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Ustanova Županov sklad je na podlagi razpisa,
objavl jenega v Trobl i decembra 2014, podel i la kar
nekaj denarnih pomoči , ki se nanašajo na kri tje
stroškov šolanja, stroškov, povezanih s treningi
aktivnih športnikov, z odobrenimi sredstvi pomagala
družinam oz. posameznikom, ki so se, ne po svoj i
krivdi , znašl i v finančni sti ski , finančno pa je
podprla tudi nekatere programe naših društev.

Županov sklad se je v decembru 2014 odzval tudi
ob tragedij i Kočevarjevih iz Stranja, vasice nad
Blanco, ko je družina s sedmimi otroki ostala brez
mame Marije, živl jenje 17-letne hčerke Anje pa je
viselo na ni tki . Priprave na kol ine so se ob eksplozij i
boj lerja spremeni le v družinsko tragedijo. Župan
Anton Zakrajšek je družini izrekel sožal je v upanju,
da bodo znal i in zmogl i prenesti bolečino ob izgubi

svoje mame in žene Marije. Ob tej pri ložnosti j im je
izroči l tudi finančno pomoč iz Županovega sklada.

Županov sklad / Občinske trani

Obisk pri Kočevarjevih

Med števi lnimi občinami, ki
so pristopi le k projektu, je
tudi Občina Velike Lašče.
Pogodbo o sodelovanju sta
januarja letos podpisala
župan Anton Zakrajšek in
Dušan Skerbiš, župan Obči-
ne Mirna, ki je nosi lec projekta. Namen projekta je uresničitev
ideje, da se v lokalnih skupnostih zgradi postajal išča za avtodome,
na katerih bo popotnikom ponujena standardizirana oskrba, infor-
macijske table pa jih bodo seznanjale z zanimivostmi in kulturno
turistično ponudbo.

Srce ima razloge, ki jih razum ne pozna. (B. Pascal)

Ženske zaradi svoje srčnosti in poguma
vsakodnevno dokazujejo, da poganjajo svet,

prinašajo vesel je, upanje in l jubezen
in so polne sočutja in idej .

II SSKKRREENNEE ČČEESSTTII TTKKEE OOBB DDNNEEVVUU ŽŽEENNAA!!

župan Anton Zakrajšek
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V Občini Vel ike Lašče smo z
vesel jem sprejel i novo prido-
bi tev – avtomatski zunanj i defi -
bri lator (AED). To je prenosna
elektronska naprava, namenjena
za oživl janje bolnikov, ki kažejo
znake srčnega zastoja.

Naprava, ki je
sposobna za-
znati zastoj
srca pri člove-
ku, s pomočjo
električnega
sunka srce po-
novno požene
in s tem reši
živl jenje.

Uporabnik je voden skozi proces
oživl janja na podlagi jasnih in
razuml j ivih ukazov v obl iki
govora in optičnih usmeri tev.

Defibri lator bo nameščen v
posebni omarici na zunanj i steni
Levstikovega doma in tako
dostopen vse dni in ob vsaki uri .
Ob odprtju omarice se avto-
matsko sproži alarm, ki opozori ,
da je prišlo do odprtja AED
omarice in da nekdo potrebuje
pomoč.

Za prejeto napravo se iskreno
zahvaljujemo donatorju, grad-
benemu podjetju AS Primus,
d.o.o., iz Starega trga pri Ložu,
ki je ob zakl jučku izgradnje
novih uči lnic pri OŠ Primoža
Trubarja Vel ike Lašče v letu 2014
obl jubi lo Občini Vel ike Lašče kot
investi torju donacijo in je sedaj to
obl jubo tudi izpolni lo.

Defibrilator je Občini Velike
Lašče 14. januarja 2015 izročil
direktor Boris Hribar.

Dobavi tel j naprave MEDITRA,
d.o.o. , iz Ljubl jane bo predstavi l
postopek oživl janja z uporabo
defibri latorja.

Predstavitev bo v sredo,
11 . februarja 2015, ob 14. uri
na Občini Velike Lašče.

Želel i bi , da se z delovanjem
naprave seznanijo predvsem
predstavniki organizacij , katerih
glavna naloga je pomoč l judem
– Krajevna organizacija rdečega
križa, gasi lci , civi lna zašči ta,
Koronarni klub in drugi , ki bodo
informacije o delovanju lahko
posredoval i tudi ostal im v okvi -
ru področij , kjer delujejo.

Občinska uprava, V. V.
Foto: L. Č.

Občinski svet Občine Vel ike Lašče se je v petek, 1 2.
decembra 2014, sestal na 3. redni sej i .

Po ugotovi tvi sklepčnosti je župan predlagal v
potrdi tev naslednj i dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Poročilo odborov

3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občin-
skega sveta
4. Vloge občanov za odkup zemljišč

5. Odlok o proračunu občine za leti 2015 in 2016 –
prva obravnava

6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov

7. Poročilo župana

Po potrdi tvi zapisnika sta predsednika odbora za
komunalo, varstvo okol ja in urejanje prostora ter
statutarno pravne komisije podala kratko poroči lo
o sejah.

Občinski svet je v nadal jevanju sprejel naslednje
sklepe:

Ad 3

Občinski svet Občine Vel ike Lašče sprejme

Direktor AS Primus
Boris Hribar je izročil
defibrilator županu
Antonu Zakrajšku in

podžupanji
dr. Tatjani Devjak.



Onesnaževanje je vel ik problem današnjega časa;
z nj im se moramo sooči ti in ga poskušati čim bol je
reševati skupaj . Z ločevanjem in zbiranjem
odpadkov naredimo lahko vel iko za okol je, v
katerem živimo.

V dobrih dveh letih obratovanja zbirnega centra na
Turjaku se je izkazalo, da so ga občani dobro
sprejel i in se lepo navadi l i na ločevanje. Vsak
mesec po poroči l ih PGD Turjak, ki v skladu z
dogovorom skrbi za sprejem odpadkov ter za red
in čistočo v samem zbirnem centru in njegovi
okol ici , beležimo vel iko števi lo obiskovalcev, ki
pripel jejo najrazl ičnejše odpadke.

Tako je v letu 2014 pripel jalo odpadke kar 2277
občanov. Pribl ižne kol ičine posamezne vrste
odpadkov za lansko leto pa so prikazane v tabel i .

Vel iko je bi lo zbranih tudi odpadkov, kot so razl i -
čne elektronske naprave in bela tehnika. Prav ti
odpadki pa so bi l i vabl j ivi za nepokl icane obisko-
valce, saj so bi l i kar nekajkrat opaženi obiski zunaj
odpiralnega časa, kar je bi lo razvidno iz poškodb
varovalne ograje in razmetanih tovrstnih odpadkov,
ki se zbirajo pod nastreškom znotraj zbirnega
centra.

V zbirnem centru ima svoje mesto tudi zabojnik
za zbiranje še uporabnih oblači l in obutve.
Praznjenje tega zabojnika se je izvajalo pribl ižno
na 14 dni . Kol ičine še uporabnih oblači l in obutve
ni bi lo mogoče določi ti , saj je zabojnik v celoti
zaprt in zaklenjen.

Ločevanje je potrebno zato, ker smeti predstavl jajo
osnovno surovino za proces predelave in
morebi tne ponovne uporabe.

Zbirni center na Turjaku še naprej ostaja
odprt vsako soboto med 8. in 12. uro.

Po poroči lu skrbnika
zbirnega centra povzela

Marija Ivanc Čampa

Občinske strani

spremembe in dopolni tve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Vel ike Lašče. Spremembe in
dopolni tve poslovnika se nanašajo na področje
objave posnetkov sej Občinskega sveta na občinski
spletni strani ter dajanja vprašanj in pobud s strani
članov občinskega sveta.

Ad 4

1 . Občinski svet Občine Vel ike Lašče sprejme
Sklep o ukini tvi splošnega l judskega premoženja
parc. št. 1 951 /35 k.o. Vel ike La-šče in se strinja z
odprodajo parc. št. 1 951 /35 k.o. Vel ike Lašče v
izmeri 34 m².

2. Občinski svet sprejme sklep, da se strinja s
prodajo parc. št. 1 589/1 0 k.o. Vel ike Lašče in
menjavo zeml j i šč glede na potek dovozne poti v

naravi . Opravi se parcelacija parcele št. 2111 /1 k.o.
Vel ike Lašče, na novonastal i parcel i se ukine javno
dobro in sklene menjalna pogodba za zamenjavo
novonastale parcele in parc. št. 1 589/1 0 k.o. Vel ike
Lašče s parcelo št. 1589/9 k.o. Vel ike Lašče, po
kateri v naravi poteka dovozna pot. Menjalna
pogodba se sklene z doplači lom vlagatel ja glede na
površino zeml j i šč, ki bodo predmet menjave.
Stroške parcelacije nosi Občina Vel ike Lašče.

Ad 5 - Predlog proračuna občine Vel ike Lašče za
leti 2015 in 201 6 in načrt razvojnih programov za
obdobje od 2015 do 2019 se daje v javno razpravo.
Vsi zainteresi rani imajo možnost vpogleda v
predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe
občinski upravi do 7.   januarja 2015.

Tanja Uršič, občinska uprava

izrabl jene avtomobi lske gume

22,5 m3

VRSTA ODPADKOV KOLIČINA

1 95 m3

sti ropor 1 05 m3

kartonska embalaža 195 m3

kovina in kovinska embalaža 1 80 m3

ravno steklo

splošni mešani odpadki 555 m3

zeleni odrez 30 m3

biološki odpadki 720 l i trov

plastična embalaža 330 m3

pohištveni les 255 m3
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Ob dnevu samosotjnosti
in enotnosti

Tokratni božično-novoletni kon-
cert je zopet mini l v znamenju
dobre glasbe, lepe besede,
prijetnega druženja, dobre vol je
in, kar je za organizatorje najbol j
pomembno, polne dvorane zado-
vol jnih obiskovalcev.

Uvod v koncert je bi la slovenska
himna, s katero smo počasti l i
tudi DAN SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI . Pred 24-imi leti je
namreč ideja o samostojnosti
prerasla v žel jo in nazadnje v
resničnost. Slovenski pregovor, ki
pravi : »Nihče ne ljubi domovine,
ker je velika, temveč ker je
njegova«, nas prav ob obeleži tvi
tega praznika spodbuja k l ju-
bezni do domovine, do sol judi ,
do gojenja enotnosti , strpnosti in
spoštovanja med l judmi .
Praznovanje pa je hkrati tudi
zavedanje, da je treba tudi v
prihodnje ohranjati našo
domovino in da moramo biti
ponosni nanjo. Ponos pa bo
lahko tol iko večj i , če vsak dan
skrbimo za dobro vseh nas, za
pravičnost, za sol idarnost. Člo-
vek je namreč tol iko bol jši in
plemeni tejši , kol ikor bol j služi
skupnosti .

Poleg državnega praznika, pa sta

beseda in pesem tega večera
pričaral i tudi božično-novoletno
vzdušje. Pisatel j ica Suzana
Tratnik je zapisala: »Listov ne
obračamo zato, da bi nekaj
minilo, temveč zato, da lahko
preberemo drugo zgodbo na
naslednji strani. « Obrni l i smo l i st
iztekajočega leta 2014. Žel imo si ,
da bi na njem ostale le lepe
zgodbe, ki smo j ih pisal i s
svoj imi nasmehi , uspehi , dobrimi
del i in vsakdanj imi trenutki
sreče. Prav te pa naj bi vsak
izmed nas skrbno vpletal tudi v
zgodbo leta 2015.

Lidija Čop
Foto: Peter Centa

Ker se je ob koncu leta vedno
zanimivo ozreti nazaj in pre-
veri ti uspešnost opravl jenega
dela, vam spodaj predstavl jamo
nekaj števi lčnih podatkov o delu
na področju komunale v letu
2014.

V preteklem letu smo:

\ asfal ti ral i 2.520 m cest,

\ zgradi l i 500 m novih pločni -
kov,

\ obnovi l i 2.41 0 m vodovodne
napel jave,

\ postavi l i 1 2 novih nadzemnih
hidrantov,

\ namesti l i oziroma zamenjal i
preko 50 prometnih znakov,

\ postavi l i 22 novih sveti lk jav-
ne razsvetl jave,

\ namesti l i preko 60 pokrovov
obcestnih jaškov,

\ izdal i 23 odločb o odmeri
komunalnega prispevka,

\ izdal i 1 43 projektnih pogojev,
odločb o zaporah cest in
razl ičnih soglasij .

Roman Viršek, občinska uprava

Koncert je vodila Maja Oderlap

Mladinski pevski
zbor OŠ Primoža
Trubarja z
zborovodkinjo
Vito Mekinda
in pianistko Ano
Dolšak
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Letošnja zima do sedaj ni bi la
bogata s snegom, pa vendar bi
vam radi v nadal jevanju
predstavi l i nekaj najpo-
gostejših krši tev cestno-
prometnih predpisov v zim-
skem času, ko imamo vsi
obi l ico dela z odmetavanjem
in odstranjevanjem snega.
Nekateri lastniki zeml j i šč ob
javnih cestah j ih kršijo zaradi
nepoznavanja al i slabega
poznavanja predpisov, spet
drugi predvsem z namenom,
da bi , kot sami pravijo, na ta
način zavaroval i svojo lastnino
ob cesti . Z mnogimi takimi
prekrški se v tem času sreču-
jemo inšpektorj i za ceste,
pol icija, občinsko redarstvo,
upravl javci cest, še posebej pa
izvajalci rednega vzdrževanja
javnih cest.

V praksi se tako pogosto
dogaja, da posamezni lastniki
zeml j i šč ob cesti sneg s svoj ih
dvorišč in dovoznih poti
narinejo ob cesto al i celo na
cesto al i pločnik v upanju, da
bo sneg zimska služba že
odrini la drugam. To je tako al i
tako nj ihova naloga in za to
tudi plačujemo cestne dajatve.
Zakon pa pravi drugače. V
času sneženja je izvajalec
zimske službe dolžan zagotav-
l jati vsaj minimalno prevo-
znost cest, pri čemer se
pluženje in prevoznost cest
zagotavl ja glede na prednostni
vrsti red. Najprej se plužijo
glavne ceste, sledijo j im

Ansambel Igor in
zlati zvoki

Ansambel
Veseli Dolenjci

Vokalna skupina
Vilinke in pianist

Tine Bec

Pevec Aljaž Farasin

Zaplesali so
člani

Folklorne
skupine

Velike Lašče



regionalne ceste, nato so na vrsti lokalne ceste in
zadnje kategorizi rane javne poti . Sneg se vedno
pluži od ceste višje kategorije proti cestam nižje
kategorije. Individualni prikl jučki , dovozi na
zasebna dvorišča ter pristopi do zeml j i šč in
objektov se na javno cesto »prikl jučujejo«, zato so
v primerjavi z javno cesto »v podrejenem
položaju«. Tej ugotovi tvi sledi tudi vel javna
zakonodaja. Zakon o cestah (Ur. l . RS št. 1 09/1 0,
48/12, 36/1 4; v nadal jevanju ZCes-1 ) v 5. členu
določa, da je prepovedano izvajati al i opusti ti
kakršna kol i dela na javni cesti , na zeml j i ščih al i
na objektih ob javni cesti , ki bi lahko škodovala
cesti al i ogrožala, ovirala al i zmanjšala varnost
prometa na njej . V drugem odstavku tega člena je
določeno, da je še zlasti prepovedano na cesti šču
javne ceste razsipati sipek material (torej tudi
metati sneg nanjo), razen posipnih materialov v
času izvajanja zimske službe, nanašati blato na
cesto al i cesto kako drugače onesnaževati ter
puščati sneg al i led, ki pade al i zdrsne na cesto. Za
posameznika, ki ravna v nasprotju s to zakonsko
določbo, je zagrožena tudi globa v znesku 1 .000
evrov.

Dal je 1 9. člen ZCes-1 posebej ureja obveznosti
lastnikov zeml j i šč ob javni cesti , in sicer so lastniki
zeml j i šč ob cesti dolžni na svojem zemlj i šču
dopusti ti vse posege, ki so nujno potrebni za
nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa so dolžni
dopusti ti odlaganje snega na nj ihovo zeml j i šče, če
se j im s tem ne povzroča škoda in če snega ni
mogoče odlagati v okviru cestnega sveta. Lastnika
zeml j i šča, ki ne dovol i al i ovira odlaganje snega iz
ceste na svoje zeml j i šče, se lahko kaznuje z globo
500 evrov.

Lastniki zeml j i šč ob cesti , ki sneg s svoj ih dvorišč
in individualnih dovozov al i dostopov odlagajo v
kupe ob cesti al i pa ga narinejo ob rob ceste v
prepričanju, da je zimska služba dolžna te kupe
snega z roba ceste očisti ti ter j ih odpel jati drugam,
ravnajo v nasprotju s 97. ter 98. členom ZCes-1 . V
97. členu ZCes-1 je določeno, da je ob občinski
cesti tako imenovani varovalni pas, ki je namenjen
varovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu
ter tudi nemotenemu izvajanju rednih
vzdrževalnih in drugih del . Ši rina varovalnega
pasu ob cesti je odvisna od kategorije ceste in
znaša vsaj 2 m al i več. Raba prostora v varovalnem
pasu ceste je omejena, ne glede na lastništvo
zeml j i šča, na katerem se varovalni pas ceste
nahaja, posegi v ta prostor pa so dovol jeni le s
soglasjem upravl javca občinske ceste, torej občine.
Posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste
brez soglasja upravl javca ceste odlaga sneg al i
izvaja kakršna kol i druga dela, je lahko že samo
zaradi tega, ker to počne brez soglasja upravl javca,
kaznovan z globo 200 evrov.

Če pa je lastnik zeml j i šča ob cesti kup snega
nametal na prikl jučku svoje dovozne poti do ceste,
pa čeprav je to sneg, ki je bi l na njegovo dvorišče
al i dovozno pot odrinjen z javne ceste, ravna v
nasprotju z 98. členom ZCes-1 . Ta namreč določa,
da v območju cestnih prikl jučkov na občinsko
cesto ni dovol jeno stori ti ničesar, kar bi lahko
oviralo preglednost iz prikl jučka na javno cesto.
Posameznik, ki kup snega na mestu prikl jučka
nameče tako, da ovira preglednost ter s tem
povzroči nevarno vkl jučevanje v promet iz
prikl jučka na javno cesto, se lahko kaznuje z globo
500 evrov.

Osnovni namen teh zakonskih določb pa ni v
kaznovanju posameznikov, ki imajo to nesrečo, da
je nj ihova lastnina ob javnih cestah. Pravi lno
ravnanje lastnika zeml j i šča ob cesti je v prvi vrsti
namenjeno njegovi lastni varnosti , ko se bo s
svojega dvorišča vkl jučeval v promet na javno
cesto. Namen teh zakonskih določb je splošna
varnost vseh udeležencev v prometu, saj
udeleženec v prometni nesreči pravi loma nikol i ni
samo povzroči tel j nesreče. S svoj im pravi lnim
ravnanjem boste kot lastnik zeml j i šča ob cesti
pri speval i za svojo varnost in za večjo varnost vseh
udeležencev v prometu. In navsezadnje boste s
tem, ko boste odstrani l i sneg, ki je bi l v času
pluženja s ceste odrinjen al i narinjen na vaše
zeml j i šče ob cesti al i na vašo dovozno pot ter ga
na svojem zemlj i šču odloži l i čim dl je stran od
ceste, tudi bistveno pripomogl i k čim bol j
učinkovi temu izvajanju zimske službe na javnih
cestah. Na ta način boste zagotovi l i dovol j prostora
za odlaganje snega, ki je v času sneženja padel na
cesto, izvajalec vzdrževanja ceste bo tako lahko
hi treje spluži l cesto ter s tem zagotovi l njeno
prevoznost. S tem, ko bo izvajalec hi treje opravi l
svoje delo na cestah višje kategorije, pa bo lahko
prej začel tudi z zagotavl janjem prevoznosti
kategorizi ranih javnih poti , ki so na vrsti kot
zadnje.

Pri vašem ravnanju, ko boste kot dober lastnik
zeml j i šča odstranjeval i sneg stran od ceste, se tudi
ne gre ozirati na početje ostal ih sosedov. Za ti ste,
ki bodo ravnal i v nasprotju z opisanimi zakonskimi
določbami , bomo poskrbel i za to pristojne
inšpekcijske službe, pol icija in občinsko redarstvo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepol je, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Vel ike Lašče

Občinske strani



V četrtek, 22. 1 . 2015, so na naši šol i potekale
delavnice Neodvisen.si , katerih so se udeleži l i vsi
učenci centralne šole in obeh podružničnih šol ter
najstarejša skupina otrok vrtca. Gre za vseslovenski
družbeno odgovoren program, katerega poslanstvo
je soočati otroke in mladostnike ter odrasle s pojavi
najrazl ičnejših kemičnih in nekemičnih zasvoje-
nosti . Program odpira vrata medgeneracijskim sti -
kom in premisleku o odgovornem in usklajenem
starševstvu in postavl janju trdnih vzgojnih temel jev.

