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Prispevke za Troblo lahko oddate tudi v nabiralnik, ki se nahaja v hodniku pritličja občinske
stavbe.

Naslednja Trobla izide 26. oktobra 2016,
prispevke je treba oddati do 12. oktobra 2016.

Po Programu ravnanja s komunalnimi odpadki za
leto 201 6 Javnega podjetja Snaga, d.o.o. , bo

ZBIRANJE IN PREVZEMANJE KOSOVNIH
ODPADKOV potekalo

med 1. 10. 2016 in 30. 11. 2016.
Odvoz kosovnih odpadkov je organizi ran 1 -krat
letno po predhodnem naroči lu uporabnikov na
prevzemnih mestih za komunalne odpadke.

PREMIČNA ZBIRALNICA
za nevarne gospodinjske odpadke in odpadno
električno in elektronsko opremo bo za oddajo
pripravl jena
5. in 6. oktobra 2016 od 9.30 do 17. ure pri
Domu krajanov Turjak in
10. oktobra 2016 od 9.30 do 17. ure pri
gasi l skem domu Vel ike Lašče.
V premično zbiralnico lahko oddate stare
akumulatorje, baterije, barve in topi la, kemikal ije,
ol ja, masti , pesticide, pralna in kozmetična sredstva
ter zdravi la.

ZAČASNI ZBIRNI CENTER TURJAK je v
poletnem času (od 1 . apri la do 30. septembra) odprt

tudi ob sredah med 1 8. in 20. uro, v zimskem času
(od 1 . oktobra do 31 . marca) pa je odprt ob sobotah

med 8. in 1 2. uro.

Občinska uprava



28. septembra 2016 bo minilo 185 let od rojstva
slovenskega književnika Frana Levstika. Ob tej
priložnosti se obeta zanimiva prireditev, v sklop katere
bo vključena tudi razstava različnih knjižnih izdaj in
likovnih upodobitev Levstikovega Martina Krpana.
Menda je kar nekaj izvodov te knjige iz vaše zbirke.

Drži . Pomembno se mi zdi , da ohranjamo in
obeležujemo spomin na naše rojake, ki so vel iko
doprinesl i na razl ičnih področj ih udejstvovanja tako
vel ikolaški dežel i kot tudi Slovencem. V mesecu marcu
smo se spomni l i 1 80-letnice rojstva Josipa Stri tarja, v
septembru pa bomo počasti l i Frana Levstika ob spominu
na 1 85-letnico njegovega rojstva.
Zgodba o Martinu Krpanu mi je že v otroštvu prirasla k
srcu in njegov l ik je aktualen tudi v današnjem času. V
zadnj ih letih sem pričel zbirati knj ižne izdaje Martina
Krpana in tudi razl ične upodobi tve tega junaka, recimo v
bronu, železu … Ideja o predstavi tvi zbranih del in
upodobi tev na pri ložnostni razstavi ob obletnici
Levstikovega rojstva se mi je zdela zanimiva in tako bodo
poleg moje zbirke v Levstikovem domu na ogled tudi
izdaje, ki so j ih prispeval i nekateri naši občani .

Z mesecem oktobrom pa se začenja nova, že 20. sezona
gledališkega abonmaja. Kot kaže, interes za abonma
med občani in drugimi obiskovalci iz leta v leto narašča.

Vesel sem, da je ideja o organizacij i gledal i škega
abonmaja zaživela in z leti postala pomemben del
kulturnega dogajanja v naši občini . Poleg profesionalnih
gledal i šč pa smo vedno pripravl jeni v abonma vkl juči ti
tudi katero od domačih gledal i ških skupin. Z abonmajem
žel imo pribl ižati gledal i šče ši ršemu krogu občanov, saj se
namreč marsikdo verjetno težje odloča za obisk
gledal i šča, recimo v Novi Gorici , Mariboru, Cel ju,
Mengšu al i Ljubl jani . Predstave gledal i šč iz teh krajev si
tako lahko ogledamo na domačem odru Levstikovega
doma. Zahvala za real izacijo projekta gledal i škega
abonmaja, in celotno organizacijo gre seveda v prvi vrsti
vodj i abonmaja, podžupanj i dr. Tatjani Devjak in
občinski upravi . Iz leta v leto je povpraševanje za
abonma večje, kar kaže tudi na to, da l judje radi
preživl jajo večere ob dobri gledal i ški predstavi .

V zadnjih mesecih se izvajajo investicije tako na
področju družbenih dejavnosti kot tudi na komunalnem
področju. Katere bi posebej izpostavili?

Zakl jučujejo se obnovi tvena dela v knj ižnici v
Levstikovem domu, večj i finančni zalogaj pa so investicije
na komunalnem področju. Izpostavi l bi seveda izgradnjo
novega mostu nad železniško progo v Retjah. Gre za
izredno zahteven projekt, za katerega pa smo pridobi l i
sofinanciranje s strani Slovenskih železnic. V poslovni
coni Ločica se nadal juje komunalna uredi tev drugega
dela cone, s čimer bodo na vol jo dodatne površine za
industrijsko gradnjo. Nadal juje pa se tudi asfal ti ranje

ceste iz Roba proti Selu, kar je tudi precej zahtevno
zaradi speci fičnega terena. Seveda pa se vesel im tudi
vsake real izi rane manjše investicije, saj tudi te
pripomorejo k dvigu kval i tete živl jenja v naših občini .

Osnovnošolci in srednješolci so že sedli v šolske klopi, z
oktobrom pa se jim pridružijo še študenti. Eni se vstopa
v novo šolsko leto veselijo, drugi malo manj. Kaj želite
našim učencem?

Vsem osnovnošolcem, srednješolcem in študentom žel im
uspešen začetek šolskega leta. Da bi znal i pridobl jeno
znanje prenašati tudi v vsakdanje živl jenje in v doseganje
svoj ih kariernih ci l jev. Nekje sem zasledi l zanimivo
misel , in sicer da je učenje kot plavanje proti toku, če ne
napreduješ, te tok odnese nazaj . Torej , žel im, da bi bi l i
učenci žel jni novega znanja in motivi rani za spoznavanje
in učenje ter s tem razši rjanje svojega obzorja modrosti .
Prav tako pa si žel im, da bi znanja polni in izobraženi
mladi občani dobi l i možnost in pri ložnost, da se vkl jučijo
v živl jenje in delo v naši občini .

Pogovarjala se je Lidija Čop.

Županova stran

Upravna enota Ljubl jana obvešča,
da so

od 1 . 9. 2016

URADN E URE NA
KRAJEVN EM URADU VELIKE LAŠČE

ob ponedeljkih

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.



Občinske strani

Kot vsako leto je tudi letošnje
poletje na področju komunale
zelo aktivno. Izvedeno je bilo
asfal ti ranje ceste na daljšem
odseku RobZSelo, izvajajo pa se
tudi obsežnejše sanacije po-
škodovanih asfal tnih površin
po občini . Le-te so zaradi vse
pogostejšega prometa težkih
tovornih vozi l čedal je večj i
problem, zato bo treba v
prihodnj ih letih
temu nameni ti še
več pozornosti .
V Retjah je v
zakl jučni fazi
gradnja novega
nadvoza nad že-
lezniško progo.
Prepričani smo,
da bo le-ta
olajšal dostop do
vasi ter pripomo-
gel k večji varno-
sti vseh udeležen-
cev v prometu.

Na področju vodovodov smo v postopku
vzpostavi tve nove vrtine za pi tno vodo v
bl ižini M. Osolnika. Trenutno se testi rajo
vzorci vode, kar se mora skladno z
zakonodajo periodično izvajati eno leto pred
začetkom uporabe vrtine. Izvedena je bi la
sanacija dal jšega dotrajanega odseka v Selu,
obnavl ja pa se tudi odsek na Brankovem. Če
bodo na vol jo razpoložl j iva sredstva, je v
načrtu tudi izvedba novega cevovoda v Mal ih
Laščah.

Veliko se dogaja tudi v zvezi s cestno
razsvetljavo. Izvedena je bila zamenjava vseh
luči ob državni cesti v Turjaku. Nove so bistveno
varčnejše in zagotavljajo ustreznejšo osvetlitev.
Postavljene so bile nove luči v Podlogu, na
Velikem in Malem Ločniku, v Velikih Laščah ter Pri lesju, v postopku izvedbe pa
so še luči na Cereji ter v Dolščakih.

Za letos imamo v načrtu še kompletno ureditev stopnic ter razširi tev dovozne
poti na pokopal išču v Robu, izvedena pa je že bi la ureditev zastekl jenega
predprostora pri vežicah v Velikih Laščah. V Turjaku razmišl jamo o odkupu
dodatnega zemlj išča za raztros pokojnikov, lociranega za obstoječim
pokopal iščem.

Občane žel imo spomniti , da je še vedno aktualen razpis za subvencioniranje
izgradnje mal ih komunalnih čisti lnih naprav na območju Občine Vel ike
Lašče. Rok za oddajo vlog je do 30. novembra 201 6, sredstva pa se
dodel jujejo do porabe.

Roman Viršek, občinska uprava

Pol ici sti Pol icijske postaje
Ribnica so 29. 8. 201 6, okol i 1 8.
ure v nasel ju Karlovica ustavi l i 28-
letnega voznika osebnega
avtomobi la. V vozi lu se je nahajala
tudi 23-letna sopotnica. Med
postopkom so pol ici sti v vozi lu
opazi l i teleskopsko pal ico, ki je po
zakonu o orožju razvrščena med
prepovedano orožje. V nadal jnjem
postopku sta pol ici sta našla tudi
vrečko, v kateri je bi lo več
zavi tkov alu fol ije z neznano belo
in rjavo grudasto snovjo ter
digi talno tehtnico. Zaradi suma, da
gre za prepovedano drogo, sta
pol ici sta predmete zasegla in zoper
osebi odredi la pridržanje. S strani
pri stojnega sodišča je bi la
pridobl jena odredba za hišni
preiskavi , kjer so pol ici sti zasegl i
tudi prepo-vedano drogo Z rastl ino
konopl je.

Skupno je bi lo zaseženo 269,74 g
kokaina, 1 48,23 g heroina in 11 4,4
grama konopl je Z rastl ine.
Teleskopska palica je bi la
vozniku zasežena in bo zoper
njega uveden postopek pri
prekrškovnem organu zaradi krši tve
Zakona o orožju. Osuml jenca sta
bi la z ovadbo privedena k
preiskovalnemu sodniku, ki je za
oba odredi l pripor.

Pol icijska postaja Ribnica



Občinske strani

V prejšnj i števi lki Troble smo predstavi l i program
predstav letos že 20. sezone gledal i škega abonmaja v
Vel ikih Laščah, v tej števi lki pa vas obveščamo o ceni
in vpisu abonmaja.

CENE ABONMAJSKIH VSTOPNIC:
- redna cena: 55 EUR,
- za dijake, študente in upokojence: 50 EUR,
- v prosti prodaj i : 12 EUR na predstavo.
Možno je plači lo v dveh obrokih.
Plači lo rezerviranih vstopnic lahko opravi te tudi z
nakazi lom zneska na TRR: 01 334-01 00000223 s
skl icno števi lko 00 71 3004-201 6.
Znesek vseh prodanih vstopnic predstavl ja manj kot
polovico cene celotnega abonmaja, razl iko do polne
cene pa financira Občina Vel ike Lašče. Prav to je tudi
razlog, da imajo občani naše občine pri nakupu
vstopnic prednost in da stari abonenti ne morejo
vnaprej obnovi ti abonmaja al i sedežev. S takim
načinom prodaje vstopnic zagotovimo enake možnosti
za vse naše občanke in občane.
Poleg prodaje vstopnic za občane Vel ikih Lašč pa bo
možen nakup prostih vstopnic abonmaja tudi za
občane sosednj ih občin, saj si žel imo, da bi bi le
predstave dobro obiskane.

REZERVACIJA ABONMAJA:
- za občane Velikih Lašč: od 1 6. septembra od 8.00
dal je (v času poslovnega časa občinske uprave);
- za občane sosednjih občin: od 23. septembra od
8.00 dal je (v času poslovnega časa občinske uprave);
- rezervacija abonmaja je možna osebno na sedežu
občine (Levstikov trg 1 , Vel ike Lašče) al i na telefonski
števi lki : 01 /781 0 370.
Rezervirane vstopnice je treba dvigniti do zaključka
vpisa.

VPIS ABONMAJA:
- v sredo, 21 . septembra 201 6, od 1 0. do 1 7. ure
- v četrtek, 22. septembra 201 6, od 1 0. do 1 2. ure
- v sredo, 28. septembra 201 6, od 1 0. do 1 7. ure
- v četrtek, 29. septembra 201 6, od 1 0. do 1 2. ure
Prva predstava gledal i škega abonmaja 201 6/201 7 bo
predvidoma v soboto, 22. oktobra, ob 1 9.30. Gosti l i
bomo Mestno gledal i šče l jubl jansko s komedijo
ČUDEŽNA TERAPI JA. V gledal i ški abonma 201 6/201 7
je vkl jučena še komedija Gledal i šča Glej LEVAK NA
LUN I, Gledal i šče Koper nam bo odigralo komedijo
TRIO, z monokomedijo PI JEM, KER SEM PAČ ŽEJNA
nas bo nasmejala Polona Vetrih (SiTi Teater), SNG
Maribor se nam bo predstavi lo s komedijo VEČNO
MLADI, marca se bomo nasmejal i iLUTKI in zakl juči l i
s komedijo Šentjakobskega gledal i šča TI NORI
TENORJI .

Občina Vel ike Lašče si kot organizator gledal i škega
abonmaja pridržuje pravico do spremembe programa
iz objektivnih razlogov.

Lepo vabl jeni ! Vodja gledal i škega abonmaja:
podžupanja dr. Tatjana Devjak

Občinski svet Občine Vel ike Lašče se je v sredo, 1 3.
jul ija 201 6, sestal na 1 2. redni sej i . Po ugotovi tvi
sklepčnosti je župan predlagal v potrdi tev naslednj i
dnevni red:

1 . potrdi tev zapisnika 11 . redne seje,
2. poroči lo odborov,
3. sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek

pri OŠ Primoža Trubarja Vel ike Lašče,
4. sklep o ukini tvi javnega dobra,
5. odlok o spremembah in dopolni tvah Odloka o

občinskem prostorskem načrtu Občine Vel ike Lašče,
6. pol letno poroči lo o izvrševanju proračuna občine za

leto 201 6,
7. pobude, vprašanja in predlogi svetnikov,
8. poroči lo župana.

Po potrdi tvi zapisnika so predsedniki odbora za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbora za
družbene dejavnosti in odbora za komunalo, varstvo
okol ja in urejanje prostora podal i kratka poroči la o
sejah.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje
sklepe:

Ad 3 – Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme
sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek
pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
Cena programa I . starostne skupine znaša 441 ,40 EUR.
Cena programa I I . starostne skupine znaša 333,77 EUR.
Cene skrajšanih programov:
- 4 do 5 ur brez hrane ……………... .244,59 EUR,
- 4 do 5 ur z zajtrkom ……………... .253,97 EUR,
- 4 do 5 ur z zajtrkom in kosi lom …283,47 EUR.

Ad 4 – 1 . Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme
sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli št.
3658/4 k.o. 1718 Dvorska vas v izmeri 43 m2.
Navedena parcela postane lastnina Občine Velike
Lašče, Levstikov trg 1 , 1315 Velike Lašče.

2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme
sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli št.
3998/3 k.o. 1711 Turjak v izmeri 900 m2. Navedena
parcela postane lastnina Občine Velike Lašče,
Levstikov trg 1 , 1315 Velike Lašče.

Ad 5 – 1 . Občinski svet se seznani s pripombami na javno
razgrnitev in sprejme sklep, da se pripombe na javno
razgrnitev ne nanašajo na kratek postopek SD OPN.

2. Občinski svet potrjuje in sprejme predlagani
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče –
kratek postopek.

Ad 6 – Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s
Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Velike
Lašče za obdobje od 1 . 1 . 2016 do 30. 6. 2016.

Tanja Uršič, občinska uprava



Šola in vrtec

Pa je napoči l prvi šolski dan. Pedagoški in strokovni
delavci smo se nanj intenzivno pripravl jal i v drugi
polovici avgusta in premisl i l i ter postori l i vse, da je
začetek stekel mirno, organizi rano in v veselem
pričakovanju ob ponovnem srečanju.

Učenci so v šolo prinesl i ti sto »šolskost«, ki jo lahko
prinesejo le otroci . Pri šl i so nasmejani in s pričakovanj i .
Vesel i smo j ih.

Letos je na centralni šol i in obeh podružnicah 405
učencev, od tega j ih bo prvi razred obiskovalo 45. Za
prvošolce smo tudi letos pripravi l i prav poseben sprejem
s števi lnimi presenečenj i . Sprejel i smo j ih z glasbo in
pozdravi l i pred vhodom v šolo, kjer so prvošolci
pomagal i prerezati trak dobrodošl ice. Vsi otroci so dobi l i
rumene rutke in dari lca, ki so j ih izdelale naše uči tel j ice.
Sledi lo je fotografi ranje, ki ga je tako kot vsako leto
izvedel g. N iko Samsa, za kar se mu iskreno
zahval jujemo. Posladkal i so se še s torto, sledi la je
predstava in verjamem, da so prvošolci in starši odšl i
domov zadovol jni in s prijetnimi vti si .

Za to, da imamo na Turjaku prenovl jeno uči lnico, v Robu
pa krasno igri šče, se za pomoč in konstruktivno
sodelovanje v času poči tnic in pred začetkom pouka
zahval jujemo županu g. Antonu Zakrajšku, podžupanj i
dr. Tatjani Devjak in občinski upravi . Zahvala tudi za
vsakršno podporo ob pripravi organizacije in spodbudo
ob novem šolskem letu.

Ravnatel j ica: Metoda Kolar

Prvošolčki s podružnične šole Rob

Prvošolčki s podružnične šole Turjak



ČČEETTRRTTEEKK,, 2299.. SSEEPPTTEEMMBBEERR,, oobb 11 99..3300
LLeevvssttii kkoovv ddoomm,, VVeell ii kkee LLaaššččee
KKUULLTTUURRNNII VVEEČČEERR OOBB LLEEVVSSTTIIKKOOVVEEMM RROOJJ SSTTNNEEMM
DDNNEEVVUU ZZ OODDPPRRTTJJ EEMM RRAAZZSSTTAAVVEE KKNNJJ II ŽŽNN IIHH IIZZDDAAJJ
MMAARRTTIINNAA KKRRPPAANNAA
28. septembra 201 6 bo mini lo 1 85 let od rojstva
slovenskega knj iževnika in Retenčana Frana Levstika.
Obletnico bomo počasti l i s kul turnim večerom in
razstavo najrazl ičnejših (tudi zelo redkih) knj ižnih izdaj
Levstikovega Martina Krpana iz zasebnih zbirk ter
l ikovnih upodobi tev tega vel ikega l i terarnega junaka.
Organizatorj i : Občina Vel ike Lašče, KUD Primož Trubar
Vel ike Lašče in MKL, Knj ižnica Frana Levstika Vel ike
Lašče.

