KUHARSKI MOJSTER, komedija
UBIJ ME STRASTNO, srhljivka
DVD, CD otroci in mladina

POGUM, dvd
SLON 6, dvd
ARTHUR BOŽIČEK, dvd
NAJ PTIČICE LEPO POJO, cd
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Kako smo v 
Knjižnici Frana 
Levstika izvedli 
projekt
Zadruge in 
zadružno življenje v 
Velikih Laščah
V letu 2012 je v Knjižnici Frana Levstika v Velikih Laščah v 
sodelovanju z  Zadrugo Velike Lašče in ob podpori občine 
Velike Lašče potekal projekt  »Zadruge in zadružno življenje v 
Velikih Laščah«. V Mestni knjižnici Ljubljana, katere del je tudi 
knjižnica Frana Levstika, smo se za izvedbo projekta odločili iz 
več razlogov. Prvi je bil ta, da je generalna skupščina Združenih 
narodov leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadrug in 
zadružništva, drugi, da Kmetijska zadruga Velike Lašče v letu 
2013 praznuje stoletnico delovanja, in tretji, da ima zadružništvo 
v Velikih Laščah bogato tradicijo. 
Znotraj tega okvira smo v Knjižnici Frana Levstika, ki je ena 
izmed 36 enot Mestne knjižnice Ljubljana, želeli s projektom 
izpostaviti pomen zadružništva in zadrug ter njihov prispevek 
h gospodarskemu in socialnemu razvoju lokalnega okolja. 
Pomembno  vlogo pri odločitvi za projekt pa je igrala tudi želja 
knjižnice po sodelovanju z lokalnim okoljem.
V okviru projekta smo v Knjižnici Frana Levstika  v sodelovanju z 
Zadrugo Velke Lašče pripravili razstavo o razvoju zadružništva v 
Velikih Laščah, v aprilu 2012 smo imeli voden ogled razstave in 
predstavitev projekta za osnovnošolce. Za predšolske otroke in 
učence prve triade OŠ smo pripravili  ustvarjalne delavnice na 
temo zadružništva in medsebojnega sodelovanja. 
Za predšolske otroke smo pripravili pravljično urico, ki ji je sledila 
ustvarjalna delavnica. Sodelavka Barbara Kaiser je otrokom 
povedala Tolstojevo pravljico Repa velikanka, nato so otroci 
iz gline ustvarjali različne like iz pravljice, repo velikanko pa je 
na lončarskem vretenu izdelala Katarina Duščak. Na delavnici 
nas je obiskala tudi gospa Ana Debeljak iz Kmetijske zadruge 
Velike Lašče in otrokom približala besedo zadruga in pomen 
zadružništva ter jim predstavila zadrugo v Velikih Laščah. 
Delavnico za prvo triado osnovne šole smo pripravili v 
sodelovanju z Zavodom Parnas. Na delavnici, ki sta jo vodili 
prostovoljki gospa Nina Kržič in gospa Metka Starič, so se otroci 
lahko igrali, kako deluje zadruga. Za nekaj časa so se spremenili 
v kmete in skozi igro spoznavali prednosti, ki jih prinaša 
povezovanje v zadruge.
Učence druge in tretje triade osnovne šole smo povabili na 
obisk v knjižnico, kjer smo jim predstavili projekt ter na kratko 
prikazali razvoj zadrug in zadružništva v Velikih Laščah, ki je bil 
postavljen v splošnejši okvir razvoja zadružništva na Slovenskem 
in širše v Evropi in svetu. Ob tej priložnosti smo jih povabili tudi k 
sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju, ki sta potekala 
v okviru projekta. Po predstavitvi so si učenci lahko ogledali še 
izbor fotografij, ki nam jih je prijazno odstopila zadruga Velike 
Lašče, izdelke, ki so nastali na dveh ustvarjalnih delavnicah za 
predšolske otroke in učence prve triade osnovne šole, za konec 
pa so si lahko podrobneje ogledali tudi razstavo o razvoju 

zadružnega življenja v Velikih Laščah. Obisk učencev sta vodila  
bibliotekar Gregor Matevc in  vodja Knjižnice Frana Levstika  
Katarina Duščak.
Del projekta sta bila tudi likovni in literarni natečaj na temo 
zadrug, zadružništva in zgodovine zadružništva v Velikih Laščah, 
na katerih so sodelovali učenci druge in tretje triade. Natečaja sta 
potekala v jesenskem času, v septembru in oktobru.  Na oba je 
prispelo lepo število zelo dobrih izdelkov, nastalih pod vodstvom 
mentorjev, učiteljev na osnovni šoli Velike Lašče. Natečaj smo 
zaključili 3. 12. 2012, na Ta veseli dan kulture,  s prireditvijo na 
osnovni šoli Velike Lašče, na kateri smo predstavili oba natečaja 
in učencem podelili priznanja za najboljše izdelke. 
Na likovnem natečaju je prvo mesto zasedel Vid Rigler, drugo 
sta si delili  Ana Kokelj in Maruša Šušteršič, tretje mesto pa je 
pripadlo Aljažu Leniču.
Ker je na literarni natečaj prispelo bistveno več izdelkov kot na 
likovni, smo se odločili nagrade za literarne prispevke podeliti v 
treh razredih – šestem, osmem in devetem. V šestem razredu je 
prvo mesto zasedla Ana Kokelj, drugo Karmen Žužek in tretje Lea 
Belaj. V osmem razredu je prvo nagrado dobila Nika Košir, drugo 
Jakob Hočevar in tretjo Maša Oblak. V devetem razredu je prvo 
mesto zasedla Polona Zakrajšek, drugo Rok Selan in tretje Tjaša 
Jakšič.
Nagrajencem je priznanja izročil župan občine Velike Lašče, 
gospod Anton Zakrajšek, ki je ob tej priložnosti pohvalil projekt, 
se zahvalil Knjižnici ter učence povabil k obisku Knjižnice Frana 
Levstika, za katero materialno in finančno skrbi občina Velike 
Lašče.
Prireditev smo zaključili s kulturnim programom,  ki sta ga izvedli 
»klinčarici« gospa Slava Petrič in gospa Franja Sedej. Z izdatno 
mero humorja sta nizali zgodbe o tem, kako so včasih doma 
za preživetje izdelovali klinčke (zobotrebce) in si krajšali čas 
s petjem, pa o najrazličnejših prigodah iz svoje mladosti. Njun 
nastop nikogar ni pustil ravnodušnega in je predstavljal čudovit 
zaključek prireditve.
Zasluge in zahvala za uspešno izvedbo projekta gredo vsem, ki 
so sodelovali z nami pri pripravi in izvedbi tega projekta: najprej 
mentorjem Mariji Oblak, Milanu Kastelicu, Renati Lesar Hržič in 
Anji Briški za pomoč pri izvedbi natečajev in ostalih dejavnosti, 
povezanih s projektom,  ravnateljici, gospe Metodi Kolar, ki je 
privolila v sodelovanje šole v tem projektu, Zadrugi Velike Lašče, 
ki nam je pomagala z gradivom iz svojega arhiva,  ter seveda 
občini Velike Lašče – pokroviteljici projekta, in županu,  gospodu 
Antonu Zakrajšku, za podporo in sodelovanje pri izvedbi 
projekta.
Prav tako smo dolžni zahvalo sponzorjem, ki so se odzvali na 
povabilo Knjižnice in prispevali sredstva, ki so omogočila nabavo 
nagrad za natečaj. Pri tem so nam pomagali: Zadruga Velike 
Lašče, podjetje Elanda, podjetje Villa Cereja, Avtohiša Zalar in 
Košarkarska zveza Slovenije.
Zahvalo za to, da je projekt odlično uspel, si zaslužijo tudi vsi 
zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana, ki so kakor koli sodelovali 
pri pripravi in izvedbi tega projekta.  
Veseli smo, da je projekt odlično uspel in naletel na pozitiven 
odziv. Ko smo začenjali projekt, je bila naša želja na eni strani 
poudariti pomen zadrug in zadružništva za gospodarski in 
socialni razvoj skupnosti, na drugi pa utrditi prisotnost knjižnice 
v Velikih Laščah in jo narediti vidnejšo. Sedaj, ob zaključku 
projekta, lahko rečemo, da smo uspešno dosegli oba cilja.

Gregor Matevc

Donatorji  natečaja:

Ana Debeljak iz Kmetijske zadruge Velike Lašče je v knjižnici obiskala najmlajše. Razstava Zadruge in zadružno življenje na hodniku Knjižnice Frana Levstika.