Z delavnicami smo pričel i ob 9.30 v športni
dvorani . Vodi la sta j ih Bojan Kodel ja, obl ikovalec in
izvajalec družbeno odgovornih programov, in Miha
Kraml i , terapevt. Delavnica, namenjena najmlajšim
\ učencem I. tri letja in najstarejši skupini otrok
vrtca, je imela naslov Jaka išče nov dan. Ni
nakl jučje, da je glavni junak programa kuža z
imenom Jaka, saj pes že od nekdaj simbol izi ra ti sto
pravo, brezpogojno prijatel jstvo in l jubezen. Z nj im
otroci , s pomočjo zabavno-poučnih fi lmčkov
spoznavajo in utrjujejo znanje o zdravju, igri , knj igi ,
odgovornosti in predvsem o prijatel jstvu.

Otrokom II . tri letja je bi l namenjen interaktivni
program Dogodivščina Zarje in Svi ta. Mladostniki
ob zabavno interaktivnem druženju prejmejo več
sklopov sporoči l , ki so j im z videostripom, v
katerem sta glavna junaka Zarja in Svi t, sporočena
na nj im razuml j iv način. V program so tudi aktivno
vkl jučeni in s tem soustvarjajo sporoči la, kar j im
doda še večjo vel javo. Prvi sklop poudarja
pomembnost pozi tivne samopodobe, saj danes
otroci vse prevečkrat ne sprejemajo samega sebe in
imajo zato težave z lastno samopodobo. Drugi
sklop mladim prikaže pravi lno reakcijo v kočl j ivi in
samodestruktivni si tuacij i , ki je pogosta tudi v
vsakdanjem živl jenju. V tretjem sklopu se učijo o
tem, v kol ikšni meri lahko zaupajo neznancem, in o
pravi lni presoj i , katere podatke posredovati
neznancu in katerih ne. Četrti sklop poudarja enega

največj ih problemov današnje družbe \
neravnovesje med ustvarjalnim preživl janjem
prostega časa v družbi prijatel jev in multimedijskimi
pripomočki . Peti sklop govori o čutečih medosebnih
odnosih, ki so osnova za pravo prijatel jstvo, saj si
vsakdo žel i prijatel jev, ne more pa bi ti vsakdo naš
prijatel j .

Učencem I I I . tri letja je bi la namenjena delavnica
Zamolčane resnice. Delavnica opozarja na pasti , ki
v današnj ih časih prežijo na mladostnike.
Strokovnjak \ terapevt in moderator na razuml j iv
način prikažeta pasti , v katere se lahko ujamejo
mladostniki : razl ične kemične in nekemične
zasvojenosti , pretkanost di lerjev, nepravi lna uporaba
računalnika ter poudari ta vrednost pozi tivne
naravnanosti in zdravih medsebojnih odnosov ter
prijatel jstva. Interaktivni program, katerega moto je
' 'Mladina vel iko ve, zna in zmore", je obogaten s
pristnimi prispevki znanih slovenskih osebnosti , ki
na svoj način sporočajo vrednost in pomen zdravega
in neodvisnega živl jenja.

Ob 1 8. uri se je v športni dvorani odvijal družabni
večer, namenjen staršem, strokovnim delavcem šole
in krajanom. Vse prisotne sta nagovori l i ravnatel j ica
mag. Metoda Kolar in podžupanja dr. Tatjana
Devjak. Predavatel j i , že omenjenima Kodel j i in
Kraml iju se je pridruži la gospa Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic in ustanovi tel j ica
društva Bel i obroč Slovenije, so spregovori l i o
medsebojnih odnosih, usklajenosti starševskih vlog,
postavl janjem meja v vzgoj i , razl ičnih obl ikah
zasvojenosti … Na videozaslonu je v dogajanje
posegel tudi priznani kantavtor Iztok Mlakar.

Po odzivih učencev, strokovnih delavcev šole in
staršev smo preživel i zanimiv in bogat dan, ki je
ponudi l vel iko iztočnic za razmišl janje in naše
ravnanje.

I rena Budič Pavl ič

Šola in vrtec



Mesec december je čas
pričakovanj in novih spoznanj .
Čas, ki ga mnogi radi preživimo
v krogu najbl ižj ih, izmenjujemo
ideje, kakšne bodo letos jasl ice
in kako bo okrašena smrečica, se
pogovarjamo, smej imo, pojemo
lepe božične pesmi in pečemo
piškotke.

Odvijajo se razni praznični
dogodki in vsak posameznik si
praznike pripravi na svoj način.

Praznično vzdušje smo skušal i
pričarati tudi v vrtcu Sončni
žarek in otrokom ponudi ti
razl ične dejavnosti . Imel i smo
precej podoben načrt za vse
skupine, vzgoj i tel j i pa smo ga
pri lagajal i glede na otrokovo
starost in zmožnosti .

V začetku meseca smo pričel i z
okraševanjem smrečice, igralnic
in garderobe. Plesal i in rajal i
smo ob božični glasbi .

Ker se zavedamo, da so dedki in
babice v družini pomemben vir
učenja in modrosti , ki s svojo
preprostostjo pripomorejo, da se
družinske vrednote obl ikujejo
daleč stran od material i stično
usmerjenega sveta, smo se na
nj ihov obisk tudi letos skrbno
pripravi l i ter j im pokazal i , da
znamo 2\3 letniki tudi peči
piškote, pripravi ti dari lca, kaj
lepega zapeti in zaplesati ter
prisluhni ti pravl j icam.

Seveda pa je bi l uresničen naš
glavni ci l j , in sicer preboj ledu \
nastop pred publ iko.

Imel i smo kar nekaj druženj med
skupinami ter lepih predstav oz.
nastopov. Ogledal i smo si
abonmajsko predstavo Medved-
ka na snegu in s ploskanjem in
odprtimi usti pri sluhni l i glasbeni
šol i , ki nas vsako leto preseneti z
božično glasbo in razl ičnimi
instrumenti .

Skupina Srnice pa nam je
zaigrala predstavo Palčkova
dari la.

Precej tople temperature za
mesec december so nas vodi le v
naravo na prijetne sprehode v
okol ici Karlovice.

Že tradicionalno pa
nam tudi letos ni ušlo
rajanje pred boži -
čnimi poči tnicami .
Skupina Srnice, Žabi -
ce in Čebel ice smo se
zavrtele ob zvokih
harmonike, ki tare in
sintesajzerja.

Precej mnogovrstnih
in prijetnih dejavnosti
je bi lo na vol jo našim
otrokom. Menim, da
so se res imel i lepo in
smo lahko začuti l i čar
prihajajočih prazni -
kov. Vsekakor pa pra-
vo l jubezen, topl ino in
osebno srečo lahko
nudi le družina.
Upam, da ste vsaj
kanček tega doživel i
tudi sami v krogu
svoj ih najbl ižj ih.

Tadeja Gradišar,
vzgoj i tel j ica

Šola in vrtec



Dne 4. 12. 2014 so učenci
Osnovne šole Primoža Trubarja
Vel ike Lašče, ki obiskujejo
izbirni predmet l ikovno
snovanje, obiskal i dijake Gimna-
zije Kočevje, ki ravno tako
obiskujejo izbirni predmet l ikov-
na umetnost. Skupaj so se druži l i
v Rokodelskem centru v Ribnici .

Pozdravi la nas je direktorica
Polona Rigler Grm, program
l ikovne umetnosti pa je predsta-
vi la naša nekdanja učenka,
profesorica Marjana Dolšina.
Nato so naši učenci ustvarjal i v
kiparski delavnici Rokodelskega
centra.

Zahval jujemo se svetovalni de-
lavki Jasni Vesel za izpel javo
tega dogodka. Srečanje z dijaki
gimnazije in nj ihovimi mentorj i
predmeta l ikovna umetnost ter
ustvarjanje v pravi kiparski de-
lavnici v sproščenem vzdušju je
vse obogati lo.

I rena Budič Pavl ič

Šola in vrtec

Osnovna šola Primoža Trubarja Vel ike Lašče

Starše in zakoni te zastopnike otrok obveščamo,
da sprejemamo vloge za vpis v vrtec Sončni žarek
za šolsko leto 2015/201 6 do 31 . 3. 2015.
Obrazci za vpis otroka so na vol jo 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 oglasi te osebno v vrtcu al i pokl ičete na tel . števi lki : 031 61 8-300 in

7881 -582 (Stanka Mustar).

Šola Primoža Trubarja sodeluje z
razl ičnimi društvi in si prizadeva
učence seznanjati z našo bogato
kulturno dediščino. V božično-
novoletnem času Društvo pode-
želskih žena Vel ike Lašče že ne-
kaj let pripravl ja razstavo
poprtnikov al i župnekov, kakor
se ta praznični kruh imenuje pri
nas. To je bol jši kruh, o katerem
krožijo razl ične zgodbe.

Okrašen je s ptički iz testa, ki -
tami razl ičnih vrst in božičnimi
motivi . Nekateri kruhi so prave
mojstrovine, ki j ih z l jubeznijo
ustvarijo roke kmečkih žena. S
peko tega kruha pa se srečamo
tudi v šol i . Letos se je peke po-
prtnikov udeleži lo 8 deklet iz
razl ičnih razredov: Manca Bav-
dek in Teja Leščanec iz 9. a, Na-
stja Rupar in Dominika Dolšak z
iz 9. b, Tinkara Perhaj iz 6. b,
Klara Perhaj iz 7. b. , Urška Jeseni-

čnik in Mateja Vodišek iz 7. a
razreda. Nj ihova mentorica je
bi la gospa Mi lka Debel jak, ki
nam tudi sicer pri peki raznih
dobrot rada priskoči na pomoč.

Dekleta so svoje izdelke
predstavi le na 2. državni razstavi
poprtnikov in drugih božičnih
kruhov na Vidmu v Jakl ičevem
domu, ki je bi la 12. in 13. de-
cembra 2014. Ocenjevala j ih je
strokovna komisija. Teja Leščanec
je prejela zlato priznanje, ostale
pa srebrno. Vsem dekletom
česti tamo. Mogoče se bodo
opogumile in drugo leto same
spekle svoje poprtnike.

Naj ome-
nim, da so
članice
DPŽ Vel i -
ke Lašče
3 .1 . 2 01 5
pripravi le
razstavo
poprtnikov
v župni -
šču v La-
ščah. Ta je
postala že
tradicionalna. Svoj poprtnik je
prinesla tudi Teja Leščanec, ki
je poprtnik spekla drugič čisto
sama.

Ogledal i pa smo si lahko tudi
poprtnike, ki so j ih ustvari le roke
naših fantov pri predmetu Načini
priprave hrane, seveda tudi pod
mentorstvom gospe Mi lke De-
bel jak.

Jožica Mavsar Nosan
foto Simona Bavdek



(domišljijski spis)

Ko je čarovnica Kirka Odiseja in
njegove može začarala v svinje,
so vedel i , da morajo to popravi ti .
Odisej je čisto ves čas krul i l na
Kirko, a ona se zanj še zmeni la
ni . Nek njegov mož pa je šel pi t
k edini reki na otoku. Ob pitju
mu je spodrsni lo in padel je v
pl i tvi del reke.

Ravno ko je prišel v pl i tvi del , se
je spremeni l nazaj v človeka.
Preden se je tega dobro zavedal ,
ga je Kirka povlekla na suho in
se je spet spremeni l v svinjo. Ko
je Odisej to videl , je dobi l idejo
in iz nje načrt za pobeg.

Ko je končno padla noč, so se
odpravi l i na obalo in nato v
pl i tvo morje. Sedaj so bi l i spet
l judje in so lahko splezal i na
ladjo, ki so jo ob prihodu skri l i v
zal iv. Razprl i so jadra in odplul i .
Komaj so dobro odrini l i , že je
skoraj s svetlobno hi trostjo
pri letela Kirka na svoj i metl i .
Takoj ko so jo zagledal i , je
začarala enega moža v mravl jo.
V strahu na enako usodo je
Odisej ukazal , naj pospešijo.
Kirka je sekundo za tem tudi
pospeši la in še enega moža
začarala v mravl jo. Odisej je
videl , da tako naprej ne bo šlo in
ukazal je: "Ogenj !" Prvič so
ci l jal i previsoko, drugič prenizko,
tretj ič preveč v levo in četrtič
preveč v desno. Odisej je že
misl i l , da je konec, a zdaj so
zadel i njeno metlo in Kirka je
padla v morje. Odisej je ukazal
vzvratno vožnjo, in ko so to
stori l i , so se zaletel i v Kirkino
glavo. Sedaj je bi l urok izničen in
Odisej ter njegovi možje so bi l i
l judje tudi na kopnem. Potem so
nadal jeval i pot v človeški
podobi .

Erik K. Hočevar

Zjutraj smo se odpravi l i kar
zgodaj . Že ob sedmih. Vsi še
zaspani smo se odpravi l i proti
Primorski . Prvi postanek je bi la
Idrija, kjer smo si ogledal i rudnik
živega srebra. Vsi razdel jeni po

skupinah, smo si ogledal i razvoj
rudarstva skozi čas, stroje s
katerimi so delal i , načine
miniranja in spoznal i , kako so
pridelal i tekoče živo srebro iz
rude. Razloži l i so nam, kako je
rudnik vpl ival na celotno vas,
potem mesto, kajti celotno
nasel je je bi lo usmerjeno k
pridelovanju živega srebra.

Naprej nas je pot vodi la proti
Tolminu. Tam smo se na hi tro
razpakiral i in pripravi l i na
nadal jnje poučne dejavnosti . A
še prej je sledi lo kosi lo … Na
dejavnostih smo bi l i razdel jeni v
dve skupini , ki sta deloval i
ločeno. Imel i smo triurno
dopoldansko in prav tako triurno
učno popoldne. Ogledal i smo si
Tolminska kori ta in gledal i s
Hudičevega mostu kar 60 metrov
v globino \ na sotočje rek
Tolminke in Zadlaščice.

Imel i smo tudi orientacijski
pohod, na katerem smo po
manjših skupinah s karto in
navodi l i naredi l i malo večj i krog
po Tolminu, pohod smo imel i na
vzpetino oz. osamelec Kozlov
rob, kjer smo videl i ostanke iz
prve svetovne vojne, ki so ostal i
od soške fronte (bunkerje in
kaverne). Eno dopoldne smo bol j
posveti l i biologij i in kemij i .
Ogledal i smo si čisti lno napravo
in njeno delovanje, naredi l i
meri tve ob sotočju rek Tolminke
in Soče in j ih nato anal izi ral i .

Tridnevni tabor smo zakl juči l i v
Kobaridu z ogledom muzeja prve
svetovne vojne. Muzej je skoraj
vse navduši l s prikazom soške
fronte in grozovi tega načina
bojevanja.

Tabor smo (skoraj vsi ) zakl juči l i
vesel i in polni znanja.

B. P. , 9. r

Ko sem se zbudi la, sem odgrni la
zavese in pogledala skozi okno.
Bi lo je sonce. Bi la sem vesela, saj
je že nekaj dni deževalo in bom
lahko zunaj in počela mnogo
stvari . Šla bom k babici na
kosi lo, k prijatel j ici in na sprehod
s psičko. Zelo sem se vesel i la
tega lepega sončnega dne.

Hi tro sem se oblekla, pojedla
zajtrk in se odpravi la k babici .
Pomagala sem ji pri pripravi

kosi la. Pa tudi z dedkom sva se
pogovarjala zunaj na klopci .

Po kosi lu sem se odpravi la k
prijatel j ici . Šl i sva na bazen. Bi lo
je super. Tisti občutek, ko sediš
zunaj na travi in te prijetno greje
sonce.

Ko sem prišla domov, sem
pomagala sestri na vrtu. Ko sva
končal i , sva šl i na sprehod s
psičko. Po poti sva nabral i nekaj
rož. Bi lo je lepo.

Pa tudi v Ljubl jano sem se
pel jala. Šla sem na neko
dobrodelno akcijo, kjer sem
podari la nekaj moj ih oblek,
šolskih potrebščin in hrano. Zelo
dobro sem se počuti la, saj sem
naredi la nekaj dobrega za
nekoga, ki nima teh stvari .

Zvečer so me prijatel j i povabi l i
na večerjo. Pogovarjal i smo se in
zabaval i . Kar vel iko se ti lahko
zgodi v enem dnevu.

Zelo lep in zanimiv dan je bi l za
menoj . Da sem bi la dobre vol je,
je bi lo krivo sonce, saj mi je
polepšalo dan. Pa tudi če nisem
naredi la nič vznemirl j ivega, je
bi l či sto preprost dan zelo lep.

Zato upam, da bo ta teden še
vel iko sončnih dni , da bom spet
tako dobre vol je.

In upam, da tudi pri tebi sije
sonce, da boš imel tudi ti tako
lep dan kot jaz.

Beti Žužek, 8. b

V petek, 21 . 11 . , smo se po
pouku z avtobusom odpravi l i
proti Zapotoku. Pot ni bi la dolga.

Ko smo prispel i , smo se namesti l i
v sobe. Imel i smo nekaj prostega
časa, a kmalu so sledi le pevske
vaje. Ta dan nismo vel iko pel i .
Po večerj i so sledi le družabne
igre. V postel jo smo odšl i pozno.

Zjutraj smo po zajtrku imel i
skupno pevsko vajo, kasneje pa
po glasovih. Bi l i smo tudi zunaj ,
na igri šču. Po kosi lu smo imel i
nekaj prostega časa. Kmalu so
sledi le dolgotrajne vaje.

Okol i petih smo začel i
pospravl jati . Okol i šestih pa smo
prispel i v Vel ike Lašče. Bi l je
naporen, a zelo zanimiv in
zabaven vikend.

Beti Žužek, 8. b

Šola in vrtec



Na šol i smo v decembrskih dneh popestri l i šolski
vsakdan s tekmovanjem v plezanju po plezalni
steni .

Na tekmovanje, ki je potekalo med odmorom za
mal ico, se je prijavi lo 34 učencev. Posebej so
tekmoval i mlajši (6. in 7. razred), posebej starejši
(8. in 9. razred). Tekmovanje je potekalo v parih na
izločanje.

Med mlajšimi učenci je bi l na koncu najbol jši Jon
Indihar, ki je bi l v finalu hi trejši od Nika Jakopina.
Jonov najhi trejši vzpon je trajal 1 8,08 sekunde.
Tretje mesto je osvoj i l Bor Perc.

Med starejšimi učenci in učenkami je bi l najbol jši
Boštjan Intihar, ki je steno premagal v le 8,1 8
sekunde. Drugo mesto je osvoj i l Boštjan Podlogar,
tretje pa Veronika Zakrajšek in Alan Peterl in.

Vsi šti rje final i sti so prejel i kupon za brezplačno
uro plezanja v Plezalnem centru Ljubl jana, za kar
se omenjenemu centru naj lepše zahval jujemo.

Bojan Novak

Javni zavod Trubarjevi kraj i

vas vabi na

na priredi tev, kjer predstavl jajo svojo ponudbo za otroke in mladino

kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Potekal bo v sredo, 18. marca 2015,

med 9. in 18. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Javni zavod Trubarjevi kraj i se bo s svoj imi sodelavci predstavl jal v okviru predstavi tve

slovenskih muzejev in galerij v prvem preddverju Cankarjevega doma pod temo SVETLOBA

(Mednarodno leto svetlobe 2015).

Skupaj z zavodom Parnas pa bo zavod sodeloval tudi v sklopu strokovnega usposabl janja

na predstavi tvi dobrih praks INDUSTRI JSKA DEDIŠČINA V PROGRAMIH SLOVENSKIH

MUZEJEV IN ARHIVOV, ki bo med 14.00 In 15.30 v dvorani M1 .

Prijave za strokovno usposabl janje so mogoče do 4. marca 2015

preko spletne strani www.kulturnibazar.si .

Udeležba na Kulturnem bazarju je brezplačna.

Lepo vabl jeni !

Javni zavod Trubarjevi kraj i

Šola in vrtec / Kultura



Kultura

Tih veter veje čez kamnite hribe.
Z njim vejem jaz.
Upogiba leska se
in druge šibe,
jesenski list se vozi čez nebo. . .

Košati brin,
ki v našem bregu rase,
stoji trdno in zelen je vse dni . . .

(J. Javoršek)

Prisluhni ti in se prepusti ti Javor-

škovim stihom, njegovi igri besed,

razgrinjanju njegovih misl i \ kako

čudovi to potovanje v svet odkrivanja

lepote slovenskega jezika. In v ta

svet je rad in ves čas zahajal gospod

Janez Gruden. Umetniška beseda ga

je prevzemala, kot poznavalec se je

priklanjal dobri l i teraturi \ tudi sam

je bi l zelo vešč pisanja \ torej so ga

moral i pri tegni ti tudi naši l i terati .

Lahko bi rekl i , da je bi l levstikovsko

zagledan v domači laški svet, pošten

in kreposten, stri tarjansko svetov-

l janski gospod, trubarjansko predan

l judem in l i terarni estet po javor-

škovsko.

Današnja obeležja na Rašici , v
Retjah in Laščah, posvečena našim
l i teratom, so bi la v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja obnovl jena,
prenovl jena al i postavl jena na novo.

Zamisel za to je prišla iz Lašč, k
izvedbi pa je bi lo treba pri tegni ti in
prepričati še občinsko in republ i ško
oblast. V krogu pobudnikov in
izvajalcev teh projektov je bi l
gospod Gruden med najpomemb-
nejšimi in najaktivnejšimi .

Ta dolgoletni žlahtni snovalec
laškega kulturnega in tudi
družbenega živl jenja se je po
opravl jenem delu umakni l , ostal pa
je zvest obiskovalec in podpornik,
navdušenec, pa tudi kri tik
nadal jnjega kulturnega dogajanja.

