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Verjetno ni Slovenca, ki ne bi vsaj kdaj že slišal za geslo “Stati inu 
obstati”. Gre za znane Trubarjeve besede, ki jih lahko med drugim 
preberemo na slovenskem evrskem kovancu, na grbu kardinala 
Franca Rodeta, na predlogu znanega politika za slovenski grb, 
slišali smo ga ob nagovoru naše ravnateljice Metode Kolar 
ob zaključku šolskega leta in najbrž še kje. Ali sploh vemo, od 
kod je vzeto to geslo? Gre za besede, ki so vzete iz Trubarjeve 
pridige o veri, iz sestavnega dela Trubarjeva prvega Katekizma 
iz davnega leta 1550, torej iz prve slovenske knjige.
Zakaj sem začel uvodnik s temi besedami? Da smo daljnega 
leta 1550 dobili svojo prvo knjigo v slovenskem jeziku, je 
za našo omiko in kulturo in za postavljanje slovenščine na 
zemljevid narodov izredno pomembno in se mogoče ob našem 
vsakdanjem delu niti ne zavedamo, kako močno je Trubar 
vplival na naš narod. 
Nekako na hitro bi rekli: 500 let pod Avstro-ogrsko, 50 let pod 
Jugoslavijo, 500 let od reformacije in zadnji državni praznik 
25 let državnosti. Same velike in okrogle obletnice, ki govore 
najprej o naši podrejenosti drugim narodom, nazadnje pa o 
sicer majhni, a po svoje najpomembnejši  številki 25, ki nam je, 
slovenskemu narodu, dala svoje meje in svojo državo.
Ko se pogovarjam s tujci, ki obiskujejo naše turistične 
znamenitosti in mi govorijo o moji Sloveniji, o Sloveniji z 
morjem, jezeri, čistimi rekami, o čudoviti arhitekturi, neokrnjeni 
naravi, okusnih kulinaričnih dobrotah, o enkratni prijaznosti 
ljudi in še o marsičem, sem izredno ponosen. A mi misel vedno 
uhaja na nas, ki teh za nas samoumevnih danosti ne znamo 
ceniti.
Ob zaključku šolskega leta so nam, staršem, na podružnični 
šoli Turjak naši otroci zaigrali igrico, ki nas je spomnila, da so 
prav oni, naši otroci, dar in velika sreča. Da si zaradi obilice 
dela ne znamo vzeti časa in jim prisluhniti za njihovo in našo 
srečo. Je mogoče krivo to, da smo izgubili kompas v današnji 
družbi? Da smo Slovenci narod, ki se prehitro podredimo tujcu? 
A nas ne bi smelo biti strah, saj živimo v enem najčudovitejših 
krajev na svetu. Pa vendar se mi postavlja vprašanje. Zakaj 

znamo biti ponosni samo ob 
tujcu? Znamo ta ponos ohraniti 
v naših srcih tudi do svoje 
družine, sorodnikov, kolegov, 
sosedov? Pa ne gre samo za 
ponos, gre za spoštovanje, 
kulturo sporočanja, iskanje 
skupnih poti … Oprostite 
mi, ker si dovoljujem, da mi 
beseda vedno zanese na malo 
dobronamerne kritike. Ker pa 
ta ne leti na nobeno skupino 
ljudi, temveč na vse nas, si to malo slovenskost dovoljujem.
Kaj ni lep občutek, ko pomagamo nekomu, ki potrebuje pomoč, 
ko udejanimo dobro zamisel, ko nekomu pričaramo veselje in 
nasmeh? Naj nam bo to dnevna naloga. Pa še nekaj. Za naslednji 
praznik pa vsi le izobesimo zastavo. Bodimo ponosni!
Preberite si letošnje občinske nagrajence. »Kapo dol,« bi 
rekel znani nogometni selektor. Tako se dela, to so dejanja, ki 
nekaj pomenijo in bogatijo našo družbo … Preberite si tudi o 
velikem uspehu našega košarkarskega bisera Mateja, preberite 
novo rubriko Metke Starič, poglejte novo rubriko o Trubarju, 
ki jo bo za nas pisal Klemen. V glasilu so se prvič oglasili tudi 
naši mladi, ki vas že vabijo na prvo glasbeno prireditev. Ne 
pozabite pogledati vedno bogate rubrike naših izobraževalnih 
in kulturnih delavcev ter ponovno veliko dogodkov s področja 
športa.
Bodimo ponosni Slovenci, tako, kot so si Primož Trubar, naša 
vlada ob osamosvojitvijo naše države in še veliko drugih 
prizadevali za naš narod!
Naj vas v poletnih mesecih spremlja dobra knjiga in družba; 
poskrbite, da bo našim otrokom ter vnukom prijetno in vsi 
skupaj za boljše počutje nas in drugih delajmo za lepši jutri!

Vaš urednik
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STATI INU OBSTATI

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DEVETOŠOLCEV PRI 
ŽUPANU
Ob zaključku šolskega leta je župan Anton Zakrajšek 21. junija 
2017 sprejel najuspešnejše devetošolce, ki so si prislužili 
posebno priznanje za učni uspeh ali doseganje vrednot POPSZ 
(poštenost, odgovornost, prijateljstvo, spoštovanje, znanje).
Letošnji prejemniki priznanj so Ajda Golob, Erik Kovačič 
Hočevar, Maša Marolt, Klara Perhaj in Gašper Pirkovič. 
Učence je na sprejemu pri županu spremljala razredničarka 
Marija Oblak. V spomin na sprejem je župan učencem podaril 
knjigo Darinke Kladnik z naslovom Slovenija v zgodbah. 
Iskrene čestitke devetošolcem, prejemnikom priznanj in 
vsem učencem, ki so letos uspešno zaključili šolanje na 
Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče.  

Nika Perovšek, občinska uprava
Foto: Nika Perovšek
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Dolgoročno pomembna investicija je nakup prostorov na 
Turjaku, kjer se v prihodnjih letih načrtuje izgradnja sodobnega 
objekta s prostori za štiri skupine predšolske vzgoje ter štiri 
šolske učilnice. Sedanja podružnična šola na Turjaku je namreč 
povsem dotrajana in ne ustreza sodobnim normativom. Za 

potrebe patronaže Zdravstvene postaje Velike Lašče se je 
Občina odločila za nakup novega vozila. Prav tako se obnavljajo 
kulturni domovi. Občina vlaga precej sredstev v vzdrževanje in 
posodabljanje Trubarjeve domačije na Rašici. Poudaril je, da se 
je Občina Velike Lašče skupaj z Rašico in Trubarjevo domačijo 
aktivno vključila v okvir prireditev ob praznovanju 500. 
obletnice reformacije. Na področju spodbujanja gospodarstva 
se nadaljuje urejanje obrtne cone na Turjaku. Za te potrebe je v 
načrtu izgradnja levega zavijalnega pasu na državni cesti. Občina 
Velike Lašče spodbuja dejavnost gospodarstva in kmetijstva 
tudi s subvencioniranjem po razpisih. V načrtu je nadaljevanje 
posodobitve komunalne infrastrukture in urejanje kažipotov. 
Nadaljevalo se bo z izgradnjo pešpoti, kot je bila zgrajena 
med Velikimi Laščami in Malimi Laščami. Letos to nadgrajuje 
še novi pločnik do Rašice in ureditev velikolaške kulturne poti. 
Zagotavljanje dobrih pogojev življenja v lokalnem okolju je 
vse zahtevnejše, ker se zmanjšujejo glavarina ter finančna 
sredstva za investicije. Občina Velike Lašče je zadolžena 
187 EUR na prebivalca, kar je pod slovenskim povprečjem. 
Namen obstoječega zadolževanja so prav nove investicije 
na Turjaku. Župan vidi prihodnost Slovenije v razumevanju 
potenciala lokalnih skupnosti, ki veliko gospodarneje ravnajo 
s premoženjem. 

V govoru se je dotaknil tudi lepih uspehov, ki jih na področju 
športa, glasbe in drugih znanj dosegajo učenci v osnovni šoli: 
»Hvala vsem direktoricam, ravnateljicam, osnovni šoli, vrtcu in 
glasbeni šoli. Vsi spoštovani – zahvaljujem se javno. Dosegate 
izjemne rezultate. Hvala vodji Mestne knjižnice Ljubljana, ki 
je vedno posodabljala gradivo in hvala za opravljena dela 
zdravstveni postaji. Hvala tudi policistom, ki skrbijo za red in 
naše premoženje.« Še posebej se je zahvalil vsem svetnicam 
in svetnikom. Poudaril je, da kljub temu da večkrat različno 
razmišljajo, ob ključnih projektih vedno nekako najdejo 
soglasje. »Posebna zahvala podžupanji, zaposlenim v občinski 
upravi za strokovno delo in navsezadnje naj  zaključim z zahvalo 
vsem občankam in občanom.«   

 Povzela Angelca Petrič

Osrednja prireditev v sklopu praznovanja velikolaškega 
občinskega praznika je že od nastanka občine Slavnostna 
akademija s podelitvijo občinskih priznanj. Pred samo 
slovesnostjo je pri zgradbi Občine Velike Lašče goste sprejel 
župan Anton Zakrajšek. Vabilu so se odzvali številni predstavniki 
različnih ustanov, ki delujejo na področju Velikih Lašč ter mnogi 
drugi ugledni gostje. Za posebno slovesen pečat prireditve 
so poskrbela velikolaška društva. Mnogi so prišli v društvenih 
nošah ter s prapori, kar priča o pestrem družabnem življenju v 
lokalnem okolju. Zbrani so ob zvokih Godbe Dobrepolje skupaj 
odšli do športne dvorane, kjer je potekala prireditev.
Župan Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek in župan 
Občine Dobrepolje Janez Pavlin med pogovorom s škofom 
evangeličanske cerkve Gezo Filom in častnim občanom 
Milanom Tekavcem 
Župan Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek je predstavil aktualne 
investicije ter slovesno podelil priznanja. Priznanje Občine 
velike Lašče je prejela Lovska družina Velike Lašče za dolgoletno 
uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo 
in varstva narave. Župan je letos podelil tudi štiri županove 
pohvale. Te so prejeli: Jožica Mauser za večletno požrtvovalno 
delo v Društvu podeželskih žena,   ekipa 1. in 2. razreda 
Osnovne šole Primoža Trubarja za naslov državnih prvakov  

Zbiranje gostov, praproščakov in predstavnikov različnih 
ustanov pred stavbo Občine Velike Lašče

v igri med dvema ognjema, Vrtec Sončni žarek za večletno 
uspešno zagotavljanje predšolske vzgoje v Občini Velike Lašče 
ter Klara Perhaj za izjemne uspehe v Osnovni šoli Primoža 
Trubarja. Zlato plaketo Občine Velike Lašče je prejelo Mizarstvo 
Stritar za večdesetletno uspešno delovanje na področju 
podjetništva.

V nadaljevanju je z bogatim kulturno glasbenim programom 
navdušil Simfonični orkester Glasbene šole Ribnica pod 
vodstvom Aleksandra Oražma ter Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Primoža Trubarja. Program Slavnostne akademije 
sta povezovala Mojca Šilc in Matjaž Gruden. Kot slavnostni 
govornik je zbrane pozdravil škof evangeličanske cerkve 
Geza Filo. V   svojem govoru je poudaril, da denar ne more 
nadomestiti vrednot. Spomnil je tudi na dejstvo, da moramo 
biti krajani Velikih Lašč še posebej ponosni, ker Trubar prihaja 
iz naših krajev. 

Po podelitvi priznanj sta v drugem delu večera nastopila vedno 
odličen Slovenski oktet ter Trio Glasbene šole Ribnica. 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA

Praznovanje letošnjega občinskega praznika je vsebinsko zaznamovala 500. obletnica reformacije, ki jo 
praznujemo skupaj z velikim delom Evrope. Mineva namreč 500 let, od kar je Martin Luther na vrata cerkve v 
Wittenbergu pribil 95 tez proti odpustkom. Gibanje, ki si je prizadevalo za obnovo oz. prenovo vere, je prineslo 
velike spremembe v družbenem in kulturnem življenju, Slovencem pa s Trubarjem prvo tiskano knjigo. Ob 
obletnici Trubarjevega rojstva je v sklopu praznovanja občinskega praznika potekalo več prireditev. 

ŽUPANOV NAGOVOR OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Po uvodnem pozdravu dobitnikom občinskih priznanj, županom sosednjih občin, častnim občanom in 
udeleženem prireditve je župan Anton Zakrajšek v svojem govoru ob praznovanju občinskega praznika 
spregovoril o različnih aktualnih temah. Ker pa je občinski praznik tudi priložnost za kratek pregled prehojene 
poti, se je župan v svojem govoru osredotočil na različna področja urejanja lokalnega življenja. Poudaril je, 
da se še vedno namenja največ finančnih sredstev urejanju komunalne infrastrukture. V občini je namreč kar 
170 kilometrov lokalnih cest ter več kot 550 luči javne razsvetljave. Že samo vzdrževanje obstoječega sistema 
je zahteven zalogaj, pri tem pa se občina trudi, da zagotovi čim boljši standard občanom tudi z vlaganji na 
področju predšolske vzgoje, šolstva, glasbenega šolstva ter vseh javnih zavodov, ki delujejo v občini. 

OBČINSKI PRAZNIK 2017 OBČINSKI PRAZNIK 2017
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Mladinski pevski zbor Osnovne šole Primoža Trubarja

Vabljeni gostje na Slavnostni akademiji

Slovenski oktet je navdušil s svojim nastopom.

Trio Glasbene šole Ribnica 

Simfonični orkester Glasbene šole Ribnica 

Povezovalca prireditve Mojca Šilc in Matjaž Gruden

V nadaljevanju je spregovorili o vplivu reformacije, v osnovi 

religioznem premiku, ki je imel za Slovence civilizacijski pomen, 

saj smo dobili prvo knjigo v slovenskem knjižnem jeziku, 

izhajajočo iz govorice velikolaškega območja. Poudaril je, da 

se je Trubar odločil izdati knjigo, ker je zapustil domovino in 

protestantske miselnosti ni mogel več širiti ustno. 

V zahvalo za njegovo delo in prizadevanje za ohranitev 
njegovega pomena za vse Slovence je Evropska skupnost 
protestantskih cerkva Rašici podelila status mesta reformacije 
in ga tako umestila na zemljevid oseminšestdesetih mest iz 
devetnajstih evropskih držav, ki so prejela ta status. Pravi: 
»Slovenci smo lahko ponosni, da si duhovnik Primož Trubar 
ni zatiskal oči pred perečimi vprašanji. Nasprotno, takratni čas 
mu je ponudil osnovo za premislek, kako naprej na verskem in 
družbenem nivoju.« Slovence še danes reformacija nagovarja 
k delu, kako povezovati in združevati in ne povzročati novih 
delitev. 

Učenje Martina Luthra je temeljilo na svetem pismu, kar je 
pomenilo tudi spremembo v razmišljanju človeka, prineslo 
svobodo in sproščenost na duhovnem področju. Navdihuje 
nas, da smo zavezani k svobodi posameznika, spoštujemo 
dostojanstvo in svobodo vesti. Prepričanje, da mora človek 
osebno stati pred Bogom, se je transformiralo v nove ideje. 
Odrešenja si ne moremo kupiti z denarjem. Danes se spet 
pojavljajo napačna tolmačenja odrešenja. Ljudi za denar 
ni mogoče kupiti. Zato se je tudi danes treba upreti takim 
ekonomskim in političnimi ekonomijam, ki želijo dar življenja 
spremeniti v blago. 

Škof Geza Filo je zaključil z besedami: »Naj bo sporočilo leta 
reformacije: Vedno znova razbrati čas in uresničiti svojo vizijo, 
zastaviti si vprašanje, čemu smo na svetu in kakšen je smisel 
in cilj našega življenja.« Poudarja, naj se upremo napačnim 
interpretacijam ter ne ravnamo kot gospodar, ki obvladuje 
stvarstvo, ampak bodimo skrbni gospodarji v službi sočloveka. 

Povzela Angelca Petrič

SLAVNOSTNI NAGOVOR ŠKOFA EVANGELIČANSKE 
CERKVE GEZE FILA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Najprej je Geza Filo, škof evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji vse zbrane lepo 
pozdravil in čestital ob občinskem prazniku. Nadaljeval je: »Opažam, da niste le uspešna občina, ampak tudi 
ponosni na velike može, rojene v vaši občini. Med njimi je prav gotovo najpomembnejši reformator Trubar. O 
vašem ponosu priča vzorno urejena Trubarjeva domačija. S tem celotni Sloveniji sporočate, da Primož Trubar, 
velik človek majhnega naroda, izhaja iz vaših krajev.« 

OBČINSKI PRAZNIK 2017OBČINSKI PRAZNIK 2017



TROBLA 4/2017 TROBLA 4/2017Občinske strani Občinske strani8 9

DOBITNIKI OBČINSKIH 
PRIZNANJ 

PRIZNANJE OBČINE VELIKE LAŠČE
V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je 
Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. redni seji dne 26. 
aprila 2017 sprejel sklep, da se priznanje Občine Velike Lašče na 
predlog občinskih odborov SDS, SLS In NSi Velike Lašče podeli

LOVSKI DRUŽINI VELIKE LAŠČE za dolgoletno 
uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z 
divjadjo in varstva narave.

Lovska Družina Velike Lašče letos praznuje 70-letnico 
delovanja.  V njihovih vrstah je delovalo že veliko število predanih 
članov. Trenutno šteje 53 članov. Temeljna dejavnost lovske 
družine je trajnostno upravljanje z divjadjo ter predvsem varstvo 
prostoživečih živali ter njihovega življenjskega okolja.

Pri svojem delu se povezujejo s sosednjimi družinami, predvsem 
pa  so aktivni v domačem okolju.  Sodelujejo s kmeti, gozdarji in 
lokalnimi prebivalci. Rešujejo težave na področju ugotavljanja, 
ocenjevanja   in povračila škod po divjadi. Še posebej so veseli 
aktivnega sodelovanja z Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike 
Lašče in Vrtcem Sončni žarek. V ta namen so pripravili Lovsko 
učno pot kot nov pristop k izobraževanju mladih in približevanju 

narave in lovstva našim otrokom. Aktivno se vključujejo v 
raziskovalne projekte, povezane z divjadjo in zavarovanimi 
vrstami. Na področju izobraževanja o sobivanju in gospodarjenju 
rjavega medveda se povezujejo   s strokovnjaki iz Italije in 
Švice. Sodelovali so tudi pri snemanju reportaže o sobivanju 
z medvedom, ki   sta jo pripravili nemška televizija PRO7 in 
francoska France 3.
Za svoje aktivno in predano delo si Lovska Družina Velike Lašče ob 
svojem visokem jubileju prav gotovo zasluži občinsko priznanje.

POHVALE ŽUPANA IN ZLATA PLAKETA
Po odloku o priznanjih in nagradah ima župan možnost 
podeliti zlato plaketo Občine Velike Lašče ter pohvale 
župana. Letos podeljuje štiri pohvale in eno zlato plaketo.

Pohvalo župana prejme EKIPA 1. IN 2. RAZREDA OŠ 
PRIMOŽA TRUBARJA za naslov državnih prvakov v igri 
med dvema ognjema.

Sobota, 13. 5. 2017, bo OŠ Primoža Trubarja ostala v lepem 
spominu. Na državnem prvenstvu v igri med dvema ognjema je 
ekipa 1. in 2. razreda osvojila naslov državnega prvaka.

Na šoli se že vrsto let učitelji Simona Bavdek, Branka Levstik in 
Bojan Novak z močno podporo ravnateljice Metode Kolar trudijo, 
da bi otrokom od 1. do 6. razreda že pred poukom polepšali dan. 
V okviru jutranjega varstva lahko otroci štirikrat na teden pridejo 
v telovadnico in igrajo igri med dvema ognjema in tee ball. Zakaj 
ravno ti dve igri? Preprosto, ker sta jim ti igri všeč, ker se v igro 
lahko vključi vsak, ko pride v šolo, in ker sta igri  tudi tekmovalnega 
značaja na državnem nivoju. Tako je v jutranjem času v telovadnici 
pogosto tudi 60 otrok. Ker učenci resno vadijo, so se vse tri ekipe 
uvrstile na državno prvenstvo, ki je bilo v Podčetrtku. Tokrat je 
uspelo najmlajšim. Iz tekme v tekmo so dokazovali, da v letošnjem 
letu ni ekipe, ki bi jim preprečila osvojiti naziv državnega prvaka. 
Pohvalo župana sta v imenu ekipe prejela drugošolca, ki sta že 
prejšnjo sezono kot prvošolca odlično zastopala šolo na državnem 
tekmovanju. To sta Boštjan Bejek in Jan Brinjšek.

Pohvalo župana prejme KLARA PERHAJ za izjemne 
uspehe v Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče. 

Klara Perhaj je   učenka z veliko začetnico. Njen izostreni čut za 
pravičnost in njena resnicoljubnost sta nas v teh skupnih letih, v 
katerih je na naši šoli z navdušenjem in zvedavostjo krenila na pota 
učenosti, malodane osupnila. Ko je bilo treba pomagati sošolcem, 
postoriti kaj v učilnici, zavzeti stališče glede katere koli pomembne 
šolske stvari, vedno je bilo že kar samoumevno, da bo to najbolje 
opravila ona. In res je bilo tako. Našo šolo je častno zastopala na 
številnih različnih tekmovanjih in dosegala izjemne rezultate. Pa 
ne bomo trdili, da je za svoja leta preveč resna ali kaj takega. Ne, 
saj je v primernih trenutkih znala zaznati  veselje in hudomušnost 
ter   se prav prisrčno tudi odzvati. Njen smeh je nalezljiv in nas 

napolni z optimizmom. Klara ima  izjemen posluh za  glasbo; njej 
se posveča z igranjem na flavto in tudi pisanjem besedil. Kot za 
šalo je v sodelovanju z dvema učenkama osmega razreda napisala 
himno naše šole in sama še himno generacije. Obe besedili je 
tudi uglasbila. Vselej se bomo spominjali tudi njene skromnosti, s 
katero je pokazala, da je res izjemna osebnost.

Pohvalo župana prejme JOŽICA MAUSER za večletno 
požrtvovalno delo v Društvu podeželskih žena Velike 
Lašče. 

Jožica Mauser se je v Društvo podeželskih žena Velike Lašče 
včlanila pred dvajsetimi leti. Kot rojena Ljubljančanka se je odlično 
vključila med podeželske ženske. Njena poštenost, duhovitost 
in požrtvovalnost pri delu je pripomogla, da je društvo še bolj 
razpoznavno. Redno sodeluje na vseh prireditvah in predstavitvah 
društva in je nepogrešljiva pri vseh družabnih dogodkih.  Nesebično 
je stala za projektom pri izdelavi društvenih noš in tudi sama šivala 
predpasnike in rute. Nošo je v prvi vrsti nosila tudi sama. V njej 
se je počutila srečna,  zadovoljna predvsem pa ponosna, da nosi 
prelepo društveno obleko.
Bila je pobudnica v več dobrodelnih akcijah, dve večji sta bili: 
nabava oksimetra za Zdravstveno Postajo Velike Lašče (naprava za 
merjenje kisika v krvi) in izdelovanje velikonočnih butaric za dar 
Domu Alojzija Grozdeta v župniji Velike Lašče. 
Je tudi mojstrica ročnih del, šivanja, izdelovanja rož iz krep papirja, 
peke in kuhanja raznih marmelad. Njen moto je: Več dam, več 
imam. 

OBČINSKI PRAZNIK 2017
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Zlato plaketo Občine Velike Lašče prejme MIZARSTVO 
STRITAR za večdesetletno uspešno delovanje na 
področju podjetništva. 

Splošno mizarstvo Stritar je družinsko podjetje, ki ga že 
od leta 1980 odgovorno vodi samostojni podjetnik Andrej 
Stritar. Trenutno zaposluje 9 redno zaposlenih delavcev. V 37 
letih   delovanja se je v podjetju izučilo 22 vajencev. Nekateri 
izmed njih so postali tudi sami uspešni obrtniki in podjetniki. 
V mizarstvu Stritar   mora vsak zaposleni preizkusiti vse faze 
proizvodnje in domači sinovi Andraž, Marko in Tine niso bili 
nobena izjema. Izkazalo se je, da je to prava pot.

Stritarjeva mizarska delavnica je opremila že veliko poslovnih 
prostorov doma in v tujini. Nekaj časa so precej prodali v Rusijo, 
Latvijo, na Hrvaško, v Srbijo in na  Kosovo.
Zadnja leta se podjetje usmerja na trge Evropske unije, 
v Francijo, Pariz, Cannes, Antibes ob azurni obali ter na 
Nizozemsko. Kot zanimivost o zanesljivosti podjetja mizarstvo 
Stritar pove podatek, da so Francozi, preden so jim zaupali prvi 
posel, pregledali poslovanje podjetja za 20 let nazaj.

Andrej Stritar tudi aktivno sodeluje v obrtnih združenjih. Deloval 
je kot član skupščine   in nadzornega odbora Obrtne zbornice 
Slovenije. V maju 2010  je postal predsednik Območne obrtno 
podjetniške zbornice Ljubljana Vič in jo vodil 4 leta. Sedaj je 
član   skupščine Območne obrtne zbornice Vič ter predsednik 
nadzornega odbora. Od leta 1999, to je od ustanovitve, je tudi 
predsednik Društva podjetnikov in obrtnikov   občine Velike 
Lašče. 
Vodenje mizarske delavnice v zadnjih letih Andrej prepušča 
trem pridnim sinovom, ki gredo v korak s časom in pripomorejo 
podjetju, da izvajajo tudi najbolj zahtevna mizarska dela.

Pohvalo župana prejme VRTEC SONČNI ŽAREK za 
večletno uspešno zagotavljanje predšolske vzgoje v 
Občini Velike Lašče. 

Začetek organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
Velikih Laščah sega v leto 1953. Trenutno vključuje 236 otrok, 
ki so razporejeni v 13 oddelkov. Vrtec Sončni žarek deluje na 
treh lokacijah; v Velikih Laščah, Karlovici in na Turjaku. Vodstvo, 
vzgojiteljice in varuške si prizadevajo ustvarjati spodbudno in 
prijetno vzgojno okolje, v katerem se otroci počutijo varno in 
sprejeto. 
Vrtec dobro sodeluje z lokalnim okoljem. Povezujejo se   z 
šolo,   društvi v občini in v širšem prostoru,   prireditve pa 
popestrijo z nastopi in razstavami otroških izdelkov.  

Prizadevajo si za korektno sodelovanje z  občino ustanoviteljico 
in rezultat tega so dobri materialni pogoji za delo z otroki in 
dovolj prostora za sprejem  otrok naših občanov.

Za  doseganje ustrezne kakovosti predšolske vzgoje so  poleg 
ustreznega in pestrega programa dela najbolj pomembni 
vsi  zaposleni. Spodbujajo in razvijajo sodelovalno pedagoško 
kulturo in klimo. Pozornost posvečajo procesom, okoliščinam 
in enakopravni   vlogi vseh. S kakovostnim dialogom rešujejo 
težave in nesporazume. Zavedajo se, da je za dobro in strokovno 
delo z otroki pomembna ustrezna izobrazba vzgojiteljic in 
vseživljenjsko učenje. Pa vendar imajo nekaj več, in sicer – svoje 
delo vidijo kot poslanstvo in ga opravljajo s srcem. 

Angelca Petrič, občinska uprava
Foto: Peter Centa

Kot gostujoči so se predstavili Lončarstvo Bojc iz Dolenje vasi, 
Brezglutenski zvonček – Sabina Zgonc iz Junčij, kmetija Mavrič 
s češnjami iz Goriških Brd in info stojnice Javnega zavoda KŠTM 
Sevnica. 

Postopek zorenja govedine je predstavil Peter Indihar iz 
Govedorejskega društva Velike Lašče.

Letos so se s promocijo in degustacija zorene govedine 
predstavili v Govedorejskem društvu Velike Lašče. V 
spremljajočem programu so bile ne ogled razstava malih živali 
(Društvo gojiteljev malih pasemskih živali), razstava ročnih del 
krožka Nitka (Društvo upokojencev Velike Lašče) in razstava 
izdelkov likovnega natečaja ob 500. obletnici reformacije 
(Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče) ter projekt Vrtca 
Sončni žarek Turizem in vrtec – spoznavanje občine Velike 
Lašče.
V bogatem programu so nastopili: velikolaške mažoretke (KUD 
Primož Trubar Velike Lašče, Klavdija Križ Potisk), učenci Glasbene 
šole Ribnica, oddelka Velike Lašče in Folklorna skupina Velike 
Lašče.