Milena Pinter, vodja območne enote Knjižnica Prežihov Voranc je podelila zahvale 
mentorjem in ravnateljici Metodi Kolar.

Župan Anton Zakrajšek je podelil nagrade nagrajencem natečaja.

Parnasova ustvarjalna delavnica in razstava izdelkov.

Prisrčen nastop »klinčaric« na zaključni prireditvi natečaja.

Predavanja za osnovnošolce 
na temo zadrug je vodil 
Gregor Matevc.

Občina Velike Lašče
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V januarju so izšle prve letošnje priložnostne znamke. 

V seriji znamk LJUDSKE NOŠE je tokrat 
predstavlja ljudska noša iz Ljubljane, 
natančneje iz Trnovega. Priljubljeno 
serijo VOŠČILNIH ZNAMK dopolnjuje še 
ena znamka, in sicer z motivom obeska 
oz. ključavnice, s kakršno na mnogih 
mostovih po svetu pari »zaklenejo« 
svojo ljubezen za večno. Serijo znamk 

Kultura/Društva Društva

Sosedi pišejo … Mesto 
bere … bralna značka 
za odrasle  
Projekt Mesto bere letos vabi k branju sosedov. Od 3. decembra 
2012 do 31. aprila 2013 ste vsi odrasli bralci vabljeni k branju 
literature različnih žanrov – ljubezenske, kriminalne,  življenjepisne, 
mladinske, poezije, biografi je, eseje, kolumne in poljudno 
strokovna dela s področij psihologije, etike ter meteorologije. Med 
deli so tudi tista, ki so prejela več literarnih nagrad ali pa so bila 
med bralci dobro sprejeta. 
Bralci izberete pet del, jih preberete in delite mnenja na obrazcu 
zgibanke in to vrnete v knjižnico ali pošljete po pošti.
Letošnja bralna sezona je poimenovana Sosedi pišejo ... Mesto 
bere. Poleg zanimivih del slovenskih avtorjev lahko posežete tudi 
po delih italijanskih, avstrijskih, madžarskih in hrvaških avtorjev. 
Pester in obširen priporočilni seznam olajša izbor in ponudi v 
branje tudi avtorje in zvrsti, po katerih bralci redkeje segamo.
Sodelovati je mogoče tudi preko spleta. Na spletni strani Mestne 
knjižnice Ljubljana je na voljo seznam del z vsebinskim opisom ter 
povezava na knjižnični katalog COBISS. Knjige je mogoče izbrati in 
rezervirati od doma ali iz službe, možno je tudi izpolniti elektronski 
obrazec ter se uvrstiti med sodelujoče pri bralnem projektu Mesto 
bere. Aktualne informacije in dogajanja o projektu so na voljo tudi 
na omrežju Facebook in Twitter profi lu Mestne knjižnice Ljubljana.
Glavna nagrada za sodelovanje in branje je vikend paket za dve 
osebi v Bohinj Park Eko Hotelu, ki ga podarja MPM Engineering, 
d. o. o. Nagrado bomo med sodelujočimi izžrebali 24. maja 2013 
na zaključni prireditvi na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Vsi sodelujoči 
bodo prejeli tudi priznanja za sodelovanje in darila.
V času projekta bo v knjižnicah Mestne knjižnice Ljubljana in v 
Trubarjevi hiši literature potekal pester literarni in izobraževalni 
program. Če želite prejemati obvestila o programu, pišite na: Na 
spletnem naslovu (mesto.bere@mklj.si) lahko naročite obvestila 
o programu, če jih želite prejemati. Ta e-poštni naslov je zaščiten 
proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Mestna knjižnica Ljubljana

Kakor vsako leto smo v decembru 2012 
imeli sestanek in srečanje člani Upravnega 
odbora in poverjeniki. Pregledali smo naše 
delo v preteklem letu in se dogovorili o 
delu za leto 2013. Poleg tega sestanka se je 
v decembru vrtelo skoraj vse okoli priprav 
na prednovoletno srečanje.  Druženje se 
je odvijalo v športni dvorani OŠ Primoža 
Trubarja. Zahvaljujemo se ravnateljici 
gospe Metodi Kolar in ekipi gospoda 
Igorja Severja za prelepo in času primerno 
pripravljeno dvorano. Za dobro voljo, 
ples in zabavo so poskrbeli domači fantje 
ansambla Krpani, za hrano in pijačo pa 
gostilna Pri Kuklju.  Seveda pa ni na nas 

pozabil Dedek Mraz in na marsikateri obraz 
je pričaral nasmeh. Ker je bila dvorana 
velika, je bila tudi udeležba visoka. Bili smo 
vesela razigrana družba, ki se ji ni mudilo 
domov.
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem 
sponzorjem Dedka Mraza, in sicer Jožetu 
Škulju; TUŠ (Dobrepolje - Videm); Lesna 
industrija OBLAK; Kmetijska zadruga, V. 
LAŠČE; TRGOUP, V. Lašče; Avtohiša OPEL 
Zalar; Picerija ROK; Gostilna BRDAVS, 
Videm;  Trgovina PONI;  Prevozi NERED; 
OBČINA V. Lašče; Picerija ADAM, Ponikve; 
Cvetličarna  V. Lašče;  Steklarstvo HREN, 
Turjak; Mizarstvo TEKAVČIČ;  Gostilna 

BRLOGAR, M. Lašče; Lesna industrija 
CENTA, Turjak; Jože URŠIČ, Turjak; POŠTA 
V. Lašče; PRIBA, d. o. o., V. Lašče; Frizerski 
salon S, V. Lašče;  DSI, Linz, B F, Ljubljana.  
Zahvaljujem pa se tudi fi rmi KVM GRAFIKA, 
d. o. o., za tisk zgibanke za leto 2013.
Decembrski večer je kar prehitro minil in 
marsikdo, ki je menil priti samo za kakšno 
urico, se je težko odpravil domov. Pa saj se 
kmalu zopet vidimo.
Tako kot vsako  leto pa vas vabim na OBČNI 
ZBOR društva, ki bo 23. februarja 2013, ob 
10 uri v avli Osnovne šole Primoža Trubarja. 
Vljudno vabljeni.

S R E Č N O, Marija Trotovšek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELIKE LAŠČE

KINOLOŠKO DRUŠTVO GROSUPLJE

STROKOVNA PREDAVANJA
ZA LASTNIKE PSOV

Datum in ura

Sreda, 13. februar 2013, ob 19. uri

Sreda, 20. februar 2013, ob 19. uri

Sreda, 28. februar 2013, ob 19. uri

Dogodek in predavatelj

Nakup psa in prvi meseci vzgoje, 
Ana Doganoc, kinološka sodnica

Prehrana in veterinarska oskrba 
mladega psa,
predavatelj Marjan Kastelic, 
doktor veterinarske medicine
Razumem svojega psa, zato 
ga lažje vzgajam in šolam, 
predavateljica Maja Vidmar, 
inštruktorica šolanja psov

Lokacija

Predavalnica v Pivnici Anton, 
Gasilska 2, v Grosupljem

Predavalnica v Pivnici Anton, 
Gasilska 2, v Grosupljem

Predavalnica v Pivnici Anton, 
Gasilska 2, v Grosupljem

organizator

Kinološko društvo Grosuplje 
(vpis v tečaje šolanja psov)
 Vstop prost
Kinološko društvo Grosuplje
Vstop prost

Kinološko društvo Grosuplje
Vstop prost

Tako kot že  vrsto let Kinološko društvo Grosuplje tudi letos 
organizira brezplačna strokovna predavanja za lastnike psov. S 
tem želimo doseči čim boljšo povezanost lastnikov in njihovih 
psov, predvsem pa lastnike psov seznaniti tudi z najnovejšimi 
dognanji v sožitju med ljudmi in psi. 

Za letošnjo pomlad smo pripravili tri predavanja na temo mladih 
psov in dolžnosti ter obveznosti novih lastnikov  psov.

Igor Razpotnik,
predsednik Kinološkega društva Grosuplje

vabi na naslednje pohode:

sobota, 2. marec 2013
20. Jurčičev pohod v počastitev 120-letnice SPD

Višnja Gora - Polževo - Muljava
lahka pot (3 ure) - vodi Niko Samsa

sobota, 23. marec 2013
Po Krasu

Železna vrata - Kobjeglava
lahka pot (5 ur) - vodi Niko Samsa

ponedeljek, 1. april 2013
Velikonočni pohod: Sv. Primož (817 m) - Kališče

Velike Lašče - Sv. Primož - Kališče - Velika Slevica - Velike Lašče
lahka pot (5 ur) - vodi Lado Kovačič

Vabljeni!