Tih veter je zavel čez kamnite hribe.
Z nj im je v pozni jeseni za vedno
odšel gospod Janez Gruden.

Ob odprtem grobu sta njemu in o
njem spregovori la tudi Mirko Modic,
član KUD Primož Trubar, in
odvetnik Jože Hribernik.

Majda Samsa

Janez Gruden se je rodil v Dvorski
vasi 7. februarja 1939 le malo pred
začetkom druge svetovne vojne.
Njegovo otroštvo je zato zaznamo-
val tako vojni čas kot tudi povojna
obnova požgane domače vasi. Kot
bister in zvedav otrok je v tistih
težkih časih spoznal in sprejel
vrednote, ki jih je cenil vse živ-
ljenje. Ko je opazoval očeta pri
njegovem kovaškem delu, je spo-
znal, kako je mogoče z znanjem,
domiselnostjo in delom tudi s
skromnimi pripomočki preoblikovati
neuporaben kos železa v uporaben
izdelek, ki je ljudem v pomoč. Videl
je tudi, da mora vsakdo svoje težave
sicer rešiti sam, da pa je to lažje,
kadar ima pomoč drugih. A zgolj
delo ni dovolj. Potrebna je tudi
zabava, pa naj je to vrisk koscev,
pesem ob ličkanju, veselica s
plesom ali pa prava vaška gledališka
predstava. Pri vsem tem je v rojstni
vasi sodeloval tudi Janez.

Janez bi bil gotovo odličen roko-
delec, a je krenil na drugo pot. Po
opravljeni maturi na kočevski gimna-
ziji se je v Ljubljani lotil študija
prava in že pri dvaindvajsetih letih
diplo-miral. Sprva je opravljal delo
sodnika v Grosupljem in Ljubljani,
zadnja leta skupne Jugoslavije je
sodniško delo opravljal v Beogradu,
samostojno Slovenijo pa je dočakal
kot odvetnik, kar je bil vse do
upokojitve.

Kmalu po koncu študija si je ustvaril
družino, in ko je zgradil hišo, se je v
začetku sedemdesetih let z ženo
Francko in sinovoma Matjažem in
Janezom priselil v Velike Lašče. Kot
se je izkazalo, je bila to izjemna
pridobitev za dogajanje v našem
kraju. Sredi sedemdesetih let se je
namreč vključil v delo organov
tedanje krajevne skupnosti, pred-
vsem pa se je posvetil delovanju na
kulturnem področju. Postal je
predsednik KUD Primož Trubar in
to funkcijo je opravljal dvajset let,
ko jo je na lastno zahtevo prepustil
naslednikom. Konec sedemdesetih
let so bili v našem kraju jasno
zastavljeni cilji kulturnega delo-
vanja: ohranitev in obnova vse stav-
bne dediščine, povezane z Levsti-
kom in Stritarjem, in obnova kultur-
nega doma v Velikih Laščah ter oži-
vitev zamrle, nekoč bogate ama-
terske gledališke dejavnosti. Vsi ti
cilji so bili doseženi že leta 1981,
ko je bil celovito obnovljen kulturni
dom, tedaj imenovan po Levstiku.
Takrat je bila organizirana tudi prva
slikarska razstava in uprizorjena
Javorškova predstava o Franu Levsti-
ku. Tradicija slikarskih razstav se
nadaljuje še danes na Trubarjevi
domačiji, z manjšimi nihanji pa
precej redno deluje tudi amaterska
gledališka skupina. Vsi ti uspehi
seveda niso le delo enega, je pa
Janez Gruden k njim ogromno
prispeval. Tudi zato, ker je znal
poiskati primerne svetovalce in
sodelavce in je z enakim žarom
delal za uresničitev vseh dobrih
zamisli, ne le lastnih. Tako je bilo
tudi sredi osemdesetih let, ko se je
uresničevala zamisel o ureditvi
Trubarjevine na Rašci. Le koliko
moči je za prepričevanje odločilnih
ljudi v Ljubljani porabil Janez
Gruden, pa tudi v domačem kraju je
moral podirati plotove predsodkov
in pomislekov!



Kultura

Gotovo je bilo zanj veliko priznanje,
ko je ob otvoritvi kot predsednik KUD
Primož Trubar iz rok dr. Antona
Vratuše prejel ključ spominske sobe
nad mlinom. A to priznanje je
razumel zlasti kot obveznost, da
poskrbi za organizacijsko in vsebin-
sko usodo Trubarjeve domačije. Na
Rašci se lahko prepričate, da je tudi
ta obveznost izpolnjena.

Ko je Janez Gruden prevzel vodenje
KUD Primož Trubar, je v Laščah
deloval le moški pevski zbor, v
zastarelem kulturnem domu so bili
predvajani filmi, delovala je
knjižnica. Ko je vodenje KUD
predal, je bil Levstikov dom
obnovljen, dvorana celovito moder-
nizirana in vzorno tehnično opre-
mljena, urejene so bile tri
spominske sobe in dve klubski sobi.
V okviru društva je delovala
gledališka skupina, dva pevska
zbora, kino in interni televizijski
kabelski program. Knjižnico je
prevzela profesionalna ustanova.

Janez Gruden pa ni bil le organiza-
tor, ni le pisaril kupe predlogov in
prošenj, nagovarjal in prepričeval
ljudi, ampak je tudi sam poprijel za
vsako potrebno fizično delo. Z
velikim veseljem je nastopal v
gledaliških predstavah, vodil je
klubske pogovore z različnimi
zanimivimi osebnostmi kulturnega
in političnega življenja, s svojimi
prispevki je sodeloval pri nekaj
zbornikih.

Sam se rad spominjam skupnega
nastopanja na odru. Po mojem
spominu je bila Janezova najboljša

vloga v Ljudskem glasu, kjer je igral
župnika Brodnika, prijatelja in
častilca Levstika. Odličen je bil tudi
kot policijski general v Mrožkovih
Policajih. Njegova vloga škofa
Vergerija v Javorškovi predstavi o
Primožu Trubarju pa je celo
ohranjena na televizijskem
posnetku. Janez, ki je tedaj delal v
Beogradu in je na vaje pogosto
prihajal direktno z letališča, je
včasih težko razumel nezbranost,
ležernost in muhavost soigralcev, ki
smo imeli do dvorane le nekaj
korakov, pa zato toliko več
izgovorov. Jezo je pogosto ohladil
šele naslednje jutro z intenzivnim
pohodom, pozimi na smučeh, ko je
urezal smučino do Grmade. Tako je
s športom pregnal zasičenost z
nami, »kulturniki«.

Ker se za iskrim konjem praši, prah
pa je opazovalcem odveč, si tudi
Janez s svojim delovanjem, zlasti na
političnem področju, ni pridobil
zgolj prijateljev. Tako si razlagam
dejstvo, da lokalna skupnost Janezu
ni nikoli uradno priznala njegovih
nespornih zaslug na kulturnem
področju.

Naj zato ob grobu vsaj v imenu
KUD Primož Trubar in v svojem
imenu rečem: Janez, hvala!

Mirko Modic

Janez, preprosto povedano, ni bil
samo eden od ljudi, ki jih v
življenju spoznamo, nekaj časa
hodimo drug ob drugem, potem pa
počasi z njimi zgubljajmo stike in
pogosto nanje pozabimo. Mi se z
Janezom nismo nikoli razšli, nikoli
nismo pozabili drug na drugega, saj
pri Janezu to preprosto ni bilo
mogoče. Bil je zmeraj predan in
zvest v svojem
prijateljstvu.Biti
z Janezom pri-
jatelj, je bilo
veliko boga-
stvo, ki je
bogatilo naše
življenje.

V tej deželi
slovenski, kjer
se ljudje že od
nekdaj tako radi
delimo na »na-
še« in »vaše«,
kjer se znamo

tudi prepirati in prepogosto tudi
sovražiti in – če so zgodovinske
okoliščine primerne – tudi streljati
drug na drugega, je bil Janez
drugačen. Vedno je bil zvest
slovenski zemlji, njeni kulturi in
ljudem in za takšna razmišljanja
nikoli ni imel posluha. Včasih je
zase rekel, da je – tako kot Prešeren
– freigeist, svoboden človek torej,
neodvisen, vendar pa nikoli sebičen
in sam sebi zadosten.

Janez je bil dolga leta sodnik in
potem dolga leta odvetnik in to
eden najboljših, kar smo jih poznali.
Svoje delo je opravljal vedno visoko
strokovno in pošteno. Edini strah, ki
ga je občutil, je bil strah, da bi storil
komu krivico. Ko je kot odvetnik
skoraj zmeraj uspešno zastopal
interese svoje stranke, pa je hkrati
imel razumevanje tudi za pogosto
utemeljene stiske nasprotne stranke.
Bil je skratka drugačen od večine,
tako po svoji predanosti poklicu kot
tudi zaradi človeške topline in
odnosa do ljudi, s katerimi je
prihajal v stik. Težko bo kmalu najti
še koga, ki bi imel vse te kakovosti
zbrane v enem samem minljivem
telesu.

Janez nam je večkrat, na pol za
šalo, na pol zares, pripovedoval,
kako so v deželo okoli Velikih Lašč
pred davnimi časi prišli njegovi
predniki, ki so iskali prostor, v
katerem bi radi živeli. Ko so prišli v
hribovje nad Laščami, so, očarani
od lepote te dežele, z roko
zaokrožili po nebu in rekli: »Tukaj se
bomo naselili. « Zdaj je tudi
Janezova pot končana tukaj in za
zmeraj se je naselil in bo ostal v teh
krajih.

Jože Hribernik



Univerza za tretje živl jenjsko
obdobje ni samo prostor
pridobivanja novega znanja,
ampak je bistvena sestavina
naših srečanj tudi druženje.
Ravno december je čas, ki je za
to najbol j primeren.

Prednovoletno srečanje pa je
tudi pri ložnost, da se zberemo
člani vseh študijskih krožkov, vsi
mentorj i in ostal i sodelavci naše
Univerze.

Ker je navadno december tudi
zelo natrpan čas, smo se
odloči l i , da naše prednovoletno
srečanje organizi ramo čim prej v
decembru, še preden nas vse
števi lne druge obveznosti ne
razpotegnejo na mnoge druge
konce. V četrtek, 11 . decembra,
smo se tako zbral i v Gosti lni pri

Kropcu, v katero se radi vračamo
ne samo zaradi dobre hrane,
ampak tudi zaradi prijetnega in
domačega okol ja.

Zbralo se nas je lepo števi lo
udeležencev vseh študijskih
krožkov in skupin, tako
študijskih krožkov JZ Trubarjevi
kraj i , Zavoda Parnas in KUD
Primož Trubar Vel ike Lašče.
Privošči l i smo si dobro domačo
jedačo, za duhovno hrano pa so,
kot je že v navadi , poskrbel i
člani Li terarne skupine z
mentorico Ano Porenta. Prebral i
so nekaj svoj ih pesmi in
pripovedi , vsak od nas pa je
prejel tudi »makaronček sreče« z
lepo misl ijo.

Gospodinje iz Roba vedno
poskrbijo tudi za sladico. Tokrat
so prinesle s seboj odl ičen
poprtnik, ki ga je zamesi la
Metka.

Dragi člani , mentorj i in vsi
ostal i sodelavci , naj vam tu,
čeprav je že februar, še enkrat
zažel im srečno in zdravo leto
2015!

Nekdo je nekoč zapisal : »Ko
verjamete v ljudi, lahko ti
naredijo nemogoče.« Vel i -
kolaška univerza to nedvom-
no dokazuje.

Barbara Pečnik,UTŽO Vel ike Lašče
Foto: Andrej Fele

Vseživl jensjko učenje

UČENJE VSE ŽIVLJENJE

Ker smo člani krožka Naš kraj včeraj, danes, jutri pri Kropcu pozabili na
skupinsko fotografijo, smo to nadoknadili na zadnjem srečanju v letu 2014.

Člani l i terarne skupine KUD
Primož Trubar se dobivamo v
klubski sobi Levstikovega doma
enkrat mesečno. Udeleži l i smo
se srečanja l i teratov od Ljubl jane
do Kolpe, ki je bi lo novembra v
Maticovi etno hiši v Ravnem
Dolu, udeleži l i se bomo tudi
območnega srečanja l i teratov, ki
ga organizi ra JSKD letos v
Ljubl jani . Še vedno nas družijo
pogovori , branja, besedne igre in
izzivi za pisanje. Naše naslednje
srečanje bo 5. februarja ob 17.
uri . Pridruži te se nam!

Ko smo se pogovarjal i o
legendah o nastankih krajev, je
Marija napisala legendo o ml inu
ob Rašici (gotovo veste, kje je).
Tisti , ki pišemo, razvijamo svoje

teze o tem, kako bi lahko bi lo,
če bi bi lo, in v svoje pisanje
vpletamo tudi pravl j ično.
Prijetno branje vam žel imo.

Marija Mohorič

BRDAVSOVMALN

Brdavsov Ivan je zamišljeno stal
na bregu Rašice. Zemlja, na kateri
je stal, je bila njegova. Dedek mu
jo je zapisal v oporoki. Z očmi je
božal njive. Veter se je poigraval z
zrelo pšenico, ki je že čakala na
žanjice. Krompir je bil varno
spravljen v kleteh. Koruza je še
zorela.

Ivan se je vrnil iz Amerike. V tujini
je prigaral nekaj denarja.

Prigarani denar je hotel pametno
porabiti. Tuhtal je in tuhtal in se
domislil. Ob Rašici bo sredi
rodovitne zemlje postavil mlin.
Mlin sredi pšeničnih polj je
gotovo dobra ideja. Mlin bo nekaj
posebnega. Voda bo imela dvojni

pad. Iz zgornjega mlinskega
kolesa bo voda padala na drugo
mlinsko kolo, ki bo v vrtači pod
njim. Vse je dobro premislil. Če
imaš denar, je vse mogoče.

Ivan je postal mlinar. Dela je bilo
dovolj in preveč. Ker ga sam ni
zmogel, je sklenil, da se poroči. V
cerkvi pri maši se je njegov pogled
že večkrat ustavil na lepi Urški. In
res sta se kmalu poročila.

Z Urško je Ivan v mlin dobil dobro
in pridno ženo. Čez devet
mesecev se jima je rodil sin.

Jožek je rastel in rastel. S knjigami
pod pazduho je že sam prehodil
pot do vaške šole in nazaj. Vse je
bilo lepo in prav, dokler mati ni
opazila, da Jožek za šolo ne kaže
pretiranega zanimanja. Takoj ko je
prišel iz šole, je knjige zadegal za
peč in se pognal za mlin, kjer je
imel svoj prostorček. Ob brzicah
je postavljal mlinčke, ki jih je
naredil iz leskovih vej. Strmenje v
vrteča kolesa ga je pomirjalo.



Vseživl jensjko učenje

Vljudno vas vabimo,
da se v četrtek,

12. marca 2015, ob 17.30
v Levstikovem domu v
Velikih Laščah

udeleži te predavanja
»Od slikarstva k fotografiji

in nazaj«

umetnostne zgodovinarke
Marjane Dolšina.

V preglednem predavanju o
umetnosti fotografije boste
lahko spoznal i razloge za
izum novega medija

dokumenti ranja sveta in
umetniškega izražanja v prvi
polovici 1 9. stoletja ter se
seznani l i s temel jnim

razvojem fotografskih tehnik
in nj ihovimi izumitel j i .

Osrednjo temo bo
predstavl jala vloga fotografije
v razvoju moderne umetnosti
20. stoletja, njene razl ične
funkcije in odnos do sočasne

sl ikarske produkcije.

Dogodek organizi ra Univerza
za tretje živl jenjsko obdobje
Vel ike Lašče \ Javni zavod

Trubarjevi kraj i .

Lepo vabljeni!

Oče in mati sta imela v mlinu
dovolj dela. Sina sta pustila, da je
užival po svoje. V šolo, ki ga ni
veselila, ga nista več silila.

Idila ob mlinu je trajala, vse
dokler se nad vas ni zgrnila
nesreča. Pšenico je prvo leto vzela
suša in drugo poplave, ki so s
seboj vzele vse, prav vse. Tudi del
mlina z zgornjim mlinskim
kolesom.

Mlinar je ostal brez dela.
Brezvoljno je posedal pred
mlinom in utapljal skrbi v vinu.
Dolarji so skopneli. Le še ena
kokoška je poskakovala okoli
mlina, pa še ta ni več nosila jajc.

Na tihi ponedeljek, ko je bil pri sv.
Antonu nad Zdensko vasjo
semenj, je mati poklicala sina in
mu rekla:

»Jožek, tu imaš kokoš. Pojdi na
semenj in jo zamenjaj za moko. «

Jožek si je oblekel že zdavnaj
prekratke nedeljske hlače in jo
mahnil k Sv. Antonu. Mati se je
nemirna ozirala proti vasi. Težko
pričakovani sin se je proti večeru
le prikazal. Nasmejan, zadovoljen
in umazan je priskakljal na
dvorišče. V eni roki je med dvema
prstoma vrtel lipovo vejico, z
drugo pa si je v usta ravno tlačil še
zadnji košček čokolade.

»In kje je moka?" ga je obupana
vprašala mati.

»Stric, ki je vzel kokoš, mi je dal
čokolado in tole vejico, « je
odgovoril Jožek brez slabe vesti.
»Rekel je, naj vejico posadim v
zemljo in počakam . . . Je rekel, da
bom vesel. «

Šel je za mlin in lipovo vejico
vtaknil v zemljo ob vodi. Umazan
in utrujen se je zvrnil na prazne
vreče v mlinu in zaspal. Spal je
celo noč. Zgodaj zjutraj ga je
zbudil materin razburjeni glas.

»Jožek, vstani, poglej kaj je zraslo
iz vejice, ki si jo posadil!«

Jožek se je postavil k veji, ki ni
bila več veja, ampak ogromno
lipovo drevo, ki je svoje veje
stegovalo do neba.

»Ja, gor bom splezal, da vidim,
kako je tam gori!«

Mati mu je okoli vratu obesila
čutaro z vodo.

»Ko boš lačen, pij, « mu je
naročila.

Za srečno pot mu je na čelo
narisala križ in ga poljubila na
lice. Močno si je želela, da bi tako
ali drugače kmalu spet prišel
domov.

Jožek je začel plezati. Plezal je in
plezal. Bil je žejen, lačen in
utrujen. Razmišljal je, ali naj se
vrne domov. Pogledal je proti vrhu
in zagledal odprtino v nebu. Ko je
priplezal do vrha, se je že
temnilo. Zaspal je kar na robu
odprtine. Prebudil ga je želodec,
v katerem je glasno krulilo.
Pogledal je okoli sebe in v daljavi
zagledal veliko hišo. Upal je, da
bo tam končno dobil hrano.

Ko je prispel do hiše, je vstopil.
Ravno ko si je ogledoval veliko
dnevno sobo, so se tla močno
stresla. Jožek se je prestrašen
zavlekel pod posteljo, ravno ko je
v hišo stopil velikan s tremi
rokami. V eni roki je držal sekiro.
Zavalil se je na klop ob mizi in
ukazal: »Sekira v kot!«

Jožek je na široko odprl usta, ko je
videl, da se je sekira ubogljivo
postavila v kot.

»Lačen sem. Mlin, daj mi jesti in
piti!« je ukazal.

Mlinček, ki je stal na mizi, se je
zganil. Namesto kave je iz njega
prihajala raznovrstna hrana.

»Žejen sem, daj mi vina, « je še
ukazal velikan. Mlinček ga je
ubogal.

Velikan se je basal in nalival daleč
v noč. Sit in pijan se je zavalil na
posteljo in glasno zasmrčal.

Jožek je tiho kot miška ležal pod
posteljo. Do jutra se ni premaknil.
Ko se je začelo daniti, je zbral
pogum in splezal izpod postelje.

Na hitro je v usta zbasal nekaj
hrane.

»Tole bo prišlo prav tudi pri nas, «
je rekel Jožek in stisnil mlinček in
sekiro pod pazduho in jo mahnil
proti odprtini v nebu.

Ko je stopil na prvo vejo, je za
seboj zaslišal preklinjanje.

Ozrl se je in zagledal velikana, ki
se je ves omotičen opotekal za
njim. Kar se je dalo hitro se je
Jožek začel spuščati proti zemlji.

Ko je priplezal do dna, je ukazal:

»Sekira, sekaj!" Sekira je ubogala.
En sam zamah in lipa se je z
velikanom vred zvrnila na zemljo
s tako silo, da je za njima ostala le
globoka jama, ki je vidna še
danes. V jamo je izginil tudi
potoček Rašica, ki od tistega dne
ne teče več nad zemljo, ampak
pod njo.

Jožek je postal drvar. S čudežno
sekiro si je služil denar.

Mlinček, iz katerega je bruhala
hrana, kadar so ukazali, pa je
poskrbel, da niso bili nikoli ne
lačni ne žejni J niti Jožek z
družino niti sovaščani.



V torek, 23. decembra smo se člani društva Zarja
spominov, ki neguje izroči lo NOB, zbral i na
prednovoletnem srečanju. Srečanje je bi lo
namenjeno tako pregledu nad opravl jenim
pretekl im delom, kot tudi oživl janju spomina na
polpreteklo zgodovino ter tovariškemu druženju.