SSOOBBOOTTAA,, 11 .. OOKKTTOOBBEERR,, oodd 99.. ddoo 11 22 .. uurree
TTrrgg pprreedd LLeevvssttii kkoovviimm ddoommoomm,, VVeell ii kkee LLaaššččee
BBUUČČNNOO--MMAARRMMEELLAADDNNII DDAANN
Bučno-marmeladni dan že vrsto let poteka v Laščah na
prvo oktobrsko soboto, ko se zberejo članice DPŽ
Vel ike Lašče in razkažejo svoje pridelke, marmelade in
druge sladke dobrote. Obiskovalcem prikažejo delček
jesenskih opravi l iz starih časov in praznovanj , ki so
potekala ob zakl jučku del na pol ju.
Organizator: DPŽ Vel ike Lašče

PPEETTEEKK,, 77.. OOKKTTOOBBEERR,, oobb 11 99.. uurrii
TTrruubbaarrjj eevvaa ddoommaaččii jj aa,, RRaaššii ccaa
OODDPPRRTTJJ EE LLIIKKOOVVNNEE RRAAZZSSTTAAVVEE SSLLIIKKAARRJJAA PPAAVVLLAA
ŠŠČČUURRKKAA:: ""AAKKRRII LLII IINN AAKKVVAARREELLII ""
»Pavle Ščurk je sl ikar, ki je javnosti poznan kot kraj inar.
Pri svoj ih del ih venomer izhaja in črpa iz pokraj ine, pa
naj bo tema jezero, morje, travnik, gora al i igriva reka.
Pri izbiri motivov se ne omejuje, in tako nastajajo tudi
dela na temo mestnih ul ic, kraških hiš, kozolcev . . .
Ščurk ima sposobnost ujeti utrip mesta, duha mestnih
ul ic in hiš ter živl jenja v njem. Trenutek, ko se živl jenje
v njem prebuja in ko gre spat. Do narave ima spoštl j iv
odnos. Opazuje jo, in ko postane del nje, ko vzpostavi
vez, prenese na platno svoje občutke, impresije . . . Sveta
ne vidi samo, kakršen je navzven, ampak začuti
njegovo živl jenje, bi t […]« (Ana Papež)
Umetnika in razstavo bo predstavi la Helena Grebenc
Gruden. V kulturnem programu bodo nastopi l i učenci
Glasbene šole Ribnica, Oddelek Vel ike Lašče.
Organizator: Občina Vel ike Lašče - Trubarjeva domačija

SSOOBBOOTTAA,, 11 .. OOKKTTOOBBEERR,, oodd 99.. ddoo 11 55 .. uurree
KKUULLTT 3311 66 -- BBiiootteehhnnii šškkii ii zzoobbrraažžeevvaallnnii cceenntteerr LLjjuubbll jj aannaa
SSRREEČČAANNJJEE NNOOSSII LLKK DDEEDDII ŠŠČČIINNEE PPRRIIPPRRAAVVEE PPOOPPRRTTNNII --
KKOOVV (posvet z delavnicami )
Nosi lke dediščine priprave božičnega kruha bodo
opozori le na smiselnost ohranjanja te nesnovne
dediščine v razl ičnih koncih Slovenije. Z Marjeto Keršič
Svetel in Martino Tekavec bomo iskal i sprejeml j ive
obl ike turistične ponudbe, v praktični delavnici z
Marjeto Cevc in Sabino Zgonec pa izmenjal i izkušnje
pri izbol jševanju tehnoloških postopkov priprave testa.
V delavnici bodo sodeloval i tudi dijaki BIC Ljubl jana,
predstavl jena bo potujoča razstava o pripravi
poprtnikov. Program podpira Ministrstvo za kulturo.
Organizator: Zavod Parnas v sodelovanju z BIC Ljubl jana
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DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA VELIKE LAŠČE
V SODELOVAN JU Z OBČINO VELIKE LAŠČE

VABI NA

PRIDRUŽITE SE NAM
V SOBOTO, 1 . OKTOBRA 2016, OB 10. URI

NA TRGU V VELIKIH LAŠČAH!

Žene in dekleta se bodo pomerile v kuhanju bučne juhe.
(Zbiramo prijave.)

OCENJEVALI BOMO:
bučno juho, najbol jšo bučno marmelado,

najtežjo bučo, bučni aranžma.
ZMAGOVALN E BODO NAGRAJEN E.

Na razstavi bo videti sadove in plodove jeseni .
Čebel ice bodo poskrbele za sladkosnede.

Na stojnicah si boste lahko ogledal i in poskusi l i
domače dobrote. DOBER TEK!
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Pridružite se nam lahko
4. in 5. oktobra 2016, ob 9.30.

Izvedli bomo program
LEVSTIKOV MARTIN KRPAN .

Otroci spoznajo povest Martin Krpan pisatel ja Frana
Levstika in kraje, kjer je povest nastala. Vodnica Slava
Petrič j im Levstikov značaj predstavi z razl ičnimi
anekdotami iz njegovih mladostnih dni , ki j ih je močno
zaznamovalo tudi vel iko prijatel jstvo s še enim
Laščanom, pisatel jem Josipom Stri tarjem. Otroci si
ogledajo spominsko sobo, ki je posvečena obema
slovenskima knj iževnikoma, ter razstavo najrazl ičnejših
(tudi zelo redkih) knj ižnih izdaj Martina Krpana iz
zasebnih zbirk ter l ikovnih upodobi tev tega vel ikega
l i terarnega junaka.

Števi lo udeležencev: največ 30 otrok, trajanje: 1 ura.
Program se izvaja po predhodni najavi za vrtčevske
skupine al i I . triado OŠ.

Program je za otroke brezplačen.

Prijave bomo sprejemali do petka, 30. septembra 2016,
na telefonsko številko 01 781 03 60.

Lepo vabljeni!

Občina Vel ike Lašče – Trubarjeva domačija

V avgustu je galerija Skedenj na Trubarjevi domačij i
zaživela v barvah Istre sl ikarke Žive Agrež iz Ljubl jane.
Živo Agrež in njeno ustvarjanje smo imel i pri ložnost
spoznati že lansko leto z razstavo Dol ina reke Krke. Ob
tej pri ložnosti se je spletlo tudi sodelovanje med
umetnico in vel ikolaškima pesnicama Ano Porenta in
Darinko Grmek Štrukel j , ki je dobi lo oprijeml j ivo obl iko v
razstavi Zgodbe valov. Upodobl jene zgodbe sta pesnici
ubesedi l i .

Na Trubarjevi domačij i se je Živa Agrež tokrat predstavi la
s sl ikami iz cikla Istra – ostanki časa.

Kot je zapisala umetnica, je ob pogledu na razpadajoče,
okrušene fasade starih mestec in vasi v notranjosti I stre
kar segla po sl ikarski lopatki , da bi z močnimi ,
prekrivajočimi nanosi vedno nove barve, ki   ni so nikol i
popolnoma prekri l i spodnj ih, ustvari la magijo okruškov
časa.

Čudovi te barve so prijetno poživi le galerijo, vanjo vnesle
pridih poletja in obogati le obiskovalcem nj ihovo izkušnjo
v Trubarjevem rojstnem kraju.

Barbara Pečnik
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Klarinetno-klavirski duo D. Sodje in T. Kaučič izvedel
dela Griega, A. Makorja, Falle, K. Pustinek Rakar, A.
Missona, Bartoka, H. Vidic in Cecchinija

Umetnika klarineti st Dušan Sodja in pianistka Tatjana
Kaučič v svojem več kot 22-letnem uspešnem in
raznol ikem delovanju, doma in na tujem, letos
nadal jujeta svoj začeti repertoar »v l judskem tonu.« Tako
sta po predstavi tvi le-tega v Slovenj Gradcu, na Jesenicah
in v Domžalah zdaj ponovi la del svojega evropskega
repertoarja (E. Grieg, M. d. Fal la, B. Bartok in T.
Cecchini ) , dodala že doslej naročena, posvečena in
izvedena slovenska dela skladatel jev Andreja Makorja,
Katarine Pustinek Rakar in Andreja Missona ter prvič
izvedla Kresno - rapsodijo na belokranjske ljudske iz
letošnjega leta Helene Vidic (roj . 1 987). Klarinetno-
klavirski toni , ki so tokrat izzvenel i v podružnični cerkvi
Marij inega oznanjenja na Vel iki Slevici pri Vel ikih Laščah
v okviru letošnjega (prvega) koncerta Velikolaškega
poletnega festivala, so spet dokazal i , kako preverjeni
izvajalci ne nastopajo le v bel i Ljubl jani , ampak je
nj ihovo poslanstvo tudi na dežel i , v kraj ih, kjer sta prav
omenjena umetnika že bi la gosta, pa vendarle tokrat s
popolnoma novim »l judskim« repertoarjem. Da pa je bi la
glasba evropskih vel ikanov le neke vrste odskočna deska,
še vedno sicer mnogo več kot pa zgol j programsko
maši lo, je Duo Claripiano nenehno dokazoval s skoraj
prevladujočo slovensko glasbo. Te oba umetnika nista
»odkri la« naenkrat, saj v prvi vrsti tako po koncertih kot
diskografskih dosežkih vel jata za vel ika ambasadorja
(izvirne) slovenske glasbe za svojo zasedbo. Tej se tako
al i drugače pogosto pridružujejo tudi dela evropskih
skladatel jev, ki so »v l judskem tonu.«

Z dosežki novih slovenskih del »v l judskem tonu« pa sta
oba umetnika presegla svoje dosedanje interpretacije. Ne
gre le za njuno programsko inovacijo, za glasbo, ki so jo
za klarinet in klavir napisal i Tomaž Habe, K. Pustinek
Rakar, Jani Golob, H. Vidic, A. Misson, Peter Šavl i , A.
Makor in Tadeja Vulc, gre za spodbudo vsem navedenim,
za nj ihovo real izacijo in seveda števi lne izvedbe na
Slovenskem in ki bodo z izdajo cedejke s temi del i in kar
dvema (zaporednima) koncertoma v Ljubl jani (11 . in 1 2.
okt. ) zaokroži l i tale tako napeti komornoglasbeni lok. Ta
se je tudi na Vel iki Slevici začel napenjati s pri redbama
dveh norveških samospevov (Solvejgina pesem in Zadnja
pomlad) E. Griega in se prvič razpotegni l prek Makorjeve
Histrie et amor (I . , I I . in I I I . ) , edinega tovrstnega dela, ki
je na šti rih zaporednih koncertih Dua Claripano doživelo
že kar šti ri izvedbe. Tri pri redbe španskih l judskim pesmi
(Mavrsko blago, Asturiana in Polo-ples iz Andaluzije) M.
d. Fal le pa je bi la še ena eskapada obeh izvajalcev »v
l judskem« tonu v evropski prostor. Nato pa spet vrni tev v
slovenske klarinetno-klavirske vode in že druga izvedba
slovenskih l judskih pesmi s Koroške, Venec treh dolin K.
Pustinek Rakar; morda gre prav v tem delu za eno najbol j

znači lnih pokraj in (poleg Makorjeve Istre), ki j ih oživl jata
v duu Sodja in Kaučičeva. Po odmoru je sledi la še (ena)
pri redba in druga izvedba al i ponovi tev Missonove
Marije in brodarja. Slednja predstavl ja variacije na
l judsko temo Marija z Ogrskega gre, edine v
napovedanem nizu s tako imenovano cerkveno, versko
vsebino; še ena (nova) odl ična skladba našega
komponista. Nova poživi tev al i kar neke vrste povratek v
stare dobre čase pa so predstavl jal i (šti rje) Romunski
plesi: Ples s palico, Ples s pasom, Buciumeana in Hitri
ples B. Bartoka. In sklep, kronan s sploh prvo (slovensko)
izvedbo Kresne, rapsodije na belokranjske ljudske H.
Vidic. V vseh navedenih primerih gre za izkl jučno
oživl janje slovenskega l judskega izroči la z
najrazl ičnejšimi sti lnimi prijemi in poudarki . Klarinetno-
klavirski Duo Claripiano pa je vse omenjeno spletel v
evropski niz in s tem samo še enkrat več dokazal , da je
zagotovo eden poglavi tnih novodobnih slovenskih
komornoglasbenih ansamblov in ki ga imamo Slovenci
prav po njuni zaslugi sploh prvič. N june odl ične
tehnične dispozicije pa so pri vseh teh interpretacijah
zgol j osnova, na kateri oba umetnika v izredni spregi
(z)gradi ta svoje (enkratne) interpretacije. N juno
muzici ranje počasi postaja naš standard kval i tetne
komornoglasbene scene, postaja naš zašči tni znak in kot
taka sta oba skupaj najbol j odl ična izvajalca glasbe za
njuni (dve) glasbi l i . Kar dva avtorja, slovenska skladatel ja
A. Misson in H. Vidic, pa sta bi la tudi prisotna na tem
koncertu svoj ih del , kar samo še dodatno kaže na vlogo
in pomen Dua Claripiano v našem kulturnem in še
posebej glasbenem prostoru, obenem pa zvišuje vrednost
tako tega koncerta kot celotnega Velikolaškega poletnega
festivala pri nas.

Tudi tokratne interpretacije so bi le daleč nad
pričakovanimi , kar je znalo oceni ti tudi nedel jsko
občinstvo (1 0. jul ija 201 6) v bl ižini Vel ikih Lašč. Še več:
plod njunih odl ičnih interpretacij evropske in slovenske
glasbe za klarinet in klavir je z aplavzi priploskalo še
dodatek, še eno od priredb za njuno zasedbo (klarinet in
klavir) i tal ijanskega baročnega skladatel ja Tomasa
Cecchinija, Ave Maria, oči tno in še dodatno poklonjeno
tudi p. c. Marij inega oznanjenja na Vel iki Slevici . Tudi z
besedami povezovalke Alenke Korenjak in uvodničarja
župana vel ikolaškega Antona Zakrajška.

Dr. Franc Križnar
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Čeprav KUD Marij Kogoj Turjak 23. septembra letos čaka
kulturna pri redi tev ob 60. obletnici ustanovi tve KUD-a na
Turjaku, pa smo tudi letos v mesecu juniju uspešno
real izi ral i dve (sicer najpomembnejši za KUD)
tradicionalni pri redi tvi , in sicer:

20. JUBILEJNO REVIJO PEVSKIH ZBOROV
OBČINE VELIKE LAŠČE Z GOSTI

Na njej je sodelovalo sedem domačih in dva gostujoča
zbora. Prav letošnja, jubi lejna revija je potekala v
Levstikovem domu v Vel . Laščah, saj je Turjaški grad do
nadal jnjega zaprt za javnost – lastnik je Ministrstvo za
kulturo RS. Kot že vsa leta dosedaj je organizator revij
KUD Marij Kogoj . Revij nam dosedaj na gradu Turjak ni
bi lo težko organizi rati , saj je vi teška dvorana gradu dovol j
vel ika in tudi kot domačini dobro poznamo grad. Zato
smo do letošnje revije goj i l i nekakšen strah, in šele ko je
g. župan jasno povedal , da bo tokratna jubi lejna revija
lahko organizi rana v Levstikovem domu, smo si
oddahni l i . Navezal i smo stike s KUD-om Primož Trubar,
ki nam je potem nudi l vse potrebno, od nj ihovih članov
je pri izvedbi revije vseskozi sodeloval Urban Gruden, ki
se mu lepo zahval jujemo.

Revija, ki je organizi rana tudi v počasti tev obletnice
Trubarjevega rojstva, je vendarle sprejeta kot potrebna v
naši občini . Tudi zato, ker Trubarjeva kl icna pesem v
uvodu revije kl iče "lube Slovence" k petju. To je zagotovo
naša občinska identi teta, na kar moramo biti ponosni vsi
občani . V tem duhu je v uvodnem delu revije
spregovori la tudi ga. podžupanja dr. Tatjana Devjak in za
njene besede se j i lepo zahval jujemo. Po koncu uradnega
dela revije, pred pogosti tvijo in druženjem smo podel i l i
tri Trubarjeva priznanja, med drugim tudi Občini Vel ike
Lašče, ki revijo že vseh 20 let obstoja sponzorira. G.
župan Anton Zakrajšek pa je odl ikoval mene,
predsednika organizatorja vseh dosedanj ih dvajsetih revij ,
za kar se mu iskreno zahval jujem. Ob zakl jučku
priredi tve smo se presel i l i v prostore, ki j ih je občina
estetsko in domiselno preuredi la tudi za tovrstna

druženja. Tam so vse pevke, pevce in obiskovalce
dočakale že obložene mize. Za pogosti tev so poskrbel i :
ga. Brigi ta Železnikar, ga. Simona Bavdek, ga. Katarina
Gačnik, g. Boštjan Perhaj in Marko Perhaj . Vsem se lepo
zahval jujemo za nj ihov trud.

Omeniti moram še dogodek, ki vendarle daje upanje za
svetlejšo prihodnost: Ker sem 1 00% inval id že dolga leta,
sem se po vsej verjetnosti zasmi l i l mlademu, prijaznemu
in oči tno zelo humani tarnemu fantu, učencu iz OŠ Vel .
Lašče. Ta fant me je ob priredi tvi spreml jal na vsakem
koraku in me na ta način varoval pred morebi tnim
nesrečnim slučajem. Ko sem ga vprašal po imenu, je
povedal , da je iz Vel ikih Lašč, in sicer Gašper Pirkovič.
Ker sem poznal vse vrl ine njegovih starih staršev, sem še
bol j prepričan v rek, ki pravi , da »jabolko ne pade daleč
od drevesa«. Spoštovani Gašper Pirkovič, za tako
plemeni ta in humana dejanja, korajžo in pravo skrb pa
tudi za domol jubje se ti lepo zahval jujem. S takšnimi
dejanj i vztrajaj in tako nevsi l j ivo spreminjaj svet okol i
sebe!

KUD Marij Kogoj se ob tem zahval juje za sodelovanje
tudi vsem pevkam in pevcem ter nj ihovim zborovodjem,
vsem obiskovalcem, KUD-u Primož Trubar, vodi tel j icama
Manci Petrič in Tini Kadenšek ter njunima pomočnicama
Jaši Petrovič in Lari Perhaj . Hvala prav vsem, ki ste
kakorkol i pomagal i , da se je letošnja 20. jubi lejna pevska
revija usešno zakl juči la. Nasvidenje prihodnjega junija!

Foto: N iko Samsa

TRADICIONALNO 23. MEDOBČINSKO
SREČANJE HARMONIKARJEV
''TURJAŠKI HARMONIKAR'' 2016

Tovrstna srečanja organizi ra KUD Marij Kogoj že vse od
junija 1 990 dal je in vztrajal i smo vse do danes, tudi zato,
ker so za kraj Turjak nadvse pomembna. Že na našem
prvem srečanju so sodeloval i harmonikarj i iz treh občin
in ta tradicija se je tekom let ohrani la, saj je letos
nastopi lo 22 harmonikark in harmonikarjev vseh starosti
iz 6 občin. To je vsekakor plemeni ta, povezovalna in
nesebična lastnost teh harmonikarskih srečanj . Zaradi
objektivnih razlogov do sedaj trikrat srečanja ni bi lo, zato
je letošnje srečanje 23. v 26 letih. Čeprav nismo tekom

20. jubilejno pevsko revijo
sta pričeli voditeljici

Manca Petrič in Tina Kadenšek.

Ena od prejemnic Trubarjevih
priznanj je tudi zborovodkinja

ga. Ladka Deterding.