NOVE POŠTNE ZNAMKE ZNAMENITE OSEBNOSTI dopolnjuje znamka ob 200. Obletnici 
rojstva fi lologa in slavista Franca Miklošiča. Nadaljuje pa se tudi 
serija znamk KITAJSKI HOROSKOP, v kateri je tokrat znamka z 
motivom kače. 
Januarja izide tudi letnik znamk v vložnem kartonu, ki vsebuje vse 
priložnostne poštne znamke, izdane v letu 2012.

Povzeto po obvestilu za javnost Pošte Slovenije. 
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OHRANIMO 
NAŠO KULTURNO 
DEDIŠČINO

Društvo podeželskih žena Velike Lašče se trudi, da bi se ohranile 
nekatere kulturne dediščine, zato smo v mesecu decembru 
organizirale tri delavnice peke poprtnikov.
Prva delavnica je bila v Robu pri Zdenki Škrabec, ki je bila tudi 
mentorica. Udeležilo se je je sedem gospodinj. Druga delavnica 
je bila pri Jelki Indihar v Dolnjih Retjah. Mentorica sem petim 
gospodinjam sem bila jaz.

Tretja delavnica pa je bila v OŠ Primoža Trubarja Velke Lašče. 
Peklo je osem učenk 6. in 7. razreda. Bile so navdušene in zelo 
spretne pri krasitvi poprtnikov. Mentorstvo sem prevzela jaz, 
pomagali pa sta mi učiteljici Jožica Mavsar in Simona Bavdek.
Zelo lepo mi je bilo, ko mi je učenka Klara Perhaj vsa vesela 
povedala, da sta tudi doma z mamico poskusili peko poprtnika 
in jima je »ful lepo« uspel. Upam, da smo na pravi poti.

Milka Debeljak, foto Zdenka Škrabec

Božični čas je čas veselja, praznikov, ki 
se jih vsak veseli. Vsak kraj ima šege in 
navade, ki so povezane z božičem.
Za velikolaški kraj je značilen kruh, ki 
ga imenujemo poprtnik ali župnek. 
Gospodinje ga spečemo za tretji sveti 
večer, ga položimo na mizo in pokrijemo 
s prtičem. Na dan sv. treh kraljev se ga 
razreže in ga dobijo vsi člani družine 
in vse  živali pri hiši. Je lepo okrašen in 
predstavlja vse dobro v družini, hlevu in 
na polju.

Društvo DPŽ se trudi, da se ta lepa šega 
ne bi opustila, zato smo konec decembra 
priredile razstavo poprtnikov. Sodelovale 
so gospodinje, ki imajo veselje do peke, 
ter članice sosednjih društev iz Roba, 
Gradeža in DPŽ Dobrepolje in Struge. Še 
najbolj vzpodbudno pa je bilo pogledati 
na mizo, kjer so razstavljale učenke 6. in 
7. razreda OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče. Odprtje z blagoslovom razstave je 
bilo 20. decembra, razstava pa je trajala 

do 23. decembra. Obiskovalci so bili 
navdušeni nad razstavo, nekaj gospodinj 
pa je reklo, da naslednjo leto tudi one 
sodelujejo.
Zahvaljujem se Kmetijski zadrugi za 
brezplačen prostor, ki so ga nam nudili, 
PGD Dvorska vas, ki so nam brezplačno 
posodili mize, občini Velke Lašče za 
finančno in moralno podporo pri 
organizaciji razstave, Glasbeni šoli Ribnica 
za glasbeno popestritev prireditve ob 
odprtju razstave in naši članici Jožici 

Mavsar, odgovorni za 
prisrčen nastop otrok. Hvala 
pa tudi vsem članicam DPŽ, 
gospodinjam in učenkam 
OŠ Primoža Trubarja za 
sodelovanje. Zahvala tudi 
gospe ravnateljici Metodi 
Kolar za posluh in podporo 
našemu projektu.
Le na ta način bomo ohranili 
našo kulturno dediščino.

Milka Debeljak,
foto Zdenka Škrabec

RAZSTAVA POPRTNIKOV PRAZNIČNE 
DOBROTE      
Božič smo imeli zelen, pred tem pa je 
bilo 93 cm snega, ki pa ga je kar hitro 
pobralo. Za januar pravi stari pregovor: 
»Če v prosincu ni snega, ga mali traven 
da«. Naj bo kakor koli, koledarska zima 
je še skoraj vsa pred nami. Imeli smo 
kar nekaj praznikov, da so gospodinje 
pekle za te priložnosti običajne 
dobrote.
Potica: pecivo iz kvašenega 
razvaljanega in zvitega testa, ki se jo 
peče v različnih modelih in z različnimi 
nadevi: orehi, rozine, pehtran, 
drobnjak, ocvirki, suhe češplje ali 
nastrgan rdeč korenček. Znana je tudi 
rožičeva potica ali celo makova potica. 
Pogača: običajen boljši bel kruh 
(sladek, slan ali s skuto).

Poprtnik: obredni kruh za božične 
praznike. Gospodinje so ga običajno 
pekle za svete tri kralje. To je boljši 
bel kruh, obložen iz testa pletenih 
kit in raznimi drugimi oblikami, 
najpogosteje s ptičkami, oblikovanimi 
iz testa. Peče se ga na pločevinastih 
pekačih kot hlebec, da pride do izraza 
vsa okrasitev po obodu. Gospodinje 
so se vedno rade postavljale prav s 
poprtnikom. Matere so ga posebno 
rade rezale otrokom. Odrezani kos 
smo dali na glavo, pri tem pa rekli: 
Da bi letos še toliko zrasel. Veljalo je 
tudi pravilo, da si moral poizkusiti 
devet poprtnikov, da si se v tistem letu 
oženil, potem pa si se devet let kesal. 
Kolač: sladko pecivo, pečeno v modelu 
iz keramike. Gospodinje so ga pekle 
za velikonočne praznike, hkrati je 
kolač ponazarjal šego, da v kaščah 
zmanjkuje pšenice. 
Soseda Mimi ima vse te šege že v 
genih, da z veseljem speče te običajne 
dobrote ob določenih praznikih. Ko bi 
bilo le več takih gospodinj!

Jože Škulj

NIKOLI NE RECI,
DA VSE ZNAŠ
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana prireja različna 
izobraževanja. Dve članici, Zdenka Škrabec in Milka 
Debeljak, sva se 22. 10. 2012 v Dobrunjah udeležili delavnice 
TRADICIONALNA PEKA –  praznični pekarski izdelki, kruh in 
pletenice.

Mentor delavnice je bil 
Mišo Kolar (biotehniški 
izobraževalni center Ljubljana). 
Kljub že precejšnjemu znanju 
sva se naučili marsikaj novega, 
zanimivega in koristnega.

Milka Debeljak,
foto Zdenka Škrabec

Miklavževanje 
DPŽ in folklorne 
skupine
Beseda Miklavž veliko pomeni otrokom, saj komaj čakajo tega 
dne, kaj jim bo prinesel. 

Tako smo si tudi članice DPŽ pripravile miklavževanje v Robu. 
Povabile smo še folklorno skupino s harmonikarjem Domnom, 
da je bil večer zabavnejši. Kmalu nas je obiskal Miklavž z velikim 
košem daril. Ker je  imel opraviti s starejšimi otroki, je s seboj 
pripeljal  angelčka in hudička, ki sta pomagala pri  razdelitvi 
daril. Domov smo odšli zadovoljni in dobre volje.