Dekleta iz mažoretne skupine so se predstavila z dvema 
točkama – Figurativa na mestu in Lepljenka s palico.

Program je povezoval Jože Starič – pobudnik tudi letošnjega 
tekmovanja v zabijanju žebljev, ki je v vseh letih postalo že 

pravi simbol Trškega dne.  

Vsem sodelujočim – razstavljavcem in nastopajočim ter 
sodelavcem za logistično podporo gre zahvala za pomoč pri 
izvedbi letošnjega Trškega dne. 
Najboljši so si prislužili lepe praktične nagrade.

Nika Perovšek, občinska uprava
Foto: Peter Centa in Barbara Pečnik

TRŠKI DAN 
V okviru letošnjega občinskega praznika je v soboto, 10. junija 2017, dopoldne potekal že tradicionalni trški 
dan pred Levstikovim domom v Velikih Laščah. Na stojnicah so se predstavili že znani domači ponudniki: 
Čebelarsko društvo Velike Lašče, Društvo za ohranjanje dediščine Gradež, Društvo podeželskih žena Velike 
Lašče, Elanda, d. o. o., s Plosovega, Zavod Parnas, Rokodelska družina Grčar in Tina Brodnik z ročno izdelanim 
nakitom ter info stojnica Trubarjeve domačije in Občine Velike Lašče.  
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Sledil je pesnik Jure Jakob, ki je magistriral iz primerjalne 
književnosti, lani je prav na Trubarjevi domačiji prejel 
Rožančevo nagrado za knjigo esejev Hiše in drugi prosti spisi, 
predstavil pa se je z branjem poezije, saj tudi v omenjeni 
knjigi piše o tem, da »biti pesnik pomeni biti pesnik vedno 
in povsod«. Je avtor štirih pesniških zbirk, od katerih je že 
za prvenko Tri postaje prejel zlato ptico. 
Robert Simonišek, pesnik, pisatelj, esejist in umetnostni 
zgodovinar, ki je skupaj z Juretom Jakobom prejel 
Rožančevo nagrado 2016 (dve nagradi sta redkost, a o 
tem smo pisali že jeseni v Trobli) za knjigo Trk prostorov, 
na literarni večer ni mogel priti. Odlomek iz njegovega 
kritičnega eseja o življenju pisateljev in ostalih Evropejcev 
Evropa – zapor ali raj? je prebral dramski igralec Brane 
Grubar. 
Sledila je pisateljica Metka Lampret, ki pravi, da je resno 
začela s pisanjem po upokojitvi 2003, saj ji delo in življenje 
preprosto tega prej nista dopuščala.   Prejela je nagrado 
Slovenskega knjižnega sejma za prvenec leta 2016.   Gre za 
knjigo 21 kratkih zgodb, naslovljeno s Kam bi dala takle 
dan. V pripovedih se posveča drugačnim, slabše družbeno 
prilagojenim osebam, skozi katere med grenkobo 
in humorjem sledimo različnim junakom v različnih 
življenjskih situacijah. Avtorica je prebrala zgodbo Rad 
imam vlake. 
Sledile so pesmi Ane Makuc, diplomirane komparativistke 
in anglistke, doktorice ženskih študij in študij spolov na 
Univerzi v Lancastru, VB. Leta 2015 je izšel njen pesniški 
prvenec Ljubica Rolanda Barthesa, ki je prejel Veronikino 
nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta 2016. Ker pesnice 
in prevajalke,   katere delo označujejo kot feministično 
poezijo, ki se zaveda »ženskih moči, ustvarjalnih, družbenih 
in seksualnih«, ni bilo z nami, je njene pesmi prebrala 
pisateljica in performerka ter sodelavka pri tej prireditvi 
Nina Kokelj. 
Sledil je Miha Mazzini, doktor znanosti, pisatelj in scenarist, 
z izjemnim opusom 22 literarnih knjig in številnimi (tudi 
mednarodnimi) nagradami, prejel je Kresnika 2016 za roman 
Otroštvo. Je tudi računalniški strokovnjak, ki je napisal 9 
priročnikov, scenarist in režiser, redni član Evropske filmske 
akademije. Igralec Brane Grubar je prebral njegovo delo 

Rock‘n‘roll življenje – Kratka zgodba, verzija 1.03.
Nataša Velikonja, sociologinja, pesnica, esejistka 
in prevajalka je objavila pet pesniških zbirk, njen 
prvenec  Abonma  iz leta 1994 velja za prvo deklarirano 
lezbično pesniško zbirko na Slovenskem. Piše tudi 
kolumne, izdala je štiri knjige esejev in znanstvenih razprav. 
Za zadnjo pesniško zbirko Ostani je prejela Župančičevo 
nagrado 2016. Predstavila pa se je z angažirano kritičnim 
esejem Evropa je dolgočasna. 
Marjana Moškrič, pisateljica, knjižničarka, v gimnazijskih 
letih tudi sošolka našega župana, je avtorica otroških in 
mladinskih knjig ter enega romana za odrasle. Prejela je več 
nagrad, nazadnje desetnico 2016 za mladinski roman o treh 
najstnikih Sanje o belem štrpedu. V središču je ljubezenska 
zgodba, knjiga pa opozarja na problem neenakosti v 
družbi, na prepad med revnimi in bogatimi, kar je pravi 
vzrok osebnih dram, ki se dogajajo mladim, izhajajo pa iz 
preteklosti, v kateri jih še ni bilo.  
Kot zadnji se je predstavil tržaški pesnik Marko Kravos. Po 
poklicu slavist, ki je 25 let vodil založniško hišo v Trstu, je 
tudi prevajalec, v letih od 1994 do 2000 je bil predsednik 
Slovenskega centra PEN. Njegov opus šteje 28 pesniških 
zbirk in 16 knjig proze za odrasle in mladino. Prejel je 
številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada 
in 2016 v Celju Zlatnik poezije, prav pred kratkim   pa je 
prejel zlatega pegaza za poezijo, ki mu ga je podelilo 
Društvo bolgarskih književnikov iz Sofije. V eni od pesmi 
pravi: »Največja žalost je zamejska žalost ... In ko je žalost 
največja, postane zamejec pesnik.« Prebral nam je nekaj 
pesmi iz najnovejše zbirke Kot suho zlato.
S tem se je bogat literarni sprehod skozi najbolj opažena 
poetična in prozna ter esejistična dela v preteklem letu 
končal. Zdaj že tretji, tradicionalni večer Društva slovenskih 
pisateljev v okviru projekta Slovenska pisateljska pot, 
Dom v jeziku je tako naredil ne le most med poslušalci in 
literati, med nastopajočimi in obiskovalci, ampak tudi med 
Abecedarijem in sodobno slovensko literaturo, do katere 
smo prispeli po pol stoletja trajajoči poti tiskane slovenske 
besede. 

 Ana Porenta

DENARNA POMOČ ŠOLOOBVEZNIM OTROKOM ZA 
NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
Občina Velike Lašče bo šoloobveznim otrokom s stalnim prebivališčem na območju občine Velike Lašče 
zagotovila denarno pomoč za nakup šolskih potrebščin v višini do 25,00 EUR na šoloobveznega otroka v 
šolskem letu 2017/2018.

Otroci, ki obiskujejo Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče, so vlogo za uveljavljanje donacije že prejeli v šoli. Ostali šoloobvezni 
otroci s stalnim prebivališčem v občini Velike Lašče, ki obiskujejo osnovne šole zunaj občine, pa lahko vlogo poiščejo na spletni 
strani občine ali v priloženem uradnem glasilu. 
Vlagatelj lahko v vlogo navede vse šoloobvezne (osnovnošolske) otroke iz družine razen prvošolcev, ki bodo delovne zvezke prejeli 
v šoli. V šolskem letu 2017/2018 nakup delovnih zvezkov za prvošolce financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Občina Velike Lašče. 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin bo vlagatelj donacijo prejel po oddaji vloge 
na Občino Velike Lašče (v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali po epošti na naslov: obcina.velike-lasce@siol.net). Vlagatelj bo 
sredstva prejel na v vlogi navedeni tekoči račun.

Nika Perovšek, občinska uprava    

Letošnje praznovanje Trubarjevega rojstnega dne v okviru 
občinskih praznovanj velikolaške občine   je bilo že tretjič po 
vrsti literarno presežno. Program radia ARS in urednik, režiser in 
scenarist  Igor Likar so na prireditev povabili dobitnike literarnih 
nagrad v preteklem letu. 

Ti so se predstavili z odlomki iz svojih del. Prenos iz studia na 
prostem so pripravili v uredništvu za kulturo programa ARS, 
skupaj z Društvom slovenskih pisateljev (projekt Slovenska 
pisateljska pot), v sodelovanju z Občino Velike Lašče in 
Slovenskim protestantskim društvom, dogodek je podprla tudi 
Javna agencija za knjigo RS.  

Tradicionalni večer je zamišljen kot poklon slovenski besedi 
in Trubarju kot njenemu začetniku, zato tudi nosi zgovorno 
ime Dom v jeziku. Večer je   z živimi glasbenimi izvajanji na 
najrazličnejše inštrumente tankočutno spremljal skladatelj in 
vsestranski glasbenik Lado Jakša, ostalo glasbeno oblikovanje 
je pripravila Darja Hlavka Godina. Večer sta povezovala Mateja 
Grahovec in Igor Velše. 

Uvodoma sta poudarila, da so na tem prostoru in v širši okolici 
živeli jezikoslovci in slovničarji: Stritar, Levstik, Prijatelj, Javoršek, 
Škrabec in po Trubarju, ki je izdal prvi slovenski knjigi, skrbeli za 
jezik, izreko in slovnico. Pripomogli so k temu, da smo kmalu 
dobili prvo pripoved, roman, sodobno poezijo ... V spomin na 
nastajanje našega doma v jeziku so radijci programa ARS znova 
zgradili zvočni most med Trubarjevimi kraji ter  poslušalkami in 
poslušalci po vsej Sloveniji. 

Obiskovalci prireditve – tokrat  se nas je nabralo lepo število – 
smo prisluhnili besedam literarnih ustvarjalcev, ki slovenščino 
na najžlahtnejši način uporabljajo pri zapisovanju poezije, 
romanov, kratkih zgodb, esejev ...
Kot prva se je predstavila Mojca Kumerdej, filozofinja in 
sociologinja kulture, ki je z zadnjim svojim delom Kronosova 
žetev (Beletrina, 2016) navdušila številne, tudi zelo kritične

bralce. Zanj je prejela kritiško sito za najboljšo knjigo   2017 
in nagrado Prešernovega sklada 2017. Roman skozi različne 
perspektive in junake opisuje čas v 16. stoletju,   obdobje 
boja med katoliki in luteranci na območju notranje avstrijskih 
dežel z bogatim jezikom in živo prepričljivo pripovedjo. 
Mojca Kumerdej je prebrala dva odlomka iz poglavja Poročilo 
oglejskega patriarha svetem sedežu.  

8. JUNIJ – DAN PRIMOŽA TRUBARJA IN PRAZNIK 
OBČINE VELIKE LAŠČE
TRUBARJEV DAN  ALI DOM V JEZIKU 
8. JUNIJ 2017, RAŠICA, TRUBARJEVA DOMAČIJA  



TROBLA 4/2017 Občinske strani14 12. 7. 2017 Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/17 stran 1

1. PRAVILNIKO DODELJEVANJU DENARNIH SREDSTEV ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN   ____________________________   2
2. JAVNI RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE V VELIKIH LAŠČAH ZA SEZONO 2017/2018   _______________________   2

URADNO GLASILO 
Občine Velike Lašče

Številka 4/17, 12. julij 2017

CESTNA INFRASTRUKTURA
V letošnjem letu bomo na novo asfaltirali še dva odseka 
kategoriziranih cest. Najprej bo na vrsti cesta do naselja 
Medvedjek, nato pa še Laze–Podhojni Hrib. Na podlagi javnega 
razpisa smo že izbrali najugodnejšega izvajalca, z deli pa 
se začne v začetku julija. Vse uporabnike prosimo za malce 
strpnosti in razumevanja v času cestnih zapor, za kar se že 
vnaprej zahvaljujemo. 
Po izgradnji kanalizacije je v načrtu tudi kompletna ureditev 
ceste od Trubarjevega spomenika do kapelice na Rašici.

VODOVODI

Na področju vodovodov je letos v planu sanacija dveh daljših 
odsekov na vodovodu Rute, saj so tam okvare zelo pogoste.
V mesecu juniju je bila izvedena nujna kompletna obnova 
300 m3 vodohrana Ulaka, saj so se mestoma pojavile večje 
poškodbe in je že prihajalo do iztekanja vode v strojnico. 
Ker se na območju Karlovice že kar nekaj časa pojavlja problem 
s količino vode za napajanje hidrantnega omrežja, smo 
intenzivno pristopili k iskanju ustrezne lokacije za nov vodohran, 
ki bo najverjetneje lociran nad Podstmecem. Za letošnje leto je 
v načrtu pridobivanje zemljišč za gradnjo in priprava projekta, v 
naslednjem pa bi pristopili k izgradnji.
Izvedeno je že bilo tudi nekaj zamenjav poškodovanih ali 
dotrajanih nadzemnih hidrantov, v načrtu pa je še hidrantno 
ustrezno opremiti naselje Podulaka.

Ravnanje z odpadno vodo
Občane želimo še enkrat opozoriti, da je tudi letos aktualen 
javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče za leto 2017. V 
letošnjem letu je v ta namen predvidenih 30.000 EUR sredstev, 
ki se podeljujejo do porabe.
Kot že zgoraj omenjeno, bomo v poletnih mesecih pričeli z 
izgradnjo kanalizacijskega sistema na Rašici. Zgrajena bosta 
tako meteorni kot fekalni kanal ter priprava za izvedbo hišnih 
priključkov.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali s   sanacijo svetilk v skladu 
s strategijo razvoja javne razsvetljave v občini Velike Lašče, ki 
določa potrebne ukrepe za prilagoditev zahtevam Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Načrtujemo postavitve novih svetilk javne razsvetljave na več 
različnih lokacijah po občini, ker pa je teh v občini že več kot 
550, namenjamo veliko sredstev tudi za vzdrževanje. Občane 
naj ob tem spomnimo, da nas lahko o morebitnih okvarah luči 
obvestite na tel 01/78 10 363 (Roman Viršek).
POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Z letom 2017 je občina na pobudo najemnikov grobov v 
upravljanje prevzela pokopališče Dvorska vas. Ob pobudi so že 
navedli nekaj predlogov za ureditev pokopališča in okolice, tako 
da bo lahko koncesionar za pokopališko in pogrebno dejavnost 
z delom pričel takoj.

Roman Viršek, občinska uprava

Obvestilo občanom
Tudi letos nam vremenske ujme z močnimi in pogostimi 
nalivi ne prizanašajo, kar povzroča veliko škode na cestah 
in pripadajoči infrastrukturi. Sanaciji poškodovanih bankin, 
čiščenje muld, nanosov peska in zamašenih jaškov ter 
propustov sicer namenjamo ogromno pozornost, vendar je 
skupna dolžina cest v naši občini zaradi velike razpršenosti 
naselij zares velika, zato včasih nehote kaj tudi izpustimo ali 
spregledamo. Občane prosimo, da če opazite kakršno koli 
nepravilnost na občinskih cestah, pokličite na številko 051 332 
357 (Režijski obrat Občine) in potrudili se bomo, da jo čimprej 
odpravimo.

Roman Viršek, občinska uprava

INVESTICIJE NA KOMUNALNEM PODROČJU V LETU 2017
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Otroci so na vprašanje, kaj je jama, imeli različne predstave: 
– da je to nekaj, kar lahko iščeš, 
– da je v zemlji, 
– da so notri skale,
– lahko je tudi nevarna,
–  notri so umazani vlakci, ki peljejo pod zemljo, 
– da je to ena velika luknja, kjer so netopirji, kapniki, voda …

Imeli so različne ideje, kako kapniki nastanejo:
– da jih posadiš,
– da kar zrastejo,
– da nekam pritisneš in pridejo ven, 
– da so iz sladkorja
– ter da je to tak »špičast« kamen, iz katerega kaplja.

S poskusi in posnetki na računalniku smo ugotovili, da je kapnik 
iz apnenca in da raste dolgo časa, zato jih moramo varovati.
Obiskali smo Županovo jamo. Ohladitev po sprehodu do 
Tabora nam je prišla prav. Ogledali smo si zanimive kapnike 

in ugotavljali, kako rastejo, šteli palčke ter za trenutek občutili, 
kako temno je v jami, ko je vodička ugasnila vse luči. A v jami 
nismo bili sami. Male živalice so se nam skrile, netopirčka pa 
smo si ogledali prav od blizu.

Miške je obiskal jamar Aleš Globokar s sodelavcem iz Jamarskega 
društva Krka in nam predstavil poklic jamarskega reševalca. 
Pokazal jim je njihovo opremo ter prikazal, kako zakuriti ogenj, 
se ogreti, kako reševati iz brezen. Vsi otroci so se ob varovanju 
povzpeli po vrvi.

Marta Škulj

PRI MIŠKAH SMO SPOZNAVALI ŽIVLJENJE V JAMAH.
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 2/06, 
6/013) je Občinski svet občine Velike Lašče na 2. izredni seji dne 
29. junija 2017 sprejel
 
 

P R A V I L N I K
O DODELJEVANJU DENARNIH SREDSTEV ZA 

NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN
 

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji in postopek 
dodeljevanja denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin v 
Občini Velike Lašče.
 

2. člen
Sredstva za denarne pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v 
proračunu Občine Velike Lašče.

3. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za delno kritje stroškov za 
nakup šolskih potrebščin v osnovni šoli.

4. člen
Sredstva za namen iz 3. člena se določijo v enkratnem znesku 
za šolsko leto.
 

5. člen
Višina denarne pomoči iz 3. člena lahko znaša največ 25,00 EUR 
na otroka.
 

6. člen
Upravičenci za dodelitev denarnih sredstev po tem pravilniku 
so starši šoloobveznih otrok. Upravičenci in otroci morajo imeti 
stalno prebivališče v Občini Velike Lašče. 
 

7. člen
Denarna sredstva se dodelijo na podlagi izpolnjene vloge 
neposredno upravičencu ali neposredno OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče za nakup šolskih potrebščin.  
O dodelitvi denarnih sredstev s sklepom odloči občinska 
uprava. 
 

8. člen
Rok za oddajo izpolnjene vloge je najkasneje do 30. septembra 
za posamezno šolsko leto.
 

9. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče.
 
 
Številka: 0301-0011/2017-1
Velike Lašče, 29. junija 2017

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo 
(Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/10, 2/16)

objavljamo
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE 

V VELIKIH LAŠČAH ZA SEZONO 2017/2018

Vabimo športna društva, klube in druge zainteresirane 
uporabnike športne dvorane, da  za sezono 2017/2018 oddajo 
vlogo za  uporabo  športne dvorane.

Na podlagi zbranih vlog za uporabo športne dvorane bo 
upoštevana prednostna pravica uporabnikov po naslednjem 
vrstnem redu: 
1.  OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče za izvedbo šolskega pouka 

športa in šolskih interesnih dejavnosti;
2.  programi športnih društev in klubov   za otroke in mladino, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz občine Velike 
Lašče;

3.  programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport iz občine Velike Lašče;

4.  drugi klubi, društva in skupine iz občine Velike Lašče, ki 
izvajajo športno rekreacijo;

5.  športna društva in klubi zunaj občine;
6.  drugi uporabniki. 

Razpored uporabe dvorane na podlagi prijav pripravi komisija, 
ki jo imenuje župan. Predlog komisije potrdi župan. 
Z uporabniki športne dvorane Občina Velike Lašče sklene 
pogodbo, v kateri se poleg splošnih plačilnih pogojev in 
drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja 
in uporabnika določi tudi odgovorna oseba uporabnika, 
ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, 
upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na 
objektu in opremi ter za varnost uporabnikov. 
Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcu, ki je objavljen 
na spletni strani  Občine Velike Lašče (http: www.velike-lasce.
si), lahko pa ga dobite tudi v tajništvu občine. 
Rok za prijavo je 15. september 2017. (Informacije: barbara.
pecnik@velike-lasce.si, tel. 01/78 10 360).

Občina Velike Lašče
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 – OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE

VRTEC SONČNI ŽAREK V ŠOL. LETU 2016/2017
V tem šolskem letu je bilo v vrtec vključenih 236 predšolskih  otrok. Razporejeni so bili na treh lokacijah v 13 
oddelkov vrtca. Redni program smo obogatili z dodatnimi in obogatitvenimi dejavnostmi. 

Uspešno smo zaključili šolsko leto, prav tako mednarodni 
projekt Shema šolskega sadja in zelenjave za leto 2016/2017. V 
aktivno delo smo se vključevali vsi na šoli. Učenci so ustvarjali 
na likovnem področju, zdravemu načinu življenja pa posvetili 
razredne ure, ure pri spoznavanju okolja, naravoslovju in tehniki, 
pri krožku Raziskovalne urice, biologiji ali gospodinjstvu. 
Petošolci so pomagali pri delitvah, obiskali sušilnico sadja 
na Gradežu, obirali sadje v šolskem sadovnjaku, pomagali 
pri obrezovanju sadnega drevja in si ogledali nasad jagod in 
zelenjave na kmetiji Jordan v Malencah pri Kostanjevici. Seveda 
smo se jih tudi do sitega najedli. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so pomagali dobro 
izpeljati zastavljene naloge: vsem učencem in učiteljem, gospe 
ravnateljici, delavkam v računovodstvu in tajništvu, članom 
Društva za ohranjanje dediščine na Gradežu, Petru Indiharju, 
hišniku Jožetu Indiharju, kuharicam, Ani Pogorelec, Jordanovim 
iz Malenc in dobaviteljem sadja in zelenjave. Pripravili smo tudi 
jabolčni kis iz jabolk v šolskem sadovnjaku. Prav gotovo bo v 
jeseni okusen, dišeč in zdravilen.  

Še naprej bomo sledili smernicam programa za boljše zdravje, 
za spoznavanje in uživanje lokalno pridelane hrane, higieno 
ter kulturo prehranjevanja. Razmišljali bomo okolju prijazno s 
spoštovanjem do pridnih kmečkih rok in naravne ter kulturne 
dediščine naše Slovenije.  

Vodja projekta na šoli: Marjetka Koprivec
Foto: Marjetka Koprivec

Vključeni smo bili v naslednje projekte:
–  Mali sonček (spodbujanje in razvijanje gibalnih spretnosti in 

sposobnosti);
–  Ciciuhec, Bralni nahrbtnik (spodbujanje in razvijanje pismenosti);
–  Gozdni vrtec (učenje v naravnem okolju – gozdu);
–  Hvala, ker me spoštuješ (varnost v prometu);
–  Varno v vrtec in šolo (društvo Sobivanje);
–  Turizem in vrtec (spoznavanje naše občine); 
–  Skupaj smo večji;
–  Šolski vrt (pridelava vrtnin).
Z likovnimi izdelki smo sodelovali na različnih natečajih, izdelki 
naših otrok so bili večkrat izbrani za objavo. Izpeljali smo več 
prireditev za starše in sodelovali na prireditvah za širšo skupnost:
–  60-letnica Društva Marij Kogoj,
–  prireditev za dedke in babice v decembru,
–  proslava pred kulturnim praznikom,
–  prireditev ob materinskem dnevu na Turjaku,
–  šolski dobrodelni koncert, 
–  prireditev ob 500. obletnici reformacije.
Na počitnice ne odhajajo le šolarji, zaslužili so si jih tudi mlajši otroci. 
Celo leto so prihajali  v vrtec, se na svoj način    učili, ustvarjali   ter 
sodelovali v vseh navedenih projektih, natečajih, akcijah 
in  predstavah. 
Pred odhodom novim doživetjem naproti so otroci razveselili svoje 
najbližje z nastopom na zaključni prireditvi, na kateri so se predstavili 
s plesom in pesmijo. Predstava je bila podprta z računalniško 
projekcijo na velikem platnu, da smo vsi v dvorani lahko uživali v 

barvitih in razgibanih točkah na ljudsko glasbo. 
Že naslednji dan, 13. junija, so se otroci, ki zapuščajo vrtec,  pridružili 
šolarjem na njihovi prireditvi. Devetošolci so jih   v   sprevodu 
»pospremili na šolsko pot«. 

Otroci iz skupin  Račke, Srnice in Miške so sodelovali na proslavi ob 
500. obletnici reformacije z likovnimi izdelki na temo reformacije. 
Račke so se predstavile z deklamacijo in plesno točko Abeceda.
Pevski zbor vrtca Sončni žarek  je pod vodstvom vzgojiteljice Tatjane 
Marolt in ob klavirski spremljavi Nataše Indihar sodeloval na občinski 
reviji pevskih zborov ter navdušil navzoče s svojo prisrčnostjo.
Vrtec Sončni žarek je na Slavnostni akademiji ob občinskem 
prazniku prejel pohvalo župana za večletno uspešno zagotavljanje 
predšolske vzgoje v občini. Vodstvo in delavci vrtca  se zahvaljujemo 
za podeljeno pohvalo. Dala nam je potrditev in hkrati nov polet pri 
delu z najmlajšimi.

Tanja Šteblaj, Stanka Mustar

NEJA: »GASILKA, KER JE MOJ ATI TUD GASILEC.«
MAKS : »POLICIST, KER BOM USTAVLU TISTE, K PREHITR VOZIJO.«
NEJA: »OBA BOVA MELA LUČKE, KO BOVA VOZILA, KO BO 
NUJNO.«
LEA: »VETERINARKA, DA BOM ZDRAVILA ŽIVALI, ČE BOJO 
BOLNE.«
JAN: »POLICIST. ČE NE BO KDO PLAČAL, GA BOM DAL V ZAPOR.«
AJDA: »JAZ BI BILA RADA MAMICA, ZATO DA BI KUHALA, DA 
BI VOZILA AVTO, DA BI HODILA V TRGOVINO, DA BI IMELA 
OTROKE.«
MATIC: »POLICIST, DA BOM NEJCA DAL V ZAPOR PA LOPOVE.«
TEJA: »REŠILKA.«
PATRIK: »REŠEVALEC.«
MILA: »SLIKARKA, KER RADA RIŠEM. ALI PA SOLINARKA NA 
MORJU.«
RENATO: »PILOT. TO JE, KO VOZIŽ LETALO. IN BI PO ZRAKU VOZIL 
LJUDI.«
TRISTAN: »ZIDAR, DA BI DELAL HIŠE. ČE SE BO RAZDRLA HIŠA, 
BOM NOVO SEZIDU IN SESTAVU.«
VITA: »PRODAJALKA, KER BI PRODAJALA STVARI.«
TILEN: »REŠEVALEC, DA BOM LAHKO V BOLNICO PELU.«
Z otroki smo obiskali ustanove v Velikih Laščah, ki nudijo 
zaposlitev ljudem iz naših in drugih krajev.  Obiskali smo živilsko 
trgovino, trgovino s tehničnim   in gradbenim materialom, 
cvetličarno, trgovini s tekstilom, slaščičarno, Občino Velike 
Lašče, glasbeno šolo, pošto, zdravstveni dom …  Z otroki  smo 
se igrali domišljijske igre na temo poklicev, ki so si jih izbrali 
in vodili otroci. Igrali smo se igro trgovina. Otroci so od doma 
prinesli material in pripomočke ter določene stvari izdelali tudi 
v vrtcu. Na pošti smo dobili nekaj pisemskih ovojnic, dopisnic, 
kupili smo znamke in razglednice.  Te smo  v vrtcu porisali in 
nanje dopisali naslove otrok. Razglednice smo skupaj z otroki 
oddali v poštni nabiralnik. Vsi skupaj smo nestrpno pričakovali, 
kdaj   bomo dobili pošto v domači nabiralnik. Poštar nam je 
predstavil svoj poklic, posodil svojo delovno obleko in torbo. 
Za nekaj dni smo se postavili v vlogo kuharja, peka in 
slaščičarja.   V vrtcu smo si spekli kvašene rogljičke, jabolčno 
pito, skuhali puding in izdelali domače bombone.

Povezali smo se tudi z ZD Ribnica. Klemen Jakob, reševalec, nam 
je v mesecu marcu prijazno predstavil svoj poklic in reševalno 
vozilo. Otroci so ga poslušali z velikim navdušenjem.