Župan Občine Velike Lašče,
g. Anton Zakrajšek podeljuje odlikovanje

predsedniku organizatorja vseh dosedanjih
dvajestih revij Franciju Pečniku - Acu.
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let obstoja srečanj nikol i i skal i harmonikarjev z razpisi ,
j ih vsako leto »pripel jemo« na oder pet novih in prav
tol iko j ih preneha sodelovati . To in mnoga poznanstva
nam omogočajo vsestranskost in vsako leto se potrudimo,
da res vsem zainteresi ranim harmonikarjem in
harmonikarkam omogočimo, da se predstavijo na našem
odru. Vrednost teh srečanj je tudi to, da so
samoiniciativno »zrasla« na lastnih domačih temel j ih.
V juniju leta 1 990 je KUD Marij Kogoj organizi ral na
Turjaškem gradu mesec kulturnih pri redi tev s 5 kulturnimi
večeri z namenom ljudi kar najbol j poenoti ti , saj smo se
mnogi zavedal i skorajšnjega prihoda demokracije. Ena
izmed teh priredi tev je bi lo tudi prvo srečanje
harmonikarjev na Turjaku, zato je ta pri redi tev, ki se je
ohrani la do danes, eden pomembnejših projektov za nas
organizatorje.

Srečanje Turjaški harmonikar je posvečeno spominu na
zmago kranjskih čet nad Turki pri Si sku pod povel jstvom
Andreja Turjaškega, z nj im pa tudi počastimo državni
praznik 25. junij . Obenem se s srečanjem spomnimo na
legendarnega pokojnega harmonikarja g. Alojza Centa, ki
je bi l tudi prvi pobudnik za tovrstna srečanja. Vse to je
zelo pomembno, saj s tem spodbujamo domol jubje in to
mora bi ti tudi dovol j vel ik motiv za obstoj KUD-a Marij
Kogoj tudi v bodoče.

Iz naše občine je prvič letos nastopi l g. Borut Tomažin iz
Mohorjev. Na srečanje se je izredno resno pripravi l ,
nastopi l je celo v narodni noši , s seboj pa je pripel jal
tudi svoja dva sina, ki naj bi v prihodnosti postala
harmonikarja. S tem je pokazal na skrb za ohranjanje
tradicije in izkazal vel iko domol jubje.

S skupnimi močmi smo letošnje srečanje uspešno
izpel jal i , najbol j zaslužni , ki se j im organizator iskreno
zahval juje za pomoč, so naslednj i člani : Boštjan in
Marko Perhaj , Evgen Šerbec, Katarina in Aleš Gačnik,
Marko Zelnik, Rok Pečnik, David Centa, Simon Petrič,
Mi lena Gačnik, Jože Virant ter Jaša Petrovič in Manca
Petrič. Vsi omenjeni so lahko ponosni , saj s svojo
požrtvovalnostjo, aktivnim delom in pomočjo KUD-u

Marij Kogoj največ pripomorejo k nadal jnjemu ohranjanju
slovenske države in naše identi tete. Ob tem se lepo
zahval jujemo tudi vsem nastopajočim harmonikarkam in
harmonikarjem ter vsem obiskovalcem.

KUD MARIJ KOGOJ Turjak
Predsednik: Franci Pečnik – AC

KUD Marij Kogoj Turjak

vabi na

v petek, 23. 9., ob 18h

v Domu krajanov Turjak.

VABLJEN I !

Voditeljici Manca Petrič in Jaša Petrovič
ter Katarina Gačnik in Simon Petrič

Najdlje na Turjaškem harmonikarju sodelujeta Blaž
Mataž iz Škofljice in Jani Žnidaršič iz Dobrepolja, ki je
na letošnje srečanje pripeljal tudi bodočo pevko Niko

Marko Zelnik in
Rok Pečnik sta poskrbela,
da nastopajoči niso ostali

lačni in žejni.

Foto: Evgen Šerbec
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Vseživl jenjsko učenje

Ste se pravkar upokoj i l i in ne veste, kako bi kval i tetno
preživel i del svojega prostega časa? Ste že dolgo
upokojeni , pa se vam zdi , da bi želel i v svoje živl jenje
vkl juči ti kaj novega, se česa nauči ti , spoznati nove l judi ,
se druži ti s sebi podobnimi?

Morda ste zaposleni , sedanj i izzivi vam ne zadoščajo in
meni te, da imate čas in vol jo za dodatna spoznanja. Al i
pa sploh ne hodi te v službo oz. na organizi rano delo in
bi se radi vkl juči l i v okol je, v katerem bi lahko razvijal i
svoje darove, izrazi l i svojo ustvarjalnost in se nauči l i česa
novega.

Morda pa ste že iskal i svoje znanje al i izrazi l i svojo
ustvarjalnost v eni od skupin, ki delujejo v okviru UTŽO
Vel ike Lašče, in torej to področje že dobro poznate.

Kdorkol i že ste al i kamorkol i že sodi te, naj povemo, da je
Univerza za tretje živl jenjsko obdobje Vel ike Lašče
odprta za vse: stare in mlade, izobražene al i ne,
pomembno je, da si žel i te znanja s področij , ki j ih UTŽO
pokriva: spoznavanje naših krajev, i skanje odgovorov o
bistvu živl jenja skozi fi lozofijo, l i terarno in l ikovno
ustvarjanje, angleški jezik, amaterska fotografija,
zdravi lna zel i šča i td.

Krožki se odvijajo na razl ičnih lokacijah, največ na
Trubarjevi domačij i na Rašici in v Levstikovem domu v
Vel ikih Laščah, seveda pa gremo tudi v naravo al i na
kakšen izlet, kar je še posebej pri l jubl jena aktivnost.
Letos nas čaka tudi nekaj novosti : za ti ste, ki bi se radi
seznani l i z osnovami računalništva oz. svoje znanje
nadgradi l i , bomo ponovno organizi ral i računalniški
krožek, ponovno pa bodo na program uvrščeni tudi
pogovori z zdravnico, pred leti zelo pri l jubl jen debatni
krožek.

Delo v skupinah je zastavl jeno tako, da poleg mentorja,
ki v okviru svojega krožka podel i svoje znanje (poudari ti
vel ja, da študijske krožke vodijo vrhunski strokovnjaki s
svojega področja), v tem procesu tudi sami prispevate k
temu znanju. Živl jenjske izkušnje vsakega posameznika
so namreč edinstvene in zato dragocene, zato bi bi lo
škoda, da j ih ne bi podel i l i z drugimi . Če ste mladi in bi
radi košček znanja iz nabora l judi z bogatimi
živl jenjskimi izkušnjami , bi bi l i pripravl jeni z nj imi
podel i ti svoje znanje, ki je zaradi hi trega razvoja
tehnologije nj im še tuje? Želel i bi namreč, da bi se tudi
pri nas vedno bol j popularno medgeneracijsko
sodelovanje čim bol j razvi lo.

Če bi radi izvedel i kaj več o delovanju univerze (to je le
naziv, ki ne predpostavl ja fakultetne izobrazbe, zato se
ga ne ustraši te) al i če bi se radi ponovno srečal i s sošolci
iz preteklega šolskega leta in z nj imi poklepetal i ob pijači
in majhnem prigrizku, ste vabl jeni na uvodno srečanje 5.
oktobra, kot je predstavl jeno v Trobl i v posebnem letaku.
Poleg podrobnejših informacij o vsebini posameznih

programov, ki j ih bodo predstavi l i posamezni mentorj i ,
boste lahko zastavl jal i vprašanja al i predlagal i nove teme
ter se – če se boste tako odloči l i – tudi vpisal i v naslednj i
šolski semester.

Če se boste udeleži l i omenjenega srečanja, razmisl i te, da
bi s seboj pripel jal i še kakšnega/o prijatel ja/ico al i
znanca/ko, za katere pa ni nujno, da so iz naše občine.
Univerza je odprta za vse, ki j ih to zanima. Zakaj bi
nekateri l judje iz naše občine hodi l i na izobraževanje v
Ljubl jano, ko pa imamo tudi pri nas zanimive teme, ki j ih
drugje ni najti . Se torej vidimo 5. oktobra!

Danica Cvetko

UČENJE VSE ŽIVLJENJE
Univerza za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče

ŠOLSKO LETO 2016/2017

Vabl jeni na

SREČANJE OB PRIČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA,

ki bo v sredo, 5. oktobra, ob 17.30
na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Krožki :
Naš kraj včeraj , danes, jutri , Fi lozofija na Slovenskem,

Li terarna skupina, Angleščina za začetnike,
Amaterska fotografija, računalniški krožek,

študijski krožek Parnas, čebelarski krožek,
zel i ščarske in l ikovne delavnice,

pogovori z zdravnico i td.

UTŽO Velike Lašče – KUD Primož Trubar Velike Lašče

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,
BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

LJUBLJANA
v sodelovanju

z Občino Velike Lašče

vabi na
odprtje

likovne razstave
s krajšo kulturno priredi tvijo ter
predstavitev knjige z naslovom
Poklon izgubljenim očem

v četrtek, 15. 9. 2016,
ob 19. uri na Trubarjevi domačiji.

Svoja dela bodo razstavl jale
članice l ikovne dejavnosti DMSBZT Ljubl jana.

Pri redi tev bo vodi la Ana Strauch.

PRISRČNO VABLJENI!



V minulem letu smo se v l i terarni skupini KUD Primož Trubar
najraje ustavl jal i pri igrah, ki so nam razgibale možgane in nas
včasih si l i le tudi , da smo pokukal i v Slovar slovenskega knj ižnega
jezika: premetanke, sestavl janke, prepogibanke so bi le ti ste, ki so
nas najbol j navduševale. Posvečal i smo se branju in pisanju basni
in pravl j ic, pisanju pesmi z razl ičnimi zahtevami : al i teracijami ,
akrostihom, metaforami in take, pri katerih se začetek sklene s
koncem, ob koncu leta pa se znova obrni l i k Trubarju in pisal i
abecedne pesmi …

Bi l i smo dejavni tudi navzven: udeleži l i smo
se območnega srečanja l i teratov, ki ga
organizi ra OI Ljubl jana okol ica (4. 2. 201 6 v
Kultu 3000 v Ljubl jani ) . Darinka Grmek
Štrukel j in Ana Porenta sva sodeloval i kot
avtorici poezije na razstavi sl ikarke Žive
Agrež, ki je bi la v galerij i knj ižnice Prežihov
Voranc v Ljubl jani 30. maja 201 6. Živa Agrež
je posl ikala barvi ta platna, na katera je ujela
igre vode, razstavo je poimenovala Zgodbe
valov. Profesor in skladatel j Tomaž Habe je
sporoči la sl ik prel i l v glasbeno govorico in v
programu otrvori tve odigral svoje klavirsko
delo, Darinka in Ana pa sva prebiral i pesmi ,
ustvarjene k posameznim sl ikam. Člani
l i terarne skupine smo sodeloval i tudi na
l i terarnem srečanju našega področja, ki ga
organizi ra g. Ivan Šega in se je odvijalo v
Maticovi etno hiši v Ravnem Dolu (23. 6.
201 6). Za konec leta (5. 7. 201 6) pa smo se
znova odpravi l i na naš izlet, ki je namenjen
tudi prel ivanju govorice kraja, na katerem se
nahajamo, v besede. Po izletu seveda ne
manjka družabni del , klepet ob hrani in
pijači . Za pokušino na tem mestu objavl jamo
cikel pesmi , ki j ih je na tem izletu zapisala
Darinka Grmek Štrukel j . Tudi fotografije so z
našega končnega izleta.

V novem študijskem
letu vabimo vse, ki
vas zanima igranje
al i pa tudi ustvarjan-
je z besedami , da se
nam pridruži te!

UTŽO Vel ike Lašče

NA SVETEM PRIMOŽU
I.
Vidim senco lipe,
slišim tišino
in rahel šepet v krošnji.
Vonjam lipovo cvetje.
Dotikam se tal,
čeprav občutim svobodo
in odsotnost ustvarjalnosti.
Spominja me na
večnost, ki si jo želim.

II.
Sv. Primus
v cerkvici na hribu
že stoletja dežura, straži.
Ura v zvoniku mu šteje čas.

Carolus Ultimus
de gente sua
(zadnji svojega rodu)
ima parcelo zraven.
Nagrobni kamen
si je pripravil sam
za večen spomin in okras.

III.
Sedim pod lipo
in mislim,
da nič ne mislim ,
in vem,
da misli lažejo.

Na travniku
se pase čreda konj.
Ali oni razmišljajo?
Večni vprašaj brez odgovora.

V travi vsaksebi
sedijo sotrpini.
Ali oni razmišljajo?
Če mislijo,
me zanima, kaj.
Večna radovednost.

Ana pride fotkat
in reče:
Delaj se, da delaš.
Ni problema,
to delo mi najbolj diši.

V krošnji zašumi.

Darinka Grmek Štrukel j

Vseživl jenjsko učenje



Zavod Parnas je 30. avgusta 201 6 na Trubarjevi domačiji na
Rašici predstavil svojo novo knjigo Poslušaj narod, kako
govori … O hišnih in ledinskih imenih. To je že šesta knjiga
iz zbirke Vodnik za odkrivanje naše dediščine. Vsebina
knjige je rezultat raziskovanj članic Študijskega krožka
Parnas – UTŽO Velike Lašče v šolskem letu 201 5/1 6 (1 08
strani, 1 5x1 5 cm, mehka vezava, cena: 1 0 EUR).

Predstavitev, ki jo je povezoval Jože Starič, smo si zamisl i l i
kot srečanje vseh sodelujočih pri projektu - avtoric,
sodelavcev, botrov, sponzorjev in vseh ostal ih
podpornikov našega dela. Vsi so se lepo odzval i in tako je
bi la galerija Skedenj povsem polna. V uvodnem nagovoru
je Metka Starič predstavi la celoten projekt nastajanja
knjige - od sodelovanja članic preko Študijskega krožka
Parnas do samostojnega dela članic in pridobivanja
sredstev za izdajo knjige. Povedala je, da "… nas sistemi
vedno postavl jajo v podrejen položaj. Navadi l i smo se, da
čakamo, kaj bodo za nas naredi l i drugi . Z aktivnim
delovanjem v študijskem krožku pa ne čakamo več,
ampak naredimo nekaj - najprej zase, in ker smo pri tem
iskreni , tudi za druge."

V nadal jevanju je Jože Starič k besedi povabi l avtorice
knjige. V pogovoru z njim so predstavi le svoje poglede na
vsebino in izkušnje pri delu v ŠK : Teja Hočevar, ki je
raziskala kraje, ki so j im gospodari l i ortneški gospodje, in
iskala mejne kamne - "rihtne confine"; Iva Jakič, ki je
raziskala rodbino Stražišarjevih pri Uzmanih in še posebej
zgodbo babice Pepe, ki jo je odkrivala na podlagi svojega
bogatega družinskega arhiva; Li l i Mahne, ki je predstavi la

domačijo Mohor v Javorjah in živl jenjsko zgodbo Julke
Intihar; Marinka Dernovšek, ki so jo zanimala ledinska
imena okrog njene rodne vasi Pri lesje in zgodbe
domačinov - Malnskih in Malnarjevih, med katerimi je tudi
znameniti Žefranček iz Levstikovega Junteza.
V drugem delu so bi le na oder povabl jene članice ŠK, ki
so sodelovale pri raziskavi ledinskih imen v Robu in
okol ici : Jožica Bizjak, Zorka Grobelšek, Lea Hiti , Majda
Tekavec, Nevenka Peterl in in Vesna Piršič, žal se nam na
predstavi tvi nista mogl i pridruži ti še Marija Kraševec in
Stana Škul j . V tretjem delu so o svojem delu spregovori le
še Vera Gorjup, ki j i nikol i ne zmanjka zgodb iz Krvave
Peči pa tudi druge kraje in l judi poveže v nepozabne
zgodbe, Majda Jakše Ujčič, ki jo je potegni lo v robarsko
šolo in v sistematičen pregled hišnih imen v Robu z
bl ižnjo okol ico, podatke iz arhiva je dopolni la z
osebnimi spomini in vedenj i Stane Škul j in Vere Gorjup,
ter Metka Starič, ki je zbrala spomine o Retjah in poiskala
ledinska imena, ki govorijo o posel i tvi naših krajev v
pradavnini .

Sledi le so zahvale vel ikim botrom, ki so z obl jubo za
nakup desetih knj ig, ko (če) izidejo - vsi so svoje botrske
obl jube že izpolni l i , objavl jeni pa so tudi v knj igi . S
svojo podporo so povedal i , da verjamejo v nastanek
knj ige. Sponzorsko (z reklamo) sta knj igo podprla
Avtohiša Zalar in Maxtel , d.o.o. , donacijo je prispeval
Kuss, d.o.o. , zakl jučno priredi tev pa je podprla Občina
Vel ike Lašče. Zahvale so prejel i še obl ikovalec Srečo
Knafelc, Rudi Majerle, ki je prijazno odstopi l fotografijo
za zadnjo stran, Nuša Dedo Lale, ki je poleg Majde Jakše
Ujčič priskoči la na pomoč pri jezikovnem pregledu. Za
ozvočenje in snemanje pri redi tve sta poskrbela Zdene in
N iko Samsa iz KUD Primož Trubar. Na koncu je Danica
Cvetko vse prisotne povabi la k sodelovanju v UTŽO
Vel ike Lašče, ki ponuja pestro paleto študijskih aktivnosti
za odrasle tudi v naslednjem šolskem letu – uvodno
srečanje bo 5. oktobra. Lepo so vabl jeni tudi novi člani .
Po priredi tvi je sledi la pogosti tev, ki so jo pripravi le
članice ŠK Parnas in jo postregle ob sodelovanju
Parnasovih prostovol jcev, ti so poskrbel i tudi za prodajo
knj ig.
Knj ige je še vedno možno kupi ti v Zavodu Parnas.
Hvala vsem, ki nas podpirate!

Metka Starič, Zavod Parnas
Foto: Zorka Grobelšek in Metka Starič

Predstavitev knjige Poslušaj narod, kako govori …
O hišnih in ledinskih imenih je na Trubarjevi domačiji

sproščeno povezoval Jože Starič.

Prvi del avtoric
knjige med

predstavitvijo:
Lili Mahne,
Iva Jakič,

Marinka Dernovšek
in Teja Hočevar

Drugi del avtoric, ki so pripravile samostojne prispevke v knjigi:
Metka Starič, Majda Jakše Ujčič in Vera Gorjup,
cvetlični aranžma je oblikovala Jožica Bizjak,

z ozvočenjem pa je priskočil na pomoč KUD Primož Trubar.