Zdenka Škrabec
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vzbudila posebno zanimanje in veselje 
otrok. Dvoje jaslic je postavil v »izvirno« 
okolje z značilnimi betlehemskimi hišami, 
izrezljanimi iz siporeksa. Lahko smo 
občudovali tudi zanimivo projekcijo, saj 
je papirnate jaslice luč preslikavala kar 
na fasado Jakopove hiše. V Petelinovi 
kašči pa so bile poleg domače škocjanske 
postavljene tudi cerkve iz bližnje okolice.
Letos si je jaslice ogledalo blizu 3.000 
ljudi, to je skoraj še enkrat več kot lani, 
po mnenju predsednika društva Borisa 
Zoreta je k temu največ pripomogla 
prav predstavitev na nacionalni televiziji. 
Največje skupine obiskovalcev so prispele 
iz Štajerske, Gorenjske, Bele krajine, z 
Goriškega, iz Kočevja … Množični obisk 
je bil seveda ob odprtju in zaključku 
razstave ter dan pred božičnim večerom, 
23. decembra 2012, ko so za slovesno 
predpraznično vzdušje poskrbeli 
Velikolaška vokalna skupina, Vaški pevski 
zbor Konca vas in Skupina Jozue iz Velikih 
Lašč. Pogosto je bilo naenkrat tudi po 
500 obiskovalcev, tako da so se morali 
vodniki iz društva zelo spretno usklajevati, 

kapelicah, svinjaku, na vozu, vodnjakih, 
na prostem – celo v odsluženem akvariju 
in televizorju …, največ pa jih je bilo v 
sušilnici sadja in stari Petelinovi hiši. Tudi po 
velikosti so se zelo razlikovale; najmanjše 
so bile v orehovi lupini ter izrezljane iz lesa, 
ki jih lahko postavimo celo na dva načina, 
nadnaravne velikosti so bile izdelane iz 
stiropora, osrednje tri dni razstave pa so v 
opuščenem Koroščevem hlevu stale tudi 
»žive« jaslice. 
Tudi hlevček, v katerem je prebivala 
sveta družina, je simbolično predstavljalo 
različno okolje – od že omenjene 
orehove lupine do kamnite jame, na 
vaškem središču pa je bila postavljena 
celo imitacija bližnje Taborske jame. Kot 
zanimivost naj omenim še keramične 
jaslice s Korčule, ki so bile postavljene v 
»hlevček« iz korčulskega kamna. 
Vsa leta je bil vodja tega projekta Marko 
Šavli iz že omenjenega društva, ki si vedno 
prizadeva za nove zamisli. Pred domačo 
hišo je postavil jaslice, ki predstavljajo 
kar vaško življenje v malem, vključno  z 
vaškim potočkom in žabo, ki je seveda 
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Vaški pevski zbor Konca vas

Mali Betlehem …
–  tako so razstavo 140 jaslic na Gradežu poimenovali na TV SLO 
in resnično so bile na ogled skoraj pri vsaki hiši oziroma v vseh 
»skritih kotičkih«, kot je geslo že tradicionalne razstave.

Društvo za ohranjanje dediščine jo je letos organiziralo peto leto, 
potekala pa je od 16. decembra 2012, ko je na odprtju nastopala 
Pevska skupina Rž iz Loke pri Mengšu, do 6. januarja 2013, ko so 
na zaključku zapeli Mladinski pevski zbor sv. Kancijanile, Župnijski 
pevski zbor iz Škocjana in Mladinska skupina Spiritus iz Roba.  

Avtorji in lastniki jaslic so bili različni, tako 
amaterji iz vse Slovenije, med katerimi jih 
je seveda veliko iz domače vasi, kot tudi 
umetniki, na primer slikar in kipar Peter 
Jovanovič, in tudi taki, ki jim je izdelava 
jaslic del obrtne ponudbe, tako kot 
lončarki Ani Češarek iz Dolenje vasi pri 
Ribnici. 
Skoraj si ne moremo več zamisliti materiala, 
iz katerega jaslice ne bi bile izdelane. Kot je 
bilo objavljeno že v prejšnji Trobli, so bile 
najtrše in najobstojnejše iz betona, kamna, 
mavca, gline, keramike, stekla in lesa, 
druge iz nežnega blaga, čipk, kvačkane in 
pletene, iz stiropora, koruznih storžev in 
ličkanja, pa tudi iz voska, papirja … in celo 
»užitne« – iz bučk, fižola in testa. Najstarejše 
so bile ročno izrezljane, stare 150 let, ter 
papirnate, stare 100 let, last nekdanjega 
župnika Janeza Jereba iz Škocjana. Poleg 
klasično oblikovanih podob smo lahko 
občudovali tudi modernejše in umetniško 
zasnovane, nekaj takih je bilo steklenih in 
keramičnih.
Postavljene so bile na različnih krajih v vasi: 
pod kozolci, v skednjih, kaščah, kleteh, 

Velikolaška vokalna skupina

Pevska skupina Rž

Mladinska skupina Jozue

S Korčule

Umetniško oblikovana

Iz koruznih storžev

Božična vas

Ene od dveh najmanjših

Iz ličkanja Iz testa

V kamnitem hlevčku

Papirnate, stare 100 let

da so posamezne skupine izmenično 
popeljali po različnih prizoriščih v vasi. Za 
obiskovalce so bili pripravljeni tudi letaki 
s simboličnim zemljevidom, vse dneve pa 
so seveda dežurni člani društva poskrbeli, 
da niti posamični obiskovalci niso naleteli 
na zaprta vrata posameznih razstavnih 
prostorov. Navedene osrednje tri dni 
razstave ter takrat, ko so bile napovedane 
večje skupine, so na »skrite kotičke« vodile 
tudi bakle, na stojnicah pa so člani in 
članice društva ponujali praznična darila, 
poprtnik in druge domače dobrote ter 
kuhano vino in čaj. 
Zadnji dan razstave sem za nekaj 
besed zaprosila družino Pelko iz Kranja. 
Povedali so, da so za razstavo izvedeli 
od organizatorja izleta, to je bilo Društvo 
katoliških pedagogov Slovenije. Razstava 
in nastopajoči so jih zelo prevzeli in 
navdušili. Čeprav do sedaj še niso slišali 
za našo vas, tako seveda ne poznajo 
dejavnosti društva in so prvič slišali za 
tradicionalni prireditvi Praznovanje 
pomladi in Praznik suhega sadja, pa se 
bodo ob kaki drugi priložnosti še vrnili in 
svoje lepe vtise prenesli tudi prijateljem in 
znancem. 
Prav zadovoljni udeleženci pa so 
najpomembnejše zagotovilo, da se bo 
glas o zanimivostih naše vasi, dejavnostih 
društva in gostoljubnih vaščanih širil 
še naprej in da si tudi v bodoče lahko 
obetamo tako številne obiskovalce.

Ponudba na stojnicah

Betlehem

Zdenka Zabukovec
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Tudi letos bomo organizirali
dvodnevni tečaj

Varno delo z motorno žago za lastnike gozdov.
Tečaj bo verjetno v spomladanskem času. 

Zaradi omejenega števila in velikega zanimanja in lažje 
organizacije prosimo,  da se čimprej prijavite. 

Le tako si boste zagotovili,
da boste na tečaju aktivno udeleženi.

Tečaj je brezplačen,
morate pa imeti vso potrebno gozdarsko opremo
(gozdarske hlače, čelada z glušniki, motorna žaga,

primerna obutev).
Priskrbeti si morate tudi MID. 

Prijava na telefon: 01 7881470, zjutraj med 7. in 8. uro.

Različni interesi v 
kulturni krajini
Najbolj prepoznavna značilnost Slovenije je zagotovo ohranjena 
narava. To največkrat sami niti ne opazimo, a nas o tem s simpatijo 
in z nostalgijo opozorijo tujci, ki obiščejo našo deželo. Velika 
stopnja raznolikosti vseh oblik življenja (biotska raznovrstnost), 
krajinska pestrost, bogat rastlinski in živalski svet, številni habitatni 
tipi (rastlinske in živalske združbe kot živi del življenjskega okolja, 
povezane z neživim delom, kot so tla, podnebje, voda, svetloba 
na nekem prostoru), raznolika geološka zgradba, razgiban relief, 
pestrost vzorcev kulturnih krajin.  
Občina Velike Lašče leži v neposredni bližini Ljubljane, kar je 
predvsem v preteklosti pomenilo, da so prebivalci iz tega okolja 
iskali službo v Ljubljani, v popoldanskem času pa se  ukvarjali še s 
kmetijstvom. Z leti se je zaradi narave dela (kasnejši začetek dela), 
demografske slike, strojne obdelave večine kmetijskih površin 
gozd začel zaraščati. Zarasli so se logovi, vodne brežine, omejki, 
brežine … S tem so se začeli pojavljati različni interesi za izrabo 
prostora. Zaraščajoče loge, brežine potokov in grmišča so začele 
naseljevati različne živalske vrste, predvsem ptiči, ki imajo na 
takšnih mirnih krajih svoja gnezdišča.
V zadnjih letih je opaziti, da nekateri lastniki travnikov in logov, 
ki mejijo na struge voda, ponovno oživljajo zaradi krme živine. 
Pri tem večkrat iz nevednosti in nepoznavanja različnih zakonov 
krčijo brežine potokov ali krčijo loge. 
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/2002, 110/2006, 
106/2010 ) v 10. členu določa, da se v gozdnogospodarskem 