Predsednik društva je v uvodu poročal o delu
društva v letu 2014 ter o nalogah, ki nas še čakajo v
prihodnosti . Pri tem je izpostavi l predvsem žel jo, da
bi se v društvo včlani l i tudi mladi , saj bo brez nj ih
težko ohranjati izroči lo in pozi tivne vrednote, za
katere se je bori lo partizansko gibanje med drugo
vojno.

S temi vrednotami ,
predvsem s tovarištvom in
sol idarnostjo nas je iz
prve roke seznani l Slavko
Kovačič, med vojno sicer
še otrok, a ravno dovol j
star, da so se mu vtisni le v
spomin zgodbe iz ti stega
časa, ko je njegova
nepopolna družina dobi la
zavetje pri družini Škin-
drovih v Vel ikih Laščah,
pa čeprav se je vedelo, da
je oče v partizanih. Med-
vojna zgodovina zagotovo
ni tako črnobela, kot jo

sl ikajo danes nekateri pol i tiki , res pa je tudi , da so
bi le mnoge družine postavl jene pred hude
prizkušnje v borbi za golo preživetje . . .

Srečanje se
je nato na-
dal jevalo s
kuturnim
programom
-zapel i smo
skupaj šti ri
partizanske
pesmi , Ma-
tjaž Gruden
pa je zelo
občuteno
prebral dve
Kajuhovi
pesmi .

Obdaroval i smo tudi člane, ki so v tem letu
praznoval i okrogle obletnice. Prejel i so vsak po tri
knj ižice s partizansko tematiko.

Srečanje se je zakl juči lo v prijatel jskem klepetu ob
pribol jšku, ki ga je pripravi la gosti lna Pri Troj ici iz
Mal ih Lašč.

In še ponovno povabi lo mladim: ne pusti te, da se
pomemben del naše zgodovine pozabi , pridi te in
pridruži te se nam in pomagajte ohranjati spomin na
čase, ki so bi l i podlaga za nastanek samostojne
Slovenije!

Tekst in foto: Srečo Knafelc

Društva

V soboto, 1 0. januarja, smo se čebelarj i
Čebelarskega društva Vel ike Lašče zbral i v gosti lni
Pri Škrabcu v Robu na rednem letnem občnem
zboru, na katerem smo pregledal i svoje delovanje v
letu 2014. Vesel i predvsem dejstvo, da v društvo
pristopajo novi člani in tudi to, da je čebelarski
podmladek zelo aktiven, kar je bi lo razvidno tudi iz
poroči la Tadeje Virant, mlade čebelarke in vodje
mladinske sekcije društva.

Predsednik društva Brane Borštnik je v svojem
poroči lu opisal delovanje v preteklem obdobju,
precej pozornosti je posveti l težavam na področju
odpravl janja zdravstvenih težav pri naših čebelah.

Odzivnost veterinarske službe je še vedno
nezadovol j iva in v prvem naslednjem primeru
neustreznega odziva pristojnih služb bo treba na to
opozori ti novinarje. Sicer pa je oceni l letino za zelo
problematično in je zato težko napovedovati
posledice v letu 2015.

Zbrani člani so nato potrdi l i vsa poroči la ter določi l i
člane za zbor ČZS ter občna zbora Združenja
kočevski gozdni med in Zveze Petra Pavla Glavarja.
Na koncu je predsednik podel i l še jubi lejne značke
ČZS ter priznanja.

Članstvo obveščamo, da se nadaljuje s strokovnimi
srečanji v klubski sobi v Levstikovem domu (vsak prvi
petek v mesecu od 17.00 do 18.30 ali po dogovoru).

Vsem čebelarjem želimo veliko uspeha pri delu s
čebelicami v letu 2015.

Tekst in foto: Srečo Knafelc

Skupna slika vseh dobitnikov jubilejnih značk ČZS

Slavko Kovačič
pripoveduje spomine

Matjaž Gruden deklamira Kajuha



Društva

Večkrat sem se že udeleži l novoletnega srečanja
upokojencev. Prvič pa sem bi l z nj imi pri Pugl ju v
Ribnici in priznam, da je bi lo tokrat zelo lepo,
drugače. Mogoče zato, ker sem se za udeležbo
odloči l zelo težko. Izgubi l sem svojo živl jenjsko
sopotnico in nekako se mi je zdelo, da ne sodim še
v družbo. Pa sem se zmoti l .

Bi lo je sproščeno, prisrčno in ponovno sem nekako
zaživel in malo pozabi l na samoto in praznino.
Dobro sem se počuti l v sredini , ki je meni enaka.
Vel iko je med nami takih, ki so potem, ko niso več
aktivni gasi lci , ko ne moremo več s planinskim
društvom na pohod in nam zdravje in tudi
pokojnine ne dopuščajo pohajkovanja po širnem
svetu. Počutimo se odmaknjeno in zapuščeno.
Devetdeset in nekaj čez nas je bi lo tokrat in ob
dobri večerj i ter glasbi smo na naše probleme
pozabi l i , vsaj za en večer. Lepo je bi lo tudi , da smo
se skoraj vsi poznal i , vsaj na videz, in smo bi l i kot
vel ika družina. Verjamem, da smo vmes bi l i tudi
taki , ki smo imel i in še imamo nesimpatične
prijatel je in nekdanje simpatije, ampak sedaj smo v
tistem obdobju, ko moramo zgladi ti nesporazume,
oprosti ti zamere in povedati svoja občutenja.

Nazdravl janja, vino in ples so k temu zelo
pomagal i . Še bol j smo se sprosti l i ob prihodu
Božička in se kot otroci vesel i l i dari lc, ki nam jih je
razdel i l . Radovedno smo j ih odvijal i in se zabaval i .
Zahval jujemo se Božičku in vsem, ki so mu
pomagal i pri teh pripravah. Upokojenci smo
obdarovanje izkoristi l i tudi za skromno zahvalo naši
predsednici Marij i za njen prvi mandat. Mija in
Marin sta napisala simpatično pesmico, v kateri sta
opisala njeno nesebično delovanje, njene napore za
premike v društvu, njeno skrb in pomoč za naše
člane, za druženja in naše dobro počutje. Kar malo
solzne oči smo dobi l i in nekako smo se počuti l i še
bol j povezane.

Ni bi lo snega in ni še bi lo novo leto. Bi l pa je
vrhunec zabave, ki nam je pričaral si lvestrsko noč z
intimnim vzdušjem, Belo snežinko, ognjemetom in
zdravico.

Helena bo rekla, da sem preveč čustven in da na
koncu tega pisanja nekaj manjka. Seveda, pozabi l
sem novoletno vošči lo. Ampak ne bom vam vošči l
srečno novo leto, zaželel vam bom, in to vsem:
"Srečen nov dan in to čisto vsak!"
Na snidenje prihodnj ič!

Vaš upokojeni Janez

Kot je že bi lo napisano, nas je v decembru zaradi
zasedenosti Dedka Mraza obiskal Božiček, ki je
obdaroval vse prisotne. Zahval i la bi se rada vsem
darovalcem oz. sponzorjem. Ti so bi l i :

MAPRI \ Ljubl jana, RENOVA \ Kočevje, B&F \
Ljubl jana, KVM GRAFIKA \ Kočevje, TUŠ \
Videm, KZ \ Vel ike Lašče, TRGOUP \ Vel ike
Lašče, AVTOHIŠA ZALAR \ Male Lašče, MIX \
Ponikve, PONI \ V. Lašče, TEKAVČIČ \ V. Lašče,
CENTA \ Turjak, PRIBA \ V. Lašče, OBČINA Vel ike
Lašče, DSI \ Linz, LEKARNA Ljubl jana,
AUTENTICA \ Portorož, RELAX \ Dravograd,

Zavarovalnica TRIGLAV \ Ljubl jana, KNJ IŽNICA
Vel ike Lašče, ZELENJAVA \ V. Lašče, Picerije: ROK,
ADAM, ROZIKA, ARKADA, Joško AHAC \ Turjak,
Gosti lna pri KUKLJU \ V. Lašče.
V imenu vseh še enkrat HVALA.

Vabim pa vse člane na OBČNI ZBOR društva, ki
bo dne 21 . februarja 2015 v avli OŠ Primoža
Trubarja ob 10. uri. Letos je volilno leto in
udeležba je zelo zaželena.

S R E Č N O in nasvidenje!
Marija Trotovšek



Društva

Tako kot že vrsto let Kinološko društvo Grosupl je
tudi letos organizi ra brezplačna strokovna
predavanja za lastnike psov. S tem žel imo doseči
čim bol jšo povezanost lastnikov in nj ihovih psov,
predvsem pa lastnike psov seznani ti tudi z
najnovejšimi dognanj i v soži tju med l judmi in psi .

Za letošnjo pomlad smo pripravi l i predavanje na
temo: Pes kot pomočnik pri reševanju človeških
živl jenj .

Predavanje z naslovom PSI REŠUJEJO ŽIVLJENJA
bo v torek, 17. februarja 2015, ob 19. uri v
Družbenem domu v Grosuplju (Taborska 2).
Predavala bo Katja Skulj, strokovnjakinja za
področje reševanja s psi.

Lepo vabl jeni !

Letošnja razstava poprtnikov je bi la v prostorih
župnišča v Vel ikih Laščah – 3. in 4. januarja 2015.
Razstavl jenih je bi lo 26 poprtnikov pa tudi ptički ,
golobice in prav posrečeni pujski . Videlo se je, da
se je vsaka gospodinja zelo potrudi la pri izdelavi ,
prav tako tudi šolarj i pod mentorskim vodstvom
Milke Debel jak. Razstavo smo postavi le 3.   januarja,
v nedel jo po prvi maši jo je blagoslovi l pater
Maksimi l jan.

V svojem nagovoru nas je spomni l na odnos do
kruha, na spoštovanje in hvaležnost, ko ga imamo.
Povedal je lep slovenski izrek, ki so nas ga nauči le
naše mame: »Če kruhek pade ti na tla, poberi in
pol jubi ga.«

Obiskovalci
razstave so
bi l i navdu-
šeni nad
izdelki in
postavi tvijo
– me pa
nad obi -
skom.

Zahval ju-
jemo se
vsem, ki ste
nam
daroval i prostovol jne prispevke. Nameni le smo j ih
za potrebe župnije Rob in s tem pripomogle pri
poplači lu stroškov spomenika prelata g.Vinka Šege.

Kar nekaj gospodinj je svoje poprtnike podari lo
DOD Gradež. Društvo j ih je razrezalo med
obiskovalce ob zakl jučku razstave jasl ic.

Vesel imo se že prihodnje razstave z žel jo, da k peki
pristopi še več gospodinj in šolarjev, saj s tem
skupaj ohranjamo dediščino naših mam, babic in
prababic, vse to pa prenašamo na mladi rod.

Magdalena Peterl in

vabi na

ob predstavitvi novih folklornih oblek,
ki bo v Vel ikih Laščah,

v dvorani Levstikovega doma,
v nedeljo, 15. februarja 2015, ob 18. uri.

VABLJENI!



Letošnja sedma razstava jasl ic v
bol j al i manj skri tih kotičkih
Gradeža, ki je potekala od 14.
decembra 2014 do 4. januarja
2015, je bi la v marsičem nekaj
posebnega.

Člani in članice Društva za
ohranjanje dediščine Gradež ter
drugi vaščani so j ih lahko začel i
postavl jati skoraj v kratkih
rokavih, saj je bi lo bol j
pomladno-jesensko vreme, toda
po božiču je nekaj deset
centimetrov snega pričaralo
nepozabno zimsko idi lo. Jasl ice
imajo na Slovenskem več kot
500-letno tradicijo, društvo, ki
tudi z nj imi skrbi za ohranjanje
dediščine, j ih je letos za razstavo
pripravi lo rekordno števi lo – kar
21 6.

Kot avtorj i so sodeloval i tako
najmlajši kot najstarejši , tako
umetniki kot laiki iz razl ičnih
krajev Slovenije. Trideset (največ
doslej ) j ih je bi lo iz tuj ine, iz
Kenije, Peruja in Svete dežele ter
nekaterih evropskih držav. Mno-
ge jasl ice so delo domačih vaških
rok, saj j ih je samo družina
Marka Šavl ija, ki je v društvu
odgovoren za pripravo razstave,
izdelala že okol i šti rideset.
Nekatere so last društva in
vaščanov, druge so bi le
sposojene – kot posamezni pri -
merki iz množice, ki j ih imajo
zbiralci . Najstarejše, ki so last
družine Klančar z Vel ikega

Osolnika, naj
bi bi le stare
200 let, naj-
mlajše so na-
stale tik pred
razstavo. V Pe-
tel inovi hiši so
bi le tako med
drugimi nove
jasl ice, ki so
j ih izdelal i

otroci iz vrtca Sončni žarek
Turjak. V vaškem središču so bi le
prvič postavl jene vel ike jasl ice, ki
j ih je iz vrbja, srobota, trsja in
slame izdelal in podari l Marjan
Marinčič iz Vi tovel j .

Najmlajše obiskovalce so najbol j
navduši le jasl ice v Andolškovem
hlevu, naredi la j ih je družina
Marolt iz Vel ikih Lašč. Pona-
zarjale so idi l ično vaško
živl jenje; l iki , od kosca do ribiča
in živine ter družinice v hlevu,
pa so se premikal i . V Zoretovem
kozolcu so cerkve, ki j ih je že ob
500-letnici Trubarjevega krsta
izdelal Andrej Jakob, pona-
zarjale, kako vel ika je bi la
škocjanska prafara v ti stih časih.
Poleg nj ih so stale izredno lepe
jasl ice iz češnjevega lesa, izdelal
j ih je kipar Peter Jovanovič iz
Škofl je Loke.

Materiala, iz katerega bi še lahko
bi le izdelane, si skoraj ne
moremo več zamisl i ti (beton,
kamen, keramika, steklo, gl ina,
porcelan, mavec, siporeks,
sti ropor, les, vosek, papir,
tkanina, volna, mah, drevesne
veje, debla, lubje in storži ,
koruza, bučke, razl ični plodovi ,
testo … Največ j ih je našlo
prostor v suši lnici sadja in stari
Petel inovi hiši , sicer pa so bi le

povsod po vasi :
pod kozolci , v
skednj ih, kapel i -
cah, hlevu in svin-
jaku, stari vinski
kleti ter na
razl ičnih mestih na
prostem. Vel iko j ih
je bi lo tudi v
novejšem času
izdelanih iz pre-
prostega materiala,
kakršnega so že
nekoč uporabl jal i ,
ker so ga imel i do-
ma, in torej jasl ic
ni bi lo treba kupo-
vati (blago, slama,

čipke, koruzni storži , buče …),
videl i smo lahko tudi modernejše
jasl ice, kot so bi le Šavl ijeve,
proj ici rane na steno, in
keramične, delo Dragice Kern,
pri katerih so se vse tri svete
figure zloži le skupaj druga v
drugo.

Tri nedel je – od uradnega odprtja
21 . decembra 2014 do zakl jučka
4. januarja 2015 – so razstavo
spreml jale razl ične vokalne in
instrumentalne skupine. Za še
bol j slovesno vzdušje so z
božičnimi pesmimi poskrbel i :
župnijski pevski zbor iz Turjaka,
združeni zbor župnije Škocjan
(mladinski zbor Kancijani le in
otroški zbor Škocjančki ),
mladinski pevski zbor župnije iz
Kodel jevega v Ljubl jani , učenci
glasbene šole Ribnica iz oddelka
v Vel ikih Laščah, vokalno-
instrumentalna skupina Borovni -
čke z Iga, pevska skupina Rž iz
Loke pri Mengšu, vokalna
skupina Diva iz Nove vasi ter
duet Neža in Špela Jakob iz
Kodel jevega v Ljubl jani .

Skavti iz Škocjana so v istih dneh
božično pravl j ico nadgradi l i z
živimi jasl icami . Za razlago in
vodenje so poskrbel i vodiči iz
društva, ki so bi l i po potrebi na
vol jo tudi druge dneve. Ob
nedel jah je na praznični tržnici
pri suši lnici sadja zadišalo po
kuhanem vinu in klobasah,
ponujala so se ekološka dari la,
kot so suho sadje, tudi v čokoladi
in žganju, ter drugi domači
izdelki .

Zadnjo nedel jo so članice
društva napekle še poprtnike,
okrašen kruh iz bol jšega kvaše-
nega testa, od katerih je vsak
posebej privlačen vabi l , da
ugrizneš vanj . Prvi zapisi o
poprtniku so nastal i že v 17.
stoletju. Poznajo ga tudi v drugih

Modernejše jaslice

Naša dediščina

Nove jaslice izpod otroških rok



Si že kdaj prejel veselo
sporočilo? Si že kdaj dobil
novico, ki ti je na obraz narisala
nasmeh? Si že kdaj slišal nekaj,
kar je ogrelo tvoje srce? S temi
vprašanj i smo mladi iz mladin-
ske skupine župnije Vel ike Lašče
povabi l i l judi na letošnjo uprizo-
ri tev živih jasl ic. Naš namen je
bi l preprost – l judem žel imo
prinesti veselo sporoči lo o Jezu-
sovemu rojstvu, prav ti sto
sporoči lo, ki so ga dobi l i kral j i
po zvezdi , prav ti sto sporoči lo,
ki ga je angel oznani l Marij i ,
prav ti sto sporoči lo, ki ga je
začuti la El izabeta ob Marij inem
obisku, prav ti sto sporoči lo, ki
so ga prejel i pasti rj i , to

sporoči lo, ki nam ga ob vsakem
božiču poši l ja Bog.

Osnova za uprizori tev je bi l
scenarij , ki ga je ekipa za
scenarij in režijo začela
pripravl jati v začetku oktobra.
Zgodbo poznajo vsi . Kako iz nje
izlušči ti bistvo, kako iz nje
izlušči ti veselo sporoči lo? V
scenarij so tako prišl i prizori , v
katerih je bi lo to sporoči lo
posebej navzoče.

Cesar Avgust je sproži l dogodke
z ukazom o popisu, kral j i so se
odloči l i , da sledijo zvezdi , ki
naznanja prihod Mesija, angel je
Marij i oznani l , da bo rodi la,
El izabeta je polna svetega duha

Naša dediščina

slovenskih pokraj inah, izvira še iz
predkrščanskega časa. S krščan-
stvom je kot simbol postal
obredna božična jed – za božični
večer, si lvestrovo in za večer pred
svetimi tremi kral j i . Ko ga je
gospodinja položi la na mizo, ga
je pokri la s prtom. Tako je dobi l
ime, čeprav ga pogosto
imenujejo tudi božični kruh,
božičnik al i župnik. Najzna-
či lnejši okras dolenjskih poprtni -
kov so ptički . Pomembno je, da
se z nj im posladkajo vsi člani
družine in tudi vse žival i na
kmetij i : živina v hlevu, kokoši ,
zajci ter tudi psi in muce. Kot del
živega izroči la bo poprtnik
vpisan tudi v seznam nesnovne
dediščine pri Slovenskem etno-
grafskem muzeju.

V vseh dneh naj bi si razstavo
jasl ic po nestrokovni oceni
ogledalo pribl ižno 2.000 obisko-
valcev, ki so prihajal i v organizi -
ranih skupinah z avtobusi al i kot
družine in posamezniki . Tudi
letos so o njej poročal i mnogi
lokalni in državni medij i , del časa
je naši vasi nameni la tudi oddaja
Dobro jutro na nacionalni
televizij i .

Dva para iz Bizovika (iz družin
Zrimšek in Slapar), ki sta me ob
odprtju razstave pri tegni la z
dobro vol jo, sem povprašala o
vtisih z razstave. V en glas so
izrazi l i navdušenje in prese-
nečenje nad pravl j ičnim doga-
janjem in čarobnim božičnim
vzdušjem, h kateremu so pripo-
mogle tudi bakle ob poti do
jasl ic. Zatrdi l i so, da se bodo še
vrni l i , morda z otroki , morda na
katero od drugih dveh osrednj ih
pri redi tev: na jurjevanje al i na
praznik suhega sadja. Tudi Ante,
Polona, Adriana in Marina iz
Ljubl jane niso mogl i skri ti
vzhičenosti nad idi l iko celotne
vasi in seveda nad jasl icami . Tudi
oni so bi l i prvič pri nas, vendar,
kot so obl jubi l i , nikakor ne
zadnj ič.

Zdenka Zabukovec



Naša dediščina

začuti la prihod Odrešenika, pas-
ti rj i pa so dobi l i jasno sporoči lo:
Nocoj se vam je v Davidovem
mestu rodi l odrešenik, ki bo
Mesija \ Gospod.

K uprizori tvi je spadala tudi
avtorska glasba, ki jo je letos
napisal Blaž Podobnik. Pod
vodstvom Lidije Čop je pel zbor
Lumen, ki je dodatno pripomo-
gel k lepoti uprizori tve. Pred
cerkvijo smo tudi letos postavi l i
sceno, obsegajočo trg pred
cerkvijo. Z delom je ekipa za
sceno začela že novembra,
postavl janje pa se je zakl juči lo
zadnje dni pred božičem.

Postavi ti je bi lo treba dvor kral ja
Avgusta (pred vhodom v
župnišče), šotor treh kral jev,
hlevček, Betlehem (v obeh
stranskih vratih cerkve), pasti rsko
stajo in ogrado ter Nazaret (levo
čez cesto). V izdelavo scene je
bi lo vloženo vel iko truda in kar
nekaj ur dela. Barvanje, ki je iz
sti ropora naredi lo sceno, so
opravi l i gospod župnik, Veron-
ika Podlogar in Simon Marolt.