V mesecu aprilu smo se povezali s Slovensko vojsko. Čop Purkat, 
poklicni vojak,   nas je povabil na Letališče Jožeta Pučnika, 
kamor smo se odpravili skupaj z otroki iz skupine Miške. 
Vojaki so nam predstavili svoj poklic, letalo, helikopter v stalni 
pripravljenosti, gorski reševalni helikopter, radarsko vozilo in 
nekatere pripomočke, ki jih vojaki uporabljajo na terenu. 

Otroci so spoznali veliko poklicev, ki jih nudi kraj, v katerem stoji 
naš vrtec, in se seznanili tudi z nekaterimi zanimivimi poklici 
zunaj naše občine. Naš tematski sklop se je spremenil v manjši 
projekt. Vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, nam odprli 
vrata prodajaln, predstavili svoj poklic in opremo, se iskreno 
zahvaljujemo.

Metka Mehlin in Nataša Indihar

SPOZNAVANJE POKLICEV V SKUPINI METULJI
Ljudje smo del družbenega okolja. V njem rastemo, živimo in delujemo. Ker si v vrtcu prizadevamo, da bi se 
otroci vključevali v naše okolje, da bi vplivali nanj, da bi v njem aktivno sodelovali in da bi ga mogoče tudi 
spreminjali, morajo postopoma spoznavati okolico, vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna 
okolja, poklice in kulturno življenje. Otroci so se velikokrat postavili v vlogo odraslih in se igrali igro vlog – 
poklice. Da bi nekatere poklice bolje spoznali, smo se v skupini Metulji odločili  za tematski sklop z naslovom 
Ko bom starejši, bom postal ...
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ABONMA 2017/2018
V mesecu aprilu smo zaključili z 20. sezono gledališkega abonmaja v organizaciji Občine Velike Lašče, 
zato v jeseni vstopamo že v drugo polnoletnost. Hvala, da vsako leto radi obiskujete predstave in svoj čas 
preživite v naši družbi. Abonma je namenjen vam, zato je zadovoljno občinstvo največja nagrada za nas in 
za gledališča, ki nas obiščejo. 

Tudi v novi gledališki sezoni smo izbrali dobre predstave, tako da sta smeh in dobra volja zagotovljena. Z opisom v nadaljevanju 
vam jih želimo predstaviti in vas hkrati povabiti, da se nam pridružite tudi letos.
V naslednji številki Troble bomo objavili vse potrebne informacije o vpisu abonmaja.

Vodja gledališkega abonmaja:
Tatjana Devjak, podžupanja 

Od šestinštiridesetih povabljenih se je srečanja in sodelovanja 
na razstavi udeležilo kar osemindvajset avtorjev. To so bili: Lojze 
Adamlje, Skender Bajrovič, Neva Bilač, Miro Bizjak, Mojca Borko, 
Igor Dolenc, Alojzij Drašler, Milena Gregorčič, Darinka Grmek 
Štrukelj, Cvetka Jakovljevič, Miha Juvanc, Alenka Klemenčič, 
Suzana Komel, Janez Kovačič, Silvo Kretič, Drago Petrovič, Silva 
Ros, Zlatko Rudolf, Miloš Sarić, Martina Starc, Janez Suhadolc, 
Pavel Ščurk, Janez Štros, Veljko Toman, Lidija Vilar, Nenad 
Vukobrat, Dušan Zekovič in Erika Železnik.    
Tradicija je, da se vsakoletno srečanje prične na Trubarjevi 
domačiji. Potem se obišče tisti košček naše neokrnjene in lepe 
narave, ki jo poišče in obišče malokdo. Tokrat smo se iz Rašice 
odpeljali v hrib nad Mišjo dolino. Prvinski in odmaknjeni vasici 
Gorenje Kališče in Dolenje Kališče sta bili naš cilj. Tam nas je 
pričakal vodič oz. lovec in nas popeljal po lovskih stezicah in 
poteh. Medveda nismo srečali, uživali pa smo v razgledih na 
naše griče, še posebno s Sv. Primoža. Porajale so se ideje, nastale 
so skice v naravi in nato končana dela v ateljejih.
Na otvoritvi v galeriji Skedenj na Trubarjevi domačiji na Rašici, 8. 
junija 2017 v okviru praznovanja občinskega praznika ter dneva 
Primoža Trubarja, je bilo razstavljenih rekordnih štiriintrideset 
del. Prisotni so bili tudi skoraj vsi avtorji.
Kljub temu da časa za ustvarjanje ni bilo veliko, je bil končni 
rezultat odličen. Na razstavi je bilo 26 slik in 8 kiparskih del 
oziroma instalacij, zelo različnih in posebnih. Tako kot so bili 
posebni in različni avtorji: stari in mladi, akademski in amaterji, 
eni na začetku, drugi na višku ustvarjalne poti. Temu primerna je 
bila tudi stilska opredelitev, različne tehnike in različni materiali. 

Skupno pa je bilo sproščeno, prisrčno druženje, in obljuba: 
Prihodnje leto se ponovno srečamo!  
Da bi si rezultat tega srečanja lahko ogledali tudi vi, bo razstava 
na ogled do 31. avgusta 2017.  

Z lovcem po hosti

Helena Grebenc Gruden

TRUBARJEVA MISEL V EVROPI DANES NA 35. SREČANJU 
LIKOVNIH UMETNIKOV “TRUBARJEVI KRAJI” NA 
RAŠICI  
Občina Velike Lašče in KUD Primož Trubar Velike Lašče sta v soboto, 13. maja 2017, organizirala 35. srečanje 
likovnih umetnikov “TRUBARJEVI KRAJI” na Rašici. TRUBARJEVA MISEL V EVROPI DANES je bil naslov 
ustvarjanja. Trubarjeva misel, ki ni bila samo doktrina in abstraktna teorija, je še kako pomembna tudi 
sedaj. Slogan »Stati inu obstati« mnogi uporabljamo ob vsaki priložnosti. Zato imejmo radi našo kulturo, 
jezik, domačije, živelj in naravo. Spoštujmo torej našo deželo. Zato o njej pišimo, pojmo, govorimo in jo 
upodabljajmo. To je namen srečanj. Ne gre samo za promocijo naših  krajev, gre za hvaležnost in pripadnost. 

V petek, 23. junija, so folkloristi iz Velikih Lašč pripravili Folklorni 
večer, na katerem so se predstavili s svojim novim programom z 
naslovom Plesi z Notranjske. Pod vodstvom Tine Vindiš in z godci 
Žanom Cimpermanom in Tomažem Zadnikom na harmoniki ter 
Alojzom Vindišem na basu so plesalci zapeli in zaplesali, kot so 
to delali na Notranjskem nekoč. Predstavili so se s pesmijo Prav 
lejpa je startrška fara ter zaplesali zibenšrit, štajeriš in drobljanc. 
Kot gostje so na prireditvi zaplesali folkloristi KUD Vidovo iz 
Šentvida pri Stični in folklorna sekcija KUD Svetozar Marković 
iz Novega Sada, ki je v Slovenijo prišla preko mednarodnega 
festivala folklornih skupin Slofolk, pri katerem so v preteklosti 
sodelovali tudi folkloristi iz Velikih Lašč. Nastopajoči folkloristi 
so druženje  nadaljevali še po nastopu v dvorani, ko so zapeli in 
zaplesali tudi na Levstikovem trgu.

Folklorna sekcija KUD Svetozar Markovič iz Novega Sada

Folklorna skupina Velike Lašče se je v mesecu juniju letošnjega 
leta predstavila tudi na Kureščku oziroma Zapotoku, kjer je 
Turistično društvo pripravilo že tradicionalni Festival Kurešček. 
Tudi na tokratnem festivalu, tretjem po vrsti, se je kuhal golaž, 
za glasbo je tokrat poskrbel ansambel Toplar, program so 
popestrili velikolaški folkloristi. 

Domači folkloristi so zapeli in zaplesali po Notranjsko.

Folklorna skupina Vidovo iz Šentvida pri Stični

Prav tako so v juniju velikolaški folkloristi v folklornih oblekah, 
ki so bile narejene na osnovi najstarejših fotografij nekaterih 
družin v Velikih Laščah, popestrili dogajanje v okviru občinskega 
praznika v Velikih Laščah. Na sobotni trški dan so zaplesali med 
stojnicami na Levstikovem trgu in tako pričarali ples in petje 
naših prednikov, ko so se po težko opravljenem delu na kmetiji 
pogosto poveselili in družili ob glasbi, petju in plesu. 

Dragica Heric
Fotografije: Niko Samsa

FOLKLORNI VEČER S FOLKLORISTI IZ NOVEGA SADA
Folklorna skupina Velike Lašče, ki deluje v okviru DPŽ Velike Lašče, je v minulem mesecu imela kar tri nastope. 
Med drugim so se predstavili v Levstikovem domu v Velikih Laščah, kjer so v okviru prireditve Folklorni večer 
gostili folklorno skupino iz Šentvida pri Stični in folklorno skupino iz Novega Sada.

ORATORIJ    2017 

DOTIK NEBES 

21. 8. – 25. 8. 2017 
 

 Dragi otroci, 

ob koncu počitnic vas vabimo na 
ORATORIJ V VELIKE LAŠČE. 

Na letošnjem oratoriju bomo spoznavali pomen Marije – Božje Matere.  
Dotik pa je vedno nekaj osebnega, konkretnega, saj tako obutimo drugo 
osebo. Dotik pa je tudi nekaj lepega. Tudi na oratoriju bomo spoznavali 
veliko lepega. Pridite, ne bo vam žal. 
                               Prijave – do 15. avgusta 
Branka  031414867,  branka.levstik@gmail.com, v župnišu, 

zupnija.velikelasce@rkc.si 
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ABONMA 2017/2018
(21. sezona)

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
BUTNSKALA (komedija)
Režija:  Vito Taufer
Igrajo: Miha Rodman, Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Blaž 
Setnikar, Aljoša Ternovšek, Borut Veselko, Matija Vastl, Blaž Šef, 
Matej Recer, Dario Varga, Mojca Partljič, k. g., Željko Hrs, Uroš 
Maček, Stane Tomazin, Janja Majzelj, Anja Novak, Anže Kristan
V deževni noči Ervin Kralj sreča gospoda Profesorja, trikratnega 
doktorja znanosti, ki ga vpelje v skupino »intelektualcev«, ki se 
za sprostitev oziroma boljše počutje butajo z glavo v skalo. To je 
svet butnglavcev, ki se seznanjajo z resnico. Ta pa navadnim očem 
in ušesom ni dojemljiva ... Absurd sledi absurdu, v ozadju pa 
gledalec zasluti groteskno parodijo na totalitarne režime. Zgodba 
sama nima nobenih povezav s političnimi dogodki v tistem času 
in času pred tem, res pa je, da si jo lahko interpretira vsak na 
svoj način. Avtorja pravita, da je igra nastala čisto spontano. »Pri 
naju pa je šlo izključno za čisti ludizem, uživanje in zabavo, brez 
vnaprejšnjih konceptov in psihološko-političnih konstruktov. 
Niti pet minut naprej nisva vedela, kako se bo zadeva odvijala. 
Mnenja sem, da je imela igra tako močan in širok odziv predvsem 
mladega poslušalstva iz preprostega razloga, ker je nastala 
povsem spontano, popolnoma neobremenjeno.«

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRIMOŽ 
TRUBAR
MARTIN KRPAN (komedija) 
Avtor dramskega besedila: Joža Vombergar 
Režija: Nina Šorak 
Igrajo: Tjaša Tomc, Janez Gruden, Rok Boršnik, Jože Starič, Ana 
Rigler, Jana Merjasec, Srečo Knafelc, Matej Polzelnik, Urša Zalar, 
Manca Bavdek, Matjaž Gruden, Mojca Šilc, Dan Grešak,   Dren 
Gruden, Simon Marolt, Simon Lušin
Levstikova pripovedka o Martinu Krpanu z Vrha (1858), mitskem 
heroju 19. stoletja, je nedvomno material, ki je globoko 
ukoreninjen v kulturni zavesti vsakega Slovenca. Martin Krpan, 
samosvoj in preprost človek, se je ukvarjal s tihotapljenjem 
angleške soli, zaradi česar si je nakopal neštete probleme z 
oblastjo. Nekega dne sreča cesarja in ga preseneti s svojo silno 
močjo, zato je kmalu poklican na dvor. Dunaj namreč ustrahuje 
strašni Brdavs, ki neusmiljeno seka vse, kar mu pride naproti. 
Preprost, a preudaren, kakršen je, z nenavadno lahkoto opravi z 
Brdavsom. Njegovo delo je opravljeno, priskrbi si le še dovoljenje 
za tovorjenje angleške soli in se s svojo kobilico odpravi domov. 

Orkester mandoline Ljubljana
(koncert)
Dirigent: Andrej Zupan
V veselem decembru smo za spremembo v goste povabili 
Orkester mandoline Ljubljana, da nas razveselijo s svojo glasbo. 
Orkester Mandolina Ljubljana je ena redkih, vsekakor pa najbolj 
prepoznavna zasedba v Sloveniji, ki si je na svoji glasbeni poti 
za sopotnico izbrala mandolino. V našem prostoru se mandolina 
šele zadnja leta pogosteje vključuje v najrazličnejše zvrsti 
glasbe, od klasične do pop. Tako si štejemo v čast in dolžnost, 
da domači publiki približamo to nežno strunsko glasbilo ter 
izvirno mandolinsko glasbo. Na našem repertoarju so številne 
tudi skladbe klasičnih skladateljev, priredbe ljudskih napevov, 
etno glasba, filmska in pop-rock glasba in zimzelene melodije. Po 
devetintridesetih letih delovanja imamo za sabo številne uspešne 
nastope doma in v tujini, o dobri orientaciji na naši glasbeni poti 
pa pričajo pohvale raznih kritikov in predvsem zadovoljna in 
vedno bolj številčna publika ...

ŠPAS TEATER
MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE (monokomedija)
Režija:  Gašper Tič
Igra: Denis Avdić
Saj poznate tisti občutek, ko ste prepričani, da partner govori vam 
nerazumljiv jezik. Govorite, razlagate, se trudite ... a ne gre in ne 
gre.  
Zakaj ne gre in kako naj bi šlo, nam je razjasnila svetovna zvezda 
na področju   partnerskih odnosov,   John Gray. Jasno, moški 
so z Marsa in ženske so z Venere. Zato nikakor ni potrebno, da 
vsako težavo, ki jo ženska na dolgo in široko razlaga, moški tudi 
povsem razume in reši. Ampak, ko se pa moški umakne v svojo 
»votlino«, to nikakor ne pomeni, da svoje izbranke ne ljubi. Težava 

ni v partnerju, ampak v vašem dojemanju partnerja in njegovih 
odzivov. Tako preprosto je lahko! Pomembno je razumeti, zakaj 
ženska res nima nič obleči in zakaj včasih dopust enostavno ni 
vedno najboljša rešitev, pa tudi tisto, kako obdržati princa na 
belem konju …

VALIČ TEATER
SREČNO LOČENA (komedija)
Režija: Jaša Jamnik
Igrata: Violeta Tomić, Iztok Valič
Prva predstava Valič Teatra je komedija avtorja Iztoka Valiča 
»Srečno ločena«, ki govori o starejšem zakonskem paru, ki se 
odloči, da se loči, ker je pač njun zakon mrtev in jima bo ločitev 
odprla pot v novo življenje.
A sedaj nastanejo problemi. Kje živeti in kako naprej?
Karli in Metka nimata dovolj denarja, da bi si vsak od njiju kupil 
svoje stanovanje in se odselil. Kako razdeliti imetje, ki sta si ga v 
zakonu pridobila.
Tu pa je še hčerka, ki se namerava poročiti in so ji pri tem prav 
starši vzor večne ljubezni. Oba brskata po prejšnjem življenju in 
iščeta krivca. In tako se skozi predstavo odkrivajo vse neumnosti, 
ki sta jih in ki jih še bosta storila.
Komedija je polna humornih dialogov in situacij, v katerih se 
bodo gledalci zlahka prepoznali. Tisti, ki so že ločeni, in tisti, ki o 
ločitvi niso nikoli razmišljali.

SITI TEATER
ŠE VEDNO MAME (komedija)
Besedilo: Jera Ivanc
Režija:  Uroš Furst
Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar/Mojca Fatur, Tijana Zinajić/Leja 
Jurišič, Nina Valič/Barbara Medvešček in Ana Urbanc/Gorka Berden 

Sedem let, ena kriza, dva bivša in trije novi, da o kilah niti ne 
govorimo. Ampak mame so še vedno mame. Mulčki so zrasli 
v mule in mulce, njihove mame pa najdejo čas, sicer komaj in 
stežka, da se dobijo vsaj enkrat tedensko. Ampak ne tako, kot smo 
jih vajeni, ležerno, v oblakih dima, čvek sem, drink tja … Ne, ne, 
tokrat gre zares. Pripravljajo se na glasbenoplesno točko v okviru 
dobrodelnega koncerta, izkupiček katerega bodo namenile 
sirotišnici, od koder je vnukinja sestrične prejšnje tašče novega 
partnerja Irminega prejšnjega partnerja. Do koncerta jih loči 
samo še pet vaj, od katerih se prav nobena ne odvije po načrtih. 
Jim bo uspelo?

ŠPAS TEATER
MATILDA POČAK (komedija)
Režija:  Nataša Barbara Gračner
Igrajo: Ivo Ban, Alojz Svete, Mojca Fatur
 

Kako izgleda 72 let cinizma in črnogledosti na dveh nogah? Kje je  
meja med starčevsko zmedenostjo in čistim blefom? Predvsem 
zabavno!
Samotarski nergač Vitomil Car (Ivo Ban) in njegov sumljivo 
pozabljivi (razen, ko gre za denar) partner Branko Cafuta (Alojz 
Svete) sta ostarela komedijanta, ki se jima po dvajsetih letih 
znova ponudi priložnost, da nastopita na televiziji. Ali bosta 
zavoljo dobrih starih časov, slave in honorarja zakopala bojno 
sekiro? Vitomilova nečakinja Matilda (Mojca Fatur) je ujeta v 
vrtinec norosti teh dveh ostarelih najstnikov – se bo njen trud 
splačal ali pa bo, zaradi trdoglavosti ponorelih dedkov komedije, 
vse splavalo po vodi?

Vodja gledališkega abonmaja:
Tatjana Devjak, podžupanja 



Domačija je bila odprta od 18.00 do 23.00. Obiskovalci so si 
lahko v tem času ogledali Trubarjevo spominsko sobo z mlinom, 
žagarsko zbirko v Temkovi žagi, v galeriji Skedenj pa 35. razstavo 
Trubarjevi kraji, ki v letošnjem letu nosi naslov Trubarjeva misel 
v Evropi danes.
Je pa ob tej priložnosti postala domačija bogatejša še za 
eno novost. Dobila je svojo knjigobežnico na vhodu pred 
sprejemnico. Ta čaka na vas, da jo obiščete in si izmenjate knjigo.

Barbara Pečnik 
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Delavnico so izvedli v Zavodu Parnas, in sicer Metka in Jože 
Starič, Nuša Dedo Lale in Nik Hren. S kamero je dogajanje, tako 
kot vedno, pridno beležil Niko Samsa.
Ob 20.30 je sledilo predavanje dolgoletnega vodnika Andreja 
Perhaja »Trubar – protestant«. Izpostavil je predvsem 
pomen Trubarja in pomen drugih protestantskih piscev, da 
so v relativno kratkem času vzpostavili jezikovni kod, ki se je 
ohranil vse do danes. Primož Trubar je napisal prvo slovensko 
knjigo, Adam Bohorič slovensko slovnico, Jurij Dalmatin pa je 
prevedel sveto pismo. Pomena tega dela so se zavedali tudi v 
protireformaciji, saj Biblije niso sežgali.

POLETNA MUZEJSKA NOČ NA TRUBARJEVI DOMAČIJI
Letošnja Poletna muzejska noč na Trubarjevi domačiji je bila posvečena 500. obletnici reformacije. Najprej so 
prišli na vrsto otroci. Udeležili so se lahko delavnice Trubarjevo potovanje v izvedbi Zavoda Parnas. Primož 
Trubar je na svojih potovanjih obiskal veliko nemških mest. Nekaj teh so jih spoznali tudi otroci. V Tübingenu 
so se najprej ustavili v knjigoveznici, kjer so si izdelali miniaturno knjižico. Pisarka jih je poučila, kako in s 
čim so pisali v Trubarjevem času. Z gosjim peresom je vsakemu od njih napisala njegovo ime, v pisanju pa 
so se preizkusili tudi sami. Izdelane  knjižice so otroci zapakirali v sode in jih tovorili po nemški deželi vse do 
Kranjske. Potovali so mimo mesta Bad Urach, spotoma pa so pomagali pogasiti požar v Kemptnu.

V poletnem času, med 17. julijem in 20. avgustom, bo 
Trubarjeva domačija odprta po naslednjem urniku:

pon.–pet. in ned. od 12.00 do 17.00,
sob. od 9.00 do 12.00.

V torek, 15. avgusta, bo domačija zaprta.
Ne pozabite na ustvarjalno soboto za družine, 

v soboto, 5. avgusta 2017. Geslo: ZAKLAD. 
Dodatne informacije: 

(info@zavod-parnas.org ali 041 833 456).
Za vse tiste, ki ste željni branja, velja spomniti, da je 
Trubarjeva domačija dobila svojo knjigobežnico. Za rojstni 
kraj pisca prve slovenske knjige se to več kot spodobi. Za 
lično podobo hišice sta poskrbela Boštjan Modic (Gama – 
mizarstvo Modic) in Jurij Antončič (Mart – grafične storitve, 
Marta Škrlj Antončič, s. p.). Nekaj knjig vas že čaka. Pridite, 
izberite si jo ali jo podarite.

LEPO VABLJENI!
Občina Velike Lašče in Trubarjeva domčija

POLETJE NA TRUBARJEVI 
DOMAČIJI
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Pesem si je najživahnejši slovenski portal za objavljanje, 
komentiranje in ustvarjanje poezije. Razvili smo ga pri 
Zavodu za razvijanje ustvarjalnosti. Od 21. 3. 2007, ko 
smo pričeli z delovanjem, se je nanj nateklo več kot 120.000 
pesmi, komentarjev, delavniških tem, pogovorov na forumu, 
virtualnih večerov ter obvestil o dogodkih, natečajih in razpisih. 
Objavilo jih je več kot 3000 članov (članstvo je prostovoljno in 
brezplačno). 

Pesem si smo v letošnjem letu dnevno prebirali in urejali Ana 
Porenta (glavna urednica), Silvana Orel Kos, Lidija Brezavšček, 
Tea Plesničar in Franci Novak. Za programiranje in skrbništvo 
nad portalom sta skrbela Gregor Grešak in Žiga Stopinšek. Vsi 
delujemo kot prostovoljci. 

Ob zagonu spletne strani (21. 3. 2007) je izšel tudi prvi knjižni 
zbornik, nato vsako leto eden – letos je torej  izšel 11. po vrsti. 
V njem so na 352 straneh objavljene pesmi več kot osemdeset 
avtorjev (pretežno iz Slovenije, tujejezične pesmi so večinoma 
v jezikih južnoslovanskih narodov, nekatere so v posebnem 
poglavju tudi prevedene). 

Tudi letošnje praznovanje desetletnice in izid novega zbornika 
se je tradicionalno (že od samega začetka je tako) odvijalo na 
Trubarjevi domačiji na Rašici. Poetično predstavo Kapljanje, 
ki so jo narekovale pesmi, objavljene na portalu v minulem 
desetletju, smo pripravili pri Zavodu za razvijanje ustvarjalnosti 
s člani KUD Primož Trubar. 

Igralci so predstavljali pesnice in pesnike različnih starosti in 
njihovo zavezanost besedam ter odtujenost med ljudmi v 
družbi. V predstavo smo vključili tudi dve novi uglasbeni  pesmi 
s projekta Poezija v glasbi (Tjaša Tomc in Dejan Došlo 
pripravljata izvrstno zgoščenko z uglasbenimi pesmimi s Pesem 
si). 

Polna Trubarjeva spominska soba je izjemno sprejela tankočutno 
oblikovano pesniško predstavo, v kateri so nastopali Aiken 
Ahac, Polona Gorščič, Dan Grešak, Dren Gruden, Matjaž 
Gruden, Simon Lušin, Jaša Nika Petrovič, Matej Polzelnik, 
Ana Porenta in Mojca Šilc. Scenarij sem iz pesmi pripravila 
Ana Porenta, predstavo je režiral Gregor Grešak, za glasbo in 
zvočno opremo predstave je poskrbel Dan Grešak. 

Po uradnem delu in zahvalah nekdanjim in sedanjim urednikom 
ter Občini Ribnica, Občini Sodražica in Občini Velike Lašče, 
ki nam omogočijo, da letni zbornik pesmi objavimo tudi v 
tiskani obliki, smo se preselili v galerijo Skedenj. Ob dobrotah 
DOD Gradež smo poklepetali in ugotovili, da je naše srečanje 
mednarodno, saj sta nas obiskali pesnici Ljubica Ribić iz 
Varaždina in Jagoda Nikačević iz Beograda. Tega smo bili 
veseli, saj se je tudi na živem srečanju izkazalo, da je Pesem si 
medgeneracijsko prepletena skupnost, ki presega geografske 
in jezikovne meje.  

Drugi del srečanja se je pričel z avtorsko glasbo skupine Frodo 
And The Suzukies in ob njej smo se čutili še bolj povezane 
in prepletene.   Pesnice in pesniki so brali pesmi pretežno iz 
novega zbornika in iz drugih izdaj Pesem si (2007–2017). 
Poleg že omenjenih gostij iz tujine so nas s svojimi pesmimi 
razveselili tudi Jure Drljepan, Andrejka Jereb, Majda Kočar, 
Jana Kolarič, Samo Kreutz, Alenka Mihorič, Milan Novak, 
Irena P. Beguš, Janko Rošelj, Marko Skok Mezopotamsky, 
Dimitrij Škrk, Kristina Zajec;  očaral nas je nastop Tjaše Ivane, 
Tristana in Aleksandre Kocmut ter Davorina in Lučke Bole z 
njuno malo hčerkico …  in drugi. 

Nekateri pa so raje prisluhnili poeziji. Čas se je izjemno hitro 
bližal koncu dneva.   Urednice Lidija Brezavšček, Silvana 
Orel Kos in Ana Porenta smo okrasile Kukljevo pehtranko 
(podarjeno ob tej priložnosti) z desetimi svečkami in ob petju 
rojstnodnevne pesmi prisrčno obeležili pomembno obdobje 
delovanja. Srečanje je bilo toplo, prisrčno, globoko, ljubko 
in povezujoče. Pesem si je skupnost, ki diha tudi v živo na 
istovalovni poetični dolžini, na katero se je lepo priključiti tudi 
tistim, ki imajo radi poezijo, čeprav je ne pišejo. 

Hvala vsem, ki ste z nami obeležili jubilej na 
najboljši možni način. Ostane vabilo: sledite nam 
na www.pesem.si, kjer se vse dni in ure leta dogaja 
nekaj novega. Čez leto pa se znova zberemo pri 
Trubarju, saj smo tudi mi zavezani besedam. 

Besedilo: 
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti

Foto: Olivier Grandovec in Gregor Grešak

PESEM.SI, DESETLETNICA 
TRUBARJEVA DOMAČIJA RAŠICA, 27. MAJ 2017 
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Nedeljsko popoldne skupaj z zaključkom pohoda po Velikolaški 
kulturni poti že tretje leto zaokrožuje sklop prireditev ob 
občinskem prazniku v Velikih Laščah. Namenjeno je predvsem 
našim najmlajšim. Letos so program pripravili učenci in učitelji 
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Najprej so zaplesali plesalke 
in plesalci folklorne skupine pod mentorstvom Vere Lipovec, 
spremljala pa jih je Orefejeva skupina z mentorico Vito Mekinda. 
Sledilo je ustvarjanje v senci jelš na otoku domačije.

Prireditev je na simpatičen in igriv način povezovala Mojca Šilc. 

Otroci so si lahko izdelali vetrnice za lepo otroško popoldne 
(PŠ Rob, mentorica Sonja Škrlj), ustvarjali so lahko v različnih 
poletnih motivih (PŠ Turjak, mentorici Ines Pucelj in Stanka 
Štrukelj), svojo umetniško žilico pa so preizkusili v »delavnici« 
Matica Praznika, kjer so izdelovali skulpture iz siporeksa, pri tem 
pa se neizmerno zabavali. Bolj se je kadilo, bolj je bilo luštno.