in lovsko upravljavskem načrtu območja poleg usmeritev 
iz nacionalnega gozdnega programa in ugotavljanja stanja 
populacij divjadi in njenega okolja določijo:
– da se v okviru gozdov in drugih gozdnih zemljišč prikažejo 
območja, ki so po prostorskih planskih aktih namenjena drugim 
rabam;
– Območja posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega 
drevja zunaj ureditvenih naselij, ki so pomembna za ohranjanje 
in razvoj krajine ali življenjskega prostora prosto živečih 
organizmov. 
Zaradi gnezdenja ptic v prosti naravi Zakon o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/2004, 120/2006, 17/2008 ) določa, v 5. 
odstavku 32. člena, da je sekanje, požiganje ali drugačno 
uničevanje živih mej, grmišč in s  suho zarastjo poraslih površin 
po pašnikih, travnikih in poljih prepovedano v času gnezdenja 
ptic in poleganja mladičev med 1. marcem in 1. avgustom. 
V 4. odstavku 33. člena je določeno, da je v času gnezdenja ptic 
med 1. marcem in 1. avgustom prepovedano sekati zarast ob 
vodnih bregovih, čistiti kanale in prazniti vodna zajetja.
Nadzor nad Zakona o divjadi in lovstvu izvaja lovski inšpektor. Za 
prekršek je lahko posameznik kaznovan v višini 420 € (75. člen). 
Nadzor nad sekanjem gozdnega drevja zunaj gozdov nadzoruje 
gozdarski inšpektor.
Da bi se izognili konfl iktnim situacijam, svetujem, da se obrnete 
na Zavod za gozdove, kjer bomo skupaj poiskali ustrezno rešitev 
z označitvijo drevja za posek in določili čas  sečnje.
                                                                                         

Drago Karel Čahuk – gozdarski in lovski inšpektor
Franc Oražem  

Prihod
»urnega hlapona«
v naše kraje
Letos mineva že 120 let, od kar je čez naše kraje 
zapeljal prvi »urni hlapon«, kot so vlak poimenovali 
v Slovenskem narodu ob njegovem prihodu.

Raztovarjanje apna z vlaka na železniški postaji v Velikih Laščah (posneto sredi 
80-ih let), foto Niko Samsa

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA KOČEVJE

KRAJEVNA ENOTA VELIKE LAŠČE
Šolska ulica 12, 1315 Velike Lašče 

Tel. 7881 - 470

OBVESTILO
Lastnike gozdov obveščamo,

da je katarstrske občine Ulaka, Osolnik in spodnji del Sela
(od Logarjev do Roba) prevzel gozdar Tone Lesar.

Uradne ure ima vsako sredo na sedežu Zavoda za gozdove, 
Šolska ulica 12, ali na telefon 041-65-73-78.

Hkrati vse lastnike gozdov, ki imajo svoj gozd pod katastrsko 
občino Cesta od parcelne št. 1154/2 do 1176/26, obveščamo, 
da se za označitev drevja pred sečnjo od 1. 1. 2013 obrnejo na 

revirnega gozdarja Franca Oražma.
Ker gre za lastnike gozdov iz Malih Lašč, se je Zavod za 

gozdove zaradi hitrejšega kontakta in mobilnosti odločil, da se 
zgoraj naštete parcele priključijo revirju v Laščah.

PODJETNIŠKE in DRUGE 
INFORMACIJE – DECEMBER 2012
Pripravil RC Kočevje Ribnica d.o.o.. Za natančne podatke si oglejte 
celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih straneh www.
podjetniski-portal.si. Vse, ki bi želeli na svoj elektronski naslov 
prejemati tedensko sveže informacije o podjetniških razpisih, sejmih, 
novostih iz poslovnega sveta, ponudbe - povpraševanje po izdelkih 
in storitvah vabimo, da pokličete na št. 01/8950-610, 031/647-793 ali 
pišete na e-naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. Posredovanje informacij 
po e-pošti je brezplačno.
1. Javni razpis št. 1/2013 za podelitev Znakov kakovosti v graditeljstvu 
2013. Razpisnik: Gradbeni inštitut ZRMK. Predmet razpisa: 
ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva. Rok: do 30. 
novembra 2013. Več: http://www.gi-zrmk.si/GC/dejavnostRazpis.aspx 
2. Javni razpis o podpori za spodbujanje tržnega združevanja 
primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov. Razpisnik: Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Predmet razpisa: dodelitev 
nepovratnih sredstev za spodbujanje tržnega združevanja primarnih 
proizvajalcev kmetijskih proizvodov. Rok: do vključno 1. 2. 2013. Več: 
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_
t3javnirazpis_pi1[show_single]=1031 
3. Javni razpis raziskovalni vavčer. Razpisnik: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predmet razpisa: 
sofi nanciranje upravičenih stroškov industrijskih raziskav, ki jih za 
podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega 
vavčerja. Rok: do porabe sredstev oziroma do vključno 1. marca 2013, 
do 12. ure. Več: 
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/
javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1213 
4. Javni razpis za neposredno sofi nanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Razpisnik: Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Predmet 
razpisa: neposredno sofi nanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo 
delodajalci (štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega 
leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih 
izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja 
in študijskih programih. Rok: do vključno 29. 3. 2013. Več: http://www.
sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/neposredno-
sofi nanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-142-jr/ 
5. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ESRR za sofi nanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni 
navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti. Razpisnik: 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet razpisa: 
sofi nanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno 
izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno 
raziskovalne dejavnosti. Rok: odpiranje 10. januarja 2013. Nadaljnja 
odpiranja vsake tri mesece 10. v mesecu (začenši z aprilom 2013) do 
dodelitve vseh sredstev. Več:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=932 
6. Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa 
»Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih 
oseb«. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Predmet 
povabila: Zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru 
programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih 
brezposelnih Rok: od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar 
najdlje do 30. 10. 2013. 
Več: http://www.ess.gov.si/delodajalci/fi nancne_spodbude/razpisi/
razpisi?aid=465 

Društvo podeželske mladine Velike Lašče
vljudno vabi nove člane

na občni zbor, ki bo 15.2.2013 ob 20. uri
v sejni dvorani v Zadrugi.

Prvi odsek dolenjskih železnic, proga iz Ljubljane preko 
Grosupljega in Ribnice do Kočevja, je bil slavnostno odprt 27. 
septembra 1893. leta. Dogodka in vožnje s prvim, slavnostnim 
vlakom, se je udeležil tudi železniški minister, slovesnosti pa 
so se vrstile prav na vsaki pomembnejši postaji od Škofl jice do 
Kočevja.
Izgradnja dolenjske železnice je bila v tistem času ena največjih 
gospodarskih pridobitev za Dolenjsko, pa vendar so jo ljudje 
sprejeli z mešanimi občutki. Nekateri so bili nad novotarijo 
navdušeni, spet drugi so jo sprejeli s čudenjem in strmenjem.
Kako so jo sprejeli v Velikih Laščah?
Obstajajo kje zapisi ali spomini na pripovedovanja babic in 
dedkov o tej »železni napravi«?
Ste se sami še vozili z vlakom v šolo ali službo v Ljubljano in 
Kočevje?
Ker bi želeli to tematiko v letošnjem letu čim bolj raziskati, 
bi radi zbrali čim več vaših spominov, zgodb, fotografi j, 
razglednic ali druge materiale. To temo bomo obravnavali tudi 
v študijskem krožku za odrasle Naš kraj včeraj, danes in jutri 
in sproti pripravljali novičke za občinsko glasilo. Septembra 
pa imamo v načrtu pripraviti večjo predstavitev, morda celo 
razstavo.

Veseli bomo vašega sodelovanja!