Zahval jujemo se vsem in vsake-
mu posebej , ki so daroval i
material za sceno. Ovce v ogradi
je posodi la družina Indihar iz
Vel ikih Lašč, osl ička Sivka pa
Ši lčevi iz Karlovice.

Igralsko zasedbo je sestavl jalo 1 4
igralcev: Simon Marolt (cesar
Avgust), Nejc Jakše (Gaius),
Matic Vesel (stražar), Nejc
Mramor (stražar), Gašper Virant
(kral j Gašper), David Levstek
(kral j Miha), Žan Kožar (kral j
Boltežar), Petra Oblak (Marija),
Blaž Marolt (angel ), Teja Levstik
(El izabeta), Metod Indihar
(Jožef), Meta Kokošinek (pasti ri -
ca), N ika Košir (pasti rica) in
Gregor Marolt (pasti r) . Režijo je
prevzela Nuša Dedo Lale.

Za pristnost uprizori tve je bi lo
treba poskrbeti tudi za kostume.
Večino kostumov smo izdelal i
sami , nekatere smo si izposodi l i ,
nekatere pa smo imel i še od
prejšnj ih projektov.

Za tehnično plat izvedbe je
poskrbela tehnična ekipa, ki je
skupaj s prostovol jci poskrbela
za ozvočenje, razsvetl javo in
prenos v živo.

V treh mesecih priprav je v
projektu sodelovalo več kot 30
mladih, obe uprizori tvi pa si je
skupaj ogledalo čez 1 000 l judi .
Trije meseci dela so se na koncu
združi l i v skupno celoto, v
uprizori tev, za katero upamo, da
je v vseh gledalcih pripravi la
prostor za veselo sporoči lo.

Organizacijo projekta je prevze-
la mladinska skupina župnije
Vel ike Lašče, izvedbo pa je
omogoči la župnija Vel ike Lašče
in gospod župnik Vladimir
Jaksetič. Zahval jujemo se vsem,
ki so sodeloval i v projektu,
zboru Lumen, Lidij i Čop in
Blažu Podobniku, Urbanu
Grudnu, KUD Primoža Trubarja,
ti stim ki ste daroval i les in ostal i
material za sceno, vsem, ki ste
kakor kol i pripomogl i k izvedbi .
Zahvala gre tudi sponzorjem:
Županovemu skladu, podjetju
Trgoup, d.o.o. , ter gosti lni in
picerij i Pri Roku.

Zahval jujemo se tudi družinam
naših mladincev, ki so na
razl ične načine pripomogle k
projektu.

Na koncu gre zahvala Vsemogo-
čnemu Bogu, ki je v nas položi l
talente, da lahko delamo in
ustvarjamo.

Za mladinsko skupino
župnije Vel ike Lašče

Marko Gruden

TTrriijjee MMooddrrii iizz vvzzhhooddaa ssoo
nnaa nneebbuu ooppaazziillii nnoovvoo lluučč......

........OOnn pprriinnaaššaa lluučč nnaadd
oobbllaaččnnoo zzeemmlljjoo,,

kkaakkoorr ssvveettllaa zzvveezzddaa ssiijjee
kk nnaamm zz nneebbaa......



Naša dediščina

Tiste noči, ko sta se spravila Nebo
in Zemlja, se je na betlehemskih
pastirskih poljanah zgodil
najsrečnejši trenutek v našem
Stvarstvu …

… Zemlja je bila deležna večjega
blagoslova kot kadar koli prej in
potem …

… prišel je od vseh zaželen, od
vseh pričakovan, naš Odrešenik
in Zveličar Jezus Kristus …

… od tega trenutka se je za nas
kristjane začel šteti čas
Sedanjosti.

Božič in jaslice v zgodovini
Jasl ice predstavl jajo Božič. Že od
nekdaj je Božič v slovenskem
jeziku pomeni l rojstvo »malega
Boga« al i otroka Jezuščka.
Jasl ičarj i pri postavl janju jasl ic
sledijo svoj i bogati domišl j ij i in
preprosti umetniški nadarjenosti .
Jasl ični prizori z umetniško
upodobi tvijo prikazujejo, krščan-
sko izroči lo pa pripoveduje
zgodbo o Jezusovem rojstvu. Vse
to je zapisano v evangel jskih in
apokri ftnih spisih, ki so j ih
napisal i Jezusovi prijatel j i . S
postavl janjem jasl ic žel imo
kristjani vsako leto znova obudi ti
spomin na Jezusovo rojstvo. Kdaj
naj bi kri stjani začel i postavl jati
jasl ice, je še vedno skri to v
zgodovinski temi . Znano je, da so
v rimskih podzemnih rovih –
katakombah, kjer so se prvi
kri stjani skrival i pred pre-
ganjanjem, ohranjene preproste
ri sbe o Jezusovem rojstvu in
Jezusu dobrem pasti rju. To še
niso prave jasl ice, so pa nj ihove
korenine.

Začetek jaslic sega v čas, ko je
mogočni Rimski imperij al i »ves
takrat poznani svet« vodi l cesar
Konstantin (od 306 do 337). Prav
on ima največje zasluge, da je
kruto preganjanje kristjanov poča-
si , vendar vztrajno popuščalo.
Leta 313 je v Mi lanu izdal
cesarski ukaz (edikt), ki ureja
odnose med Cerkvijo in državo.
Ukaz dovol juje svobodno
krščansko verovanje v celotnem
imperiju. Konstantinova mati

Helena, ki je bi la kasneje
razglašena za svetnico – rimska
cesarica sveta Helena – je začela
zgodbo o jasl icah. Goreče je
raziskovala Kristusovo živl jenje,
predvsem njegovo trpl jenje.
Prepotovala je vso Sveto deželo
in v Evropo prinesla nepre-
cenl j ive zgodovinske podatke.
Našla je del jasl i , v katere je
Marija položi la Jezusa, in dele
križa, na katerem naj bi Jezus
umrl . Pet lesenih koščkov, ki naj
bi bi l i del i jasl i , je prinesla iz
Betlehema v Rimski imperij .
Danes je ta dragocenost skrbno
shranjena v posebni skrinj ici , ki
se nahaja v vdolbini nad
papeškim oltarjem v najstarejši ,
najpomembnejši in največj i
Marij ini cerkvi , v vel iki bazi l iki
Marije Snežne v Rimu. Tukaj se
začne zgodba o jasl icah.

Prve prave jaslice je v Evropi
postavi l Frančišek Asiški leta
1223 v kamniti votl ini v gozdu
bl izu Assisija, kamor se je s
svoj imi brati somišl jeniki zatekal
k mol i tvi , postu in
premišl jevanju. Poleg oltarja je
postavi l jasl i , obnje pa osla in
vola. Ob jasl icah je opravi l
polnočno bogoslužje. Ta obl ika
jasl ic se je ohrani la do danes,
vendar se je skozi čas
nadgrajevala. Na slovensko oze-
ml je so jasl ice prinesl i bratje
frančiškani že v 13. stoletju. Prve
cerkvene jaslice pri nas so
postavi l i jezui ti leta 1 644 v cerkvi
sv. Jakoba v Ljubl jani . Kasneje so
verniki začel i postavl jati jasl ice
tudi po domovih (hišne jaslice) .

Obrazložitev – blazonizacija*
dvorskih jaslic 2014

Letošnje jasl ice izražajo mnogo
simbol ike. Postavl jene so v
prezbi teriju cerkve na dveh
mestih. Pred oltarjem na l i stni
strani je obl ikovana zgodba o
Jezusovem rojstvu. Na oltarju na
evangel jski strani pa je upri -
zorjeno prihajanje treh Modrih k
novorojenemu Odrešeniku.

Zgodba o Jezusovem rojstvu se
nahaja na odprti knj igi , ki je

malenkostno nagnjena proti
vernikom v ladj i . Knj igo podpi -
rata dva hrastova izrastka, ki izha-
jata iz skupnega debla. Hrast je
simbol Jezusa in resnice,
predstavl ja njegovo moč, trdnost
in odpornost. Skupno deblo
predstavl ja tri božje osebe
združene v enosti . Dva hrastova
izrastka predstavl jata dve naravi
Jezusa: človeško in božjo.

Odprta knjiga na podstavku
simbol izi ra modrost in lepoto
božjega pisanja; to je celotno
sveto pismo. V Stari zavezi so
zapisane vse obl jube in razodetja,
ki j ih je Bog obl jubi l l judem, v
Novi zavezi pa so zapisane vse
izpolni tve teh obl jub in načrt za
odrešenje l judi . Stara in Nova
zaveza sta neločl j ivo povezani in
ne moreta obstajati ločeno. V
Stari zavezi je bi l Jezus
napovedan, v Novi zavezi se je
pradavna starozavezna napoved
izpolni la: pri šel je od vseh
zaželen, od vseh pričakovan, naš
Odrešenik.

Površina odprte knj ige povedno
in l ikovno pripoveduje zgodbo o
Jezusovem rojstvu. V zgornjem
levem kotu jasl ic je zapisano
glavno sporoči lo Božiča – rojstvo
Zvel ičarja in Odrešenika** . V
spodnjem desnem kotu je
zapisano štetje let.



Naša dediščina

Predel, na katerem je napisano
glavno sporočilo jaslic, predstav-
l ja Sredozemsko morje pred
obalo svetopisemske Svete
dežele. Malo pred Jezusovim
rojstvom (63 let) so Riml jani
okupiral i deželo izvol jenega
l judstva (izraelsko državo). Jezus
se je rodi l v Rimskem imperiju,
torej je bi l rimski državl jan, po
krščanski tradicij i pa je bi l Jud.
Njegov materni jezik je bi la
aramejščina, ki jo še danes
govorijo redke skupine l judi na
območju Palestine in Gal i leje.

Površina z mahom predstavl ja
obl ikovno razgibano površino
svetopisemske Svete dežele na
bl ižnjem vzhodu (Judeja,
Samarija, Gal i leja, Fenicija,
Cezareja). Sredina odprte knj ige
predstavl ja jordanski tektonski
jarek (to je skrajni severni del
vel ike udorine Vzhodnoafri škega
tektonskega jarka med
Mozambikom in Sirijo). Po tej
tektonski udorini teče reka
Jordan, ki nastane iz sotočja rek
Hasbani , Banias in Dan pod
gorovjem Hermon v Cezarej i . Po
začetnih brzicah pri teče preko
močvirnatega jezerca Hula v
Genezareško (Gal i lejsko, Tibe-
rijsko) jezero in se na jugu izl iva
v Mrtvo morje. Na desnem bregu
reke Jordan je mesto Betlehem,
kraj Jezusovega rojstva.

Sveta družina, zbrana ob rojstvu
novorojenčka, je središče doga-
janja. Ob novorojenem detetu
sta poleg staršev še osliček in
voliček, simbola Stare in Nove
zaveze, ki s svoj im dihanjem
odganjata mraz in dajeta topl ino
novorojenčku. Vol pozna svojega
gospodarja, osel pa jasli svojega
lastnika (Iz 1 ,3).

Z bl ižnj ih in dal jnih pašnikov se
zbirajo preprosti pastirji s svoj imi
čredami ovac, da se prvi
poklonijo novorojenemu božje-
mu detetu.

Ovca je podoba božjega jagnjeta
in simbol dobrega pasti rja, ki je
zapusti l celo čredo, da bi reši l
eno izgubl jeno ovco.

Pastirski ogenj je simbol svetlobe
in toplote, njegova energija greje
l judi in žival i v mrzl i noči .

Izviri , studenci , potoki in reka
dajejo vodo, ki je izvir človeškega
živl jenja in sredstvo očiščevanja.

Mostovi so simbol i zmage nad
si lami narave, povezujejo pre-
teklost in sedanjost, povezujejo
l judstva, ki se sicer razl ikujejo, a
kl jub temu živijo skupaj . Pot
preko nj ih je varna. Mostovi so
tudi simbol i nekega ci l ja, kajti
upanje leži na drugem bregu.

Ograjo, ki je pri jasl icah
nepogrešl j iva, saj loči sveti pro-
stor od navadnega, simbol ično
predstavl jajo obarvani robovi
knj ige.

Ko so Modri z vzhoda, ki so
prinašal i Jezusu dari la, zapusti l i
Herodov grad, j ih je nebesno
znamenje, ki se je ustavi lo nad
jasl icami , varno privedlo do
novorojenčka v jasl ih. Zaradi
nj ihove prisotnosti je bi lo v
nevarnosti živl jenje božjega
otroka. Božja previdnost je
odvrni la to nevarnost, mati Marija
pa je že zasluti la bolečino v srcu.

* je besedni
opis različnih delov neke celote

** pomeni predvsem
odrešenje ljudi od greha in spravo z
Bogom. pa pomeni isto
kot nebesa, večno življenje ali večno
veselje. Začne se že v življenju na
zemlji, in sicer s posvečujočo
milostjo, po kateri nosi človek v sebi
Boga. Dosežemo ga samo z božjo
milostjo in z izpolnjevanjem svojih
dolžnosti. Oba naziva v vsej polnosti
pripadata Jezusu Kristusu, ki je prišel
na svet, da nas je s svojim trpljenjem
in smrtjo odrešil sužnosti greha in
smrti in nam odprl vrata večnega
življenja. (prof. Anton Strle, php)

Manfred Deterding

OPRAVIČILO

V prejšnj i števi lki je prišlo do
tiskarske napake (stran 15).
Novoletno vošči lo Javnega
zavoda Trubarjevi kraj i ni bi lo
objavl jeno, za kar se j im iskre-
no opravičujemo.

uredništvo Troble



Mladi

V mesecu decembru se je od skavtov vel iko videlo in
sl išalo; najprej smo prodajal i adventne venčke in
vošči lnice – zahval jujemo se vam za vsak dar, ki ste
ga nam nameni l i .

Proti koncu adventnega pričakovanja pa smo v vaše
domove prinesl i Luč miru iz Betlehema. Upamo, da
vam je ogrela srca tako, kot j ih je nam – in da kl jub
temu da sveča ne gori več, še vedno občuti te njeno
toploto, l jubezen in vesel je.

Novo leto smo začel i z razstavo jasl ic na Gradežu,
od koder prihaja naslednji vtis:

»Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali na Razstavi
jaslic po skritih kotičkih Gradeža. Predstavili smo se
kot žive jaslice na vseh treh organiziranih ogledih.
Naša razstavljalna polica je bila v starem Koroščevem
hlevu, kjer še lahko vidimo staro krožno žago in star
mizarski pult. Kot nalašč za prikaz živih jaslic, saj je
bil tudi Jožef J konec koncev J mizar. Veseli smo,
da lahko sodelujemo z DOD in tako polepšamo
božični čas.

(Miha Šavl i , raziskovalni rakun).

Če ste leto začel i počasi in zaspano, pa ste ga gotovo
začel i drugače kot naša najstarejša veja, popotniki in
popotnice. Takole je zapisala naša klanovka:

»Bolj ali manj neustrašni klanovci smo se odločili, da
preizkusimo svoje sposobnosti. Naš Dan D –
oziroma bolje rečeno Noč D – je prišel neko mrzlo
in vetrovno soboto. Nekje v Mišji dolini, na robu
jase, smo si postavili nočno prebivališče in zakurili
ogenj, ki nam je seveda prišel prav pri pripravi
večerje. V upanju na dobro pečeno večerjo smo si
čakanje krajšali s petjem in pogovor o vsem
mogočem. No, to se je izkazalo za slabo taktiko, saj
je bila večerja (pre)dobro (za)pečena, ampak kljub
temu smo preživeli. V neznanih nočnih urah smo
nato ugotovili, da si zaslužimo počitek. Zlezli smo v
mrzle spalke in zaspali – bolj ali manj sladko (zaradi
mraza smo se morali namreč za to nekateri malo bolj
potruditi). Zjutraj je sledilo še pospravljanje in klepet,
nato pa je vsak ubral svojo pot po nove izzive.«

(Saša Koren, vestna hobotnica).

In tako tudi mi zakl jučujemo svoje poroči lo; izza
vrstic članka – po nove izzive!

Skavti Škocjan-Turjak 1

Konec meseca januarja je Pošta Slovenije izdala
prvo letošnjo serijo pri ložnostih poštnih znamk.

V serij i znamk Znamenite
osebnosti sta dve novi
znamki . Prva je z motivom
Baltazarja Hacqueta, profesor-
ja medicine in naravoslovca,
saj letos mineva 200 let od
njegove smrti . Druga znamka
pa je z motivom arhi tekta
Maksa Fabianija, ker bo v tem
letu 150. obletnica njegovega rojstva. S serijo
Ljudske noše je tokrat izšla znamka z motivom noše

s področja Briknov. V voščilni
znamki pošta predstavl ja znamko
v obl iki srca, katerega sestavl jata
dve leseni zakonski žl ici , pove-
zani z leseno verigo. Januarski
izid ponovno
dopolnjuje
znamka iz
serije Kitajski
horoskop, po
katerem se pri -

čenja leto koze. Ob tokratnem
izidu pošta ponuja še letnik
znamk, ki vsebuje vse pri ložno-
stne znamke, izdane v letu 2014.

Iz bi l tena Pošte Slovenije



V letošnjem šolskem letu smo v
župnij i ustanovi l i Mavrično
skupino, ki jo sestavl jamo otroci
od 3. do 7. razreda. Izbral i smo si
ime Mavrični prijatel jčki . V
skupini nas je 30. Opravl jamo
naloge – izzive, ki so določeni v
revij i Mavrica, poroči la pa je
potrebno redno poši l jati na
revijo. V juniju bo srečanje vseh
skupin na Rakovniku, še prej pa
bomo moral i naredi ti projektno
nalogo.

Do sedaj smo opravi l i vse
naloge: vl ival i smo svečke, v
decembru izdeloval i vošči lnice,
obiskal i nekaj starejših in bolnih
vaščanov ter se pozanimal i o
živl jenju l judi in o župnij i v
preteklosti . Ker je skupina
števi lčna, smo se pri določenih
nalogah razdel i l i v manjše
skupine.

Tako so nekateri otroci v
decembru obiskal i svoje dedke,
babice in sosede, nekateri pa so
odšl i v Dom duhovnikov v
Ljubl jano in obiskal i gospoda
Masnika. Povedal nam je
marsikaj zanimivega iz svoj ih
mladih let. Tudi sedaj v Domu še
vedno vel iko bere, piše in zelo se

razvesel i , če ga kdo obišče. Šl i
smo tudi v Dom starejših v
Ribnico in obiskal i nekatere naše
krajane. Vsi so nas bi l i zelo
vesel i . V januarju pa smo
povabi l i go. Francko Jamnik in g.
Mančija Deterdinga, da sta
pripovedovala o živl jenju, delu,
igrah v njuni mladosti ter o
živl jenju v župnij i . Obema se za
zanimivo pripovedovanje zahva-
l jujemo. Vel iko smo se nauči l i .

Obiskal i pa smo tudi vedro in
nasmejano gospo Ivo Kožar, ki
ima, kot pravi sama, kral jevsko
bolezen – multiplo sklerozo.
Najprej si močan, opravl jaš
naloge doma, v službi , potem pa
postaneš nemočen in odvisen od
drugih. Multipla skleroza je
nevrološka bolezen.

Postavi l i smo j i nekaj vprašanj .

Kako se je začela vaša bolezen?

Vsak dan sem se vozi la v službo
v Ljubl jano. Bi la sem uči tel j ica
na predmetni stopnj i . Nekega
dne se je na Rašici v moj avto
zaletel drug avto. Imela sem
poškodbe vratne hrbtenjače,
vendar ni bi lo nič hujšega.
Pozneje se je začela fizična
slabost, ki sem jo z intelektual -
nim delom želela prepreči ti . Po
1 0 letih se je stanje zelo
poslabšalo. Najprej sem morala
za hojo uporabi ti eno pal ico,
nato dve, stanje pa se je zelo
slabšalo. Postala sem popolnoma
nemočna in skoraj nepokretna.
Vendar nisem obupala in tako
sem začela spoznavati sebe in
bolezen. Bi la sem tudi na Soči ,
kjer so vel iki strokovnjaki in
pomagajo, kol ikor se le da. Pet let
sem bi la v postel j i odvisna od
pomoči moža, svoj ih otrok,
negovalk in prijatel j ic. Po

čiščenju ži l v Izol i pa se mi je
stanje izbol jšalo. Sedaj se sama
uredim in poskrbim zase. Vel iko
telovadim, berem in razmišl jam.

Kako poteka vaš dan?

Zjutraj vstanem, se uredim,
telovadim, preberem novice, ob
tem pa pijem jutranjo kavico.
Novice me postavijo v realni svet
živl jenja. Vel iko klepetam s
prijatel j icami , poskušam si
zapomniti razne zgodovinske,
arheološke in znanstvene
podatke, da bistrim svoj spomin.
Večinoma sama perem, zložim
peri lo, pospravim posodo. Kosi lo
dobim iz šole, dvakrat tedensko
pride patronažna sestra.

Kaj vam je v pomoč, da ne
obupate?

Bi l i so tudi trenutki obupa.
Večkrat sem padla in nemočna
ležala na tleh ter jokala.