Vseživl jenjsko učenje



Turizem

Projektna skupina se je sestala v mesecu juliju. Predstavljene
so bile realizirane aktivnosti in načrtovani projekti .
V preteklih mesecih so bili realizirani naslednji projekti
in aktivnosti:
- novi koši za razl ične vrste odpadkov ob cesti Ljubl ja-
na–Kočevje,
- postavi tev nove turistične signal izacije za lokacij i Pod-
smreka (Josip Stri tar) in Dolnje Retje (Fran Levstik),
- izpopolnjena ponudba spominkov na Trubarjevi domačij i ,
- novo promocijsko gradivo – trganka,
- začetek ustreznih postopkov za izgradnjo pešpoti Vel ike
Lašče–Male Lašče,
- evidentirani sta dve avtodomarski postajališči (Turjak, Rašica),
- prenova dela strehe oz. slemena Stritarjeve kašče.
Predstavljene so bile planirane aktivnosti, ki se nanašajo
na turizem in kulturo:
- postavi tev usmerjevalnih lamel v centru Vel ikih Lašč za
pomembnejše objekte (osnovno šolo, glasbeno šolo,
športno dvorano, lekarno, zdravstveno postajo, pošto…),
- sodelovanje na stojnici »Točka.Zate« v avgustu,
- določi tev upravl javcev pešpoti ,
- razglasitev Stritarjeve kašče za spomenik lokalnega pomena,
- ustanovi tev TIC (turi stično informacijskega centra),
- razpis za obl ikovanje logotipa »Zibelka slovenske kulture«

Podanih je bilo tudi več pobud in predlogov:
- v naslednjem koraku po vzpostavi tvi pešpoti od Vel ikih
Lašč do Mal ih Lašč bi uredi l i tudi nadal jevanje trase do
Rašice in preko lesenega mostu do Trubarjeve domačije;
- glede označevanja in postavl janja usmerjevalnih lamel v
Vel ikih Laščah bi najprej celostno pregledal i stanje in
potrebe ter nato postopoma postavl jal i table;
- načrtovani TIC bi lahko prevzel funkcijo glavnega
promotorja in koordinatorja obiskovalcev ter ponudnikov,
- izpostavl jeno je bi lo vprašanje, kdo financira TIC.
Predstavl jen je bi l model , kako deluje zakonodaja in
financiranje TIC-ev na Hrvaškem;
- omenjeno je bilo, da je Rašica dobila status 3. protestantske-
ga mesta v Sloveniji . S tem bi lahko gradil i naprej ter vključi l i v
koncept turizma. Župan je dodal, da je že imenovan častni
odbor za obeležitev 500. obletnice reformacije;
- podana je bi la pobuda, kako bi lahko spodbudi l i
posameznike k odpiranju prenočišč, mogoče z razpisi ,
zagotavl janjem sredstev v proračunu;
- predstavl jen je bi l razpis »Naj tematska pot 201 6« in
predlog, da bi nanj prijavi l i Vel ikolaško kulturno pot, s
čimer so se člani projektne skupine strinjal i ;
- več naj bi se povezoval i s Turizmom Ljubl jana, delal i na
trženju enodnevnega turizma, izletov po občini ;
- predlagana je bi la izvedba poletnega glasbenega festivala;
- dotakni l i so se vprašanja, kaj občina lahko trži in kaj je
celostna ponudba občine;
- na poziv Turizma Ljubl jana bo možno nadal jevanje
delavnic in oddaja prijav pobud v sklopu RDO Osrednja
Slovenija – turistične novosti , ideje, projekti 201 6–201 8;
- slogan in logotip sta pomembna kot rdeča ni t celostne
podobe in ponudbe celega območja;
- pešpoti naj bi bi le bol j povezane z gostinci in ponudniki
v nj ihovi neposredni bl ižini .

N ika Perovšek, občinska uprava

Ljubl jana – Zelena prestolnica Evrope 201 6 je v mesecu
avgustu gosti la tudi lokalne ponudnike iz naše občine. V
samem mestnem jedru, v sklopu info točke pred Mestno
hišo so se na šti rih stojnicah predstavi l i : Društvo za
ohranjanje dediščine z Gradeža, Društvo podeželskih žena
Velike Lašče, Čebelarsko društvo Velike Lašče, Zavod
Parnas in Trubarjeva domačija. V četrtek, 1 8. avgusta, med
1 0. in 17. uro so mimoidoči lahko spoznaval i utrinke naše
dediščine in poizkusi l i lokalne dobrote.
Z Gradeža so predstavi l i izdelovanje zobotrebcev,
pletenje košar in predenje s kolovratom ter ponudi l i svoje
najbol j znane jedi – suho sadje, marmelade, proseno
potico, . . . Podeželske žene so pripravi le in ponudi le
vel iko dobrot ter prikazale izdelavo rož iz krep papirja.

Čebelarstvo in medene izdelke sta predstavi la predstavnika
iz Čebelarskega društva Velike Lašče Hilda Gruden in
Avguštin Petrovčič, ki sta s seboj prinesla steklen panj, poln
čebel. Zavod Parnas je s fotografsko razstavo Alenke
Škamperle povabi l v Mišjo dol ino ter predstavi l ideje za
odkrivanje naravne dediščine. Vel ike Lašče je zastopala
tudi Trubarjeva domačija – s ponudbo spominkov, zgibank
in namigov za enodnevne izlete.

Zanimivo dogajanje so ves čas spreml jale skupine turistov
in drugih obiskovalcev. Stojnice so bi le zelo dobro
obiskane, predstavi tve atraktivne, zato smo prepričani , da
smo pusti l i dober vti s in prisrčno povabi lo v zibelko
slovenske kulture.

Barbara Pečnik in N ika Perovšek
Foto: Barbara Pečnik

Čebelarja Avguštin Petrovčič in Hilda Gruden iz Velikih Lašč

Izdelovanje papirnatih rož (DPŽ Velike Lašče)



Turizem Ljubl jana je v mesecu trajnostnega turizma v
okviru programa Ljubl jana – zelena prestolnica Evrope
201 6 povabi l k sodelovanju lokalne ponudnike iz
posameznih občin l jubl janske regije. Vel ikolaška občina
se je na informacijski točki Točka.Zate pred l jubl janskim
magistratom predstavi la 1 8. avgusta 201 6 od 1 0. do 1 7.
ure, poleg drugih je sodelovalo tudi naše Društvo za
ohranjanje dediščine Gradež.
Na promocijski stojnici so bi l i obiskovalcem na voljo letaki
in zgibanke v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku s
predstavitvijo dela in prireditev društva. Članice so za
pokušino in za prodajo napekle tradicionalne izvirne
slaščice: kašnato potico, moško potico, pehtranov kolač,
pecivo domači prijatel j , narastek iz prosene kaše s suhimi
sl ivami. Poleg tega smo ponudi l i običajne izdelke našega
društva: suho sadje in suho sadje v čokoladi , domače
marmelade in razl ične vrste žganja. Še posebej je navduši l
Irenin narastek s proseno kašo in sl ivami, mlada družinica
iz Poljske pa si je izbrala kar pet lončkov domače
marmelade.

Andrej je ves čas pridno pletel košarice, Tončka je iz
l ičkanja ustvarjala predpražnike in s Slavko delala
zobotrebce, Joža je na kolovratu predla lan. Vsa stara
kmečka opravi la so mimoidoči navdušeno in pozorno
opazoval i , marsikdo j ih je videl celo prvič. Zanimanja za
naše društvo je bi lo izredno vel iko, tako da je bi lo od
časa do časa kar premalo članov in članic, da bi se lahko
pogovori l i z vsemi domačimi in tuj imi obiskovalci .
Nekaterim tujcem je bi lo žal , da so prišl i v Ljubl jano le
za en dan, drugi so povedal i , da potujejo po Slovenij i ,
vendar ne bodo mogl i obiskati naše vasi , čeprav bi si jo
želel i glede na zanimivosti , ki so j ih izvedel i . Opazi l i smo

lahko tudi vodene skupine tuj ih turistov, ki bi si želel i
ustaviti pri nas, vendar so jih vodniki po programu moral i
prehitro odpel jati naprej. Kl jub temu so tako domači kot
tuj i turisti pridno jemali naš promocijski material .
Okol i poldneva je nastopi la tudi naša vokalna skupina
Suhe češpl je s spreml javo Simona in Klemna. Aplavz
poslušalcev je potrdi l , da so j ih navduši le s svoj imi
l judskimi pesmimi , nekaterim pa so bi l i še posebej všeč
nj ihova domača glasbi la in noša.
Predstavi tev našega društva je navduši la vse, ki so se vsaj
za trenutek ustavi l i ob stojnici . Tisti , ki so prisluhni l i
razlagam o sušenju sadja in o drugih dejavnostih društva
ter o zanimivostih v vasi , pa so izrazi l i vel iko podporo
našim prizadevanjem za ohranjanje dediščine.

Zdenka Zabukovec

Turizem



Petega avgusta so bi la zakl jučena gradbena dela na
postajal i šču za avtodome v Krvavi Peči , 1 3. avgusta pa je
bi lo v prisotnosti članov karavaning kluba Slovenija in ob
prisotnih povabl jenih domačinih in gostih postajal i šče
tudi uradno in svečano z rezanjem traku odprto.
Pohval im naj ob tej pri ložnosti tudi predsednika odbora
za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem pri občinskem
svetu Občine Vel ike Lašče, Ivana Levstika, ki si je prišel
ogledat zakl jučeno postajal i šče in s tem izkazal
pozornost delovanju privatne iniciative. Vel ika zahvala
gre tudi sovaščanom, ki so mi posebej pri končnem
urejanju postajal i šča ogromno pomagal i !

Postajal i šče je opreml jeno z vodo, električnimi prikl jučki
po evropskih standardih, ima stalen brezžični dostop do
interneta, gostje pa lahko koristijo
kurišče “odprti ogenj” (naši prvi
gostje so ga!), kolesa, lahko pa si
privoščijo tudi api terapijsko
ležišče v čebelnjaku. V bl ižnj i
prihodnosti bo na steni objekta ob
postajal i šču postavl jena tudi
informacijska tabla, če pa bodo
želel i , bodo na zanimive točke v
okol ici vasi tudi vodeni .

Upam, da bo ta prvi korak
pomeni l dovol j vel iko vzpodbudo
tudi za vse ti ste prebivalce Občine
Vel ike Lašče, ki imajo primeren
prostor za pripravo postajal i šča in
pa seveda vesel je za delo s turi sti
in bodo videl i v tej dejavnosti
možnost dopolni lnega dohodka.
Predstavnika CCS sta z nočnim
postankom svoj ih vozi l tudi prva
preizkusi la postajal i šče. Prepričan
sem, da se bo dober glas hi tro
razši ri l med avtodomarj i ,
postajal i šče pa se bo v najkrajšem
času uvrsti lo tudi v kataloge
avtodomarstva za naslednje leto.

Srečo Knafelc,
foto: Metka Starič, Srečo Knafelc

Opomba uredništva: prispevek ni lektoriran

Turizem



V nedeljo, 1 0. jul ija 201 6, so J . A. Z. in družbeniki , k. d.,
znova pripravi l i prireditev Komarjev dan, ki je primerna za
družine in družbe, saj je polna zabavne rekreacije in
tekmovanj za vse generacije ter popestrena z ustvarjalnimi
delavnicami, ki smo jih pripravi l i sodelavci Zavoda za
razvijanje ustvarjalnosti . Za gostinsko ponudbo je na
prireditvi poskrbela Skarpa, d. o. o. Prireditev je podprla
Občina Velike Lašče.

Na prizorišču so obiskovalce najprej pričakale delavnice:
z Darinko Grmek Štrukel j smo izdeloval i lovi lce sanj , s
Heleno Hegler in Ano Porenta smo izdeloval i šči tnike
proti soncu, barvi te ogrl ice in
požrešne ribice (narisala nam
jih je l ikovna pedagoginja Saša
Žust), z Andrejem Štrukl jem
leteče nogavice - zmaje in s
Saško Strnad iz TD Podgora
smo si naredi l i naki t al i pa
l ične dekorativne slamice za
srkanje osveži lnih pijač. Otroci
so tudi tokrat dobi l i v dar
sl ikanico Matematična dežela v
Ravnem in Krivem kral jestvu in
se poigral i s križci in krožci (tri
v vrsto).

Tudi kozaklamf letos ni izostal !
Pod vodstvom Marka Kožarja
se je na travnatem igrišču, na
posebej označeni površini , po
nekaj ogrevalnih igrah pričelo
6. svetovno prvenstvo. Po tekmi
je M. Kožar povedal : »Prijavi lo
se je 11 tekmovalcev. Zaradi
majhnega števi la smo
izjemoma povabi l i na tekmo
tudi starejše, ti pa so na koncu
tako resno zgrabi l i pri ložnost,
da niso pusti l i otrok do vidnejših
uvrsti tev.« Po polfinalni tekmi je v
finale odšlo 7 tekmovalcev, ki so na
koncu dosegl i takle rezultat (moški in
fantje):
1 . A. Strnad
2. M. Ponikvar
3. R. Kastigar
4. M. Kastigar
5. D. Ponikvar
1 . mesto v konkurenci damic je
dosegla N. Cimperman, T. Cimperman
pa je kot najmlajši udeleženec prejel
še poseben pokal .
Za naslednje leto razmišl jamo, da
bomo naredi l i dve kategorij i
tekmovalcev: pod 1 4 in nad 1 4 let.

Krona dneva pa je bi l komarjev biatlon (veslanje in
strel janje z lokom), ki ga je vodi l Božo Zalar v
sodelovanju z Lokostrelskim društvom Turjak.

Obiskovalci so se lahko pred
pričetkom tekmovanja popel jal i po
Rašici s kanuj i . Ekipe, tokrat j ih je
tekmovalo 1 2, so se najprej
pomeri le v spretnostni vožnj i s
čolni . V smeri proti toku je ekipa
veslala naravnost, pri boji je obrni la
v tok ter nazaj vozi la slalom, in sicer
tako, da se je en član ekipe dotakni l
vsake tarče – komarja, obešenega
nad reko. Nedotaknjen komar je
pomeni l pribi tek 1 0 s k skupnemu
času vožnje. Druga spretnost, v
kateri so se ekipe pomeri le, je bi la
lokostrelstvo. Vsaka tekmovalka in
tekmovalec je imel 3 puščice, s
katerimi je zadeval tarčo – komarja.
Vsaka puščica, ki je zadela komarja,

je pomeni la 1 0 s odštevka časa od časa, ki ga je ekipa
dosegla pri vožnj i s čolnom.

Turizem



Končna razvrsti tev (imena ekip) je
bi la taka:
1 . Zmagovalci
2. Švig švag
3. A je to
4. Stajški
5. Mustang
6. Ti tanik
7. in 8. Ana in
Elza ter Ekipa,
da te skipa
9. Zlatolaska
1 0. Raški komar
11 . Kozl ički
1 2. Nero

Popoldne na Rašici je hi tro mini lo,
saj se je neprestano kaj dogajalo.
Zadovol jni obiskovalci so bi l i
navdušeni nad organizacijo in
ponudbo Komarjevega dneva in
čudovi t ambient ob Rašici je vsaj za
en poletni dan oživel in prinesl živ
žav na bregove za Trubarjevo
domačijo.

Besedi lo: Ana Porenta
Foto: Gregor Grešak, Helena Hegler

in Ana Porenta

Letošnje poletje se je na koncu izkazalo pa čeprav smo ga že skoraj odpisal i .
Od zadnje Troble so se zvrsti l i v Lojzovem teatru trije dogodki , ki so vsi po
vrsti doživel i navdušen sprejem.

Najprej se je vrni l na prizorišče Gregor Čušin, ki je 2. jul ija odigral predstavo
Pešec in bi l na koncu zelo zadovol jen z odzivom publ ike. Za naslednje leto je
sam predlagal izvedbo svojega novega dela. Seveda ga bomo z vesel jem
pričakal i !

Drugi dogodek je bi l 1 8. avgusta, ko
se je tretj ič, tokrat s prijatel jem
Tomažem, pojavi l Boris Muževič.
N jegovega glasu se človek tako in
tako ne more naposlušati , tokrat pa je
Tomaž z viol ino tako dobro dopolni l
Borisa, da je bi l glasbeni uži tek res
vel ik. Spet sta preigravala country in
i rsko glasbo in dokazala, da igrata s
srcem, saj se je igranje pod nad-
streškom Doma veteranov kočalo šele ob pol enajsti uri . Tja nas je namreč iz
Lojzovega teatra pregnala kratka, zoprna ploha. Izkazalo pa se je, da je bi lo to
za sam dogodek še dobro, saj v teatru ne bi mogla igrati do tako pozne ure.
Ker je bi l to prvi dogodek po smrti Alojza Usenika, smo se vsi z minuto
molka pokloni l i njegovemu spominu.

Tretj i dogodek
28. avgusta pa
je bi l malo
večj i zalogaj ,
saj smo gosti l i
vel iko glasbe-
no skupino
Kranjskih tam-
burašev pod
umetniškim
vodstvom
Damirja Zajca.
Pred začetkom
smo bi l i skep-
tični oboj i , že
na sami vaj i ,
posebej pa še
na koncertu samem, pa se je izkazalo, da ima Lojzov teater dobro akustiko
tudi za tako glasbo, ozvočenja za instrumente sploh nismo pogrešal i . Moram
pa se na tem mestu zahval i ti Jožetu Mustarju, ker nam je brezplačno postavi l
ozvočeneje za pevki in instrumentalna sol ista. V celoti gledano lahko rečemo,
da je bi l dogodek enkraten v vseh pogledih in zadovol jstvo tako publ ike kot
izvajalcev zelo vel iko.

Srečo Knafelc
Foto: Alenka Sakelšek (Muževič), Jure Knafelc (ostalo)
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Društva

29. jul ij je god sv. Marte, zavetnice
gostol jubja, doma in družin, ki ga
vsako leto praznujejo tudi članice
Društva podeželskih žena Vel ike
Lašče, izmenično eno leto s sveto
mašo v cerkvi v Robu, drugo leto v
cerkvi v Vel ikih Laščah. Letos so
praznovale v Vel ikih Laščah.

V svoj ih prazničnih oblekah in s
praporjem, ki ga nosi Draga
Ponikvar, so pred farno cerkvijo v
Vel ikih Laščah pričakale farane in
j ih pospremi le k sveti maši . Zbrane
je v cerkvi nagovori la predsednica
Društva podeželskih žena Vel ike
Lašče Magdalena Peterl in, sledi la je
maša, ki jo je vodi l župnik Andrej Ojstrež, sodelovale pa
so tudi članice društva Ciri la Marinčič, Majda Novak in
Mi lka Debel jak. Po končani maši se je ob dobrotah, ki so
j ih pripravi le članice, nadal jevalo druženje ob zvokih
harmonike Metke Štrukel j . Predsednica društva
Magdalena Peterl in pa se je s skromnimi dari l i zahval i la
tudi vsem gostom, ki so se odzval i vabi lu na Dan
gospodinj v Vel ikih Laščah, in sicer članicam Društva
podeželskih žena Dobrepol je-Struge, članicam Društva
podeželskih žena Ribnica, Šedržankam iz Sodražice in
članicam Društva podeželskih žena Kočevske.

Posebna zahvala za sodelovanje v preteklosti in v
prihodnje pa je bi la namenjena tudi Občini Vel ike Lašče
in Kmetijski zadrugi Vel ike Lašče, župniku Andreju
Ojstrežu in Vladki Turk Mate, kmetijski svetovalki
Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubl jana, Izpostave
Ribnica, ki ima največ zaslug za začetek dejavnosti in
organizi ranje gospodinj v Društvo podeželskih žena
Vel ike Lašče v letih 1 997/98, ko je bi lo društvo tudi
ustanovl jeno.

Dragica Heric

Letos prvič so na Ohridu potekal i
slovenski dnevi . Razna društva iz vse
Slovenije in tudi nekatere turistične
kmetije so se predstavi le s pesmijo,
plesom, tradicionalnimi oblači l i ter tudi
s slovenskimi kul inaričnimi dobrotami .
Odpel jal i smo se z avtobusom,
zavedajoč se, da nas čaka dolga pot.
Potoval i smo preko Hrvaške, Bosne in
Albanije in po 21 urah vožnje prispel i v
Makedonijo. Spotoma smo si ogledoval i
kraje in nj ihovo živl jenje.
Na dan prihoda je zvečer sledi l sprejem
v veselem druženju ob harmoniki ,
ci trah in trobenti ter narodni domači
slovenski pesmi .
Naslednj i dnevi , ki smo j ih preživel i na Ohridu, so zelo
hi tro mini l i . Ogledal i smo si stari del Ohrida, z ladjo smo
se pel jal i po Ohridskem jezeru na sv. Neum in si ogledal i
znameni tosti . Vodič je bi l starejši gospod, ki je v bivši
Jugoslavij i eno leto služboval v Ljubl jani .
Četrti dan smo nastopi l i na mimohodu vseh udeležencev
in se predstavi l i s pesmijo, plesom in stojnicami s
slovensko kul inariko.