Barbara Pečnik, 
Javni zavod Trubarjevi kraji in UTŽO  Velike Lašče
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Muzej na prostem – Pleterje

Novembra lani smo si ob 125. obletnici 
Levstikove smrti lahko ogledali fi lm o Franu 
Levstiku, prvega v sklopu fi lmov Velikolaški 
veliki možje. Idejo za celo serijo fi lmov, ki bi 
bili na ogled na Trubarjevi domačiji kot del 
ponudbe, je avtor fi lma ROK BORŠTNIK 
dobil dobro leto pred premiero, skupaj z 
Javnim zavodom Trubarjevi kraji, KUD-om 
Primož Trubar in skupino prostovoljcev pa 
se je realizacija zgodila v kratkih desetih 
mesecih. Februarja lani je Rok v sodelovanju 
z Majdo Samsa začel pisati scenarij za 
fi lm, pri katerem je sodeloval igralec Pavle 
Ravnohrib in ki na zanimiv, preprost način 
pove zanimivo zgodbo življenja in dela 
našega velikana Frana Levstika. Vpogled v 
nastajanje in ogled fi lma nam je ponudila že 
Ana Porenta v prejšnji številki Troble, zdaj pa 
nam je prek intervjuja to omogočil še sam 
režiser Rok Borštnik. Poleg ukvarjanja z video 
produkcijo je občinski svetnik, občasno igra 
v gledaliških projektih KUD Primož Trubar in trenira karate: »Ko 
treniram in snemam, dam vse od sebe, ko grem na potovanje, si 
dam duška, tudi ko grem na seje občinskega sveta, preberem 
gradivo od prve do zadnje strani. Kar počnem, poskušam početi 
pokončno in pošteno do sebe in drugih.«

Je bila ideja za fi lm tvoja in kako si prišel do nje?
Moja in Matjaževa (Gruden op.). Osnovna premisa, da je do tega 
prišlo, je moja kritičnost, da se pri nas naredi vsebinsko premalo 
na področju turizma. Ne bi bil rad preveč kritičen do tega, kar se 
dela, ker ljudje, ki delajo, delajo zavzeto, ampak se mi je zdelo, da na 
področju sodobne vizualne podobe ni ničesar. Ta led je sicer začela 
prebijati Metka Starič, kasneje pa sem prišel do te ideje, da bi bilo 
prav, da se na nek sodoben način popiše naše velikane in nastane 
turistična ponudba, ki je zanimiva tako za šoloobvezno populacijo 
kot za vsakogar. 

Kje ste pridobili fi nančna sredstva za projekt?
Edini prispevek k temu fi lmu je bil prispevek Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji, ki je sredstva pridobil s pomočjo občine, druge 
institucije, ki so v Sloveniji zadolžene za kulturo, so tu odpovedale. 
Opravljenega je bilo ogromno prostovoljnega dela vseh udeleženih, 
za kar sem izjemno vesel in pozitivno presenečen. Izjemno veliko s 
fi nančnega vidika smo naredili ravno z ljudmi, ki so žrtvovali svoj 
čas – pa ne eno uro, ampak par dni, morda teden – in si sami pokrili 
potne stroške iz veselja do kulture, morda spoštovanja do Levstika

Bi lahko fi lm ocenil kot uspešen?
Film je uspešen, ker je sploh nastal, ker je pri njem sodelovalo toliko 
ljudi, ki so žrtvovali svojo energijo in ker nam je uspelo narediti dovolj 
kvalitetno zadevo, ki se je ne bi sramoval poslati niti na nacionalno 
televizijo. Uspešen je, ker imamo predstavljenega Levstika v obliki 
sodobnega zapisa, ki je dovolj zanimiv, da si ga ogledajo tako otroci 

Kje in kako si se naučil snemanja in 
režiranja? 
Z video produkcijo se ukvarjam šest 
let. Po potovanju po Ameriki sem 
imel veliko video in foto gradiva, ki 
sem ga želel oblikovati v neko celoto. 
Ker nisem uspel najti človeka, sem se 
stvari lotil sam. Ena stvar je vodila k 
drugi. Začel sem delati kot snemalec, 
kasneje kot producent, začel sem 
tudi kupovati kose opreme. Tako 
delaš, se razvijaš, izobražuješ, 
prebereš literaturo, če je to stvar, ki te 
veseli, sam raziskuješ. Obiskoval sem 
petmesečni tečaj režije in fi lma, ki ga 
vsako leto organizira JSKD. Ko sem 
prišel do točke, ko sem se odločil, 
da se bom poskušal s tem preživljati, 
sem pač toliko več energije vložil v to 
in zato imam motivacijo, da se skozi 
učim, delam, spoznavam programe.  

Nobeno od področij iz fi lmskega sveta mi ne predstavlja težave, 
zato tudi pri svojem delu izhajam iz predpostavke, da človeka ni 
težko naučiti osnov, če je pripravljen delati.

Kako bi opisal celotno izkušnjo?
V veselje mi je delati vse faze od priprave scenarija do 
producentskega, režiserskega dela, do montaže. Če se dela z 
razmeroma omejenimi sredstvi, je težava, ker se mora veliko funkcij 
opraviti prostovoljno, kar so opravili člani KUD, prijatelji in znanci. Za 
samo organizacijo je ogromno dela in ta faza je najbolj neprijetna. 
Ker moraš imeti v glavi toliko stvari, zmanjka prostora za režijo in 
razmišljanje o scenariju. Če bi tu bil nek profesionalni producent, 
ki si ga žal v okviru razpoložljivih sredstev nismo mogli privoščiti, 
bi bilo delati idealno, v tem primeru pa je malo mučno, ker sem 
štiri mesece intenzivno delal samo na pripravah, ki so potrebne 
za  odhod na teren. Je pozitivno, ker imaš vse pod kontrolo, je pa 
negativno, ker si pa obremenjen z vsako malenkostjo.

NASTAJANJE DIGITALNEGA ŽIVLJENJEPISA O 
FRANU LEVSTIKU

Kje ?

Kdaj ?

Vstop prost

sobota, 16. 2. 2013 

ob 19h

Jakličev dom
Videm - Dobrepolje

duhovno ritmične glasbe
 iz ribniške dekanije

  in okolice

Koncert

Velike Lašče

JOZUE

Rob

SPIRITUS
Ribnica

MGS I.K.S.
Št. Jurij

mlPZ ŠT. JURIJ

Sodražica

MGS ALIAS

Dobrepolje

IZVIR

»Ko treniram in snemam, 
dam vse od sebe, ko grem 
na potovanje, si dam 
duška, tudi ko grem na 
seje občinskega sveta, 
preberem gradivo od 
prve do zadnje strani. Kar 
počnem, poskušam početi 
pokončno in pošteno do 
sebe in drugih.«

v šoli kot naključni obiskovalci in mislim, da je to prineslo neko 
dodano vrednost kraju.  Vedno pa so malenkosti, ki bi jih lahko 
izboljšal; če ni neke samokritike, potem ni napredka.

Polna dvorana Levstikovega doma ob premieri ti veliko pomeni?
Iz vidika ljudi, ki so pri tem sodelovali, mi to veliko pomeni, iz vidika 
mojega osebnega zadovoljstva pa mi največ pomeni, da je stvar 
narejena.

Za Levstika velja, da je bil »človek pred svojim časom«, se ti zdi da 
imamo kakšnega tudi danes?
Mislim, da imamo že v samih Laščah nekaj takšnih. Ne vem, če 
se zavedamo dovolj, da jih imamo, ne vem, ali jih cenimo – to je 
odvisno od posameznika, ampak so in dobro je, da jih imamo.

Bi lahko potegnil kakšno vzporednico med Levstikovim in 
današnjim časom?
Zelo veliko vzporednic. Videl sem, da je imel Levstik v svojem 
življenju pred približno 150 leti veliko težav, kot jih imam sam ali 
marsikdo drug – ni se vedno strinjal, nasprotoval je neki splošni 
miselnosti, bil je upornik, mislil s svojo glavo, ni se pustil zapeljati 
v neko množično miselnost in mislim, da imamo veš čas podobne 
posameznike, ki si vzamejo čas in stvari premislijo s svojo glavo, 
svojimi argumenti, znanjem, poznavanjem vsega okoli sebe.

Kdaj nameravata slediti druga dva fi lma? 
To ni toliko odvisno od mene, kot je odvisno od tega, ali ljudje to 
hočejo, ali bodo na voljo sredstva in ali bodo ljudje pripravljeni 
pri tem sodelovati. Absolutno bi rad naredil čim več, kolikšna bo 
realizacija, pa ne vem. Potrjeno je, da bomo letos lahko delali fi lm o 
Josipu Stritarju. V končni fazi je vse stvar fi nanc, fi lma se brez denarja 
ne da narediti.