Foto: Barbara Pečnik

Kiparjenje iz siporeksa, foto: Boštjan Podlogar

Ob drugi uri sta v goste prišla navihana Mašenka in Medo 
Medvedjev, junaka gledališke predstave Medvedja Simfonija v 
izvedbi gledališča KUKUC. Ob njunih pripetljajih se niso zabavali 
le otroci, ampak tudi njihovi starši.
 

 

Foto: Boštjan Podlogar

Na koncu le še VELIKA ZAHVALA vsem sodelujočim 
in vsem obiskovalcem, malim in velikim.

Barbara Pečnik

STROKOVNA EKSKURZIJA 
KMEČKIH ŽENA V SRBIJO
V organizaciji Zveze kmetic Slovenije, katere članica 
je tudi DPŽ Velike Lašče, čez vso leto potekajo številna 
predavanja, tečaji, tekmovanja in tudi strokovne 
ekskurzije. Ena takih je bila v maju, ko so se članice 
zveze odpravile na kmetijski sejem v Novi Sad, na 
poti pa obiskale srbsko živinorejsko kmetijo, ki niti 
približno ni primerljiva z živinorejsko kmetijo na 
območju Velikih Lašč.

Magda Peterlin, ki se je strokovne ekskurzije udeležila kot 
predstavnica DPŽ Velike Lašče, je bila nad obiskom kmetije 
navdušena, saj gre za kmetijo, ki obdeluje približno 300 ha in 
ima v hlevih skupaj okrog 400 glav živine. Krave so razdeljene 
glede na mlečnost in dajejo dnevno od 16 do 60 litrov mleka. 
Na kmetiji dela devet družinskih članov treh generacij. Zelo 
sodobno urejena kmetija je bila prava paša za oči večine 
udeleženk in udeležencev ekskurzije iz različnih koncev 
Slovenije, tudi od tam, kjer je živinoreja glavna kmetijska 
panoga.

Poleg obiska kmetije so si ogledali mednarodni kmetijski sejem v 
Novem Sadu, na katerem se je predstavljalo 1500 razstavljavcev 
iz  60 držav, med njimi tudi številna slovenska podjetja. Na eni 
strani je bila razstavljena kmetijska mehanizacija velikih podjetij 
s svojimi novimi dosežki, novostmi in akcijami, na drugi strani 
pa kmetijska mehanizacija in rezervni deli manjših in tudi nam 
manj znanih podjetij. Poleg svetovno znanih podjetij kmetijske 
mehanizacije je bila cela vrsta blagovnih znamk kmetijske 
mehanizacij iz Turčije, Indije, Kitajske in drugih neevropskih 
držav, ki med slovenskimi kmeti niso toliko poznane. 

Dragica Heric 

Že leta eden najbolj prepoznavnih razstavnih prostorov na 
sejmu (Foto: Kristijan Hrastar)

NEDELJSKO POPOLDNE NA TRUBARJEVI 
DOMAČIJI
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RAZSTAVA AKVARELISTOV 
DRUŠTVA LIKOVNIKOV 
LOGATEC NA DUNAJU
Skupina akvarelistov Društva likovnikov Logatec, 
ki deluje pod mentorstvom Petra Lazareviča 
(tehnika mokro na mokro) se uspešno predstavlja 
širši slovenski javnosti že kar nekaj let. Predstavila 
se je dvakrat v Domu Ivana Cankarja na Vrhniki, 
Galeriji Krka v Ljubljani in na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani.   Skupina se že 10 let vsak petek druži   na 
Vrhniki v Osnovni šoli Ivana Cankarja. Dne 19. aprila 
2017  ob 19.00  je odprla svojo razstavo z naslovom 
„Barvna prepletanja v akvarelu“ v Slovenskem 
kulturnem centru   Korotan na Dunaju.   Članica te 
skupine  je slikarka Martina Starc iz občine Velike 
Lašče, ki se jim je pridružila  leta 2011.

Jaz o sebi ne pišem rada. Na izziv urednika bom  nekaj napisala. 
Zelo rada sem risala že v osnovni šoli, pa zaradi spleta okoliščin 
nisem mogla nadaljevati šolanja. Leta 1990 sem začela risati v 
pastelu in kredi, potem sem leta 1991 vehamentno prešla kar 
na olje. Ugotovila sem, da nimam znanja, in sem se vpisala v 
tečaj risanja na Likovno akademijo 2 semestra 92/93. Istočasno 
sem spoznala akad. slikarja Jožeta Cento in Skenderja Bajroviča, 
ki sta vsako leto prihajala na Rašico. Spodbudila sta me, naj 
slikam. Leta 1992 se je v Stope priselil akad. slikar Samo Kovač, 
ki mi je veliko svetoval in delil znanje. Leta 1995 sem zbolela 
in 5 let nisem slikala. Za rehabilitacijo sem ponovno začela 
slikati in barve so me ponovno kot magnet potegnile v svet 
slikarstva. Od leta 2001 do 2003 sem se izpopolnjevala v Likovni 
šoli Sauris  pri profesorju likovne kulture Skenderju Bajroviču, 
akademskemu slikarju v tehniki olje in akril – smer realizem 
in portret. Udeležujem se Ex- tempore,  kolonije, Razpisi JSKD 
Ljubljana, zlata paleta. Pri JSKD Ljubljana Okolica sem se vpisala 
v tečaj risanja in mešanje barv ter oblikovanje gline  – smer raku 
tehnika. Oblikujem nakit  iz fimo mase in slikanje na svilo.  Leta 
2008 sem dobila certifikat »Zlata paleta« – smer realizem za 
Turjaško panoramo (delo je vpisano pod št. 375). Potem sem 
se vpisala leta 2008 v Likovno izobraževalni center LICE Ribnica 
in končala 4-letni program 2011/2012 ter Projekt slikarstvo 
2012/2013 (mentor Andreja Gorjanc). 

Na koloniji v Ribnici 2011 sem srečala akvareliste iz Vrhnike  in 

na povabilo sem se jim pridružila. Tako me je pot zanesla med 
akvareliste in že 6. leto ustvarjam pod mentorstvom Petra 
Lazarevića. Ta tehnika mi je zelo ljuba. 
Kljub temu da je tisti dan snežilo, me ni motilo in v 
pričakovanju razpleta dogodkov smo se bližali slovenskemu 
kulturnemu centru Korotan, kjer naj bi postavili razstavo 
akvarelisti Društva likovnikov Logatec pod mentorstvom 
Petra Lazarevića. Ko smo prispeli pred hotel, smo na hitro 
razložili slike in  seveda nekaj slovenske kulinarike. Del 
ekipe je postavljala razstavo, drugi  smo se z avtobusom 
odpeljali v Albertino na ogled razstave akvarelista Egona 
Schileja ter stalno postavitev. Po zasluženem poznem 
kosilu smo se vrnili v hotel Korotan na otvoritev razstave.

Uvodoma je vse skupaj pozdravil direktor Slovenskega 
kulturnega centra Anton Levstek in predstavnica Občine 
Logatec Nevenka Malavašič. Razstavo in razstavljavce 
je pobliže predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj 
Šajn.  Zadnji dve leti so se intenzivno prepustili likovnemu 
ustvarjanju in nas razveselili s tenkočutno razstavo 20 
avtorjev (Božidar Hering, Zvezdana Zatler, Janez Ovsec, 
Janez Dragolič, Marinka Mohar, Ivanka Krasnik, Marija 
Malovrh, Olga Petrovčič, Martina Starc, Tončka Madon, 
Marija Franinovič, Vera Banič Vukadin, Ljubica Krivec, 
Ljudmila Dolenc, Tea Širca, Marija Strnad, Anka Pažin, 
Helena Umek in Cilka Žmahar).

Kulturni dogodek so s svojim igranjem obogatili družinski 
Trio Rupnik ( Manca – violina, Anže – klavir, Nejc – čelo) in 
solistka sopranistka Anemarija Štefančič. Manca Rupnik 
(violina)  in sopranistka Anemarija Štefančič študirata na 
Dunaju. Njihov nastop je bil posebno doživetje ubranosti 
in občutenosti glasbenega izraza. Ob zaključku se je vsem 
nastopajočim,   gostitelju in obiskovalcem iskreno zahvalil 
predsednik Društva likovnikov Logatec Janez Ovsec. Obiskovalci 
si na razstavi ogledujejo slovenske arhitekturne znamenitosti in 
posebnosti in tudi krajino in tihožitja. Več o tehniki in umetnosti 

je zapisala Saša Strnad. Srečanje se je zaključilo ob izbranem 
kulinaričnem dogodku, katerega popestritev so bila izbrana 
vina Meum vinarstva Brumec iz Štajerske. Na Dunaj in iz Dunaja 
nas je varno pripeljalo avtobusno podjetje Jurbus iz Rovt kljub 
sneženju in zastoju na avtocesti v Avstriji. Prispeli smo v jutranjih 
urah. Razstava je bila na ogled do 17. maja 2017.
Zahvaljujemo se občini Velike Lašče in občini 
Logatec za sponzorstvo.

Zapisala Martina Starc

LOGAŠKI AKVARELISTI NA 
DUNAJU 
Nekatera mesta sama po sebi vzbujajo ljubezen 
in med mesti, ki so jo vzbudila v meni, je  tudi 
prestolnica Habsburžanov – Dunaj, že ko sem prvič 
prišla sem v najstniških letih. Kljub očaranosti pa 
Dunaja zaradi takratnih dohodkov nikakor nisem 
mogla zajeti z veliko žlico; in če sem odkrita, je tudi 
danes žlica »žlička«, v kateri vsakič malce spremenim 
vsebino. Pred kratkim je bil izbran za mesto z najvišjo 
kakovostjo življenja. Mogoče me ravno to spodbuja, 
da se vanj vedno znova vračam.

Nekoč mi je nekdo rekel, da je skrivnost, kako razumeti 
mesto in njegove ljudi v tem, da spozna, kaj je beseda 
ulice. Tudi Dunaj ima besedo, ki ga definira milijon in pol 
ljudi, ki živijo v njem. Če bi lahko brala misli ljudi, ki gredo 
mimo mene kjer koli na ulici, bi odkrila, da jih večina misli 
isto misel. In ko slišim ime Dunaj, se mi vedno odpre svet 
asociacij in njegova beseda je vsekakor – užitek. Užitek ob 
srkanju kave, užitek ob poletnem džez festivalu v drugače 
“resni” državni operi ali pihalni godbi na notranjem dvorišču 
kake mestne hiše, užitek ob prvem ugrizu v sladki štrudelj 
v Havelki, trepetanje in vznemirjenje ob vstopu v galerijo 
Albertina ali pa sproščeno sprehajanje po znanih kotičkih, 
ki skoraj vedno pripeljejo pred Klimtov Poljub ali Straussov 
spomenik v parku.

Poletje je eden lepših letnih časov za obisk Dunaja, ko se 
v vsem svojem blišču bohotijo secesijske obleke Majolike, 
preproge Schonbruna in igrivosti Hundertwaserja. Ne 
potrebuješ prav daleč, da opaziš žarek, ki kot sončna ura 
potuje in riše geometrične like po golih odsevnih stenah. 

Polni radovednosti smo se odpravili po barve direktno v 
Albertino, da si pobliže ogledam razstavo Egona Schileja«, 
enega od vodilnih osebnosti v ozadju avstrijskega 
ekspresionizma, ki je nekoč zapisal v svoj dnevnik: »Ne 
zanikam, da imam narejene risbe in akvarele z erotično 
vsebino. Ampak oni so vedno umetniška dela. Mar ne 
obstajajo tudi drugi umetniki, ki so ustvarili erotične slike?« 
Bil je  pomemben figurativni slikar zgodnjega 20. stoletja. 
Njegova dela odlikujejo intenzivnost in številni avtoportreti. 
S skrivenčenimi telesnimi oblikami in ekspresivno črto je 
ustvaril številne akvarele in risbe, ki se dotikajo občutljive 

tematike, veliko duhov, s katerimi je  razburil tudi s slikanjem 
aktov, v pozah, ki so že mejile na pornografijo. 

Bolj ko sem se mu bližala, ga odkrivala in sledila njegovim 
razgaljenim bližinam, bolj sem spoznavala, da nam sporoča 
o strasti, ki je ostala v večini nas, v naši mladosti. O strasti, 
ki krepi naš smisel in prebuja tok misli. O strasti, ki združuje 
in gradi mostove. Če bi se več ljubili, bi se verjetno manj 
kregali – mislim. Torej, če zaključim potep s Schilejem: 
ljubite se, ljubite se in še enkrat ljubite se. 

Kljub temu da je tisti dan snežilo, me ni motilo. Belino 
so napolnjevali barvni občutki. Vsa zamišljena sem se 
odpravila naprej, proti  slovenskemu domu Korotan, kjer 
so razstavljali akvarelisti Društva likovnikov Logatec, pod 
mentorstvom Petra Lazarevića.  Zadnji dve leti so se 
intenzivno prepustili likovnemu ustvarjanju in nas razveselili 
s tenkočutno razstavo 20 avtorjev (Božidar Hering, 
Zvezdana Zatler, Janez Ovsec, Janez Dragolič, Marinka 
Mohar, Ivanka Krasnik, Marija Malovrh, Olga, Petrovčič, 
Martina Starc, Tončka Madon, Marija Franinovič, Vera 
Banič Vukadin, Ljubica Krivec, Ljudmila Dolenc, Tea Širca, 
Marija Strnad, Anka Pažin, Helena Umek in Cilka Žmahar).
Avtorji imajo o sebi skromne besede, jaz pa lahko zatrdim, 
da njihova dela brišejo meje akademskega praga in segajo 
na nivo kakovosti ter predstavljajo pomemben delež znotraj 
slovenske likovne produkcije. 

Prav pri njih namreč lahko zasledimo tisto slikarsko skrivnost, 
strast, svobodo ustvarjanja, umetnost zaradi umetnosti, 
predrznost, pogum, ki pogosto manjkajo pri slikarjih z 
akademsko izobrazbo. Ljubitelji se zavedajo svoje žeje, ki je 
kot nekakšno poslanstvo – in ta ni v reproduciranju, ampak 
v avtorskem izpopolnjevanju. Sporočanju. Regeneriranju. 
Osvobajanju. Čeprav so ljubitelji slikarstva velikokrat slikarji 
številnih tehnik, so tokrat skozi akvarel dosegli likovno 
enotnost. Celovitost. Presegli dekorativnost, saj z razstavo 
na Dunaju raziskujejo več kot le estetske in kompozicijske 
rešitve. Ampak tisto, kar se kaže kot iskanje globljega, v 
njihovih delih ne postane banalno, vsiljeno, temveč pristno, 
prvinsko, organsko – likovno dovršeno, kljub ljubkim 
napakam.

Razstavljena likovna dela so ustvarjena v tehniki akvarela, 
ki je najstarejša slikarska tehnika.  Slikanje v akvarelu je 
izredno zahtevno, po mnenju večine slikarjev celo najtežja 
tehnika. Zato so izkušnje, ki jih pridobimo z veliko vaje, zelo 
potrebne. Po navadi se stvari, ki so videti zelo preproste, 
pri akvarelu – lahkotnost v prelivanju, izkažejo za najtežje. 
Tehniko akvarela lahko primerjamo s šahom: umetnik mora 
imeti najprej vizijo (skico), kako bo akvarel izgledal, kaj bo 
spredaj, kaj se bo prelilo v ozadje, kje bo presevala belina 
papirja itd. Sliko mora znati misliti in vedeti vsaj nekaj potez 
vnaprej, kaj bo sledilo, obenem pa nadzorovati nanose in se 
odzivati na prelivanje barv. Ko enkrat začneš – ni več poti 
nazaj. Samo še naprej. Zato rečem akvarelni tehniki – mali 
čudež, saj je rezultat dela velikokrat tudi nekaj drugega, kot 
si na začetku osmislil.

Akvarelno slikanje ali poezija slikanja je nekaj posebnega, 
ker je voljno, igrivo, neulovljivo, sveže, neposredno z 
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TRUBARJEVA DOMAČIJA 
SKOZI JAPONSKI OBJEKTIV
Slovenijo je v juniju obiskal priznani japonski fotograf Shinji Ito, 
da bi posnel gradivo za svojo fotomonografijo. V njej predstavlja 
Slovenijo, njene zanimivosti, lepoto in gospodarstvo ter vezi 
z Japonsko. Publikacijo namerava japonsko veleposlaništvo 
uporabljati kot protokolarno darilo in v promocijske namene. 
Skupaj z vodjem gospodarsko-političnega oddelka Yoshiakijem 
Makino je Shinji Ito obiskal tudi Trubarjevo domačijo. 

Angelca Petrič, Občinska uprava

Z ZVEZDAMI V SORODU

Spremljam jesenski veter,
ki v noči z listjem se igra,
lahkotno v krošnji šelesti,

mi tiho o tebi šepeta.

Svetle zvezde so nad mano,
ko poslušam osamljene korake

in zamišljeno se sprehajam
v bližini svojega igrišča.

Poskušam se znebiti
bolečine, ki razjeda,

saj te spet pogrešam,
prestolnica pa mirno spi.

Visoko gledam, skoncentriran,
in ničesar razen zvezd ne vidim,

a nekako se zavedam,
da skrivaš se med njimi.

Tvoj obstoj varuje,
da ljubiti ne pozabim,

in zvezde sijale bodo večno,
četudi se midva izgubiva.

    MIHA INDIHAR

Prej je bilo pravilo, ko avemarijo zvoni, v hišo. V mraku bo otrok 
mračen, to otroku škodi. Tudi od moža mati me je opozarjala 
– vse je bilo treba pred mrakom spraviti noter: »Mračen bo. 
Pejt hitro pobrat (perilo), glej, sonce gre dol, da ne bo (otrok) 
mračen.« Jaz mislim, da je bila kakšna vlaga. 
Po posnetem pogovoru z Vero Gorjup iz Roba (9. 1. 2015) 

Ako pride kdo zvečer v mraku v hišo, pravijo, da prinese »mrak« 
ali da postane otrok radi tega »mračen«. Tudi k otrokovim 
plenicam in povojem ne sme noben tuj človek priti. V bližino 
ob mraku. V sobi se ne sme približati ne otroku in ne njegovemu 
perilu. To verujejo še dandanes.
Anton Mrkun: Ljudska medicina v Dobrepoljski dolini   (Etnolog 
10–11, 1937–39)

Otrok je bil uročen – to so odpravili tako, da so nesli povoj in 
plenice na metli … v mraku na prag in potem nazaj in so ga s 
tem povili, je bil dober. Če je človek prišel z mraka v hišo, tudi 
mama njegova, je morala iti najprvo k peči, potem šele k otroku, 
drugače bi otrok postal mračen. 
Povedala Marija Usenik, 72 let, Mali Osolnik. (Rokopisno gradivo – 
Slovenski etnografski muzej: Pavla Štrukelj, Noša in običaji)

Morine tace najdemo tudi na starih hišah, kot je tale primer v 
Pečkih. (Foto: MS)

Mora 
Da ne bi otrok mora tlačila, so na zibke upodabljali morine tace. 
»Ko si ponoči zaspal ali si se kam pogrezal ali te je kdo lovil, si 
moro imel. Je moro imel, pa mu je krava crknila. Da je moro 
imel, ojej, kaj bo prišlo.«
Po posnetem pogovoru z Vero Gorjup iz Roba (9. 1. 2015) 

Zagovori
»Nekdaj so znali zagovarjati tudi kačji pik. Pri nas se je namreč 
pred kakimi 40 leti še splošno pasla po pašnikih živina, tj. ovce, 
koze in goveda. Zelo pogostokrat se je dogodilo, da je pasočo se 
živino pičil gad ali modras v smrček. Pičena žival je imela velike 
bolečine. Ob taki priliki so živino takoj prignali domov s paše in 
so poklicali tistega človeka, ki je znal gadji ugriz zagovoriti.
Pa tudi ako je gad ugriznil v boso nogo pastirja, ki je živino pasel, 

ali katero drugo osebo, ki je obirala lešnike ali jagode, vselej so 
poklicali tistega človeka, ki je znal pik zagovoriti ali »panati«.
Človek, ki je znal zagovarjati, ni hotel nobenemu drugemu 
človeku razkriti svoje tajnosti; ta je ostala navadno samo v eni 
družini in so jo dedovali iz roda v rod. 
Ivan Dren iz Ponikev mi je povedal, da si je nekoč izposodil 
Mohorjeve knjige pri nekem zagovorniku. Ko je listal knjigo, je 
našel listič, na katerem je bila zapisana molitev, ki se moli pri 
zagovarjanju kačjega pika. Glasila se je tako: 

»Tam stoji ta silna skala, 
tam stoji ta silna skala, 
tam stoji ta silna skala, 

tam gori leži sv. Šemberjevs, 
tam gori leži sv. Šemberjevs, 
tam gori leži sv. Šemberjevs, 

prišla je Mati božja Marija Devica, 
prišla je Mati božja Marija Devica, 
prišla je Mati božja Marija Devica, 

da zemski črv tebi ne more nič škodovati, 
da zemski črv tebi ne more nič škodovati, 
da zemski črv tebi ne more nič škodovati.«

Nato se zmolijo trije očenaši tako, da se vsaka beseda po trikrat 
zgovori. npr.: Oče, oče, oče, naš, naš, naš, kateri, kateri, kateri 
itd. Nato je treba tri koščke kruha vzeti, čez nje je treba trikrat 
znamenje sv. križa napraviti in nato dati pičenemu človeku 
ali  živini snesti.«
Anton Mrkun: Ljudska medicina v Dobrepoljski dolini   (Etnolog 
10–11, 1937–39)

Pripravlja: Metka Starič

Morina Taca iz Rašice 
 Foto : Vladimir Peček

barvami, ki živijo in dajejo vznemirljiv občutek pri objemu 
papirja. Razstavljavcem je uspelo rahlo umiriti in utišati 
s svojim stanjem duha koloristično pestrost. Motivi so 
zaživeli v premišljenem poigravanju z materijo, ki se na 
belini manifestira z lazurnimi, zračnimi, mehkimi, prelivnimi, 
pestrimi strukturami in teksturami. Te dosežejo prosojno 
slojno gradnjo s sproščeno in vehementno slikarsko potezo, 
ki v sliko vnaša energetsko pretočnost ter ubranost barv in 
navsezadnje spoštovanje do materije, iz katere črpajo motiv 
in navdih. Pri spogledovanju z deli si lahko začutil, da vsaka 
slika oddaja svojstveno energijo in tako na nek način razvija 
naše razpoloženje, naše počutje. Ni tako pomembno, kaj 
gledaš: pomembneje je, kaj vidiš, občutiš, saj so jih avtorji 
plemenitili z lastnimi izzivi in čustvenimi zaznavami, ki 
kreaciji pridajo nezamenljiv oseben podpis.

Skupina akvarelistov nas namreč s svojimi stvaritvami 
vabi na sprehod po krajini, naravni in urbani. Z njimi lahko 
odkrivamo in doživljamo znane in manj znane kotičke naše 
zemlje, postanemo v neokrnjeni naravi in občudujemo 
bogastvo arhitekturne dediščine. Naš pogled razvajajo s 
tistim, kar predstavlja umetnost narave, in z onim, kar je 
delo človeških rok, kar priča o njegovi nevidni prisotnosti 
v nekem času in prostoru, o načinu življenja, vživetja in 
sobivanja. 

Naj barvitost, razgibanost in igrivost pričujoče vsebine 
navdihnejo in vas iz sivih poljan odpeljejo na razstave po 
barve. Jaz jih še danes nosim v sebi; opažam, da so jih 
odnesli s seboj tudi vsi, ki so bili z nami na Dunaju.

Saša Strnad

IZ VELIKOLAŠKEGA OKRAJA (4)

OTROK BO MRAČEN, MORA IN ZAGOVORI
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Leta 1908 je bilo prestopno leto. Bile so volitve in ljudi naše 
občine je v 11. kranjskem deželnem zboru zastopal Fran 
Jaklič, Dobrepoljec, član SLS, ki je na volitvah zmagala, 
pisatelj, učitelj in gospodarski organizator, na katerega 
literarno delo sta vplivala Fran Levstik in Josip Jurčič. 
Objavljal je v reviji Dom in svet, ki jo je urejal Frančišek 
Lampe, pisec Uvoda v modroslovje (1887) – prve slovenske 
filozofske knjige. Ob podpori Janeza Evangelista Kreka Fran 
Jaklič ustanovi prvo vaško posojilnico na Slovenskem in še 
mlekarno, sirarno, zadrugo in učiteljsko društvo.  

Ob 400. obletnici Trubarjevega rojstva, torej pred 109 leti, 
sta izšli knjigi o Primožu Trubarju. Prva nosi ime Trubarjev 
zbornik (pozneje jo imenujejo tudi Prvi Trubarjev zbornik). 
Izdala jo je Slovenska matica, uredil literarni zgodovinar 
in univerzitetni profesor Fran Ilešič (1871–1941), pristaš 
novega ilirizma. Kot uvodničar dodobra vzame mero 
Trubarju, bolj razkrije lastna prepričanja in predsodke kot 
pomen najpomembnejšega Raščana. O njegovem zapisu 
razumevanju Trubarja zapiše zgodovinar in slovenist Igor 
Grdina naslednje:

»Franu Ilešiču in njegovim somišljenikom se je Trubar zdel 
vreden graje, saj naj bi prav njegov ‹›jezikovni separatizem›› 
onemogočil vsestransko povezovanje etnično sorodnih 
ljudstev na slovanskem jugu«. (Študije k izbranim delom 
Primoža Trubarja, Nova revija, 2007)

Druga knjiga iz leta 1908 je izhajala kot podlistek v 
celjskem časopisu Domovina, pisal jo je osemindvajsetletni 
France Kidrič (1880–1950), ki je ravno takrat doktoriral na 
Dunaju. Poznejši literarni zgodovinar, prešernoslovec, redni 
profesor in akademik, je o reformaciji predočil 34 objav. 
Knjiga Primož Trubar je ponovno izšla v letu Kidričeve smrti, 
ob 400. obletnici prve slovenske knjige (1950), ponatis je 

uredil in napisal predgovor Mirko Rupel, še en pomemben 
trubarjeslovec dvajsetega stoletja (nepreseženi sta njegovi 
knjigi Slovenski protestantski pisci in Primož Trubar). 
Naklada knjige je bila velika (2000 izvodov) in še vedno 
lahko knjižico, ki je odličen uvod v Trubarja, najdete v kateri 
izmed bukvarn.

Zdi se, da je bil nekoč Trubar bližje Slovencem kot danes. 
Nesporni oče slovenskega knjižnega jezika je prvi 
prevajalec, teolog, esejist, v njegova dela lahko postavimo 
začetek slovenskega prava, muzikologije, bibliotekarstva, 
etnologije, redkeje slišimo, da je oče naroda. Današnji 
trubarjeslovci so zgodovinarji, slovenisti, komparativisti, 
med njimi najdemo teologe, antropologe, umetnostne 
zgodovinarje (Igor Grdina, Jonatan Vinkler, Boris Golec, 
Francka Premk, Kozma Ahačič, Neža Zajc, Luka Vidmar, 
Fanika Krajnc Vrečko, Zvone Štrubelj …). 

V zadnjih desetletjih so izšle 4 knjige Trubarjevih Zbranih 
del (dela naprej izhajajo v elektronski obliki), objavljen je bil 
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, 
tudi na spletu. 

Pomemben del Trubarjevih knjig je preveden v sodobno 
slovenščino, izgubljena žal ostaja le Formula concordia, 
knjiga sloge in sprave ali pomiritve med verami na Kranjskem, 
Koroškem in Štajerskem, kot naj se je drži Trubarjeva Cerkev 
božja slovenskega jezika. Že v osemdesetih letih je Jože 
Rajhman (1924–1998) zbral in prevedel Trubarjeva latinska 
in nemška pisma, še pomembnejše je njegovo raziskovanje 
Trubarjeve teologije. 

Izšlo je kar nekaj znanstvenih monografij, vsaka obletnica 
prinese simpozije, razstave, prispevke v sodobnih medijih, 
vsaj njegovo ime in podoba živita v glavah in srcih Slovencev. 
Najdena sta bila še drugi izvod Crkovne ordninge (1564) v 
Memmingenu in Novega testamenta pusledni dejl (1577) 
v Jeruzalemu. Obstajata Trubarjev forum in Slovensko 
protestantsko društvo. 