Po končanih vsakodnevnih obveznostih je vsak večer
sledi lo druženje z ostal imi skupinami v parku pred
hotelom.
Peti dan smo se odpel jal i po drugi poti , čez Srbijo,
Hrvaško, proti domu Z polni lepih vti sov iz Makedonije,
čeprav smo spoznal i , da je nj ihovo živl jenje le nekol iko
drugačno.

Mi lka Debel jak



Mednarodni Kmetijsko-živi l ski sejem Agra v Gornj i
Radgoni , letos že 54. po vrsti , je najpomembnejša
tovrstna sejemska priredi tev v državi , ki se je udeležujejo
razstavl javci živine in kmetijskih izdelkov iz vse Evrope.
Na skoraj 71 ti soč kvadratnih metrih se je predstavi lo
1 798 razstavl javcev iz 30 držav. Agra je tudi letos
predstavi la najvidnejše svetovne blagovne znamke
kmetijske mehanizacije, vse ti sto, kar potrebujemo za
pridelavo zdravju prijaznih živi l na način, prijazen
okol ju, ter vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi ,
vina in proizvode slovenske živi l skopredelovalne
industrije. Sejem je pomemben, saj se na področju
kmetijstva in živi l stva pokažejo najnovejši dosežki ,
zadnje tehnologije, najnovejša znanja in dognanja s
področja pridelave in predelave hrane kot
najpomembnejše strateške dobrine.
Sejem že tradicionalno organizi rano s strani kmetijskih
organizacij al i društev obiščejo tudi števi lni občani
Občine Vel ike Lašče, kjer je kmetijstvo glavna
gospodarska panoga. V občini ni večj ih industrijskih
obratov, pač pa je največ zaposl i tve v lesnopredelovalni
industrij i in kmetijski zadrugi . Na kmetijah sta glavni
panogi živinoreja in predelava lesa.

Skupaj s sodelavci je tudi letos sejem obiskal di rektor
Zavoda RS za blagovne rezerve in župan Občine Vel ike
Lašče Anton Zakrajšek.

Dragica Heric

Društvo Claustra Alpium Iul iarum (društvo za
ohranjevanje poznoantične rimske zaporne gradbene
dediščine v slovenskem prostoru) se je odloči lo, da za
nekaj časa prekine vsakoletna jesenska srečanja v iški
tesni na mejnem stiči šču šti rih občin. Skupaj z
navdušenci za pohodništvo, poznavalci i škega prostora in
ostal imi občudovalci ši rše iške soseske bomo poizkušal i
poiskati nove vsebine in drugačne vrednote. Razmišl jal i
bomo tudi o časovni uskladi tvi srečanja.
Vsekakor pa so udeleženci pohodov in srečanj , ki so se
zvrsti l i v šti rinajstih letih, videl i in občudoval i mnogo
lepot tega morfološko, geološko, zeml jepisno, rastl insko
in živalsko zanimivega dela narave, ki ga človeška roka
še ni pokvari la. Na srečanj ih je bi lo sklenjenih mnogo
novih poznanstev in prijatel jstev. Da je bi lo temu tako, ste
vel iko prispeval i udeleženci pohodov, za kar se vam
iskreno zahval jujemo. Posebej se zahval jujemo Občini
Vel ike Lašče in županu Antonu Zakrajšku za vzpodbudo
in finančno podporo.

Za društvo CAI
Manfred Deterding

VABIMO

nove člane in članice, ki imajo
vesel je do plesa, petja in druženja

v folklorni skupini .
Vaje imamo ob petkih
ob 19. uri na odru

Levstikovega doma v Velikih
Laščah.

Folklorna skupina Velike Lašče

Vabl jeni na ogled fotografske razstave

avtorice AN E DEBELJAK.

Na ogled je od 8. septembra do 6. okrobra

v Knj ižnici Frana Levstika Vel ike Lašče.

Razstava je del aktivnosti skupine Mladi Parnas,

ki j ih sofinancira Občina Vel ike Lašče.

Društva



Prostovoljno gasilsko društvo Rob (PGD Rob) je 9. julija
letos počastilo 90 let gasilstva v Robu. Slavnostni
govornik na prireditvi je bil predsednik društva Metod
Strle. Dejal je, da sta pred PGD Rob dva ogromna
izziva. Prvi je nakup novega gasilskega vozila GVC
16/25, s katerim bodo zamenjali 34 let staro in
dotrajano avtocisterno, drugi pa izgradnja prizidka h
gasilskemu domu, v katerem bodo uredili garažo za
novo vozilo.

Po prihodu gasi lcev na prizorišče je župnijski pevski zbor
Župnije Rob zapel slovensko himno, Amadeja Košir pa
gasi l sko himno. Sledi lo je odkri tje sl ike svetega Florjana
na pročel ju gasi l skega doma, s katero so člani PGD Rob
počasti l i vi soki jubi lej . Odkri l jo je Anton Zakrajšek,
župan Občine Vel ike Lašče, ki je bi la pokrovi tel j njene
izdelave. Sl iko je skupaj z defibri latorjem, ki so ga na
gasi l ski dom namesti l i le par dni prej , blagoslovi l župnik
Anton Dobrovol jc.

Metod Strle je v slavnostnem nagovoru predstavi l razvoj
gasi l stva v Robu. Med drugim je povedal , da je leta 1 926
samostojno Gasi lsko četo Rob ustanovi lo šest članov,
nato pa se je nj ihovo števi lo v dveh letih povečalo na več
kot trideset. Danes PGD Rob šteje več kot sto članov, ki
skrbijo za požarno varnost v 27 vaseh. Največ pozornosti
posvečajo izobraževanju, preventivni dejavnosti in
posodobi tvi gasi l ske opreme, s katero so lahko kos vse
zahtevnejšim intervencijam, ki j ih zahtevata hi tro
razvijajoča se družba in tehnika.

Proslave ob 90-letnici PGD Rob se je udeležilo veliko gasilcev iz Občine Velike Lašče in iz ostalih sosednjih društev.

Pročelje gasilskega
doma v Robu krasi
nova slika svetega
Florjana.

Dragica Dobravec, vodja podružnične šole
Rob, je prejela priznanje, ki ga je PGD Rob

šoli podelilo v zahvalo za dolgoletno
uspešno sodelovanje, župan Občine Velike

Lašče Anton Zakrajšek pa zahvalo za
sponzoriranje izdelave slike svetega Florjana.

Franc Bradeško, član upravnega
odbora Gasilske zveze Slovenije in
predsednik regije Ljubljana 1, je

PGD Rob podelil gasilsko
plamenico prve stopnje.

Predsednik PGD Rob Metod Strle
(desno) iz rok velikolaškega župana
Antona Zakrajška prejema častni

grb Občine Velike Lašče.

Društva



Metod Strle se je zahval i l vsem gasi lcem, ki so kadarkol i
sodeloval i v PGD Rob, ter vsem krajanom in podjetjem,
ki so gasi l stvu v Robu vedno izkazoval i naklonjenost.
»Žel im si , da bi bi l i tudi v bodoče tako složni in da
podpora gasi l stvu kot humani tarni dejavnosti ne bo nikol i
zamrla,« je svoj govor zakl juči l predsednik PGD Rob.

Podpredsednik Gasi lske zveze Vel ike Lašče Franc Modic
je robarskim gasi lcem česti tal ob visokem jubi leju. Med
drugim je poudari l , da PGD Rob pokriva 40 odstotkov
teri torija Občine Vel ike Lašče, zato gasi l ska zveza
podpira nj ihova prizadevanja za nakup novega vozi la.

Franc Bradeško, član upravnega odbora Gasi lske zveze
Slovenije in predsednik regije Ljubl jana 1 , je dejal , da je
dobro organizi rano in opreml jeno gasi l sko društvo zelo
pomembno za požarno varnost kraja, ki je zelo oddal jen
od večj ih središč.

»Avto bo,« pa je na začetku svojega nastopa obl jubi l
župan Občine Vel ike Lašče Anton Zakrajšek, ki je tudi
česti tal PGD Rob. »Lahko vam samo obl jubim, da bomo
jeseni , ko bomo pripravl jal i proračun za leti 201 7 in
201 8, predvidel i tudi določena sredstva za nakup tega
vozi la,« je dejal župan Zakrajšek, ki je ob koncu svojega
nastopa PGD Rob podel i l častni grb Občine Vel ike Lašče.
Po nastopu mlade glasbenice Dore Zabukovec, ki je na

kl junasto flavto zaigrala pesem Kal inka, je sledi la
podel i tev priznanj in odl ikovanj . Gašper Zgonec je prejel
priznanje gasi l ske zveze 3. stopnje, Zvonko Klančar
priznanje gasi l ske zveze 2. stopnje, Jože Tekavec gasi l sko
plamenico 2. stopnje, Metod Strle pa gasi l sko odl ikovanje
1 . stopnje. Franc Bradeško iz Gasi lske zveze Slovenije je
PGD Rob podel i l gasi l sko plamenico 1 . stopnje, ki jo je
prevzel predsednik PGD Rob Metod Strle. Ta je na koncu
skupaj s povel jnikom PGD Rob Jožetom Tekavcem
županu Občine Vel ike Lašče Antonu Zakrajšku izroči l
zahvalo za sponzoriranje izdelave sl ike svetega Florjana,
Dragica Dobravec, vodja podružnične šole Rob, pa je iz
njunih rok prejela posebno priznanje, ki ga je PGD Rob
podružnični šol i Rob podel i lo v zahvalo za dolgoletno
uspešno sodelovanje.
Ob zakl jučku slovesnosti je Amadeja Košir zapela
pri ložnosti nekol iko pri lagojeno pesem Ljubi , l jubi , l jubi ,
nato pa je sledi la gasi l ska vesel ica z ansamblom Nemir.

Branko Žnidaršič
Fotografije: Tomi Jakša

Največji mejniki v razvoju PGD Rob
1926: Šest zanesenjakov ustanovi samostojno

Gasi lsko četo Rob.
1928: Robarski gasi lci dobijo prvo motorno brizgalno.
1938: Postavl jen je bi l prvi gasi l ski dom.
1971 : V Rob je pripel jal prvi gasi l ski avtomobi l .
1982 : Zgrajen je bi l novi gasi l ski dom.
1984: Iz Gasi l ske brigade Ljubl jana je PGD Rob

dobi lo prvo gasi l sko kombinirano vozi lo.
1985 : PGD Rob dobi traktorsko gasi l sko cisterno.
1988: Ustanovl jena je bi la prva pionirska desetina.
1989: V Rob pripel je novo orodno vozi lo (GV 1 ),

ki je v uporabi še danes.
1994: PGD Rob dobi sodobnejšo gasi l sko avtocisterno,

ki lahko prepel je 5.000 l i trov vode.
2002 : Nabavl jena sta bi la nova dihalna aparata in

prve sodobne zašči tne obleke.
2003: Ustanovl jena je bi la gasi l ska desetina v Rutah.
2010: Zgrajeno je bi lo gasi l sko orodišče v Mohorj ih.
2015 : Ustanovl jena je bi la prva ženska desetina

v zgodovini PGD Rob.

Župnik Anton Dobrovoljc je blagoslovil sliko
svetega Florjana na pročelju gasilskega doma.

Proslavo je s svojim nastopom popestrila
tudi mlada glasbenica Dora Zabukovec.

ZAHVALA

Člani PGD Rob se zahval jujemo vsem, ki so kakorkol i
pomagal i pri pripravi proslave ob 90-letnici in pri
izvedbi gasi l ske vesel ice. Zahval jujemo se vsem, ki so
prispeval i dobi tke za srečelov, sponzorjem in
gasi lcem iz sosednj ih društev, ki so se udeleži l i
slovesnosti . Občini Vel ike pa se zahval jujemo za
sponzoriranje izdelave sl ike svetega Florjana.

PGD Rob

Društva



Kote so zopet oživele, prenovl jene, svetle zaradi
posekanega drevja, kot da bi nam, udeležencem
slovesnosti v spomin ustrel jenim domačinomtalcem v
letu 1 942, hotele povedati , da nj ihove žrtve niso bi le
zaman, da mi danes živimo v slovenski svobodi , ki je
brez odpora ne bi bi lo. Skromna in spoštl j iva slovesnost
je vsebovala nagovor predsednika Zarje spominov z
minuto molka, deklamacijo pesmi Vinka Moederndorferja
“Treba je vedeti”, na koncu pa je Ciri l raztegni l svojo
harmoniko za tri partizanske pesmi, ki so se j im z glasovi
pridruži l i še ostal i udeleženci slovesnosti .

In še drobna zanimivost: že tretje leto sobivata na
spomeniku rdeča zvezda in pa mal i križ na verižici ,
nikogar do sedaj to sobivanje ni moti lo, kar je zelo
pohvalno. Že drugo leto zapored pa se je zgodi lo, da je
nekdo potrgal z uradnega oglasnega kozolčka na Rašici
plakat, ki je vabi l na slovesnost v Smrečje - plakat sem
vsakič našel zmečkan v košu za smeti . Ta prikri ta
nestrpnost pa lahko skrbi . . .

Srečo Knafelc, Društvo Zarja spominov

Od začetka letošnjega julija je v Robu na gasilskem
domu nameščen polavtomatski defibrilator (AED). To je
prenosna naprava, s pomočjo katere lahko tudi laiki
učinkovito pomagajo osebi, ki doživi zastoj srca.
Defibrilator lahko namreč s pomočjo električnega sunka
znova požene srce in s tem reši življenje.

Defibri lator je zasnovan tako, da lahko z njim enostavno in
varno rokuje praktično vsakdo. Treba ga je le vklopiti , nato
pa slediti zvočnim navodi lom, ki j ih daje aparat. Seveda je
vse skupaj vel iko lažje, če se z delovanjem naprave
seznaniš na kakšni izmed predstavitev al i celo na tečaju.
Občina Velike Lašče je zato 1 5. jul ija v gasi lskem domu v
Robu organizirala predstavitev uporabe, ki so se je
udeleži l i člani PGD Rob in tudi drugi krajani .
Kako z defibri latorjem pomagati pri zastoju srca, je
pokazal izkušeni reševalec Danijel Andol jšek. Najprej je
povedal , da je defibri lator za Rob in okol ico vel ika
pridobi tev. Ob zastoju srca namreč začnejo možganske
cel ice propadati že po nekaj sekundah, nato pa so
posledice iz minute v minuto hujše. Ob defibri lacij i v
prvih treh minutah po zastoju srca je možnost za
preživetje 70-odstotna, po 1 0 minutah pa so možnosti za
preživetje zanemarl j ive. Ker reševalci iz Ljubl jane v tako
kratkem času ne morejo pri ti do Roba, lahko osebi , ki
doživi srčni zastoj , pomagajo zgol j ti sti , ki se takrat
znajdejo v bl ižini . To so lahko njeni bl ižnj i al i pa
nakl jučni mimoidoči , če do srčnega zastoja pride zunaj
doma. Danijel Andol jšek je poudari l , da je treba osebo,
ki doživi zastoj srca, takoj začeti oživl jati s pri ti ski na
prsni koš in z umetnim dihanjem, medtem pa nekoga
poslati po defibri lator. Zelo pomembno je, da med
čakanjem na defibri lator osebo vseskozi oživl jamo, saj le
tako lahko pripomoremo, da bodo posledice srčnega
zastoja čim manjše. »Karkol i stori te, je bol je kot nič. Ne
bojte se, da bi morebi ti osebi s kakšno napako pri
oživl janju škodoval i . Človek, ki doživi zastoj srca, je
praktično mrtev. Sam se ne bo prebudi l . Edino vi ga lahko
s hi trim ukrepanjem reši te, zato ne oklevajte in se takoj
loti te oživl janja,« je poudari l Andol jšek.

Nakup defibri latorja sta financirala Občina Vel ike Lašče
in Lions klub Ribnica z zbranimi sredstvi donatorjev.
Prostovol jno gasi l sko društvo Rob se v imenu krajanov
občini in vsem ostal im, ki so omogoči l i nakup, naj lepše
zahval juje.

Branko Žnidaršič

Defibrilator je nameščen v rumeni omarici
ob vhodnih vratih gasilskega doma v Robu.

Društva



Društva

Ko sem pred mnogimi leti nekega
zimskega jutra hitela k pouku, saj je
avtobus zopet imel zamudo, sem na
notranjem malo nagnjenem dvorišču
moje šole zdrsni la in pristala v snegu
na zadnji plati . Takrat sem se zazrla
navzgor na velika okna zahodnega
trakta, nad arkade in tam je pisalo:
»Minljiv si - le tvoja dela so tvoj spo-
min«. Vodilo Jožeta Plečnika, velikega
slovenskega arhitekta polpretekle dobe.
Moja srednja šola je bivala in še
domuje v enem najlepših ambientov
v Ljubl jani v Križankah. Nekdaj je bi l
to samostan nemškega viteškega reda.
V letih 1 952 do 1 956 pa je bi la
arhitektura prenovljena, predvsem za
potrebe Ljubl janskega festivala. To je
bi lo tudi zadnje večje naroči lo
Plečniku. Izvirna zamisel je bi la kl jub
njegovim osemdesetim letom
real izirana z izrednim estetskim
čutom. Vel iko nam je o Plečniku
deset let pozneje govori la tudi moja
profesorica arhitektka ga. Šukl je, ena
zadnjih Plečnikovih učenk.
Predstavi la nam ga je kot skromnega,
vernega, natančnega, zelo delavnega,
zadržanega in vase zaprtega človeka.
Ves čas je bi l popolnoma predan
arhitekturi in njenemu plemenitemu
poslanstvu. Imel se je za izbranega
umetnika, ki naj služi narodu, zato je
pogosto tudi odklanjal plači lo. V
svojih načel ih je bi l zelo dosleden in
vedno je skušal doseči popolnost.
Rodi l se je v Ljubl jani leta 1 872 (in v
njej tudi umrl leta 1 957). Živl jenjska
pot ga je že pri šestnajstih letih vodi la
v Gradec, nato na Dunaj in Prago. Po
tridesetih letih se je kl jub mednarodni
karieri vrni l v Ljubl jano kot arhitekt
kiparskega razpoloženja, ki je
združeval zgodovinske in sodobne
stavbne prvine. Svoj moderniziran
klasičen jezik je kot l jubl jansko
arhitekturno šolo posredoval mnogim
slovenskim študentom. Istočasno je
Ljubl jano želel spremeniti iz
provincialnega mesta v prestolnico
naroda. Prvo izvedbeno delo po
povratku iz Prage leta 1 934 je bi la
stavba za tehnični oddelek
novoustanovljene slovenske univerze
na Aškerčevi cesti , kjer je bi l tudi