Urša Zalar
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Letos smo tekmovalcem ponudili tudi posebnost – streljanje 
na premikajočo tarčo. Marljivi člani društva (»projektant« Fras 
Kristijan in »varilec« Edo Goršič) so ob sponzorstvu TRIKS, d. o. o., iz 
Ljubljane izdelali unikatno napravo, električno gnano in vodljivo ter 
prilagodljivo za montažo v gozdu, ki premika plastično tarčo. Daljava 
in način streljanj je določen, kakor tudi cona streljanja. Naprava (in 
streljanje na njej) je bila deležna vsega priznanja.

Nova pridobitev – premikajoča tarča

Tekmovalni rezultati so bili to pot manj pomembni, vendar so bili 
boji zagrizeni in brez milosti. Po posameznih kategorijah in vrsti loka 
so bili zmagovalci:
Instiktivni in goli lok: 
Deklice  Manca Fras, LK Turjak
Dečki  Miha Goršič, LK Taborska jama
Kadeti   Matic Štrukelj, LK Turjak
Članice  Andreja Izgoršek, LK Šenčur
Člani  Marjan Kocman, LK Taborska jama
Sestavljeni lok: 
Člani  Jože Oberstar, LK Turjak
Dolgi lok:
Deklice Nina Zupan, LK Taborska jama
Dečki  Aljaž Zupan, LK Taborska jama
Članice    Mojca Pavačič, LK VLR Vilijem
Člani  Karli Goršič, LK Taborska jama
Tekmovanje se je končalo prijetno in v skupno zadovoljstvo.

Mladi tekmovalci v božično zmagovalnem vzdušju

Za LK Turjak, Blaž Koritnik

IZVEDLI SMO 
BOŽIČNO TEKMO
Tradicionalno, že desetič po vrsti, smo izvedli na dan državnosti, 
26. decembra, 2012 3-D lokostrelsko tekmo. Napoved vremena 
ni bila obetajoča, kar je prestrašilo mnoge sicer redne udeležence 
naše tekme. Vendar je vreme zdržalo, padavin ni bilo in petdeset 
tekmovalcev je zadovoljnih končalo temo.
Prostore za tehnično izvedbo in skromno pogostitev smo si 
»sposodili« pri našem lokostrelskem prijatelju Sašu Ahecu v nekdaj 
znani gostilni »Pri murnu«.

Člani LK Turjak na božični tekmi

Tudi letos nismo pozabili na atraktiven zaključek tekmovanja 
»streljanje na tura«. Obvezna je bila uporaba tradicionalnega 
dolgega loka in lesenih puščic. Strelna razdalja preko 70 metrov 
je bila za mnoge težko rešljiva uganka. Vendar vedno se najde 
mojster. Tokrat je bil naš nekdanji član, sedaj Lokostrelski klub 
Taborska jama, Karli Goršič. Nagrado, salamo, dolgo 1,5 metra, je 
ponudil tudi drugim tekmovalcem, pa še malo jo je ostalo.

Karli Goršič, zmagovalec v »Streljanju na tura«

OBČINSKO ŠOLSKO 
PRVENSTVO V 
NAMIZNEM TENISU
Organizatorja tekmovanja  OŠ Primož Trubar in TVD Partizan sta 18. 
decembra izvedla občinsko šolsko prvenstvo v namiznem tenisu. 
Tekmovanje  je potekalo v treh kategorijah,  najboljši v kategorijah 
pa so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Poleg zasluženih medalj so 
najboljši tekmovalci prejeli še lepe praktične nagrade sponzorjev 
tekmovanja: Maxtel, d. o. o., in Art-les Igor Sever, s. p. Pokrovitelj 
tekmovanja je bila Občina Velike Lašče.

Rezultati:

Deklice enotna
1. Manca Lunder
2. Nastja Rupar
3. Naja Miklič
3. Patricija Zalar

Dečki do 6. razreda
1. Tim Škof
2. David Možek
3. Nik Škof
3. Sven Ahac

Dečki 7.–9. razred
1. David Škof
2. Dejan Grčar
3. Jošt Žužek
3. Gašper Zala

Foto in besedilo: Igor Sever

NAMIZNI TENIS – NOVICE

Ekipa Velike Lašče zaseda po odigranem jesenskem delu v 1. 
Ljubljanski ligi odlično drugo mesto. Po dveh začetnih porazih 
smo dosegli kar sedem zaporednih zmag in presegli pričakovanja. 
Tako nam spomladanski del predstavlja velik izziv in z dobrim 
nadaljevanjem sezone lahko posežemo še mesto višje. 
Naša druga ekipa nastopa v medobčinski ligi.  Tudi tu smo z 
dvanajstimi zmagami, dvema  remijema in dvema porazoma 
dosegli končno drugo mesto med devetimi ekipami. Ekipe 
igrajo poleg posameznih dvobojev tudi eno tekmo dvojic, zato 
je možen tudi remi.

Igor Sever

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EKIPA
NTK Komenda I.
Velike Lašče
Trije Mušketirji
Radioestezija Maselj
Trako Olimpija
Imis
Kom. Gradnje Grosuplje I.
Kamnoseštvo Vogrinec
Ilirija – Frili
ŠD Preserje Količevo

Tekme
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Zmage
8
7
7
6
5
5
4
3
1
0

Porazi
1
2
2
3
4
4
5
6
8
9

Točke
16
14
14
12
10
10
8
6
2
0

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

EKIPA
KGG Krka 1
Velike Lašče
Šmarje mladi
KGG Krka 2
Flirt bar
ŠD Kompolje mladinci
Šmarje veterani
ŠD Kompolje
Stična

Tekme
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Zmage
14
12
11
9
8
7
3
2
0

Remiji
1
2
2
2
1
1
1
2
0

Porazi
1
2
3
5
7
8

12
12
16

Točke
29
26
24
20
17
15
7
6
0

Vsaka 10 pizza in vsaka 10 kava gratis!

DELOVNI ÈAS
Ponedeljek - èetrtek

Petek

Sobota

Nedelja

6.00 - 22.00

6.00 - 02.00

7.00 - 2.000

7.00 - 22.00
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PROJEKT 
»SPOROČILO
V STEKLENICI«
Katedra za družinsko medicino Medicinske 
fakultete v Ljubljani že več let izvaja projekt 
SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen 
je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.

Obiščite spletno stran projekta: www.
NALIJEM.SI, kjer lahko pridobite precej 
informacij, hkrati pa lahko izpolnite 
anonimni vprašalnik za samooceno pitja, 
ki vam omogoča, da samo v 5 minutah 
sami ocenite svoje pitje alkohola. Na koncu 
dobite povratno sporočilo. 
Obiščite spletno stran www.nalijem.si in 
izpolnite anonimni vprašalnik!

O ALKOHOLU
Alkohol je eden od najpomembnejših 
dejavnikov, ki neugodno vplivajo na 
zdravje posameznika, družine in življenje 
v skupnosti. Stanje v Sloveniji je izredno 
zaskrbljujoče, saj je poraba alkohola v 
Sloveniji med najvišjimi v Evropi: 16–18 
litrov čistega alkohola/leto/prebivalca nad 
15 let, kar je 160 litrov vina na prebivalca 
na leto. Več kot polovica odraslih moških 
in več kot ena tretjina odraslih žensk 

pije tvegano ali škodljivo, alkoholikov 
pa je več kot 150.000. Pitje alkohola je 
v Sloveniji razširjeno že med otroki in 
mladino. Alkohol ima pomemben vpliv 
na družinsko življenje, pomembno vpliva 
na življenje otrok, saj so pivske navade 
staršev zelo pomembne za otrokov odnos 
do alkohola kasneje v življenju.
Žal so med mnogimi ljudmi in tudi 
med nekaterimi strokovnjaki še vedno 
razširjena prepričanja in navade, ki niso v 
skladu s sodobnimi spoznanji, ki pravijo, 
da alkohol ni potreben za zdravje človeka. 
Če pa človek pije alkoholne pijače, naj bi 
upošteval meje manj tveganega pitja.
Meja manj tveganega pitja alkohola 
določa količino alkohola, ki je še nekako 
sprejemljiva (to ne pomeni priporočljiva!), 
in verjetno tudi v daljšem obdobju ne 
bo povzročila resnih težav pri zdravih 
odraslih ljudeh. Meje so zaradi bioloških 
razlik v zgradbi telesa različne za moške in 
ženske. 
Količino alkohola izražamo v standardnih 
mericah ali enotah, lahko pa v različnih 
količinah posameznih pijač. 
Tako 1 merica ali enota alkohola vsebuje 
10 gramov čistega alkohola, kar je:
en deciliter vina = eno šilce (0,3 dcl) žgane 
pijače = pol steklenice piva (2,5 dcl) = 2,5 
dcl mošta.

