
Predstavitev doma veteranov 
OZVVS Velike Lašče v Krvavi Peči
Dom veteranov OZVVS Velike Lašče leži med gozdovi Mokrca in 
Mačkovca, na nadmorski višini 720 metrov, pod cerkvico sv. Le-
narta v vasi Krvava Peč, jugozahodno od Kureščka, na obrobju 
Iškega vintgarja. Kraj je oddaljen od Ljubljane  približno 20 kilome-
trov, obkroža pa ga čudovita narava.
Nekdanjo Mežnarjevo domačijo, je za potrebe svojih gozdnih delav-
cev v drugi polovici 19. stoletja odkupil grof Auersperg in odstopil del 
prostorov vaščanom za osnovno šolo, ki je delovala do leta 1975, ko 
so jo zaradi premajhnega števila otrok morali zapreti.
Leta 1991, ko se je začela slovenska osamosvojitvena vojna, je 
bil v tedanji šoli in okoliških objektih organiziran eden od večjih 
zbirnih centrov za prebegle in zajete pripadnike bivše JLA.
Zaščitnica zbirnega centra je bila 63. samostojna četa KS Rob 
– Turjak – Velike Lašče, ki je sicer posedala položaje od vasi Pur-
kače do Sekirišč in Krvave Peči do Predgozda. Četa je  delovala v 
okviru 51. OŠTO Ljubljana.
Po vojni so bivši pripadniki TO, ki so se organizirano združili v 
območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velike Lašče, 
na podlagi dogovora z občino Velike Lašče objekt začeli adaptirati 
in dograjevati. Leta 2006 je bila šola po sklepu občinskega sveta 
preimenovana v Dom veteranov OZVVS Velike Lašče.
Po več kot desetih letih adaptiranja, dograjevanja in urejanja oko-
lice je zgradbe dobila tudi novo vsebino: od manjšega muzeja in 
stalne razstave zbirke orožja slovenske vojske, nove kuhinje, sobe 
za sestanke. Urejeno je bilo tudi centralno ogrevanje.
V srednji etaži je s pomočjo našega zunanjega sodelavca 
Sreča Knafelca nastala učilnica za trideset slušateljev z vso 
potrebno opremo za kvalitetna predavanja. V isti etaži je tudi 
spalnica v stilu planinskega doma s kapaciteto od 12 do 20 
ležišč in toaletnimi prostori s tuš kabino.
Poleg doma smo prizidali veliko garažo, nad katero je pokrita 
terasa, ki sprejme 50 ljudi. Pred domom je s pomočjo vaščanov 
urejeno balinišče za rekreacijo obiskovalcev. Projekt je finančno 
podprla občina Velike Lašče.
Poleg prenočišč, na podlagi dogovora dom nudi obiskovalcem tudi 
hrano in pijačo, ter vodene izlete v bližnjo okolico, kjer si lahko ogle-
dajo Iški vintgar in druge krajevne znamenitosti. V okviru občine 
Velike Lašče pa si je možno ogledati tudi Trubarjevo domačijo z 
spominsko sobo, možen je tudi voden ogled enega najmogočnej-
ših obnovljenih gradov, turjaški grad. Prav tako si obiskovalci lahko 
ogledajo rojstno hišo pisateljev Frana Levstika in Josipa Stritarja, ki 
sta poleg Trubarja bistveno vplivala na razvoj slovenske književno-
sti. To je samo del zanimivosti, ki jih lahko vidite.
Dom veteranov v Krvavi Peči, torej ni namenjen samo območne-
mu združenju Velike Lašče, ampak tudi ožji in širši družbeni sku-
pnosti: veteranom vojne za Slovenijo, šolam, slovenski vojski, po-
liciji in raznim drugim organizacijam in posameznikom, ki bi si radi 
ogledali in se seznanili tudi s tem koščkom slovenske zemlje, ki je 
dala slovenskemu narodu velike može, ki smo jih pravkar omenili. 
Zato nekateri imenujejo ta košček slovenske zemlje tudi klasični 
kotiček, ali slovenske Atene.
Za obisk v domu veteranov in zaželjeni program se je možno 
predhodno dogovoriti  s predsednikom OZVVS  Velike Lašče, F. 
Dušanom Hočevarjem, mobilni telefon 041 670 913, ali z vodjo 
turistično-gostinske ponudbe Srečom Knafelcem, mobilni telefon 
041 289 417
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Veseli bomo vašega obiska.
Predsednik OZVVS Velike Lašče, F. Dušan Hočevar