oddelek za arhitekturo,
do druge svetovne
vojne. Med vojno je
imel študente kar doma
v Trnovem, po vojni pa
je oddelek za arhitektu-
ro preseli l na Graben,
kjer je še danes. Poleg
praškega opusa del
(Hradčani ) je nastajal v
dvajsetih in tridesetih
letih tudi celovi ti načrt
urbanistične rodne
Ljubl jane - l jubl janski
opus. Od prve stavbe
»stare tehnike« pa do
zadnjega večjega njego-
vega projekta Križanke
je nastala v mestu vrsta del . Od novih
posvetnih stavb so najbol j znane:
Narodna in univerzitetna knjižnica,
prizidek fi lharmonije, Gerberjevo
stopnišče in Stolba, Plečnikova hiša,
Prelovškova vi la, Peglezen, Ljubl jan-
ske tržnice, Uršul inska gimnazija na
Šubičevi , OŠ Valentina Vodnika,
Trgovinska zbornica - danes ustavno
sodišče, Vzajemna zavarovalnica -
danes Zavarovalnica Triglav, Stadion,
Poslovi lni kompleks Žale, Navje in
več nagrobnikov znanih družin …
Tudi sakralnih stavb je nastalo vel iko.
Največji projekti so bi l i : ureditev v
frančiškanskem samostanu in cerkvi ,
ureditev Pogačarjevega trga in škofije,
projektiral je stranski oltar za stolnico,
cerkev sv. Jožefa, Dom duhovnih vaj -
pozneje porodnišnica v Ul. stare
pravde, cerkev sv. Jerneja in cerkev sv.
Frančiška Asiškega v Šiški , Baragovo
semenišče - danes Akademski kolegij ,
cerkev Ciri la in Metoda - Bežigrad,
cerkev sv. Mihaela - Črna vas na Barju
… Celovite zasnove in izvedbe urba-
nizma pa so: Kongresni trg in Zvezda,
Zoisova cesta, Vegova ul ica, Rimski
zid, Šentjakobski trg, Pot na Grad in
ureditev pred grajsko cerkvijo sv.
Florjana, Šance, celoten Tivol i …
Plečnikovi so tudi mostovi : skupaj z
zapornico na Ljubl janici in Tromo-
stovjem še Čevljarski most, Šentjakob-
ski most, Trnovski most …
Vsa ta dela so v Ljubl jani in še vrsta
manjših. Da bi Plečnika spoznal i v
celoti , bi moral i narediti pregled čez
celo Slovenijo, bivšo Jugoslavijo in
seveda tuj ino. Poleg stavbarstva bi
moral i upoštevati tudi notranjo
opremo in vrsto malih lepo oblikova-
nih predmetov. Tudi v njegovih
odl ičnih risbah je bi lo najdenih še
mnogo nereal iziranih idej, na primer
za slovenski parlament …
Medtem ko sem skoraj celo živl jenje

dan za dnem hodi la po Ljubl jani , so
se mimo mene vrsti le mnoge stvaritve
tega arhitekta, pa se j ih sploh nisem
zavedala. Bi le so samoumevno naše.
Danes je Ljubl jana postala »odprto«
mesto. Polna je turistov: Ital ijanov,
Japoncev … vsi se navdušujejo nad
lepotami mesta in Plečnikovo Ljublja-
no poznajo skoraj bolje od nas. Mi pa
je ne znamo ceniti . Zato se je vodstvo
našega DU-ja odločilo, da bomo v
počitniških dneh naredil i sprehod po
Plečnikovi Ljubljani z očmi turista,
pod vodstvom zaprisežene strokovne
vodičke. Toda dopoldne je bilo pre-
kratko za ogled vsega. Dobil i pa smo
vtis Plečnikove veličine in vzpodbudo,
da vzamemo v roke Plečnikovo mono-
grafijo avtorja dr. Petra Krečiča, ki je
tudi meni pomagala pri tem pisanju, in
se malo bolj poglobimo v njegova
dela. Svoje bližnje pa bom namesto v
gosti lno za rojstni dan povabila na
obisk Plečnikove hiše v Trnovo.

Tekst: Helena Grebenc Gruden,
fotografija: Martin Gruden iz

DU Vel ike Lašče

Vhodno stopnišče v
Narodni in univerzitetni knjižnici

Na velikem dvorišču v Križankah



Mladi

Od 22. do 26. avgusta je v župnij i Vel ike Lašče potekal
oratorij z naslovom »Zdaj gre zares«. Tema letošnjega
oratorija je bi l Ostržek, ki se iz lesene lutke spremeni v
otroka, ki čuti , misl i in dela. Oratorija se je udeleži lo 92
otrok, skrb zanje pa je prevzelo 1 6 animatorjev.

Oratorij ni samo poči tniško varstvo, pač pa vsako leto
vkl jučuje drugačno zgodbo, ki je rdeča ni t oratorija. Na
podlagi te zgodbe se pripravijo kateheze, igre in
delavnice. Tako smo oratorij začel i s sveto mašo v naši
farni cerkvi , nato pa nadal jeval i s himno, igro in
katehezami . Ker je bi l Ostržek najprej lutka, smo letos
prvi dan gosti l i znanega lutkarja in profesorja na
pedagoški fakulteti , g. Edija Majarona s svojo ekipo.
Izdeloval i smo naprstne lutke in lutke na kuhalnici . V
delavnicah smo izdeloval i kopi tl jačke, zapestnice iz fimo
mase in škatl ice. Pred nekaj leti smo si zadal i ci l j , da
spoznamo naše podružnične cerkve, in letos smo obiskal i
cerkev sv. Jakoba na Mal i Slevici . Zanimive informacije o
cerkvi je posredoval Manfred Deterding. Po kosi lu pa
smo v Dvorski vasi in na igri šču pripravi l i vodne igre in
nato odšl i peš v Lašče. Da pa si ši rimo obzorje in
spoznavamo nove kraje, smo odšl i na romanje na Zaplaz,
kjer je naš g. župnik daroval sveto mašo. Po maši pa nam
je o Alojziju Grozdetu pripovedoval g. Igor Luzar.
Kasneje smo odšl i na ranč Aladin, kjer smo si ogledal i
mal i živalski vrt in se poigral i . Ob koncu oratorija, v
petek, nas je obiskal tudi čarovnik Džon, ki nas vedno
znova preseneti s kakšno čarovnijo, ki je ne moremo
razvozlati , tudi če se še tako trudimo.
Da čim manj obremenimo starše - menimo celo, da je
naš oratorij najcenejši - pa gre zahvala seveda tudi
donatorjem, staršem, babicam, ki ste prispeval i več, kot je
bi lo potrebno, in vsem, ki kakorkol i pri spevate po svoj ih
zmožnostih. Hvala vsem, ki ste pomagal i finančno al i z
lepimi besedami . Včasih je več kot denar pomembna tudi
lepa in spodbudna beseda.

Posebno zahvalo pa izrekamo še nekaterim sponzorjem:
županu občine Antonu Zakrajšku, ki je za oratorij
pri speval iz županovega sklada; da smo imel i animatorj i
in otroci tudi letos brezplačen topel obrok gre zahvala
gosti lni Pri Kropcu, Kmetijski zadrugi Vel ike Lašče in
gosti lni Pri Kukl ju. Peko na žaru je tudi letos prevzel
Mi lan Indihar, ki nam je podari l tudi lesene žl ice za
delavnico. Letos so se naši prošnj i odzval i tudi občinski
odbori Slovenske l judske stranke, Slovenske demokratske
stranke in Nove Slovenije.

Denarna sredstva
so prispeval i še
Trgoup, Marko
Zakrajšek, nekaj
pijače Diskont
Zalar, dve lubeni -
ci vel ikanki pa
Sadje zelenjava
Mandarina. Anica
Polzelnik je za
otroke spekla flan-
cate, naša petošol -
ka Hana Debel jak
je spekla mafine,
Petra Debel jak pa
nas je posladkala
s sladoledom.
Hvala vsem in vsa-
kemu posebej .
Zahval jujemo se
tudi PGD Vel ike
Lašče za klopi in mize, PGD Dvorska vas za prostor v
gasi l skem domu in klopi in osnovni šol i Primoža Trubarja
za posode. Za vso pomoč in spodbudo med oratorijem se
zahval jujemo tudi g. župniku Andreju. Zahval jujemo se
tudi Vam starši , ker ste nam zaupal i svoje otroke, vam,
dragi otroci , pa hvala za prijeten teden.

Branka Levstik



Letos sta skupini volčičev in izvidnikov tabori l i v
neposredni bl ižini , in sicer v Robu. Volčiči v župnišču,
izvidniki pa nižje, v dol ini Uzmanščice pri Podhojnem
Hribu. Najstarejši , popotniki , pa so se podal i na pot od
Kranja do Jezerskega.

Letos smo imeli tabor v Robu. Najprej smo se zbrali in
sodelovali pri sveti maši. Čez teden pa smo spoznavali
domačo okolico, različne igre, odšli na pohod, plesali,
kradli zastavice starejšim skavtom, postavljali bivake,
kurili ogenj, spoznavali zelišča, kuhali čaj, se učili o prvi
pomoči in dobro jedli. Vsem pa je bilo najbolj všeč
potovanje skozi časovni stroj.

Ajda Koren

"Piiiiiiiiisk" in pričel se je skavtski tabor 2016. Zbrali smo
se na igrišču v Robu, nato pa smo pot nadaljevali še
kašnih 10 minut in prišli do tabornega prostora. Letošnja
tema tabora je bila Narnija. Ko smo s skupnimi močmi
prečkali potoček, se je naša pustolovščina začela. V času
tabora smo veliko peli, dobro kuhali, odlično stražili
tabor ter se predvsem zabavali. Odšli smo tudi na "hajk",
kjer smo se po vodih še boljše spoznali. Ko je prišel
zadnji dan, smo se vsi malo žalostni poslavljali drug od
drugega ter se spominjali zvezdnih utrinkov, petja ob
ognju ter nepozabnega druženja.

Manca Bavdek, Energična žirafa
Fotografi : Boštjan Podlogar, Saša Koren

Skavti vabimo v svoje vrste

Začetek skavtskega leta bomo začel i s sv. mašo v
Vel ikih Laščah, najverjetneje 1 . 1 0. 201 6.
Več informacij pa na spodnj ih e-naslovih:
- od 3. razreda do 5. razreda, VV (volčiči in
volkul j ice): Petra Kogoj , petraakogoj@gmai l .com
- od 6. razreda do 1 . letnika, IV (izvidniki in
vodnice): Miha Šavl i , miha.savl i@gmai l .com
- od 2. letnika naprej , PP (popotniki in popotnice):
Gregor Ši lc, gregorssi lc@gmai l .com

Zbiranje starega in
odpadnega papirja

Imate preveč papirja in ne veste
kam z nj im? Se vam ga ne da
pel jati na eko otok? Pokl iči te

Mateja, on bo vedel , kaj z nj im.
Nam bo prišel še kako prav.

Matej 041 953785

Mladi



Šport in rekreacija

PLAVALNI KLUB RIBNICA
VAS VABI K VPISU V PLAVALNO ŠOLO
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

V naši plavalni šol i se otroci skozi šolsko leto postopoma
učijo vseh potrebnih korakov do popolnega plavanja. Od
pri lagajanja na vodo, učenja osnovnih in nadal jevalnih
tehnik plavanja do vse bol j pomembnega reševanja iz
vode. Strokovni kolektiv plavalnega kluba Ribnica tvorijo
trenerj i , uči tel j i in vadi tel j i plavanja z večletnimi
plavalnimi in pedagoškimi izkušnjami , ki pri sluhnejo
potrebam posameznika in skrbijo za celovi t razvoj
otroka.

Plavanje je zdrav šport, saj krepi vse večje sisteme v
telesu in se otrok z nj im celostno razvija. Z vpisom
vašega otroka v našo plavalno šolo boste otroku
omogoči l i , da se bo skozi vse živl jenje v in ob vodi
počuti l varneje in sproščeno. Ob vsem tem pa potrebuje
le kopalke in brisačo.

Pripravi l i smo urnik plavalne šole za sezono 201 6-201 7,
ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani , Vi pa se
odloči te, kateri termin Vam najbol j ustreza. Pogoj za
izbor termina je osvojena diploma, ki je nakazana v
imenu le-tega. Otroci , ki se bodo v naslednj i sezoni prvič
vpisal i v plavalno šolo, bodo vabl jeni na testi ranje teden
pred začetkom le-te in si bodo na podlagi svojega
predznanja izbral i ustrezno skupino.

Vpišete se lahko že sedaj preko telefona al i pa pošl jete
prijavnico po elektronski pošti , da si zagotovi te mesto v
skupini . Vpis poteka vsak delovnik od 1 7. do 1 8. ure v
avl i pred bazenom ŠRC, trajal pa bo do zapolni tve mest v
skupinah.

IN FORMACIJE
Trenerski TEAM Tel : 040/550-845 - prof. šp. Dolores
Žičkar (vodja plavalne šole)
PK RIBN ICA
E. mai l : plavalniklub.ribnica@gmai l .com;
www.pk-ribnica.com

Ob zaključku plavalne sezone je ribniški plavalni klub zopet
dokazal, da sodi med najboljše v Sloveniji . Na državnih
prvenstvih je z enaindvajsetimi uvrstitvami na stopničke,
sedmimi državnimi naslovi in številnimi finalnimi nastopi
prikazal uspešno delo skozi celotno plavalno sezono.
Prvi so v boje za državne naslove skoči l i najmlajši
1 6.–17.7. na bazenu v Brestanici . Plavalni klub Celulozar
Krško je uspešno izpel jal državno prvenstvo za mlajše
dečke in dekl ice, na katerem je sodelovalo 290 najmlajših
plavalk in plavalcev iz 24 slovenskih klubov.
Prvo ime domačega kluba je bi l Fi l ip Čirović, ki je osvoj i l
3 . mesto na 1 00 m prsno. Ob tem je osvoj i l še 4. mesto
na 50 m prsno in 8. mesto na 200 m mešano ter 9. mesto
na 200 m prosto. Med dekleti pa je bi la najbol j uspešna
Dora Đukič, ki je bi la kar 5-krat med najhi trejšo
deseterico. N jeni najbol jši uvrsti tvi pa sta bi l i 5. mesto na
1 00 m prosto in 6. mesto na 50 m hrbtno. Visokih
uvrsti tev so se vesel i l i še Klemen Topolnik, Ula
Marjanovič in Laščanka Hana Starc. Med desetletniki sta
izstopala Laščan Maks Kastigar in Mitja Turk, ki sta med
najbol jšimi v Slovenij i , vendar bosta morala kakšno leto
še počakati , da bosta lahko posegala po medal jah. V
skupni uvrsti tvi so plavalci PK Ribnice osvoj i l i odl ično 8.
mesto.
Drugi so sezono uspešno zakl juči dečki in dekl ice na
državnem prvenstvu za dečke in dekl ice v Kranju od 22.
do 24. jul ija. Poleg vel ikega števi la osebnih rekordov sta
med Ribničani izstopala Vid Lovšin, ki je v mlajšem
letniku slavi l na 50 m in 1 00 m delfin, poleg Vida je pri
dekl icah izstopala Maja Levstek, ki je osvoj i la drugo
mesto na 50 m, 1 00 m in 200 m hrbtno ter tretje mesto
na 400 m prosto. V finalnih nastopih smo videl i še Nano
Poje in Emo Tomšič.
Kot zadnj i so državno prvenstvo zakl juči l i še kadeti ,
mladinci in člani na Ravnah na Koroškem od 28. do 31 .
jul ija. Šestnajstčlanska ekipa ribniških plavalcev si je

obetala odl ične rezultate in j ih tudi dosegla. Najtrofejnejši
plavalec tega državnega prvenstva je postal mladinec
Robert Lovšin, ki je v mladinski konkurenci zmagal v
discipl inah 50 m, 1 00 m in 200 m prosto ter 1 00 m
delfin. Drugo mesto je osvoj i l na 50 m delfin in 200 m
delfin, tretj i pa je bi l na 400 m prosto.
V članski kategorij i se je zmage in naziva najhi trejšega
plavalca na prvenstvu vesel i l Chad Andol jšek na 50 m
prosto. Z odl ičnim časom 23 sekund in 45 stotink se je
povzpel na sedmo mesto lestvice vseh časov v Slovenij i .
Chad je osvoji l še drugo mesto na 1 00 m prosto in 1 00 m
hrbtno. Na drugo stopničko je med članicami stopi la
Lucija Kous na 1 00 m hrbtno. Med člani je tretje mesto
na 50 m in 1 00 m prsno osvoj i l Tim Zobec, na 50 m
delfin pa je bi l tretj i Ti len Kočevar. V mladinski kategorij i
je Jošt Pavl in osvoj i l drugo mesto na 50 m prsno in tretje
mesto na 1 00 m prsno. Odl ične nastope in osebne
rekorde so dosegal i še ostal i ribniški plavalci , ki so si
pribori l i finalne nastope: Laščanka Ana Kastigar, kot
najbol jša 1 3-letnica, Nadja Padar, Gaja Radivojevič, Jan
Arko in Maša Lovšin.

ČESTITAMO. Miha Koren

Ekipa mlajših dečkov in deklic
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Mažoretno-plesna skupina
Vel ikolaških mažoret
vabi ves september v Levstikov dom,
vsak petek od 1 5.00 do 1 6.30!
Vabl jene dekl ice od 6 let dal je.

Kontakt: 040 303 674

Člani Društva UZRI se znamo
loti ti zadeve na tak način.
Začenja se sezona naše
nevsakdanje vadbe. Spet se bomo
ob pomoči stolov, pal ic, žogic,
elastičnih trakov in plastenk
razgibaval i , skrbel i za mikrogibe
in vpl ival i na dihanje. Uzrl i bomo
evri tmijske gibe, prevetri l i
zdravi lni chi gong, izvedl i tai chi
formo, se seznani l i z osnovami
pi latesa in se ukvarjal i s čisto
navadno telovadbo za hrbtenico
in celo telo. Skratka, uporabl jal i
bomo desno in levo možgansko polovico ter povezave
med nj ima in si prizadeval i občuti ti N IČ. Se že vesel im
novih izzivov, zato vas kot vadi tel j ica in terapevtka
vabim po novo energijo in druženje.
Zanimivost: Vemo, da nam naši možgani omogočajo
razne povezave, zaznave in opravi la, pomagajo, da se
zavemo svoje notranjosti , zaznamo sebe kot celoto in
začutimo svoje okol je. Možgani so dejavni , tudi kadar
čutimo, doživl jamo, vidimo, vonjamo, tipamo, sl i šimo,
pomnimo, razmišl jamo, se učimo, komunici ramo z
drugimi , vadimo, delamo, se imamo radi , se vesel imo al i
smo žalostni in v težavah, vedno se odzivamo – možgani
so dinamični in so nosi lci psihičnih funkcij . Da vse
anal izi ramo, nam omogoča 7 predelov naših možganov
s svoj imi določenimi povezavami (aksoni ). Vel iko od teh
vaj smo že izvajal i na vadbi in ugotavl jal i , kako to
občutimo sami in kol iko časa traja dobro počutje po
vadbi .

Poglejmo, kaj pomeni vabilo, ki ga beremo, za naše
možgane:
Sedaj boste prebral i :
V ponedeljek, 5. 9. 2016, se dobimo oblečeni v športni
opremi z armaflexom, nogavicami in dekco, ob 18.30 v
dvorani KUD MK na Turjaku nad Mercatorjem. V
možganih se zgodi naslednje:
- informacija gre v čelni reženj (nekam za notranj i del
čela), občutki in informacije potujejo naprej v pariatalni
del (stranski del glave ob ušesih), informacije se uspešno
povezujejo, saj ta tekst beremo naprej . Tako velevajo
možgani .