Ko je bi l sin še majhen, sem ga
morala vzgajati in mu nudi ti
vel iko oporo. Pri vzgojno-
izobraževalnem delu sem imela
samo moč besed in mobi lni
telefon. Moja setev je obrodi la
sadove. Sem močna in energijsko
polna osebnost. Moj odsev
pozi tivne energije se odraža
povsod. Imam vel iko prijatel j ic in
prijatel jev vseh generacij .

Moje vizija v bodočnosti je:
vel iko telovadi ti , delati na sebi in
za sebe.

Zahval jujemo se ge. Ivi za
pogovor in prisrčen sprejem in
vsem za pomoč, da smo lahko
opravi l i dosedanje naloge.

Mavrični prijatel jčki in Branka

Mladi



Turizem

Vse krajane zaselkov, ki spadajo v Krajevni odbor Rob, in krajane zaselkov Rutarske planote, ki se kakor koli
zanimajo za razvoj turizma in spremljajoče dejavnosti , vabim na prvi informativni pogovor, ki bo v četrtek,
5. februarja, ob 17. uri v gostilni Škrabec v Robu.

Na sestanku si bomo zaupali želje, načrte in pričakovanja o razvoju turizma na našem področju, ki bi lahko
ponudil nove možnosti marsikateremu krajanu. Na sestanku bom poročal tudi o dogajanju na največjem
svetovnem sejmu za turizem in prosti čas v Stuttgartu, ki je potekal med 21 . in 23. januarjem 2015.

Sestanka se seveda lahko udeležijo tudi vsi drugi prebivalci občine Velike Lašče, ki jih ta dejavnost zanima.
Torej: če tudi vi misl ite, da je turizem poleg kmetijstva in predelave lesa naša najboljša pri ložnost, se vidimo v
Robu!

Srečo Knafelc, občinski svetnik

V organizacij i Mreže postajal išč za avtodome po
Slovenij i (MPZA SLO) smo si v četrtek, 22. januarja,
ogledal i največji svetovni sejem za turizem in prosti
čas v Stuttgartu. Sejmišče obsega osem velikih
dvoran, v štirih so bi l i razstavl jeni avtodomi in vse za
kampiranje, v ostal ih štirih dvoranah pa je bi la pisana
ponudba turizma z vsega sveta.

MPZA SLO je bi la na letošnjem sejmu prisotna tudi
že s svojim katalogom, v katerem je predstavl jeno 46
slovenskih občin, ki vidijo v tej veji turizma svojo
pri ložnost. Med njimi je tudi občina Velike Lašče.

MPZA SLO je že pred dobrim letom našla strateškega
partnerja za pomoč pri razvijanju mreže postajal išč v
nemškem združenju avtodomarskih postajal išč pod
blagovno znamko "Mein Platz"; njegov ustanovitel j je
Roman Bauer, ki je bi l tudi gosti tel j MPZA SLO na
svoji stojnici . Nemško združenje skrbi za mrežo
kakovostnih postajal išč, ki nudijo uporabnikom
najvišje standarde, teh postajal išč pa je trenutno v
Nemčij i pribl ižno 50.

V neposrednem pogovoru nam je gospod Bauer
pojasni l bistvene elemente avtodomarskega turizma,
pri tem pa je dal največji poudarek prijaznemu
sprejemu gostov in mnogovrstni dodatni ponudbi .

Svoje izkušnje nam je predstavi l tudi Günter Köler,
lastnik postajal išča za 61 avtodomov zraven termalnih
topl ic Schönborn. Njegova izkušnja je zelo zanimiva,
saj je izgubi l službo kot informatik in se je zato
odloči l za turizem z avtodomarstvom. Njegova
izkušnja je zelo pozitivna, skupaj z ženo imata
povprečno 50-odstotno letno zasedenost, kar j ima
zadošča za zelo dostojno preživetje.

O vel ikosti in potencial ih te veje turizma pa nekaj
števi lčnih podatkov: samo v Nemčij i je trenutno med
pet- in šesttisoč postajal išč za avtodome, samih
avtodomov pa je med 400 in 450 tisoč! Kje pa so še
vse ostale evropske države ...

Za Slovenijo je pomembno, da se je zgodaj vkl juči la
v to gibanje in da si s pojavl janjem na turističnem
trgu povečuje prepoznavnost. Kot je v nemškem
katalogu navedeno, se pričakuje, da bo slovenska
ponudba dozorelu nekje v letu 2016, torej je zdaj čas,

da zavihamo rokave in izkoristimo ponujeno
pri ložnost! To še posebej vel ja za občino Velike
Lašče, ki ima na področju turizma mnogo več
možnosti za uspeh kot pa, na primer, pri razvijanju
poslovno-industrijske cone. Stvar je zrela za razmislek
tako na občinski upravi kot med občani .. .

Ob povratku smo si ogledal i še vel iko postjal išče za
avtodome v Garmisch Pertenkirchnu \ lastnik nam je
predstavi l vso infrastrukturo in sistem dela za
zadovljevanje potreb stodesetih avtodomov naenkrat!

In na koncu še pohvala in zahvala koordinatorjem
MPZA SLO, Petri Kernc in Tjaši Grünfeld za
promocijsko delo in Dušanu Skerbišu, županu občine
Mirna, za aktivno podporo (tudi s prisotnostjo na tej
ekskurzij i ) te vseslovenske akcije \ med sproščenimi
pogovori na poti smo izmenjal i marsikatero izkušnjo
in predvsem ugotovi l i , da je najvažnejša naloga
občinskih uprav, da spodbujajo l judi za konkretno
delovanje.

Tekst: Srečo Knafelc, občinski svetnik
Foto: Jure in Srečo Knafelc

Utrinki z ekskurzije



Šport in rekreacija

V začetku januarja, takoj po
novem letu, se je v kulturnem
domu Turjak »pripeti lo« za kraj
prav prijetno popoldne. Kl jub
mrzlem domu se je v njem
zbralo po 8 članov domačega
Prostovol jnega gasi l skega društva
in Športnega društva Turjak.

Namesto stolov sta se na sredo
dvorane postavi l i dve namizno-
teniški mizi , na katerih sta se v
dveurnem tekmovanju društvi
pomeri l i med seboj .

Loparj i so zapel i in dvoboj i so se
vrsti l i brez premorov. Zdaj je
zmagal gasi lec, drugič članica al i
član športnega društva. Neodlo-
čenega rezultata ni bi lo, ker so se

posamezni dvoboj i
igral i na dva dobl je-
na seta do 11 .

Na skupnem se-
maforju so se rezul -
tati premikal i v prid
gasi lcem, malo ka-
sneje pa je bi lo že
obratno. Gledalci na
odru so skrbel i , da
dvorana ni potrebo-
vala glasbene podla-
ge, gasi l sko društvo za protide-
hidracijska sredstva in podjetje
Mapri , d. o. o. , za nagrade.

In rezultat? Kot je v zakl jučni
besedi povedal predsednik PGD
Duško Zelnik: »Če žel imo

ugotovi ti , kdo je bol jši , se bo pač
potrebno pomeri ti še enkrat.«
Končni rezultat je bi l pač
neodločen (36:36).

Gorazd Mi lavec

Športno društvo Turjak je
uspešno izpel jalo smučarske
izlete za najmlajše na smučišču
Izver, Sodražica. Vsi udeleženci
so prišl i domov s cel imi kostmi
ter dobre vol je, kar je najbol j
pomembno.

Še naprej bomo aktivni in bomo
organizi ral i :

\ nočno in dnevno smučanje na
smučišču Izver, Sodražica;

\ vikend izlete na slovenska in
tuja smučišča;

\ učenje smučanja za vse
generacije;

\ postavi tev vlečnice in
priprava sankaške proge;

\ tečaje smučanja za otroke v
sodelovanju s SD Novinar.

Upamo, da nam bo zima
naklonjena in da se nam pri
aktivnostih pridruži te v čim
večjem števi lu.

Sprejemamo tudi vaše
predloge in pobude, kako bi
lahko aktivno preživel i
zimsko obdobje. Sami
termini izvajanja aktivnosti bodo
na oglasnih deskah, za več

informacij lahko pokl ičete na 031
863 726 (Uroš Centa).

ŠD Turjak

je dopolni lo prvo polno leto svojega delovanja.
V tem času je v celoti zaživelo in se vzpostavi lo kar nekaj sekcij .

Kot prvo se je lani odprlo in zaživelo bal inarskemu delu društva in prav ponosni smo, da naša ekipa tekmuje
v medobčinski ter zimski l igi , pri reja občinsko tekmovanje in se s svoj imi tekmovalci udeležuje še na drugih
tekmovanj ih. Ravno tako se lahko pohval imo z dvema nogometnima ekipama, ki ravno tako tekmujeta na

občinskem nivoju in tudi v ši ršem okol ju zunaj naše občine. Proti koncu preteklega leta pa je v polno zaživel
še del namiznoteniške ekipe; njeni člani se srečujejo vsak torek in četrtek v Kulturnem domu Turjak.
V letošnjem letu pa smo na pragu vzpostavi tve rekreacije odbojke na mivki in pohodno tekaške sekcije.

Zato vas, drage občanke in občani , vabimo, da se nam pridruži te. Lahko nam pridete naproti tudi s kakšno
novo zamisl ijo po aktivnem preživl janju časa. Zato vas tako člane kot vse druge vabimo, da se nam pridružite

na 1 . občnem zboru, ki bo v petek 13. februarja 2015, ob 18. uri v Kulturnem domu Turjak.

Vabl jeni !
UO ŠDT



Lokostrelska zveza Slovenije je
na zakl jučni letni pri redi tvi 1 2.
decembra 2014 v Hotelu Plaza v
Ljubl jani podel i la priznanja in
nagrade najzaslužnejšim tekmo-
valcem in klubom za leto 2014.

Posebna pozornost je bi la dana
najmlajšim kategorijam.

Od Turjačanov so prejel i pokale
za celoletno zmago v svoj ih kate-
gorijah Matic Štrukel j za zmago v

Dvoranskem pokalu in zmago v
3-D pokalu, Ti len Dolšak za
zmago v 3-D pokalu in Jakob
Kori tnik za zmago med kadeti v
3-D pokalu.

Lokostrelska zveza je razglasi la
tudi tekmovalko leta, in sicer
Tojo Černe iz Kranja, ter
tekmovalca leta [ Slavca Turši -
ča iz Ljubl jane (Klub Potens), za
naj klub pa je bi l proglašen
Lokostrelski klub Kamnik.

Za izredne tekmovalne uspehe je
tudi Ol impijski komite Slovenije
podel i l sedmim lokostrelcem
srebrne plakete OKS.

Božo Kovačič

Šport in rekreacija

Člani SIBOR-INOTHERM so v
soboto, 24. 1 . 2015, organizi ral i
in se udeleži l i turnirja sloven-
skega pokala v prikazu ju-j i tsu
tehnik – Ribnica 2015. Tekma je
bi la organizi rana v Športnem
centru Ribnica in se je je
udeleži lo sedem klubov in 138
tekmovalcev.

Tekma je štela tudi za seštevek 4
tekem prikaza tehnik za
slovenski pokal . Barve SIBORJA
je zastopalo 70 tekmovalcev,
dosegl i so odl ične uvrsti tve.

SIBOR-INOTHERM je na tekmi
dobi l 15 medal j , od tega 5 prvih,
4 druga in 6 tretj ih. V skupni
razvrsti tvi je ekipa ŠD SIBOR-
INOTHERM zasedla 2. mesto in
ŠK SIBOR-INOTHERM 4. mesto.

Česti tke gredo ostal im članom,
še posebej pa ti stim, ki so prvič
nastopi l i na ju-j i tsu tekmi .

Predsednik SIBOR-INOTHERM
Elvis Podlogar

Tradicionalno že
desetič smo s
poudarkom na
dolgem loku (graj-
ska tradicija) v
okol ici gradu Tur-
jak izvedl i loko-
strelsko tekmo v
živalskem krogu s
posebnimnačinom
štetja zadetkov.

Udeleži lo se je 73 tekmovalcev
iz raznih krajev Slovenije in
zamejski klub Sokol (I l falcone)
iz Ločnika pri Gorici . Posebna
atrakcija je bi lo tudi tekmovanje
na »bežečega merjasca«, kjer je
bi lo potrebno pokazati hi trost in
natančnost strelca.

Tekma se je odvijala po prvem
zapadlem snegu, kar je bi lo
vel iko presenečenje za večino
tekmovalcev. Vendar ni bi lo
nevarnih zdrsov al i padcev.

Razglasi tev rezultatov smo izve-
dl i v Lovskem domu na Turjaku
in obdari l i najuspešnejše tekmo-
valce.

Zadovol jni z uspešno izvedbo
tekme so udeleženci izrazi l i
vol jo za pogostejšo organizacijo
takih srečanj .

Od oktobra do februarja
nemoteno potekajo tekme za
Dvoranski pokal Slovenije.
Dvoranska tekmovanja se bojo
zakl juči la februarja z državnim
prvenstvom, to bo v Kočevju.
Državnega prvenstva se smejo
udeleži ti le tekmovalci z
izpolnjeno normo.

Božo Kovačič

Matic Štrukelj in Tilen
Dolšak po prejemu pokalov

Posebno napravo so za gibajočo
tarčo napravili člani kluba pod

strokovnim vodstvom
Kristijana Frasa.



Zdravje in rekreacija

Koronarni klub Ljubl jana (KKL)
je neprofi tna organizacija
kroničnih koronarnih bolnikov.
Ustanovl jen je bi l leta 1981 in
od ustanovi tve nepretrgoma
sodeluje z ambulanto za
rehabi l i tacijo Kl iničnega oddelka
za ži lne bolezni UKC Ljubl jana
in od 1992 s centrom za
rehabi l i tacijo v Šmarjeških
topl icah. Izvaja vseživl jenjsko
rehabi l i tacijo koronarnih bolni -
kov po priporoči l ih kardiološke
stroke in ob pomoči strokovnega
vodstva kluba.

Program vseživl jenjske rehabi l i -
tacije koronarnih bolnikov
obsega: gibalne dejavnosti ,
zdravstveno izobraževanje, po-
moč pri reševanju psihičnih
težav, sekundarno preventivo,
preverjanje učinkov programa in
druženje članov.

GIBALNE DEJAVNOSTI

Izvajajo se vse leto 2-krat
tedensko po 1 uro v prostorih
kluba v Ljubl jani . Zunaj
Ljubl jane pa od 15. septembra
do 15. junija tudi 2-krat tedensko
po 1 uro, in sicer v naslednj ih
kraj ih: Domžale, Kamnik, Log -
Dragomer, Li tija in Vel ike Lašče
(od leta 2006).

Organizi rana je tudi nordijska
hoja in vadba v naravi po
predhodni prijavi najmanj 1 0
udeležencev.

Gibalne dejavnosti v vseh
skupinah vodijo vadi tel j i ,
strokovno usposobl jeni za delo s
koronarnimi bolniki .

ZDRAVSTVENO IZOBRAŽE-
VANJE

Zdravstveno izobraževanje zaje-
ma:

SPLOŠNO INFORMATIVNA IN
MOTIVACIJSKA PREDAVANJA O:

\ dejavnikih tveganja za
koronarno bolezen;

\ znakih in zdravl jenju
koronarne bolezni ;

\ pomenu vseživl jenjske
rehabi l i tacije bolnikov, zlasti
učinkih telesne dejavnosti in
zdrave prehrane;

\ znakih in zdravl jenju drugih
bolezni .

SVETOVALNE POGOVORE s po-
dročja srčno-ži lnih bolezni in
dejavnikov tveganja v manjših
skupinah v klubskih prostorih.
Pogovore vodijo zdravniki
special i sti in drugi strokovnjaki s
področja zdravl jenja in rehabi l i -
tacije koronarne bolezni .

DELAVNICE ZDRAVE PREHRANE
se izvedejo, ko je prijavl jenih
dovol j udeležencev in so
zagotovl jeni finančni pogoj i .

TEČAJI PRVE POMOČI Z UPORA-
BO AVTOMATIČNEGA DEFIBRI-
LATORJA so namenjeni pred-
vsem vadi tel jem in svojcem
članov. Tečaje se organizi ra tudi
za skupine zunaj Ljubl jane, če je
prijavl jenih najmanj 20 udele-
žencev.

POMOČ PRI REŠEVANJU
PSIHIČNIH TEŽAV

Ta je na vol jo članom, ki
tovrstno pomoč potrebujejo.
Psihičnih težav, ki spreml jajo
koronarno bolezen, zlasti po
infarktu, ne smemo zanemarjati ,
bolnike s tovrstnimi težavami je
potrebno pravočasno vkl juči ti v
rehabi l i tacijo in zdravi ti kot
druge dejavnike tveganja. Zato
so organizi rani svetovalni
pogovori in delavnice psihične-
ga sproščanja, ko je prijavl jenih
od 8 do1 0 oseb in so zagotovl je-
na finančna sredstva.

SEKUNDARNA PREVENTIVA

Sekundarba preventiva vkl jučuje
šol i zdravega živl jenja, ki
potekata januarja v Šmarjeških
topl icah in maja na morju.
Namenjeni sta posredovanju
informacij in nasvetov za zdravo
živl jenje v domačem okol ju
(prehrana, gibanje).

UČINKI PROGRAMA

Učinke programa se v vadbenih
skupinah preverja 2-krat letno s
testi ranjem in anketi ranjem
članov, če so zagotovl jena
finančna sredstva. Rezultati \
telesna zmogl j ivost posameznika
in vadbene skupine so
pomembna informacija
vadi tel jem za načrtovanje
skupini pri lagojene vadbene ure.

DRUŽENJE ČLANOV

Druženje članstva zajema
enodnevne izlete; ti so
namenjeni ogledom kulturnih,
naravnih, etnografskih,
zgodovinskih in drugih
znameni tosti Slovenije. Krepijo
zavest o pripadnosti klubu in
poglabl jajo prijatel jske odnose
med člani . Izleti so organizi rani
enkrat mesečno, izjema je
januar. Družabna srečanja se
organizi rajo pred novim letom
in pred poletjem.

V Vel ikih Laščah žel imo
ponovno ustanovi ti vadbeno
skupino za koronarne bolnike.
Ob zadostnemu števi lu
prijavl jenih kandidatov bomo z
vadbo tudi začel i .

ZZaa pprrii jj aavvee nnaa vvaaddbbeennoo sskkuuppiinnoo
vv VVeell ii kkiihh LLaaššččaahh ppookkll ii ččii ttee
nnaa tteell eeffoonn 003311 333399 770033..

Vsa pojasnila lahko dobite tudi
na sedežu kluba v Ljubljani,
Štepanjsko nabrežje 38, 1 000
Ljubl jana al i na tel . št. 059 962
711 od ponedel jka do petka med
9. in 12. uro in po elektronski
pošti : koronarniklub@out.com.

Ani ta Jakl ič



In dodali bomo leta življenju!

O pomenu telesne aktivnosti za
zdravje je govori l že Hipokrat, ki
je trdi l , da sama zdrava prehrana
ni dovol j , treba je uri ti telo!

V poplavi informacij o zdravem
načinu živl jenja za izbol jšanje
njegove kakovosti in podal jšanje
živl jenjske dobe ne moremo
mimo dejstva, da je nujno
gibanje. Z leti bi ga moralo bi ti
vedno več, a žal ga je vedno
manj . Nagnjeni smo k udobju, k
varčevanju z lastno energijo, k
zmanjševanju zdravstvenih težav
s poči tkom in lajšanju bolečin z
uporabo zdravi l . Gibanje nam
predstavl ja vedno večj i napor,
vse bol j se ga izogibamo,
postajamo pasivni , bol j »leni« in
bol j »bolni«. Nezadostna
aktivnost telesa in mišic je dobra
pot do slabše funkcionalnosti v
starosti , ki vodi do odvisnosti od
pomoči drugih. Človeško telo se
spreminja že s samim procesom
staranja, zmanjšuje se mišična
moč in posledično mišična masa,
zmanjšajo se tudi minutni
volumen srca, poraba kisika,
kogni tivne funkcije, gibalne
sposobnosti (gibl j ivost, ravnote-
žje, koordinacija …) telesa … Po
40. letu starosti je upad mišične
mase okol i 1 0 % na desetletje.
Tako človek do 80. leta starosti
lahko izgubi od 20 do 50 %
mišične mase.

S podal jševanjem živl jenjske
dobe je starostnikov vedno več.
Podatki kažejo, da je kar 15 %
oseb, starejših od 65 let, že
odvisnih od pomoči drugih, nad
starostjo 80 let pa je takih 80 %.
Ti podatki bi nas moral i
spodbudi ti , da pravočasno (čim
prej ) vkl jučimo redno telesno
aktivnost v svoj živl jenjski slog.
Za živl jenjsko neodvisnost, ki jo
opredel jujemo kot sposobnost,
da lahko skrbimo sami zase, so

namreč pomembne prav
funkcije, ki so povezane z
gibanjem. Pomembno je ne samo
kol iko let doživimo, ampak kako
leta živl jenja preživimo.

Gibanje lahko nadomesti
zdravi lo, zdravi lo pa ne more
nadomesti ti gibanja! Gibanje je
»zdravi lo« brez stranskih učinkov
(ob pravi lni izbiri in kol ičini ) .
Moralo bi bi ti prva izbira pri
ukrepih za vzdrževanje in/al i
izbol jšanje zdravja. Z vidika
zdravja je namreč kl jučen vpl iv
gibanja na razvoj telesnih
sposobnosti , ki zavirajo telesno
propadanje in razvoj kroničnih
bolezni . Še več, tudi pri bolnikih
telesna vadba zavira telesno
propadanje zaradi bolezenskih
procesov.