Še najbližje je Trubar slovenskim evangeličanom in težko 
boste našli dogmatika, ki v Trubarju vidi verske zmote in 
razkol ali ga celo označi s tisto besedo, proti kateri se je 
sam boril več kot sedemdeset let: krivoverec; hereticus 
(lat.) ali αιρετικός (grško); heretik!). Končno tudi Trubarjeva 
domačija vsak dan širi zavedanje in vednost o sinu mlinarja, 
tesarja in cerkvenega ključarja slovenske renesanse 16. 
stoletja.

Poljski teatrolog Jan Kott je zapisal: Doba, ki ne premore 
svojega razumevanja Shakespeara, si ga tudi ne zasluži. 
Enako velja za Trubarja. Torej, si ga sploh zaslužimo? Zakaj 
se zdi Ilešičev ali Kidričev Trubar bolj živ kot današnji, 
stvarnostni ali faktični Trubar, kjer se v imenu znanstvene 
umirjenosti in nevtralnosti sicer upravičeno ne govori več o 
tem, česar Trubar ni imel ali celo ni mogel imeti, ni znal ali 
ni mogel znati, ni veroval ali ni mogel verovati? Ali o tem, 
česar ni storil, pa bi moral storiti? 

Kje je naša živa vez z možakom iz Rašce, ki so mu pripisovali 
koleričnost, praktičnost, pragmatično usmerjenost, slab 
posluh za teološke zadeve, pretirano navezanost na 
nemštvo, celo pomanjkljivo jezikovno znanje, kljub temu 
da je že kot šestnajstletnik vsaj za silo razumel pet ali celo 
šest jezikov? Pa tista slavna reč o Trubarju kot samouku, 
ki ni končal niti fakultete na Dunaju? 500. obletnice 
Trubarjeve smrti večina izmed nas ne bo doživela, nekateri 
pa bodo doživeli 500. obletnico prve slovenske knjige. 
Letos praznujemo 500. obletnico začetka reformacije. In 
da se vrnem na začetek: Ali se res trajno spominjamo samo 
mučenikov in zmagovalcev? In ali vidimo rasti tisto seme 
bodočnosti, ki je pred nami že davno zraslo v mogočno 
drevo? V jablano? Kdo jo najde!?

Klemen Fele

31. TRADICIONALNI 
POHOD PO TURJAŠKI 
TURISTIČNI POTI:
VRNITEV K TRADICIJI

Turistično društvo Turjak je v nedeljo, 25. junija 2017, 
na dan državnosti, organiziralo pohod. Pred letom 
dni je potekla tridesetletnica društva, ki je imelo 
številne vzpone in padce. Mnogi ustanovni člani so 
že pokojni, nekaj živih se še trudi obdržati društvo 
pri življenju, številni so se   od društva obrnili proč. 
Članstvo moramo pomladiti.

Kakor imajo knjige svojo usodo, Latinci pravijo Habent sua 
fata libeli, imajo svojo usodo tudi društva. Vsi, ki še gojimo 
društveno življenje, katerega bistvo je druženje, se soočamo s 
podobnimi težavami. Zdi se, kot da je ena cela generacija ljudi 
za društveno življenje mrtva. Za to s(m)o odgovorni tisti, ki se 
trudimo društva voditi. Če ni prenosa izkušenj od starejšega na 
mlajši rod, je ves trud zaman.
Pred letom dni smo ob 30. tradicionalnem pohodu verjetno 
dosegli dno. Nismo uspeli organizirati praznovanja lepega 
jubileja, od Grajskega dneva na gradu Turjak so ostala 
besedičenja, pohod je obiskalo rekordno malo ljudi. Spraševal 
sem se, kaj se je zgodilo s pohodom, ki je včasih na Turjak 
pripeljal več kot 150 ljudi, kaj se je, končno, zgodilo z nami 
samimi, da smo tako prekleto nezanimivi in nesposobni.
Zato smo se letos vsaj delno vrnili na star potek pohoda, ki se 
je izkazal kot mnogo lepši in predvsem bolj obiskan. Pogum za 
to smo našli v majskem pohodu ob 70-letnici Alpine, ki se ga je 
udeležilo več kot petdeset ljudi; vzdušje je bilo lepo, vreme tudi. 
Na pohodu je bil z nami Viki Grošelj.
Kaj torej pomeni vrniti se k tradiciji? Vselej je pohod potekal 
v smeri Turjak–Smrečje–Laporje–Gradež–Sloka Gora–Mali 
Ločnik–Sv. Ahac–Bajdinški slapovi–Grad Turjak. Pred petimi 
leti so smer spremenili, ker naj bi tako lažje prišli na sv. mašo 
in ne bi zamujali in se preveč naprezali. Tako je torej zadnjih 
pet let šla pot Turjak–Volovska reber–Bajdinški slapovi–Sveti  
Ahac–Sloka Gora–Gradež–Turjak. Na prvi pogled se zdi, da ni 
bistvene razlike: pot navzgor je pot navzdol.
Vendar ko so domačini pred tridesetimi leti zasnovali pohod in 
njegov potek, so dobro vedeli, kaj delajo. Bili so domačini, ki so 
čisto po naravnem občutku za lepoto in hojo vedeli, kje mora 
potekati. In obisk turistov je to dokazal.
Beseda tradicija izvira iz latinske besede tradere, kar pomeni 
toliko kot predati, izročiti, prepustiti, zaupati, zapustiti … 
Vabljeni na naš jesenski Kostanjev pohod s piknikom.

Klemen Fele, predsednik TD Turjak

TRUBAR IN TRUBARJESLOVCI I.
»Luter je zmagal, Hus je umrl, Trubar ni zmagal, kakor je zmagal Luter, pa tudi ni umrl, 
kakor je umrl Hus; potomstvo se pa trajno spominja le mučenikov in zmagovalcev, hraneč 
jim spomin globoko »pod domačo goro«. Zmaga v življenju ali smrti je seme bodočnosti«. 
(Ilešič (ur.): Trubarjev zbornik, Slovenska matica, 1908, str. 11)
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Poletavci o branju pravijo: »Pol ure branja na dan prežene 
dolgčas stran!« Pa veste, kdo so Poletavci? To so tisti fantje in 
dekleta, ki so stari od 7 do 12 let, ki zelo radi berejo ali pa malo 
manj. V času poletnih počitnic se jim tudi ti lahko pridružiš tako, 
da 30 dni vsak dan pol ure bereš kar koli: knjige, stripe, časopisne 
članke, revije, recepte. V domači knjižnici dobiš obrazec, ki ga 
izpolniš in v vsakem primeru dobiš dvoje: super navado in majico.
Tisti, ki ste stari od 13 do 16 let in ste člani Mestne knjižnice 
Ljubljana, se poleti lahko pridružite NajPoletavcem – 
najstnikom, ki so najboljši poletni bralci in sploh naj naj naj. Med 
poletnimi počitnicami preberite 3 knjige in njihove naslove ter 
avtorje skupaj s svojimi podatki oddajte v spletnem obrazcu, ki 
ga najdete na www.mklj.si/mladi.
Že tretje leto zapored so čez poletje v knjižnici na voljo tudi 
vrečke »Maček v žaklju«. V njih so skrite 4 knjige na določeno 
temo, ki je znana. Vrečke pripravljamo za otroke in odrasle. Letos 
so novost strokovni in filmski »Mački v žaklju«.
Tudi tokrat sem izmed novosti za vas izbrala 4 knjige iz 
mladinskega oddelka in 4 knjige za odrasle bralce. Na spodnjem 
seznamu so knjige, ki so v knjižnico prispele v maju in juniju. 
Seveda je seznam še večji, saj vanj niso vštete vse knjige, da ne 
omenjam revij in filmov. 
Zato vas vabimo, da nas obiščete in še sami pogledate.

MLADINSKI ODDELEK
FANTASTIKA
Katherine Applegate: En in edini Ivan
Narava, 2017
Ivan je gorila, ki živi v nakupovalno-zabaviščnem središču. 
Ljudje ga opazujejo skozi steklene stene. Na džunglo, v kateri je 
odraščal, se redko spomni oziroma je nanjo raje pozabil. Kdaj pa 
kdaj se spomni le svoje sestre Mance. Rad gleda televizijo, še raje 
pa riše. Živi skupaj z modro staro slonico Stello in potepuškim 
psom Bobom. Potem se jim nekega dne pridruži slonja mladička 
Ruby. Življenje se začne močno spreminjati. Katherine Applegate, 
ki z otrokoma in možem živi v Kaliforniji, je za zgodbo o Ivanu 
navdihnila resnična zgodba o gorili iz nakupovalnega središča. 
Seveda pa je resnično zgodbo obogatila s svojim bogatim 
domišljijskim svetom.

RESNIČNOST
Sherman Alexie: Absolutno resnični dnevnik Indijanca s 
polovičnim delovnim časom
 Mladinska knjiga, 2017
Junior  je doma v indijanskem rezervatu Spokane. Poseben je 
in nadarjen, odrašča v okolju, ki je vse prej kot spodbudno. Ko 
ugotovi, da si ne želi končati kot večina pripadnikov njegovega 
plemena, vzame življenje v svoje roke in se vpiše v srednjo 
šolo, na katero hodijo sami belci. Najde dobre prijatelje, sledi 
svojim sanjam in se izvije utečeni življenjski usodi povprečnega 
spokanskega Indijanca.
Snov za roman je večkrat nagrajeni ameriški pisatelj, pesnik in 
režiser indijanskih korenin Sherman Alexie (1966) črpal iz lastnih 
izkušenj. Zanj je prejel več nagrad, med njimi leta 2007 nagrado 

National Book Award for Young People’s Literature. Knjiga je bila 
leta 2008 uvrščena med deset najboljših knjig za mladino, ki 
jih priporoča Ameriška zveza mladinskih knjižničarjev (YALSA). 
Priljubljena je med bralci po vsem svetu.

STRIPI
Žiga X. Gombač, Ivan Mitrevski: Zgodovina Slovenije v stripu
Miš, 2017
Zgodovina Slovenije v stripu ponuja pregled slovenske zgodovine 
v modernem in razgibanem formatu – stripu. Zgoščen vpogled v 
dogajanje na slovenskem ozemlju vse od antike do novega veka 
je neizmerno duhovito branje, zgodovina pa je predstavljena 
skozi rivalstvo med prebrisano devetošolko Živo in pregnanim 
lumpom Razpoko, ki s časovnim strojem lomasti po zgodovini 
in koristoljubno išče priložnosti za nabiranje bogastva. Med 
potovanjem po različnih časovnih obdobjih se bralec seznani z 
njihovimi specifikami in z različnimi zanimivostmi, ki so povezane 
z njimi. Delo se nenehno navezuje tudi na sodobnost in koketira 
z aktualnimi družbenimi težavami. V stripu so predstavljeni 
dejanski eksponati iz Narodnega muzeja, delo pa z zabavnimi 
opisi kar vabi k obisku.

Jean - Yves Ferri: Cezarjev papirus
Graffit, 2017
V 36. Asterixovem albumu je v ospredju lik, ki ga je navdihnil 
Julian Assange, tema pa je boj proti Cezarjevi propagandi. Ko se 
namreč Cezar odloči prikrojiti zgodovinsko resnico, to sproži upor 
in cel niz razburljivih dogodkov. Spopadeta se pisana beseda in 
ustno izročilo, najnovejši vojaški postopki in ustaljeni sistemi, 
in seveda – Galci in Rimljani. Še ena epizoda, polna humorja in 
prikritih sporočil, v družbi novih likov in naših najljubših junakov!

ODRASLI ODDELEK:
DRUŽBENI ROMANI
Alec S. Patrić: Črna skala Belo mesto
Miš, 2017 
V vročini avstralskega poletja dneve bolnišničnega čistilca 
Jovana zmotijo grafiti in zlobno nasilje. Skrivnostne besede, ki 
jih mora brisati iz dneva v dan, še zdaleč niso poezija, s katero 
se je kot profesor na sarajevski univerzi ukvarjal v svojem 
prejšnjem življenju. Z ženo Suzano, nekoč prav tako profesorico, 
sta bila namreč prisiljena zapustiti vojno Sarajevo ter svoja 
mrtva otroka. Suzanino rojstno Belo mesto (Beograd) je daleč, 
zdaj je tu Črna skala (Black Rock), predmestje Melbourna, kjer 
Suzana čisti in kuha pri družini grškega profesorja. V prostem 
času se izpopolnjuje v angleškem jeziku in piše roman o turških 
vdorih na Balkan, medtem ko Jovan išče samega sebe in se trudi 
vzpostaviti nekdanji odnos do žene. Kot da spopadanje z novim 
začetkom čisto na dnu ni dovolj, pa se Jovan in Suzana znajdeta 
še v vrtincu umorov.

Orhan Pamuk: Rdečelaska
Sanje, 2017
Rdečelaska je najnovejši roman slovitega turškega pisatelja 
Orhana Pamuka, Nobelovega nagrajenca za literaturo leta 2006, 
in predstavlja že četrto mojstrovina tega avtorja, ki je doživela 
neposreden prevod iz turškega jezika v slovenščino. Roman 
nas najprej povede v bližino Istanbula, kjer šestnajstletni junak 
skupaj z mojstrom na zahtevnem terenu na tradicionalni način, 
uveljavljen v osemdesetih letih, koplje vodnjak. Medtem ko 
dvojica z nadčloveškimi napori išče vodo, v rumenem šotoru 
v bližini mesteca skrivnostna gledališka igralka vsak večer 
pripoveduje stare pravljice, zgodbe in legende. Naš junak se 
zaplete v pretresljivo ljubezensko dogodivščino, zasenčeno z 
zločinom, ki usodno zaznamuje vse njegovo življenje in spremeni 
njegovo pojmovanje ljubezni, ljubosumnosti, odgovornosti in 
svobode. Naslednjih trideset let premleva odnos med očeti in 
sinovi, avtoritarnost in individualizem, opirajoč se na temeljni 
legendi zahodnega in vzhodnega sveta, na Sofoklovega Kralja 
Ojdipa in Firduzijevega Rustema in Suhraba, ki ju je Pamuk bistro 
vtkal v pripoved. 

BIOGRAFSKI ROMAN
Jackie Kay: Rdeča prašna cesta
Zala, 2017
To je pripoved o odkrivanju korenin in iskanju lastne identitete.
Jackie Kay se je pri sedmih letih po ogledu filma o kavbojih in 
Indijancih nenadoma posvetilo, da so Indijanci enake barve kot 
ona, njena mami in oče pa ne. Tistega dne je izvedela, da tudi 
njen brat ni njen pravi brat, čeprav sta oba temne polti. Izvedela 
je, da sta oba z bratom posvojena. Odraščala je na Škotskem v 
drugi polovici 20. stoletja in se morala zaradi svoje »črne« polti 

spopadati z različnimi oblikami rasizma. Pisateljica nam v svoji 
avtobiografski pripovedi brez olepševanj razkriva iskanje lastnih 
korenin in identitete. Biološkega očeta je našla v Nigeriji, mamo 
na Škotskem. Oba sta se na začetku izmikala in šele po več letih 
pristala na srečanje. Jackie Kay je priznana škotska avtorica 
in dobitnica več nagrad za svoje delo. Med drugim je prejela 
Guardianovo nagrado za roman in odlikovanje reda Britanskega 
imperija za zasluge na področju književnosti, nedavno pa tudi 
častni naziv škotske nacionalne pesnice.

ALTERNATIVNA MEDICINA
Gary Holz: Skrivnosti aboridžinskega zdravljenja: Potovanje 
znanstvenika z oddaljenim avstralskim plemenom
Eno, 2016
Večkrat nagrajenemu fiziku dr. Garyju Holzu so leta 1983 
diagnosticirali kronično, progresivno multiplo sklerozo. Leta 
1988 je bil kvadroplegik. Nato so mu leta 1994 zdravniki povedali, 
da sta pred njim le še dve leti življenja. Po naključnem srečanju 
se je sam, na vozičku, odpravil v Avstralijo, kjer so mu pomagali, 
da je ozdravil in tudi odkril dar zdravljenja. Knjigo je napisal na 
prošnjo aboridžinskih zdravilcev. V njej razkriva prepričanja in 
načela aboridžinskega zdravilstva, ki je staro več kot 60.000 let. 
Opisuje postopni proces, po katerem je čudežno ozdravel, sanjski 
čas, duhovne vodnike in telepatijo ter vlogo misli v zdravljenju in 
bolezni. Navaja pet ključnih korakov v aboridžinskem zdravilnem 
procesu, ki razkriva in reprogramira nezavedne motivacije za 
bolezen, nato pa omogoči zdravljenje na celični in dušni ravni.

Viri: www.goodreads.com, www.bukla.si, www.dobreknjige.si, 
www.graffit.si .

NOVOSTI NA NAŠIH POLICAH
V knjižnici Frana Levstika Velike Lašče se vedno trudimo, da bi za bralce priskrbeli novo in zanimivo gradivo. Čez 
poletje lahko otroci v starosti od 7 do 12 let sodelujejo pri Poletavcih. Najstniki lahko sodelujejo pri NajPoletavcih. 
Za vse naše člane pa so na voljo vrečke Maček v žaklju.  
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V letošnjem letu naša skavtska skupina šteje kar 61 članov, kar 
je največ od naše ustanovitve  do danes. Z uspešno opravljeno 
prvo nalogo smo si prislužili že skoraj tradicionalno skavtsko 
kosilo, tunine makarone. Popoldne je sledil najzabavnejši 
del druženja. Imeli smo veliko igro, ki je vsebovala elemente 
paintballa, kraje zastave in številke. V času veselega  druženja 
pa nismo pozabili na naš najpomembnejši dogodek vikenda. 
Konec popoldneva smo namenili zadnjim pripravam in vajam 
na obljube. 

Večer je minil v pravem skavtskem duhu. Ogenj, hrenovke, tvist, 
prepevanje. Vendar vseeno vse le ni bilo tako navadno. Otroke 
smo presenetili s prav posebnim darilom, in sicer z jopami, 
na katerih se ponosno razkazuje naš simbol. Kljub veselju in 
vznemirjenju zaradi prihajajočega dne smo v spalkah mirno 
zaspali predvsem zato, ker smo verjeli, da   bo straža ponoči 
dobro opravljala svoje delo. Prebudili smo se v sončno jutro, 
opravili jutranje obveznosti, si kot običajno rekli veselo na delo 
in se lotili pospravljanja ter priprav na sveto mašo.

Ko je ura dvanajstkrat odbila, so se nam na travniku blizu vasi 
Laporje pridružili starši. Napočil je slovesen  trenutek. V svoje 
vrste smo sprejeli 20 novih članov, ki so se med letom naučili 
osnovnih skavtskih veščin. Ob prisotnosti staršev so svečano 
in ponosno povedali svoje obljube, v znak pripadnosti smo jim 
voditelji ponosno nadeli rutke. Sledilo je veselo druženje ob 
dobrotah.

Valentina, Minka, Sonja, Jožko ter Urban so nam z veseljem 
pomagali organizirati čudovit vikend. Iskreno se jim 
zahvaljujemo, saj brez njih tega ne bi zmogli. Zahvala gre tudi 
Civilni zaščiti Velike Lašče za izposojo členarja ter gospodu 
župniku Silvu Šinkovcu. Starši vseh naših članov, zahvaljujemo 
se vam za zaupanje in celoletno sodelovanje.
Že sedaj se veselimo vseh novih članov, ki bodo dovolj pogumni, 
da se nam pridružijo jeseni, ko bomo začeli novo skavtsko leto.

Raziskovalni rakun in Vestna hobotnica
FOTO: Boštjan Podlogar

Skavti bomo jeseni organizirali 
akcijo zbiranja starega papirja, o 
kateri vas bomo še obvestili. 
Že sedaj vas prosimo, da bi čez poletje papir shranjevali, 
nato pa se jeseni oglasimo in ga odpeljemo. Če bi vam že 
čez poletje zmanjkalo prostora za shranjevanje, pokličite na 
telefonsko številko: 040 953 128. Dogovorili se bomo za čim 
hitrejši odvoz. 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

SREČANJE PRI KMETICI 
LETA JELKI KRIVEC
V eni od treh mirnopeških dolin leži mala vasica 
Šentjurij, v kateri stoji tudi domačija Krivčevih. Tam je 
doma Jelka Krivec, aktualna kmetica leta, ki je skupaj 
z DPŽ Mirna Peč pripravila nepozabno srečanje 
za stanovske kolegice. Srečanje pri kmetici leta je 
tradicionalni dogodek Zveze kmetic Slovenije; letos 
se ga je udeležilo več kot 120 predstavnic stanovskih 
društev kmečkih žena po Sloveniji ter številni ugledni 
gostje. Iz društva podeželskih žena Velike Lašče so 
se srečanja udeležile članice Jožefa Škrabec, Cirila 
Marinčič, Zdenka Škrabec in Magdalena Peterlin. 

Srečanje so organizirali Društvo podeželskih žena Mirna Peč s 
predsednico Mileno Cesar na čelu in kmetica leta Jelka Krivec 
ter Zveza kmetic Slovenije, ki že tradicionalno pripravi srečanje 
pri aktualni nosilki tega laskavega naslova. Mirnopečanke so 
pripravile bogat kulturni program in še bogatejšo pogostitev 
in goste popeljale na ogled cerkve in Pavčkovega doma v 
Šentjuriju ter Mirne Peči. Prav tako so si ogledale kmetijo Jelke 
Krivec, ki je na naziv kmetice leta zelo ponosna.   Na kmetiji 
redijo 25 pitancev, vedno pa imajo tudi kakšnega pujsa in nekaj 
kokoši. Obdelujejo 6 ha zemlje in 4 ha gozda. Poleg Jelke na 
kmetiji dela še njen mož Ciril, sin Tomaž in hčerka Barbara ter 
njuni partnerji. V največje veselje pa je vsem  vnuček Alex.

Vsem kmeticam na čelu predsednice Zveze kmetic Ireni Ule so 
tokrat družbo na tradicionalnem srečanju pri aktualni kmetici 
leta med drugimi delali tudi Dejan Židan, minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Tanja Strniša, državna sekretarka, in 
Cveto Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice. 

Dragica Heric

Članice DPŽ Velike Lašče s kmetico leta Jelko Krivec (na sredini) 

PSOGLAVSKI DNEVI V 
SODRAŽICI
V organizaciji Turističnega društva Sodražica so tudi 
letos potekali Psoglavski dnevi. Od 23. do 25. junija 
so se v Sodražici zgodili številni športni, kulturni 
in drugi dogodki. Osrednja prireditev Psoglavskih 
dnevov, katerih namen je obujanje krajevne tradicije 
in promocija suhe robe, je trški dan, na katerem so 
sodelovale tudi članice DPŽ Velike Lašče. 

Že tradicionalni Psoglavski dnevi v Sodražici so se začeli s 
Psoglavsko nočjo v petek, v soboto je bil dan za šport in Večer 
na trgu, v nedeljo pa je v organizaciji Občine Sodražica in 
turističnega društva potekal Trški dan. Na stojnicah v središču 
Sodražice so izdelovalci predstavljali stare obrti in trgovali. 
Prireditev se je začela z branjem razglasa dovoljenja za tržni dan, 
ki ga je že leta 1752 Sodražici podelila cesarica Marija Terezija. 
Tržni dnevi so se v tem kraju vrstili vse do druge svetovne 
vojne. Na teh sejmih so se prebivalci lahko oskrbeli z izdelki, 
ki so bili potrebni za njihovo življenje. Iz Karlovca je prihajalo 
usnje, iz kočevskih krajev polhove kožice, iz Trsta sol ... Glavni 
dejavnosti   teh krajev pa so že od nekdaj bili suhorobarstvo 
oziroma rešetarstvo in lončarstvo. 

Ob povorki, v kateri so kot predstavnice občine Velike 
Lašče bile članice društva podeželskih žena Velike Lašče, 
so domačini z gosti iz sosednjih občin pripravili bogat 
kulturni program. Nastopili so tudi folklorna skupinica iz 
sodražiške osnovne šole, člani Društva upokojencev Sodražica, 
Sodraške mažoretke, godbeniki KUD Ribniški pihalni orkester, 
Plesni klub Jasmin iz Kočevja in drugi. Obiskovalci so si lahko 
ogledali razstavo Druga koža in razstavo Znane domačinke Cita 
Lovrenčič Bole in Majda Šilc, otroci so se zabavali v različnih 
delavnicah, vsi pa so lahko pokušali dobrote Šedržank.
Dragica Heric

Občino Velike Lašče so na Trškem dnevu v Sodražici 
predstavljale članice DPŽ Velike Lašče (z leve) Tončka 

Purkart,  Draga Ponikvar, Magdalena Peterlin in Ivanka 
Zabukovec.

KO ENKRAT OBLJUBIŠ, OBLJUBIŠ ZA VEDNO …
ZAKLJUČEK SKAVTSKEGA LETA

Letošnje skavtsko leto smo zaključili s skupnim vikendom vseh starostnih skupin. V soboto, 27. 5., smo se 
že dopoldne zbrali na Turjaku in se peš odpravili proti tabornemu prostoru. Najprej smo morali poskrbeti 
za svoja prenočišča. S skupnimi močmi smo postavili največje šotorišče jamboreejev do sedaj, saj se število 
članov iz leta v leto povečuje. 
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Po tradiciji se kmečke žene iz vse države v organizaciji Zveze 
kmetic Slovenije srečajo pri aktualni mladi kmetici leta, letos 
je to Maja Ambrožič, mama štirih otrok, ki skupaj z možem 
Urošem vodi mešano živinorejsko in perutninsko kmetijo s 
kravami dojiljami in pitanci ter kokošmi nesnicami. Redijo tudi 
nekaj pujsov, srednji sin ima celo pet ovac. Maja je bila nekaj 
časa zaposlena kot trgovka poslovodkinja, po rojstvu najmlajše 
hčerke Uršule pa je ostala doma. Rada peče in kuha, z domačimi 
dobrotami je pogostila tudi kmečke žene, manjkale niso niti 
značilne blejske kremne rezine. 

V muzeju izletniške kmetije Dornk je bilo videti marsikaj, tudi 
razstavni prostor, ki je predstavljal reformacijo na Slovenskem 

in z njim povezanim Primožem Trubarjem, predvsem pa 
je v muzeju veliko kmečkega in gospodinjskega orodja in 

pripomočkov.

Gostje so si ogledale Majino domačijo v Zasipu, tamkajšnjo 
cerkev in izletniško kmetijo Dornk v vasi Mlino ter se do poznega 
popoldneva družile s stanovskimi kolegicami iz občin Bled in 
Gorje. Te so lani po dolgem prigovarjanju le uspele nagovoriti 
svojo članico za sodelovanje na izboru mlade kmetice leta, 
Maja pa jih je razveselila z zmago. Letos se bodo tako kmetice 
na Bledu še srečale, saj bo prvo soboto v septembru Maja v 

domačem okolju predala naziv svoji naslednici, že 16. mladi 
kmetici leta po vrsti, ki poteka v organizaciji založbe  Kmečki 
glas.

Dragica Heric  

Magda Peterlin je čestitala Maji Ambrožič in se ji zahvalila za 
gostoljubnost s skromnim darilom, ki jo bo spominjalo, da je 

imela obisk iz Velikolaškega. (Foto: Barbara Remec)   

Srečanja pri mladi kmetici leta, ki je bilo tokrat na Bledu, so 
se udeležile kmetice z vseh koncev Slovenije. (Foto: Barbara 

Remec)   

Letošnji Giro de Italia je bil tudi nekaj posebnega. Praznoval 
je 100letnico. 

Velike Lašče – občina nad obronki ljubljanskega barja – so 
bile zavite v temo. Trije prijatelji (Boštjan Gradišar, Jože Škulj, 
Andrej Krička), ki jih povezuje ista strast, kolesarjenje, smo se 
pripravljali na odhod. V avto smo naložili svoje zveste karbonske 
konjičke in oddrveli čez Bloško Polico in Cerknico na avtocesto, 
od koder  nas  je pot vodila v Italijo.

Cilj je bil mesto Fontigo. Našli smo parkirno mesto, raztovorili 
opremo, jo pregledali in pripravili za popotovanje do bojišča. 
Veliko tekočine, nekaj energijskih prigrizkov, dovolj pritiska v 
pnevmatikah in, hopla, na pot. Pot se je pričela, kilometri so se 
odštevali, kalorije porabljale. Čez mesto Vidor nas je v zavetrju 
reke Piave pot vodila do mesta Feltre.