Na lokacijah Turjak, Ig in Ljubljana, kjer se tudi odvijajo
vadbe (hi tro pomisl imo, kje je to, kaj smo tam delal i
oziroma al i smo tam že kdaj bi l i , al i bi ti sto, kar imamo
sicer planirano, izpusti l i , al i bi to izpusti l i , al i je to dovol j
bl izu našega doma, al i se bomo zvečer še lahko s čim

ukvarjal i in ob kateri uri (z očmi
preverimo, al i ni smo informacije
mogoče izpusti l i ) .
- Z misl ijo smo na poti in
prestopimo v senčni predel
možganov, ki se nahaja nekako
od roba glave, od oči do
ušesnega dela. Tu se premlevajo
naše misl i in naš spomin. Sedaj
informacije potujejo na zati lni
del glave, kjer se dogaja opisana
interpretacija in naše povezave s
tem, kaj vemo od prej in kako bo
vse skupaj potekalo. Ker možgani

hočejo primerjavo, tekst beremo dal je.
- Ampak tu se bomo ustavi l i in se več o tem pogovori l i na
srečanj ih ob ponedel jkih, torkih in sredah. Tisti , ki ste
dobi l i bone na vesel ici na Turjaku, lepo vabl jeni med
nas. Vsi člani Društva UZRI se vesel imo srečanja. Kje se
vesel je dogaja v naših možganih, pa izveste na vadbi !
In še ena vaja, za predpripravo: sprostimo se in ležimo na
hrbtu, dihamo s pl juči , dihamo s trebušno prepono in
dihamo s trebuhom. Ponovimo večkrat. Začnemo z
iztezanjem hrbtenice, z nogami na sedalu stola, počasi
pričnemo z gibanjem in dvigujemo boke, kol ikor visoko
lahko, nato j ih spustimo na podlago, štejemo, kol iko časa
zdržimo, ponovimo vsaj 8 x. Težja varianta: s petami se
opremo na rob stola in dvigujemo stegnjen trup in nogi .
Gib zadržimo v obeh primerih. Nogi spustimo na
podlago in ponovimo vajo. Pazimo, da ne premaknemo
stola in izgubimo ravnotežja. Primaknemo noge k sebi ,
j ih objamemo, se zanihamo levo in desno, nadal jujemo
tako, da ob stolu stegnemo noge na levi strani in j ih
ponovno potegnemo nase ter spet stegnemo ob desni
strani stola in j ih stegnemo, ponovimo vsaj 8 x na vsako
stran. Tudi tukaj zadržimo gib in štejemo, kol iko časa
zdržimo. Vsakodnevno izvajanje in podal jšanje gibov v
tej vaj i nam ojača stegenske, hrbtne in trebušne mišice.
Vse kombinacije vpl ivajo na bol jše počutje in nam dajo
moč pri vsakodnevnih opravi l ih. Za vadbo ni zadržkov in
starostnih omej i tev.

Za vas pripravi la vadi tel j ica in terapevtka
Tina Sešek, 041 745 363

Plesni klub MIRANDANCE
vas vabi , da se udeleži te

začetnih in nadaljevalnih plesnih tečajev
v dvorani na Turjaku 20. 9. 2016.

Začetni tečaj bo ob 1 8.30,
nadal jevalni tečaj pa ob 20. uri .

Prijave in informacije na telefon 031 732580
in 04086391 2, www.mirandance.com



Začetek vadbe bo v torek, 20. septembra,
KINEZIOFIT ob 1 8.30 v vel iki športni dvorani OŠ
Primoža Trubarja, ZDRAVA HRBTENICA pa ob 1 9.30 v
mal i športni dvorani (pod vel iko telovadnico) OŠ
Primoža Trubarja v Vel ikih Laščah.
Vadbi bosta potekal i od septembra do vkl jučno apri la, 2-
krat tedensko, ob torkih in četrtkih; v mesecu septembru
ob zgoraj navedenih urah, z oktobrom pa lahko zaradi
usklajevanja urnika razl ičnih dejavnosti v dvorani pride
do spremembe ure začetka vadbe!! !

Kaj je vadba KINEZIOFIT in komu je namenjena?
Je raznol ika obl ika vadbe, s katero izbol jšujemo vse
motorične sposobnosti telesa (gibl j ivost, mišično moč,
aerobno vzdržl j ivost, ravnotežje, koordinacijo, hi trost).
Gibanje se izvaja kontrol i rano, nadzorovano, zato je
vadba varna in primerna tudi za osebe, ki imajo kronične
težave mišično-skeletnega sistema (bolečine v mišicah,
sklepih, osteoporoza,…). V enourni vadbi 2-krat tedensko
tako poskrbimo ne samo za pridobivanje splošne telesne
kondicije, ampak s krepi tvijo šibkejših mišičnih skupin
vzpostavl jamo medmišično ravnovesje, zmanjšujemo
bolečine, izbol jšamo zavedanje telesa in nadzor nad
pravi lnim gibanjem. Poudarek je predvsem na
izbol jšanju funkcionalnih telesnih sposobnosti , ki nam
omogočajo, da lažje in varneje opravl jamo aktivnosti
preko dneva ter dolgo v starost ohranjamo samostojnost v
skrbi zase. Vadba ni tekmovalnega značaja, prav vsak
lahko varno napreduje, ne glede na začetno telesno
zmogl j ivost. Na vadbi se sprostimo, pozabimo na skrbi
vsakdanj ika, izbol jšamo telesno držo in kakovost
živl jenja ter tudi izgubimo kakšen ki logram telesne teže;
vendar le, če jo redno obiskujemo.
Vadba je namenjena tako ženskam kot tudi moškim,
vsem, ki vadbo obiskujete že več let, kot tudi novim
zainteresi ranim članom, ki se vesel i te novih izzivov, si
žel i te izbol jšati telesno zmogl j ivost, se zavedate pomena
rednega, pravi lnega in ci l jno usmerjenega gibanja za
svoje zdravje in si žel i te »danes« naredi ti nekaj za svoj
bol j zdrav »jutri « .

Kaj je vadba ZDRAVA HRBTENICA in komu je namenjena?
Sodoben način živl jenja je glavni vzrok, da ja naša
hrbtenica stalno obremenjena, se napreza in trpi . Vzroki
za bolečine v ledvenem, prsnem al i vratnem delu hrbta
so razl ični , najpogosteje pa so posledica nezdravega
načina živl jenja z vel iko sedenja v službi , v prostem času
za računalnikom, v avtu, nosečnost in porod, šport,
razl ične prostočasne aktivnosti v prisi lni drži … Če k
temu prištejemo še pomanjkanje ci l jno usmerjene
telesne aktivnosti , so težave s hrbtenico kmalu del našega
vsakdana.
Zdrava hrbtenica je vadba s poudarkom na vajah za
ohranjanje in izbol jšanje gibl j ivosti hrbtenice, njene
mišične moči , stabi lnosti in telesne drže. Na vadbi se
učimo samozavedanja svojega telesa, pravi lnega dihanja,
pravi lnih tehnik dviganja in spuščanja bremen.
Enostavne, preproste gibe stopnjujemo v kompleksne
funkcionalne gibalne vzorce iz vsakdanjega živl jenja.
Izvajamo j ih pravi lno, kontrol i rano, pod stalno mišično
kontrolo. Le redno, pravi lno izvajanje vaj učinkovi to
lajša in preprečuje bolečine v hrbtenici in drugih sklepih.

Pripomore tudi k izgubi kakšnega odvečnega ki lograma
telesne teže. Najbol je je, če vadba postane del našega
vsakdana, in ne le občasna prostočasna dejavnost.
Vadba je namenjena osebam, ki že imate težave s
hrbtenico, kot tudi ti stim, ki j ih žel i te pravočasno
prepreči ti , vsem, ki žel i te izbol jšati kakovost živl jenja,
naredi ti nekaj dobrega zase, zašči ti ti telo pred
poškodbami tkiv, povečati gibl j ivost sklepov in mišično
moč, skratka uživati v svojem telesu.
Obe vadbi potekata pod strokovnim vodstvom diplomirane
fizioterapevtke in vaditel j ice več skupinskih vadb.
Števi lo prostih mest je omejeno, zato se vsi zainteresi rani
novi člani predhodno prijavi te in udeleži te uvodnega
predavanja.

Prijave in informacije na telefon:
031 339 703 (Ani ta Jakl ič, dipl . fizioterapevtka)

Spoštovani !

V okviru izvajanja
preventivnih programov

bomo nadal jeval i program vadbe

Program je namenjen predvsem tistim, ki imajo težave s
hrbtenico, za bol jše počutje, za manj bolečin v križu, …

Vadba bo potekala v
MALI ŠPORTN I DVORAN I VELIKE LAŠČE

ob ponedeljkih in četrtkih zvečer – ob 20. uri
(od oktobra 201 6 do marca 201 7).

Program bo vodi la
Martina Bavdek Nedel jkovič, dipl . med. sestra.

Cena programa za sezono 201 6/201 7 je 1 5,00 EUR.
S tem zneskom se pokrije najemnina prostora, ostal i
stroški pa se sofinancirajo iz občinskega proračuna –

preventivni programi .
Vpis in pričetek vadbe bo v ponedeljek,

3. oktobra 2016, in v četrtek, 6. oktobra 2016,
ob 20. uri.

Udeleženci naj s seboj prinesejo
brisačo in športne copate.

Lepo vabl jeni !
Občina Vel ike Lašče

Vsi , ki nameravate katero od vadb obiskovati ,
ste vl judno vabl jeni na kratko uvodno

PREDAVANJE O POMENU REDNEGA GIBANJA
IN MOTIVACIJI ZA VZTRAJANJE,

ki bo v SREDO, 14. septembra, ob 18.30
v sejni sobi Levstikovega doma v VELIKIH LAŠČAH.

Dobi l i boste podrobnejše informacije o vrsti vadbe
(komu je vadba namenjena, pravi lna izvedba vaj ,

napredovanje, rednost, zdravstvene indikacije, . . . )
in odgovore na vprašanja, za katera nam običajno

na vadbah časa primanjkuje.

Šport in rekreacija
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Pred vadbo: ne smeš biti preveč sit ali žejen!
Primer:
• 3 ure pred popoldansko/večerno vadbo: zadnj i večj i
obrok!
• 2 uri pred vadbo: 7 dcl l imonade (sok 1 l imone, 1 /4
čajne žl ičke sol i , žl ica medu, voda) – spiješ po požirkih v
naslednj i uri in pol ,
• uživaš na vadbi .

Po vadbi: ne smeš biti lačen ali žejen!
Takoj po vadbi si privošči nekaj sladkega (banane, fige,
datel jne, energijske ploščice, ipd. ), da telesu hi tro
povrnemo nekaj energije in preprečimo, da bi za
regeneracijo razgradi lo samega sebe (mišični
katabol izem), lahko tudi čokoladno mleko al i sadni
jogurt. Izbirajte naravne in preproste obl ike hrane.
Nato si v roku 1 -2 ur pripravi te obrok, ki naj vsebuje tako
bel jakovine kot ogl j ikove hidrate (z nizkim gl ikemičnim
indeksom – v glavnem vsa zelenjava) al i nekaj sadja.
Nekaj primerov obrokov po vadbi :
• skuta, suho sadje, narezano sveže (sladko) sadje,
semena,
• zelena solata s pustim mesom (al i stročnicami ), ol ivno
ol je,
• zelenjavna rižota z mesom (al i stročnicami ),
• jajčna omleta al i popečena riba z zelenjavo,
• domač kruh, zelenjavni namaz, pusto meso/riba/
tofu/sei tan, jabolko,
• bel jakovinski napi tek (protein shake – izberi te
kakovostne napi tke).

“Kako pa naj sicer jem?”
• Zjutraj ne jej sladkih stvari .
• Najej se do 80% si tosti , jej počasi , dobro prežveči .
• Glavni obrok, kot kaže sl ika.
• Vnaprej pripravl jena hrana iz trgovin, s hi trih restavracij
al i črpalk na dolgi rok škoduje.

Primus vadbe

Šport in rekreacija



Dne 1 3. 5. je našo kmetijo prizadela huda nesreča.
Zaradi nenavadne napake na grelniku vode v mlekarni
je električni tok pobi l šti ri krave. To je bi l vel ik šok za
našo družino, saj smo izgubi l i polovico naših
molznic. V tem času, ko je dohodek od pridelave
mleka že tako majhen, je taka nesreča še hujša.

Zahval jujemo se vsem, ki ste nam v tistih dneh stal i ob
strani , nas spodbujal i in dajal i poguma, da
nadal jujemo naše delo v živinorej i . Takoj je stekla
akcija zbiranja sredstev za nakup novih žival i . Občina
Vel ike Lašče, Kmetijska zadruga, Govedorejsko
društvo, sovaščani , sorodniki , prijatel j i in znanci ste
omogoči l i , da smo v kratkem času obnovi l i našo
čredo. Hvala članom Govedorejskega društva za
pomoč pri i skanju primernih žival i in nj ihov prevoz
domov.

Danes, ko pišem te besede, je hlev poln, obdržal i smo
kol ičino mleka in nenazadnje tudi mlečno zbiralnico.
Najbol j pa me greje pri srcu dejstvo, da v nesreči
nismo ostal i sami , zato še enkrat ISKRENA HVALA
vsem.

Družina Tekavec, Vel iki Osolnik

G. županu se je, potem ko je svojevol jno izvedel
spravo med mrtvimi in ignori ral žive, “posreči l” še en
vel iki dosežek: načrtno ignori ranje prispevka
zaveznikov v drugi svetovni vojni , kamor seveda lahko
prištevamo samo tiste, ki so se proti nacizmu in
fašizmu tudi zares bori l i . In John Denvir se je - pa
čeprav je bi l doma na dal jni in varni Novi Zelandij i -
kot prostovol jec pridruži l zavezniškim si lam že leta
1 941 in bi l na žalost dokaj kmalu v Grčij i zajet s strani
nemškega okupatorja. Iz vmesne postaje iz Grčije v
Nemčijo je v drugem poskusu pobegni l s tovarišema
iz mariborskega taborišča za vojne ujetnike in se po
srečnem nakl jučju pridruži l slovenskim partizanom,
se bori l najprej kot mitral jezec, nato pa še kot
namestnik in na koncu kot komandant drugega
batal jona Šercerjeve brigade. V borbi z i tal ijanskim
okupatorjem v Krvavi Peči 2. septembra leta 1 943 je
bi l težko ranjen in bi l zaradi tega prepel jan v bolnico
v Ital ij i , od tam pa se je vrni l na rodno Novo
Zelandijo, kjer je leta 1 972 umrl . Bi l je nosi lec
partizanske spomenice 1 941 in končal s činom
parizanskega poročnika po ukazu predsednika Ti ta.
In zdaj k bistvu problema: Društvo Zarja spominov je
imelo namen postavi ti spominsko obeležje borcu
zavezniških si l ob že obstoječem partizanskem
obeležju na objektu Doma veteranov v zahvalo za
prispevek k zmagi nad fašizmom in nacizmom. Že
meseca apri la sem od občine želel pridobi ti
dovol jenje za postavi tev, 1 5. jul ija pa je bi la vložena
tudi uradna vloga na občinski svet - pa je odgovor po
nekaj intervencijah prišel šele 1 9. avgusta tega leta.
Bistvo odgovora je županovo mnenje, da k stavbi
bivše šole v Krvavi Peči spadajo samo spomini na
osamosvoj i tveno vojno 1 991 in nič drugega. Kot da
druge svetovne vojne sploh ni bi lo, kot da Krvava Peč
ni doživela svoj ih najhujših časov prav v obdobju
1 941 -1 943. Oči tno župan ne bere zgodovinskih knj ig,
ampak samo program svoje stranke.
Oči tno je torej , da občinski svetniki nismo vredni
zaupanja, da bi razpravl jal i o konkretni prošnj i in da
je nj ihovo funkcijo prevzel kar župan sam kot izvršna
oblast v občini . Poleg tega grobo manipul i ra z
resnico, saj objekt bivše šole nikol i ni bi l zapuščen
oz. zanemarjen, temveč je v vsem svojem obdobju
opravl jal poslanstvo družbenega in kulturnega
objekta. Med vojno požgani objekt je res do leta 1 952
kazal klavrno podobo, potem pa so posledice divjanja
okupatorja s svoj imi rokami odpravi l i prebivalci sami -
udarniško so delal i , pri speval i so les in dom je dobi l
novo podobo ter bi l od takrat vseskozi v uporabi . Do
leta 1 972 je v objektu delovala podružnična šola, po
tem obdobju je objekt koristi la prejšnja država za
potrebe teri torialne obrambe. Med osamosvoj i tveno
vojno je bi l objekt v polni funkcj i za potrebe 63.
samostojne čete KS, ki je varovala zaprto območje
šti rih vasi zaradi varovanja prebežnikov iz JLA. Nova
država je torej dobi la v upravl janje funkcionalen
objekt, ki pa je bi l zagotovo potreben nadal jnje
obnove. In šele mnogo kasneje, leta 1 998, se pojavi
župan g. Zakrajšek, ki začne v svojem petem mandatu
pisati novo zgodovino. Nepomembno postane vse,

Pisma

Občina ureja cesto proti Rutam. Krajani vasi Sela pa so
z vesel jem obnovi l i izvir pri "kori tu", ki je nekoč služi l
za napajanje živine, danes pa se v njem odžeja
marsikateri popotnik in občan.

Selani



Očitno je, da občinski svetnik Srečko Knafelc, ki je bi l
izvol jen na Listi 1 550, ni zadovol jen z moj im delom, ki
ga opravl jam kot župan Občine Vel ike Lašče. Zanimivo
pa je, da zadnje čase moje delo večinoma komenti ra kot
predstavnik oziroma predsednik Društva Zarja spominov.
Sprašujem se, koga on zastopa v občinskem svetu: al i
Li sto 1 550, na kateri je bi l izvol jen v občinski svet, al i
Društvo Zarja spominov, katere predsednik je trenutno.
Lista 1 550 se je namreč zavzemala za vse kaj drugega,
kar mi vseskozi oči ta v raznih pismih, ki j ih sicer
običajno naslavl ja name, celo na predsednika države,
tokrat pa kar na vas, drage občanke in občani . Te svoje
kri tike in gnev name zl iva v Trobl i kot tudi v drugih
dnevnih medij ih, predvsem v Delu in Dnevniku. N jegova
kri tika in način pisanja sta že vsem dobro znana.
Prepričan sem, da njegovi članki več povedo o njem
samem kot o ti stem, ki mu j ih namenja.