V nasprotju telesni aktivnosti pa
je telesna neaktivnost dejavnik
tveganja za nastanek bolezni srca
in oži l ja, sladkorne bolezni ,
nekaterih vrst raka, osteoporoze,
depresije ter kot napovedni
dejavnik za zvišan krvni tlak,
zvišan holesterol , zvišan krvni
sladkor in prekomerno telesno
težo. Telesna neaktivnost je eden
od neodvisnih dejavnikov
tveganja za aterosklerozo, ki je
osnova največjega deleža pojav-
nih obl ik bolezni srca in oži l ja.
Slaba telesna zmogl j ivost je bol j
pogost vzrok za prezgodnjo smrt
kot klasični dejavniki tveganja
srčno-ži lne bolezni . Debelost
skupaj s telesno neaktivnostjo
predstavl ja največje tveganje za
zdravje, slabo kakovost živl jenja
in prezgodnjo smrt. Kar 45 %
svetovnega prebivalstva umre
zaradi srčno-ži lnih obolenj , od
tega kar 1 /3 zaradi povišanega
krvnega tlaka. Študije kažejo, da
poraba 1 000 kcal na teden
pomeni zmanjšanje tveganja za
srčno-ži lno smrt za 30 %.

Redna telesna vadba v mladosti
je najbol jša naložba za starost. Z
vadbo lahko torej uspešno
preprečimo nastanek večine
civi l izacijskih in degenerativnih
bolezni , ki najbol j prizadenejo
populacijo v najbol jših letih. V
procesu staranja pomembno

vpl iva na ohranjanje in krepi tev
telesnih in duševnih sposobnosti
(izbol jša psiho, poveča samoza-
vest in zmanjša depresijo) telesa.
Je pomemben terapevtski ukrep
pri kroničnih boleznih, kot so
metabol ični sindrom, hiper-
tenzija, debelost, srčne in pl jučne
bolezni , mišične, sklepne bole-
zni , fibromialgija, rak, depresija,
astma in sladkorna bolezen.
Predstavl ja torej primarno in se-
kundarno preventivo pred
omenjenimi obolenj i in prezgo-
dnjo smrtjo.

Za dosego pozi tivnih učinkov na
telo se mora telesna aktivnost
izvajati redno, dovol j pogosto,
imeti je potrebno pravo
intenzivnost. Vkl jučena mora bi ti
v naš vsakdanj i živl jenjski slog in
ne le pri ložnostna (vikend)
aktivnost. Poleg vadbe
vzdržl j ivosti je nujno potrebna
tudi vadba za povečanje mišične
moči , ki je pomembna preventiva
pred poškodbami mišično-
skeletnega sistema. Z vadbo,
zlasti ti sto proti uporu, se lahko
mišična moč ne le vzdržuje,
ampak celo izbol jša tudi pri zelo
šibkih osebah. Telesno aktivni
l judje opravičujejo aktivnost z
bol jšo kakovostjo živl jenja, ne ra-
čunajo pa na podal jšanje živ-
l jenjske dobe, ki je logična posle-
dica aktivnega živl jenjskega sloga.

S telesno aktivnostjo nikol i ni
prepozno začeti ! Za uspešno
staranje je telesna vadba kri tično
pomembna in ni razloga za
lenobo po 65. letu starosti , treba
je bi ti le prijaznejši do kostno-
mišičnega sistema, ki je bol j
občutl j iv. Zato je potrebna večja
previdnost pri izbiri primerne
aktivnosti in stopnje intenzivnosti
vadbe. Primernejše so ti ste aktiv-
nosti , ki sklepe razbremenjujejo
in obremenjujejo (krepijo) miši -
ce ter ohranjajo in/al i izbol jšujejo
razl ične motorične sposobnosti
telesa (gibljivost, moč, vzdržljivost,
koordinacijo, ravnotežje, hitrost).

Če nimate trikrat na teden vsaj
pol ure časa, ki bi ga nameni l i
vadbi , je z vašim načinom
živl jenja nekaj narobe. To je

Zdravje in rekreacija



Zdravje in rekreacija

stvar, o kateri vel ja dobro in pravočasno premisl i ti .
Res je, da je za začetek »gibanja« potrebna močna
vol ja, samodiscipl ina in tudi odrekanje raznim
vrstam »uži tka«. Toda premagan začetni napor vas
bo popel jal do uži tka pri gibanju, ki se mu boste
posledično težko odrekl i . Ko postane gibanje
uži tek, je dosežen ci l j . Ste na pravi poti \ k
bol jšemu, zdravemu in dolgemu živl jenju! In
četudi kdaj iz te poti skrenete, se nanjo čim prej
vrni te. Vztrajnost bo poplačana; imel i boste več
energije, vesel ja do živl jenja in predvsem zdravja!
Za odloči tev, da začnete končno gibati in
uporabl jati svoje telo za namen, kateremu je
prvotno namenjeno, res nikol i ni prepozno; zato
začni te še danes \ verjemite, splača se!

Tistim, ki ste že aktivni , pa ČESTITAM! Svojega
aktivnega živl jenjskega sloga nikakor ne opusti te –
nadal juj te . . . in dodajte leta živl jenju!

Ani ta Jakl ič, dipl . fizioterapevtka

Na Posestvu Ugar smo novo leto
začel i z precej okrepl jeno ekipo. V
naše tekmovalne vrste se je Gaju
Riossa pridruži lo kar nekaj novih
tekmovalk, ki bodo tekmovale v
juniorski kategorij i . V hlevu skrbi ta za
dobro počutje konj Damjana Mikl ič in
Maruša Žnidaršič. Novo pomoč pa
imamo tudi v pisarni - Roteja Gornik
je zamenjala dolgoletnega sodelavca
Roka Korošca. Rok je bi l pri nas
mnogo let in se bo kar težko navadi ti
na njegovo odsotnost, saj je res
izjemen delavec in sodelavec, ki je na
posestvu Ugar poskrbel za marsikatero stvar.
Uspešno je opravl jal tako tako delo v hlevu s konj i
kot tudi delo v pisarni , kjer je zanesl j ivo in dobro
pooskrbel za vse, kar je potrebno.

Odloči l se je, da delo za nekaj
časa opusti ter dokonča študij
vodarstva, nato pa nadal juje z
delom na razl ičnih projektih iz
tega področja. Na njegovi
nadal jnj i poti , tako poslovni kot
osebni , mu žel imo vse najbol jše
ter vel iko uspeha!

Novim uspehom in zmagam
naproti pa gremo tudi mi in naš
tim. Za nami so že prvi uspešni
treningi ter priprave na
tekmovanja, ki se j ih že vsi
pošteno vesel imo in nestrpno
pričakujemo!

Ugar Equestrian Team
foto: arhiv Posestva Ugar

MALI OGLAS

V Vel ikih Laščah prodamo kmetijsko zeml j i šče v vel ikosti   8.844 m2. Nahaja se 1 km iz centra Vel ikih
Lašč, tik ob cesti proti Mal i Slevici na levi strani . Parcele št. : 1388/5, 1389/3, 1388/1 v k.o. Vel ike Lašče.

Cena: 1 ,30 EUR/m2. GSM 041 677 025.



Iz naših župnij

V tednu od 28. 1 2. 2014 do
4. 1 . 2015 smo se vel ikola-
ški romarj i z g. župnikom
Vladimirjem Jaksetičem pri -
druži l i romarjem v Sveto
deželo pod vodstvom patra
Petra Lavriha.

Na mrzlo in zasneženo jutro smo se z avtobusom
odpel jal i v viško cerkev k sveti maši , nato pa na
letal i šče v Zagreb, kjer smo imel i prvi let do
Istanbula, nato pa še do Tel Aviva. Po vseh
natančnih pregledih na letal i ščih smo se zvečer
želel i vkrcati na avtobus, ki bi nas odpel jal do
Nazareta. Vendar se je žal en kovček naše najmlajše
udeleženke nekam založi l , zato smo ostal i na
letal i šču dl je, kot smo pričakoval i .

Pozno zvečer smo prišl i v Nazaret in se namesti l i v
sobe, kajti za zjutraj je bi lo napovedano zgodnje
vstajanje in odhod z avtobusom na prve oglede. Na
vožnj i smo se seznani l i na kratko z zgodovino
Izraela, spoznaval i živl jenje apostola Pavla, šl i v
Hajfo in si v Cezarej i ogledal i mogočno rimsko
gledal i šče z odl ično akustiko, v Nazaretu pa lepo
cerkev Marij inega oznanjenja.

Ogledal i smo si izvir reke Jordan in del reke,
kjer je potekalo krščevanje. Še danes se
nekateri romarj i potopijo v reko. Do leta 1967
je bi l ta predel pod Sirijo.

Z avtobusom smo se odpel jal i tudi na goro
Hermon, kjer je tabor vojske Združenih
narodov. Od tam je lep razgled na izraelsko in
si rsko mejo. Nekdaj je bi lo to območje v celoti
vulkansko, zdaj je tu urejen šolski park. V
dal javi smo sl i šal i tudi strel janje in zato je bi l
naš vstop na avtobus malo hi trejši , saj tam
vojska nima vaj .

Šl i smo na goro blagrov, ki se dviga nad krajem
Tabha, v Kano Gal i lejsko, kjer smo imel i poseben
blagoslov zakoncev.

Zadnj i dan v letu smo se zgodaj zjutraj odpel jal i
proti Betlehemu, mestu Jezusovega rojstva. Razdal je
med kraj i so
precej dolge,
zato smo imel i
možnost
opazovanja na-
rave. Pravo pu-
ščavo smo opa-
zoval i v vožnj i
do Jerihe, me-
sta v Palestini .

Nova Jeriha je po veri večinoma musl imanska, tudi
šole se del ijo po spolu. Ob opazovanju puščave
smo ugotovi l i , da za jasl ice pri nas ne potrebujemo
vel iko mahu, saj je zelenja zelo malo. Povsod smo
lahko opazoval i nasade pomaranč, l imon in banan.
Zanimivo je tudi Mrtvo morje, ki je najbol j slano na
svetu, saj vsebuje kar 33% sol i in živl jenje v njem
ni mogoče. Ker je bi lo vreme toplejše kot v
Slovenij i , se je takrat v morju dalo tudi kopati .

Ob reki Jordan

Pogled na Jeruzalem

Betlehem, mesto, kjer je bil
rojen Jezus



Iz naših župnij

Zvečer smo prišl i v Betlehem, se nastani l i in po
večerni zahvalni sveti maši skupaj pričakal i novo
leto. Nazdravi l i smo eno uro prej kot doma.
Naslednje jutro ni bi lo poležavanja, ampak smo si
ogledal i votl ino Jezusovega rojstva, Pasti rske
pol jane, popoldne pa odšl i na vojaško pokopal i šče
in v otroški spominski park, kjer smo podoživl jal i
trpl jenje vseh, ki so umrl i nasi lne smrti .

Ogled Jeruzalema, vrta Getsemani (ime pomeni
sti skalnica za ol je) in Ol jske gore pusti v romarju
poseben pečat. Skupaj z romarj i z vsega sveta smo
se udeleži l i križevega pota in obiskal i Božj i grob ter
se po stopnicah podal i na Kalvarijo. To sveti šče je
gotovo najbol j častivredno med vsemi . Občutke se
težko opiše z besedami , to mora človek doživeti .

Ponosni smo bi l i v
votl ini mol i tve
Očenaš, saj je tam
več kot 1 00 plošč z
zapisi v razl ičnih
jezikih, med nj imi
je tudi zapis v slo-
venščini . Z Ol jske
gore, ki je sinonim
za zmagoslavje,
vesel je, upanje, je
lep razgled na
Jeruzalem in oko-
l ico. V enem tednu
smo spoznaval i kra-
je in sveti šča, ki so
najbol j povezani z
Jezusovim živl je-
njem in delova-
njem.

V nedel jo smo se v poznih večernih urah srečno
vrni l i domov.

Zahval jujemo se našemu g. župniku, ki nas je
povabi l na romanje in se ga tudi udeleži l , in patru
Petru Lavrihu za zanimivo pripovedovanje in
vodenje.

Branka in Tatjana

Že več kot sto let ženske vseh
krščanskih veroizpovedi in
narodnosti vabijo k Svetovne-
mu mol i tvenemu dnevu.

Bogoslužja pod geslom „Informirano mol i ti – v
mol i tvi delovati“ pripravijo vsako leto ženske iz
druge dežele.

Ekumensko bogoslužje na Svetovni mol i tveni dan
slavimo po vsem svetu; pri njem spoznamo in
drugim predstavimo deželo, iz katere prihaja
bogoslužje, ter predvsem živl jenje žensk kot
kristjank v nj ihovi domovini .

Letos so bogoslužje z naslovom »Razumete mojo
Ljubezen?« pripravi le ženske iz Bahamskih
otokov.

Prisrčno vas vabimo na bogoslužje, ki bo v
Pastoralnem centru v Škocjanu
v petek, 6. marca 2015, ob 19.30.



Stranke

Vstopi l i smo v leto 2015, za katerega si preprosto
žel imo, da bi bi lo bol jše od prejšnjega. Za
Slovensko demokratsko stranko, predsednika Janeza
Janšo in navsezadnje za državo bi bi lo že težko
slabše. »Lansko leto je bi lo leto, ki so ga strici iz
ozadja nameni l i za to, da uničijo Slovensko
demokratsko stranko, pa j im to ni uspelo.
Nasprotno, konec leta se je stranka ponovno
zavihtela na prvo mesto med vsemi parlamentarnimi
strankami , leto se je končalo bistveno drugače, kot
so to načrtoval i ,« je nedavno dejal Janez Janša.

Toda nič ne kaže, da bi si lahko obetal i resnično
izbol jšanje si tuacije. Janeza Janšo še kar naprej
dušijo s pol i tičnimi sodnimi postopki , odgovorni za
državo pa z njo ne znajo al i nočejo odgovorno
upravl jati . Vel iko polemik znova sproža postopek
privatizacije, ki ga, kot vsakič doslej , zavirajo
mencingerjanski zagovorniki nacionalnega interesa.
Vse zgol j zato, da bi ohrani l i vzvode vpl iva v
kl jučnih insti tucijah v državi . Zanimivo pa je, da
Mencinger ni imel tovrstnih pomislekov, ko je bi lo
potrebno na hi tro privatizi rati Bajtov inšti tut.
Bojazen, da gre za razprodajo slovenske srebrnine,
je odveč. Tuj i lastnik bo kvečjemu manj izčrpaval
kupl jeno podjetje, manj financiral režimske
insti tucije, s čimer bo več denarja ostalo za razvoj in
nova delovna mesta. Peticija Prepreči te razprodajo!
je torej akcija, ki je usmerjena proti brezposelnim in
l judem, ki živijo od lastnega dela. V tem procesu
vel ja izpostavi ti Telekom, ki je za stare el i te še tol iko
bol j pomemben, saj razni lobij i vsako leto izčrpajo
desetine mi l ijonov evrov, s katerimi obvladujejo
medije in javno mnenje. Sploh se zapleta pri prodaj i
vseh ti stih podjetij , ki j ih določeni krogi smatrajo za
molzne krave. Temu je potrebno naredi ti konec.
Svoje strinjanje s privatizacijo lahko izrazi te tudi s
podpisom peticije ZA privatizacijo na spletnem
naslovu http://za-privatizacijo.org.

Vlada ima težave tudi z zlatim fiskalnim pravi lom.
Čeprav se v SDS zavedamo, da letos od Cerarja
dejansko še ni mogoče pričakovati uravnoteženega
proračuna in smo pripravl jeni pri prehodnem
obdobju podpreti bol j fleksibi lno varianto, pa
zagotovo ne moremo podpreti izvedbenega zakona,
ki bi izniči l temel jno načelo ustavne spremembe.
Ravno zato, da ne bi vsakokratna vlada sama
odločala, kdaj je si tuacija tako resna, da lahko
porabi več, kot se zbere v proračunu, je bi lo zlato
fi skalno pravi lo vpisano v ustavo.

Vse bol j kaže, da gredo vladna prizadevanja zgol j v
smeri krpanja proračunske luknje. Namesto da bi
izvedla ukrepe, ki bi razbremeni l i prebivalstvo in
gospodarstvo, uvaja nove davke in dajatve ter krči

sredstva tam, kjer to prizadene najšibkejše. Tako je
na primer ministrstvo za izobraževanje, znanost,
šport in mladino ukini lo financiranje učne pomoči .
Ministrstvo naj bi tako privarčevalo 3,3 mi l ijone
evrov, od šol pa zahtevajo, da učno pomoč osnovne
šole še naprej izvajajo, a brez plači la. Ob tem
uči tel j i opozarjajo, da mnoge odločbe o dodatni
strokovni pomoči sploh niso bi le upravičene. Je to
odgovorno upravl janje z državo in njenimi
potencial i ?

Slovenska demokratska stranka zato ne čaka križem
rok na razpad sistema, ampak žel i s konstruktivnimi
predlogi ponudi ti vsaj nekatere nujno potrebne
reši tve, ki j ih aktualna vlada oči tno ni sposobna.
SDS je v zadnj ih tednih v Državnem zboru
predstavi la že dva sistemska ukrepa, ki bi ukini la
volonterska pripravništva in mladim omogoči la
bol jši položaj na trgu delovne si le.

Žal je vlada zavrni la oba, in to samo zato, ker sta
bi la predlagana s strani opozicije. Ker na tem
področju ni prostora za pol i tični prestiž, ampak je
pomembno, da slovenska pol i tika končno nekaj
naredi za mlade, je poslanska skupina SDS,
upoštevaje vse vladne pripombe, v zakonodajni
postopek ponovno vloži la predlog Zakona o ukrepih
na področju pripravništva. Upamo, da bo vlada
tokrat zmogla konstruktivno pristopi ti k predlaganim
reši tvam in j ih sprejela za dobro l judi .

Anton B. Strah

Spoštovani občanke in občani,

vabimo vas v našo družbo

ob počastitvi 20. obletnice ustanovitve

Občinskega odbora Slovenske demokratske
stranke Velike Lašče

v petek, 20. februarja 2015,

ob 19. uri v Levstikovem domu.

Med kulturnim programom nam bo gost
Janez Janša

predstavi l svojo novo knj igo
Noriško kral jestvo – Bel i panter.

Prisrčno vabljeni!

Občinski odbor SDS Velike Lašče



Tistega 17. novembra je bi lo sicer
lepo, a zelo hladno za kolesar-
jenje po Bloški planoti , ki je več
al i manj moj drugi dom, le da
misl im s tem na poti , ki kot ni ti
vežejo duha mojega živl jenja.
Kol iko kolesarskih dni se je že
nabralo, odkar kolesarim po tej
nadmorski višini ? Verjetno za
nekaj let. Kol ikokrat je bi lo vroče
za »crknt«, kot je vel ikokrat dejal
pokojni bratranec Stane Belak
»Šrauf«, ko mi je poši l jal
pozdrave z vseh vetrov in
najvišj ih gora sveta. Kol ikokrat
me je med kolesarjenjem dobi l

dež, da sem bi l
moker do kože, da
sem se suši l do
naslednjega dne, ko
sem zopet vrtel
pedala po poteh
Bloške planote, o
kateri sta mi tol iko
pripovedovala stari
oče in mati . A lepo je
povsod, dokler ti je
koža prav. Sem se pa
že večkrat zamisl i l
nad besedami , ko mi
j ih izreče draga žena

ob jutranj i kavi , preden sedem na
kolo: »Saj si ja že star.«

Bloška planota je obsežna, več
al i manj valovi ta in travnata, z
nadmorsko višino okol i 780 m in
z izpostavl jenimi višj imi zakra-
sel imi griči . Po dolžini jo nekako
razpolovi manjši potok Bloščica.
Tega moraš dobro dvakrat
pogledati , da ugotoviš, v katero
smer vijugasto teče. Izvira nekje
med Runarskim in Kotlom. Nato
se usmeri severno, proti cerkvi
Svete Troj ice, ki so jo zgradi l i v
17. stoletju po ukazu grofa Ivana
Andreja Turjaškega.

Kajti nj ihova oblast je segala vse
do tu. V Pajkovem so imel i celo
svoj dvorec s šti rimi kvadratnimi
stolpi , ki pa je danes ruševina.
Potok Bloščica sicer nekol iko prej
zavije nazaj levo proti Vel ikim
Blokam, prečka ga Napoleonov
most, nato pa že kmalu ponikne
na Bloškem pol ju pod Liscem
(872 m), kjer je bi lo svoje čase
pri l jubl jeno smučišče za šolske
otroke. Bloščica ima kar nekaj
manjših pri tokov. Eden izmed
potočkov izvira pred vasjo Volčje
(761 m). Ogradi l i so ga v
kapel ico sv. Antona, po katerem
se tudi imenuje studenec, iz
katerega sem si že tol ikokrat
natoči l vodo v kolesarsko
plastenko. Po nekaj metrih teče v
manjšo mlako, sredi katere je
otoček z miniaturno podružnično
cerkvico sv. Volbenka, ta je le
dobrih deset metrov nižje.
Potoček, ki ga ni več kot za pol
koraka, za cerkvijo odteka
navzdol in malo nižje ustvarja
umetno Bloško jezero. Presežek
vode pa še vedno odteka po stari
strugi nekol iko nižje nazaj v
Bloščico.