Mesto, ki je bilo praznično oblečeno. Vse je bilo obarvano v 
rožnato. Iz kretenj prebivalcev se je videlo, da živijo za ta dan. 
Želijo si biti del zgodovine in dogodkov, ki se bodo odvijali. 
Po krajšem počitku smo čevlje zapeli na pedala in odbrzeli do 
vznožja mogočne gore. Že pri pogledu nanjo se sprehodijo 
mravljinci po vsakem kotičku mišic in vzbudijo spoštovanje. 
Že sam začetek vzpona nakaže, da vsi energijski preparati ne 
bodo dovolj. Le bistra glava, pozitivne misli in občutek, da te 
je gora sprejela, so recept za osvojitev vrha. Trume kolesarjev 
in pohodnikov se vijejo proti končnemu cilju. Na nekaterih 

obrazih nasmeh, na drugih trpljenje. Toda vse povezuje ista 
rdeča nit. Priti na fronto in biti del bitke.

Med potjo smo opazili skupine ljudi, ki so postavili prave 
vojaške kampe, se utrdili ob progi, da bodo bodrili vojake, ki 
bodo izčrpavali svoja telesa, da bi zmagali na fronti. V zraku se je 
čutila energija, ki so jo izlivali že pripravljeni navijači; ti so bodrili 
vse odhajajoče na vrh. Po 28 kilometrih različnih naklonov, 
kjer ne moreš vzdrževati konstantnega tempa, smo prijatelji 
prisopihali na vrh. Prelepa kulisa. V človeku vzbudi močna 
čustva. Občutek, da se dotikaš neba, da si del zgodovine. Na 
tem istem mestu se je odvijala pomembna bitka. Tudi tisti 
dan je bilo vse pripravljeno za boj – boj za ROŽNATO majico. 
In trije prijatelji smo bili del tega dogodka. Dogodka, ki sta ga 
povezovali obe 100. obletnici. Dogodek, ki je povezal preteklost 
s sedanjostjo.

Pripravil:
KRIČKA ANDREJ

SREČANJE PRI MLADI KMETICI MAJI AMBROŽIČ
Več kot sto predstavnic društev, ki povezujejo kmečke in podeželske žene, se je zbralo na Bledu, kjer so se 
srečale z Majo Ambrožič, ki si je pridobila naziv mlade kmetice leta 2016. Iz Društva podeželskih žena Velike 
Lašče sta se srečanja udeležili Magda Peterlin in Milka Debeljak, ki sta gostiteljici izročili tudi spominsko 
darilo – knjigo Od Turjaka do Kolpe in izdelke suhe robe. 

KONCERT PARTIZANSKE 
PESMI V LOJZOVEM 
TEATRU
V soboto, 17. junija, se je odvil prvi letošnji dogodek v Lojzovem 
teatru. Marjetka Popovski je navdušila s svojimi domovinskimi 
in partizanskimi pesmimi. Več kot sto obiskovalcev je uživalo 
v njenem občutenem glasu in nato zaključilo druženje ob 
dobrem pasulju in tovariškem klepetu med udeleženci.

Zabeležil: Srečko Knafelc, foto Jure Knafelc

MONTE GRAPPA NA ROŽNATI FRONTI
Minilo je malo več kot sto let od pričetka prve svetovne vojne. Avstroogrska monarhija in cesarska Nemčija si 
želita pokoriti Evropo. Italija pristopi k silam antante. Med sosednjo monarhijo in Italijo se vzpostavi fronta, 
katere značilnost ni dolžina, ampak višina. Del te fronte je bila tudi soška fronta. Monte Grappa je bila ključna 
točka. Z njenim prebojem bi padla celotna fronta v korist monarhije.
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Ob 9.00  je veterane sprejel predsednik društva Komenski Kras 
gospod Franko Zadnik. Pridružil se mu je tudi član predsedstva 
ZVVS gospod Danijel Božič. Ustavili so se na zajtrku v vasi 
Gorjansko, ki so ga pripravili v vinski kleti Jordan. Pred vinsko 
kletjo stoji betonski bazen, kjer so umivali ranjene vojake v 
prvi svetovni vojni. V vasi je avstro-ogrska vojska imela tudi 
bolnišnico.
Po zajtrku se je 35 udeležencev ekskurzije sprehodilo mimo 
župnijske cerkve sv. Andreja in spomenika žrtvam druge 
svetovne vojne do domačije dr. Karla Štreklja, slovenskega 
jezikoslovca, slavista, publicista, etnologa in zbiratelja 
slovenskih ljudskih pesmi. Poleg spominske sobe so si veterani 
ogledali tudi razstavo Komenski Kras 1915–1918. Sledil je 
ogled največjega pokopališča  vojakov v vasi Gorjansko iz prve 
svetovne vojne, kjer je pokopanih 10000 avstroogrskih vojakov, 
med katerimi so tudi Slovenci. Pokopanih je bilo tudi 5.000 
italijanskih vojakov, ki so jih pozneje prekopali in odpeljali v 
Italijo.
Na Cerju so si ogledali spomenik braniteljem slovenske zemlje, 
sedemnadstropni objekt v obliki stolpa. V objektu je na ogled 
stalna razstava na temo prve svetovne vojne.
Pod Cerjem so si ogledali spomenik Svetozarju Borojeviču, 
poveljniku pete avstro-ogrske armade v prvi svetovni vojni.
V okolici Cerja so nahajališča divjih špargljev, te so si jih nekateri 
udeleženci tudi nabrali.
Ekskurzijo so zaključili v Osmici Abram v vasi Sveto, kjer so 
postregli z lokalnimi specialitetami.

V prvi polovici maja so veterani obrezali lipi pred domom 
veteranov, saj sta že krepko segali v stene in streho objekta. 
Opravljena sta bila tudi košnja trave in čiščenje okrog poslopja. 

Z dvema ekipami so se 10. 6. 2017 udeležili veteranskih 
športnih iger v Hočah pri Mariboru in tekmovali v 
streljanju z zračno puško ter metanju šolske bombe. 
Izmed 55 območnih združenj ZVVS so se uvrstili na 32. mesto.

Teja Hočevar
Foto: Dušan Hočevar

Letos se je zbrala pisana druščina 60 Selanov, prejšnjih in 
prihodnjih, ter prebivalcev okoliških vasi, ki so kakor koli 
povezani s Selom. Avtobus smo napolnili do zadnjega sedeža, 
poskrbeli za popotnico ter se čez Bloško planoto odpeljali proti 
Krasu. Letošnje srečanje je potekalo v Opatjem selu.

Naš organizator Janez Cimperman je prevzel vlogo vodiča, saj 
nas je seznanil z informacijami o kraju. Vožnja je potekala v 
veselem vzdušju, za kar je poskrbela Metka s svojo harmoniko, 
Luba pa z »razkužilom«!

V Komnu smo imeli kratek postanek, kjer smo použili malico, ki 
nam jo je skrbno pripravila Škrabčeva Zdenka, ki pa na žalost ni 
mogla z nami. Še pol ure vožnje in bili smo na cilju.

Domačini so nas gostoljubno sprejeli z aperitivom in domačimi 
dobrotami, vsenaokrog pa je omamno dišala sivka ...

Na prireditvenem prostoru smo pod šotorom poiskali mizo, kjer 
nas je tudi čakalo pecivo pozornih domačink. Organizatorici 
srečanja sta bili vasi Opatje selo, katerega prebivalci se imenujejo 
Opajci, in KS Sela na Krasu; oni pa so Selani, ter seveda Občina 
Miren - Kostanjevica. Letos se je na odru predstavilo 27 vasi, 
vsak s svojo selansko, občinsko ter slovensko zastavo. Vsaka 
skupina je organizatorja obdarovala in predstavila svoj kraj. Mi 
smo ob spremljavi Metkine harmonike zapeli tudi svojo himno, 
za kar smo poželi velik aplavz. Po predstavitvenem programu je 
bilo kosilo.

Postregli so nam zelo okusno kraško joto s klobaso in domačim 
kruhom.
Sledile so družabne igre, kjer je v balinanju osvojil 1. mesto naš 
Jože Zalar iz Sela pri Robu.
Čestitamo!

Predstavitev vasi Selo pri Robu s svojo himno

V Opatjem selu smo si ogledali hišo opajske tradicije, razstavo 
delovnega orodja v miniaturi, cerkev, nekateri tudi gostilno 
Štirna. Brezplačni avtobus je vozil v Sela na Krasu, kjer si je bilo 
mogoče ogledati trg, cerkev, razstavo zgodovine vasi, ter tržaški 
zaliv. Jahali smo konje, se vozili s kočijo, stavili, kako visoko je 
privezan pršut. Uganili smo prav, vendar smo bili za 0,1 cm 
prekratki in z

nagrado oz. pršutom ni bilo nič. Kupovali smo »vsedobitne« 
srečke, ves čas pa dosledno skrbeli za redno in zadostno 
hidracijo.

Resnično. Bilo je peklensko vroče. Sence, razen pod šotorom, 
ki pa ni tista prava, osvežujoča, je bilo bore malo. Domov smo 
se vračali po avtocesti in čez Ljubljano, kajti nadvse radodarna 
družina Mohar, ki nam je podarila tudi nove majice z napisom 
Selo pri Robu nas je prijazno povabila na svoj bencinski servis 
na Pijavi Gorici, kjer so nas brezplačno in velikodušno postregli 
z odlično kavico. Za sponzorstvo in nesebično sodelovanje se 
družini Mohar lepo zahvaljujemo.

Iskrena zahvala županu Antonu Zakrajšku in Občini Velike Lašče 
za razumevanje, sponzorstvo in podporo pri naših, zdaj že 
tradicionalnih srečanjih.
Vsekakor pa brez družine Cimperman, Janeza, Lube in Zdenke 
ta naša srečanja ne bi zaživela, predvsem pa ne preživela. Zato 
iskrena zahvala tudi njim, saj so prevzeli vso organizacijo in 
izvedbo srečanja. Janez nam je s svojim humorjem krajšal pot, 
ob zaključku srečanja je vsakega posebej obdaroval s svojim 
izdelkom. Pridne gospodinje so poskrbele, da tudi sladkosnedi 
nismo bili prikrajšani.
In Metka! Skoraj si ne znamo več predstavljati srečanj brez 
njenega veselega smeha in poskočnih viž, ki jih je neutrudno 
izvabljala iz svoje frajtonarice.

Pa šofer Emil, ki nas je varno, srečno in pravočasno pripeljal na 
prireditev in seveda domov. Hvala! Naj bodo vsi kilometri srečni 
in varni.
Vsak posameznik je s svojo prisotnostjo doprinesel nekaj 
lepega, edinstvenega k splošnemu, pozitivnemu vzdušju. Vsem 
skupaj in vsakomur posebej, ki je kakor koli prispeval, da je bil 
naš izlet nepozaben, še enkrat zahvala. Se vidimo prihodnje 
leto v Selu pri Moravčah.
Tudi Metka se lepo zahvaljuje vsem darovalcem za 
»samoprispevek godcu«.

Za občane in v imenu Selanov Danica Indihar. 

OZVVS VELIKE LAŠČE
V soboto, 22. aprila 2017,  so veterani OZZVS Velike Lašče organizirali ekskurzijo na Komenski Kras.

21. SREČANJE VASI SELO, SELA, SELE ...
Selani smo tudi letos tako kot prejšnja leta težko čakali zadnjo soboto v juniju, ki smo si jo vzeli za svoj 
praznik. To je dan, ko spoznavamo druga Sela, se družimo z domačini in obiskovalci drugih Sel po Sloveniji 
in iz zamejstva. To je dan sklepanja novih poznanstev, priložnost za nova prijateljstva, marsikdaj preskočijo 
tudi »amorjeve iskrice«, ki poskrbijo, da Selani ne bomo izumrli, nasprotno, po takih srečanjih nas je iz leta v 
leto več. (Nasmeh.)
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RAZGLEDNICO IZ 
KAMNIKA IN OKOLICE IN ...
 
Konec maja je Društvo upokojencev iz Velikih Lašč za svoje člane 
načrtovalo in organiziralo enodnevno ekskurzijo v Kamnik in 
okolico. Poslali bi lahko kar več lepih razglednic, saj smo videli 
veliko zanimivosti. Pot nas je torej vodila tja pod Kamniške Alpe. 
Včasih smo se peljali z vlakom. Kamničan je bil tako počasen, da 
si lahko med potjo rožice nabiral. Sedaj so seveda drugačni časi. 

Z avtobusom smo se brez težav po vijugasti cesti najprej 
povzpeli v Zgornje Palovče nad Kamnikom. V prijetnem 
ambientu 350-letne arhitekture – Budnarjeve hiše – so nam 
razkazali črno kuhinjo z odprtim ognjiščem in nam postregli z 
domačim zajtrkom v kmečki izbi. Muzejska domačija je skrivala 
tudi veliko starega orodja in opreme. Čisto pri izhodu na gank 
smo opazili butarico, ki je imela označbo, da so jo izdelale 
Podeželske žene iz Velikih Lašč … Kar toplo nam je bilo pri srcu. 

Frančiškanska samostanska knjižnica 
Originalna Dalmatinova biblija iz leta 1584

Z vodičem smo pot nadaljevali proti centru mesta, vmes 
popili kavo na Starem gradu in v zelo toplem, sončnem dnevu 
prehodili staro mestno jedro Kamnika. Spoznali smo glavne 
znamenitosti in zanimivosti. Panorama z Malega gradu, kamor 
smo se povzpeli, je bila čudovita in sladoled na Šutni tudi. Nato 
smo malo počivali v Maistrovem muzeju, v hiši, kjer se je Rudolf 
Maister 1874. leta rodil. Poslušali smo obsežno predavanje o 
našem generalu, domoljubu, pesniku ter bibliofilu in si ogledali 
razstavo, ki je govorila o njegovi življenjski zgodbi. Nato pa 
zopet pot pod noge. 

Šli smo naprej po Parku Evrope proti frančiškanski cerkvi sv. 
Jakoba. Gradnja osnove in prve kapele je bila narejena že v 
letu 1423. Konec 17. stoletja so zgradili novo cerkev in ob 
njej frančiškanski samostan. V cerkvi so delovali in jo poslikali 
mnogi baročni slikarji, med njimi tudi Valentin Mentzinger in 
Anton Cebej. Zanimiva je bila tudi kapela Božjega groba, ki 
jo je leta 1952 naredil Jože Plečnik in je bila, kot vsa njegova 
dela, polna simbolike. Najbolj pa nas je navdušila samostanska 
knjižnica. V njej menihi hranijo najdragocenejše knjige – 

inkunabule, prvotiske iz obdobja od 1445. do 1501. leta. Videli 
smo Dalmatinov prevod Pentatevha – Peteroknjižja iz leta 1578, 
celotno Biblijo, ki jo je Dalmatin izdal leta 1584 v Wittenbergu 
in vrsto knjig s področja domoznanstva, zgodovine, medicine, 
alkimije in geografije. 

Pred frančiškanskim samostanom

Koča pri izviru Kamniške Bistrice 

Mislila sem, da bo višek ekskurzije predstavljal obisk Kamniške 
Bistrice, kamor smo se odpravili po kosilu Pri planinskem orlu, 
pa me je knjižnica frančiškanskega samostana bolj navdušila. 
Mogoče zato, ker v knjižnico ne prideš ravno ob vsaki priložnosti. 
Seveda pa ima tudi soteska pod Veliko planino poseben čar. 
Prehodili smo jo peš vse do izvira Kamniške Bistrice in tudi dež, 
ki nam je grozil, ni skalil naše pozornosti do zgovornega vodiča, 
ki nam je z navdušenjem pripovedoval o zanimivostih narave, o 
zgodovini tega področja in nas opozarjal na vrhove nad nami. 
Prospekti kamniškega TIC vabijo še na mnoge druge zanimivosti 
in dogajanja, vendar je nemogoče v enem dnevu obiskati, 
videti in doživeti vse. Turistični delavci se trudijo, da jih obiščeš 
večkrat, in da se vračaš, vračaš …
 
 Tekst: Helena Grebenc Gruden, fotografija: Martin Gruden 

... S POČITNIKOVANJA NA 
MAKARSKI RIVIERI
 
  Aktivnosti v prvi polovici leta smo zaključili na dopustovanju v 
osrednji Dalmaciji, in ker so vtisi še čisto sveži, jih bom poskusila 
strniti v dve razglednici z več motivi.

Pogled na Baško Vodo z ladjice

1. Naš letošnji cilj je bilo malo turistično mestece BAŠKA VODA, 
ki leži nasproti otoku Brač, na najlepšem delu Jadrana, v srcu 
Dalmacije, med Splitom in Dubrovnikom, na Makarski rivieri. Ta je 
dolga šestdeset kilometrov in leži pod veličastno planino Biokovo. 
Polna je borovih gajev in lepih »belih« plaž. Po cesti, zraku in morju 
so dostopna številna mesteca s hoteli, kampi, restavracijami, 
pristanišči in mnogimi zalivi s peščenimi plažami in kristalno čistim, 
zelenomodrim morjem. Seveda so tu izviri sladke vode in posledično 
vinogradi, nasadi oljk in bujno mediteransko zelenje, vendar je ves 
mediteranski utrip namenjen in podrejen turizmu in gostom.

Na plaži pod naseljem Urania

2. Baška Voda je bila včasih naselje ribičev, trgovcev in pomorcev. 
Vendar tega ni danes čutiti. Skozi zgodovino je bilo takole. V antiki 
se je to naselje imenovalo Aronia, kar potrjujejo arheološke najdbe. 
V pozni antiki (od 4. do 7. stoletja) so na to področje prodirali barbari, 
zato je nastala utrdba na Gradini, kamor so se lahko ob napadih 
zatekli prebivalci. Istočasno so od tu nadzirali vhod v Brački kanal. 
Arheologi so našli ostanke keramičnega materiala in amfor, kar 
nakazuje na trgovsko dogajanje tistega časa.

Osvežujoč sprehod med jezerci

Veliki slap

Nagrobniki pa govorijo o rimskem in ilirskem prebivalstvu. Po vdoru 
Slovanov je Aronia propadla in ostalo je pastirsko prebivalstvo. 
Samo ti prebivalci iz Baste so prihajali do morja in napajali drobnico 
v basczi vodi (to je izvir pitne vode). Oni so postavljali tudi prva 
domovališča. Konec 17. stoletja, ko so bili Turki izgnani in ni bilo več 
gusarske nevarnosti, je pričelo nastajati novo naselje, prvič leta 1688 
imenovano Baška Voda. Prva javna zgradba je bila poznobaročna 
cerkvica sv. Lovra iz leta 1750. To smo tudi videli … Majhna in kamnita. 
Poleg poljedelstva so se prebivalci pričeli ukvarjati z ribolovom 
in pomorstvom. Potem pa je sledil razcvet: prva šola (leta 1845), 
cerkev sv. Nikole (leta 1889), pošta (leta 1900), pristanišče (leta1912), 
in hotel Slavija (leta 1936), ki je na svetovni razstavi takrat dobil 
priznanje in zlato medaljo za »komfort«, kuhinjo in vina. Po izgradnji 
Jadranske magistrale je mestece samo pridobivalo na popularnosti 
in kakovosti ponudbe, saj je kar nekaj let zapored dobilo Modri cvet 
z zlatim znakom, najprestižnejše turistično priznanje v Hrvaški.
3. Omeniti je potrebno, da kraj ponuja vrsto klasičnih športnih 
aktivnosti na celini pa kolesarske aktivnosti, planinarjenje, svobodno 
plezanje in vse vodne športe.
4. In kaj smo počeli mi? Ja, kopali smo se, si z ladjico privoščili ogled 
Makarske riviere, uživali v poletnem razvajanju in vsem povedanem!
5. Joj! Skoraj bi pozabila. Tudi povratek je bil nekaj posebnega. 
Obiskali smo   enkraten nacionalni park PLITVIČKA JEZERA. In 
zapomnili si ga bomo zelo dobro, saj smo ga prehodili po njegovi 
najdaljše možni poti. Čestitam vsem tistim nad 75 let, da so zmogli. 
Ampak mislim, da je bilo vredno. 

Tekst: Helena Grebenc Gruden, fotografija: Martin Gruden
 

VELIKOLAŠKI UPOKOJENCI POŠILJAMO BRALCEM 
TROBLE
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VAJA V RIBNICI

Ribniški gasilci so pripravili vajo tehničnega reševanja ob 
prometnih nesrečah. Zaradi velikega števila gasilcev in 
učinkovitejšega izvajanja vaje nas je poveljnik PGD Ribnica 
razdelil v dve ekipi tehničnih reševalcev in bolničarjev ter po en 
reševalec iz NMP Ribnica. Vsaka skupina je imela svoj scenarij 
prometne nesreče. V prvi vrsti so nas seznanili s posredovanjem 
ob nesreči, ki ga lahko izvajamo pred njihovim prihodom. 
Sledile so vaje stabiliziranja vozila, tehničnega posega v vozilo, 
izvlek ponesrečencev in oskrbo ter predajo ponesrečencev 
službi nujne medicinske pomoči. 

Po vaji sta nam reševalca NMP Ribnica še osvežila znanje 
temeljnih postopkov oživljanja. Gostujoči gasilci so nam želeli 
prikazati osnove, zato so bili zelo veseli našega odziva v tako 
velikem številu ter nas pozvali, naj se jim še kdaj pridružimo. VAJA V LAPORJAH

Vaja v Ribnici je bila tako dobro pripravljena, da smo se odločili 
še za eno v naši organizaciji. Pripravili smo scenarij prometne 
nesreče na gozdni poti pri Laporjah. Voznik je vozil po klancu 
navzdol z neprimerno hitrostjo in posledično izgubil oblast nad 
vozilom. Vozilo je zapeljalo na obcestno brežino, se zaletelo v 
drevo in prevrnilo na bok. Drevo se je prelomilo na pol in padlo 
na prevrnjeno vozilo. 

Nato so se oglasili pozivniki PGD Turjak in PGD Ribnica in sledil 
je štart ekip iz garaž. Gasilci PGD Turjak smo izvozili z dvema 
voziloma in enajstimi člani, PGD Ribnica pa s tremi vozili in 
trinajstimi člani. Turjaški gasilci smo prvi prišli na kraj nesreče in 
uporabili vse znanje, ki smo ga dobili na prejšnji vaji. 

Kraj smo protinaletno in protipožarno zavarovali, medtem 
pa smo poročali stanje po navideznem regijskem centru 
za obveščanje prihajajoči ekipi ribniških gasilcev ter jih ob 
prihodu usmerjali na kraj nesreče. Gasilci PGD Ribnica so 
vozilo stabilizirali, naredili vstopne odprtine za ponesrečence, 
s pomočjo zajemnih nosil rešili neodzivnega voznika ter 
nepoškodovanega dojenčka v otroškem sedežu. Po vaji je 
sledila skupna analiza, pri kateri so ribniški gasilci dobro ocenili 
naše delo in izpostavili pomembnejše informacije ob taki 
nesreči.

Za obe vaji se zahvaljujemo gasilcem PGD Ribnica za 
sodelovanje. Zahvala pa tudi podjetju Avtotransporti Kastelec, 
ki je omogočilo vozilo za namen usposabljanja gasilcev.

VOZILO V NOVI PODOBI

Letos je naše terensko gasilsko vozilo Mercedes 300GD, znano 
tudi kot ‚‘Puch‘‘, dopolnilo 23 let. Zelo priljubljeno je med vsemi 
generacijami gasilcev, zato smo se odločili, da mu namenimo 
nekaj preobrazbe za še daljšo uporabo. Skupaj s podjetjem 
IVL, d. o. o., smo uskladili naše želje in prestavili dizajn vozila v 
sodobni čas.
Opravljena so bila manjša kleparska popravila in nameščene 
nove nalepke v rumeni barvi za boljšo vidljivost vozila na 
intervencijah. 

Za večjo varnost smo poskrbeli tudi z novimi pnevmatikami, ki 
jih je financirala GZ Velike Lašče.

MLADINA – OBČINSKO, REGIJSKO, DRŽAVNO 
…
V mesecu požarne varnosti smo otrokom predstavili gasilsko 
delo in odziv je bil navdušujoč, saj smo v naše vrste pridobili 
kar nekaj mladih nadobudnih članov. Sestavili smo 4 ekipe in 
rezultati so odlični. Na občinskem kvizu gasilske mladine so 
pionirji dosegli 5. in 6. mesto, pionirke 3. mesto in mladinci 2. 
mesto. 

Z novim zagonom smo šli na tekmovanja v orientaciji, kjer smo 
že na občinskem tekmovanju z vsemi štirimi ekipami posegli po 
stopničkah. Pionirji in mladinci so dosegli 2. mesto, pionirke pa 
1. in 3. mesto. Najboljše 3 ekipe so odšle na regijsko tekmovanje 
v orientaciji, kjer so pionirji dosegli 15. mesto, mladinci 13. 
mesto in pionirke 2. mesto. 

S tem so si pionirke priborile mesto na državnem tekmovanju, ki 
bo septembra. Ob tem bi se še zahvalili vsem staršem za njihovo 
sodelovanje, še posebej pa Urošu Mariču, Urošu Centi in Matjažu 
Pavliču za varen prevoz otrok na tekmovanja. V zimskem času 
smo na tekmovanje v smučanju poslali še mentorja in mladinca, 
ki sta domov prinesla 2. in 5. mesto.

TURJAŠKI GASILCI AKTIVNO V LETO 2017
Zaključek prejšnjega leta pri nas ni bil ravno rožnat. V zelo kratkem časovnem obdobju se je na glavni cesti 
na relaciji Ljubljana–Kočevje žal zgodilo kar nekaj prometnih nesreč. V večini primerov je šlo za zdrs vozila 
s cestišča. Za tovrstne nesreče sta sicer na našem območju pristojni enoti PGD Ribnica in Gasilska brigada 
Ljubljana, vendar smo bili tudi PGD Turjak alarmirani na dve prometni nesreči, na kateri smo prišli pred 
pristojnima enotama. Zavarovali smo kraj nesreče in usmerjali promet. Posledično smo s strani ribniških 
gasilcev dobili pobudo za skupno vajo na temo posredovanja ob prometnih nesrečah. Z zanimanjem smo se 
odzvali ter v nedeljo, 12. februarja, odšli v Ribnico na njihove redne mesečne vaje.
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ZAHVALA
Uporaba gasilske opreme s seboj prinese redno vzdrževanje 
in posodabljanje, kar zahteva kar nekaj vlaganja finančnih 
sredstev, ki jih prostovoljni gasilci poskušamo pridobiti 
na različne načine. Eden izmed teh je vsakoletna gasilska 
veselica, ki je bila letos izvedena v zgodnejšem terminu, kot 
ste je sicer vajeni. Organizacija takega dogodka je za nas 
velik zalogaj in je kakršna koli pomoč vedno dobrodošla. 
Zato bi se radi zahvalili gasilcem PGD Škocjan za prevzem 
organizacije parkiranja vozil. Zahvala tudi vsem občanom, 
ki so kakor koli pomagali pri pripravah, strežbi in pripravi 
hrane, dobitkih za srečelov ter pospravljanju. Zahvaljujemo 
se tudi Akustiki Pirman za postavitev odra, Varovanju 
Ogrinc za uspešno opravljanje nalog varovanja na prireditvi 
in gasilcem PGD Golo za izposojo šotora.

KAKO NAPREJ?
Turjaški gasilci imamo za letošnje leto postavljenih še kar nekaj 
ciljev, ki jih bomo poskušali uresničiti. O njih boste obveščeni v 
kateri od naslednjih številk glasila Troble, za tekoče dogajanje 
pa nas spremljajte na naši FB strani PGD Turjak ali spletni strani 
www.pgd-turjak.si.

Nika Možek, PGD Turjak
foto: Nika Možek, Žan Hren

12. KOŠNJA KOROVEGA 
HRIBA V ROBU 
V zgodnjih jutranjih urah v ponedeljek, 26. junija, so se kosci 
zbrali pred Okrepčevalnico Škrabec v Robu. Kot vsako leto 
zadnjih dvanajst let so se podali na travnik Korovega hriba, 
zavihteli svoje ostro nabrušene kose in z vriskanjem naznanili 
začetek košnje. Ubrani kosci, vešči  dela z ročno koso, so znova 
dokazali, da jim to gre  dobro od rok, saj je trava že padla, ko so 
zapeli zvonovi robarske cerkve. Za kosci, med katerimi so bili 
Milan Tekavec, Franci Zakrajšek, Milan Petrič, Peter Indihar, Janez 
Škrabec, so svoje delo opravili še razmeševalec Franc Novak in 
grabljice Magda Peterlin, Draga Ponikvar in Zdenka Škrabec. Ko 
so delo opravili, so kosci in grabljice sedli k obilnemu zajtrku. 
Tako je bilo nekoč in tako je tudi na dan košnje Korovega 
hriba v Robu. Gospodinja je tokrat pripravila več vrst žgancev: 
krompirjevih, ajdovih, koruznih z ocvirki. In belo kavo, kot ji po 
domače pravijo »bev kafe«, in še topel domač bel hlebec kruha, 
po katerem je zadišalo po vsem dvorišču. 
S tradicionalno košnjo Korovega hriba v Robu želijo k dogodku 
privabiti tudi mlade, da se ne pozabi način življenja in delo 
na kmetiji naših prednikov, saj je vse to danes naša kulturna 
dediščina. 