S tokratnem dopisom pa je presegel že vse normalne
meje konstruktivne kri tike mojega dela. Dovol i l si je
komenti rati moje znanje zgodovine. Zato vas žel im malo
bol j seznani ti s tem. Osnovno šolo sem obiskoval in
končal v Vel ikih Laščah s prav dobrim uspehom. Tudi pri
zgodovini , ki smo se je začel i uči ti v šestem razredu, sem
bi l kar uspešen, saj sem vseskozi dosegel prav dobro
oceno. Spomnim se, da sem znanje o drugi svetovni
vojni kar požiral z zanimanjem in vseskozi poslušal , kako
pomembne bi tke partizanov so se odvijale pri nas in tako

vsej Evropi prinesle svobodo. Nato sem šti ri leta
obiskoval Gimnazijo Pol jane. Tudi tam sem vsa šti ri leta
pri zgodovini poslušal podobne zgodbe kot v osnovni
šol i , samo na malo bol j »poglobl jenem« nivoju. Pa še
ruščino, kot dodaten tuj jezik ob nemščini , sem se moral
uči ti . Tudi gimnazijo sem končal s prav dobrim uspehom.
Z enakim uspehom sem tudi maturi ral . Pri maturi se mi
zdi zanimivo poudari ti , da sem imel dve petki , in sicer
pri matematiki in fiziki , ter dve šti rici - pri slovenščini in
predmetu novejša zgodovina narodov Jugoslavije in
samoupravl janje s temel j i marksizma. Oči tno je bi l ta
predmet tako »pomemben« za moj nadal jnj i razvoj , da so
mi maturo zakl juči l i z oceno prav dober. Pa se takrat
nisem preveč sekiral zaradi tega, ker sem itak šel študirat
strojnišvo, kjer sem bol j potreboval znanje matematike in
fizike. Na »žalost« pa tam nisem imel zgodovine. Kajti , če
bi jo imel tudi na faksu, bi najbrž še bol je spoznal
partizansko zgodovino, kot sem se je nauči l samo v
osnovni šol i in gimnazij i . In potem bi bi l Srečko Knafelc
mogoče bol j zadovol jen z moj im znanjem zgodovine.
Povrhu vsega pa me je že v študentskih letih začela
naučena zgodovina malo begati , saj sem v roke dobi l
kopije neke knj ige z naslovom Črne bukve. Ko sem jih
začel prebirati , sem si rekel , pa saj ne more bi ti res, kar
piše v nj ih. Pa sem jih nesel domov in pokazal mami . Še
sedaj imam pred očmi njen obraz, kako je odrevenel ,
kako je postajal vse bol j bled. Komaj je iz sebe izdahni la:
»Kje si j ih dobi l , al i si j ih še komu pokazal , daj j ih meni«.
Želela j ih je namreč zažgati . Spomnim se samo še tega,
da sem jih skri l nekam na podstrešje, mami pa se zlagal ,
da sem jih uniči l . Potem mi je rekla, da si žel i , da bi
dočakala dan, ko se bo lahko na glas govori lo o grozotah,
ki so bi le opisane v omenjeni knj igi in so se dogajale po
skoraj vsej naši državi . Končno je leta 1 991 prišla
osamosvoj i tev Slovenje. Začel i so se odpirati arhivi ,
kol ikor j ih Služba državne varnosti , po domače UDBA,
al i drugi represivni organi niso uspel i uniči ti . Začelo se je
pisati o vojnem in povojnem nasi l ju komunističnih
oblasti . Izhajati so začele knj ige: Temna stran meseca,
Od osvobodi lnega boja do bandi tizma, Vel ikolaški in
škocjanski holokavst, Angela Vode - Skri ti spomini ,
Partizan nekol iko drugače, Čudovi to živl jenje Josipa
Broza Ti ta, Dahavski procesi , Med svobodo in rdečo
zvezdo, Speča UDBA, Ti to in tovariši , Edvard Kocbek -
osebni dosje št. 584 in še mnoge druge. Ljudje so v ti šini
začel i hodi ti prižigat svečke v Kočevski rog, na Teharje, v
Mačkovec, h Krimski jami , na Tezno pri Mariboru, v
Grčarice in na še okol i 600 grobišč po Slovenij i , kjer je
med vojno partizanska, po njej pa revolucionarna oblast
pobi la na desetti soče l judi . Brez sojenja, brez kakršnih
kol i dokazov o nj ihovi krivdi . Žalostni so bi l i prizori , ko
so začel i svojci s solzami v očeh prižigati svečke na teh
moriščih z misl ijo, da tam ležijo posmrtni ostanki
nj ihovih bl ižnj ih. Žalostno je bi lo videti posmrtne
ostanke umorjenih oziroma celo živih zakopanih v Hudi
jami pri Cel ju. Človek, ki ima vsaj malo sočutja, ob
spoznanju takih grozodejstev ne more ostati ravnodušen.
Tudi zato, da so se vsaj malo zacel i le rane ti stim
potomcem, ki 45 let niso smel i vedeti , kje so nj ihovi
svojci , so se z osamosvoj i tvijo začele postavl jati plošče
tudi nj im. Tudi to je naša zgodovina. Pa če je Srečku
Knafelcu prav al i pa ne. Da bo bol je razumel ti sti čas, mu
predlagam, da prebere kakšno knj igo, ki sem jo omeni l v
tem članku. Prepričan sem, da si bo s tem tudi on razši ri l
svoje zgodovinsko znanje, vezano na čas druge svetovne

Pisma

kar se je dogajalo do leta 1 991 , da o drugi svetovni vojni
ne govorimo, ko so vaščani plačal i davek divjanja
okupatorja in domačih izdajalcev, v imovini in v
človeških živl jenj ih, in bi l i končno leta 1 943 po drugem
požigu vasi pri si l jeni v razsel i tev po bl ižnj ih in dal jnj ih
kraj ih. Temu obdobju je bivša država postavi la na
objektu obeležje v spomin na tiste težke in krute čase.
Župan trdi , da je objekt bivše šole pomemben samo zaradi
desetdnevne osamosvoji tvene vojne, da spominov na
drugo vojno ne sme biti . Al i res misl i , da lahko dela vse,
kar mu pade na pamet? Al i je naslednj i korak z dekretom
odstrani ti tudi partizansko obeležje s šole? Al i izbris vseh
obeležij njemu nenaklonjenih zgodovinskih dejstev?
Pozabl ja, da mi vsi skupaj danes ne bi govori l i slovensko
v svoj i državi , če ne bi bi lo zavezniškega in partizanskega
odpora! In on ne bi nikol i postal župan ene od slovenskih
občin!
Zavedam se, da se do novih vol i tev ne bo nič spremeni lo,
zavedam pa se tudi , da ob tako grobih manipulacijah
človek z vestjo pač ne more in ne sme biti tiho.
Vaša pa je možnost, spoštovani soobčani , da vsaj na nek
način sporoči te našemu (vašemu) županu, da naj se
ukvarja s ti stim, za kar je bi l izvol jen: z delom za
dobrobi t občine in za povezovanje občanov - ne pa
nj ihovo ločevanje na osnovi pol i tičnih in ideoloških
razl ik! Zadnja stvar, ki bi jo smel delati nek župan, pa je
krojenje zgodovine na novo. To je delo zgodovinarjev,
delo župana pa je vsakodnevno delo z vsemi njegovimi
l judmi - brez razl ik!

Srečo Knafelc,
predsednik Društva Zarja spominov in občinski svetnik



Spoštovane občanke in občani!
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ODBOR SMC
OBČINE VELIKE LAŠČE

Pisma / Stranke

vojne in po njej . Jaz sem prebral vse naštete in tudi vse
ti ste o NOB, ki smo j ih moral i in so j ih napisal i režimski
zgodovinarj i . Tako sem si lahko ustvari l lastno mnenje o
ti stem obdobju. Srečku Knafelcu ni treba, da pri obi l ici
svojega dela skrbi še za moje znanje zgodovine in me o
njej poučuje. Za to znam poskrbeti sam. Ne spreminjam
jaz zgodovine, mogoče pa zgodovina spreminja mene!
Zame je naš narod prvič v zgodovini dobi l svojo državo
prav z osamosvoj i tveno vojno leta 1 991 . V vseh drugih
svetovnih vojnah so se naši predniki bori l i za nekoga
drugega. Slovenski jezik pa se je skozi zgodovino
ohranjal s pomočjo uči tel jev, duhovnikov, pisatel jev in
pesnikov mnogo prej kot v času partizanstva, kot omenja
Srečko Knafelc. V katerem jeziku se je že povel jevalo v
Jugoslovanski narodni armij i (tudi v Slovenj i ) po drugi
svetovni vojni? Naj ga spomnim. V srbohrvaškem!

Glede njegove bojazni , da bi z dekretom odstranjeval i
partizanske plošče, pa javno povem, da v vseh letih
mojega županovanja nismo odstrani l i nobene
partizanske plošče, samo z enega objekta smo tri
prestavi l i na primernejše mesto. Zato je ta njegova
bojazen povsem odveč.

Ocenjevanje mojega dela na funkcij i župana Občine
Vel ike Lašče pa prepuščam našim vol ivkam in
vol ivcem. Prepričan sem, da se bodo znal i pravi lno
odloči ti . Seveda če se bom ponovno odloči l za
kandidaturo ob spoznanju, da s svoj im znanjem in
izkušnjami na področju lokalne samouprave lahko še kaj
prispevam k bol jšemu živl jenju v naši občini .

Anton Zakrajšek, župan



Odšel je Alojz Usenik, kot so v reškem Novem l istu
zapisal i ob njegovi smrti : “dobri duh reškega gledal i šča”.
N jegovo živl jenje bi lahko predstavi l kar v sl ikah, ki j ih je
s svoj im delovanjem neizbrisno zapisal v čas!
Prva slika - druga vojna, leto 1944,
mesec september
Dvanajstletnemu fantiču nasi lni
izdajalec v Krvavi Peči izbije dva
zoba in polomi tri rebra. V takem
stanju pod prisi lo vodi
okupatorsko vojsko in domače
izdajalce do partizanskega
območnega povel jstva v Bukovcu.
Uspe mu opozori ti partizansko
patrul jo o prihajajoči nevarnosti .
Partizani se umaknjejo,
sovražnikova namera propade.
Nasi lni izdajalec se odloči
pokončati fanta. Ta pravočasno
spozna njegovo namero, ga udari po roki , pištola odleti v
grm, fantič preskoči živo mejo, se zaval i po strmem bregu
- in se reši . . . Mal i pogumni heroj je Usenikov Lojzek
Druga slika - leta naše mladosti - osemdeseta in kasneje
Lojzetova družina, priprava na jutri šnj i zasluženi dopust,
nenapovedani obisk mladih sorodnikov, v trenutku
spremenjeni plani , vse se podredi sprejemu gostov,
dopust bo počakal , miza se polni z dobrotami , večerja se
kuha, spanje zagotovl jeno .. . Ena sam dobra vol ja in
energija, ki se razleze po prostoru . . . Sl ika, ki se je
ponovi la mnogokrat z razl ičnimi gosti , a vedno isti glavni
junak. Lojze drugačen ni znal bi ti .
Tretja slika - leto 1998, mesec avgust
Zbor Bečnikov za spremembo na veselem dogodku.
Dvesto in več l judi veselo pričakuje osrednj i dogodek na
vaškem prostoru pod bivšo šolo. Oči so uprte v enostavni
leseni oder, na sceno veseloigre za dva “Piknik s tvojo
ženo”. Kje so igralci ? Nenadoma se iz ozadja skozi
publ iko z radijem v roki pojavi Lojze in predstava se
prične. Smešni zapleti z Loredano vzbujajo salve smeha,
Lojze peče čevapčiče, postreže j ih poimensko znancem
in sorodnikom. To ni več predstava, vse je eno samo
druženje. Še dolgo po predstavi se tkejo vezi in obujajo
spomini . Lojzova živl jenjska žel ja - igrati za svoje
vaščane v rodni vasi - se uresniči .

Četrta slika - leto 2012
Slovenski dom na Reki , predstavi tev knj ige Kristine in
Barbare Riman “En človek - celo gledal i šče”, zbrani so vsi
prijatel j i , z izbranimi besedami se opisuje živl jenje in
delo Alojza Usenika, slavl jenec se skromno zahval i za
izkazano čast. Šele knj iga nam prikaže vso širino in
ustvarjalnost Alojza Usenika, njegovo rast, zorenje,
umetniško delo . . . Pa priznanja in nagrade. Zadnja,

nagrada Staneta Severja leta 2003,
je bi la samo logična posledica
dolgoletnega dela.

Peta slika - leto 2013, 14. junij
Lojzova rojstna vas, strel jaj daleč
na Krvavskem pol ju, novozgrajeno
letno gledal i šče v domači vrtači ,
glasbena etno skupina “Pot” in
Lojze Usenik kot posebni gost.
Glasba raznih narodov. Dopolni jo
doživeti Lojzov odlomek iz
Cankarjeve drame “Hlapec Jernej
in njegova pravica”. V zadovol jstvo

publ ike. Nato vrhunec večera - deklamacija “Zdomca” -
kot da bi Lojze govori l svoje živl jenje . . . In sledi nagrada -
gledal išče se bo odslej imenovalo Lojzov teater.
Ganjenosti Lojza ni konca kot tudi ne njegove hvaležnosti .
In sl ika rodne vasi za spomin.
Šesta slika - leto 2015, 13. junij - leto in mesec pred odhodom
Gledal i šče je zgrajeno do konca. Na odru panoj i s
sl ikami Lojzovega živl jenja in dela. Dogodek v čast
Lojza. Sodelujeta kvartet “Zvon” in etno skupina “Pot”.
Publ ika, znanci in sorodniki , se zbira okol i Lojza, čuti ti je
svečano, slovesno vzdušje. Lojze z deklamacijo Zdomca
spet očara in prevzame publ iko. A pal ica v njegovi roki
sporoča, da pojemajo moči in da je boj z boleznijo
neusmi l jen in boleč.

Še mnogo je podobnih sl ik, ki bi j ih lahko vsi mi
prikl ical i iz spomina, stric Lojz, in verjamem, da nas
bodo spreml jale do konca naših živl jenj . Mnogo sledi bo
ostalo za vami, Lojzov teater pa bo spomin vašemu
živl jenju in delu, ki bo trajal dl je kot naša živl jenja.
Zasluži l i ste si ga!

Srečo Knafelc, Krvava Peč

V spomin



ZAHVALA

V Vel ikih Laščah smo se 4. avgusta 201 6 poslovi l i od
našega dragega

očeta, dedka in pradedka

Franca TURKA.

Ob tej pri l iki bi se radi zahval i l i
pogrebni službi g. Zakrajšku ter pevcem.

Lepa hvala g. župniku Andreju Ojstrežu za
pieteten pogrebni obred.

Hvaležni smo za izrečena sožal ja, cvetje in sveče.

Zahval jujemo se tudi vel ikolaškim čebelarjem, še
posebej g. Borštniku za organizacijo, g. Maroltu za

besede slovesa ter g. El ikanu za zaigranega Čebelarja.

Hvala tudi vsem, ki ste ga obiskoval i v Domu starejših
občanov v Ribnici , kjer je preživel zadnje leto

svojega živl jenja, še posebej Marti in
Stanetu Škul ju z Male Slevice.

V imenu svojcev hčerka Cveta

Ljubl jana, Gorenje Kal i šče

ZAHVALA
V 88. letu nas je za vedno zapusti la draga mama,

tašča, babica in prababica

Vera CENTA
iz Turjaka.

I skreno se zahval jujemo vsem sorodnikom, znancem
in prijatel jem ter sosedom za izrečena sožal ja,

darovano cvetje, sveče in svete maše.

Iskrena hvala tudi Društvu Zarja spominov, KUD-u,
Društvu za ohranjanje dediščine in praporščakom.

Zahvala tudi g. Logarju za izrečene besede slovesa,
g. župniku za lepo opravl jen obred ter pogrebnemu

zavodu Zakrajšek.

Žalujoči vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

(Tone Pavček)

ZAHVALA
V 80. letu starosti se je od nas poslovi l naš l jubl jeni

mož, oče, dedek in pradedek

Frančišek GRADIŠAR
(1 936Z201 6)

z Vel ikega Osolnika.

I skreno se zahval jujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijatel jem in znancem za poslana in izrečena sožal ja,
tolaži lne besede, darovane svete maše, sveče in cvetje
ter vsem, ki ste ga pospremi l i na njegovi zadnj i poti v
večni mir. Posebna zahvala gospodu župniku Antonu

Dobrovol jcu za duhovno oskrbo ter lepo opravl jen
cerkveni obred, govornikoma Mi lanu Tekavcu in

Mi lanu Petriču za poslovi lne besede, pevcem,
pogrebnemu zavodu Zakrajšek za organizacijo

pogreba in članom PGD Vel iki Osolnik za opravl jene
pogrebne svečanosti .

Žalujoči vsi njegovi domači

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja večno lepe spomine.

ZAHVALA
V 74. letu starosti se je od nas poslovi l naš dragi mož,

oče, brat in stric

Alojzij KOŠIR
(1 942Z201 6)

z Rašice.

I skreno se zahval jujemo vsem sorodnikom, prijatel jem,
sosedom, znancem in vsem ostal im, ki ste ga

pospremi l i na njegovi zadnj i poti .

Hvala tudi vsem za izrečeno sožal je, darovano cvetje
in sveče.

Obenem se zahval jujemo tudi zdravnikom in ostalemu
osebju Nevrološke kl inike v Ljubl jani .

Žalujoči vsi njegovi

Zahvale
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PPEETTEERR HHRREENN,, SS..PP..
GGRRAADDEEŽŽ 1144,, 11331111 TTUURRJJAAKK

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 storitve

Oglasi



MALI OGLAS

V najem oddam pisarno (1 5 m2) na lokacij i Šolska
ul ica 1 2, Vel ike Lašče. Za podrobnejše informacije
pokl iči te na telefon 01 7889 892 (po 1 7. uri ) al i
031 433 796.

Oglasi



Oglasi



ČETRTEK, 15. SEPTEMBER, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
POKLON IZGUBLJENIM OČEM,
predstavitev knjige z likovno razstavo
(Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubl jana)

SOBOTA, 17. SEPTEMBER, ob 16. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
PODELITEV ROŽANČEVE NAGRADE
(Društvo Marjana Rožanca)

SOBOTA, 17. SEPTEMBER, ob 19. uri
Levstikov dom, Velike Lašče
PRIREDITEV OB 20. OBLETNICI
SODELOVANJA MED OBČINAMA
LÜTZELFLÜH IN VELIKE LAŠČE
(Društvo Kulturni most Lützelflüh-Vel ike Lašče)

NEDELJA, 18. SEPTEMBER,
ob 9. uri

POHOD PO TRUBARJEVI ROJSTNI FARI
od 12. ure dalje
Gradež

PRAZNIK SUHEGA SADJA
(Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

PETEK, 23. SEPTEMBER, ob 18. uri
Dom krajanov Turjak
SLOVESNOST OB 60. OBLETNICI DRUŠTVA
KUD MARIJ KOGOJ
(KUD Marij Kogoj Turjak)

DNEVI EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINE 2016: DEDIŠČINA OKOLI NAS
29. SEPTEMBER F 8. OKTOBER

ČETRTEK, 29. SEPTEMBER, ob 19.30
Levstikov dom, Velike Lašče
KULTURNI VEČER OB LEVSTIKOVEM
ROJSTNEM DNEVU Z ODPRTJEM RAZSTAVE
KNJIŽNIH IZDAJ MARTINA KRPANA
(Občina Vel ike Lašče, KUD Primož Trubar
Vel ike Lašče in MKL, Knj ižnica Frana Levstika
Vel ike Lašče)

SOBOTA, 1. OKTOBER, od 9. do 12. ure
Trg pred Levstikovim domom, Velike Lašče
BUČNO-MARMELADNI DAN
(Društvo podeželskih žena Vel ike Lašče)

PETEK, 7. OKTOBER, ob 19. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE SLIKARJA
PAVLA ŠČURKA
(Občina Velike Lašče)

SOBOTA, 1. OKTOBER, ob 9. uri
Turjak
LOKOSTRELSKA TEKMA ZA 3D-SLOVENSKI
POKAL
(Lokostrelski klub Turjak)

NEDELJA, 9. OKTOBER, ob 11. uri
Trubarjeva domačija, Rašica
EKUMENSKO BOGOSLUŽJE
(Evangel ičanska cerkev AV v RS)

SOBOTA, 22. OKTOBER, ob 19. 30
Levstikov dom, Velike Lašče
1 . abonmajska predstava:
komedija ČUDEŽNA TERAPIJA,
gostuje Mestno gledališče ljubljansko
(Občina Vel ike Lašče)