Stranke / Pisma

smc.vel ikelasce@gmai l .com

Spoštovane občanke in občani!

Glede na to, da je to naša prva števi lka Troble v
letu 2015, vam ob našem prvem skupnem vstopu v
novo leto iskreno čestitamo ter žel imo, naj se
začetni koraki , ki smo j ih stori l i v letu 2014, utrdijo
in s skupnimi močmi obl ikujmo bol jšo prihodnost,
ki se prične z letom 2015.

Hkrati vas žel imo obvesti ti , da vas po novem naš
svetnik Roman Jegl ič pričakuje sicer ob istem
terminu, torej vsak ponedel jek od 19. do 20. ure,
vendar na drugi lokacij i . Iz brunarice pri bal ini šču
v športnem parku Turjak se je presel i l v pisarno
pred vhodom v Dom krajanov Turjak. Sporočamo
vam tudi , da bomo, če se g. Jegl ič uradnih ur ne
bo uspel udeleži ti , poskrbel i za kompetentnega
namestnika, ki mu bo posredoval vsa vaša
sporoči la.

Vesel i nas, da ste se na povabi lo odzval i v
tol ikšnem števi lu in zgol j informativno vas
obveščamo, da je bi la ideja Bajdinške poti že
predlagana pristojnim ter tudi z nj ihove strani
potrjena.

Tudi v nadal jevanju bomo vesel i vsakega obiska,
še bol j pa vaših predlogov za optimizacijo
delovanja občine in njen trajnostni razvoj . Vabimo
vas torej k povezovanju, izmenjavi idej ,
predstavi tvi projektov, o katerih razmišl jate al i pa
se vam zdi , da za nj ih ni dovol j posluha.

Čestitamo vam tudi ob
prihajajočemu kulturnemu
prazniku, 8. februarju, Pre-
šernovem dnevu, ki naj nam
da navdih in spodbudo za
polno in srečno življenje
vseh nas, občanov Velikih
Lašč!



Pisma

Pohvala uredništvu Troble in vsem, ki pomagajo pri
ustvarjanju občinskega glasila

Med prazniki sem obiskoval sorodnike po razl ičnih kraj ih Slovenije,
kjer sem iz radovednosti prel i stal nj ihova občinska glasi la oz.
časopise. Ugotovi l sem, da je v primerjavi z videnim, Trobla res zelo
kakovosten izdelek. Zato res ena vel ika pohvala vsem, ki sodelujejo
pri ustvarjanju našega občinskega glasi la.

Uroš Centa

Bloško jezero danes postaja
pojem krajevnega turizma. Sicer
počasi , a vztrajno. Zasluge za to
imajo že prvi »vikendaši«, ki so
leta 1964 zajezi l i potoček. Okol i
jezera je sprehajalna pot, lahko
pa se zapel jete tudi s kolesom. V
poletnem času si v brunarici ob
jezeru tudi kaj naroči te, a kot sem
dejal : počasi in vse ob svojem
času. Tu je tudi nekaj parkiri šč,
malo višje nad jezerom pa
nastaja pravo poči tniško nasel je z
lepimi mestnimi hišami .
Zanimivost pa nastaja ob jezeru
nad cesto kot pravl j ična lesena
vas manjših poči tniških hišic, ki
se lepo ujemajo z borovim
gozdom. Prostor je ograjen z
umetniško obl ikovanim lesenim
plotom, zlasti vhod, ki se mu
pozna, da za vsem tem stoj i
akademski kipar Božo Strman \
Mišo. Ponaša se tudi z umetniško
obl ikovano skulpturo Bloški vol iz
zvarjenih žic v vasi Zavrh (800
m) pod Svetim Urhom. V Novi
vasi je pogost pri imek sorodstva
Strman, ukvarjajo se z unikatnimi
umetniškimi , rokodelskimi in
kul inaričnimi stvari tvami .

Pravi zanesenjak, turi st in mešetar
pa je bi l naš stari oče Košir iz
Mal ih Lašč pri Sv. Troj ici , saj je
hodi l peš na sejme po Blokah. Z
nj im je hodi la kot mlado dekle
moja mati , da je pri njej skrival
denar. Kot sta mi pripovedovala,
je ona imela na vrvici okol i vratu

manjšo vrečko iz blaga, v njej je
imela denar, vse skupaj pa v
dekl i škem nedrčku. Stari ata je
imel pri sebi tudi nekaj denarja;
kot je dejal , za kakšno staro bušo,
da bi tako preslepi la kakšnega
roparja. Običajno je kupi l po dva
para mladih bloških volov; te sta
po bl ižnj icah sproti pasla in
napajala do doma. In kot sta mi
vel ikokrat pripovedovala, je oče
vole dobro poredi l , nato pa sta j ih
zopet peš vodi la v Ljubl jano v
klavnico, da je bi l tudi kakšen
zaslužek, za katerega je vedno
morala po utečeni navadi skrbeti
hčerka Ančka. S seboj sta vedno
imela v kangl ici »češpovo kašo«,
kar sta še toplo pojedla nekje ob
poti , ko je bi lo od nekje sl i šati
opoldansko zvonjenje. Nikol i pa
nista pozabi la na mol i tev. Kol iko
volov sta morala preprodati , da j i
je oče za doto kupi l 1 928. leta
posestvo na »Rašci«, ki je v letih
od 1565 do 1567 pripadalo
Trubarjevemu očetu! Zanimivo je,
da se prav na tem posestvu
zamenjajo lastniki do leta 1 869
še 24-krat in nato še 4-krat, za vse
pa se ve, kateri so bi l i . Dne 28.
junija 2008 je namreč dr. Boris
Golec celoten pregled, ki ga je
raziskal , izroči l bratu Francetu.

Mati pa mi je od posestva nato
dala en gozd, v katerem sva s
starim očetom v mojem otroštvu
tol ikokrat napravl jala drva. Eh, ja,
kol iko je bi lo lepih trenutkov in
dogodkov s starim očetom.

STAREC

Klečal je sklonjene glave
in sklepal roki,
ki sta počivali na klopi,
in molil.

Skozi okno je svetilo sonce
na njegov zgubani obraz.
Opazoval sem ga in si mislil:
Zakaj ni to moj oče?

Bil sem še otrok,
ko se mi je vtisnil v spomin.
Vedrih in ponosnih oči,
a z bolečino v srcu.

Jože Škul j

Rad pohaja z veljaki,
večjimi in sebi enakimi.
V roki vihti pisalo,
ki je poezije natresalo.
Vezan globoko je na mater,
iz zibeli prinesel je talent.
Kot otrok je solze točil,
se v mladosti z Julijo soočil,
v ljubezni bil nesrečen,
v poeziji svoji večen.
Rad pohajal med ljudmi,
spraševal za zgodbe prejšnjih
dni.

Sonet obvladal je široko,
uho posluša ga globoko.
S svojo roko pisal nežno,
v sonetih harmonijo čuti,
hrepenenje mu natrese verze iz
srca.
Se narod pokorava,
včasih Dunaj mu nagaja.
Zdravljica je poučna in boleča,
kot mati dana očetu,
za varstvo svojih otrok.
Od morja do gora
vsak človek ga pozna,
veliki poet z ljudmi kramlja.

Velik je njegov talent,
spoštuje tudi zakrament,
v cerkev je zahajal,
dober duh osvajal.
Razočaranje mu srce je trlo
mnogokrat,
iz bolečine vlekel korenine
naroda je svojega,
ki pod okovi je živel podložen,
a pokoren narod klen je,
žilav, ob pritiskih buržoazije.

JNovak



Bruno Gröning

Svetovno znan je postal spomladi 1 949 kot
»čudodelni zdravnik« iz Herforda. Množice
desettti sočih l judi so se zgrinjale v kraje, kjer je
deloval . Dogajale so se neverjetne izcel i tve, o
katerih so poročal i vsi vel iki časopisi in revije.
Fenomen je bi l predmet oddaj na radiu, v tednikih
in fi lmu. Vrhunec je predstavl jalo dogajanje na
Traberhofu pri Rosenheimu. Tu se je jeseni 1 949
dnevno zbralo več desetti soč l judi .

Odigral i so se neverjetni prizori . Hromi so lahko
spet hodi l i , slepi so spregledal i .Oblasti so se na to
odzvale zelo skeptično. Gröning je večkrat dobi l
prepoved izcel janja. Proti njemu so vodi l i sodne
procese. Nenehno so mu oči tal i kršenja zakona o
zdravi lstvu. Dokončna sodba ni bi la nikol i
izrečena. Bruno Gröning je umrl januarja 1 959 v
Parizu.

Njegovo učenje

Bistvo učenja Bruna Gröninga predstavl ja znanje o
»Hei lstrom«, Božj i moči . Gröning je poučeval svoje
poslušalce, kako lahko zavestno ponovno sprejmejo
to moč in jo uporabijo za lastno zdravje. S
prejemanjem te moči se dogajajo izcel i tve po
duhovni poti . Dejal je: »Zaupaj in verjemi . Pomaga
in izcel ja Božja moč. Neozdravl j ivo ne obstaja. Bog
je največj i zdravnik.« Bruno Gröning je pozval l judi
k vel ikemu preobratu, k veri v dobro v človeku in k
veri v Boga. Dejal je: »Ljubi te svojega bl ižnjega kot
sami sebe! Ne bodi te sovražni , neiskreni , ne
naredi te nikomur ničesar slabega! Bodi te vsi dobri ,
dobri med seboj ! Morate vedeti , da spadate skupaj ,
naj ste revni al i bogati . Svojega bl ižnjega morate
l jubi ti kot samega sebe. To je moja žel ja, to je moja
vol ja, da se to zgodi . In tako kot se zgodi , da se
l judje ponovno povežejo, tako bo vsem tem dana
možnost, da bodo deležni pomoči . Ljubi te živl jenje
– Boga! Bog je vsepovsod.«

Krog prijateljev Bruna Gröninga

Krog prijatel jev Bruna Gröninga nadal juje delo
Bruna Gröninga. Ustanovi tel j ica je Grete Häusler.
Gröninga je spoznala leta 1950 in že ob prvem
srečanju z nj im doživela izcel i tev treh
neozdravl j ivih bolezni . V obdobju, ki je sledi lo, je

postala njegova
tesna sodelavka in je
ustanavl jala skupno-
sti v Avstrij i . Leta
1957 je prišla v
Nemčijo. Po smrti
Bruna Gröninga je
ugotovi la, da se
izcel i tve dogajajo še
naprej , tako kot je
Bruno Gröning
napovedal . Zato je
ustanovi la Krog
prijatel jev Bruna
Gröninga. V njem se
je v obdobju do
današnj ih dni zdru-
ži lo več desetti soč
l judi po vsem svetu. Mnogi , ki so učenje Bruna
Gröninga vnesl i v svoje živl jenje, so sami doživel i
izcel i tve. Grete Häusler je umrla 6. septembra 2007
v kraju Hennef/Sieg. Nasledi l jo je njen sin Dieter
Häusler.

Medicinsko-znanstvena strokovna skupina (MWF)

Skupina je bi la ustanovl jena leta 1992. Vkl jučuje
števi lne strokovnjake z medicinskega področja.
Zdravniki preverjajo in dokumenti rajo izcel i tve,
pregledujejo predhodne ugotovi tve in naknadne
preiskave s strani neodvisnih zdravnikov. Tako je
lahko nastal obsežen arhiv, ki zajema več tisoč
strani . V njem se nahajajo poroči la o izcel i tvah od
raka, parkinsonove bolezni , angine pectoris, revme
in atrofije kosti , pa tudi odvisnosti od drog in
alkohola, depresije in še mnogo drugih. Krog
prijatel jev ne pripada nobeni cerkvi al i drugim
verskim oziroma svetovnonazorskim grupacijam.
Ne postavl ja se diagnoz, ne izvaja se terapij , ne
opravl ja se preiskav in se ne zdravi . Prav tako se ne
priporoča al i predpisuje zdravl jenja, oziroma se ne
odsvetuje obiska pri zdravniku, jemanja zdravi l ,
izvajanja terapij al i operativnih posegov. Po izjavi
Bruna Gröninga je vsaka izcel i tev dar in Božja
mi lost. Zato se v Krogu prijatel jev Bruna Gröninga
ne daje obl jub glede izcel i tev.

Dokumentarni film »Fenomen Bruno Gröning«

Že v letu 1994 so se začela priprave na obsežen
fi lmski projekt: kinematografski fi lm o živl jenju
Bruna Gröninga. Raziskave in priprave so trajale
celo leto. Pregledan je bi l arhivski material ,
preverjena poroči la prič iz ti stega časa, zbranih je
bi lo vedno več podatkov in dejstev. Začelo se je
večletno popotovanje po sledeh fenomena.
Izpel janih je bi lo preko 80 intervjujev s pričami iz

Pisma



ti stega časa. Obiskanih je bi lo več prizorišč
dogajanj od Gdanska do Pariza. Posneti so bi l i
igrani prizori in dopolnjeni z originalnimi posnetki
iz fi lmskega arhiva. Posnetih je bi lo na stotine
fotografij , diapozi tivov in dokumentov. Zadnj i
intervjuj i so bi l i posneti v začetku leta 2000, zadnj i
dokumenti še v letu 2002. Oktobra 2003 je sledi la
premiera fi lma. Od takrat tečejo predvajanja fi lma
v kinodvoranah po vsem svetu. Od februarja 2012
je fi lm mogoče dobi ti tudi kot DVD, s prevodom v
30 jezikov.

Vsebia filma

Fi lm se poda po sledeh Bruna Gröninga.
Posamezne postaje njegovega živl jenja in dela
osvetl i odprto, objektivno in tankočutno. Nastal je
peturni fi lm v treh del ih.

Učinek filma

Mnogo gledalcev poroča, kako so med ogledom
fi lma nenadoma začuti l i moč, gomazenje, pretok v
telesu. Za večino popolnoma nova izkušnja.
Nekateri poročajo celo o prenehanju bolečin,
tegob in drugih obremeni tev.

Obstajajo že prva poroči la o uspehih, ki so bi la
preverjena s strani zdravnikov skupine MWF in
poročajo o izcel i tvah pri l judeh, ki so nastale med
ogledom fi lma.

Krog prijatel jev Bruna Gröninga
vabi na

ogled dokumentarnega fi lma

FENOMEN
BRUNO GRÖNING

Po sledeh čudodelnega izcelitelja.

Fi lm si boste lahko ogledal i

v soboto, 21 . februarja 2015, ob 14. uri

in

v soboto, 21 . marca 2015, ob 14. uri

v Levstikovem domu v Vel ikih Laščah.

Vabljeni!

Skrbi, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
odšla si v raj tišine,
zaželim tvoje si bližine,
srce se tiho zjoče.

ZAHVALA

Tiho si odšla draga mama, žena in babica

Marija ZGONC
(1 935 – 2014)
iz Srnjaka

Zahval jujemo se vsem za izrečene besede,
sožal je, darovane sveče, cvetje

in darovane sv. maše.
Posebna pohvala in zahvala osebju ZD Vel ike
Lašče: dr. Starčevi in dr. Likarjevi , medicinskim
sestram, patronažnima sestrama za požrtvovalno
delo in vso podporo. Zahvala gospodu župniku
Dobrovol jcu za pogrebno slovesnost, laškim
pevcem in pogrebni službi Zakrajšek. Zahvala
vsem, ki ste jo pospremi l i k večnemu poči tku.

Žalujoči vsi njeni

Pisma / Zahvale



Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA

Mnogo prerano je nenadoma in
tiho odšel od nas

Danilo CENTA
iz Turjaka

(1 961 – 2014)

Zahval jujemo se vsem, ki so nam stal i ob strani ,
za izrečeno sožal je in besede tolažbe

v tem težkem trenutku.

Iskrena hvala tudi za darovano cvetje in sveče.

Zahvala turjaškim gasi lcem, pevcem, pogrebni
službi Zakrajšek za organizacijo in vse pogrebne
stori tve ter vsem, ki ste se poslovi l i od njega in ga

pospremi l i na zadnj i poti .

Žalujoči vsi njegovi

Pozdravljena bodi, draga bučela!
Pomladi tedaj si prvi klicar?
Dviguje se v tebi mi duša vesela,
ko ugledal sem tebe, nedolžna stvar.
(Fran Levstik)

ZAHVALA

V 76. letu starosti je za vedno prenehal čebelari ti
in odšel k večnemu poči tku,
mož, oče, dedek, čebelar

Franc GRAMC
iz Turjaka

(1 938 – 2014)

Zahval jujemo se vsem sorodnikom, sosedom,
znancem, čebelarjem, ki so daroval i cvetje, sveče,
izrekl i sožal je in ga pospremi l i na njegovi zadnj i

poti na l jubl janskih Žalah.
Posebna zahvala tudi g. župniku Edu Škul ju za

opravl jen obred in poslovi lne besede.

Vel ikolaški čebelarj i in vsi njegovi

Pred tremi leti hčerko si zgubila,
v tvojem srcu je ostala bolečina.
Sedaj sta zopet se našli,
ko dom si zapustila ti.

ZAHVALA

Zapusti la nas je naša draga mama, sestra, teta,
tašča, babica in prababica

Pepca KOŽAR
iz Dvorske vasi
(1 924 – 2014)

Zahval jujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in
znancem za darovane svete maše, cvetje,

sveče, izrečena sožal ja ter spremstvo na njeni
zadnj i poti .

Zahvala gospodu župniku za opravl jen obred,
zdravstvenemu osebju, pevcem za petje, Marku
Zakrajšku za organizacijo zadnjega slovesa ter

Društvu upokojencev Vel ike Lašče.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Tiho se je poslovi l dragi brat, stric in svak

Jože ZAKRAJŠEK
iz Podkogl ja 7

(5. 1 2. 1 943 – 24. 12. 2014)

Zahval jujemo se vsem sorodnikom, sosedom,
prijatel jem in znancem za izrečena sožal ja; za
darovano cvetje, sveče in svete maše ter pomoč
ob slovesu. Zahvala vsem, ki ste se od njega
poslovi l i in ga pospremi l i na zadnj i poti .

Zelo smo hvaležni osebju ZD Vel ike Lašče, še
posebno dr. Mi lenki Starc Vidrih, sestri Mi leni in
patronažni sestri Martini .Zahvala gospodu

župniku Branetu Zadniku in gospodu župniku
Vladimirju Jaksetiču, vel ikolaškim pevcem,

gasi lcem PGD Karlovica in
pogrebnemu zavodu Zakrajšek.

Žalujoči vsi njegovi

Zahvale



Oglasi

PPEETTEERR HHRREENN,, SS..PP..
GRADEŽ14, 1311 TURJAK
GSM: 031 /356 668
TEL:01 /7881 366

- 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 storitveSS TT
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PETEK, 6. FEBRUAR, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Lašče
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
(Občina Vel ike Lašče in
OŠ Primoža Trubarja Vel ike Lašče)

PONEDELJEK, 9. FEBRUAR, ob 18. uri
Knjižnica Frana Levstika, Velike Lašče
POGOVOR S PISATELJICO IN
PREVAJALKO EVELINO UMEK
Pogovor bo vodila
Mihaela Andromako Rihar
(MKL, Knj ižnica Frana Levstika Vel ike Lašče)

PETEK, 13. FEBRUAR, ob 19. 30 uri
Levstikov dom, Velike Lašče
ABONMAJSKA PREDSTAVA
Gostuje SNG Nova Gorica
s predstavo Kraja
(Občina Vel ike Lašče)

NEDELJA, 15. FEBRUAR, ob 18. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
FOLKLORNI VEČER
(Društvo podeželske mladine Vel ike Lašče)

PETEK, 20. FEBRUAR, ob 19. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
Prireditev ob počastitvi 20. obletnice
ustanovitve OO SDS Velike Lašče s
predstavitvijo knjige Janeza Janše
NORIŠKO KRALJESTVO - BELI PANTER
(OO SDS Vel ike Lašče)

SOBOTA, 21. FEBRUAR, ob 14. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
Predvajanje dokumentarnega filma o
BRUNU GRÖNINGU
(Krog prijatel jev Bruna Gröninga)

PETEK, 6. MAREC, ob 19.30
Pastoralni center, Škocjan
SVETOVNI MOLITVENI DAN
(Slovenski odbor Svetovnega mol i tvenega
dneva in Društvo kulturni most Lützelflüh -
Vel ike Lašče)

SOBOTA, 7. MAREC, ob 19. uri
Dom krajanov Turjak
KONCERT STANETA VIDMARJA
(KUD Marij Kogoj , KORK Vel ike Lašče
in KORK Turjak)

PONEDELJEK, 9. MAREC, ob 19. uri
Knjižnica Frana Levstika, Velike Lašče
LITERARNI VEČER
(MKL, Knj ižnica Frana Levstika Vel ike Lašče)

ČETRTEK, 12. MARCA, ob 17. 30 uri
Levstikov dom, Velike Lašče
OD SLIKARSTVA K FOTOGRAFIJI
IN NAZAJ
predavanje umetnostne zgodovinarke
Marjane Dolšina
(JZ Trubarjevi kraj i – UTŽO Vel ike Lašče)

PETEK, 13. MARCA, ob 17. uri
Dom krajanov, Turjak
PROSLAVA ZA DAN ŽENA IN
MATERINSKI DAN
(KUD Marij Kogoj Turjak)

Organizatorji si pridržujejo pravico do morebitnih sprememb.