Zdenka Škrabec

Kosci in grabljice 12. košnje Korovega hriba v Robu

25. POHOD PO 
VELIKOLAŠKI KULTUTRNI 
POTI

V nedeljo, 11. junija 2017, smo organizirali že 25. pohod po 
Velikolaški kulturni poti. Vsako leto se nam poleg pohodnikov iz 
naše občine pridruži tudi mnogo obiskovalcev iz drugih krajev 
Slovenije; letos nas je bilo čez 450. Vreme nam je bilo naklonjeno, 
kar je botrovalo lepi obiskanosti zaključne prireditve na Rašici. 

Nekateri najbolj zvesti se pohoda udeležujejo zelo redno. 
Angelca Zupančič, Viktor Debeljak in domačina Marjana Samsa 
in Andrej Ahčin so letos dvajsetič prehodili Velikolaško kulturno 
pot in dobili priznanje za ta dosežek. 

V veliko veselje nam je, da se je na pot odpravilo veliko 
družin, ki so skupaj s svojimi mladimi nadebudneži opravili 
s 14 kilometrsko razdaljo. Majhna nagrada so bili najmlajšim 
pohodnikom tudi baloni, ki so jih dobili po prehojeni poti.  
  
Planinsko društvo Velike Lašče se zahvaljuje vsem, ki so kakor 
koli pomagali pri organizaciji in izvedbi letošnjega pohoda 
po Velikolaški kulturni poti. Zahvala občini Velike Lašče za 
pomoč in podporo ter za postavitev novega mostu in ureditev 
poti do Trubarjeve domačije. Zahvala tudi vsem, ki se pohoda 
udeležujete in s tem dokazujete, da naš trud ni zaman. 

 Planinsko društvo Velike Lašče

MLADINSKO DRUŠTVO 
VRT 
letos že tretjič organizira tradicionalni festival rocka in 
elektronske glasbe Rocktronica. Festival se bo letos odvil 4. 
avgusta pri gradu Turjak. Program bo ekipa organizatorjev 
popestrila z več kot 10 nastopajočimi, poleg večernega 
programa pa bodo letos kot novost predstavili dnevno 
dogajanje. V sklopu dnevnih aktivnostih bo na dogodku možno 
preizkusiti očala za navidezno resničnost Oculus Rift, ogledati si 
bo mogoče car show, urediti frizuro, si napraviti začasni tattoo 
in marsikaj drugega.

Pridite in uživajte skupaj z nami!

PODATKI O DRUŠTVU 
Društvo za ohranjanje dediščine
Naslov: Gradež 28
Kraj: Turjak
Namen ustanovitve ali vaše poslanstvo: Skrb za ohranjanje 
dediščine in za razvoj turizma na podeželju
Kaj delate?  Organiziramo stalne prireditve, naravoslovne 
dneve, pohode, delavnice starih opravil, »Trubarjevo malico« 
…
Kontaktni osebi: Marko Šavli in Jožica Zabukovec
Vloga v društvu: Predsednik in podpredsednica
Elektronski naslov: dodgradez@gmail.com
Spletna stran: www.gradez.si
Telefon: 040 223 497 (Marko), 041 202 404 (Jožica), 040 472 
729 (Zdenka)
Opombe – razno: V društvu delujejo tudi ljudske pevke – 
skupina Suhe češplje.

POLETNI DELOVNI ČAS
LEKARNIŠKE 

PODRUŽNICE VELIKE 
LAŠČE

V času letnih dopustov, 
od 1. 7. 2017 do 18. 8. 2017, 

bo lekarna odprta:
ponedeljek, četrtek, in petek:   7.30–15.00;
torek, sreda:                              12.00–19.00.

Lekarna Ljubljana
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Spretnostna vožnja dvovpreg (6 udeležencev)

1. mesto: Toni Perhaj
2. mesto: Rajko Zadnik
3. mesto: Peter Indihar

»Šlajsanje« hloda (6 udeležencev)

1. mesto: Toni Perhaj 
2. mesto: Rajko Zadnik
3. mesto: Franc Ostanek 

Ježa okrog sodov (12 udeležencev)

1. mesto: Metod Indihar
2. mesto: Domen Indihar 
3. mesto: Tomaž Hren

Spretnostno jahanje – poligon (16 udeležencev)

1. mesto: Domen Indihar
2. mesto: Tomaž Hren
3. mesto: Jernej Indihar

Velikolaška alka (16 udeležencev)

1. mesto: Domen Indihar
2. mesto: Rok Tomšič
3. mesto: Tomaž Hren

V sončnem nedeljskem popoldnevu se je tekmovanja in prikaza 
udeležilo lepo število obiskovalcev in tekmovalcev s svojimi 
konji. Po povorki in slavnostni otvoritvi so se začela zanimiva 
tekmovanja.
Organizator je podelil pokale prvouvrščenim in pripravil tudi 
bogat srečelov. 
Med odmori posameznih disciplin je bila posebne pozornosti 
deležna razstava stare konjeniške opreme, voz in orodja.

KONJEREJSKI DAN 2017 je po mnenju predsednika društva 
Franca Zabukovca uspel zaradi prizadevnosti članov, zaradi 
finančne podpore pokrovitelja prireditve – Občine Velike 
Lašče, zaradi številnih sponzorjev, lepega števila obiskovalcev 
in dobrega vodenja prireditve, kar že lep čas uspeva našemu 
lokalnemu komentatorju Jožetu Stariču.

Konjerejski pozdrav: Hiii konjič!!! 
Tajnik društva: Peter Indihar

KONJEREJSKI DAN 2017 V VELIKIH LAŠČAH
Konjerejsko društvo Velike Lašče je v nedeljo, 28. maja 2017, pripravilo KONJEREJSKI DAN. V 21-letnem 
delovanju društva je ta prireditev postala tradicionalni prikaz spretnosti konj in njihovih gospodarjev v 
naslednjih disciplinah: 

Gasilski dom Turjak

 
Gasilski dom Karlovica

Gasilski dom Rob

Kulturni dom Lašče

vir: Google Map
 

 Občinska uprava

DEFIBRILATOR VAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE! 
V naši občini imamo štiri defibrilatorje – najdete jih lahko v Velikih Laščah (Levstikov dom), v Turjaku (Dom 
krajanov Turjak), v Robu (Dom krajanov Rob) in na Karlovici (gasilski dom). Vse naprave so vpisane v bazo 
AED (http://www.aed-baza.si), kjer lahko preberete več o uporabi defibrilatorja.
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... jaz ponosna sem na Vas,
ker znate zase si vzeti čas
1-krat do 2-krat na teden,

ker zavedate se, da je vreden.

Čez leto v dvorani skupaj se potimo,
verjetno komaj čakate, da bo minilo.

Telesnega napora zares veliko vložite,
vse zato, da mišice dobite.

Vem, da večkrat težje je kot prelahko,
da zdijo se zahteve moje prevelike,

pa vendar vse  je upravičeno,
da lahko kaj pridobite.

Veste vsi, zakaj potrebno je tako,
zato poslušni ste, zagnani,

naprezajo se vam tudi možgani.

Po koncu vadbe niste prav nič več zaspani,
ste prepoteni, utrujeni pa tudi  nasmejani.

Trudim se jaz, še bolj pa se trudite vi,
za svoje zdravje naredite res veliko, 

nagrajeni zato tudi z lepšo ste obliko.

Prav Vi v moje življenje prinašate veselje,
ko  spremljam vas že vrsto let,

priznam,  opazno je, 
da bolj poskočno hodite po svet’!

Bolečin imate manj,
postajate bolj močni in gibljivi
 za okolico pa vse bolj zanimivi.
V življenju ste bolj funkcionalni,

v glavi pa povsem normalni.

Energijo pridobivate in je ne izgubljate!
Zahvala vam,

ker zvesti predvsem sebi ste
pa tudi meni,

ker zaupate, verjamete in vztrajate!

Znate poskrbeti zase
med letom v dvorani

poleti z nordijsko hojo 
po zeleni travi.

Naj slike povedo, kar drugih videlo ni oko,
začutilo in doživelo ni telo, 

kako pravzaprav zares imamo se lepo.

Želim vam, da vztrajate še naprej!
Če pa kdaj volja vam preč odide, 

naj čimprej nazaj spet pride.

Imeli smo se lepo, se imamo in naj tako še bo!
Veseli bomo, če se v septembru pridruži nam še kdo!

V želji po novem gibalnem napredku upam, da se 
vidimo septembra na vadbi ZDRAVA HRBTENICA 
in KINEZIOFIT!!

Anita
foto: S. Hudoklin

PONOSNI BODITE NASE, KER DOBRO SKRBITE ZASE ... ISKRENE ČESTITKE 
MATEJU SUŠCU 
za osvojeno bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v 
košarki 3x3 do 18 let ter  osvojeno tretje mesto v tekmovanju 
v zabijanju. 

     Anton Zakrajšek,
župan  

3X3 U18: MATEJ SUŠEC 
BRONAST NA SVETOVNEM 
PRVENSTVU 
Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 do 18 let  je 
na svetovnem prvenstvu na Kitajskem premagala 
Novo Zelandijo in s tem osvojila bronasto medaljo. 
V bronasti ekipi je tudi Matej Sušec iz Srobotnika. 
Uspeh je obogatil še z tretjim mestom v tekmovanju 
v zabijanju. 

Chengdu na Kitajskem bo zagotovo ostal Mateju v lepem 
spominu. Slovenski reprezentanci je namreč uspel preboj skozi 
skupinski del svetovnega prvenstva, kjer so premagali Južno 
Korejo, Turčijo ter Kitajsko. Za pretežkega nasprotnika se je 
izkazala madžarska ekipa. Z zmago nad Ukrajino se je našim 
odprla pot v polfinale svetovnega prvenstva. Polfinalna tekma 
proti Belgiji se je sicer dobro pričela, vendar so Slovenci nato 
popustili. Po zgrešenih prostih metih Slovencev so se Belgijci 
zasluženo uvrstili v finale. Naši so se v tekmi za tretje mesto 
pomerili z Novo Zelandijo ter z odlično odigranim zaključkom 
osvojili bron na svetovnem prvenstvu. 

Vrnitev na Brnik, 4. 7. 2017

Za dodatno veselje v slovenskem taboru je poskrbel prav Matej 
Sušec, ki se je prebil v polfinale tekme v zabijanju. S 45 zbranimi 
točkami se je uvrstil v nadaljevanje tekmovanja ter v finalu, v 
katerem so nastopili trije košarkarji, osvojil končno tretje mesto. 

Angelca Petrič,
 občinska uprava

ZA VROČE DNI

Ena najboljših pijač za vroče poletne dni so sirupi, 
narejeni iz različnih zelišč, dišavnic, sadja in 
cvetov, ki so sveži in prijetnega okusa. Nekaj kock 
ledu in okraski z lističi mete in rezinami limone 
in že imamo odlično, zdravo pijačo, ki nas bo 
odžejala in osvežila hkrati.

METIN SIRUP Z MELISO 

Za liter sirupa potrebujemo: 60 g sveže mete in melise (za 
objem ene dlani), 1 l vode, 2 žlički citronke, 600 g sladkorja.

Liste mete in melise osmukamo, jih damo v lonec in 
prelijemo z vodo. Ko voda zavre, kuhamo še 2–3 minute, 
nato pa lonec odstavimo in pustimo, da počiva 2–3 ure. 
Skozi gosto cedilo ali gazo tekočino precedimo in ji 
dodamo citronko ter sladkor. Lonec postavimo na štedilnik 
in pustimo sirup vreti vsaj pol ure. 

Pene, ki nastanejo med kuhanjem, z žlico odstranimo. Nato 
sirup prelijemo v sterilizirane tople steklenice, jih dobro 
zapremo (s prav tako steriliziranimi zamaški) in pokrijemo z 
večjim prtom ali odejo, da se počasi ohladijo. Sirup bi moral 
v hladnem in temnem prostoru zdržati nekaj mesecev.
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Učenke OŠ – III. triada (občinsko):
1. Nastja Horvat: 14:55

Učenci OŠ – I. triada (občinsko):
1. Gašper Gradišar: 11:58
2. Tilen Cimperman: 15:13

Učenci OŠ – II. triada (občinsko):

1. Ažbe Gradišar: 11:30
2. Črt Gradišar: 11:59
3. Erazem Adamič: 12:12
Sledijo: Gašper Ivanc, Alen Zgonc, Miha Zupanič, Tom Hočevar, 
Luka Ponikvar, Anže Cukrov in Nik Zajc.

Učenci OŠ – III. triada (občinsko):

1. Žiga Vilhar: 9:14
2. Anže Šeme: 9:57
3. Žan Debeljak: 10:22
Sledijo: Vid Kovačič, Lenart Adamič, Žak Gradišar, Sebastjan 
Zidar, Jakob Spindler in Miha Kaplan.

Učenke OŠ (skupno):
1. Špela Ivanc: 11:29
2. Neža Gradišar: 13:00
3. Nastja Horvat: 14:55
Sledijo: Neli Cimperman, Maja Štrukelj in Janina Tomšič.

Že uro in pol pred štartom je bilo pred bifejem Janez na 
Karlovici živahno, kajti množica tekmovalcev je nestrpno 
pričakovala prijave in prevzem štartnih številk. Že pred štartom 
je bil pripravljen poligon za najmlajše kolesarje, a je bil zaradi 
tekmovalne vročice prezrt, po tekmi pa so mlajši udeleženci z 
veseljem preizkusili svojo spretnost.

Tudi letos se je kronometra udeležila velika množica tekmovalcev 
v različnih kategorijah. Zahvala Osnovni šoli Primoža Trubarja 
Velike Lašče, še posebej učitelju Bojanu Novaku, za veliko 
promocijo kronometra med osnovnošolci. Hkrati kronometer 
Knej–Karlovica postaja pomemben družinski rekreativni 
dogodek. Letos se je po dolgih letih kronometra udeležil tudi 
odgovorni urednik Troble; želimo si in upamo, da bo njegova 
udeležba postala tradicionalna. 

Kljub temu da je videti enostavno, je za uspešno izvedbo tekme 
potrebna že utečena ekipa članov TVD Partizan Velike Lašče, ki 
s svojim delom omogočijo njeno izvedbo. V imenu TVD Partizan 
Velike Lašče se zahvaljujem karlovškim gasilcem, brez katerih bi 
res težko izvedli zaporo vseh cest. Na srečo nismo imeli nobene 
poškodbe, če pa bi se kaj zgodilo, sta bili v pripravljenosti 
Tatjana Janko in Alenka Zidar Zupan. Defibrilator nam je 
ponovno posodila zobozdravnica Katja Gradišar. Zahvaljujemo 

se tudi Občini Velike Lašče za podporo prireditve in delavcem 
režijskega obrata, ki so poskrbeli za postavitev prometnih 
znakov in pozneje za njihovo pospravljanje. 
Na koncu se zahvaljujemo tudi vsem tekmovalcem, ki ste se 
udeležili kronometra Knej–Karlovica. Brez vas tekme ne bi 
bilo! Vsi ste lepo povabljeni na vzpon na Sveti Primož, ki bo 10. 
septembra 2017 in na naslednji kronometer Knej–Karlovica, ki 
bo 17. junija 2018.

Jože Starič

REZULTATI:

Predšolski otroci (občinsko in skupno):

1. Filip Starič: 14:54
2. Tinkara Adamič: 17:42
3. Jon Tepej Pečnik: 21:34

Učenke OŠ – II. triada (občinsko):
1. Špela Ivanc: 11:29
2. Neža Gradišar: 13:00
3. Neli Cimperman: 15:18
Sledita: Maja Štrukelj in Janina Tomšič

Učenci OŠ (skupno):
1. Žiga Vilhar: 9:14
2. Anže Šeme: 9:57
3. Žan Debeljak: 10:22
Sledijo: Vid Kovačič, Lenart Adamič, Žak Gradišar, Ažbe Gradišar, 
Gašper Gradišar, Črt Gradišar, Erazem Adamič, Gašper Ivanc, 
Alen Zgonc, Sebastjan Zidar, Miha Zupanič, Matej Zajc, Tom 
Hočevar, Luka Ponikvar, Jakob Spindler, Miha Kaplan, Tilen 
Cimperman, Anže Cukrov in Nik Zajc.

Dvojice (občinsko in skupno):
1. Miha in Matej Štrukelj

Dekleta do 35 let (občinsko in skupno):
1. Nika Marenče: 9:06
2. Natalija Debeljak: 10:10

Dekleta nad 35 let (občinsko):
1. Mimica Debeljak: 10:07
2. Alenka Zidar Zupan: 11:31
3. Petra Hočevar: 11:32
Sledijo: Sonja Ilovar Gradišar, Alenka Milavec, Martina Jug, Janja 
Samsa, Jadranka Matijašec in Nada Tomšič.

Dekleta nad 35 let (skupno):
1. Marta Pajek: 9:54
2. Mimica Debeljak: 10:07
3. Alenka Zidar Zupan: 11:31
Sledijo: Petra Hočevar, Sonja Ilovar Gradišar, Alenka Milavec, 
Martina Jug, Janja Samsa, Jadranka Matijašec in Nada Tomšič.

Fantje do 40 let (občinsko):
1. Miha Lavrič: 7:20
2. Rok Lavrič: 7:23
3. Tomaž Tanko: 9:14
4. Marko Škulj: 10:34

Fantje do 40 let (skupno):
1. Miha Lavrič: 7:20
2. Rok Lavrič: 7:23
3. Aleš Grosar: 7:51
4. Tomaž Tanko: 9:14
5. Bojan Novak: 10:18
6. Marko Škulj: 10:34

Fantje od 40 do 60 let (občinsko):
1. Jože Ivanc: 8:47
2. Gorazd Milavec: 9:15
3. Franci Zakrajšek: 9:38
Sledijo: Anton Debeljak, Črtomir Vilhar, Matej Hren, Janez Ivanc, 
Anton Selan, Dušan Gradišar in Jože Starič.

Fantje od 40 do 60 let (skupno):
1. Franci Pajek: 7:57
2. Jože Ivanc: 8:47
3. Gorazd Milavec: 9:15
Sledijo: Franci Zakrajšek, Anton Debeljak, Črtomir Vilhar, Matej 
Hren, Janez Ivanc, Anton Selan, Dušan Gradišar in Jože Starič.

KRONOMETER KNEJ–KARLOVICA
V nedeljo, 18. junija 2017, je ob 17. uri več kot 60 tekmovalcev v 11 kategorijah nestrpno pričakovalo štart 
tradicionalnega kronometra Knej–Karlovica. Najhitrejši tekmovalec je progo prevozil v sedmih minutah in 
dvajsetih sekundah.
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Dobrodošlico nam je izrekel močan veter v prsi, odločen, da 
bo vztrajal cel dan. Izmenjave na čelu kolone so bile hitre. V 
trenutkih nas je vetrič oplazil tudi z boka, tako da se nismo 
mogli odpočiti tudi na začelju kolone. Prvo mesto Trnava 
nam je ponudil malo oddiha in zavetrje, ob katerem smo lažje 
zadihali. Ob tabli, ki nakazuje konec mesta, nas je sovražnik že 
čakal v zasedi. Pogledaš na levo – polja, pogledaš na desno – 
polja. Pridelovalne površine se raztezajo daleč naokoli. Pogled 
spominja pogledu po vojvodinski pokrajini. Ali kakor bi rekel 
Đorđe Balašević: »GLEDAM IN GLEDAM, A POGLEDI SE MI ŠE 
NISO VRNILI.« 

Sledi Novo mesto nad Vahom. Ustavimo se, napolnimo 
zaloge vode, iztegnemo oslinjene prste, če je veter še tukaj, 
in odrinemo. Ob počasnem tempu se le počasi prebijemo do 
končnega cilja – Trenčin. Mesto, ki ga varuje starodavni grad in 
ki ga zastopa nogometni klub, ki igra na evropski ravni. Sledi 
nastanitev, okrepčilo in spanec.

Prelepo jutro, a pogled skozi okno že nakazuje ponovno bitko 
z vetrom. Pot nas vodi v Bansko Bystrico. Vrata v Visoke Fatre 
ter Nizke Tatre. Po opravljenih ogrevalnih kilometrih se veter 
umirja, že nas napade nova ovira – sonce. 

Ob vzponu na prvi prelaz, ki nam nudi prelep pogled na 
Stražovske Vrchy, že čutimo žarke, kako nas božajo po vratu, 
licih, nogah in rokah. Izžema vsako kapljo tekočine iz nas. 
Ob pogledu, KJE SE ŽE KONČA TA VZPON?, ne vidimo drugega 
kot le ravnino in nobene sence, kjer bi se ohladili. Pridemo do 
prelaza, ogledamo si smučišče, nato pa spust v dolino. Privabi 
nam nasmeh na lica in veselje v naša telesa. Po spustu nas 
cesta vodi po ravnini do mesta Prievidza. Po dolini, ki vodi do 
omenjenega mesta, je opaziti izvažalne jaške, kar nakazuje na 
prisotnost rudarjenja. Glede na vse mogočne dimnike, ki kazijo 
prelepo pokrajino, gre verjetno za premogovništvo. Za nami 
je pol poti tistega dne. Ko smo zajeli malo sape in napolnili 
rezervoarje z vodo, smo prišli do drugega prelaza. Kamioni, 
švigajoči mimo nas, nam pomagajo z zavetrjem za kratek 
čas. Po spustu in sledenjem tabel do Banske Bystrice že sledi 
nov vzpon na zadnji prelaz; ta je zelo prometen. Predvsem s 
tovornim prometom. 

Sledi bitka za pikčasto majico. Po osvojitvi vrha in razdelitvi 
točk sledi spust do končnega cilja. Spremljevalna ekipa najde 
prenočitvene kapacitete. Ko napolnimo želodce, se odpravimo 
v sobe in odkolesarimo v svet sanj.

Sončno jutro. Še nismo začeli obračati pedal, ko je znoj že tekel 
po naših licih. Nakazovalo je na zelo vroč dan. Cilj naslednje 
etape so poljske Zakopane. Meka smučarskih skokov.  
Zapustimo Bansko Bystrico in sledimo številki ceste 59. Že 
se začne vzpon, ki je na začetku blag, nato pa pokaže zobe. 
Vozimo se po pasu za počasna vozila. Obidemo kamion, ki je 
podlegel naklonu ceste. Še ovinek ali dva in zagledamo tablo, 
ki pozdravlja goste v Parku Nizkih Tater. 

Vstopimo v naselje Donovaly – prvi prelaz tisti dan, ki se nahaja 
na nadmorski višini 960 m. Pogledaš levo – smučarske proge. 
In enako je, če pogledaš na desno. 
Že sledi DOOOLG spust proti mestu Ružomberok. Ta nas 
malo ohladi in na njem si lahko malo odpočijemo pogonske 
mišice. Še dobro nismo zapustili zadnjega vmesnega cilja, že 
sledi novi vzpon na prelaz, ki deli mesti Ružomberok in Dolny 
Kubin. Mesto samo oplazimo in že sledimo tabli Tvrdošin, 
ki se nahaja le lučaj od slovaško-poljske meje. Teren je zelo 
razgiban. Zapeljemo skozi mesto in smo vse bliže mejnemu 
prehodu. Prelepa pokrajina.  Prehajamo iz območja turizma 
na območje, kjer se preživljajo s pomočjo matere zemlje. 
Pred prestopom meje sledita še dva ostra, a kratka vzpona v 
stilu TIRRENO ADRIATICO. V daljavi se že vidijo najvišji vrhovi 
Visokih Tater. Ljudje še vedno na staromoden način molzejo 
krave. Molžo opravijo na pašniku. Cilj je dosežen. ZAKOPANE.

Zjutraj opravimo z zajtrkom. Pogledamo skozi okno. Oblačno. 
Ogledamo si še ponos poljskih Zakopan. Smučarski športni 
park. Zajahamo kolesa in začnemo vzpon na prelaz, po 
katerem sledi spust do poljsko-slovaške meje. Prelaz se nahaja 
na 1020 m. Spustimo se do meje, kjer so ostanki starih vojaških 
objektov.

Takoj se začne vzpon na prelaz, kjer se cesta priklopi na večjo. 
Prelaz se nahaja na 1089 m. Spustimo se do kraja Tatranska 
Kotlina. Sledi odcep, kjer se cesta spremeni v panoramsko, 
od koder lahko opazujemo najvišje vrhove Visokih Tater. 
Prečudovite gore tako blizu, da bi se jih človek dotaknil. 
Vseskozi se gibljemo na 1000–1300 metrih nadmorske višine. 
Ogledamo si lahko najvišji vrh Visokih Tater – Gerlachovský 
štít, ki je tudi najvišji vrh Karpatov (op. Visoke Tatre spadajo v 
Karpatsko verigo).

Ko smo že razmišljali, kje se konča panoramska cesta, smo 
zagledali križišče, ki naznanja spust v dolino. Preden smo se 
spustili proti končnem cilju, smo zavili v 2 km dolgo slepo 
ulico. Pridemo v kraj  Štrbske Pleso. To je kraj, znan kot gostitelj 

tekmovanj v alpskih in nordijskih disciplinah. Po ogledu sledi 
spust. Na žalost moramo en del poti obračati pedala, da bi 
premagali upor vetra, ki nam vztrajno piha v prsi. Po boju z 
vetrom le prisopihamo na naš končni cilj, Liptovsky Mikulaš.

PRIPRAVIL:
 Andrej Krička 

ŠD EXTREM IZ LENDAVE S 
PRVIM MESTOM

Ekipa U13 ŠD Extrem se je s spremljevalci in navijači v soboto, 27. 
5. 2017, udeležila mednarodnega turnirja treh ekip kategorije 
U12 (letnik 2005 in mlajši) v Lendavi. Turnir vsakoletno organizira 
MNZ Lendava, letos so na njem sodelovale reprezentanca MNZ 
Lendava, ekipa NK Veržej Vipoll in ekipa ŠD Extrem IPOLAK.
Turnir je potekal na travnatem igrišču v Renkovcih pri Lendavi. 
Ekipa ŠD Extrem IPOLAK  je v medsebojnih dvobojih premagala 
ekipo NK Veržej Vipoll z 2 : 0 in reprezentanco MNZ Lendava 
z 1 : 0 ter tako dosegla prvo mesto na turnirju. Fantje so igrali 
odlično in se borili za vsako žogo. Turnir je bil zelo dobro 
organiziran, igralna površina je  bila pripravljena na najvišjem 
nivoju. Pokale in medalje je podelil Damir Rob, vodja nogometa 
za vse pri MNZ Lendava. Medalje so prejeli vsi igralci ter trenerji 
in nato v družbi spremljevalcev odšli na zasluženo kosilo.
Turnir si je poleg vodstva MNZ Lendava ogledal tudi Branko 
Gros, predsednik Komisije za ženski nogomet pri Nogometni 
zvezi Slovenije. Organizatorjem, sodelujočim ekipam in 
predstavniku Nogometne zveze Slovenije je bilo v imenu ŠD 
Extrem izročeno priložnostno darilo – izdelki domače obrti iz 
naših krajev in promocijski material. 

Za prvo udeležbo na turnirju MNZ Lendava se za pomoč pri 
organizaciji in izvedbi udeležbe na turnirju zahvaljujemo Franji 
Klariču ter Miru Čopu.  Želimo si, da bi udeležba na tem turnirju 
postala tradicionalna. 

Piše. N. A.
Foto: M.Č.