Kakšne so te meje manj tveganega pitja? 

MOŠKI: 
– do 14 meric alkohola v enem tednu (to je 
npr. do 2 dcl vina na dan ali ena steklenica 
piva na dan);
– ob posebni priložnosti ne več kot 5 
meric v enem dnevu (npr. na novoletni 
zabavi do pol litra vina), upoštevajoč, da v 
enem tednu ni presežena meja 14 meric.

ŽENSKE (in vsi ljudje, starejši od 65 let):
– do 7 meric alkohola v enem tednu (to je 
npr. do 1 dcl vina na dan ali pol steklenice 
piva na dan)
– ob posebni priložnosti ne več kot 3 
merice v enem dnevu (npr. na novoletni 
zabavi do 3 dcl vina), upoštevajoč, da v 
enem tednu ni presežena meja 7 meric.
Ob tem v vsakem primeru moškim in 
ženskam priporočamo en dan ali dva 
dneva v tednu povsem brez alkohola.
Za več informacij in za anonimno 
samooceno pitja obiščite
www.nalijem.si !

Prim. prof dr. Marko Kolšek
Katedra za družinsko medicino MF

v Ljubljani

ZIMSKO JUTRO             
Prelestno zimsko jutro
nudi razgled na pokrajino,
ko zasnežena blesti v soncu,
vse do Grivke. 

Kamor koli se ozrem
so s snegom obložene  smreke,  
vas in samotne domačije,       
v jutru sredi zime.

Ni besed za ta pogled,    
ko skozi okno opazujem 
v soncu lesketajočo,  
prečudovito domovino.     

Vedno znova
preplavi me idila,
da se vprašam:
Kje je lepši svet?

Jože Škulj

ZA DEVETO GORO
Na Rašci se v Brinju
vedno nekaj dogaja
in vidi tja za deveto goro,
kamor je sonce zašlo.

Sedaj pošilja svoje žarke
še zadnjič v slovo,
ko zahaja proti večeru
in čudovito obarva nebo.

V klance bežijo poti
od vasi do vasi,
a v vsaki imamo vaščani
podobne skrbi.

Navsezadnje nas družijo
enake vrednote,
a ni nikogar,
ki bi se potrudil med nas.

Jože Škulj

Vse na svetu premine,
vse počasi dozori,
se osuje, skloni in odide,
le ljubezen v vek živi.

  (J. Dular)

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga žena, mama, 
stara mama, sestra in teta

Pepca PRIJATELJ
rojena Matko (1935–2012)

Prilesje 1

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem,
ki ste se poklonili njenemu spominu, se od nje poslovili in 

o pospremili na zadnji poti. Bilo vas je veliko, ki ste sočustvovali z nami.
Hvala vsem za izraze sožalja, cvetje, sveče in svete maše.

Hvala gospodu župniku Jaksetiču za opravljen obred,
pogrebnemu zavodu Zakrajšek

in pevcem za občuteno zapete pesmi.

Vsi njeni.

ZAHVALA

V 96. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo
naša mama, babica, prababica in tašča

Marija ANDOLŠEK,
rojena Polzelnik.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane svete maše,cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se osebju zdravstvene postaje. Zahvala duhovniku 

gospodu Vladu Jaksetiču, pevcem, pogrebni službi in drugim,
ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

 
Vsi njeni.

"Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu 
srečnih dni spomine."

ZAHVALA

Po težki bolezni je tiho odšel od nas
dragi mož, oče, dedek in tast

Jože TOMAŽIN
1932–2012

iz Mohorjev.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 

veče in za vse darovane svete maše.
Posebna zahvala velja osebju ZD Velike Lašče za prijaznost

in pomoč v težkih trenutkih.
 Zahvala velja tudi gospodu župniku,

pogrebnemu zavodu Zakrajšek ter
pevcem za lepo opravljen pogrebni obred.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 

  (T. Pavček)

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj se je po hudi bolezni od nas poslovil

Marko VIRANT
(1954–2012)

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom Stop in Dolščakov ter znancem za izrečena sožalja,

tolažilne besede, darovano cvetje in sveče.

Hvaležni smo vsem, ki ste ga med njegovo boleznijo obiskali, molili zanj 
ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala gre gospe Hedi Marolt za ganljiv poslovilni govor, 
šefu Bojanu Bukovcu in njegovi družini za moralno podporo v najtežjih 

trenutkih, osebju UKC, gospodu župniku za pogrebni obred,
Škofeljskim pevcem za sočutno in lepo petje ter pogrebnemu zavodu 

Zakrajšek za vse opravljene pogrebne in pokopališke storitve.

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi in
ga bomo ohranili v trajnem spominu.
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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. IZKOPI
PREVOZI S KIPERJEM

VGRADNJA ČISTILNIH NAPRAV
GRADBENA DELA

UREDITEV DVORIŠČ
ASFALTIRANJE

OLJA ZA PARKET
v 33 barvnih odtenkih

OLJA ZA ZUNANJO UPORABO
LAKI NA VODNI OSNOVI

PU IN KISLINSKI LAKI ZA PARKET
ZAŠČITNI PREMAZI IN ČISTILNA SREDSTVA

ZA OLJENE IN LAKIRANE POVRŠINE

LAKI ZA PARKET IN PRIBOR

SE PRIPOROČAMO!

Šiviljska popravila, šivanje po meri,
kemično čiščenje

Prodaja modnih oblačil in oblačil za močnejše
Delovni čas:

Šiviljska popravila, kemično čiščenje
pon., tor., sre.: 14.00–19.00; čet., pet.: 8.00–14.00

Trgovina z oblačili
pon.–pet.: 9.00–17.00; sob. 9.00–12.00

TURJAK 17 (Pri Mercatorju), Tel: 041/367-336

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).

V podjetju HOJA ŽAGA ROB D.O.O., zaradi vse večjega obsega 
dela zaposlimo novega sodelavca za delo v proizvodnji 
primarne obdelave lesa. Zaposlitev se sklene za določen čas 6 
mesecev z možnostjo podaljšanja. 
Kontakt: 041/ 324 119 (g. Logar).

MALI  OGL ASI     MALI  OGL ASI     MALI  OGL ASI     MALI  OGL ASI

 
               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 

Prepustite Vaše računovodstvo nam!                           

letna tradicija
individualni pristop
profesionalnost
urejena cenovna politika

                           



Koledar prireditev

Organizatorji si pridržujejo pravico do morebitnih sprememb.

TOREK, 5. FEBRUAR, ob 19.30 
Levstikov dom, Velike Lašče
5. ABONMAJSKA PREDSTAVA
Gostuje Prešernovo gledališče Kranj: 
Limonada Slovenica
(Občina Velike Lašče)

SREDA, 6. FEBRUAR, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
SREČANJE LITERATOV »IZREKANJA«
(JSKD, OI Ljubljana okolica)

ČETRTEK, 7. FEBRUAR, ob 17.30 
Dom krajanov, Turjak
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU
(KUD Marij Kogoj Turjak , Podružnična šola Turjak 
in vrtec Turjak)

ČETRTEK, 7. FEBRUAR, ob 19.30 uri
Levstikov dom, Velike Lašče
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU
(KUD Primož Trubar Velike Lašče)

PETEK, 8. FEBRUAR, ob 17. uri
Gostilna Pri trojici, Male Lašče
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE »Ko boš prišel, 
zmeraj prinesi mi rože« avtorice Lidije Vilar

ČETRTEK, 14. FEBRUAR, ob 19. uri 
Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče
Literarni večer z Mihaelo Andromako Rihar
(Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče)

PETEK, 22. FEBRUAR, ob 19.30 
Levstikov dom, Velike Lašče
Folklorni večer
(DPM Velike Lašče – folklorna skupina)

ČETRTEK, 7. MAEC, ob 19. uri 
Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče
Literarni večer z Mihaelo Andromako Rihar
(Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče)

ČETRTEK, 14. MAREC, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Lašče
6. ABONMAJSKA PREDSTAVA
Gostuje Špas teater: Udar po moško!
(Občina Velike Lašče)

PETEK, 15. MAREC, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE
POMLADNI IZVIR AVTORJA NIKITE XEVERJA
(Javni zavod Trubarjevi kraji)

PETEK, 22. MAREC, ob 19. uri
Kulturno dom, Rob
PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN 
MATERINSKEM DNEVU
(KUD Rob in Podružnična šola Rob)

NEDELJA, 24. MAREC, ob 15. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
(DPŽ Velike Lašče)