TOUR DE TATRE
Ko je bila noč v občini na vrhuncu, smo se člani kolesarskega društva Velike Lašče (Jože Škulj, Miha Sivec, 
Primož Jakše, Boštjan Gradišar in Andrej Krička) ter spremljevalna ekipa (Mirko Pavšič in Mirko Mramor) 
odpravili na Slovaško. Naš cilj je bil osvojiti slovaške Tatre. S kombijem smo se odpravili proti Ljubljani in nato 
čez Maribor, Gradec in Dunaj do Bratislave. Ob prihodu na Dunaj je bilo zaslediti močno premikanje dreves. 
Pokrajina je zelo vetrovna. To so dokazovale vetrne elektrarne, razprostrte daleč naokoli. Pred mestecem 
Senec, ki je predmestje Bratislave, smo se ustavili. Raztovorili smo opremo, napravili zaloge energijskih 
preparatov, opravili kontrolo zraka v pnevmatikah in odrinili proti končnemu cilju prvega dne.
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LESTVICA 1. LJUBLJANSKA RNTL 2016/2017

Mesto Ekipa Tekme Zmage Porazi Točke

1. Mušketirji 18 17 1 34

2. Ilirija - Frili 18 16 2 34

3. Radiestezija Maselj 18 12 6 24

4. NTK Komenda 1 18 9 9 18

5. Imis 18 8 10 16

6. Velike Lašče 18 8 10 16

7. Kom. Grad. Grosuplje 
1 18 8 10 16

8. Optiprint 18 6 12 12

9. Preserje 18 6 12 12

10. Spin 18 0 18 0

LESTVICA MEDOBČINSKA NTL 2017 – 
SPOMLADANSKI DEL

Mesto Ekipa Tekme Zmage porazi Točke

1. KGG KRKA 1 5 4 0 9

2. KGG KRKA 2 5 4 0 9

3. VELIKE LAŠČE 5 3 2 6

4. ŠD KOMPOLJE 5 2 3 4

5. STIČNA 5 1 4 2

6. ŠD ŠMARJE-SAP 5 0 5 0

Zapisal: Igor Sever

Primožu je nogomet pomenil ogromno. Kot mulci smo brcali 
žogo, kjer je le bilo vsaj malo ravnega terena, česar na Rašci ni 
ravno veliko. Spremljal je veliko športov, a najraje nogometne 
ekipe in lige, si zapisoval rezultate in lepil izrezke iz časopisov. 
Pozneje, ko je dobil sinova, je bilo čisto naravno, da je bila njuna 
glavna igrača nogometna žoga. Bil je ustanovni član NK Velike 
Lašče ter z Mitjem in mano njegova gonilna sila. Klubu je namenil 
številne ure, nešteto kilometrov in veliko lastnega odrekanja. 
Nobena tekma naših mladih nogometašev praktično ni minila 
brez njega. Bil je navdušen, ko so se z novo športno dvorano v 
Velikih Laščah odprle nove možnosti za razvoj nogometa v naši 
občini. 

Ideja o organizaciji turnirja v njegov spomin je prišla od fantov 
njegove ekipe. Z njegovo podporo so začeli skupaj igrati pred 
leti, že kot osnovnošolci. Prijavljal jih je na tekmovanja, jih 
organiziral in vozil, jim plačeval prijavnine in pice. Oddolžili 
so se mu tako, da so postajali vse boljši in boljši. A ne samo v 
nogometu, tudi v šoli, pri delu in na drugih področjih. Zdaj tudi 
v organiziranju nogometnega dogodka, žal, njemu v spomin. 
Dobro so se odrezali. Čeprav prvič, so Domen, Gal, Alen, Miha, 
Luka, oba Kristijana, Žan in Nik vse naredili, kot je treba. Pametno 
so sprejeli nekaj Mitjevih in mojih modrih napotkov, operativno 
vodenje celotnega dogodka pa prepustili neutrudnemu 
in zavzetemu Djevdedu. Tomažev Tomaž, Bobnar in Ujc so 
poskrbeli za hrano, za pijačo pa Kaja, Alja in Neja. Pridobili so 
tudi veliko sponzorjev. Turnir je odlično uspel. 

Sodelovalo je petnajst ekip, ki so prišle od blizu in daleč. Najbolj 
smo seveda navijali za Primoževo ekipo, Galaktike. Na koncu jim 
je uspelo priti do tretjega mesta, ko so po streljanju kazenskih 
strelov premagali Cerknico. V finalu je ekipa Nafta 1908, prav 
tako po kazenskih strelih, premagala Ekipo As iz Litije.

Naš namen je, da turnir v Primožev spomin postane 
tradicionalen. To si brez dvoma zasluži.

Marko Žužek

NAMIZNOTENIŠKE NOVICE
Ekipa Velikih Lašč je uspešno nastopala v 1. Ljubljanski RNT ligi in medobčinski ligi ter zasedla mesta v zlati 
sredini. Uspešno smo nastopali  na domačih in tujih namiznoteniških turnirjih in dosegli odlične rezultate 
v posamičnih kategorijah in kategorijah dvojic. Čestitke našim najmlajšim tekmovalcem, ki so zastopali 
klubske in občinske barve ter osvojili lepo število medalj na turnirjih za osnovnošolce.

PODATKI O DRUŠTVU 
LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
TURJAK 17
1311 TURJAK

Namen: lokostrelstvo za vse generacije
Kaj delamo? Učimo se lokostrelstva, organiziranja in 
sodelovanja na tekmah, imamo lokostrelske delavnice.
Kontakt: Božo Kovačič, predsednik
Spletna stran: www.lk-turjak.si
e-naslov: lkturjak@gmail.com
Drugo: 
Treniramo poleti pri bajerju v Turjaku, ob četrtkih ob 17.00, 
pozimi: ŠD V. Lašče, ob torkih 18.30–20.30.

NOGOMETNI TURNIR V SPOMIN                   
NA PRIMOŽA ŠKULJA
Velikih osebnosti se neredko spominjamo ob dogodkih,  
ki so jih sami imeli za svoje najljubše. 

Sponzorji turnirja: Občina Velike Lašče, Miroslav Mramor, s. p., Mizarstvo in lesna galanterija 
Toma, Trgoup, d. o. o., Mizarstvo Jakič, Steklarstvo Resnik Janez, Škof, d. o. o., Vitomir Stanko 
Gornik, s. p., Matej Vintar, s. p., Kmetijska zadruga Velike Lašče, z. o. o., Slavček, d. o. o., 
Frizerska hiša Mark, Oblak Mark, s. p., As10, Alen Salčinović, s. p., Papirnica Aco Litija, Igi, s. 
p., Tesarstvo Angelček, d. o. o., Iskra, d. o. o., Mizarstvo in lesna galanterija Tomaž Zalar, s. p., 
Mizarstvo Mrak, Dasof, d. o. o., Sernel Silvo, s. p.
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ZAKLJUČEK 
NOGOMETNE 
SEZONE 2016/2017 
NK VELIKE LAŠČE
V torek, 20. junija, so mladi nogometaši nogometne 
šole ŠD NK Velike Lašče opravili zadnji trening v 
sezoni 2016/2017. 

V organizacijskem in tekmovalnem smislu lahko sezono 
ocenimo kot zelo uspešno. Na začetku lanskega septembra ni 
kazalo tako. Težava je bila v tem, da se je končalo sodelovanje 
s trenerjem iz pretekle sezone, drugi trenerji iz bližnje in malo 
širše okolice pa so bili zasedeni. V skladu z eno svojih usmeritev 
delovanja je klub zato k sodelovanju povabil mlade moči. 
Treniranje otrok sta prevzela Jan in Miha Žužek. Na osnovi 
svojega nogometnega znanja sta kljub trenerski neizkušenosti 
pripravila dober, otrokom zanimiv program in vzpostavila 
ustrezno avtoriteto, tako da so treningi potekali učinkovito in 
brez težav. To se je na koncu sezone pokazalo tudi na rezultatih 
tekmovanja. 
Celotno sezono je treninge v povprečju obiskovalo 25 mladih 
nogometašev v dveh starostnih skupinah, U-9 in U-11. Z obema 
skupinama smo se udeležili tekmovanja v okviru Mestne 
nogometne zveze Ljubljana. V konkurenci sosednjih ekip 
Dobrepolja, Sodražice, Ribnice, Blok, Loškega Potoka in Kočevja 
so nastopili nad vsemi pričakovanji, saj so na zaključnih turnirjih 
v kategoriji U-11 dosegli 1. mesto ter v kategoriji U-9 2. mesto. 
Naša nogometna šola ima v obeh kategorijah manj otrok 
od konkurentov. Ob dejstvu, da smo se skozi celotno sezono 
ukvarjali s komaj dovolj velikim številom igralcev na tekmah, si 
na tako uspešen zaključek tekmovalne sezone nihče ni upal niti 
pomisliti. Z dodatno spodbudo staršev in trenerjev so se otroci 
na obeh zaključnih turnirjih odzvali v večjem številu in pokazali 
vse znanje, ki so ga pridobili na treningih.
V letošnji sezoni smo z 8-delnimi kompleti športnih oblačil 
opremili vse mlade nogometaše. Četrtino sredstev za nakup so 
prispevali starši, preostanek vrednosti je prispeval klub. 
Delovanje nogometne šole NK Velike Lašče ne bi bilo možno 
brez staršev, ki omogočajo našim mladim nogometašem, da 
trenirajo, tekmujejo in se na ta način učijo najbolj razširjene 
športne igre na svetu. Obenem razvijajo športne vrednote, 
ki jim bodo kasneje v življenju zagotovo koristile. Enako 
pomembna je vloga občine, ki s finančno podporo programom 
športa in zagotavljanjem športne infrastrukture omogoča 
naše aktivnosti. Tretji pomemben steber našega delovanja 
pa je odlično sodelovanje z Osnovno šolo Primoža Trubarja. 
Vse našteto nas navdaja z optimizmom tudi za naslednjo, že 
štirinajsto sezono NK Velike Lašče.

Marko Žužek, predsednik ŠD NK Velike Lašče

MEDOBČINSKO 
PRVENSTVO DVOJIC V 
BALINANJU V ROBU 

V Robu je 24. junija 2017 potekalo medobčinsko 
prvenstvo »dvojic « v balinanju. Zmagala je ekipa BK 
Torcida – Grosuplje.

Po osmi uri so se začele zbirati ekipe, ki so se najprej okrepčale 
z jutranjo kavico, šilcem žganega in prigrizkom ter si izžrebale 
štartno številko. Čez uro se je že začelo tekmovanje.    Tekmovale 
so ekipe BK Balinček – Škofljica, BK Gradišče, BK Grosuplje, 
BŠK Mravljica – Šmarje - Sap, Ivančna Gorica I. in II., Torcida – 
Koščakov hrib – Grosuplje, BK Turjak in BK ROB. 
Prvi krog ekip je končala do 14. ure, ko je sledilo kosilo. V 
popoldanskem delu tekmovanja so se pomerile ekipe, ki so 
se uvrstile v finale in polfinale. Prvo mesto je osvojila ekipa BK 
Torcida – Grosuplje, drugo mesto BŠK Mravljica – Šmarje - Sap, 
tretje mesto pa domača ekipa BK Rob.
Zdenka Škrabec 

Vsi sodelujoči 

Zmagovalne prve tri ekipe

Uredba določa, da je do podpore za odpravo zaraščanja 
upravičeno tisto kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ki je v 
prostorskem načrtu lokalne skupnosti (občine) po namenski 
rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je bilo 18. junija 
2011 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
opredeljeno z vrsto dejanske rabe 1410 kmetijsko zemljišče 
v zaraščanju ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Lastniki ali 
zakupniki kmetijskega zemljišča v zaraščanju lahko v Javnem 
pregledovalniku GERK/RABA (http://www.mkgp.gov.si/) sami 
ali s pomočjo Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) 
v Evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v 
kontrolnem sloju Območja zaraščanja 2011 (ODPRAVA1410) 
in kontrolnem sloju 2017 preverijo vrsto rabe zemljišča, na 
katerem želijo odpraviti zaraščanje. Tako bodo imeli podatek o 
tem, ali so bila predmetna zemljišča v zaraščanju v letu 2011 in 
ali so v zaraščanju tudi sedaj.
Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, 
ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju.
Če je izpolnjen gornji pogoj iz Uredbe, lahko nadaljujejo 
s postopkom tako, da si za predmetna zemljišča pridobijo 
lokacijsko informacijo pristojne lokalne skupnosti (občine) na 
območju, kjer ležijo obravnavana zemljišča, iz katere je razvidno, 
ali so ta zemljišča v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po 
namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča.
Iz lokacijske informacije je tudi razvidno, ali predmetna 
zemljišča ležijo v območjih varovanj in omejitev po posebnih 
predpisih (Natura 2000, ekološko pomembna območja, 
naravne in kulturne vrednote in drugo) ter varovalnih pasovih 
gospodarske javne infrastrukture (ceste, vodovod, daljnovod, in 
drugo). V tem primeru si je treba za poseg pridobiti predpisana 
soglasja in dovoljenja pristojnih organov in upravljavcev.

Z DELI SE NE SME ZAČETI PRED IZDAJO 
ODLOČBE
Nosilec se mora prijaviti na javni razpis, in če izpolnjuje pogoje, 
agencija izda odločbo o pravici do sredstev, v kateri se določi 
rok za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore, ki 
ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Z 
deli se ne sme začeti pred izdajo odločbe.
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot 
so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev 
kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste površine, 
na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela 
po tej uredbi.
Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 
3000 evrov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma 
sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. V 
uredbi je opredeljena najmanjša strnjena površina (0,3 ha), za 
katero se dodeli pomoč ter omejitev, da so posamezna zemljišča 
lahko predmet podpore le enkrat v obdobju desetih let.

Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe 
o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju, 
ki ne sme preseči 15.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let. To tudi pomeni, da 
bodo najprej vse vloge administrativno preverjene, da bo nato 
Agencija na 5 odstotkov vlog izvedla še kontrole na kraju samem 
pred izdajo odločbe, nato se bodo izvajale še kontrole pred 
dejanskim izplačilom zahtevka in da bo stanje Agencija nato 
spremljala še deset let po izplačilu. Takšne naknadne kontrole 
se bodo pri vseh prejemnikih sredstev iz naslova tega ukrepa 
izvajale preko sistema obvezne desetletne oddaje zbirne vloge, 
na določenem predpisanem deležu pa še s kontrolami na kraju 
samem. 
Razpis je odprtega tipa in se vloge obravnavajo po vrstnem redu 
oddanih popolnih in ustreznih vlog, do porabe sredstev. Vloge 
je do konec maja oddalo le nekaj potencialnih upravičencev, v 
katerih so skupno prijavili okrog 12,5 ha površin, kjer naj bi se 
ukrep izvajal. To pomeni, da je za zdaj na voljo še dovolj sredstev 
in s tem tudi časa za natančno pripravo in oddajo popolne in 
ustrezne vloge. Priporoča se, da se interesenti za ukrep dobro 
seznanijo z vsebino javnega razpisa ali pa se posvetujejo s 
svetovalci javne kmetijske svetovalne službe, ki so pripravljeni 
na izvajanje ukrepa. Poleg tega so pogoji in druge informacije 
objavljeni v javnem razpisu na spletnih straneh ministrstva za 
kmetijstvo pod rubriko javni razpisi. 

Dragica Heric

Finančna pomoč za agromelioracijska dela, kot so krčitev 
grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev 

kamnitih osamelcev, je pavšalni znesek 3000 evrov na hektar 
kmetijskega zemljišča.

UKREP O ODPRAVLJANJU ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH
Vlada RS je v začetku leta izdala uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, 
v aprilu pa je agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v Uradnem listu objavila razpis,v okviru katerega 
je razpisanih 2 milijona sredstev, s pomočjo katerih lahko upravičenci izvedejo ponovno vzpostavitev 
kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora je namenjena povračilu stroškov, nastalih pri 
čiščenju zaraščenih površin. 
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CVETJE OKOLI HIŠE 
Cvetlice okoli hiše sem več let skrbno izbiral in se 
po nekaj letih odločil za te, ki vam jih predstavljam. 
Z njimi je sicer veliko dela, zlasti pogovora, a ko 
zacvetijo, mi napolnijo dušo.  Ko maja odcvetijo 
naskalnice, zacvetijo višje lepotice v domačem vrtu.

Rododendrom redno vsako leto bogato cveti. Rabi le kislo 
zemljo in dovolj vlage. 

   
Brstična lilija – lepotica naših senožeti. Ne boste verjeli, čakal 
sem 21 let, da je prvič zacvetela v domačem vrtu. 

Hortenzija bogato cveti v polsenci in rabi veliko vode. Pozimi 
jo moramo zaščititi.

Ostrožnik – kralj vrtov, ki zraste v višino 1,6 m. Ko odcveti, ga 
porežemo, da ponovno zacveti.

Kramarica je med najstarejšimi rožami kmečkih dvorišč. Je 
nezahtevna gomoljnica in uspeva v vsaki zemlji–  tudi na skali, 
kot uspeva ta, z le nekaj centimetri zemlje. 

Rumeni vrtni rman zraste v višino do 1 m. Je nezahteven in 
bogato cveti. Jeseni postanejo cvetovi temni in so po svoje 
zanimivi tudi v večji vazi nekje v kotu. 

Lesnata hortenzija je nezahtevna in bogato cveti. 
Jože Škulj 

PROSTI ČAS
Marsikdo si v zrelih letih, ko je nekoliko več časa, začne ukvarjati 
s hobiji. Jaz sem že v osnovni šoli pri tehničnem pouku zelo rada 
izdelovala predmete iz lesa, zdaj pa uživam, ko delam makete 
stavb. Izdelujem jih iz materialov, ki jih ni težko dobiti. To so 
koščki stirodura, vžigalice, deščice, žice in podobno. Kupljene 
so pravzaprav le barve, lepilo, baterije in žarnice, saj želim, da so 
makete posvetljene. Finančno moje delo ni zahtevno, zahteva 
le mirne roke in potrpljenje. Stavbo najprej fotografiram, vsak 
detajl shranim na elektronsko tablico in začnem z delom.
Predstavljam tri svoje izdelke, ki so nastali v minuli zimi.

Prvi je maketa moje rojstne hiše na Brankovem, ki sem jo 
naredila po spominu. Pravzaprav nisem naredila le ene, saj sem 
želela, da jo imata za spomin tudi moja brata, ker na mestu 
rojstne hiše zdaj stoji nova, drugačna hiša.

Druga je prenovljena nekdanja Modicova hiša na Strmecu. To 
maketo sem poklonila lastnici kot prikaz, kako bo hiša lepa, ko 
se bodo vanjo vselili. Obnova hiše namreč še ni zaključena.

Tretja maketa pa nam je vsem znani farni dom, trg pred cerkvijo 
in župnišče.

Ana Podržaj
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V A B L J E N I

n a

Koliščarski dan = zabava za vso družino 

V DEŽELO      KOLIŠČARJEV

9. KOLIŠČARSKI DAN
v soboto, 26. avgusta 2017,* od 10.00 do 18.00 v Dragi pri Igu. 

* V primeru dežja se dogodek prestavi na nedeljo, 27. avgusta 2017.

Letos v središču: KOLIŠČARSKA OBLAČILA

VABILO NA DELAVNICO 
TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  

Z UPORABO AED
Srčna kap v Sloveniji vsak dan ogroža od 5 do 6 
oseb. Zaradi NEUKREPANJA nastopi srčni zastoj. Od 
nastopa srčnega zastoja možnost preživetja z vsako 
minuto drastično pada, vsaka izgubljena minuta 
pomeni 10 odstotkov manj možnosti za preživetje. 
UKREPATI moramo TAKOJ z izvajanjem masaže srca 
oziroma temeljnih postopkov oživljanja (TPO). 

Kako pravilno izvajati TPO se boste naučili na 
brezplačni delavnici, ki jo organizira

Krajevna organizacija Rdečega križa Velike Lašče

v ČETRTEK, 28. 9. 2017,  
od 18.00 do 19.00 v

prostorih PGD Velike Lašče,  
Na postajo 10, 1315 Velike Lašče.

Na delavnici boste imeli priložnost spoznati 
prostovoljce/ke in  izvedeti, kako postati član/ica in 
prostovoljec/ka v Krajevni organizaciji Velike Lašče.

Prostovoljke in prostovoljci KORK Velike Lašče na 
terenu izvajajo projekte RKS-OZ Ljubljana in so 

neposredna organizacijska in informativna podpora 
organizaciji v vsakdanjiku in ob nesrečah.

Na dogodku bo možno izpolniti izjavo  
za darovanje organov in tkiv po smrti.

 S seboj prinesite kartico  
zdravstvenega zavarovanja.

Vljudno vabljeni.
RKS-OZ LJUBLJANA, Tržaška 132, 1000 Ljubljana;  

Telefon: 01/42-53-419, 040/871-589

E-naslov: info@rdecikrizljubljana.si,  
http://www.ljubljana.ozrk.si

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.
              (Svetlana Makarovič)

Z A H V A L A 
V 82. letu nas je zapustila naša draga

ALBINA ŠTRUKELJ
Iz Uzmanov 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom,  ki ste se od pokojne poslovili, izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče in mašne darove. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili 

na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se župniku, g. Zakrajšku za opravljene pogrebne 

storitve in pevcem. 

Žalujoči vsi njeni

SVETLA
PRIHODNOST

FABIA COMBI FAMILY z vključenim ŠKODA BONom od  12.730 �

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4−4,8 l/100 km in 88−110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0168-0,0700 g/km, trdi delci: 0−0,00031 g/km, število delcev: 0−7,50 x 1011. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za financiranje v primeru sklenitve 
pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva 
d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.

JORAS CENTER d.o.o., Ob železnici 7, Ribnica, tel.: 01 836 90 40

Želiš izvedeti več o življenju v prazgodovini?

Želiš izvedeti kaj novega o prvih prebivalcih 
Ljubljanskega barja koliščarjih?

Uživaš v naravi?

Pridi na: 

KOLIŠČARSKI TABOR
v idiličnem okolju ob ribniku v dolini Drage pri Igu

delavnice, igre, sprehodi, pogovori, večeri ob ognju,   
spoznavanje novih prijateljev

I. TERMIN: 21.–23. avgusta 2017  •  II. TERMIN: 23.–25. avgusta 2017

Več informacij:

www.vdezelikoliscarjev.si
FB-stran: V deželi koliščarjev 

Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče vabi 

Delavnica digitalne fotografije za mlade  

(in mlade po srcu) 

September 2017 

Vsi pametni telefoni imajo fotoaparate in vsi radi fotografiramo z njimi, dela-

mo selfije, fotografiramo stvari in osebe, ki jih imamo radi. Pa vendar nismo 

vedno zadovoljni z rezultati.  

Zato vas v jeseni—septembra (točen datum izveste v knjižnici) vabim na brez-

plačno delavnico v 4 delih, kjer vam bo Boštjan Podlogar, fotograf/umetnik, 

pokazal nekaj trikov, kako narediti boljšo sliko. In seveda, se boste lahko tudi 

sami preizkusili v fotografiranju. 

Prijave v knjižnici. 
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CENA VELJA ZA: 
• enokrilna vrata brez stranske svetlobe, dimenzije do 1000 x 2100 mm

(narejeno po meri)
• standardne barve RAL TIGER: 9010, 9016, 9003, 9006, 9007, 7016, 8017, 6005, 

F29/80077, Grigio ANTICO, PUNTO Grigio
• cena vsebuje dostavo, montažo in 9,5 % DDV
• steklo standard: SATINATO, ČINČILA, PESEK
• cena ne vsebuje demontaže starih vrat, odvoza na deponijo in obdelave špalet 

z ALU letvicami ali mavčno-kartonskimi ploščami
• aplikacije so samo na zunanji strani

priba@amis.net•www.priba-okna.si

PROIZVODNJA PVC IN ALU STAVBNEGA POHIŠTVA
PVC okna in vrata • rolete, žaluzije, senčila, komarniki • ALU okna in vrata • notranje 
in zunanje police • garažna vrata • adaptacije stanovanj, hiš in poslovnih prostorov

Sedež podjetja: Kompolje 68, 1312 Videm - Dobrepolje
Razstavni salon in proizvodnja: Javorškova 3, 1315 Velike Lašče

Kontaktni podatki:
telefon: 01 510 55 30; faks: 01 510 55 31; gsm: 041 402 780, 041 449 334, 051 402 780

e-pošta: priba@amis.net
www.priba-okna.si

ALU VHODNA VRATA – 
PRIBA BASIC
 debelina 67 mm
 nerjavni ročaj 80 cm/ner-

javna kljuka HOPPE E5726
 toplotna prevodnost UD = 

0,9 W/m²K
 cilindrični vložek + 3 kosi 

ključev
 pokrivno krilo zunaj in 

vstavljeno znotraj
 3-točkovno zaklepanje
 DOSTAVA IN MONTAŽA
 elektrozapirnik

SUPER CENA!

ENOKRILNA VRATA 

1.899 EUR 
(z DDV)

 Si želite prenoviti kopalnico, ali le zamenjati obstoječe 
kopalniške elemente in armature? Renovirate stanovanje 
oz. si urejate mansardo in želite prestaviti oz.  
zamenjati ogrevalno in vodovodno napeljavo?  
Potrebujete vzdrževalca vašega objekta? 
 
Odgovor na vaše želje je: 
Domen – DHS hišne storitve s.p.  mojster za 
vodovodne in 
ogrevalne instalacije ter ostala manjša hišna 
popravila. 
POKLIČITE na tel. št. 051/864-601 in ne bo vam žal, 
saj pridem točno, naredim hitro in natančno.  

SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

BOJAN POGORELEC,  
BLESK D.O.O.  
KOSTEVC 7, 1331 DOLENJA VAS

tel.: 041-647-188, 051-456-646,  e-mail: blesk@siol.net,  www.blesk.si                                     

*FASADERSTVO IN ENERGETSKE SANACIJE
- KVALITETNA IZVEDBA FASAD, BREZPLAČNA BARVNA ŠTUDIJA
 (PRIPRAVIMO VAM CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2.400 €)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO DO 7.000 €)

*GRADBENA DELA
- NOVOGRADNJA ALI  REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKIH  IN 
 POSLOVNIH  STAVB (3D VIZUALIZACIJA OBJEKTA)
- ADAPTACIJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 
 (IZRIS TLORISA, IZVEDBA VSEH DEL, Z MOŽNOSTJO NA KLJUČ)
- ZUNANJA UREDITEV (TLAKOVANJE  DVORIŠČ,  ASFALTIRANJE, IZDELAVA ŠKARP…)
- SANACIJE (BALKONOV,  PLOČNIKOV, VLAGE V ZIDU) 
- RUŠITVENA DELA (VODNI IZREZ BETONSKIH, ASFALTNIH ALI OPEČNIH 
POVRŠIN)

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

*POLAGANJE TALNIH OBLOG 
- (KERAMIKA, KAMEN, PARKET, LAMINAT, PVC VINIL)     

*ČISTILNI SERVIS 

041 710 151
Klančar d.o.o.   Groznikova 11, Lj-Rudnik   www.klancar.si

 • avtomehanične storitve  • diagnostika  • avtoelektrika
• polnjenje in popravila klime

• popravilo motorjev in menjalnikov ...

Ugodne in kvalitetne rešitve za vaš Renault



NEDELJA, 30. JULIJ, ob 10.00
Velike Lašče

DAN GOSPODINJ
(DPŽ Velike Lašče)

PETEK, 4. AVGUST, ob 17.00
Lovski dom, Turjak

ROCKTRONICA
(MD Vrt)

SOBOTA, 5. AVGUST, ob 9.00
Trubarjeva domačija Rašica

PRVA SOBOTA za družine – geslo: ZAKLAD
(Zavod Parnas)

SOBOTA, 19. AVGUST, ob 10.00 (prijave od 9.00)
KOLESARSKI MARATON

Parkirišče na Turjaku
(Kolesarsko društvo Velike Lašče)

SOBOTA, 2. SEPTEMBER, ob 8.00
POHOD PO POTEH VETERANOV 63. SAMOSTOJNE ČETE

Krvava Peč
ob 13.00

TEKMOVANJE V BALINANJU 
(OZZVS Velike Lašče)

SOBOTA, 2. SEPTEMBER, ob 9.00
Trubarjeva domačija Rašica

PRVA SOBOTA za družine – geslo: ČRKA
(Zavod Parnas)

SOBOTA, 9. SEPTEMBER
ŠC Turjak

OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI
(ŠD Turjak)

NEDELJA, 10. SEPTEMBER, ob 15.00
Logarji–Sv. Primož

KOLESARSKI VZPON NA SVETI PRIMOŽ 
(TVD Partizan Velike Lašče)

Koledar prireditev

Organizatorji si pridržujejo pravico do morebitnih sprememb.


